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Δηζαγωγή 

Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα πνπ επήιζαλ 

κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, κεηέβαιαλ ηηο δνκέο ηεο απαζρφιεζεο, 

νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

δηακφξθσζαλ πξσηφγλσξνπο ξφινπο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ άιινηε ηαπηίδνληαλ 

κε ηελ πνξεία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θη άιινηε απέθιηλαλ απφ απηή, 

αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο αγνξάο θαη ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Σε 

γεληθέο γξακκέο δχν αληίξξνπεο ηάζεηο θαζφξηζαλ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ελ γέλεη: 

αθελφο ε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ζηηο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ (άγρνο, εμνπζέλσζε, ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία, θίλεηξα θαη αληηθεηκεληθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο – κηθξνεπίπεδν) 

θαη αθεηέξνπ ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ αληαγσληζκνχ, ν εθθπιηζκφο 

ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο, ε αλεξγία, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, νη ξεπζηέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

(καθξνεπίπεδν). Οη απμεκέλεο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, πνπ δεκηνπξγεί 

παγθνζκίσο ε ιεγφκελε Νέα Οηθνλνκία, απαηηνχλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, πιήξε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο κε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο απηνχ, κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλφινπ αμηψλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, θαλφλσλ θαη 

ζηφρσλ. Οη παξάγνληεο απηνί δηακνξθψλνπλ ζαθείο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επηηπρή 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ θηλήηξσλ θαη ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπλερή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Ζ αλάγθε γηα αιιαγή 



Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη πξνθαιέζεη κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο 

πνιηηηθέο ησλ εζλψλ-θξαηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο νηθνλνκία, παηδεία, 

απαζρφιεζε θ.α. Σχκθσλα κε ηνλ Beck (2000α), ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα 

ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία. Γελ αθνξά κφλν ζηα νηθνλνκηθά, αιιά θαη ζε 

πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο φπσο ν πνιηηηζκφο, ην πεξηβάιινλ θαη ε ηερλνινγία
2
. 

Πιένλ ην θξάηνο έρεη πεξηνξηζκέλε ηζρχ ειέγρνπ ζηελ θνξνιφγεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, θαζφηη ηα ηειεπηαία κπνξνχλ λα 

κεηαθηλνχληαη κε επθνιία απφ ρψξα ζε ρψξα θαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο 

γηα επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θνξνινγηθή ζπκκεηνρή ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη, ελψ ην κεξίδην 

ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη. Τν 1980 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 50% ησλ εηζπξάμεσλ 

απφ ηνπο θφξνπο πξνεξρφηαλ απφ ην θεθάιαην. Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

έπεζε ζην 35%, ελψ ην κεξίδην ησλ θφξσλ πνπ ζπιιεγφηαλ απφ ηελ εξγαζία αλήιζε 

απφ ην 35% ζε πάλσ απφ 40%. Σηηο ΖΠΑ, φπνπ ε θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ελ 

γέλεη ρακειφηεξε, παξαηεξείηαη κηα παξφκνηα ηάζε: ελψ ην 1965 ην κεξίδην ηνπ 

θεθαιαίνπ ζηελ θνξνινγία ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 27%, έπεζε ζην 15% ην 1999, θαη 

απηφ ζπκβαίλεη ζε κηα πεξίνδν πξσηνθαλψλ εηαηξηθψλ θεξδψλ Οη επηρεηξήζεηο 

πξνηηκνχλ λα επελδχνπλ ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία, ρακειά εκεξνκίζζηα αιιά 

κε πςειή παξαγσγηθφηεηα. Γειαδή εθηφο απφ ρακεινχο κηζζνχο, κηα ρψξα ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, ππνδνκέο, 

θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε 

εληζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη λφκνη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θπξηαξρνχλ, νη δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο 

απνηεινχλ ηνλ θπξίαξρν παίρηε ζηελ αλεκπφδηζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ αιιά θαη νη 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ηαρχηαηε επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία (Λχηξαο, 2000: 34). Παξ’ φια απηά πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

φηη ε θαηάζηαζε είλαη ιίγν πην αληηθαηηθή, δηφηη ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα κνλνπσιηαθέο 

θαη νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο αλάινγα κε ηε ρψξα. Σρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ 

εμειίμεηο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε παγθνζκηνπνίεζε δεκηνπξγεί ην πιαίζην ζην 

νπνίν αλαπηχζζνληαη νη πνιηηηθέο ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, πνπ πξνζπαζνχλ λα 

κεηξηάζνπλ ηηο «αξλεηηθέο» επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε Δπξσπατθή Έλσζε κε αλαδηαλνκή πφξσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, φπσο ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ κε ηε ξχζκηζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ή φπσο ν 



Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε πνιηηηθέο παξνρήο βνήζεηαο (Σαθειιαξφπνπινο, 

2001: 20-28).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη πξνθαλέο φηη ηα θξάηε δπζθνιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ 

θευλζηαλέο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο πηνζέηεζαλ κεηαπνιεκηθά θαη είραλ πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο δηαηεξψληαο έλα δηεπξπκέλν θξάηνο πξφλνηαο. Θα πξέπεη ζε 

απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ θαη ζθεπηηθηζηέο απέλαληη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη νπνίνη ηελ ζπλδένπλ κε ηελ επέιαζε ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη θάλνπλ ιφγν γηα εηαηξείεο γίγαληεο θαη έζλε λάλνπο
3
. Αθφκε 

ζπλδένπλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε κε ηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ, ηελ θαηάιπζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη βνεζά ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μπνπδάθεο, 2005: 137). Άιινη πάιη 

αζθνχλ θξηηηθή ζηελ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη 

πξνσζείηαη απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο ηνπο νπνίνπο 

ειέγρνπλ (φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ θαη ε Παγθφζκηα Τξάπεδα) γηα 

λα βνεζήζνπλ ην θεθάιαην λα θπξηαξρήζεη παγθνζκίσο, λα ιεηηνπξγεί ε αγνξά ρσξίο 

έιεγρν, λα κεησζνχλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη νη θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

επλννχληαη κφλν νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο, αιιά θαη νη Ζ.Π.Α., ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη 

λα πξνζηαηεχνπλ ηα πξντφληα ηεο ελψ γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηζρχεη ην «ρσξίο 

θξαγκνχο ειεχζεξν εκπφξην» (Σηακάηεο, 2005: 75-89). Τν βαζηθφ επηρείξεκα πνπ 

αξζξψλεηαη είλαη φηη νη θαλφλεο δελ είλαη ίδηνη γηα φινπο είηε αθνξνχλ άηνκα, είηε 

επηρεηξήζεηο, είηε θξάηε. Ο Σηακάηεο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη «κε πξφθαζε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηέηνηεο επηινγέο απνδνκνχλ θαη απνξπζκίδνπλ ηηο εζληθέο 

νηθνλνκίεο θαη ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κέζα ζ’ απηέο». Καη 

ζπλερίδεη ηνλίδνληαο φηη «ζηνρεχνπλ ζηελ απφζπξζε ησλ θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ 

πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ ελζθελσζεί ζηα ζχλζεηα ζπζηήκαηα θξαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

θνηλσληψλ» (Σηακάηεο, 2005: 90-91).  

 

Ζ είζνδνο ηωλ κεηαλαζηώλ θαη ε εξγαζία 

Σε φιν ζρεδφλ ην ηζηνξηθφ εχξνο ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο δφκεζεο, ζε θάζε 

πεξίνδν θαη θάζε θνηλσλία, ε εξγαζία θαηαιακβάλεη δεζπφδνπζα ζέζε θαη απνηειεί 

πξσηνγελέο θίλεηξν θαη ππξήλα θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

κεηαβνιήο, ηφζν ζηηο ρψξεο απνζηνιήο φζν θαη ππνδνρήο.  



Απνηειεί δηαληηδξαζηηθφ θαηλφκελν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εδξαίσζε λέσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη πξνζβιέπεη απφ ηε κηα, 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ πιεξέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο, δηα κέζνπ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ή ηεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ θαηψηεξσλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, θαη απφ ηελ άιιε, απνζθνπεί 

ζηελ βειηίσζε ησλ αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πφξσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ.  

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή 

δπλακηθή αλάπηπμε απαηηείηαη κηα νηθνλνκηθή πξφνδνο ζηε ρψξα ππνδνρήο πνπ 

αδπλαηεί γηα πνηθίινπο νηθνλνκηθν- θνηλσληθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο ιφγνπο λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε γεληθφ ή θιαδηθφ επίπεδν 

απαζρφιεζεο. 

Δλ κέξεη αθφκα πξνθαιείηαη, εληζρχεηαη ή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άλνδν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λέσλ θπξίσο απηνρζφλσλ πνιηηψλ 

πνπ επηδεηνχλ απαζρφιεζε κε πςειφ θνηλσληθφ θχξνο ή επαξθείο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ζε ζρέζε κε ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηα ηξέρνληα θαηαλαισηηθά πξφηππα 

ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ σο ελεξγά κέιε.  

Τα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνεξγαζηαθνχ 

πεδίνπ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ πνπ νδεγεί ζηελ απαμίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη θιάδσλ απαζρφιεζεο απφ ην γεγελέο 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ή πξνθαιείηαη απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 

ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ status πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηνπο εξγνδνηηθνχο 

κεραληζκνχο ζην πεξηζψξην ησλ πξνηηκνχκελσλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη 

θαιχπηνληαη είηε απφ άηνκα κε πνιχ ρακειά επαγγεικαηηθά πξνζφληα είηε απφ 

εηζαγφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρσξίο ηδηαίηεξεο δηεθδηθήζεηο θαη δπλαηφηεηα 

εκπινθήο ζηηο ζχλζεηεο  θνηλσληθέο αμηψζεηο. 

Σηνλ άιιν άμνλα, ην κεηαλαζηεπηηθφ εγρείξεκα πξνθαιείηαη απφ ηελ πίεζε ηεο 

αλεξγίαο, ηεο ππναπαζρφιεζεο θαη ηεο  αλέρεηαο  ηνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ ρψξνπ  

απφ ηνλ νπνίν εθπνξεχεηαη ν κεηαλάζηεο, δειαδή ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ 

αδπλακία ησλ νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ ή ηηο δηεζλείο εμαξηήζεηο ηεο ρψξαο απνζηνιήο 

ψζηε απηή λα δηαρεηξηζηεί λα νξγαλψζεη, λα δηαζέζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ζηα φξηα ηνπ θξάηνπο, γηα δηθφ ηνπ  άκεζν φθεινο.  

Δπηπιένλ, ε επηινγή κεηαλάζηεπζεο, δεπηεξνγελψο, κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

πξφζεζε βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πγεηνλνκηθψλ ή αθφκα θαη 

πνιηηηζηηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη λα πξνθαιείηαη απφ πνιηηηθνθνηλσληθέο πηέζεηο, 



απφ ηελ γεσγξαθηθή ή θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ή αηνκηθή 

αλαζθάιεηα.  

Αθφκα ζε πην ήπηεο κνξθέο παξψζεζεο (επηιεθηηθή κεηαλάζηεπζε) απφ ηελ 

κεηαθίλεζε πξνζψπσλ κε εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη κε πξφζεζε ηελ 

νπζηαζηηθή θαη άκεζε βειηίσζε ησλ αλεθηψλ θαηά ηα άιια, νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

θαηά ηελ ζηηγκή ηεο κεηαλαζηεπηηθή εθθίλεζεο.  

