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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε ζηαδηνδξνκία ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία επαλέληαμεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ αληηιεπηψλ εκπνδίσλ θαη ησλ αληηιεπηψλ 

πεγψλ ππνζηήξημεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο, αιιά 

θαη ζηελ πξφζεζε ζηνρνζέηεζεο ζηελ επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε. Πεξαηηέξσ, 

επηρεηξείηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

(παξάγνληεο πιαηζίνπ), αλάινγα κε ην πψο ηνπο αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα. Ζ έξεπλα 

είλαη κία κειέηε πεξίπησζεο ππφ ην πξίζκα ηεο Κνηλσληθήο Γλσζηηθήο Θεσξίαο γηα 

ηε ηαδηνδξνκία. ην πιαίζην απηφ, ην δείγκα απνηεινχλ 20 κέιε ηνπ ΚΔΘΔΑ Ηζάθε 

πνπ επηδηψθνπλ ελεξγά ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε θαη παξάιιεια έρνπλ δερηεί 

επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αληίζηνηρε 

κειέηε πνπ λα εζηηάδεη ζηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ 

γηα ηα εκπφδηα θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο πεγέο ζηελ πνξεία επαγγεικαηηθήο 

επαλέληαμεο, αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε έξεπλαο, κε εξγαιείν ηελ εκη-

δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε Θεκαηηθή 

Αλάιπζε, κέζνδνο πνπ ελδείθλπηαη φηαλ ε έξεπλα πιαηζηψλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ηα αηνκηθά εκπφδηα θαη νη αηνκηθέο 

πεγέο ππνζηήξημεο είλαη πην ηζρπξά απφ ηα εμσηεξηθά, ζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή απφθαζε, ζηνρνζέηεζε θαη επίδνζε, θαζψο ν βαζκφο επίδξαζήο ηνπο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη πξνζδνθίεο έθβαζεο έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

απφ ηα εκπφδηα θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο ζηελ πξφζεζε ζηνρνζέηεζεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε, εζηηάδεη ζηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη γηα 

πξψηε θνξά επηρεηξεί λα θσηίζεη πνχ ηνπνζεηείηαη ν θάζε παξάγνληαο, ψζηε 

αλαιφγσο λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιειεο πξνηάζεηο παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ. 
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Abstract 

The present study examines the impact of perceived barriers and supports in 

professional reintegration of ex drug users. More specifically, it investigates specific 

areas of career choice, and the intention to set goals in career preference. Further, it 

attempts to divide these factors into internal Barriers and Supports and external 

Barriers and Supports (contextual influences), depending on personal perceptions of 

these factors. The research is a case study in the aspect of Social Cognitive Career 

Theory (SCCT). The sample consists of 20 members of KETHEA Ithaki, who 

actively seek for professional reintegration and they also accept career counseling 

support. Since there is no other study in the field that focuses on the subjective 

perceptions of ex drug users regarding both the barriers and supports in the 

professional reintegration process, qualitative research has been chosen, with the 

conduction of 20 semi-structured interviews in depth. The empirical data were 

analyzed by Thematic Analysis, a method that is appropriate where the investigation 

is framed by a particular theory. The results reveal that internal Barriers and Supports 

are more powerful than external ones, in relation to the career decision, career goals 

and career performance, whereas their impact depends on peoples‟ subjective 

perceptions. Additionally it was showed that research shows that self-efficacy and 

outcome expectations are stronger than the Barriers and Supports in order to set career 

goals. 

This study focuses on the subjective perceptions of ex drug users regarding the factors 

affecting their career. It is the first time that a study attempts to reveal whether the 

factors are internal or external in order suitable interventions and proposals to support 

ex drug users be developed. 

 

Key words: ex drug users, professional reintegration, Social Cognitive Career 

Theory, Barriers, Supports, Thematic Analysis 
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Ειςαγωγό 
Ο πξνβιεκαηηζκφο αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ απεμαξηεκέλσλ 

αηφκσλ, αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσληθήο ηνπο επαλέληαμεο, ε νπνία απνηειεί 

πεδίν αλεμεξεχλεην δηεζλψο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ Διιάδα. Ζ νπζηννεμάξηεζε 

είλαη θαηλφκελν πνιππαξαγνληηθφ θαη δηαξθψο εμειηζζφκελν, ελψ νη αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ απηψλ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσληθή δνκή πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζχλζεηε, απφ εηεξφθιεηα 

κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία, παξάιιεια κε κηα πνιπεπίπεδε θξίζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

νμπκέλε αλεξγία, ζηέξεζε, θηψρεηα θαη αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο, ηα θνηλσληθά εππαζή άηνκα νδεγνχληαη ζην πεξηζψξην θαη ζηαδηαθά 

ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Σν έλαπζκα πξνέθπςε απφ ηε δηαπίζησζε φηη νη δχζθνιεο απηέο ζπλζήθεο 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνπο φξνπο δηαβίσζεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ, έρνπλ νπσζδήπνηε 

πνιχ ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο. Γηα ηνπο/ηηο πξψελ 

ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ θαη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, ζηα 

πξνβιήκαηα απηά πξνζηίζεληαη ε ρακειή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, νη κεησκέλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε απνπζία θνηλσληθψλ δηαζπλδέζεσλ. Τπφ ηνπο φξνπο 

απηνχο, θαινχληαη λα επαλεληαρηνχλ ζε κηα αγνξά εξγαζίαο ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή, κε ππεξπξνζνληνχρν θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ 

ζπλχπαξμε ηφζν ησλ αηνκηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ εκπνδίσλ θαζηζηά ηελ 

πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο δχζθνιε θαη επψδπλε, ψζηε ην αίηεκα ηεο 

απνθαηάζηαζεο κνηάδεη άιπην.  

Απφ ηελ άιιε, ε επηθέληξσζε ζηα εκπφδηα θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο δελ 

έρεη απνδεηρζεί επαξθήο. Δπνκέλσο, φηαλ ε ζηαζεξφηεηα δελ εληνπίδεηαη πιένλ ζηελ 

εξγαζία αιιά ζην ίδην ην άηνκν, είλαη ζθφπηκν λα ζηξαθνχκε ζηελ εμέηαζε θαη ησλ 

ζεηηθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη θαη λα αμηνπνηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζην εγρείξεκα απηφ. Πφζν κάιινλ φηαλ βιέπνπκε φηη 

νη πνιηηηθέο έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλίζηαληαη ζε γεληθεπκέλεο 

πξνζπάζεηεο γηα επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, ν πιεζπζκφο ησλ νπνίσλ είλαη 

εηεξνγελήο θαη, επνκέλσο, δελ επηηπγράλνπλ ην ζηφρν ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζην βαζκφ πνπ ην επηδηψθνπλ. Ζ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε κε 

κέηξα φπσο εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ελίζρπζε ηεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φκσο απνπζία ζηνρεπκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, δελ είλαη εθηθηή.  

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ παξεκπνδίδνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, βάζεη ησλ ππνθεηκεληθψλ 

αληηιήςεσλ ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε απηή, αμηνπνηνχκε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο Κνηλσληθήο Γλσζηηθήο Θεσξίαο γηα ηε ηαδηνδξνκία, επεηδή 

εζηηάδεη ζηε βαξχηεηα πνπ έρεη ε εξκελεία ηνπ αηφκνπ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ. Δπηπιένλ, επηρεηξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε πνηνη απφ 

ηνπο παξάγνληεο απηνχο ειέγρνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη πνηνη είλαη εμσ-

αηνκηθνί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο, δηαηππψλνληαη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη παξέκβαζεο θαη ξφινη γηα ηνπο 

ζπκβνχινπο (θνηλσληθή ππνζηήξημε ή αιιαγή αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο), αλάινγα κε ην 

πφζν ζεσξεί ην άηνκν φηη κπνξεί λα ειέγμεη ηα εκπφδηα ή λα αμηνπνηήζεη ηηο πεγέο 

ππνζηήξημεο ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, επηρεηξνχκε λα 

πιαηζηψζνπκε ζεσξεηηθά ην ζέκα. ην θεθάιαην 1 αλαθέξνπκε ζχληνκα ηηο βαζηθέο 

ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ. ην 

θεθάιαην 2 παξνπζηάδνπκε ηελ Κνηλσληθή Γλσζηηθή Θεσξία γηα ηε ηαδηνδξνκία 

θαη θάλνπκε επηζθφπεζε εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε θνηλσληθά επάισηνπο 

πιεζπζκνχο. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνπκε ην θαηλφκελν ηεο νπζηνεμάξηεζεο, κε 

επηθέληξσζε ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

θαη επηζθφπεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. ην 

θεθάιαην 4 αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία θαη ε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζακε. ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. ην θεθάιαην 6 εξκελεχνπκε ηα 

απνηειέζκαηα απηά, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

ην θεθάιαην 7 δηαηππψλνπκε ζπκπεξάζκαηα θαη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά 

καο εξσηήκαηα, αλαθέξνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηφξηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα θαη πξνηείλνπκε δεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. ην Παξάξηεκα, 

παξαζέηνπκε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο έξεπλαο, ηνλ Οδεγφ 

πλέληεπμεο θαη ηνπο Πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε 

Θεκαηηθή Αλάιπζε. 
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1. Παραδοςιακϋσ θεωρύεσ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ  

1.1 Συνοπτικό παρουςύαςη  
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο, νη νπνίεο επηρεηξνχλ 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Γερφκαζηε έλα γεληθφ δηαρσξηζκφ 

ζε ςπρνινγηθέο, κε ςπρνινγηθέο ή θνηλσληθέο θαη ζχλζεηεο ζεσξίεο.  

Ψςσολογικέρ θευπίερ 

Έρνπλ σο ππξήλα αλάιπζήο ηνπο ην ίδην ην άηνκν σο ελεξγεηηθφ ππνθείκελν θαη 

νπζηαζηηθφ θνξέα ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείνπλ ηελ 

έκκεζε επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ:  

α) Φπρνδπλακηθέο ζεσξίεο. Γίλνπλ έκθαζε ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ην άηνκν ζηελ 

επηινγή επαγγέικαηνο. Ζ επηινγή επαγγέικαηνο απνδίδεηαη ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ απσζεκέλσλ επηζπκηψλ θαη ελζηίθησλ ηνπ 

αηφκνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε επαγγεικαηηθή εθινγή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο εμειίζζνληαη ή φρη ζε θίλεηξα αλάινγα κε 

ην αλ ηθαλνπνηήζεθαλ ζην πξψηκν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κε βάζε ηε 

ζεσξία ηνπ «ηαηξηάζκαηνο» αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο, ε επαγγεικαηηθή επηινγή 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην άηνκν ζηε 

δηαιεθηηθή ηνπ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Amundson, Harris-Bowlsbey, & Niles, 

2009· Osipow, 1973). 

β) Δμειηθηηθέο ζεσξίεο. χκθσλα κε απηέο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη κηα 

ζπλερήο καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη 

ζπκπιεξψλεηαη θαη κεηά ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ζ επαγγεικαηηθή 

επηινγή είλαη ζπλέπεηα απηήο ηεο αλάπηπμεο θαη φρη απιή επηινγή ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο ζηηγκήο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απηναληίιεςε. Δίλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερήο, 

κε αλαζηξέςηκε ζε κεγάιε έθηαζε θαη απνηειεί ζπκβηβαζκφ κεηαμχ αηφκνπ θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο Χο θεληξηθέο αλαθέξνληαη νη ζεσξίεο ησλ Ginzberg θαη Super 

(Γεκεηξφπνπινο, 2004· Κάληαο & Υαληδή 1991).    

γ) Θεσξίεο Μάζεζεο. Οη θπξηφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ησλ O‟ Hara, Miller θαη 

Krumboltz. Αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο ςπρνινγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

εηδηθφηεξα, ηε «ζεσξία ηεο γλσζηηθήο-θνηλσληθήο κάζεζεο», ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη 

ε εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ είλαη θπξίσο πξντφλ θνηλσληθήο κάζεζεο. 

Καηά ηνλ Krumboltz, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εθινγή εμαξηάηαη απφ 
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δηεπθνιπληηθνχο ή πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, ηφζν 

αηνκηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο. Απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο κεξηθνί είλαη ζηαζεξνί 

θαη ακεηάβιεηνη (π.ρ. ην θχιν, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε θπιή), ελψ άιινη είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαβάιινληαη (π.ρ. ην θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ ή εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ) (Γεκεηξφπνπινο, 2004). 

δ) Θεσξίεο ιήςεο απφθαζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια ιήςεο απφθαζεο 

αλαθνξηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία θαη ην επάγγεικα. Πξηλ ηε ιήςε κηαο απφθαζεο 

πξνυπνηίζεηαη φηη ππάξρνπλ: α) έλα άηνκν πνπ πξφθεηηαη λα πάξεη κία απφθαζε, β) 

κία θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηε ιήςε απφθαζεο θαη γ) ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο επί ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Σν άηνκν επεμεξγάδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο, ειέγρεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη απνθαζίδεη κε βάζε ηε κέγηζηε 

σθέιεηα θαη δπλαηφηεηα. Γίλεηαη, επνκέλσο, έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ζα ιεθζεί ε απφθαζε (Κσηζίθεο, 1998). Μεξηθά κνληέια ιήςεο απφθαζεο 

απνηεινχλ νη ζεσξίεο ηνπ Hilton, ηνπ Gellat, ηνπ Katz, ησλ Kaldor θαη Zytowski, ηνπ 

Vroom. 

Μη τςσολογικέρ ή κοινυνικέρ θευπίερ 

Δδψ εληάζζνληαη νη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο θαη νη νηθνλνκνινγηθέο ζεσξίεο πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξαγκαηψλνληαη νη επηινγέο, κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ην 

πιαίζην απηφ θέξεη. Με βάζε ηηο θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο, ε θνηλσληθή ηάμε άιινηε 

δηεπθνιχλεη θαη άιινηε δπζρεξαίλεη ηελ επαγγεικαηηθή απφθαζε, πάληνηε φκσο 

ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν γηα ην είδνο ησλ επθαηξηψλ, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο 

ελζάξξπλζεο πνπ έρεη ην άηνκν. Καηά ζπλέπεηα θαίλεηαη φηη έρνπκε πνιχ ιηγφηεξε 

ειεπζεξία ζηελ επαγγεικαηηθή καο επηινγή απφ φζε πηζηεχνπκε φηη έρνπκε. 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκνινγηθέο ζεσξίεο, ε επαγγεικαηηθή επηινγή θαζνξίδεηαη απφ 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, κε ζηφρν ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο (Γεκεηξφπνπινο, 

2004). 

Σύνθεηερ θευπίερ 

Οη Γεληθέο- χλζεηεο ζεσξίεο πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία 

δίλνληαο έκθαζε ζε πνηθίινπο παξάγνληεο δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ, είηε άκεζα είηε έκκεζα, είηε κεκνλσκέλα είηε 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. ε απηνχο ηνπο παξάγνληεο εληάζζνληαη 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, φπσο πξνζσπηθφηεηα, εθπαίδεπζε, θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αμίεο, αιιά θαη παξάγνληεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

φπσο ε κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, θαλνληζκνί, 

ακνηβέο (Γεκεηξφπνπινο, 2004). 

1.2 Κριτικό ςτισ παραδοςιακϋσ θεωρύεσ και οι ςύγχρονεσ θεωρύεσ 

ςταδιοδρομύασ 
Οη «παξαδνζηαθέο» ζεσξίεο πΔΠ

1
 δέρηεθαλ έληνλε θξηηηθή, δηφηη δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Άιισζηε, νη ππάξρνπζεο ζεσξίεο δηακνξθψζεθαλ κε ζηφρν λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ιεπθνχ άλδξα ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν (πνιηηηζκηθέο θαη εζληθέο κεηνλφηεηεο) θαη γεληθφηεξα ηηο 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, νχηε θαη ηνλ παξάγνληα θχιν ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη επηινγή θαη, επνκέλσο, δε ζεσξνχληαη πιήξεηο (Flores & Heppner, 

2002).  

Αξρηθά, ε «ζεσξία ηνπ ηαηξηάζκαηνο» ηνπ Holland, ακθηζβεηήζεθε θαζψο ε 

κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαγφλησλ δελ αληαλαθιά ηηο δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο ηεο δσήο, ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επηηπρία ζε έλα επάγγεικα πνπ δηαθέξνπλ 

γηα ηνπο έγρξσκνπο αλζξψπνπο απφ ηνπο ιεπθνχο, γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο. 

Απφ ηελ άιιε, νη ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή επηινγή σο κία γξακκηθή δηαδηθαζία ηαηξηάζκαηνο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα είλαη μεπεξαζκέλεο, εθφζνλ δε 

ζπλάδνπλ κε ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίεο εθπνξεχνληαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε (Leong 1995). 

  Οη  εμειηθηηθέο ζεσξίεο δέρηεθαλ αλάινγε θξηηηθή, θαζψο δελ ιακβάλνπλ ππ‟ 

φςηλ πσο ε δηαδηθαζία επηινγήο επαγγέικαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ην θχιν, ηελ 

εζληθφηεηα θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ε ζεσξία ηνπ Super παξ‟ 

φιν πνπ απνηέιεζε ην ζεκέιην  γηα ηηο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο,  κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη έληνλα, δηφηη δελ θαίλεηαη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο γπλαίθεο, ζηα άηνκα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θαη ζηνπο 

θησρνχο (Stitt-Gohdes, 1997).  

                                                             
1 Συμβουλευτικι και Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ 
2
 Οη φξνη απηεπάξθεηα θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζπλψλπκνη θαη απνδίδνπλ ζηα ειιεληθά ην 
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Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ Super δελ ηζρχνπλ ζήκεξα 

αθξηβψο, θαζψο νη ξφινη αλδξψλ θαη γπλαηθψλ έρνπλ αιιάμεη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. O Super ζεσξεί φηη ε απην-αληίιεςε θαη ε επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα είλαη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Χζηφζν, ε απην-αληίιεςε 

ησλ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθνχ  ρξψκαηνο ζπλδέεηαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, νη επηπηψζεηο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ζηε ζεσξία ηνπ Super. Δπηπιένλ, ρακειή βαζκνινγία ζηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηαο, κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθνχο 

θξαγκνχο, φπσο πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε θαη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (Leong, 1995· Naidoo, 1998· Naidoo, Bowman, & Gerstein, 1998). 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζεσξίεο απφ ηελ άιιε, αγλννχλ ηελ επίδξαζε πνπ 

έρνπλ νη αμίεο, ε πξνζσπηθφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη άιια αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηηο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ (Κάληαο & Υαληδή 1991). 

Με άιια ιφγηα, νη ζεσξίεο πΔΠ ρξεηάδεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε έλαλ πεξίπινθν θαη πνιπζχλζεην θφζκν. Ο 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο. Έηζη, απφ ηα ηέιε ηνπ 20νχ αη. κέρξη ζήκεξα, σο 

απάληεζε ζηελ αλαθεξζείζα θξηηηθή θαη ζηηο λέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

αλαπηχρζεθαλ ζχγρξνλα ζεσξεηηθά κνληέια πΔΠ, φπσο ηα θνηλσληθν-γλσζηηθά, 

πνιππνιηηηζκηθά, ζπζηεκηθά, θαζψο θαη νη ζεσξίεο ηνπ ράνπο θαη ηνπ ηπραίνπ 

(Amundson et al., 2009). Μία απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη σο 

θαηάιιειε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, είλαη ε Κνηλσληθή-Γλσζηηθή 

Θεσξία ηαδηνδξνκίαο (εθεμήο ΚΓΘ). Γηφηη, ζηε ζχγρξνλε ζπκβνπιεπηηθή 

ζηαδηνδξνκίαο, ν ζχκβνπινο θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ην πνιππαξαγνληηθφ πιαίζην 

επηξξνήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εληζρχζεη ζε 

θάζε επίπεδν ηεο αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο.   
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2. Η Κοινωνικό-Γνωςτικό Θεωρύα Σταδιοδρομύασ: προϋλευςη 

και θεωρητικό πλαύςιο 

2.1 Η Κοινωνικό-Γνωςτικό θεωρύα του Bandura για την 

αυτοαποτελεςματικότητα 
ηε ζεσξία ηνπ Bandura γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα εληνπίδεηαη ε πξνέιεπζε 

ηεο ΚΓΘ (Lent, Brown, & Hackett, 2002). Ζ αληηιεπηή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ή 

απηεπάξθεηα
2
 ζπλίζηαηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα 

παξάγνπλ ζρεδηαζκέλα επίπεδα απφδνζεο, ηα νπνία αζθνχλ επηξξνή ζε γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο. Οη πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαζνξίδνπλ ην 

πψο νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη, ζθέθηνληαη, παξαθηλνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη (Bandura, 1991). πγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ 

βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζε θάπνην έξγν δηακνξθψλνληαη απφ ην εχξνο 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ θαη φρη απφ ην αλ απηέο πθίζηαληαη, δηφηη ε 

χπαξμε απηψλ είλαη πξνυπφζεζε. Οη πεπνηζήζεηο απηεπάξθεηαο αιιειεπηδξνχλ 

πνιχπινθα κε άιινπο παξάγνληεο αηνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη ζπκπεξηθνξάο 

(Bandura, 2002). 

Σν επίπεδν απηεπάξθεηαο ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ 

ηέζζεξηο θχξηεο πεγέο. εκαληηθφηεξε πεγή κε ηελ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζεσξείηαη ε 

„πξνεγνχκελε εκπεηξία‟ ζε επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο, θπξίσο φηαλ απηέο 

επηηπγράλνληαη κέζσ κηαο απαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη, φκσο, ε επηηπρία λα 

είλαη ζεκαληηθή, λα κελ απνδνζεί ζηελ ηχρε θαη λα κελ μεραζηεί, πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνθνδνηήζεη ην άηνκν κε ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη απνηειεζκαηηθφ (Bandura, 

1989α). Πεγή ελίζρπζεο ηεο απηνπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη θαη ε „έκκεζε κάζεζε‟ 

θαη ζπληειείηαη κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο. Βηψλνληαο θαη παξαηεξψληαο ηελ εκπεηξία 

άιισλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη αθελφο παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ην άηνκν 

θαη αθεηέξνπ επηηπγράλνπλ ζην έξγν ηνπο, απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ αηφκνπ θαη 

ζηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα γηα επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε αληίζηνηρεο δξάζεηο. 

Ο παξάγνληαο απηφο ηζρπξνπνηείηαη φηαλ ην άηνκν δελ δηαζέηεη ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Bandura, 1971). 

Άιιε πεγή αχμεζεο ηεο απηεπάξθεηαο ζεσξείηαη ε „θνηλσληθή πεηζψ‟, ε 

δηαβεβαίσζε δειαδή απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν φηη ην άηνκν δηαζέηεη ηηο 

ηθαλφηεηεο λα επηηχρεη. Σέηαξηνο παξάγνληαο επηξξνήο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

                                                             
2
 Οη φξνη απηεπάξθεηα θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζπλψλπκνη θαη απνδίδνπλ ζηα ειιεληθά ην 

δηεζλή φξν self-efficacy. Χο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν ελαιιαθηηθά ζην παξφλ θείκελν. 
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ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ε νπνία αλάινγα κε ηελ εξκελεία πνπ ηεο δίλεη ην 

άηνκν, νξίδεη ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ηνπ δηάζεζε θαη ελ ζπλερεία ηελ αληηιεπηή ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Bandura, 1994). Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο νη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο επεξεάδνπλ, εμαξηάηαη απφ ην πψο ην άηνκν ηηο ζπκάηαη, ηηο 

εξκελεχεη θαη ηειηθά πψο ηηο ελζσκαηψλεη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο απηεπάξθεηάο ηνπ. 

Γηφηη, γηα ηελ αχμεζε ηεο απηεπάξθεηαο, δελ αξθεί απιψο ε παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ απφ ηηο πξάμεηο. Θα πξέπεη ηα απνηειέζκαηα απηά λα εξκελεχνληαη 

απφ ην άηνκν σο κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ (Bandura, 1989α, 1989β, 2002). 

Οη ζπλέπεηεο ησλ πξνζδνθηψλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επηθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά (Bandura, 1991). πγθεθξηκέλα, 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ή ηελ απνθπγή κηαο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή αλ ην άηνκν 

ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα πξνζπαζήζεη ή  δελ ζα εκπιαθεί θαζφινπ ζε κηα εξγαζία 

πνπ εθηηκά φηη δελ ζα αληεπεμέιζεη. εκαληηθή επίδξαζε φκσο αζθνχλ θαη ζηελ 

πνηφηεηα επίδνζεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ πεξηνρή-ζηφρν, δηφηη φηαλ νη πξνζδνθίεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ρακειέο ην άηνκν θπξηαξρείηαη απφ άγρνο θαη αξλεηηθή 

δηάζεζε, ζπλαηζζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζή ηνπ. Δδψ, ε ρακειή 

απηεπάξθεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία (Betz, 2004). 

Σέινο, ν βαζκφο απηεπάξθεηαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ επηκνλή ηνπ 

αηφκνπ ζε  καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη απαηηνχλ ηελ αληηκεηψπηζε 

εκπνδίσλ, πεξηζηαζηαθψλ απνηπρηψλ θαη αξλεηηθψλ κελπκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηαλ νη πξνζδνθίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζπκπεξηθνξάο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ρακειέο, ζπλεπάγνληαη ή ηελ απνθπγή ηεο πξνζπάζεηαο 

είηε θησρή απφδνζε ζ‟ απηήλ ή αθφκε θαη κηα ηάζε ηνπ αηφκνπ λα εγθαηαιείπεη, 

φηαλ βηψλεη απνζάξξπλζε ή απνηπρία. Δπεξεάδεηαη, ζπλεπψο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ζηελ επαγγεικαηηθή επίδνζε αιιά θαη ηελ ελ γέλεη  επαγγεικαηηθή  ηνπ 

ζπκπεξηθνξά (Bandura, 1989β). 

2.2 Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ Κοινωνικόσ- Γνωςτικόσ Θεωρύασ για τη 

Σταδιοδρομύα 
Ζ Κνηλσληθή- Γλσζηηθή Θεσξία ηαδηνδξνκίαο (εθεμήο ΚΓΘ) απνηειεί κία 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ, εγθπξφηεηαο θαη ζπλδπαζκνχ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο. Οη Lent, Brown θαη Hackett εθάξκνζαλ, αλέπηπμαλ θαη επέθηεηλαλ 

δηαζηάζεηο ηεο ζεσξίαο ηεο Κνηλσληθήο-Γλσζηηθήο Μάζεζεο θαη ηεο 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Bandura κέζσ ηεο εξκελείαο θεληξηθψλ, δπλακηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ελδηαθεξφλησλ, ηελ επηινγή θαη ηελ επίδνζε 

ζηε ζηαδηνδξνκία, αμηνπνηψληαο παξάιιεια θαη ζηνηρεία απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο γηα ηε ζηαδηνδξνκία (Lent et al., 2002). ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΓΘ, ην άηνκν παξάιιεια κε 

ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο, κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζθφπηκα θαη λα ειέγρεη ηηο 

θαηαζηάζεηο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ ειαρηζηνπνηεί ηελ επίδξαζε ζπλαηζζεκαηηθψλ, 

αλαπηπμηαθψλ, βηνινγηθψλ θαη άιισλ επηξξνψλ, αιιά αληηζέησο, εμεηάδεη φινπο 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζε πνηθίια επίπεδα (Lent, Brown, & Hackett, 1994). 

ηελ ΚΓΘ έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεκαζία ησλ αληηιεπηψλ (ππνθεηκεληθψλ) 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ έλαληη ησλ αληηθεηκεληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ λα απνδψζεη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν (Lent & Brown, 1996). Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ππνθεηκεληθνχ κε 

ην αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ, 

πνπ ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Leung, 2008). Ζ έκθαζε, ζπλεπψο, δίλεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζηηο δπλακηθέο δηαζηάζεηο ηνπ αηνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αζθνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο παξάγνληα 

(personal agency)
3
 (Bandura, 1989β).  

Οη κέρξη ηψξα ζεσξίεο εξκελεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά σο 

ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε αηφκνπ-πεξηβάιινληνο, δειαδή ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

παξάγσγν πξντφλ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. Ζ ΚΓΘ πηνζεηεί ην κνληέιν ηεο 

ηξηαδηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ Bandura γηα ηελ εμέηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Με βάζε ην κνληέιν απηφ, ε εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί  

ζπγθαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ – πεξηβάιινληνο θαη φρη 

κφλν απνηέιεζκα. πγθεθξηκέλα, (α) αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο εζσηεξηθέο 

γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, (β) 

εμσηεξηθνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη (γ) εκθαλήο ζπκπεξηθνξά (δηαρσξηζκέλε 

απφ εζσηεξηθά θαη ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ) αιιειεπηδξνχλ ακνηβαία 

θαη δηαδξαζηηθά, ζ‟ έλα κεραληζκφ πνπ ην έλα επεξεάδεη ην άιιν. Οη εκθαλείο 

πξάμεηο ησλ αηφκσλ επεξεάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο νη λέεο απηέο 

θαηαζηάζεηο επηδξνχλ ζηηο ζθέςεηο, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ ζπλεπαθφινπζε 

ζπκπεξηθνξά (Bandura, 1989α). Μία ζχλζεζε παξαγφλησλ φπσο ε παηδεία, ην θχιν, 

νη γελεηηθέο θαηαβνιέο, νη θνηλσληθνδνκηθέο εθηηκήζεηο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο, 

                                                             
3 Χο personal agency νξίδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ αηφκνπ λα αζθεί έιεγρν ζηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηε δσή ηνπ (Bandura, 1989β) ην παξφλ θείκελν αλαθέξεηαη σο αηνκηθφο παξάγνληαο. 
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ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αλζξψπσλ θαη 

επεξεάδνπλ ηε θχζε θαη ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (Lent et al., 

2002). 

ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε θπιή, ε εζληθφηεηα, ην θχιν. χκθσλα κε ηνπο Lent, Brown θαη Hackett 

(1994), νη βηνινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή βαξχηεηα θαη κ‟ 

απηή ηελ ηδηφηεηα ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θη φρη κε ηελ θαζαξά 

βηνινγηθή, θαζψο πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ζηελ δνκή ησλ επθαηξηψλ 

ηνπ αηφκνπ, κέζα ζηελ νπνία ελζαξθψλεηαη ε αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. «Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αληηκεησπίδνληαη ζαλ θνηλσληθά δνκεκέλεο 

θαηαζηάζεηο, ππεξβαίλνληαο ηηο βηνινγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη παξάγνληαο 

απνηέιεζκα ζηηο ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα εκπεηξίεο» (φ.π., ζ. 105). Γηα παξάδεηγκα, 

νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε πεγέο ελίζρπζεο ηεο απηεπάξθεηαο δηαθέξνπλ κεηαμχ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. πλεπψο, νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο δηεπξχλνπλ ή πεξηνξίδνπλ 

ηηο αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο (Bandura, 1989α).  

Αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, νη εηζεγεηέο ηνπ κνληέινπ 

ζεσξνχλ πσο ην πεξηβάιινλ παξέρεη θαη εμνπιίδεη ην άηνκν κφλν φηαλ ην ίδην ην 

άηνκν κπνξεί λα ην αληηιεθζεί σο ηέηνην. Γηφηη ν ηξφπνο πνπ εξκελεχεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθή έκθαζε ζε 

αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ή ζε αληηιεπηέο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οπσζδήπνηε, θάπνηα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο φπσο ν ζηεξενηππηθφο ξφινο ηνπ 

θχινπ, κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ, είηε ην άηνκν 

ην αληηιακβάλεηαη είηε φρη. ε θάζε πεξίπησζε, «ε επίδξαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηβαιινληηθνχ παξάγνληα ζηε ζπκπεξηθνξά επηινγήο ζπρλά εμαξηάηαη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ» (Lent et al., 1994, ζ. 106). Ζ άπνςε απηή 

δελ ειαρηζηνπνηεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ αληηθεηκεληθψλ πηπρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αιιά ηνλίδεη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ αηφκνπ ζηελ αμηνιφγεζε θαη απφδνζε λνήκαηνο ζε 

φζα ην πεξηβάιινλ ηνχ παξέρεη (Lent et al., 2002). 