Οη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο έρνπλ, ελ κέξεη, αληηθξνπζηεί απφ αξθεηνχο 

ζχγρξνλνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο  πξνβάιινληαο, ζηεξηδφκελνη ζε κειέηεο θαη 

έξεπλεο, επαξθείο θαη βάζηκεο  αληηξξήζεηο γηα ηελ απινπνηεκέλε απηή κνξθή 

αλάιπζεο ησλ ζχγρξνλσλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ κε πξφζεζε  ηελ εξγαζία θαη 

ηελ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Αληηδηαζηέιινπλ, κάιηζηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε φηη κηα ηέηνηα ζηελή νηθνλνκηθή 

αλάιπζε, απφ ηε κηα, εκπεξηέρεη εκκέζσο ην ιαλζαζκέλν επηρείξεκα φηη ε 

«ακνηβαία» απηή ζπλδηαιιαγή. ελ ηέιεη, ζα απέβαηλε σθέιηκε θαη πνιχηηκε ηφζν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο φζν θαη απηνχ ηνπ θξάηνπο 

εθπφξεπζεο. 

Αθφκα, πξνβάιινπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή ππνιαλζάλεη σο πξνο ηηο απφιπηεο 

ζηαζεξέο ησλ δηαηεηλφκελσλ ηιηγγησδψλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξάηνπο 

απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, αθνχ ηνπιάρηζηνλ ζηελ ζχγρξνλή ηεο εμέιημε ε 

κεηαλάζηεπζε δελ πξνυπνζέηεη ε ρψξα ππνδνρήο λα απνηειεί αδηακθηζβήηεηε 

νηθνλνκηθή ή ηερλνινγηθή δχλακε θαη φηη νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο 

θαηψηεξεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο αθφκα θαη ελφο αδχλαηνπ ή απιά αλεπηπγκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη κεγάιε αλεξγία ζε 

άιιεο θιάζεηο θαη ηχπνπο επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ.  

Σήκεξα, ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί άξξεθην θαηλφκελν ησλ πνιχπινθσλ 

νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη λνκηθφ πεδίν 

ηνπο, επηδεηψληαο ηδηαίηεξα ζεζκηθά, θνηλσληθά θαη δηαρεηξηζηηθά πιαίζηα 

πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο.  

Όπσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ε δηακφξθσζε θαη ε δηαθνξηθή πξνζέγγηζε ησλ 

φξσλ θαη ηνπ ξφισλ «εξγαζία - απαζρφιεζε» ζηα πιαίζηα  ηνπ ζχγρξνλνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ εγρεηξήκαηνο,, νδήγεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ επηθεληξσκέλε 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη αλζξσπνινγηθή αλάιπζε ηεο 



κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο, ησλ επηδξάζεσλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ζε 

αηνκηθφ θνηλσληθφ, δεκνγξαθηθφ  θαη νηθνλνκηθφ  επίπεδν.  

Δίλαη γλσζηφ φηη πνιχ πξψηκα, ε εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε επίδξαζή ηεο 

ζην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο απνηέιεζε 

ηδηαίηεξν αληηθείκελν εζηίαζεο θαη αλάιπζεο ηφζν γηα ηε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή 

ζεσξία φζν θαη γηα ηελ αληίζηνηρή ηεο, λενθιαζηθή.  

Σε πνιιέο κάιηζηα πξνζεγγίζεηο κε καξμηζηηθέο επηδξάζεηο, ν κεηαλάζηεο, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο θαη ραξαθηεξίζηεθε σο homo – 

economicus θαη travailleur – émigré, θαπηεξηάδνληαο ηφζν ηελ πξφζεζε 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αδχλακσλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο κεηαπνιεκηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο  ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, φζν δεπηεξνγελψο ηηο ζεζκηθέο θαη 

δηαξζξσηηθέο ξπζκίζεηο εξγαζηαθήο έληαμεο θάησ απφ ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο.  

Δπηπξφζζεηα, νη ζεσξίεο απηέο εκπεξηείραλ αλαιχζεηο γηα ηηο θνηλσληθέο 

δπζρέξεηεο απφ ηελ πεξηζσξηνπνηεκέλε εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ηελ εξγαιεηαθή θαη 

κεραλνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε θαη θπζηθά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ απφ ηηο θαηαθηήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπξίαξρνπ εζληθνχ 

ζψκαηνο ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο. 

Οη πξψηεο φκσο ζεκειηψδεηο πξνζεγγίζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε φισλ ησλ 

λενκαξμηζηηθψλ ζεσξηψλ θαηαηίζεληαη ζην «Κεθάιαην» ηνπ Κάξνινπ Μαξμ, 

αλαιχνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο σο  «βηνκεραληθφ 

εθεδξηθφ ζηξαηφ», δειαδή σο ηελ ππεξάξηζκε εξγαηηθή δχλακε ηνπ ρψξνπ 

απνζηνιήο  πνπ ζπζηεκαηνπνηεκέλα  ή φρη δηνρεηεχεηαη ζε ρψξνπο πνπ επδνθηκεί ε 

θεθαιαηνθξαηηθή ζπζζψξεπζε.  

Γηα ηελ δηάζεζή ηνπο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απαηηείηαη θπζηθή κεηαθίλεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «εξγαηηθή θηλεηηθφηεηα».  

Σηνλ άμνλα, ινηπφλ, ηεο ζχγρξνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε γηα 

απαζρφιεζε, αιιά θαη ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε 

ηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ θάζκαηνο ησλ επηινγψλ έληαμεο πνπ πξνβάιεη 

θαη δηθαηνινγεί ε θπξίαξρε εζλνηηθή νξγάλσζε, έρνπλ πξνθχςεη ζεκειηψδε 

θνηλσληνινγηθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εκπξάγκαηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

ελλνηνινγηθή ζχζηαζε ηνπ φξνπ «εξγαζία» θαη «απαζρφιεζε»  ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ, σο πξνέθηαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δνκψλ αλάπηπμεο ηνπ 

θαηψηεξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο . 



Ο κεγάινο φγθνο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία 

μεθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε δηάζηαζή ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ ηε 

ζεσξία ηνπ «push and pull factors»,  πνπ δηαηεηλφηαλ φηη ηζρπξφηεξεο είλαη νη 

δπλάκεηο θαη νη αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνλ άμνλα πξνζθνξά θαη δήηεζε 

εξγαζίαο  ζε αηνκηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ.  

Πιήζνο άιισλ ζεσξηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, θαη ελ πνιινίο 

δηακνξθψλνπλ ή εθπνξεχνληαη απφ ηηο  αληίζηνηρεο θνηλσληνινγηθέο ζρνιέο, φπσο 

απηέο ησλ R. E. Park, Thomas-Zaniecki, O Handlin, T. Parsons, J Higham, R. Vecoli, 

F. Thistlethwaite, θαη S. Castles – G.Kosack, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθήο φζκσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο πνιπεπίπεδεο 

δηεξγαζίεο ησλ πνιηηηζκηθψλ - θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε 

επίθεληξν ηα επηηεχγκαηα  ή κε, ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε.  

Όια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκε εξεπλεηηθή θαη 

επηζηεκνληθή παξαθαηαζήθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζχγρξνλεο δηάζηαζεο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ζηελ Διιάδα έμσ απφ ηα  πξφηππα ηεο ζηεγαλήο  

αθαδεκατθήο ή εξεπλεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Αλ θαηαθχγνπκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ εξγαζία ζα δηαπηζηψζνπκε φηη απηή, ζε 

γεληθφ επίπεδν, αλαιχεηαη σο: «ην ζπλνιηθφ θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ απνζθνπεί ζηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή αλαπαξαγσγή θαη ζηελ έθθξαζε ηεο 

αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο».  

Με βάζε φκσο απηφ ηνλ νξηζκφ  ζα κπνξνχζακε λα αλαζχξνπκε πνιχ ιίγα 

δνκηθά  ζηνηρεία πνπ λα ζπλδένπλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή παξνρή εξγαζίαο ζηνπο 

ρψξνπο κεηαλαζηεπηηθήο δηαζπνξάο κε ηηο δηαηεηλφκελεο ζηαζεξέο ηεο «πλεπκαηηθήο 

αλαπαξαγσγήο» θαη ηελ έθθξαζε ηεο «αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο». 

Πξάγκαηη, ηα θεληξηθά απηά ζηνηρεία δελ πεξηέρνληαη νχηε ζεσξεηηθά νχηε 

πξαθηηθά, ζηνλ απφιπηα δηαζαθεληζκέλν εξγαζηαθφ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ 

νη κεηαλάζηεο  ζηε ρψξα ππνδνρήο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεσηεξηθήο, φζν θαη 

ηεο ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθήο πεξηφδνπ. 

Θα ιέγακε κάιηζηα φηη ν νξηζκφο απηφο, ζε ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία, εθθξάδεη πεξηζζφηεξν κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ζην πιήξεο 

εχξνο ηεο εξγαζηαθήο  δξαζηεξηφηεηαο ή αθφκα θαιιίηεξα ην επηζπκεηφ δεηνχκελν 

γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Πνην θνληά ζηε κεηαλαζηεπηηθή νηθνλνκηθή απνζηνιή, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο, κνηάδεη λα βξίζθεηαη ν φξνο απαζρφιεζε, αθνχ ινγηθά 



νξηνζεηεί ηελ απφιπηε πξνζήισζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί κεηακνληέξλν ζεκεηνινγηθφ επηλφεκα ηεο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκηθήο δσήο, πνπ ελ πνιινίο  εκπεξηέρεη, ππνζάιπεη θαη απαηηεί πιήξε  αηνκηθή 

πξνζήισζε αλ φρη ππέξβαζε ηεο νληνινγηθήο  θαη θνηλσληθήο ελέξγεηαο  πξνο ράξε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμαζθάιηζεο θαη ηεο κηζζσηνπνίεζεο .  

Θα ιέγακε κάιηζηα φηη ε κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε κνξθή απαζρφιεζεο εηεξνλνκηθή  απηνδηάζεζε ή ππφηαμε ζε έλα ήδε 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψζεσλ κε κεησκέλεο ή 

αλχπαξθηεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο αλαθέξεη ν θ.  Κ. Τζνπθαιάο : « …  ε γέλλεζε ηεο έλλνηαο 

απαζρόιεζε  ζπκπίπηεη από ηε κηα κεξηά  κε ηε γελίθεπζε ηεο κηζζσηνπνίεζεο θαη από 

ηελ άιιε κε ηε ζέζπηζε πάγησλ θνηλσληθώλ κεραληζκώλ θαηαλνκήο θαη κέηξεζεο ηεο 

θαηαλαιηζθόκελεο εξγαηηθήο δύλακεο. 

Ήδε ζην άκεζν λόεκά ηεο ε απαζρόιεζε αλαπέκπεη ζ’ εθείλνλ πνπ απαζρνιεί 

δειαδή ζηνλ εξγνδόηε, θαη ζπλεπώο ζηε βαζηθή  θνηλσληθή ζρέζε ηνπ απαζρνινύκελνπ 

κε ηνλ απαζρνινύληα».  

Πέξα απφ ην ελλνηνινγηθφ πεδίν θαη ηελ απφιπηα πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο ηνπ κεηαλάζηε κε ην νηθνλνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ θνηλσληθφ πεδίν, 

ν παξαπάλσ εμαξηεκέλνο άμνλαο δηακνξθψλεη, ηξνθνδνηεί ή επηηείλεη αξλεηηθά 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα αθνχ ην κεγαιχηεξν θάζκα ησλ εξγαζηψλ κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη ν κεηαλάζηεο απαμηψλεηαη απφ ην θπξίαξρν θνηλσληθφ ζψκα θαη 

θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. (14) 

Όια βέβαηα ηα παξαπάλσ ππφθεηληαη ζην ζπκπαγέο  θαη άξξεθην πεδίν ηεο 

άξλεζεο ή ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκηαθνχ ζψκαηνο λα απνδερηεί 

ηελ εζληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή, εζηκηθή θαη επηθνηλσληαθή 

εηεξφηεηα ζηνλ θπξίαξρν ρψξν ιεηηνπξγίαο, επηλνψληαο θαη εδξαηψλνληαο 

επίπιαζηεο θαη θαηαδηθαζηηθέο ζηεξενηππηθέο εθηηκήζεηο πνπ απαμηψλνπλ  ηε 

κεηαλαζηεπηηθή παξνπζία ζην ζχλνιφ ηεο . 

Ζ ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη νη αξλεηηθέο 

πξνζσπηθέο αιιαγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ησλ 

καηαηψζεσλ πνπ βηψλεη ή ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ, απνηεινχλ έλα γεληθφ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ εξγαζία έπαςε λα είλαη 

απνθνκκέλε απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο κε ην ζχζηεκα, 

ζην νπνίν αλήθεη, έγηλαλ ακθίδξνκεο. Οη λέεο αληηιήςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 



απαζρφιεζεο αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ηα θίλεηξα είλαη πιένλ θαζνξηζηηθή 

κεηαβιεηή γηα ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια 

βειηηψζεθε ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ν κέζνο φξνο ησλ απνιαβψλ κε απνηέιεζκα 

λα κεηαβιεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ.  Πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θνπιηνχξα ηεο αιιαγήο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο. 

Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Lewin (1951) πεξί πεδίνπ δπλάκεσλ νη επηρεηξήζεηο 

θαη νη νξγαληζκνί ηζνξξνπνχλ αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο πνπ σζνχλ γηα αιιαγή θαη 

εθείλεο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Ζ αιιαγή κπνξεί λα είλαη εμειηθηηθή ή 

επαλαζηαηηθή. Ζ εμειηθηηθή πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

νκάδσλ εξγαζίαο, ηελ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

αιιαγήο ξφισλ θαη έξγσλ πεξλψληαο απφ ηνλ έιεγρν ζηελ ππνζηήξημε ελψ ε 

επαλαζηαηηθή αιιαγή πεξηιακβάλεη ηελ αλαδφκεζε θαη θαηλνηνκία. Δδψ επηδηψθεηαη 

ε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εμφδσλ κε κείσζε ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο θαη ε 

δπζθνιία εληνπίδεηαη ζηελ θάκςε ησλ αληηζηάζεσλ ηφζν απφ πιεπξάο απιψλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θνβνχληαη κελ ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, φζν θαη απφ πιεπξάο 

αλψηαηεο εγεζίαο πνπ αλεζπρεί φηη ζα ράζεη κέξνο ηεο εμνπζίαο ηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα αλαζεσξεζεί ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. 

Σχκθσλα κε ηνλ Schein (1999) ε αιιαγή ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο : 

 Κίλεηξα γηα αιιαγή. Δθφζνλ έλα ζηνηρείν είλαη ιεηηνπξγηθφ δελ 

ππάξρεη ινγηθφ επηρείξεκα γηα λα αιιάμεη. Υπάξρεη φκσο ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη 

βηνινγηθφ. Βαζηθφο θαλφλαο ζηελ θχζε είλαη φηη νηηδήπνηε δελ αιιάδεη πεζαίλεη.  

 Δπθξηλείο ζηφρνη. Δάλ επηρεηξεζεί αιιαγή ρσξίο λα έρνπλ 

δηεπθξηληζηεί νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ζθνπνί, επηηείλεηαη ε ακθηβνιία ε νπνία σο 

ζπγθξνπζηαθφ ζηνηρείν δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη δηαθπβεχεη ηελ ζπλνρή ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Σχλδεζε κε ην παξειζφλ. Οη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σο κηα αιιεινπρία γεγνλφησλ δνκεκέλε κε ηηο αξρέο ηνπ αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο θαη αδπλαηνχλ λα απνδεθηνχλ θαηαζηάζεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα 

φξηα απηά, επεηδή ηφηε νη θαηαζηάζεηο είλαη απξφβιεπηεο θαη αλεμέιεγθηεο. Αλαγθαία 

είλαη κηα νκαιή κεηαβαηηθή πεξίνδνο ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη φινη νη άλζξσπνη δελ 

εμειίζζνληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ.    

 Δπαξθήο εθπαίδεπζε ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ, εηδηθά γηα ηα 

αλψηεξα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αιιαγή.  



 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο είηε 

πξφθεηηαη γηα πνιηηηζκηθέο, δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο λφξκεο είηε γηα δεηήκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ αιιαγή δελ πξέπεη λα εμνβειίδεη απηά πνπ εμαθνινπζνχλ 

λα είλαη ιεηηνπξγηθά, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 Πξνηνχ παγησζνχλ νη λέεο ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη 

εμνλπρηζηηθά ζε πηινηηθφ θαη πεηξακαηηθφ επίπεδν 

 

Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε θαη Πνηόηεηα Εωήο 

Ζ  εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ 

ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, απνηειεί δε ηελ πην κειεηεκέλε κεηαβιεηή ζηνλ εξγαζηαθφ γίγλεζζαη. 

Σχκθσλα κε ηνπο Cranny, Smith θαη  Stone (1992) ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

ή αιιηψο ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ γηα απηή  ε νπνία απνξξέεη 

απφ ηελ ζχγθξηζε πνπ θάλεη αλάκεζα ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη  θαη ζε απηά πνπ ζα  

επηζπκνχζε λα έρεη. Ο νξηζκφο πνπ έδσζαλ νη Cranny, Smith θαη  Stone γηα ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη παξαπιήζηνο κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηχπσζε ν Locke 

ζηα δπν θιαζηθά θαη πνιχ ζεκαληηθά έξγα ηνπ γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Τν 

1969 ζην άξζξν ηνπ « Τη είλαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε» ν Locke  ππνζηεξίδεη φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε  ζηελ νπνία 

πεξηπίπηεη  ην άηνκν, φηαλ, έρνληαο απνηηκήζεη ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ βξίζθεη ηηο ζπλζήθεο ζχκθσλεο πξνο ηα αμηαθά ηνπ πξφηππα. Αληίζεηα ε 

εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα είλαη ε δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη φηαλ ππάξρνπλ ζπγθξνπζηαθά θαη αζχκθσλα ζηνηρεία.  

Ζ έξεπλα ησλ Graham Young, David M. Tokar & Linda Mezydlo Subich (1998), 

βαζίζηεθε ζηελ ζεσξία ηνπ Holland (1973, 1985a), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη κε έμη ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο : ην ξεαιηζηηθφ, 

ην εξεπλεηηθφ, ην θαιιηηερληθφ, ην  θνηλσληθφ, ην επηρεηξεζηαθφ, ην ζπκβαηηθφ. Οη 

εξεπλεηέο απηνί ππνζηήξημαλ φηη εάλ ππάξμεη αληηζηνηρία ραξαθηήξσλ θαη 

πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο ηφηε θαη ε απφδνζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ζα απμεζνχλ .   Σηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξέπεη λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο θχιν, ειηθία 

εηζφδεκα θαη έηε ζπνπδψλ δελ έδσζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  



Σεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην κέγεζνο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη θαη ε 

πνιπζεκία ή ηελ δηαχγεηα ησλ ξφισλ. Πνιιέο έξεπλεο (Brown & Peterson, 1993, 

Fisher & Gitelson, 1983, Good et al., 1996, Jackson & Schuler, 1985, Mathieu, 1991, 

Mathieu & Zajac, 1990) έρνπλ δείμεη φηη, φηαλ επηθξαηεί ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηα 

θαζήθνληα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα πξνλφκηα, ηφηε ε δπζαξέζθεηα απμάλεηαη.  

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ δείθηε ηεο. Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο 

γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, εηδηθά αθνχ ε έλλνηα βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην κεηαμχ ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο πγείαο (Lamau, 

1992). Σε ζεσξεηηθή βάζε, ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα νξηζζεί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπλζεθψλ ή ηνκέσλ ηεο δσήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ σο αλεμάξηεησλ θαη απηφλνκσλ φλησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ειεπζεξία δξάζεο, ηε λνεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή 

θαηαμίσζε, ηελ αθεξαηφηεηα θαη εθπιήξσζε βηνινγηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο. Ο Hornquist 

(1982) ζεσξεί φηη ζπλνιηθά ε πνηφηεηα δσήο έρεη λα θάλεη κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζσκαηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πιηθνχο 

θαη δηαξζξσηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο, ελψ θαηά ηνλ Lewis (1982) ε πνηφηεηα δσήο 

είλαη o βαζκφο ζηνλ νπνίν θάπνηνο έρεη απηνεθηίκεζε, ζθνπφ ζηε δσή θαη ειάρηζην 

άγρνο. Γεληθά, ε πνηφηεηα δσήο ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

πνιιψλ παξαγφλησλ (πγεία, θνηλσλία, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πεξηβάιινλ), πνπ 

επεξεάδνπλ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ κε ηξφπνπο ζπρλά άγλσζηνπο 

θαη αλεμεξεχλεηνπο (Treasury Board of Canada Secretariat, 2000). 

Οη Dalkey θαη Rourke (1973) φξηζαλ ηελ πνηφηεηα δσήο σο ηελ αίζζεζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ην βαζκφ επεμίαο, ηθαλνπνίεζεο ηνπ απφ ηε δσή ηνπ θαη επηπρίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ, ηε δξάζε, ην άγρνο, ηε ζηνρνζεζία, ηελ απηνεθηίκεζε, 

ηελ θαηάζιηςε, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ζηήξημε. Ο παξαπάλσ νξηζκφο 

ζεσξήζεθε φκσο πξνβιεκαηηθφο, θαζψο ε έλλνηα ηεο επηπρίαο είλαη δχζθνια 

κεηξήζηκε θαη αθφκε θαη ε ίδηα ε έλλνηα δηαθέξεη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ θαη 

απφ γιψζζα ζε γιψζζα.  

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ε έλλνηα ηεο επηπρίαο αθαηξέζεθε απφ ηνλ νξηζκφ θαη 

δφζεθε πεξηζζφηεξε βάζε ζηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζεσξήζεθε επθνιφηεξα 

κεηξήζηκε. Όκσο ην πξφβιεκα κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη φηη δελ απνηειεί 

ζηαζεξή έλλνηα θαη ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Γηα λα δψζνπλ ιχζε ζηνλ 



πξνβιεκαηηζκφ απηφ, νη De Haes θαη van Knippenberg (1985) ππνζηήξημαλ φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο αλαθέξεηαη ζηε «ζπλνιηθή εθηίκεζε 

ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο γηα ηε δσή». Έηζη, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Σπκβνχιην 

ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο, ε πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη σο ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Καηά κία έλλνηα, ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα νξηζηεί σο ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν επηθξαηνχλ ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ζηα άηνκα. Ψο κεηξήζηκε κεηαβιεηή, ε πνηφηεηα δσήο 

αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο φζν θαη ζην αληηθείκελφ ηεο 

(Μukherjee, 1989). Πεξηιακβάλεη ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε απφ ηα άηνκα ή ηηο 

νκάδεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ζην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αμίεο ησλ αηφκσλ ή κηαο 

θνηλφηεηαο. 