Οη πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηε ζηαδηνδξνκία. 

Ζ ΚΓΘ ππνγξακκίδεη ηελ δπλαηφηεηα εμάζθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ παξάγνληα, αιιά 

παξάιιεια ηνλίδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ή ηελ πξνζπκία ησλ αλζξψπσλ λα κεηαηξέςνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα ζε ζηφρνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζε δξάζε. Απηέο νη δχν δηαδξνκέο 

επηξξνήο ππάξρνπλ νχησο ή άιισο, αιιά εληζρχνληαη φηαλ θάπνηνο πιαηζηψλεηαη απφ 
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επεξγεηηθέο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ (άθζνλε ππνζηήξημε, ιίγα εκπφδηα), ελψ 

απνδπλακψλνληαη ζε φζνπο βηψλνπλ ιηγφηεξν σθέιηκεο ζπλζήθεο (Betz, 2004· Lent 

et al., 2002).  

2.3 Η δομό τησ Κοινωνικόσ- Γνωςτικόσ Θεωρύασ  για τη 

Σταδιοδρομύα4 
Ζ ΚΓΘ κειεηά ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ αηφκσλ εμεηάδνληαο ηξεηο 

παξακέηξνπο: (α) ηελ αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ, (β) ην πψο ηα άηνκα νδεγνχληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο, θαζψο θαη (γ) ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

επηδφζεηο ηνπο θαη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ ζε απηέο. Βαζηθέο κεηαβιεηέο 

ηεο ΚΓΘ ζεσξνχληαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, νη πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο, ηα 

ελδηαθέξνληα, νη ζηφρνη, νη πεγέο ζηήξημεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ην άηνκν. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο είλαη δηαθξηηέο θαη ζπγρξφλσο ζπλδεφκελεο πνηθηινηξφπσο ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Lent & Brown, 

2006). 

Ζ επαγγεικαηηθή απηεπάξθεηα έρεη θαηαιάβεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ 

επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία, δηφηη απνηειεί ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ παξάγνληα (Bandura, 1989α). ηελ θνηλσληθή-γλσζηηθή πξνζέγγηζε, ε 

απηεπάξθεηα δελ λνείηαη σο έλα ζηαηηθφ, παζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Αληηζέησο, πεξηιακβάλεη δπλακηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ θαη 

φρη αληηθεηκεληθά εθηηκεκέλεο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο επίδνζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά έξγα. Ο 

βαζκφο απηεπάξθεηαο ηνπ αηφκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα: κπνξψ 

λα ην θάλσ; Oη Betz θαη Hackett ππνγξακκίδνπλ φηη «ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

είλαη κηα γλσζηηθή αμηνιφγεζε ή κηα εθηίκεζε γηα δπλαηφηεηεο κειινληηθήο 

απφδνζεο θη φρη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα» (2006, ζ. 6). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ απηνπεπνίζεζε – αλ θαη 

απνηειεί κέξνο απηήο – θαζψο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ηελ εθηέιεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θάζε θνξά θαη φρη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζπλνιηθά.  

Οη αηνκηθέο πξνζιακβάλνπζεο ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο, 

                                                             
4
Βι. ρήκα 2 
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επηδξνχλ ζηηο πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο
5

 ηνπ αηφκνπ. «Οη πξνζδνθίεο 

απνηειέζκαηνο είλαη πεπνηζήζεηο γηα ηηο ζπλέπεηεο ή ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο» (Lent & Brown, 2006, ζ. 17). Οπζηαζηηθά 

αληηζηνηρνχλ ζην εξψηεκα: αλ επηρεηξήζσ λα ην θάλσ, ηη ζα ζπκβεί; Ζ 

αιιειεπίδξαζε αηνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο έκκεζα, επεξεάδνληαο ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπ 

αηφκνπ θαη, κέζσ απηψλ, ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο. Παξάιιεια φκσο, νη πξνζδνθίεο 

απνηειέζκαηνο επεξεάδνληαη άκεζα θαη απφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Γηφηη κε 

βάζε ην πφζν ην άηνκν πηζηεχεη φηη είλαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

έξγν ζα αλακέλεη θαη αλάινγα απνηειέζκαηα.  

Δίλαη αλάγθε φκσο, λα ππνγξακκίζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αιιειεπίδξαζε αηνκηθψλ ή/θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επεξεάδεη ηηο 

πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο άκεζα. Δίλαη πηζαλφλ δειαδή, παξφηη θάπνηνο αηζζάλεηαη 

επαξθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν, λα πξνβιέπεη φηη δελ ζα έρεη ζεηηθή έθβαζε ε 

πξνζπάζεηά ηνπ, εμαηηίαο εμσ-αηνκηθψλ παξαγφλησλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο 

πξνθχπηνπλ ζπρλά ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, εμαηηίαο θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ ή πξνθαηαιήςεσλ. Ο κεραληζκφο απηφο εμεγεί γηα παξάδεηγκα, ηελ 

απνθπγή ησλ γπλαηθψλ λα αζρνιεζνχλ κε αλδξνθξαηνχκελα επαγγέικαηα ή ην 

δηζηαγκφ αηφκσλ κε βεβαξπκέλν πνηληθφ κεηξψν λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε πνπ 

πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Οη πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο εληζρχνληαη απφ 

παξάγνληεο παξφκνηνπο κε εθείλνπο ηεο απηεπάξθεηαο. Γηακνξθψλνληαη δειαδή, κε 

βάζε απνηειέζκαηα παξειζνληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηψλ 

αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θνηλά κε ηνπο ίδηνπο ραξαθηεξηζηηθά (Betz, 2004· Lent et al., 

1994). 

 Οη πξνζσπηθνί ζηφρνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηε ιήςε απφθαζεο, αλ θαη ζπρλά έκκεζα. Απφ ηνλ Bandura 

νξίδνληαη σο ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εκπιαθεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή λα παξάμεη έλα ζπγθεθξηκέλν κειινληηθφ απνηέιεζκα. Θέηνληαο 

ζηφρνπο ην άηνκν, παχεη λα αληαπνθξίλεηαη κεραληθά ζηα πεξηβαιινληηθά θαη 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπνκέλσο, ε 

ζηνρνζέηεζε ηνπ επηηξέπεη λα έρεη έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη ζηφρνη 

                                                             
5
 Οη φξνη πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο θαη πξνζδνθίεο έθβαζεο είλαη ζπλψλπκνη θαη απνδίδνπλ ζηα 

ειιεληθά ηνλ δηεζλή φξν outcome expectations. Χο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν 

ελαιιαθηηθά ζην παξφλ θείκελν. 
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απνηεινχλ θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ επαγγεικαηηθψλ ζεσξηψλ, θαζψο ηα επαγγεικαηηθά 

ζρέδηα, νη απνθάζεηο, νη επηδηψμεηο θαη νη εθπεθξαζκέλεο επηινγέο νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ κεραληζκνχο ζηνρνζέηεζεο (Lent et al., 1994).   

χκθσλα κε ηνπο Lent θαη Brown (1996), νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη 

επεξεάδνληαη ηζρπξά απφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνην άηνκν πηζηεχεη φηη δηαζέηεη ηθαλφηεηα ζηνλ 

θαιιηηερληθφ ηνκέα θαη παξάιιεια πξνβιέπεη φηη ε εκπινθή ηνπ ζε απηφλ ζα 

επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, ην πηζαλφηεξν είλαη λα ζέζεη ζηφρνπο ζην πεδίν, φπσο 

ε παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή/θαη θαηάξηηζεο ή ε 

επαγγεικαηηθή επηδίσμε ζην ρψξν απηφ. Οπζηαζηηθά νη ζηφρνη ζπληεινχλ «ζηελ 

νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη δηαηήξεζε ησλ πξνζπαζεηψλ, αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο 

πνπ απνπζηάδεη ε εμσηεξηθή ελζάξξπλζε» (φ.π., ζ. 313). 

2.3.1 Μοντϋλο ςχηματιςμού ενδιαφερόντων 

χκθσλα κε ηνπο Lent, Brown θαη Hackett «ηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα 

νξίδνληαη σο ζρήκαηα απφ επηζπκίεο, αληηπάζεηεο, κεηξηφηεηεο αλαθνξηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηαδηνδξνκία» (1994, ζ. 88). Σα 

επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά, θαζψο ην άηνκν απφ λεαξή 

ειηθία – είηε σζνχκελν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ είηε αθ‟ εαπηνχ – εθηίζεηαη ζε 

επηιεγκέλεο εκπεηξίεο. Έηζη, εληζρχεηαη ζηελ επηδίσμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη, έπεηηα απφ ζπλερφκελε πξαθηηθή θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο, αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο θαη πςειή επίδνζε. πλεπαθφινπζα, 

ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ην άηνκν δηαζέηεη καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε, απμάλνληαη ε απηεπάξθεηα θαη νη πξνζδνθίεο ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. πλεπψο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εκπιαθεί ην άηνκν, 

είλαη πηζαλφηεξν λα αλαπηχμεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο (Lent et al. 

1994· Lent et al., 2002).   

Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ελδηαθεξφλησλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη ζηελ 

ελειηθίσζε, θαζψο νη ζπλζήθεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο δσήο κεηαβάιινληαη δηαξθψο 

θαη απαηηείηαη νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δηα βίνπ. «Ζ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ πξνάγεη αληηιήςεηο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα απηεπάξθεηαο θαη 

πξνζδνθηψλ απνηειέζκαηνο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ζρήκαηα ελδηαθεξφλησλ» (Lent et al. 1994, ζ. 106). ηελ ΚΓΘ, ηα ελδηαθέξνληα 

δηακεζνιαβνχληαη απφ ηελ επηινγή ζηφρσλ, νη νπνίνη φκσο επεξεάδνληαη απφ 
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θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη πιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, κπνξεί 

ηα ελδηαθέξνληα λα γίλνπλ ζηφρνη, φκσο λα κελ κεηαθξαζηνχλ ζε δξάζε, απνπζία 

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο (Lent & Brown, 1996). 

2.3.2 Μοντϋλο ςχηματιςμού επιλογόσ   

Με βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ην άηνκν θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία 

δξαζηεξηνηήησλ θαη επηδηψθεη λα αιιειεπηδξά κε άηνκα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε 

παξφκνην ηξφπν. χκθσλα κε ηελ ΚΓΘ, ηα ελδηαθέξνληα εληζρχνπλ αληίζηνηρεο 

επηινγέο επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο θηλεηνπνηνχλ 

ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζηφρσλ. Χζηφζν, ε ηάζε απηή 

δελ κεηαηξέπεηαη πάληνηε ζε επαγγεικαηηθή επηινγή. Πνιιέο θνξέο, φηαλ ην 

πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο δελ είλαη ππνζηεξηθηηθά, είλαη πηζαλφηεξν ηα 

ελδηαθέξνληα λα πεξηνξίδνληαη θαη ε επηινγή ηνπ αηφκνπ λα επεξεάδεηαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο (νηθνλνκηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο), ζε 

ζπλδπαζκφ ή φρη κε ηα ελδηαθέξνληα (Lent & Brown, 1996). 

 Δπηπξφζζεηα, ε επαγγεικαηηθή επηινγή κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη άκεζα απφ 

ηηο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηο πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο θη φρη 

κφλν κέζσ ησλ ελδηαθεξφλησλ. Γηφηη, είλαη πηζαλφηεξν ηα άηνκα λα ζέηνπλ ζηφρνπο 

ζε πεδία ζηα νπνία λνηψζνπλ απνηειεζκαηηθνί θαη πξνζδνθάλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

(φπσο θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο), ζπκβηβαδφκελνη ζηηο ζπλζήθεο θαη 

ππνρσξψληαο ζηα πξψηκα ελδηαθέξνληά ηνπο. ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ, ν πξνζσπηθφο παξάγνληαο ηνπ αηφκνπ πξνζηίζεηαη θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζηνρνζέηεζεο (Lent & Brown, 2006). 

2.3.3 Μοντϋλο ςχηματιςμού επύδοςησ 

ηελ ΚΓΘ ην κνληέιν επίδνζεο ζρεηίδεηαη κε «ην επίπεδν (ή ηελ πνηφηεηα) ησλ 

επηηεπγκάησλ ησλ αλζξψπσλ, φπσο επίζεο θαη κε ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο ζε απηά» (Lent et al., 2002, ζ. 277). Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηθαλφηεηαο, 

απηεπάξθεηαο, πξνζδνθηψλ απνηειέζκαηνο θαη ζηφρσλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ επίδνζεο. Ζ ηθαλφηεηα επεξεάδεη κελ ηελ επίδνζε 

άκεζα, φκσο ηελ επεξεάδεη θαη έκκεζα κέζσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ απηεπάξθεηα 

θαη ηηο πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο. Οη δχν ηειεπηαίεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ην επίπεδν ησλ ζηφρσλ. Τςειφ αίζζεκα απηεπάξθεηαο θαη επλντθέο 

πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο πξνσζνχλ θηιφδνμνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη βνεζνχλ ηα 

άηνκα λα θηλεηνπνηνχλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά επίδνζεο.    
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 Σν κνληέιν ζρεκαηηζκνχ επίδνζεο, ζχκθσλν κε ην κνληέιν ηεο ηξηαδηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ Bandura, αλαπαξηζηά έλαλ θχθιν αλαηξνθνδφηεζεο αλάκεζα 

ζηα επηηεχγκαηα επίδνζεο θαη ηελ ζπλαθφινπζε ζπκπεξηθνξά. Δπηηπρεκέλεο 

εκπεηξίεο πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηελ 

απηεπάξθεηα θαη ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο, ζ‟ έλα δπλακηθφ θχθιν. Ζ αιιειεπίδξαζε 

ηθαλνηήησλ, απηεπάξθεηαο, πξνζδνθηψλ απνηειέζκαηνο θαη ζηφρσλ επεξεάδεηαη απφ 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο εκπεηξίεο κάζεζεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο επίδνζεο, ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη ηα άηνκα (Lent et al., 2002). 

Λκανότθτα από 
παρελκοντικι 

επίδοςθ

Αυτοαποτελεςματικότθτα

Ρροςδοκίεσ ζκβαςθσ

Επίπεδο 
επίτευξθσ 

επιδόςεων

Επίδοςθ 
ςτόχων και 
υποςτόχων

 

ρήκα1 (πξνζαξκνγή απφ: Lent et al., 2002) 

 

Ζ εξγαζηαθή πξνζαξκνγή, επνκέλσο, είλαη κία δηαξθήο θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ αηφκνπ κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

αζπκθσλίεο πνπ ζπλαληά ζε απηφ. Σα άηνκα θαινχληαη είηε λα δηακνξθψζνπλ 

θαηάιιεια ην πεξηβάιινλ ηνπο είηε λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηα επειημίαο πξνθεηκέλνπ 

λα αλερζνχλ ηελ αλαληηζηνηρία. Ζ πξνζπάζεηα απηή εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ην 

αίζζεκα απηεπάξθεηαο θαη ηηο πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο. Κάπνηνο κε ρακειφ 

επίπεδν απηεπάξθεηαο πηζαλφηαηα ζα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ αιιαγή ηνπ εαπηνχ ηνπ ή 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ ζα πξνζπαζήζεη λα ηξνπνπνηήζεη ην ππάξρνλ πεξηβάιινλ. 

Γελ απνθιείεηαη φκσο, ε αζπκθσλία λα επεξεάδεηαη θαη απφ παξάγνληεο 

πξνδηάζεζεο, φπσο ε δπλακηθφηεηα. Καη απηνί νη παξάγνληεο φκσο, αιιειεπηδξνχλ 

θπξίσο κε θνηλσληθνγλσζηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ ΚΓΘ πξνηείλεη φηη ε απηεπάξθεηα 

θαη νη πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο, αλ ζπζρεηηζηνχλ κε ξφινπο (σο θνηλσληθέο 
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θαηαζθεπέο), κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ππεξνρήο ελφο αηφκνπ 

κεηαμχ επαγγεικαηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ξφινπ, φπσο θαη ηελ αιιαγή ππεξνρήο ζε 

ξφινπο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Lent et al., 1994). 

Αηομικοί 

παπάγονηερ

-

πποδιαθέζειρ

-θύλο

-εθνικόηηηα

-καηάζηαζη 

ςγείαρ

Πεπιβαλλο-

νηικοί 

παπάγονηερ

Εμπειπίερ 

Μάθηζηρ

Αςηοαποηελε-

ζμαηικόηηηα

Πποζδοκίερ 

έκβαζηρ

Ενδιαθέ-

πονηα

ηόσοι

Επιλο-

γήρ

Δπάζειρ

Επιλογήρ

Πεπιβαλλονηικέρ επιπποέρ 

ζσεηικέρ με ηη ζςμπεπιθοπά
(Εμπόδια και Πηγέρ ςποζηήπιξηρ πος 

βιώνει καηά ηην διαδικαζία επιλογήρ)

2

Σομείρ 

Επίδοζηρ 

και

Επίηεςξηρ

 

ρήκα 2 (πξνζαξκνγή απφ: Brown et al., 2002) 

2.3.4 Εμπόδια και Πηγϋσ υποςτόριξησ ςτην οικοδόμηςη τησ ςταδιοδρομύασ 

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο ΚΓΘ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο εηζήγαγε -ζηελ κεηεμέιημή ηεο- 

ηηο κεηαβιεηέο πιαηζίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηα εκπφδηα θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο πεγέο πνπ 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, θαηά ηελ επηδίσμε ζηφρσλ ζηαδηνδξνκίαο (Lent & Brown, 

2006). Με βάζε ηε ζεσξία ηεο ηξηαδηθήο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ, πεξηβάιινληνο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, ην άηνκν δίλεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο 

δηάζηαζε θαη αληηιακβάλεηαη θάπνηα απφ απηά σο εκπφδηα θαη άιια σο 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ιηγφηεξν εμεηαζηεί ζηηο κέρξη ηψξα έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ΚΓΘ, παξ‟ φηη έρεη δηαθαλεί ε κεγάιε βαξχηεηα πνπ έρνπλ ζηε ζηνρνζέηεζε 

ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Bandura, 1971· 

Brown et al., 2002· Lent, Brown, & Hackett, 2000· Καηζίθεο, 2013). 

 Σα εκπφδηα θαη νη πεγέο ππνζηήξημεο ηνπ πεξηβάιινληνο αλαθέξνληαη ζηνπο 

φξνπο πνπ ζπλαληά θαλείο ή αλακέλεη λα ζπλαληήζεη ζηε δηαδξνκή, δειαδή θαηά ηελ 

επηδίσμε κηαο επηινγήο ζηφρνπ. Σα αληηιεπηά εκπφδηα θαη ζηεξίγκαηα είλαη νη 
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πξνζδνθίεο ή νη πεπνηζήζεηο γηα ην πψο ζα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο επηδίσμεο ηνπ 

ζηφρνπ ελψ νη πξνζδνθίεο έθβαζεο αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεη θαλείο λα 

έρεη κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (Lent 

& Brown, 2006). Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηνχληαη είηε σο 

ηεθκεξησκέλνη, φπσο ην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ είηε σο αληηιεπηέο πηπρέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα παξάδεηγκα ε δηαζεζηκφηεηα πξνηχπσλ ζηαδηνδξνκίαο ή ε 

χπαξμε πξνθαηάιεςεο γηα ην θχιν. Δίηε πξφθεηηαη γηα αληηθεηκεληθά είηε γηα 

αληηιεπηά πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

είδε ζηεξηγκάησλ θαη εκπνδίσλ (π.ρ. θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, δηαθξίζεηο) πνπ κπνξεί 

λα πξνσζήζνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζηαδηνδξνκίαο. Ζ αθξίβεηα απηή 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξφβιεςεο ησλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε γφληκσλ ζηφρσλ γηα παξέκβαζε.  (Lent et al., 2000). 

Αλάινγα κε ην πψο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηε δνκή ησλ πηζαλψλ επθαηξηψλ 

ή εκπνδίσλ, επεξεάδεηαη  θαη ε πξνζπκία ηνπ λα κεηαηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα 

ζηαδηνδξνκίαο ζε ζηφρνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζε δξάζε. Άηνκα πνπ βηψλνπλ 

επεξγεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (άθζνλε ππνζηήξημε, ιίγα εκπφδηα) 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηήλ ηε δηαδηθαζία πην εχθνια απφ εθείλνπο πνπ 

βηψλνπλ κε ππνζηεξηθηηθέο πξνυπνζέζεηο ή εκπφδηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνηηκψκελε 

πνξεία ηεο δξάζεο ηνπο. ηαλ νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη απνπζία ππνζηήξημεο 

ή/θαη παξνπζία εκπνδίσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο ζηφρσλ, είλαη πηζαλφ λα ζπκβηβαζηνχλ θαη νη επηινγέο ηνπο λα νξίδνληαη απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ηηο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο γηα ην απνηέιεζκα (Lent et al., 2002 Lindley, 2005). Με άιια ιφγηα, 

φηαλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζα επηιέμνπλ 

ιηγφηεξν ελδηαθέξνληα επαγγεικαηηθά κνλνπάηηα, πνπ ππφζρνληαη επαξθή 

απνηειέζκαηα, θαη ζηα νπνία αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά.  
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ρήκα 3 

 

Ο ηξφπνο πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα εκπφδηα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηεθδίθεζε θαη πξαγκάησζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ ελδηαθεξφλησλ. Γη‟ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΓΘ, ε 

ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ δηεχξπλζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, αιιά λα πξνρσξεί ππνζηεξίδνληαο ηνλ/ηελ 

ζπκβνπιεπφκελν/ε ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ, αμηνπνηψληαο ηε λνεκαηνδφηεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ απφ ην άηνκν (Betz, 2004 Lent et al., 2000). 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΓΘ πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ιήςεο απφθαζεο κε απψηεξν ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλεηηθψλ 

εκπνδίσλ. Σν ζπκβνπιεπφκελν άηνκν ελζαξξχλεηαη λα ζθεθηεί ηα πηζαλά εκπφδηα 

γηα θάζε ελαιιαθηηθή ζηαδηνδξνκία πνπ εμεηάδεη. Έπεηηα, εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπλαληήζεη πξαγκαηηθά ηα εκπφδηα απηά. ην ηειηθφ ζηάδην ην άηνκν ππνζηεξίδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ή δηαρείξηζε ησλ πην πηζαλψλ 

εκπνδίσλ (Lent et al., 2002).  

Σα εκπφδηα πιαηζίνπ αιιειεπηδξνχλ ακνηβαία κε ηα αηνκηθά. ηελ ΚΓΘ 

έρεη ζεκαζία ν δηαρσξηζκφο (αλ θαη δχζθνινο) ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο ζεσξίεο πνπ ζπλήζσο ηα αλαθέξνπλ θάησ απφ ηελ νκπξέια 

«εκπφδηα». Γηφηη έηζη, απνθαιχπηνληαη ηα δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα πνπ παξαθσιχνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαηαλνείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα 

εκπφδηα πιαηζίνπ (φπσο νη πξνθαηαιήςεηο) εζσηεξηθεχνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ ζπκβνπιεπηηθήο, δηαηππψλνληαη 
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δηαθνξεηηθνί ζηφρνη παξέκβαζεο θαη ξφινη γηα ηνπο ζπκβνχινπο (θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ή αιιαγή αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο) βάζεη ηνπ πνχ ηνπνζεηείηαη ε αξλεηηθή 

πεξηνρή. Δπνκέλσο, ελψ νη αξλεηηθνί παξάγνληεο πιαηζίνπ ιεηηνπξγηθά ζρεηίδνληαη, 

σζηφζν παξακέλνπλ δηαθξηηνί απφ ηνπο αηνκηθνχο. Γηα παξάδεηγκα νη δπζκελείο 

ζπλζήθεο κάζεζεο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Lent et al., 

2000). 

Ζ κεηαβιεηή πνπ ιηγφηεξν έρεη κειεηεζεί θαη δηεξεπλεζεί είλαη ην πψο 

αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ηνπο πφξνπο ή ηηο πεγέο ππνζηήξημεο πνπ ηνπο παξέρεη ην 

πεξηβάιινλ. Χο ππνζηήξημε ή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζεσξνχληαη νη 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πνπ ηζρπξνπνηνχλ ηε δηακφξθσζε ζηφρσλ θαη ηελ 

επηδίσμή ηνπο (Lent & Brown, 2006). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε 

κειέηε ησλ εκπνδίσλ θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο, σζηφζν απηφ δελ είλαη αξθεηφ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα κειεηεζνχλ θαη δηεξεπλεζνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηινγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαζψο θαη ν ηξφπνο 

πνπ ηα άηνκα ηηο αμηνινγνχλ. ε πνιιέο εθαξκνγέο ηεο ΚΓΘ ην άηνκν εληζρχεηαη, 

ψζηε λα βάιεη ζε ηάμε ηνπο παξάγνληεο πιαηζίνπ πνπ αληηιακβάλεηαη σο πφξνπο 

(π.ρ. αλαγλσξίδνληαο παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε ή ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

θάπνην ππάξρνλ ζχζηεκα ππνζηήξημεο). Άιιεο θνξέο ελζαξξχλεηαη λα ηξνπνπνηήζεη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζε δηαζέζηκνπο πφξνπο, φπσο κε 

ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απφ νκνηίκνπο (Lent et al., 2000).  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ζπκβνπιεπηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη 

απαξαίηεην λα δηεξεπλψληαη ηα ζπγθεθξηκέλα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε 

νκάδαο ζηφρνπ (Lent & Brown, 2006). Μία ηέηνηα πξψηε πνηνηηθή δηεξεχλεζε ζε 

άηνκα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νκάδα-ζηφρν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ 

εηδηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ εκπνδίσλ θαη πφξσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο παξάγνληεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ ή ηελ νηθνδφκεζε 

ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Πξάγκαηη, ε δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία πξνζθέξεη πιεζψξα επξεκάησλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ θαη 

ηηο δηαδξνκέο πνπ απηφ πξνηείλεη, ζε πνηθηιία πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνλ Lent θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2000), δελ ππάξρεη έλα ζαθέο 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηα εκπφδηα θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο, ψζηε νη ελλνηνινγηθέο 

αλαιχζεηο θαη κεηξήζεηο πξνζδηνξίδνληαη ππνθεηκεληθά απφ ηνλ θάζε εξεπλεηή. 
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2.4 Επιςκόπηςη ερευνών για την εφαρμογό τησ Κοινωνικόσ-Γνωςτικόσ 

Θεωρύασ για τη Σταδιοδρομύα ςε Ευϊλωτεσ Κοινωνικϋσ Ομϊδεσ 

Ζ ΚΓΘ έρεη εθαξκνζηεί θαη επηβεβαησζεί ζε επξχ πεδίν καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη 

ελήιηθσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Αθφκε πην ζεκαληηθή 

θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο, δηφηη πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμέηαζε εππαζψλ θνηλσληθά 

νκάδσλ (ΔΚΟ). Δπεηδή ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν επηδξά ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη άλζξσπνη εθηηκνχλ θαη αληηιακβάλνληαη ηηο αηνκηθέο ηνπο δπλάκεηο αιιά θαη 

ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο, ε ΚΓΘ απνηειεί θαηάιιειν πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

εξκελεία ηεο ηειηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα, έρεη απνδεηρηεί φηη ε επίδξαζε 

ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ πνπ ην άηνκν βηψλεη, θξίλεηαη αθφκε 

πην ηζρπξή ζε πεξηφδνπο ξεπζηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο (Albert & Luzzo, 1999· 

Brown & Brooks, 2002· Corrigan, 2008). Δπνκέλσο, κπνξεί θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο αηφκσλ ζε θνηλσληθφ θίλδπλν, 

επνκέλσο θαη ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ.  

ε πνιιέο έξεπλεο αμηνπνηήζεθε ε ΚΓΘ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο επίδξαζεο  

ηνπ θχινπ ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. ε παξαδνζηαθά 

αλδξνθξαηνχκελα επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε κεραλνινγία, νη γπλαίθεο θνηηήηξηεο 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν βαζκφ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο άλδξεο, 

γεγνλφο πνπ κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηελ πξφζεζε ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, 

παξφιν πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα εκπφδηα θαη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο (Inda, Rodríguez & Peña, 2013). Οκνίσο, νη αθξνακεξηθαλέο 

γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζε δηνηθεηηθά θαη γεληθφηεξα ζε επαγγέικαηα θχξνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ιεπθέο γπλαίθεο, ελψ ακείβνληαη ζαθψο ρακειφηεξα απφ ηνπο 

αθξνακεξηθαλνχο άληξεο. Απφ ηελ έξεπλα ησλ Scheuermanna, Tokarb θαη Hallc 

(2014) πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο δελ αλαπηχζζνπλ αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο θαη αληηιακβάλνληαη σο εκπφδην ηελ απφξξηςε ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ζε αλψηεξεο επαγγεικαηηθέο βαζκίδεο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ 

απηεπάξθεηα, φζν θαη ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο.     

ε έξεπλα ηεο Byars-Winston (2006), θάλεθε φηη ε δηαθνξεηηθή θπιεηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ θνηηεηψλ, αθφκε θαη φηαλ έρνπλ ππνζηεί κηα δηαδηθαζία αθνκνίσζεο, 

επεξεάδεη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο, ηα ελδηαθέξνληα, 

φπσο επίζεο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηιακβάλνληαη ζηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο. Αληηζέησο, ζηελ έξεπλα ησλ Gainor θαη Lent (1998) θάλεθε φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηελ έθβαζε ζρεηίδνληαη κε ηα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879114000232
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879114000232
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ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ θαη, ηα ελδηαθέξνληα κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηινγή ζηνλ καζεκαηηθφ ηνκέα γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο, αλεμαξηήησο θπιεηηθήο 

ηαπηφηεηαο. Απηφ δίλεη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ άιινη 

εκπιεθφκελνη παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ελφο αηφκνπ, παξά ε θπιεηηθή ηαπηφηεηα.  

Πιεζψξα εξεπλψλ απαληά ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ΚΓΘ 

ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ Corrigan ην 2008 βξήθε 

φηη, ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία, ην πςειφ αίζζεκα απηεπάξθεηαο ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά ηφζν κε ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ φζν θαη κε ηελ 

απνδνρή ηεο αλαπεξίαο. Σα αληηιεπηά εκπφδηα, εηδηθφηεξα, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη 

πςειφο βαζκφο απηεπάξθεηαο θαη πξνζδνθηψλ απνηειέζκαηνο, πεξηνξίδνπλ ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηελ επηινγή. Οκνίσο, ζε ζπνπδαζηέο κε αλαπεξία πνπ ζπγρξφλσο, 

πξνέξρνληαη απφ εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο θάλεθε φηη ε ΚΓΘ είλαη θαηάιιειε γηα λα 

εμεγήζεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο 

ηερλνινγίαο, ηεο κεραληθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (εθπαίδεπζε STEM) γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, φπσο θαη λα εληζρχζεη ηελ επηκνλή ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο (Dutta et al., 2015). ε άιιε 

έξεπλα ην 2013 θαίλεηαη φηη, φζν ζνβαξφηεξε είλαη ε ζσκαηηθή αλαπεξία ηφζν πην 

αξλεηηθά επεξεάδεη ην αίζζεκα απηεπάξθεηαο άκεζα, ελψ ζηελ αιιειεπίδξαζε απηή 

δηακεζνιαβνχλ νη εκπεηξίεο κάζεζεο θαη ηελ ηζρπξνπνηνχλ, φκσο έκκεζα. Ο κφλνο 

ηνκέαο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζσκαηηθή αλαπεξία είλαη ν θαιιηηερληθφο 

(Tenenbaum, Byrne, & Dahling, 2013). Οη Brown θαη Cinamon (2015) δηεξεχλεζαλ 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζε εθήβνπο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βαζηζκέλνη 

ζηελ ΚΓΘ θαη βξήθαλ φηη νη πεπνηζήζεηο απηεπάξθεηαο ζηελ επηινγή εηδηθφηεηαο 

ζην γπκλάζην ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ζεηηθήο έθβαζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

Σα εθάζηνηε απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ δείρλνπλ φηη νη 

πεπνηζήζεηο απηεπάξθεηαο ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ο ρακειφο βαζκφο απηεπάξθεηαο θαη 

πξνζδνθηψλ απνηειέζκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ, φπσο θαη ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο (Strauser, 2014). Πεξαηηέξσ έξεπλεο βαζηζκέλεο ζηελ ΚΓΘ 

κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

http://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Dutta,%20Alo%22%29


23 
 

ελίζρπζεο, φπσο ηνλ ζπρλά ρακειφ βαζκφ απηεπάξθεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(Strauser, 2014· Tenenbaum, 2013).  