Ζ έλλνηα είλαη πνιχ γεληθφηεξε απφ εθείλε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν 

ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηηο Έξεπλεο 

Πνηφηεηαο Εσήο νξίδεη σο βηνηηθφ επίπεδν ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο, φπσο ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

(ΑΔΠ), ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ αλά ρίιηα άηνκα, ην πνζνζηφ ΑΔΠ πνπ δαπαλάηαη γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ παηδεία ή ηνλ αξηζκφ ησλ ηειενξάζεσλ θαη ηειεθψλσλ ζε θάζε 

λνηθνθπξηφ. Αληηζέησο, ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί ην πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ησλ 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επηδξνχλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ ππνβάζκηζε ελφο απφ ηνπο ελ 

ιφγσ παξάγνληεο αξθεί γηα λα απεηιήζεη ή λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επεκεξία ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

απνηειεί πνιπδηάζηαην δήηεκα. Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, 

είλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ελφο εληαίνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, είλαη αλαγθαίν 

λα γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ηεξάξρεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ (αλζξσπηζηηθή 

πξνζέγγηζε), κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε νηθνινγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε ηεο σθειηκφηεηαο ηεο παξαγσγήο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σε 

θνηλσληθφ επίπεδν, ε εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ε 

παξνρή ησλ βαζηθψλ κέζσλ γηα ηελ απηνζπληήξεζή ηνπο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Τέινο, είλαη ζεκαληηθή ε αξκνληθή ζρέζε φισλ ησλ 



εηδψλ πεξηβάιινληνο ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα άηνκα, απφ ηελ νηθνγέλεηα 

έσο ηελ γεηηνληά θαη ηελ θνηλφηεηα, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.  

Πέξα φκσο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε πνηφηεηα δσήο πεξηιακβάλεη θαη ηε 

ζπκκεηνρή, θπξίσο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο, ζηα 

πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά δξψκελα (Finance Canada, 2000).  

Ζ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο πνηφηεηαο δσήο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δηεμαγσγή 

πνιιψλ εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ νη παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο πιήζνπο ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Τα 

κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ πνιιά θαη πνηθίιαλ αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπνπδαηφηεηαο πνπ απέδηδαλ ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Έηζη, αλαπηχρζεθαλ ηα 

κνληέια πνπ αθνινπζψληαο ηελ ηεξαξρία ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ Maslow 

(1954, 1968) έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο βαζηθέο αλάγθεο, ελψ απφ ηελ άιιε ηα 

θιαζηθά κνληέια βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ςπρνινγηθή επεμία, ζηελ επηπρία, 

ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Andrews, 1986, Andrews θαη Witney 1976, Larson, 

1978), ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο (Calman, 1984) ή ζηηο αηνκηθέο αληηιήςεηο 

(Ο’Βoyle, 1997). Μηα άιιε ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ επηρεηξήζεθε απφ ηνλ 

Flanagan (1978, 1982), o νπνίνο εληφπηζε 15 παξάγνληεο πνηφηεηαο δσήο, ηνπο 

νπνίνπο θαη ηαμηλφκεζε ζε 5 κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζσκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία 

(νηθνλνκηθή άλεζε θαη αζθάιεηα θαη πγεία), ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο 

(ζπδπγηθέο ζρέζεηο, αλαηξνθή παηδηψλ, ζρέζεηο κε ζπγγελείο θαη ζηελνχο θίινπο), 

θνηλσληθέο θαη θνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξνρή βνήζεηαο ζε ζπλαλζξψπνπο, 

ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο θαη εζληθέο δξαζηεξηφηεηεο), πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

θαηαμίσζε (πλεπκαηηθή αλάπηπμε, πξνζσπηθή ζηνρνζεζία θαη απηνγλσζία, 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά, δεκηνπξγηθφηεηα θαη εκπεηξία) θαη, ηέινο, ειεχζεξνο 

ρξφλνο (θνηλσληθνπνίεζε, δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο). Οη Campbell et al. (1976) 

δηαπίζησζαλ φηη ε πνηφηεηα δσήο ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή 

θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Οη Young θαη Longman (1983) ζπκθσλνχλ κε ηελ 

παξαπάλσ άπνςε θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα δσήο αλαθέξεηαη ζηε ζσκαηηθή, 

θνηλσληθή, πιηθή θαη ςπρνινγηθή επεμία ηνπ αηφκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν είλαη ν γάκνο, ε νηθνγελεηαθή δσή, ε πγεία, 

ε γεηηνληά, ε θηιία, νη εξγαζίεο ζην ζπίηη, ε απαζρφιεζε, ε δσή ζε αζηηθφ ή αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε ζηέγαζε, ε παηδεία, ην βηνηηθφ επίπεδν, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ε 

νηθνλνκηθή άλεζε. Αλ νη ελ ιφγσ ηνκείο βαίλνπλ θαιά, ηφηε ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αηφκσλ απφ ηε δσή ηνπο είλαη πςειά θαη, ζπλεπψο, θαη ε πνηφηεηα δσήο.  



Απφ ηηο κειέηεο πξνέθπςε φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη πνιπδηάζηαηε 

θαη εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ. Ζ βαζηθφηεξε δηάθξηζε είλαη αλάκεζα 

ζηνπο ιεγφκελνπο ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Ζ ππνθεηκεληθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε επεκεξίαο θαη 

ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ηα άηνκα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ αληηθεηκεληθή 

δηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιείηαη ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο 

θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πιηθή επεκεξία, ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη 

ηε ζσκαηηθή επεμία (Νoll, 1998). Σχκθσλα κε ηνλ Pacione (1982), θάζε έξεπλα γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο πξέπεη λα ιακβάλεη κία εζσηεξηθή θαη κία εμσηεξηθή δηάζηαζε. Ζ 

πξψηε αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ νη πνιίηεο απφ ηε δσή ηνπο θαη ε 

δεχηεξε ηα θπζηθά αληηθείκελα πνπ πξνθαινχλ ηελ ελ ιφγσ ηθαλνπνίεζε ή 

ζρεηίδνληαη κε απηή. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ ζεσξνχλ φηη 

νη κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη κφλν ζηνπο ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαηαιήγνπλ 

ζε ηφζνπο νξηζκνχο ηεο πνηφηεηαο δσήο φζνη είλαη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

(Cantril, 1965; Liu, 1973; Szalai θαη Andrews, 1980). Σχκθσλα κε ηε δηαρξνληθή 

έξεπλα ησλ Boyer θαη Savageau (1985, 1989, 1993), ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα 

εξεπλεζεί θαη λα κεηξεζεί αληηθεηκεληθά ζε 9 βαζηθνχο ηνκείο: ην θφζηνο δσήο, ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ απαζρφιεζε, ηηο κεηαθνξέο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο ηέρλεο, ηελ αλαςπρή θαη ην θιίκα. Παξφια απηά, ε ζεσξία ησλ ελ 

ιφγσ εξεπλεηψλ απνξξίθζεθε απφ άιινπο κειεηεηέο, νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη ε 

πνηφηεηα δσήο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη – ζπλεπψο – ηελ αλάπηπμε παίδεη ν δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο. Τν 

ρακειφ θφζηνο αγνξάο ή ελνηθίαζεο θαηνηθίαο ζε κία πφιε νδεγεί ζηε ζχζηαζε 

κφληκσλ λνηθνθπξηψλ θαη απνηξέπεη ηνπο πνιίηεο απφ ηελ αλαδήηεζε λένπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο, σζψληαο ηνπο ζε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δηθηχσλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, είλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο 

θαη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ αλάπηπμεο. Απφ 

ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ, πξνθχπηεη φηη ε πνηφηεηα δσήο βαζίδεηαη ζε 

10 αληηθεηκεληθνχο δείθηεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο: Διιηπήο ή πεπαιαησκέλε ππνδνκή. Έιιεηςε θνλδπιίσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Έιιεηςε 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απνθιεηζκφο απφ ηηο επθαηξίεο 

ζηέγαζεο ή απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Διιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ην θφζηνο, ηηο 



ππεξεζίεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο. Αληθαλφηεηα 

ηνπο ζπζηήκαηνο λα θαηαλείκεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Υςειά 

πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο. Πιεκκειήο παξνρή ππεξεζηψλ ζε επάισηεο νκάδεο ή 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Απξνζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ λα επεθηαζνχλ ή λα 

εθζπγρξνληζηνχλ. Καζεζηψο πςειήο θνξνινγίαο πνπ εληείλεη ηηο αληζφηεηεο κέζα 

ζηελ θνηλφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη ππνζηεξηθηέο ησλ ππνθεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζεσξνχλ φηη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο δείθηεο, φπσο ην εηζφδεκα θαη ηνπο δείθηεο αλεξγίαο, αγλνείηαη ην 

πψο πξαγκαηηθά ληψζνπλ νη πνιίηεο γηα ηε δσή ηνπο. Σε πξφζθαηεο έξεπλεο βξέζεθε 

φηη ζε ρψξεο κε ην ρακειφηεξν ΑΔΠ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ην εηζφδεκα κπνξεί λα 

απμήζεη ηα επίπεδα ππνθεηκεληθήο ηθαλνπνίεζεο. Αληηζέησο, ζε ρψξεο κε πςειφ 

ΑΔΠ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηα επίπεδα ηνπ εηζνδήκαηνο δελ ζπλνδεχεηαη πάληα απφ 

γεληθφηεξα αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. 

 

Δξγαζηαθό Άγρνο 

Γηα πνιινχο εξεπλεηέο ε έλλνηα ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο θαζνξίδεηαη απφ δχν 

θπξίσο παξακέηξνπο. Απφ ηελ ζεηηθή αιιά ηαπηφρξνλα ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εαπηνχ  θαη απφ ηνλ βαζκφ, πνπ ν άλζξσπνο είλαη πεπεηζκέλνο φηη κπνξεί λα ειέγμεη 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη λα ρεηξηζηεί επηηπρψο θαζεκεξηλά, απιά ή ζχλζεηα 

δεηήκαηα. Οη αληηδξάζεηο θαη νη πξνζσπηθέο επηινγέο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

επεξεάδνληαη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ην πνην πξαγκαηηθά πηζηεχεη φηη 

είλαη. Ζ αληίιεςε απηή θαζνξίδεη ηηο αληηδξάζεηο ζε γεγνλφηα θαη ην είδνο ηνπο κε ηε 

ζεηξά ηνπ, ζπζρεηίδεηαη άκεζα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. Όηαλ ε απηνεθηίκεζε 

θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα, ειαηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

πξνζαξκφδνληαη  θαη λα θηλνχληαη επέιηθηα ζε αθξαίεο, αξλεηηθά θνξηηζκέλεο 

ζπλζήθεο. Τέηνηεο θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ έληνλα ηελ πξνζσπηθφηεηα, θαη κάιηζηα, 

ζχκθσλα κε  ηηο απφςεηο ηνπ Branden, (1984), ηα αξλεηηθά γεγνλφηα έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο απφ φηη ηα ζεηηθά. Άηνκα κε 

ρακειφ δείθηε απηνεθηίκεζεο, εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο, φηαλ θαινχληαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζπγθξηηηθά κε άηνκα πςειήο 

απηνεθηίκεζεο, επεηδή δηαζέηνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ (Abel, 1996). Οη Smith, Zhan, Hynington θαη Washington, (1992) ζπκπιεξψλνπλ 

φηη νη άλζξσπνη κε πςειή απηνεθηίκεζε, έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία 

ζπκπεξηθνξψλ δηεπζέηεζεο ησλ αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη λα απνζηαζηνπνηνχληαη 



απφ απηέο, ελψ άηνκα ρακειήο απηνεθηίκεζεο, εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο 

απφιπηα εμαξηεκέλε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ν Kreger  ζε έλα 

άξζξν πνπ εμέδσζε ην 1995, απέδεημε φηη ην άγρνο, πνπ εηζπξάηηεη θάπνηνο ζε κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εηθφλα, πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, παξά κε ηελ έληαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο. 

Τν άγρνο θαίλεηαη λα πξνζβάιιεη ηδηαίηεξα νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο. Σχκθσλα κε ηνπο Lazarus & Folkman (1984) (φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο 

Wood & McCarthy, 2002), φηαλ ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε έλα δπλεηηθά 

απεηιεηηθφ γεγνλφο, ηφηε ιακβάλεη ρψξα κία αληαλαθιαζηηθή, γλσζηηθή πξάμε 

εμηζνξξφπεζεο (a reflexive, cognitive balancing act), ε νπνία δπγίδεη ηηο απαηηήζεηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο μεπεξλνχλ ηηο δπλάκεηο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, ηφηε 

επηζπκβαίλεη ε θαηάζηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο. Όπσο παξαηεξεί ν Α. 

Κάληαο, ηδηαίηεξα αγρνγφλα είλαη ηα επαγγέικαηα εθείλα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνζθνξά βνήζεηαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπλεπάγνληαη ζηελέο ζρέζεηο κε 

άιινπο αλζξψπνπο, απαηηνχλ ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ελψ νη απνθάζεηο 

απηέο κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζνβαξέο ζπλέπεηεο (Κάληαο, 1995:103/ 

Γεκεξνχηε, 2001: 237-238/ Σνχιεο,1997: 16).
1
 

Σηνλ θαηάινγν ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ πξνζβάιινληαη ηδηαηηέξσο απφ ην άγρνο 

εληάζζνληαη νη επαγγεικαηίεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ φπσο δάζθαινη, θαζεγεηέο θαη 

εηδηθνί παηδαγσγνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζεξαπεπηέο λαξθνκαλψλ, θνηλσληθνί 

εξεπλεηέο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο λνζνθφκεο, γηαηξνί θαη βνεζεηηθφ ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, νη θαξκαθνπνηνί θαη νη ςπρνιφγνη, νη ηεξείο, νη γπκλαζηέο, νη δηθεγφξνη, 

νη κάλαηδεξ θαη ηα έλζηνια επαγγέικαηα φπσο νη αζηπλνκηθνί, ην πξνζσπηθφ 

θπιαθψλ, νη θπβεξλήηεο αεξνζθαθψλ θαη νη αεξνζπλνδνί (Κάληαο, 1995: 103 /  

Σνχιεο, 1997: 16). 

Ήδε ν William Battie, ην 1758, ζην ζχγγξακκά ηνπ κε ηίηιν ‘’A treatise of 

madness’’ πξφηεηλε ηνλ αθφινπζν κεραληζκφ πξφθιεζεο άγρνπο: «... Σώξα ε αίζζεζε 

... κπνξεί κε πνιύ ιίγε πξόζζεζε λα θηάζεη ζε πςειόηεξα επίπεδα θαη λα κεηαηξαπεί ζε 

Άγρνο, είηε εμαηηίαο ηεο πνιύ κεγάιεο έληαζεο ή ηεο πνιύ κεγάιεο δηάξθεηαο ησλ 

εξεζηζκάησλ από ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, είηε ιόγσ κηαο πξνϋπάξρνπζαο 
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 Πεξηζζφηεξα γηα ην ζηξεο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο βι. Πνκάθε, Γ. θαη 

Αλαγλσζηνπνχινπ, Τ., 2001: 259-277 /  Κάληαο, 1995: 101-118 / Γεκεξνχηε, 2001: 237-238, φπνπ θαη 

ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 



παζνινγηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ ηδίνπ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ηνπ πξνζδίδεη 

ηελ ηδηόηεηα λα επεξεάδεηαη ζε ππεξβνιηθό βαζκό από ηα ζπλήζε ζε έληαζε θαη 

δηάξθεηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινύλ ηα εμσηεξηθά απηά αληηθείκελα» (ζει. 

34). Αλάινγεο ζέζεηο δηαηχπσζε θαη ν Ivan Petrovich Pavlov, ην 1927, ν νπνίνο 

ραξαθηήξηζε ηηο ‘’πεηξακαηηθέο λεπξώζεηο’’ πνπ δεκηνπξγνχζε έρνληαο ζθχινπο γηα 

πεηξακαηφδσα, σο ‘’αγρώδεηο θαηαζηάζεηο’’ (anxiety states) νθεηιφκελεο ζηελ 

«εμάιεηςε ηεο θπζηνινγηθήο ζρέζεο κεηαμύ δηέγεξζεο θαη αλαζηνιήο» ηνπ εγθεθάινπ 

(Pavlov, 1927).  

Σηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηνπ άγρνπο σο θαηαζηάζεσο ππεξβνιηθνχ θφξηνπ ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε εξεζίζκαηα, ζπλέβαιαλ θαη νη πνιιέο εξγαζίεο 

ηνπ McReynolds (1960,1976, 1986, 1987, 1989, 1998). Ο εξεπλεηήο απηφο πξφηεηλε 

φηη ην άγρνο είλαη απνηέιεζκα ησλ δπζρεξεηψλ ‘’αθνκνίσζεο’’ (assimilation 

difficulties) λέσλ ελλνηψλ θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο έλλνηεο, κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηέζζεξηο κεραληζκνχο (McReynolds, 1960): α) ππεξβνιηθά πςειφο 

ξπζκφο εηζξνήο πιεξνθνξηψλ, β) αθξαίνπ βαζκνχ δηαθνξά απφ ηα ήδε γλσζηά θαη 

εχθνια αλαγλσξίζηκα εξεζίζκαηα, γ) πιεξνθνξίεο νη νπνίεο γηα λα εληαρζνχλ ζηα 

ήδε ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα ρξεηάδνληαη ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ ζην κέιινλ, θαη δ) αζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξεζηζκάησλ θαη ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ζηα νπνία αλακέλεηαη λα εληαρζνχλ.  

Ζ έκθαζε ζηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα θαίλεηαη φηη δηαγξάθεη θαη ηε ζεκεξηλή 

ηάζε φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ζηξεο. Πξάγκαηη, φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί, ην κέηξν ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζπλαληνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 

δηαξθψο ην ζπγθξίλνπκε κε ηα απνζέκαηα πνπ δηαζέηνπκε γηα λα ρεηξηζηνχκε ή / θαη 

λα αληηκεησπίζνπκε ηηο απαηηήζεηο απηέο. Όηαλ ινηπφλ ζπκβαίλεη νη απαηηήζεηο λα 

είλαη ηζνδχλακεο κε ηα απνζέκαηά καο, ηφηε απηέο κπνξεί λα πξνζιεθζνχλ απφ εκάο 

σο πξνθιήζεηο. Σηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ληψζνπκε φηη μεπεξλνχλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο αληνρέο καο, ηφηε κεηαηξέπνληαη ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (Wood & 

McCarthy, 2002).  

Ζ επηζήκαλζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γη’ απηφ θαη γίλεηαη ιφγνο απφ ηνλ 

πξσηνπνξηαθφ εξεπλεηή ζην ρψξν απηφ Hans Seyle γηα «θαιφ» θαη «θαθφ» άγρνο 

(Κάληαο, 1995: 102 / Trankiem, 2003: 18). Τν «θαιφ» άγρνο είλαη ε γεληθή 



αλαζηάησζε ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ φκσο αθήλεη πεξηζψξηα πξαγκάησζεο απφ ην 

ππνθείκελν, ελψ αληίζεηα ην «θαθφ» δελ αθήλεη ηέηνηα πεξηζψξηα.
2
  

 Με βάζε ηηο έξεπλέο ηνπ ν Hans Seyle θαηέιεμε ζηελ θαηαγξαθή ηξηψλ 

ζηαδίσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ή θαηάξξεπζεο ηνπ αηφκνπ απφ 

ην άγρνο (ύλδξνκν Γεληθήο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο): 

 

 

σζηφζν θαη θηλεηνπνίεζε κεραληζκψλ άκπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο 

 Σην δεχηεξν ζηάδην εκθαλίδεηαη αληίζηαζε απφ ην ά

δηαθνξνπνίεζε ζηνπο βαζκνχο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ 

 Δάλ ηα πξνεγνχκελα δελ απνθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, αθνινπζεί 

έλα ηξίην ζηάδην εμάληιεζεο, κε αδπλακία πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη θαηάξξεπζε  

(Fontana, 1996α: 461). 

 

Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνύ άγρνπο, ν Κάληαο ηνλίδεη 

ηε ζπζζψξεπζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία σο 

ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο θαηάζηαζε άγρνπο (Κάληαο, 1995 : 102), ελψ γηα ην 

επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη φηη «κπνξεί λα 

νξηζηεί σο κία αξλεηηθήο δηάζεζεο απόθξηζε (πρ. ζπκόο ή θαηάζιηςε) πνπ πεγάδεη από 

νξηζκέλεο όςεηο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζπλνδεύεηαη από δπλεηηθά παζνινγηθέο κεηαβνιέο 

νξηζκέλσλ βηνινγηθώλ ή βηνρεκηθώλ δεηθηώλ» (Κάληαο, 2001: 217). Ήδε ζηηο 

πξσηνπνξηαθέο κειέηεο ηνπο πάλσ ζην επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη 

Kyriacou θαη Sutcliffe έρνπλ νξίζεη ην άγρνο απηφ σο κία αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε (πρ. ζπκφο, θαηάζιηςε, ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο) ελψ επηζεκαίλνπλ ην 

βαξχλνληα ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ πξφζιεςε κίαο θαηάζηαζεο σο 

δπζάξεζηεο ή θαη απεηιεηηθήο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αλάινγσλ κεραληζκψλ 

αληηκεηψπηζήο ηεο (Kyriacou θαη Sutcliffe, 1978, 1989 – φπσο παξαηίζεληαη ζην 

άξζξν ησλ Λενληαξή, Κπξίδε, Γηαιακά, 2000: 140 / πξβι. επίζεο Wood & McCarthy 

(2002), φπνπ θαη παξαπνκπέο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία / Τζηάθθηξνο – Παζηαξδήο, 

2002 : 198).  

Ο Freud αλαθέξεη ην θφβν θαη ην άγρνο σο κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ 

βηψλεηαη απφ ην άηνκν. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεη φηη ην άγρνο δηαρσξίδεηαη απφ ηα αιιά 

                                                           
2
  Πεξηζζφηεξα γηα ην θαιφ ζηξεο θαη πψο λα ιεηηνπξγνχκε κε απηφ βι. Trankiem, 2003: 33 

θεμ. 



ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν ζπκφο ή θαηάζιηςε, εμαηηίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ 

θαηλνκεινγηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εμεγνχλ ηελ έλλνηα ηνπ 

άγρνπο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο (Spielberger, 1972). 