Με βάζε ηελ ΚΓΘ εμεηάδεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε επίδξαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ θχινπ ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζε νκάδεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο εππάζεηαο, νπφηε αληηκεησπίδνπλ 

πνιιαπιή εππάζεηα. Οη Chartrand θαη Rose (1996) εθάξκνζαλ ην κνληέιν ηεο ΚΓΘ 

ζε γπλαίθεο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζπγρξφλσο πξνέξρνληαη απφ εζλνηηθή 

κεηνλφηεηα. Σν θχιν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο ήηαλ ην 

πξψην βαζηθφ εκπφδην πνπ εληνπίζηεθε. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζην αίζζεκα απηεπάξθεηαο ησλ γπλαηθψλ 

θαη ζηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, 

εληφπηζαλ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Δπίζεο, νη Crawford, Brown, Walsh θαη Pullar (2010) εμέηαζαλ ηηο επηπηψζεηο 

ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηε καθξνρξφληα απαζρφιεζε θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

επθαηξίεο εξγαζίαο, κε βάζε ηελ ΚΓΘ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, θαζψο δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε καζεζηαθέο εκπεηξίεο, νχηε έρνπλ επθαηξίεο λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη 

λα επηηχρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ζ ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ρακειέο πξνζδνθίεο έθβαζεο, πνπ 

ζπλεπάγνληαη απνπζία επίκνλσλ πξνζπαζεηψλ λα επηηχρνπλ κηα καθξνρξφληα 

ζηαδηνδξνκία. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Chronister θαη 

McWhirter (2003), βάζεη ησλ νπνίσλ ε θαθνπνίεζε απφ ηε θχζε ηεο πεξηνξίδεη ην 

αίζζεκα απηεπάξθεηαο θαη ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο. εκαληηθή, αθφκε, θξίλεηαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ πιαηζίνπ - εκπφδηα θαη ππνζηεξηθηηθέο πεγέο - φπσο ηα 

ζχκαηα θαθνπνίεζεο ηηο αληηιακβάλνληαη. Γηφηη νη κεηαβιεηέο πιαηζίνπ 

παξεκπνδίδνπλ, εηδηθά ζε επάισηνπο πιεζπζκνχο, ηελ αλάπηπμε ελδηαθεξφλησλ, ηα 

νπνία ελ ζπλερεία ζα κεηαηξαπνχλ ζε επηινγή ζηφρσλ. Δπηπιένλ, «ηα εκπφδηα θαη νη 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο ηνπ πεξηβάιινληνο εμεγνχλ ηελ αζπκθσλία ζηελ αλάπηπμε 

ελδηαθεξφλησλ, επηινγήο ζηφρσλ θαη δξάζεσλ ζηε ζηαδηνδξνκία ησλ γπλαηθψλ» 

(φ.π.: 421).  

Ζ ΚΓΘ έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο θνηηεηψλ απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο κε κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ, 

ζηνπο νπνίνπο ε ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αληηζηαζκηζηηθά σο πξνο ηα απμεκέλα εκπφδηα πνπ θαηέγξαςαλ νη Ali θαη Menke 



24 
 

(2014). Οη δηαδξνκέο ηνπ κνληέινπ επηβεβαηψλνληαη θαη ζε έξεπλα ησλ Lent, Sheu, 

Gloster θαη Wilkins (2010), ζε θνηηεηέο Μεραληθήο ζε δχν απφ ηα Ηζηνξηθά Μαχξα 

Παλεπηζηήκηα
6

. Δδψ ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

ζρεκαηηζκφ ελδηαθεξφλησλ, φκσο δελ επεξεάδεη άκεζα νχηε ηα εκπφδηα, νχηε ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο. Χζηφζν, νη θνηηεηέο κε πςειφ βαζκφ απηεπάξθεηαο είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπγθεληξψλνπλ θαιχηεξα ηα ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ 

αθαδεκατθή ηνπο ζηαδηνδξνκία ζπζηήκαηα.  

Δίλαη αζθαιέο λα ζεκεησζεί φηη νη άλζξσπνη πνπ πιήηηνληαη θνηλσληθά, 

ζπρλά δηαθαηέρνληαη απφ κεησκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε αληηιεπηή αλεπάξθεηα κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην εχξνο ησλ επηινγψλ 

ζηαδηνδξνκίαο ή ηελ επηηπρία κε ηελ νπνία επηηπγράλνληαη νη επηζπκεηέο επηινγέο 

ζηαδηνδξνκίαο. Χζηφζν, ε θάζε θνηλσληθή νκάδα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ψζηε ε ελίζρπζε ηεο απηεπάξθεηαο δελ είλαη πάληα 

απνηειεζκαηηθή. Γηφηη νη ΔΚΟ ζπρλά έρνπλ  πξάγκαηη ειιηπείο δεμηφηεηεο, ζπλεπψο 

ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε επαλνξζσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ή 

λα ζθεθηνχλ ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ή επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ είλαη πην 

θνληά ζηηο ηξέρνπζεο δεμηφηεηέο ηνπο (Brown & Brooks, 2002).  

Δπηπιένλ, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη φηη νη πξνζδνθίεο 

απνηειέζκαηνο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθά 

νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα, κέιε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζπρλά δειψλνπλ φηη έρνπλ 

πςειέο πξνζδνθίεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, φκσο πξνβιέπνπλ φηη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δελ ζα ηνπο 

δνζεί ε επθαηξία λα επηδνζνχλ ζε απηφ.  Γηα ηα άηνκα απηά, φκσο, ηα εκπφδηα ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, πνιιέο θνξέο 

εθηφο απφ αληηιεπηά είλαη θαη εληειψο ξεαιηζηηθά (Betz, 2004). 

Δηδηθφηεξα νη παξάγνληεο πιαηζίνπ (εκπφδηα θαη ππνζηεξηθηηθέο πεγέο) –αλ 

θαη δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηεηακέλα- θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο 

νκάδεο απηέο. χκθσλα κε ηνπο Lent, Sheu, Gloster θαη Wilkins (2010, ζ. 393), «νη 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ πνιχηηκν θαη 

θαηά θάπνην ηξφπν κνλαδηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο εζλνηηθήο κεηνςεθίαο ησλ 

                                                             
6
 Χο Ηζηνξηθά Μαχξα Παλεπηζηήκηα αλαθέξνληαη ηα παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ 

Ακεξηθή (πεξηζζφηεξα απφ 100 ζήκεξα), κε θχξην ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καχξσλ θνηηεηψλ, 

ρσξίο λα απνθιείνληαη πιένλ νη ιεπθνί θνηηεηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ζε έλα ηδησηηθφ θαη 

έλα δεκφζην Ηζηνξηθφ Μαχξν Παλεπηζηήκην ζηε κεζν-αηιαληηθή πεξηνρή ησλ Ζ.Π.Α. Σν 88% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θνηηεηψλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ¨καχξνη¨ ή αθξνακεξηθαλνί. 
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θνηηεηψλ, ψζηε λα επηκέλνπλ ζηνπο αθαδεκατθνχο ηνπο ζηφρνπο». Πνιιέο απφ ηηο 

κειέηεο απηέο γέλλεζαλ γφληκεο παξεκβάζεηο γηα ζηνρεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε ζηε ζηαδηνδξνκία ησλ αηφκσλ απηψλ (Betz, 2004).   
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3. Ουςιοεξϊρτηςη και Επαγγελματικό Επανϋνταξη 

3.1 Ουςιοεξϊρτηςη: ϋννοια, φαινόμενο, ςυνϋπειεσ 

3.1.1 Εννοιολογικϋσ αποςαφηνύςεισ 

Αλ θαη δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ηνλ φξν κοινυνικόρ αποκλειζμόρ, θαζψο είλαη 

έλαο φξνο ξεπζηφο θαη φρη απζηεξά επηζηεκνληθφο, σζηφζν «ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ παξαπέκπεη ζηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα εμαζθαιίζεη ηα θνηλσληθά 

αγαζά πνπ δηθαηνχηαη. Αλάινγα κε ηα θνηλσληθά αγαζά πνπ ην άηνκν ζηεξείηαη, 

ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη πξνζδηνξηζκνί ηνπ απνθιεηζκνχ» (Παπαζηακάηεο, 2010, ζ. 

23). Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη πεξηζζφηεξν κηα δηαδηθαζία, παξά κία 

θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία νξηζκέλα άηνκα επεηδή αληηκεησπίδνπλ θηψρεηα ή 

έιιεηςε ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζε επθαηξίεο δηα βίνπ κάζεζεο ή άιινπ ηχπνπ 

δηαθξίζεηο, εκπνδίδνληαη απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη, 

ζηαδηαθά, σζνχληαη πξνο ην άθξν ηεο (The World Bank, 2007). 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν πξφζθαηνο λφκνο
7
 γηα ηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηηο Εςπαθείρ Κοινυνικά Ομάδερ 

(ΔΚΟ) αλήθνπλ νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή δσή δπζρεξαίλεηαη. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, άηνκα εμαξηεκέλα απφ νπζίεο ή ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, νξνζεηηθνί, 

θπιαθηζκέλνη/ απνθπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη παξαβάηεο, νη καθξνρξφληα άλεξγνη, νη 

γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο, νη αλαιθάβεηνη, ηα άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο.  

 Χζηφζν, ε ηαρχηεηα ησλ κεηαβνιψλ θαη ησλ αλαθαηαηάμεσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαζηζηά αδχλαηε ηελ παγίσζε κηαο ηέηνηαο θαηεγνξηνπνίεζεο. Νέεο νκάδεο 

αλζξψπσλ εληάζζνληαη θάζε ηφζν ζε απηήλ, φπσο άηνκα κε ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, δηαθνξεηηθφ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ςπρηθέο 

αζζέλεηεο, ειηθησκέλνη, άζηεγνη, αθφκε θαη θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

αληηκεησπίδνπλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, ηνλ θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

απνθιεηζκνχ. Ζ έιιεηςε βαζηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ, ε 

ζηέξεζε ή ε κείσζε θπζηθψλ πξνζφλησλ, ν εγθιεηζκφο θαη ε ηδξπκαηνπνίεζε, ε 

                                                             

7 Νφκνο 4019/2011 (ΦΔΚ 216). Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο.  
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εμάξηεζε απφ νπζίεο θαη νη ζπλαθφινπζεο ζπκπεξηθνξέο, ν θνηλσληθφο 

ζηηγκαηηζκφο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο, επηβαξχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε 

ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη θπξίσο, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θαη 

ζεζκνχο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζφηηκεο έληαμεο ζηελ 

εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία (European Union, 2010· Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2014· 

Παπαζηακάηεο, 2010· The World Bank, 2007). 

Δπνκέλσο, νη ΔΚΟ είλαη έλαο εηεξφθιεηνο πιεζπζκφο πνπ φκσο, 

αληηκεησπίδεη έλαλ θνηλφ θίλδπλν, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σν θνηλφ απηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπρλά απνηειεί παγίδα ζηελ πξνζπάζεηα ππνζηήξημήο ηνπο, θαζψο νη 

«επάισηνη» πιεζπζκνί εμεηάδνληαη, αληηκεησπίδνληαη θαη εμππεξεηνχληαη σο νκάδα, 

παξ‟ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη, ζπλεπψο θαη νη αλάγθεο ηνπο δηαθέξνπλ ζε 

θάζε επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, νη πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη 

ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηνπο θαζηζηνχλ επάισηνπο θαη βάζεη απηψλ ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίζνπκε 

φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηεο νπζηνεμάξηεζεο θαη ηελ 

νκάδα ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, θαζψο απαληνχλ θαηά θφξνλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. 

Ζ σπήζη, ε καηάσπηζη θαη πνιιέο θνξέο ην επαθφινπζφ ηνπο πνπ είλαη ε 

εξάπηηζη απφ ηηο νπζίεο, είλαη ςπρνθνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ εμειίζζεηαη ζηαδηαθά. 

Καλείο δελ απνθηά εμάξηεζε απφ ηηο νπζίεο απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπ κε απηέο. 

ην πξψην ζηάδην ην άηνκν πεηξακαηίδεηαη κε ηηο νπζίεο θαη ζην δεχηεξν ζηάδην 

θάλεη θνηλσληθή ρξήζε, νπφηε θαη ζεσξείηαη «πξνβιεκαηηθφο ρξήζηεο νπζηψλ». Σν 

ηξίην ζηάδην πνπ είλαη ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε θαη ην ηέηαξην πνπ είλαη ε εμάξηεζε, 

ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο «δηαηαξαρή ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ», θαζψο εκπιέθνληαη 

δχν ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο πνπ δξνπλ ζην βηνινγηθφ θαη ςπρνινγηθφ ππφβαζξν 

ηνπ/ηεο ρξήζηε/ηξηαο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Οη επηδξάζεηο ηεο θαηάρξεζεο απηήο εληνπίδνληαη ζε βηνινγηθφ, 

ςπρνινγηθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν. Μνηξαία ινηπφλ, θαη νη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη 

λα είλαη πνιπεπίπεδεο, λα εζηηάδνπλ δειαδή ζε φινπο ηνπο ηνκείο (Καιαξξχηεο, 

2009). 
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Ο νξηζκφο ηνπ ηοξικομανούρ δίλεηαη ζην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ 

γηα ηα Ναξθσηηθά
8
 σο ηα πξφζσπα πνπ «απέθηεζαλ ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηελ απνβάινπλ κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο», ελψ 

ζπλδπάδεηαη κε ην άξζξν 1 ηνπ ίδηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ναπκυηικά, είλαη 

νπζίεο ηερλεηέο ή θπζηθέο πνπ δξνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, κεηαβάινπλ ηε 

ζπκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε θαη πξνθαινχλ εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ απηέο. Απφ 

ηνπο ςπρηάηξνπο ζεσξείηαη κε νξζφο ν φξνο λαξθσηηθέο νπζίεο, θαζψο παξαπέκπεη 

ζε θαηαζηνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη πξνηείλεηαη σο νξζή ε ρξήζε 

ηνπ φξνπ ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο (Σζφιηαο, 2009). Φπρνδξαζηηθή ή ελαιιαθηηθά 

τςσοηπόπορ οςζία είλαη «θάζε νπζία ε νπνία ιακβαλφκελε απφ νηαδήπνηε νδφ ηνπ 

ζψκαηνο, κεηαβάιιεη ηε ζσκαηνςπρηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε» 

(Ληάππαο, 2004, ζ. 44) θαη θαη‟ επέθηαζε επεξεάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ, παξεκβαίλεη θαη ηξνπνπνηεί ηελ ςπρηθή δηάζεζε. Γίλνληαη, επνκέλσο, 

μεθάζαξεο νη πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν, 

φπσο θαη ε αδπλακία ηνπ ρξήζηε λα απεκπιαθεί, ρσξίο ππνζηήξημε, απφ ηελ 

θαηάζηαζε απηή.  