Τν άγρνο ζχκθσλα κε ηνπο Johnson & Melamed (1979) ραξαθηεξίδεηαη σο 

αληίιεςε ρσξίο κηα θαηλνκεληθή αηηία θαη επίζεο σο αληίιεςε, έληαζε ή αλεζπρία 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλακνλή θηλδχλνπ, είηε εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σχκθσλα κε 

άιινπο εξεπλεηέο ην άγρνο είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα αληίδξαζεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο, ςπρνζσκαηηθέο θαη γλσζηηθέο 

ζπληζηψζεο (Marks, 1969. Rachman & Hodgson, 1974. Lang, 1977). 

Οη Burrows & Davies (1984) νξίδνπλ ην άγρνο ζαλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ, 

δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζδνθία θίλδπλνπ ή 

απνγνήηεπζεο πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηα ή ηελ νκνηφζηαζε ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο 

ζηελ νπνία απηφ αλήθεη. Ζ απεηιή ηεο νκνηφζηαζεο δηαηππψλεηαη θαη ζ’ απηφ πνπ 

αλαθέξεη ν Cannon (1929) ζαλ αληίδξαζε ζην ζηξεο- «fight or flight» / «αγσλίζνπ ή 

θχγε» - φπνπ ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη, γηα λα αληηκεησπίζεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη επηζηξέθεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο νκνηφζηαζεο, φηαλ ε 

απεηιή εμαιεηθζεί. 

Ο Spielberger (1982) αλαθέξεη, φηη εάλ κηα θαηάζηαζε γίλεη αληηιεπηή σο 

επηθίλδπλε εμαηηίαο θάπνηνπ πξαγκαηηθνχ ή αληηθεηκεληθνχ θίλδπλνπ (ζηξεο), ην 

πξφζσπν πνπ αληηιακβάλεηαη έηζη ηελ θαηάζηαζε ζα βηψζεη κηα αχμεζε ηνπ άγρνπο. 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Freud ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο άγρνπο: 

1. Τν αληηθεηκεληθφ άγρνο, πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ν θίλδπλνο είλαη πξαγκαηηθφο 

θαη βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην είδνο άγρνπο είλαη θπζηνινγηθφ. 

2. Τν ελζηηθηψδεο άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ απνηεινχλ γηα ην 

εγψ ηα έλζηηθηα, ησλ νπνίσλ θνβάηαη ηε δχλακε. 

3. Τν ζπλεηδεζηαθφ άγρνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ παξηζηάλνπλ γηα 

ην εγψ νη απαγνξεπηηθέο επηηαγέο ηνπ ππεξεγψ, πνπ βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην id 

(Γαιαλφο, 1977) 

Σηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ην άγρνο έρεη ηξία ζπζηαηηθά κέξε: α) ην γλσζηηθφ, β) 

ην ζπκπεξηθνξηθφ θαη γ) ην ςπρνζσκαηηθφ (Huberty & Eaken,, 1994). Απηά ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ άγρνπο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κε πνηθίινπο βαζκνχο. Τν γλσζηηθφ 

κέξνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο ζηελ ζπγθέληξσζε, ζηελ κλήκε, ζηελ 

πξνζνρή, ζηελ επαηζζεζία, ζηελ ιχζε πξνβιεκάησλ θ.ά. Μηα απφ ηηο θχξηεο 



ζπληζηψζεο ηνπ γλσζηηθνχ κέξνπο είλαη θαη ε αλεζπρία. Δηδηθά ε αλεζπρία 

εκπεξηέρεη ζθέςεηο θαη εηθφλεο πνπ ζπλδένληαη κε πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

θαη είλαη δχζθνιν λα ειέρζε (ε αλεζπρία). Δδψ κπνξνχκε λα δηεπθξηλίζνπκε θαη ηελ 

έλλνηα ηνπ θφβνπ πνπ είλαη δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη πνπ 

δεκηνπξγείηαη σο απάληεζε ζε εμσηεξηθφ πξαγκαηηθφ θίλδπλν ή απεηιή, πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφο ζπλεηδεηά. Ζ έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηνπ θφβνπ είλαη αλάινγε πξνο ηνλ 

θίλδπλν θαη ν θφβνο ππνρσξεί, φηαλ ην άηνκν αλαιάβεη δξάζε πνπ νδεγεί ζε θπγή ή 

απνθπγή. Ο θφβνο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ θφβνπ 

(ςπρνινγηθή δηάζηαζε), φζν θαη ηηο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ είλαη θπξίσο 

επηηάρπλζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, επηηάρπλζε ηεο αλαπλνήο, ηξφκνο ησλ κπψλ θαη 

αλαθαηαλνκή ηνπ αίκαηνο απφ ην δέξκα θαη ηα ζπιάρλα ζηνπο κεγάινπο κπο 

(θπζηνινγηθή δηάζηαζε). Οη κεηαβνιέο απηέο πξνεηνηκάδνπλ ην ζψκα γηα κπτθή 

δξαζηεξηφηεηα (πάιε ή θπγή) πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε σο απάληεζε ζηελ 

απεηιή (Μάλνο, 1997). Σε αληίζεζε, φκσο, κε ηνλ θφβν, ε πεγή ηνπ άγρνπο είηε είλαη 

άγλσζηε είηε έρεη ειάρηζηε έληαζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ έληαζε ηεο θπζηνινγηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο (ςπρνινγηθήο) αληίδξαζεο πνπ πξνθαιεί (Μάλνο, 1997). 

Σπκπεξηθνξηθά κνληέια αλαθέξνπλ φηη ην πςειφ άγρνο ζπλδπάδεηαη κε έληνλε 

θηλεηηθή αλεζπρία, ππεξθηλεηηθφηεηα, απνθπγή ηεο αγρψδνπο θαηάζηαζεο, παξάινγε 

ζπκπεξηθνξά θ.ά. Τν ςπρνζσκαηηθφ κέξνο ηνπ άγρνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ηνπηθνχο πφλνπο (π.ρ. ζηνκαρηθνχο πφλνπο), ελνχξεζε, ηηθο, ηαρππαικίεο, εκεηνχο ή 

κπτθή έληαζε (Huberty, 1987. Kentall et al., 1992. Huberty & Eaken, 1994). Τα 

ζπκπηψκαηα, βέβαηα, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ παηδί ζε παηδί ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

ειηθίαο, ηεο εκπεηξίαο ή ηεο δεμηφηεηάο ηνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο αγρνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. 

Απφ ην 1961 δηάθνξνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ «άγρνπο θαηάζηαζεο» (state anxiety), δειαδή κηαο παξνδηθήο 

(κεηαβαηηθήο ή πεξηζηαζηαθήο) ςπρνβηνινγηθήο αγρνγφλνπ θαηάζηαζεο, θαη ηνπ 

«άγρνπο πξνδηάζεζεο» (trait anxiety), δειαδή ελφο ζρεηηθά ζηαζεξνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή κηαο πξνδηάζεζεο γηα άγρνο (Cattell & 

Sheier, 1961. Speilberger, 1966; θ.ά). 

Ψο «Άγρνο Καηάζηαζεο» (A-State) νξίδεηαη κηα δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ή νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ζπλαηζζήκαηα έληαζεο θαη αλεζπρίαο, θαζώο 

θαη από απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (Spielberger, 

Lushene & McAdoo, 1977, ζει. 242). Τν «Άγρνο Πξνδηάζεζεο» (A-Trait) νξίδεηαη ε 



ηάζε ή ε επίθηεηε πξνδηάζεζε εξκελείαο ελόο επξέσο θάζκαηνο αληηθεηκεληθά κε 

επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ, σο απεηιεηηθώλ, ή νπνία νδεγεί ζε απμήζεηο ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ «Άγρνπο Καηάζηαζε» δπζαλάινγεο πξνο ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκεληθνύ θηλδύλνπ 

(Spielberger, 1966, ζει. 17). Τν «Άγρνο Πξνδηάζεζεο» δελ εθδειψλεηαη άκεζα, αιιά 

κπνξεί έκκεζα λα ζπλαρζεί απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ απμήζεσλ ηνπ 

«Άγρνπο Καηάζηαζεο» ζην ρξφλν (Spielberger, 1972). 

Ό νξφο «State – Anxiety» έρεη απνδνζεί ζηα ειιεληθά σο «Άγρνο ζαλ 

θαηάζηαζε» απφ ηνπο Ληάθν θαη Γηαλλίηζε (1984), σο «Άγρνο Καηάζηαζεο» απφ 

ηνπο Κάθθν, Έθθεθάθε & Εέξβα (1991), θαη, ηέινο, σο «Πεξηζηαζηαθφ άγρνο» απφ 

ηε Γελέγξε (1992). Ο φξνο «Trait – Anxiety» έρεη απνδνζεί σο «Άγρνο ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθν πξνζσπηθφηεηαο» απφ ηνπο Ληάθν θαη Γηαλλίηζε (1984) θαη σο 

«Άγρνο Πξνδηάζεζεο» απφ ηνπο Κάθθν, Έθθεθάθε & Εέξβα (1991), θαη, ηέινο, σο 

«Φαξαθηεξνινγηθφ ή Παζνινγηθφ Άγρνο» απφ ηε Γελέγξε (1992). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο απηήο ζην εμήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη 

«Άγρνο Καηάζηαζεο» (A-state) γηα ην State Anxiety θαη «Άγρνο Πξνδηάζεζεο» (Α-

trait) γηα ην Trait Anxiety σο νη πιένλ δφθηκνη ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ 

Spielberger (1966).  

Ο Spielberger ζπλνςίδνληαο ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ αλαθέξεη φηη 

(1972): 

1. Σε θαηαζηάζεηο νη φπνηεο εθηηκψληαη απφ ην άηνκν σο απεηιεηηθέο εκθαλίδεηαη 

άγρνο θαηάζηαζεο. 

2. Ζ έληαζε κηαο αληίδξαζεο άγρνπο θαηάζηαζεο είλαη αλάινγε πξνο ην βαζκφ, 

ζηνλ φπνην ή θαηάζηαζε έρεη εθιεθζεί σο απεηιεηηθή. 

3. Ζ δηάξθεηα κηαο αληίδξαζεο άγρνπο θαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δηαηεξείηαη ή απεηιή σο απνηέιεζκα ηεο γλσζηηθήο εθηίκεζεο. 

4. Άηνκα κε πςειφ άγρνο πξνδηάζεζεο αληηιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο πνπ 

ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ απνηπρία ή πνπ πεξηέρνπλ απεηιέο πξνο ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο σο πεξηζζφηεξν απεηιεηηθέο, ζε ζρέζε κε άηνκα κε ρακειφ άγρνο πξνδηάζεζεο. 

5. Ζ αχμεζε ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα θαη ελδέρεηαη λα 

εθδεισζεί άκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ή λα πξνθαιέζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ςπρνινγηθψλ 

κεραληζκψλ άκπλαο, νη νπνίνη έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθνί ζην παξειζφλ. 

6. Αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ αληηδξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ή ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ 

άκπλαο, πνπ ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηε κείσζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ άγρνπο 



θαηάζηαζεο. 

7. Τν άγρνο πξνδηάζεζεο αληαλαθιά πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο νη νπνίεο, θαηά 

θάπνην ηξφπν, θαζφξηζαλ ην ηί ζεσξείηαη απεηιεηηθφ θαη ηί φρη. 

Τν άγρνο κπνξεί λα εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθεηκεληθφ γεγνλφο ή κπνξεί 

λα κελ εζηηάδεηαη θάπνπ ζπγθεθξηκέλα (Morris & Kratochwill, 1985). 