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο εμάξηεζεο ζεκαηνδνηεί ηε ρξήζε νπζηψλ κε ηέηνηα 

ζπρλφηεηα θαη ζε ηέηνηα πνζφηεηα, ψζηε ν νξγαληζκφο θαη, νπζηαζηηθά ν εγθέθαινο, 

απνδεηά ηε λαξθσηηθή νπζία, ελψ ε απνζηέξεζή ηεο πξνμελεί ηδηαίηεξα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα. Ο εμαξηεκέλνο πιένλ άλζξσπνο γίλεηαη ππνρείξην ησλ ελνξκήζεσλ θαη 

ησλ αλαγθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν, κέζσ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Οη φξνη 

«εμάξηεζε» θαη «ζρεηηθφο κε ηηο εμαξηήζεηο» είλαη επξχηεξνη θαη αλαθέξνληαη ζε 

φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε νπζίεο –ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

εμάξηεζεο απφ αιθνφι, παξάλνκα λαξθσηηθά ή ληθνηίλε- φπσο θαη ζην λα βξίζθεηαη 

θαλείο ζε ζηελή ζρέζε κε θάπνηνλ πνπ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα, φπσο ν/ε ζχληξνθνο 

ή ν/ε γνλέαο (Humphreys et al., 2004· Σζφιηαο, 2009). 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο επηδηψθεηαη ζε δχν άμνλεο: 

ζηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ηηο πξνζεγγίζεηο έγθαηξεο παξέκβαζεο θαη ζηε 

ζεξαπεία (ΔΚΠΝΣ, 2016). Απαηηείηαη, σζηφζν, πξνζνρή φηαλ κηινχκε γηα 

                                                             

8 Νφκνο 4139/2013 (ΦΔΚ 74). Νφκνο πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο ή απεμάξηεζε ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ην Κέληξν 

Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (εθεμήο ΚΔΘΔΑ) ππώην σπήζηηρ ή 

απεξαπηημένο άηομο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ έρεη εληαρζεί ζε θάπνην πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο, νινθιήξσζε κε επηηπρία ην πξφγξακκα ζεξαπείαο θαη, ζπλεπψο, έρεη 

ζηακαηήζεη λα θάλεη ρξήζε νπζηψλ. Σππηθά, απεμαξηεκέλν άηνκν ζεσξείηαη απηφ 

πνπ νινθιήξσζε κε επηηπρία ην πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη απέρεη απφ ηε ιήςε ή/ 

θαη θαηάρξεζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ηα ηειεπηαία ηξία έηε ηεο δσήο ηνπ, 

αθνινπζψληαο έλα λέν ηξφπν δσήο. Δάλ κεηά ηελ ηξηεηία επαλέιζεη ζηε ρξήζε 

νπζηψλ ζεσξείηαη φηη ππνηξνπίαζε. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο αηφκσλ ηα νπνία δελ 

νινθιεξψλνπλ ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα αιιά παξακέλνπλ «θαζαξνί». ηελ 

πεξίπησζε απηή κηινχκε γηα δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. (EMCDDA, 2003· 

Πνπιφπνπινο, 2011α· ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 2001, Φαθηνιάο, ηπιηάξαο & 

Μνπιά, 2005). 

3.1.2 Προφύλ χρηςτών/τριών  

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ, φπσο θαη ηα αίηηα πνπ ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο 

νπζηνεμάξηεζεο, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο, 

θαηαλφεζεο ή/θαη εξγαζίαο κε ηελ νκάδα ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ. Έκθαζε δίλνπκε ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία, αθνχ ε έξεπλα δηεμήρζε ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη νη 

δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο είλαη πνιχ κεγάιεο (ΔΚΠΝΣ, 2016). 

ε έξεπλα ηεο Ζιηνχ ην 2002, πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεξαπεπηψλ. Οη ζεξαπεπηέο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο 

σο πξνο ηα γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ρεηξηζηηθνχο/έο, κε ρακειή 

απηνεθηίκεζε, επαίζζεηνπο/εο θαη παζεηηθνχο/εο, ελψ θάπνηνη ηνπο/ηηο ζεσξνχλ 

δπλακηθνχο/έο. ε ςπρνινγηθφ επίπεδν, θαηά θχξην ιφγν παξαηεξείηαη δηαηαξαρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλλνζεξφηεηα, ελψ ηα θχξηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

είλαη αληηθνηλσληθφηεηα, θνηλσληθή αλσξηκφηεηα θαη παξαβαηηθφηεηα.  

Βάζεη εξεπλψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Σνμηθνκαλία (EMCDDA, 2003), ππάξρεη ζηελή ζρέζε ηεο ρξήζεο κε ηε θπιαθή, είηε 

πξνεγείηαη ηεο θπιάθηζεο είηε απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Αληίζηνηρε ζρέζε 

παξαηεξείηαη θαη ζηε ρξήζε κε ηελ πνξλεία, είηε ε εμαζθάιηζε ηεο δφζεο είλαη ην 

θίλεηξν γηα ηελ πνξλεία είηε απνηειεί δηαθπγή απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε ρξήζε απνηειεί αηηία ή ζπλέπεηα ηεο πνξλείαο, 
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καξηπξά θαη δηαθνξεηηθφ πξνθίι ηνπ/ηεο ρξήζηε/ζηξηαο. Χο πξνο ηε ζρέζε ηεο 

ρξήζεο κε κεηνλφηεηεο, ηα ζηνηρεία είλαη αζαθή, φκσο ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

πνζνζηά αληηζηνηρνχλ κε απηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια, ζε ρψξεο κε 

επξεία πξνζθνξά θαη γεληθά ηάζε ζηα ςπρνθάξκαθα, φπσο ε Γαλία, παξαηεξνχληαη 

ζπζρεηίζεηο. Οη ηφζν ζχλζεηεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ δηαθνξνπνηνχληαη έληνλα ζε 

θάζε ρψξα. 

Μηα δπζθνιία ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ είλαη ε 

αδπλακία δηαθπιηθήο πξνζέγγηζεο, ελψ δηαπηζηψλνληαη εκθαλείο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα θχια ησλ νπζηνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ηφζν σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο 

ρξήζηεο/ηξηεο φζν θαη σο πξνο ηα αίηηα ηεο ρξήζεο. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ, νη 

δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο ην εθπαηδεπηηθφ, ην εξγαζηαθφ, ηελ 

παξαβαηηθφηεηα, ηα αίηηα ρξήζεο, ηνπο ιφγνπο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία, αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο. Δπίζεο, νη γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ρξήζηεο έρνπλ πην 

ζχλζεηεο αλάγθεο (θπξίσο ζρεηηθά κε ηε ζπλλνζεξφηεηα θαη ηηο επζχλεο θξνληίδαο 

παηδηνχ). Γεληθφηεξα, ε πνξεία απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο κέρξη θαη ηε ζεξαπεία 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη δηαθνξεηηθή. Οη δηαθπιηθέο δηαθνξέο απνδίδνληαη ζηνλ 

ςπρηζκφ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ θάζε θχινπ (ΔΚΠΝΣ, 2016· ΚΔΘΗ, 

2001· ΟΚΑΝΑ, 2003). 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε νκάδα ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ είλαη εηεξνγελήο, 

κε ηζρπξέο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλά ρψξα, θχιν, ςπρηζκφ, θνηλσληθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ θεθάιαην. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, νη ρξήζηεο/ηξηεο ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ είλαη κηα ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε θαη επάισηε νκάδα, ζηελ νπνία ζπρλά 

ζπλαληνχκε: 

 ειιηπή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

 πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ  

 νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ θαη ρξέε 

 πξνβιήκαηα κε ην λφκν 

 πξνβιήκαηα πγείαο θαη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε   

 ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα  

 αλεξγία  

 αζηεγία  
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 δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ -αθφκε θαη φηαλ απνδεδεηγκέλα 

έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ην ρψξν ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ 

(EMCDDA, 2003· ΔΚΠΝΣ, 2016· ΚΔΘΔΑ, 2013· ΟΚΑΝΑ, 2003· 

March, Oviedo-Joekes, & Romero, 2006· Μάηζα, 2006· Πνπιφπνπινο, 

2009). 

Αμηνζεκείσην είλαη ην δεδνκέλν φηη, ζε κειέηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ απεπζχλζεθαλ ζε ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο 

ζηελ Διιάδα ζε δηάζηεκα 20 εηψλ, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα εμαηξεηηθά 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη κε ζηαζεξήο εξγαζίαο, δελ παξνπζίαζαλ βειηίσζε. Σν 

γεγνλφο απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ησλ ειιείςεσλ απηψλ ζην 

επξχηεξν πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (ηπεηάλνπ, 2004). 

χκθσλα κε ηε Μάηζα (2006), δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

βηνινγηθψλ ή αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ (νχηε ζε θιηληθφ νχηε ζε εξγαζηεξηαθφ 

επίπεδν) γηα ηελ νπζηνεμάξηεζε. πλήζσο απνδίδεηαη ζηελ επαισηφηεηα  ησλ λέσλ 

πνπ ηνπο θάλεη επηξξεπείο ζηε ρξήζε. Ζ επαισηφηεηα φκσο, πξνθχπηεη απφ πνιινχο 

θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο επηδξψληαο ζε θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη βηνινγηθφ επίπεδν, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην θάζε άηνκν. Οη 

ηνμηθνκαλείο ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείκκαηα θνηλσληθνπνίεζεο, ηα νπνία 

απνξξένπλ απφ ηελ απνπζία ελφο ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε 

«ζηξαηεγηθή επηβίσζεο», πνπ δελ είλαη παξά κηα ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο ηνπ 

αηφκνπ. Ζ «επηβίσζε» αθνξά πνηθηιία θαηαζηάζεσλ, φπσο θπγή απφ ηε κηδέξηα ηεο 

θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ή αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πςειψλ 

ηαρπηήησλ ηνπ ηξφπνπ δσήο ή αθφκε, αλαθνχθηζε απφ θάπνηα κνξθή 

ςπρνπαζνινγίαο (Μάηζα, 2004). Χο πξνέθηαζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, νη θηιηθέο 

ζρέζεηο ή νη θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, ε θαθή ζρνιηθή επίδνζε ή ε δηαθνπή ησλ 

ζπνπδψλ, ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία, απνηεινχλ ζπρλνχο ιφγνπο έλαξμεο ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ. Ζ αλεξγία, ν ρακειφο κηζζφο θαη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο επίζεο 

ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε νπζηψλ. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο πξνζηίζεληαη νη παξάγνληεο 

ηεο αλσλπκίαο, ηεο αζηάζεηαο, θαη ησλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ (EMCDDA, 2003· 

ΚΔΘΔΑ, 2013· Μάηζα, 2004, 2006· Πεξαληδάθε - Καξαηδφγινπ, 2001· 

Πνπιφπνπινο, 2011α). 

http://www.biblionet.gr/author/39912/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7_-_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
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3.1.3 Κοινωνικόσ και επαγγελματικόσ αποκλειςμόσ 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί ηφζν αηηία ηεο θαηάρξεζεο εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ, φζν θαη ζπλέπεηά ηεο. χκθσλα κε ηε ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ (2001), 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο γηα ηα απεμαξηεκέλα άηνκα είλαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε, 

θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα απηά ζηηγκαηίδνληαη κε επηζεηηθνχο ή άιινπο 

πξνζδηνξηζκνχο θαη πεξηζσξηνπνηνχληαη, δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ή ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε θνηλσληθά αγαζά, ππεξεζίεο θαη παξνρέο θαη δελ απνιακβάλνπλ, ελψ 

ην επηζπκνχλ θαη ην έρνπλ αλάγθε, ηα θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα. ην ρψξν ησλ 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ είλαη απμεκέλα ηα πνζνζηά ηνμηθνκαλίαο, ζπλδπάδνληαο 

ηειηθά ην ίδην άηνκν, δχν ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο εππάζεηαο 

(EMCDDA, 2012α· Μάηζα, 2006). 

Ηδηαίηεξα ην θαηλφκελν ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ 

ζε βάξνο ηεο νκάδαο απηήο εληείλεηαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο, θαζψο νη ρξήζηεο/ηξηεο 

ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ δηάζπαζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ ζηάζε απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίιεςε φηη ε θαηάζηαζε ηνπ/ηεο ηνμηθνκαλνχο απνηειεί 

επηινγή, άξα θαη ππαηηηφηεηά ηνπ/ηεο, θνζηίδεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο απνθιεηζκφ. 

Δπηπιένλ ιφγνο είλαη θαη ε άγλνηα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ γελλά ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο. 

Γελ πξέπεη λα καο δηαθχγεη φκσο, ε κεξίδα ησλ πνιηηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ θαη δηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα νίθηνπ γηα 

εθείλνπο/εο, ελψ είλαη εκθαλψο επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα φζνπο/εο βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία απεμάξηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αληίιεςεο ησλ πνιηηψλ αλάκεζα ζην/ζηε ρξήζηε/ηξηα θαη ηνλ/ηελ ππφ απεμάξηεζε 

ρξήζηε/ηξηα (Ζιηνχ, 2002· Μάηζα, 2006· Πνπιφπνπινο, 2011β). Ο/ε ρξήζηεο/ηξηα 

βηψλεη ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ πξνθαηάιεςε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ σο 

πξνζσπηθή απνηπρία. Ζ εζσηεξίθεπζε ηεο εηθφλαο ηνπ/ηεο απνηπρεκέλνπ/εο θαη ν ελ 

ηέιεη απηνζηηγκαηηζκφο, απνηειεί αηηία γηα ην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πνπ απεπζχλεηαη 

ζε «ζηεγλά» ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα (Μάηζα, 2004, 2006). 

Άιιεο θνξέο, ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ μεθηλά πξηλ απφ ηελ εκπινθή 

ηνπο κε ηελ νπζηνεμάξηεζε, εμαηηίαο θάπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ απφ 

ηελ θπξίαξρε νκάδα ή ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε απηή, νπφηε θαη απνζχξνληαη 

ζην πεξηζψξην. ην πιαίζην απηφ αδπλαηνχλ λα βξνπλ δνπιεηά ή ράλνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο. Ζ παξαηήξεζε απηή θαηαδεηθλχεη ηε βαξχηεηα πνπ έρεη ην θνηλσληθφ 
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πεξηβάιινλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ. Τπάξρεη ηειηθά κηα άηππα 

ζπκθσλεκέλε πεξηζσξηνπνίεζε θη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο θαη νη ίδηνη/εο νη 

ρξήζηεο/ηξηεο δείρλνπλ απξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, 

αθφκε θαη λα απνδερηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη πξνο φθειφο ηνπο, φπσο 

πγείαο θαη ζηέγαζεο (EMCDDA, 2003· Μάηζα, 2006· Πνπιφπνπινο, 2011α). 

ε έξεπλα ησλ March, Oviedo-Joekes θαη Romero ην 2006, εμεηάζηεθαλ 

1.879 ρξήζηεο/ηξηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ ζε 10 επξσπατθέο πφιεηο (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Αζήλα), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ ρξεζηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη πνηνη παξάγνληεο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  ζπλδένληαη πην ζηελά κε ηε ρξήζε. Οη κεηαβιεηέο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελδνθιέβηα ρξήζε λαξθσηηθψλ είλαη 

ε θπιάθηζε, ε έιιεηςε ζηέγεο, ε παξάλνκε απαζρφιεζε θαη ε παξαβαηηθφηεηα, ελψ 

ειάρηζηνη απφ απηνχο/έο εξγάδνληαλ (11,3%). Απφ ηε κειέηε θαίλεηαη φηη νη 

πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλδένληαη ζε κηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. πσο 

θαίλεηαη, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο ν θνηλσληθφο κε ηνλ επαγγεικαηηθφ 

απνθιεηζκφ, ηφζν σο αηηία φζν θαη σο ζπλέπεηά ηνπ. Δπνκέλσο, ρξεηάδνληαη 

εμαηνκηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, ζχκθσλεο κε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπ αηφκνπ ζην εθάζηνηε πιαίζην. 

Κχξηα δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο/ηηο πξψελ θαη λπλ 

ρξήζηεο/ηξηεο, ηφζν σο αηηία φζν θαη σο ζπλέπεηα, είλαη ν απνθιεηζκφο απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο (EMCDDA, 2003· Θενθίινπ, 2009). Ζ ζπλζήθε απηή επηδεηλψλεηαη, 

φηαλ έλα άηνκν έρεη πνιιαπιά κεηνλεθηήκαηα, φπσο αλ έλαο/κία ρξήζηεο/ηξηα 

νπζηψλ έρεη δηαγλσζηεί κε κηα ζνβαξή ςπρηθή αζζέλεηα (EMCDDA, 2012β). ε 

επηζθφπεζε ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ εξγαζίαο θαη ρξήζεο νπζηψλ, 

ν Henkel (2011) θαηαιήγεη ζηα εμήο:  

 νη άλεξγνη/εο είλαη πην επηξξεπείο ζηελ θαηάρξεζε θαη εμάξηεζε απφ ηηο 

νπζίεο, ρσξίο λα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πξνθίι ησλ αλέξγσλ πνπ είλαη πην 

πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ  

 ε ρξήζε νπζηψλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο αλεξγίαο θαη κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα εχξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο  

 ε αλεξγία απμάλεη ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο κεηά ηε ζεξαπεία. 
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Ο επαγγεικαηηθφο απνθιεηζκφο σζηφζν, δελ αθνξά κφλν ηελ αλεξγία, αιιά 

θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο δεπηεξεχνπζαο αγνξάο εξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θαθνπιεξσκέλεο ή αλεπηζχκεηεο εξγαζίεο. ηελ νκάδα ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ, γηα αληηθεηκεληθνχο ή ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο, δελ δίλνληαη ή δελ 

ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα ηζφηηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ζπλζήθε απηή έρεη 

λα θάλεη κε έλα επξχ θάζκα ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ρακειή εθπαίδεπζε, νη 

ειιηπείο δεμηφηεηεο (θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο), ε απνπζία ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, νπφηε ηνπνζεηνχληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ 

αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο. Τπάξρεη ακθίδξνκε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ 

θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ νκάδα ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (EMCDDA, 2012β· Μαιάκνγινπ, 2004). 

Ο επαγγεικαηηθφο απνθιεηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε άκεζα θαη έκκεζα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νπζίεο σο κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αξλεηηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ, ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο, ε ρξήζε ππνθαζηζηά θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο πνπ ζπλήζσο 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εξγαζία. ηελ πεξίπησζε αλεξγίαο ή απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, ε 

ρξήζε ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο ηνπ αηφκνπ γηα λα δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ 

θαη λα ζπλδεζεί κε άιινπο πνπ έρνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε απμάλεη θαη έκκεζα ηε ρξήζε, κέζσ ηεο αλεξγίαο ζηελ νηθνγέλεηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

ρξήζεο
9
. Άιιεο θνξέο, ε αλεξγία πξνθαιεί αλία, ε νπνία θαη πάιη ζπλδέεηαη κε ηε 

ρξήζε. Σέινο, νη έξεπλεο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πςειήο αλεξγίαο, 

δείρλνπλ αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ δηαθηλνχλ λαξθσηηθά γηα λα 

απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο.  

Ο επαγγεικαηηθφο απνθιεηζκφο, σο ζπλέπεηα ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ή ηεο 

αλεξγίαο έρεη θαίξηα ζεκαζία θαη γηα ηελ νκάδα ησλ απεμαξηεκέλσλ. Καη νη δχν 

πεξηπηψζεηο απνηεινχλ πιήγκα ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ απεμαξηεκέλνπ αηφκνπ θαη 

εκπφδην ζηηο θνηλσληθέο ηνπ/ηεο ζρέζεηο. Ζ ζπλζήθε απηή απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

ππνηξνπήο ζηε ρξήζε νπζηψλ, δηαπηζησκέλν ηφζν απφ δηεζλείο φζν θαη ειιεληθέο 

έξεπλεο. Μάιηζηα, πξφζθαηε έξεπλα ζηελ Διιάδα δείρλεη φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία 

αιιά θαη ε αλεξγία ηνπ απεμαξηεκέλνπ αηφκνπ, κεηψλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο 

                                                             
9 Χζηφζν, θαηά ηνλ Henkel (2011), δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα δείρλεη φηη ζε πεξηφδνπο 

πςειήο γεληθήο αλεξγίαο νη ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ είλαη πην πηζαλφ λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απφ 

ηνπο/ηηο κε ρξήζηεο/ηξηεο, δηφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνιχζεσλ πξνέξρεηαη απφ ην θιείζηκν 

κεγάισλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ θαη φρη απφ ηελ απψιεηα κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.   
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εμεχξεζεο εξγαζίαο (Γνπξγηψηνπ, 2012). Δίλαη επνκέλσο, ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε 

ζηελ άξζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνθιεηζκνχ, κε εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο. Ο επαγγεικαηηθφο απνθιεηζκφο απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ρξήζεο, ηελ αλαβνιή ηεο έληαμεο ζε ζεξαπεία, αιιά θαη θίλδπλν 

ππνηξνπήο (Γνπξγηψηνπ, 2012· ΔΚΠΝΣ, 2010· Henkel, 2011· Μάηζα, 2006· 

Πνπιφπνπινο, 2011α). 

3.2 Αντιμετώπιςη τησ ουςιοεξϊρτηςησ  
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

νπζηνεμάξηεζεο. Πην εζηηαζκέλα πεξηγξάθνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο 

εηδηθνχο ζηφρνπο ησλ ζεξαπεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη, εηδηθφηεξα ηνπ ΚΔΘΔΑ πνπ 

είλαη ε πεξίπησζε πνπ κειεηνχκε. Σέινο, ελ ζπληνκία αλαθεξφκαζηε ζηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο.   

3.2.1 Πρόληψη και θεραπεύα  

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νπζηνεμάξηεζεο απαηηεί ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ζπγρξφλσο, ηελ εζηίαζε ζηε ζεξαπεία, ε νπνία  

αληηπξνζσπεχεη ηνλ θαηεμνρήλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζεο. ε επίπεδν 

πξφιεςεο απαληνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο απφ πιεπξάο πνιηηείαο, φπσο ε θαζνιηθή 

πξφιεςε πνπ ζηνρεχεη λα παξάζρεη ζηνπο/ζηηο λένπο/εο ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε 

λα κελ εκπιαθνχλ ζηε ρξήζε νπζηψλ θαη ε ελδεδεηγκέλε πξφιεςε πνπ αθνξά 

εμαηνκηθεπκέλε ζηφρεπζε κε εηδηθέο παξεκβάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο λεαξνχο/έο 

ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ. Δθηφο απφ ηελ πνιηηεία, ε επηθέληξσζε ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο άμνλαο πξφιεςεο. Αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ λέσλ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γηα ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ ή ηνπο/ηηο εμαξηεκέλνπο/εο, θχξηα 

παξέκβαζε είλαη ε ζεξαπεία. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο 

θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο, είηε γίλεηαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, είηε 

ππνθηλείηαη απφ πξνηξνπή νηθείνπ πξνζψπνπ ή δηαηαγή δηθαζηεξίνπ. Σν 2014, 

πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο/ηξηεο παξαθνινχζεζαλ πξφγξακκα απεμάξηεζεο 

ζηελ Δπξψπε. Αμηνζεκείσηεο είλαη νη κεγάιεο δηαθνξέο ησλ πνζνζηψλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα.  Οη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ ζπλδπαζηηθά κε ηε ζπλζεηφηεηα 
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ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θάζε αηφκνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο νη ίδηνη/εο νη σθεινχκελνη/εο 

πνιιέο θνξέο δελ αμηνπνηνχλ, επεηδή ηηο απαμηψλνπλ (EMCDDA, 2003, 2012α, 2016· 

Υνπξδάθε, 1995). 

Ζ πξψηε ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα (εθεμήο ΘΚ) ζπζηάζεθε ην 1958 ζηελ 

Ακεξηθή, σο ζπλέρεηα κηαο νκάδαο απηνβνήζεηαο. Πξνυπφζεζε ηεο έληαμεο είλαη ε 

απνρή απφ ηε ρξήζε θαη βαζηθνί ζηφρνη ε αιιαγή ηξφπνπ δσήο -θνηλσληθή θαη 

ςπρνινγηθή, ε απφιπηε απνρή απφ ηηο νπζίεο, ε εγθαηάιεηςε ηεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Οη ζηφρνη απηνί απνηεινχλ θαη 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλνηήησλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε αιιαγή (θαζψο ππάξρεη θαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, φπσο ζε θάζε ηη 

άγλσζην), ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνζσπηθή απφθαζε θαη λα ππάξρεη πεξηβάιινλ κε 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Ζ έληαμε ζηε ΘΚ ζεκαίλεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζην θαζεκεξηλφ 

πξφγξακκα, πεξηιακβάλεη αηνκηθή, νκαδηθή θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, ηερληθέο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλερή αλάιεςε επζπλψλ, 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο παξέκβαζεο. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο επηδηψθεηαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ηνπ/ηεο 

ζεξαπεπφκελνπ/εο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο θαη ηελ θνηλσλία. Ζ παξακνλή δηαξθεί 

ζπλήζσο απφ 6-12 κήλεο θαη αθνινπζεί ε θάζε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο πεξίπνπ 

γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζεξαπεπηηθέο νκάδεο είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο απφ ςπρφηξνπεο νπζίεο (EMCDDA, 2012α· 

Πνπιφπνπινο, 2005).  

Βάζεη εξεπλψλ, ε ΘΚ ζπληζηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδν απεμάξηεζεο, 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Γελ αληηκεησπίδεη κφλν ηε ρξήζε, αιιά θαη ςπρνινγηθά, 

ηαηξηθά, λνκηθά, επαγγεικαηηθά, θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε. Ζ ρξήζε νπζηψλ θαη ε παξαβαηηθφηεηα εληζρχνληαη απνπζία ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εμαξηεκέλσλ, κεηά ηελ απνθπιάθηζε, επηζηξέθεη 

ζηε ρξήζε θαη ζηελ παξαβαηηθφηεηα, ελψ φζνη/εο ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο έρνπλ πνιιαπιάζηεο πηζαλφηεηεο απνζεξαπείαο θαη έληαμεο ζηελ 

θνηλσλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ 

έξγν φρη κφλν ζηελ απεμάξηεζε αιιά θαη ζηε δεκφζηα αζθάιεηα  (EMCDDA, 2012β· 

Πνπιφπνπινο, 2005, 2009).  

Χζηφζν, νη ΘΚ ρσιαίλνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ εμαξηεκέλσλ γπλαηθψλ, 

δηφηη αλδξνθξαηνχληαη θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο έρνπλ εζηηαζηεί ζηε ζεξαπεία θαη 
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επαλέληαμε ηνπ άλδξα, παξαγλσξίδνληαο, ζπλεπψο, ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ γπλαηθψλ. ην πεξηβάιινλ απηφ, νη γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαβίσζε, ελψ 

ζπρλά παξαηηνχληαη απφ ηε γπλαηθεία ηνπο ππφζηαζε. Δπίζεο, ζπρλά έρνπλ 

θαηεγνξεζεί γηα ην κηθξφ αξηζκφ ζεξαπεπνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ. Σέινο, έρεη επηζεκαλζεί ν θίλδπλνο ηδξπκαηηζκνχ φρη κφλν γηα ηα 

κέιε, αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηέο (ΚΔΘΗ, 2001· 

Πνπιφπνπινο, 2011α).   

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο 

Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο (EMCDDA, 2012α), ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία είλαη ε αλεξγία κε απμαλφκελε ηάζε αλά ηα 

έηε, ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε ζηαζεξήο θαηνηθίαο. Δπίζεο, πνιινί 

έρνπλ ππεξβνιηθά ρξέε, λνκηθέο εθθξεκφηεηεο ζπλδπαζηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ. ην πιαίζην απηφ, ε ζεξαπεία - 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδενινγηθή θαη επηζηεκνληθή ζεψξεζε πνπ πηνζεηεί ην θάζε 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα- δελ κπνξεί λα επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ απεμάξηεζε απφ 

ηηο νπζίεο, αιιά λα ζηνρεχεη θαη ζηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ 

δηαβίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηζφηηκε έληαμε ζηελ θνηλσλία. Οη παξεκβάζεηο 

απηέο έρνπλ θξηζεί απνηειεζκαηηθφηεξεο, φηαλ ζην δπλακηθφ εληάζζνληαη 

επαγγεικαηίεο πξνεξρφκελνη απφ ηηο νκάδεο-ζηφρνπο δειαδή πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο, 

αίηεκα πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη εμαηηίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Έλα επηπιένλ έιιεηκκα ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη 

θαη ε απνπζία ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα ηα λαξθσηηθά ζην ρψξν εξγαζίαο, γηα 

παηδηά ρξεζηψλ/ηξηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο/ηξηεο (ΚΔΘΗ, 2001· Πνπιφπνπινο, 2011β). 

3.2.2 Το Κϋντρο Θεραπεύασ Εξαρτημϋνων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

Σν ΚΔΘΔΑ είλαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ππεξεζηψλ απεμάξηεζεο θαη θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί ηνλ πξψην νξγαληζκφ πνπ ζπζηάζεθε ζηελ 

Διιάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηήζεσλ. Αθεηεξία ζηάζεθε ε ίδξπζε ηεο 

ΗΘΑΚΖ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ηεο πξψηεο ειιεληθήο Θεξαπεπηηθήο Κνηλφηεηαο, 

ην 1983. Απνζηνιή ηνπ είλαη ε πξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ, ε ζεξαπεία, ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ε έξεπλα 



38 
 

θαη ε εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ εμαξηήζεσλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά.  

Σν ΚΔΘΔΑ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο 

αηφκσλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην βαζκφ 

εκπινθήο κε ηηο νπζίεο, ην είδνο ηεο εμάξηεζεο. Απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο/εο, ζε 

ελήιηθεο, ζε εξγαδφκελνπο/εο ρξήζηεο/ηξηεο, ζε εμαξηεκέλνπο/εο γνλείο αλήιηθσλ 

παηδηψλ, ζε φζνπο/εο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηηο λέεο ή ηηο «λφκηκεο» 

εμαξηήζεηο, φπσο ην δηαδίθηπν θαη ηα video games, ην αιθνφι θαη ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα, ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, κεηαλάζηεο/ηξηεο θαη 

πξφζθπγεο κε πξνγξάκκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, ζε ρξήζηεο/ηξηεο πνπ 

θξαηνχληαη ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ή έρνπλ απνθπιαθηζηεί, ζε 

ρξήζηεο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν κε πξνγξάκκαηα street-work. ια ηα 

πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ εμαξηεκέλσλ. 

Δθαξκφδεη επίζεο πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο ζε εθπαηδεπηηθέο 

θνηλφηεηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ρξήζε νπζηψλ θαη ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ αληηκεησπίδνπλ νινθιεξσκέλα ηελ εμάξηεζε 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία 

απεμάξηεζεο, ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, θξνληίδα γηα ζέκαηα πγείαο θαη λνκηθέο 

εθθξεκφηεηεο, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν 

ηεο εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δελ ρνξεγνχληαη ππνθαηάζηαηα ή 

θάξκαθα. ηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη ζηαζεξή απνρή απφ ηηο νπζίεο θαη ε ηζφηηκε 

επαλέληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. ιεο νη ππεξεζίεο ηνπ παξέρνληαη δσξεάλ, 

ρσξίο ιίζηεο αλακνλήο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Ζ πξνζέιεπζε είλαη εζεινχζηα θαη 

απαηηεί ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πηνζεηεί 

νιηζηηθή, ςπρνθνηλσληθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αιιαγή ζηάζεο, ζπκπεξηθνξάο θαη ηξφπνπ δσήο 

(ΚΔΘΔΑ, 2016). 