Τν άγρνο κπνξεί λα είλαη κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ζηελ αλάπηπμε γηα φια ηα 

παηδηά ή κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα θαηά 

ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή, φηαλ δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη θζάλεη ζε πςειά επίπεδα.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην άγρνο ηνπ βξέθνπο πξνο ηνπο αγλψζηνπο 

θαηά ηνλ 7 – 8 κήλα ηεο δσήο ηνπ ή ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ είλαη θπζηνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ βξέθνπο, πνπ θαηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 

ππνρσξνχλ. Αλ νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο δελ εκθαλίδνληαη ζηηο αλακελφκελεο 

ειηθίεο ή επηκέλνπλ θαη κεηά ηελ πάξνδν νξηζκέλεο ειηθίαο, ηφηε απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο δελ ραξαθηεξίδνληαη θπζηνινγηθέο θαη δπζθνιεχνπλ ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην 

άγρνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ δηαηαξαρή θάηη πνπ π.ρ. θαηά ηελ ζρνιηθή ειηθία 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ζρνιηθή επίδνζε θαη γεληθφηεξα ζηε κάζεζε 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985). 

Ζ Sarason αλαθέξεη φηη ην άηνκν πνπ ππνθέξεη απφ άγρνο βηψλεη ηελ αγρνγφλν 

θαηάζηαζε σο θαηάζηαζε απεηιεηηθή, βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο αλεπαξθή θαη γηα λα 

ηελ αληηκεησπίζεη, επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ, ε 

αξλεηηθή απηή ζηάζε απνδηνξγαλψλεη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ θαη ζεσξεί φηη ζα ράζεη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο 

ηνπ (Λενληαξή & Γηαιακάο, 1996). 

Σπλήζσο, ινηπφλ, ην άγρνο είλαη κηα θνηλή αληίδξαζε πνπ ζε θάπνην βαζκφ 

απαληάηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη ζεσξείηαη παζνινγηθό, εάλ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ επίηεπμε 

επηζπκεηψλ ζηφρσλ ή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εξεκία ηνπ αηφκνπ - νπφηε θαη έρνπκε 

θάπνηα Αγρώδε Δηαηαξαρή. 

Οη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο είλαη νη πην ζπρλέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ. Οη Δηδηθέο (ή Απιέο) Φνβίεο είλαη νη πην ζπρλέο απφ απηέο, αιιά άηνκα κε 

ηηο θνβίεο απηέο ζπάληα αλαδεηνχλ ζεξαπεία. Ζ Γηαηαξαρή Παληθνχ θαη ε 



Χπραλαγθαζηηθή Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή είλαη νη πην ζπρλέο αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο ζηα άηνκα πνπ δεηνχλ ζεξαπεία. 

Καηά ην DSM-IV (Μάλνο, 1997) νη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

παξαθάησ δηαηαξαρέο: 

 Γηαηαξαρή Παληθνχ Φσξίο Αγνξαθνβία 

 Γηαηαξαρή Παληθνχ Με Αγνξαθνβία 

 Αγνξαθνβία Φσξίο Ηζηνξηθφ Γηαηαξαρήο Παληθνχ 

 Δηδηθή Φνβία 

 Κνηλσληθή Φνβία 

 Χπραλαγθαζηηθή Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 

 Γηαηαξαρή Μεηά Απφ Χπρνηξαπκαηηθφ Σηξεο 

 Γηαηαξαρή Απφ Ομχ Σηξεο 

 Γεληθεπκέλε Αγρψδεο Γηαηαξαρή 

 Γηαηαξαρή Οθεηιφκελε ζε Γεληθή Ηαηξηθή Καηάζηαζε 

 Αγρψδεο Γηαηαξαρή Πξνθαινχκελε απφ Οπζίεο 

 Αγρψδεο Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο (Μάλνο, 1997) 

ρέζε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο 

Έλα ζπρλφ θαη δπζεπίιπην πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

ζπκπησκαηνινγίεο ηφζν ηεο θαηάζιηςεο φζν θαη ηνπ άγρνπο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή αιιεινεπηθάιπςε, θαη άηνκα πνπ έρνπλ ηε κία απφ ηηο δχν δηαγλψζεηο 

ζπρλά ηθαλνπνηνχλ θαη ηα θξηηήξηα ηεο άιιεο, είηε ηαπηφρξνλα είηε ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο ηεο δσήο (Bootzin, Acocella & Alloy, 1993). Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη 

νη πεξηπηψζεηο άγρνπο ρσξίο θαηάζιηςε είλαη ζρεηηθά ζπρλέο, αιιά ην αληίζεην 

κάιινλ ζπάλην, θαη ε δηάγλσζε ηνπ άγρνπο ζπλήζσο πξνεγείηαη ηεο δηάγλσζεο ηεο 

θαηάζιηςεο (Alloy et. al., 1990). Οη Kashani θαη νη ζπλεξγάηεο (1987) ηνπ αλαθέξνπλ 

φηη ην 75% πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε θαηάζιηςε είραλ αγρψδεηο δηαηαξαρέο. 

Πνιινί θιηληθνί εξεπλεηέο έρνπλ εξεπλήζεη, εάλ ππάξρεη κηα έγθπξνο ηξφπνο 

δηαρσξηζκνχ ηνπ άγρνπ απφ ηελ θαηάζιηςε. Έηζη, αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη ην άγρνο θαη 

ε θαηάζιηςε κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ σο μερσξηζηέο δνκέο (Akiskal, 1985), ελψ 

άιινη ηνλίδνπλ φηη ππάξρεη ηφζε επηθάιπςε ηνπ ελφο απφ ηελ άιιε, ψζηε πηζηεχνπλ 

φηη ππάξρεη θάπνηα θνηλή δηαηαξαρή (Clark & Watson, 1991). Έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ δπν 

φξσλ βξίζθεηαη ζην νξηζκφ ηνπο. Καη νη δπν δνκέο ησλ ελλνηψλ έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη ςπρνζσκαηηθέο ζπληζηψζεο (Maser 



& Cloninger, 1990). Παξφια απηά ηα δεδνκέλα απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο δελ 

δειψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ νη δπν απηέο έλλνηεο. Κάηη πνπ έρεη 

βξεζεί απφ ηηο έξεπλεο είλαη φηη ηα θαηαζιηπηηθά παηδηά έρνπλ πςειέο βαζκνινγίεο 

θαη ζηηο δπν θιίκαθεο (άγρνπο θαη θαηάζιηςεο), αληίζεηα ηα αγρψδε παηδηά έρνπλ 

πςειέο βαζκνινγίεο ζηηο θιίκαθεο άγρνπο, αιιά ρακειέο βαζκνινγίεο ζηηο θιίκαθεο 

ηεο θαηάζιηςεο (Brady & Kendall, 1992). Δπίζεο ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαη ηηο δπν 

δηαηαξαρέο (θαηάζιηςε θαη άγρνο) εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ησλ δπν 

δηαηαξαρψλ απ’ φηη θάζε νκάδα ρσξηζηά (Carey et al., 1989). 

Αξθεηέο έξεπλεο, επίζεο, ππνζηεξίδνπλ κηα ρξνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο θαηάζιηςεο. Τα παηδηά κε θαηάζιηςε θαη άγρνο ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξα 

κεγαιχηεξα απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ κφλν θαηάζιηςε ή κφλν αγρψδε δηαηαξαρή θαη 

παξάιιεια ηα ζπκπηψκαηα ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο θαίλνληαη λα είλαη 

πξνγελέζηεξα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο (Kendall & Ingram, 1987). Αθφκα, 

ηα παηδηά πνπ έρνπλ άγρνο θαίλνληαη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα παηδηά κε θαηάζιηςε ή 

ηα παηδηά κε θαηάζιηςε θαη άγρνο, γηαηί δελ παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα (Stavrakaki et al., 1987).  

Ζ δηαθνξά κεηαμχ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην άγρνο έρεη 

ηελ βάζε ηνπ ζην θφβν, ελψ ε θαηάζιηςε ζηελ αλεζπρία (distress) θαη ηελ ςπρηθή 

νδχλε (anguish) (Blumberg & Izard, 1986) Βέβαηα παξά ηηο νκνηφηεηεο ηνπο έρνπλ 

θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ε θαζεκηά. Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

θαηάζιηςε είλαη : έληνλε ζιίςε θαη απειπηζία, ρακειφ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, 

ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε θαη απειπηζία, αλεδνλία, απψιεηα ελδηαθέξνληνο, 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη ελέξγεηεο, κεησκέλε φξεμε, κεησκέλε ζεμνπαιηθή 

επηζπκία, αηζζήκαηα έιιεηςεο ειπίδαο θαη αίζζεζε απψιεηαο. Αληίζεηα ηα ηδηαίηεξα 

ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο είλαη: έληνλνο θφβνο θαη έληαζε, απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

ζπκπεξηθνξηθή δηέγεξζε, αίζζεζε θηλδχλνπ θη απεηιήο, αβεβαηφηεηα θαη 

ππεξγξήγνξζε (Alloy, Kelly, Μineka & Clements, 1990). 

Δπηπιένλ, γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηθεο, θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο κεηαβιεηέο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην δηαρσξηζκφ. Τα παηδηά κε θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά κε άγρνο έρνπλ αξλεηηθφηεξε εηθφλα γηα ηνλ εαπηνχ ηνπο, ην θφζκν θαη ην 

κέιινλ, ζπκψλνπλ επθνιφηεξα, είλαη απείζαξρα θαη κπνξεί λα δνπλ ζε κηα 

δπζιεηηνπξγηθή νηθνγέλεηα (Stark, Humphrey, Laurent, Livingston & Christopher, 

1993) 



Οη Clark θαη Watson (1991), πξνηείλνπλ έλα ηξηκεξέο κνληέιν θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο φπνπ ηα ζπκπηψκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο νκάδεο : α) ζπκπηψκαηα γεληθήο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη θαηαπφλεζεο, ηα νπνία ζην κεγάιν ηνπο κέξνο είλαη 

αδηαθνξνπνίεηα, β) εθδειψζεηο ρακεινχ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη αλεδνλίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζιηςε, θαη ηέινο γ) ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο δηέγεξζεο πνπ 

ζπλαληψληαη θαηά θχξην ιφγν ζην άγρνο.  

Ο  άλζξσπνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξρεηαη ζπρλά αληηκέησπνο κε 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο αμηνινγνχληαη σο δπζάξεζηεο 

("αγρνγφλνη παξάγνληεο"- stress).  

Ο Schultz (1980) νξίδεη ην ζηξεο ζαλ κηα αληηιεπηή απφ ην παηδί απεηιή γηα ηνλ 

απηνζεβαζκφ ηνπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ ή ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Ο Chandler (1981a,b), 

αθ' εηέξνπ, φξηζε ην ζηξεο θάπσο δηαθνξεηηθά, σο θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

έληαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο ή θαηαζηάζεηο. Έλαο θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ ζηξεο είλαη φηη απνηειεί κία αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αλακελφκελεο βηνρεκηθέο, θπζηνινγηθέο, 

γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο πνπ θαηεπζχλνληαη είηε πξνο ηελ αιιαγή ηνπ 

ζηξεζνγφλνπ γεγνλφηνο, είηε πξνο ηελ πξνζαξκνγή ζηηο επηδξάζεηο ηνπ (Folkman & 

Lazarus, 1985). 

Σχκθσλα κε ηνπο Cox (1978) θαη Stotland (1987), ην ζηξεο κπνξεί λα νξηζηεί κε 

ηξεηο ηξφπνπο: α) σο αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα αξλεηηθφ εξέζηζκα, β) σο ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηδξνχλ ζηα άηνκα δειαδή, ζηξεο είλαη απηά 

πνπ καο ζπκβαίλνπλ θαη γ) σο κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα εξεζίζκαηα, 

φζν θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζ' απηά. 

Σχκθσλα κε ηνπο Lazarus θαη Folkman (1985) ην ζηξεο είλαη εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ή/θαη μεπεξλνχλ ηηο δηαζέζηκεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, θάηη πνπ δειψλεη φηη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αγρνγφλν θαηάζηαζε (Καξαδήκαο, 1996). 

Τν ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηε γλσζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα, θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ. Οη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξφθιεζε ή σο απεηιή. Καηά 

ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ην άηνκν κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ζηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ παξαπάλσ είλαη ε απνδνρή ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη 

πεξηβάιινληνο (Piekarska, 2000).  



Καηά ηνλ Sarafino ηξεηο είλαη νη θχξηεο πεγέο άγρνπο ζε θάζε άηνκν: α) ην ίδην ην 

άηνκν, π.ρ. κηα αζζέλεηα ή κηα «ζχγθξνπζε» αλάκεζα ζε αληίζεηεο επηζπκίεο, β) ε 

νηθνγέλεηα, π.ρ. ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά, ε πγεία ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, θ.ά. θαη γ) ε θνηλσλία, π.ρ. ε επίδνζε ζην ζρνιείν, νη ζρέζεηο κε ηα άιια 

παηδηά θ.ιπ. (βι. Καξαδήκαο, 1996). 

Σχκθσλα κε ηνπο Folkman et al. (1986) ην ζηξεο επηδξά αξλεηηθά ζηελ πγεία 

φηαλ κεηαβάιιεη ηε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα, έληαζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ νξγαληθψλ 

αληηδξάζεσλ, φηαλ νδεγείηαη ζηε ρξήζε βιαπηηθψλ νπζηψλ (αιθνφι, λαξθσηηθά θ.ά.) 

ή επηθίλδπλσλ ηξφπσλ δσήο θαη φηαλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη, εκπνδίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Cherniss (1980), ε ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ θαη νη αξλεηηθέο πξνζσπηθέο αιιαγέο  πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ησλ καηαηψζεσλ πνπ βηψλεη, ή ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ 

απαηηήζεσλ, απνηεινχλ έλα γεληθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο burnout. 

Σχκθσλα κε ηνπο Maslach & Schaufeli (1993), ε αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ 

αηφκνπ ζηηο εξγαζηαθέο ηνπ απαηηήζεηο ιόγω ρξόληνπ θαη επίπνλνπ 

επαγγεικαηηθνύ άγρνπο, ην νπνίν μεπεξλά ηα φξηα αληνρήο ηνπ, νδεγεί ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμνπζέλσζε. Δίλαη κηα θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθήο, ςπρηθήο 

αιιά θαη ζσκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ καθξνρξφληα θαη 

παξαηεηακέλε έθζεζε θαη εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

απαηηήζεηο. Δκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζίαο ηνλ 

άλζξσπν.  

Οη πξψηεο έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έγηλαλ απφ ηνπο 

Maslach & Jackson (1981, 1985, 1986) νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα εξεπλήζνπλ ην 

θαηλφκελν ζε πνιιά επαγγέικαηα θαη θαηαζθεχαζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλωζεο  (ΜΒΙ: Maslach Burnout Inventory). Τα 

απνηειέζκαηα (παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ ηνπ ΜΒΗ) ππνζηήξημαλ έλα 

πνιπδηάζηαην δφκεκα (construct), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο αλεμάξηεηνπο 

παξάγνληεο: α) ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππεξδηέγεξζε θαη εμάληιεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ εξγαζία, β) ηελ 

απνπξνζωπνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα αξλεηηθά ή νπδέηεξα αηζζήκαηα πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαπηχμεη ν εξγαδφκελνο γηα ηα άηνκα πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, θαη γ) ηελ πξνζωπηθή επίηεπμε πνπ αλαθέξεηαη ζην κεησκέλν 

αίζζεκα επίηεπμεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ επηηέιεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ. 



Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αγρνγφλεο 

θαηαζηάζεηο είλαη γλσζηέο σο «ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ άγρνπο» 

(coping strategies). Οη «ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ άγρνπο» είλαη ν 

ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ αηφκνπ ζε φ,ηη αξλεηηθφ ή δχζθνιν ηνπ ζπκβαίλεη (βι. 

Καξαδήκαο, 1998). 

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ άγρνπο, νξίδνληαη σο "ην ζχλνιν 

ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ, φηαλ βξίζθεηαη αληηκέησπν κε κία 

δχζθνιε θη επηθίλδπλε - γη' απηφ θαηάζηαζε (Mclntosh et al., (1993). Οη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ άγρνπο πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ θαη ζηε δεκηνπξγηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. (Folkman & Lazarus, 1980). 

Οη Cohen θαη Lazarus αλαθέξνπλ πέληε θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα αλαθέξνπλ φηη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ άγρνπο: α) εμαζζελνχλ ηηο αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο θαη απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο έλα πξφζσπν λα 

πξνζαξκνζηεί ζε έλα ζνβαξφ γεγνλφο, β) θάλνπλ ην άηνκν ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ή 

λα πξνζαξκνζηεί ζε αξλεηηθά γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο, γ) δηαηεξνχλ, κηα ζεηηθή 

απηνεηθφλα ζην άηνκν, δ) εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ 

θαη ε) ζπλερίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ αξκνληθψλ ζρέζεσλ κε ηα άιια πξφζσπα (βι. 

Καξαδήκαο, 1996). 

Οη Endler θαη Parker (1990a, 1990b) αλαθέξνπλ φηη ζηελ βηβιηνγξαθία ε 

δηάθξηζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη κεηαμχ α) εθείλσλ πνπ είλαη "εζηηαζκέλεο ζην πξόβιεκα" (problem 

focused) θαη β) εθείλσλ πνπ είλαη "εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα" (emotion focused)θαη 

φηη νη πξφζθαηεο θιίκαθεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο δχν 

δηαζηάζεηο (π.ρ. Billings & Moos, 1984. Endler & Parker, 1990a, 1990b. Folkman & 

Lazarus, 1985,1986). Οη πξώηεο αλαθέξνληαη ζε πξνζπάζεηεο ηνπ αηόκνπ πνπ 

θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε, ην πξόβιεκα θαη ίζσο λα πεξηιακβάλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ αλαθάιπςε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα, ή ην λα θαηαξηηζηεί έλαο θαηάινγνο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη δεύηεξεο αλαθέξνληαη ζηε ξύζκηζε ηνπ 

παξαγόκελνπ ζπλαηζζήκαηνο κε επίθεληξν ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ έθθξαζε, ην 

ππνθεηκεληθό άγρνο θ.ά. θαη ίζσο λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ 



πξνζπάζεηα λα κελ αηζζάλεηαη θάπνηνο ζπκσκέλνο ή ζιηκκέλνο. Γεληθφηεξα, νη 

Endler θαη Parker (1990a, 1990b) πξνηείλνπλ φηη ε πξψηε ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη κε 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζηφρν (task-oriented), ελψ ε δεχηεξε ζπλδέεηαη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην άηνκν (person-oriented).  

Ζ Aldwin (1994) ππνζηεξίδεη φηη ε δηρνηφκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε δχν επξείεο 

θαηεγνξίεο έρεη πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη 

ζηελ ηαμηλφκεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Υπάξρεη φκσο ν θίλδπλνο ηεο 

ππεξαπινχζηεπζεο ηεο έλλνηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη φζνλ αθνξά ηνλ 

εξεπλεηή νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη είλαη ιίγεο. 

Απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο έρεη δηαθαλεί φηη νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηαπηφρξνλα ζηξαηεγηθέο θαη απφ ηα δχν είδε, φηαλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα 

αγρνγφλν θαηάζηαζε (Folkman & Lazarus, 1980). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ζπλδπάδνπλ ηηο δχν βαζηθέο κνξθέο αληηκεηψπηζεο. 

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άηνκν 

θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε (Spirito et al., 1991), θαζψο θαη ζε 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (ειηθία, θχιν, κφξθσζε θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν). 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ κεξηθά δεδνκέλα πνπ πξνηείλνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηνπο λένπο έρνπλ κέηξηα πεξηζηαζηαθή θαη ρξνληθή ζηαζεξφηεηα 

(Compas et al., 1988).  

Σηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί επίζεο φηη θαη πνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ (Triandis, 1989). 

Οη Lazarus θαη Folkman (1984) δηέθξηλαλ δχν ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο 

κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηεο ζηξεζνγφλνπ ραξαθηήξα ζρέζεο αηφκνπ-πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο : 

 Τε γλσζηηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο (cognitive appraisal) θαη  

 Τελ αληηκεηψπηζε ηεο (coping). 

Ζ γλσζηηθή εθηίκεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ην άηνκν εθηηκά 

εάλ έλα λέν γεγνλφο ή κία αιιαγή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία 

ηνπ θαη εάλ ζπκβαίλεη απηφ, κε πνηνλ ηξφπν, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Lazarus (1993) ε 

αληηκεηψπηζε ησλ αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί «ην ζχλνιν ησλ δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελσλ γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ αηφκνπ λα 



ρεηξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο εθηηκψληαη 

σο επηβαξπληηθέο θαη ππεξβνιηθέο γηα ηα απνζέκαηα ηνπ αηφκνπ». 

Σχκθσλα κε ηνπο Folkman θαη Lazarus (1980) ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο επηθεληξσκέλεο ζην πξφβιεκα ζε αληαγσλίζηκεο θαηαζηάζεηο, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο επηθεληξσκέλεο ζην ζπλαίζζεκα ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε 

έθβαζε είλαη αλεμέιεγθηε. Σε έξεπλα ησλ Folkman et al. (1986), φπνπ ην δείγκα 

απνηέιεζαλ 130 παηδηά θαη έθεβνη, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιήκαηνο θαη ζπλαηζζήκαηνο 

(problem focused θαη emotion focused coping) γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζρνιηθνχο θαη 

δηαπξνζσπηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο.  

Σχκθσλα κε εξεπλεηέο νη άλζξσπνη πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηηο 

ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο θαη λα εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα 

(Holahan, Moos & Schaefer, 1996), έρνπλ  ιηγφηεξε δπζθνξία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο (Taylor, 1995) θαη επηπιένλ, ε 

αληίιεςε ειέγρνπ ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, ζρεηίδεηαη κε ηε βειηησκέλε 

επίδνζε ζε γλσζηηθά έξγα (Thompson & Spacapan, 1991), ελψ ε δηαθπγή - απνθπγή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη εάλ είλαη 

ζχκπησκα ή αηηία ( Folkman, 1992). 

Αγρνγφλνη παξάγνληεο φπσο ε ζχγθξνπζε ξφισλ, ε αζάθεηα ξφισλ θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο δελ παξνπζηάδνπλ εμίζνπ ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, αλ θαη ε θαηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο θαη ησλ ηξηψλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

παξακέλεη αξλεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Currivan (2000) αλαθέξεη φηη ε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ αζάθεηα ξφινπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη πην ηζρπξή 

ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο θαη ηεο ζχγθξνπζεο 

ξφισλ. Γνζείζεο ηεο πνιππαξαγνληηθήο θχζεο θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ε πνηθηιία 

θαη πνιππινθφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ ίζσο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο, φπσο είλαη ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

(De Nobile and McCormick, 2005 ζην Καιέαο θαη Πιαηζίδνπ, 2008). 
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