3.2.3 Αποτελεςματικότητα τησ θεραπεύασ  

Ζ παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο ελφο/κηαο πξψελ 

εμαξηεκέλνπ/εο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ην άηνκν απέρεη απφ ηε ρξήζε, 

απέρεη απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, εληάζζεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Κξηηήξην 

απνηειεί θαη ε ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδεη ηε δσή ηνπ/ηεο ζέηνληαο ζηφρνπο 



39 
 

καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο. Να εληνπίδεη ηηο ειιείςεηο ηνπ/ηεο θαη λα 

αμηνινγεί ξεαιηζηηθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ/ηεο. Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο, ε δηαδηθαζία 

ζα πξέπεη λα είλαη νιηζηηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε, κε πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ 

φιεο νη πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (ηαηξηθή, θνηλσληθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, 

εθπαηδεπηηθή, λνκηθή, πλεπκαηηθή, νηθνγελεηαθή). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, επνκέλσο, θξίλεηαη φρη κφλν απφ ηε 

ξήμε κε ηηο νπζίεο, αιιά θαη απφ ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο θαη ηελ επηηπρή 

επαλέληαμε ηνπ απεμαξηεκέλνπ αηφκνπ. πσο ππνγξακκίδεη θαη ε Μάηζα (2006), 

δελ αξθεί ε πξνζσξηλή δηαθνπή απφ ηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ γηα λα 

ζεσξνχκε έλα άηνκν απεμαξηεκέλν, αιιά εθείλν πνπ, ζην πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο, «έρεη πξαγκαηνπνηήζεη βαζηέο αιιαγέο ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο, ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, πνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πνπ 

θάλεη αιεζηλέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο» (φ.π., ζ. 74). Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε δηαθνπή 

ηεο ρξήζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε κία νπζηαζηηθή αιιαγή, έλα λέν ηξφπν δσήο, 

φπνπ ην άηνκν έρεη μεπεξάζεη ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ ηελ 

νηθνδφκεζε λέαο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ελζαξθψλεηαη ζε εξγαζία, θνηλσληθέο ζρέζεηο 

πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν ηεο ρξήζεο, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, 

βειηηζηνπνίεζε ή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο, επίιπζε ησλ λνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ/ηεο θαη, ελ ηέιεη, απηνλνκία ζε θάζε επίπεδν. 

κσο, ην ζέκα ηεο έληαμεο ή επαλέληαμεο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζθνληάθηεη ζπρλά ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο πξψελ 

ρξήζηεο/ηξηεο, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, έρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ηνπο/ηηο 

ζπλνδεχνπλ αθφκε θη φηαλ έρνπλ επηηχρεη ηελ απαιιαγή απφ ηελ ηνμηθνεμάξηεζε, 

ψζηε ν ζηφρνο απηφο θαληάδεη αλέθηθηνο. Γη‟ απηφ είλαη αλάγθε ην απεμαξηεκέλν 

άηνκν λα ππνζηεξίδεηαη φρη κφλν ζηε δηαηήξεζε ηεο απνρήο, αιιά θαη ζηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληά ζηελ πνξεία (επαλ-) έληαμεο θαη λα εληζρχεηαη ζηελ θάζε ηνπ/ηεο 

πξνζπάζεηα. «Βαζηθή πξνυπφζεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κηαο απνηειεζκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο είλαη ε ελζάξξπλζε ηνπ πξψελ εμαξηεκέλνπ 

ζην λα εθπιεξψλεη θαζεκεξηλά ηελ αξρηθή δέζκεπζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία είλαη λα 

δήζεη ζε απνρή απφ ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο» (Κνχθνπ, 2004, ζ. 264). Καη ππφ ηελ 

έλλνηα απηή, ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη βαζηθφ θξηηήξην, εθφζνλ απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ππνηξνπήο 
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(EMCDDA, 2012β· Henkel, 2011· ΚΔΘΔΑ, 2016· Κνχθνπ, 2004· Μάηζα, 2006· 

ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 2001). 

3.3 Επανϋνταξη πρώην χρηςτών/τριών 

3.3.1 Κοινωνικό επανϋνταξη10 

ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε, σο νκπξέια ππφ ηελ νπνία 

θαη γηα ηελ νπνία ζπληειείηαη ε επαγγεικαηηθή επαλέληαμε. Αλαθνξηθά κε ηνπο/ηηο 

ρξήζηεο/ηξηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ν φξνο «θνηλσληθή επαλέληαμε» δηαθέξεη ζε 

θάζε ρψξα κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη 

ηελ Σνμηθνκαλία, αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε θάζε κία ζε ζρέζε κε ηε 

ζεξαπεία, ηελ πνιηηηθή πνπ ραξάζζεη θαη ην πψο ζα ηελ επηηχρεη. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο, ζεκαηνδνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζήο ηνπο ζε κία νκαιφηεξε θαη 

θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλε θνηλσληθή δσή, απφ απηή πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα είραλ 

πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάξηεζεο. «Κνηλσληθή επαλέληαμε ζεσξείηαη θάζε 

θνηλσληθή παξέκβαζε κε ζηφρν ηελ έληαμε πξψελ ή λπλ πξνβιεκαηηθψλ ρξεζηψλ 

λαξθσηηθψλ ζηελ θνηλφηεηα» (EMCDDA, 2012β, ζ. 28). Χο δηαδηθαζία είλαη 

πνιχπιεπξε, ζηαδηαθή θαη ζπρλά επίπνλε. 

Οη παξεκβάζεηο θνηλσληθήο επαλέληαμεο απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο/ζηηο λπλ 

φζν θαη ζηνπο/ζηηο πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θνηλσληθή επαλέληαμε δελ είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηά ηε 

ζεξαπεία, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή σο αλεμάξηεηε 

κεηαζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο πνπ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηε ζεξαπεία. Ζ δηαθνξά ηεο απνθαηάζηαζεο απφ ηελ 

επαλέληαμε, είλαη φηη ε απνθαηάζηαζε ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηε ξήμε ηνπ αηφκνπ 

κε ηελ ρξήζε νπζηψλ, ελψ ε θνηλσληθή επαλέληαμε ελαζρνιείηαη θαη κε ηε ζέζε ηνπ 

αηφκνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία κέζα απφ ηε ξήμε ηνπ θπξίσο κε ηελ ίδηα ηελ 

εμάξηεζε σο ιεηηνπξγία θαη σο ηξφπν δσήο. πλεπψο, ε θνηλσληθή επαλέληαμε 

επηδηψθεη βειηηψζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαξηεζηνγφλεο 

νπζίεο. 

Οη ηξεηο «Ππιψλεο» ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

είλαη:  

 ε ζηέγαζε 

                                                             
10 Θ κοινωνικι ζνταξθ είναι και τα δφο: αποτζλεςμα, αλλά και διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ των όρων 
με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι λαμβάνουν μζροσ ςτθν κοινωνία (The World Bank, 2007). 



41 
 

 ε εθπαίδεπζε  

 ε απαζρφιεζε -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Δπνκέλσο, νη παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ αθαδεκατθψλ, ηερληθψλ 

θαη πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο ησλ αηφκσλ γηα είζνδν 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ην πιαίζην απηφ, ε ζηέγαζε θαη ε εθπαίδεπζε λννχληαη σο 

δηεπθνιπληέο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Ζ θνηλσληθή επαλέληαμε 

απνηειεί θιεηδί γηα ηελ νινθιεξσηηθή απνθαηάζηαζε απφ ηελ νπζηνμάξηεζε θαη ν 

ζηφρνο ηεο είλαη πνιχ πην επξχο απφ ηελ παξαδνζηαθή ζεξαπεία πνπ επηθεληξψλεηαη 

ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθά ή/ θαη ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή, ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη ςπραγσγία, θαζψο θαη ε 

απφθηεζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, έρνπλ επίζεο θξίζηκε ζεκαζία 

ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο απεμάξηεζεο (EMCDDA, 2003· EMCDDA, 2012α· 

EMCDDA, 2012β· Μάηζα, 2008· ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 2001). 

ηελ Διιάδα, ε θνηλσληθή επαλέληαμε γίλεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ ν/ε πξψελ ρξήζηεο/ηξηα λα ελζσκαησζεί 

ζηαδηαθά ζηελ θνηλσλία. «Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο θάζεο ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

είλαη λα παξέρεη ζηήξημε ηνπο πξψελ ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ απηνδχλακε παξνπζία 

ηνπο» (Μάηζα, 2008, ζ. 258). Δθηφο απφ ηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο, επηδηψθεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία λα είλαη ελεξγή, παξαγσγηθή θαη κε αμίεο. Δίλαη 

καθξφρξνλε θη επψδπλε δηαδηθαζία, θαζψο γηα λα επηηχρεη ην εγρείξεκα απηφ, 

πξνυπνηίζεηαη ε ππέξβαζε ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο πνπ ην άηνκν παξνπζίαδε πξηλ απφ 

ηελ εμάξηεζή ηνπ. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο είλαη: 

 ζηαζεξή απνρή απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο 

 πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο 

 δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  

 επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

ια απηά ζπλεγνξνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δπζθνιηψλ 

δσήο θαη, ελ ηέιεη ζηελ απηνλφκεζε ηνπ αηφκνπ. Μάιηζηα, ε εξγαζηαθή 

απνθαηάζηαζε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη δε «ζε κηα εξγαζία δεκηνπξγηθή πνπ 

πξέπεη λα ηελ επηιέγεη ν ίδηνο θαη λα ηνπ δίλεη ηθαλνπνίεζε, ηελ αλεμάξηεηε απφ ηνπο 

γνλείο δηαβίσζε, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ησλ 

λνκηθψλ θαη άιισλ εθθξεκνηήησλ πνπ θνπβαιά απφ ην παξειζφλ» (Μάηζα, 2008, ζ. 



42 
 

141). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηχρεη επηπιένλ λα αλήθεη ζε κηα ζπιινγηθφηεηα 

δηαθνξεηηθή απφ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ‟ απηή ηε κεηάβαζε 

ρξεηάδεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε, επθαηξία 

γηα κηα ζέζε εξγαζίαο κε πνηφηεηα πνπ ζα ηνλ/ηελ ηθαλνπνηεί (EMCDDA,2012β· 

Κνχθνπ, 2004· Μάηζα, 2006, 2008). 

Σα εκπφδηα ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

πξνθχπηνπλ απφ παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο, φζν θαη 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο εθηελέζηεξα ζα δνχκε παξαθάησ. Βαζηθή δπζθνιία 

απνηειεί ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα 

ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, δηφηη πεξηνξίδεηαη ην δηαζέζηκν εξγαζηαθφ 

σξάξην. Δπίζεο, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ, ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε 

πξνθαηάιεςε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 

επαλέληαμε είλαη θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο ζπλεπάγεηαη απμεκέλν ελδερφκελν 

κεξηθήο ή αλαζθαινχο απαζρφιεζεο, έιιεηςε θαηάιιειεο εξγνδφηεζεο θαη αθφκε, 

εληζρχεη ηελ «παγίδα» ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ βνεζεκάησλ. Παξάιιεια 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία, ηηο 

ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, φπσο θαη ηηο ειιηπείο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο (EMCDDA, 2012α· ΚΔΘΗ, 2001).  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηελ Δπξψπε δχζθνια αμηνινγείηαη, δηφηη 

νη παξνρέο απηέο δελ είλαη κεηξήζηκεο. Έπεηηα, ε πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο επαλέληαμεο είλαη πεξηνξηζκέλε, θπξίσο επεηδή νη 

παξεκβάζεηο απηέο ζρεδηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επάισησλ πιεζπζκψλ, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά αθφκε πην δχζθνιε ηελ θαηακέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο/ηηο 

πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο εηδηθά. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε δείθηεο φπσο ην επίπεδν ρξήζεο, ηα πξφηππα θαηαλάισζεο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, δελ αξθεί. Γηφηη θαη κε ηελ επίηεπμε ησλ  

ζεκαληηθψλ απηψλ θξηηεξίσλ, ε ηειηθή ελζσκάησζε ηνπ/ηεο ρξήζηε/ηξηαο ζηελ 

θνηλσλία ζπρλά απνηπγράλεη, ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο 

δελ επαξθνχλ (ΔΚΣΔΠΝ Κχπξνπ, 2013· EMCDDA, 2003, 2012β). 

3.3.2 Επαγγελματικό επανϋνταξη: Αποςαφηνύςεισ και βιβλιογραφικό 

επιςκόπηςη  

Ζ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ δελ κπνξεί λα ζεαζεί 

απνθνκκέλε απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Ζ εξγαζηαθή 
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απνθαηάζηαζε θαη ην αίζζεκα ζπκκεηνρήο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη είλαη πξνυπφζεζε 

γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ, αιιά θαη γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο, θαζψο ε αδπλακία εχξεζεο εξγαζίαο δπζρεξαίλεη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ/ηεο πξψελ ρξήζηε/ηξηαο γηα αιιαγή ηξφπνπ δσήο. ηφρνο ησλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, είλαη νη αξκφδηνη γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο θαη νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ησλ νπζηνεμαξηήζεσλ λα αλαπηχμνπλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ 

πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ (EMCDDA, 2012α· Γξακκαηίθα, 2011· 

Θενθίινπ, 2009· ΚΔΘΔΑ, 2013 Μαιάκνγινπ, 2004· March et al., 2006· Μάηζα, 

2006· Παπαζηακάηεο, 2010· Φαθηφιαο θ. ζπλ., 2005). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Κνχθνπ (2004): 

Γηεζλψο ε εξγαζία ζεσξείηαη φηη έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηνλ πξψελ 

ρξήζηε, εθφζνλ πξνζθέξεη ζην άηνκν κηα επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη κηα 

δεκηνπξγηθφηεξε ζέζε ζηελ θνηλσλία. Ζ εξγαζία εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία, πξνζσπηθή δεκηνπξγία, θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη απνδνρή, 

θαζψο θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ. Δπίζεο ε εξγαζία 

έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη βνεζά ζηελ νξγάλσζε 

θαη δφκεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ εξγαζηαθή έληαμε, ρσξίο πξνλνηαθά 

επηδφκαηα θαη βνεζήκαηα, απνηειεί δείθηε επηηπρνχο έθβαζεο ηεο ζεξαπείαο, 

θαζψο ζεκαηνδνηεί ηελ νξηζηηθή ξήμε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νπζηνεμάξηεζε (ζ. 

262). 

Σα νθέιε ηεο εξγαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ππεξβαίλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε, θαζψο ζπκπιεξψλνπλ βαζηθά ειιείκκαηα πνπ ηα άηνκα 

παξνπζηάδνπλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηα νπνία έρνπκε ήδε αλαθέξεη. 

Γηα ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ απεμαξηεκέλνπ αηφκνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ ρξεηάδεηαη ε ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ελζσκάησζε, θαζψο νη ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο 

είλαη δηαθνξεηηθνί θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, ιφγσ ηεο 

εηεξνγέλεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ ίδηα ηελ νκάδα.  

Ζ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ νξίδεηαη θαη 

επηδηψθεηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. πρλφ θαηλφκελν ζηελ νκάδα 

απηή είλαη ε δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ, νπφηε θαη ρξεηάδνληαη ψζεζε γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο, φπσο θαη ζηήξημε γηα ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο απφθαζεο γηα 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε. Απαξαίηεηε είλαη ε ζηήξημε γηα εχξεζε 

θαη δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο. Έηζη, θαη κέζα ζηα 

πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθέο δνκέο, εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο, φπσο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζπκβνπιεπηηθή  ζε 

ζέκαηα εξγαζίαο θαη ππνζηήξημε γηα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο (Γνπξγηψηνπ, 2012· 

EMCDDA, 2012α· Κνχθνπ, 2004· Μαιάκνγινπ, 2004· ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 

2001). 

Παξ‟ φια απηά, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία εξεπλψλ θαη ζεσξηψλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ λα εθαξκφδνληαη ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε πνπ δηαηίζεληαη ζε 

ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ζε άιιεο ΔΚΟ, ρσξίο φκσο ηα απνηειέζκαηα λα εζηηάδνληαη 

ζηνπο/ζηηο ρξήζηεο/ηξηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, πξνθχπηεη φηη νη δηεπηζηεκνληθέο 

παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε νδεγνχλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά απφδνζεο ζηελ εξγαζία απφ ηελ 

απιή ζεξαπεία (Chartrand & Rose, 1996· EMCDDA, 2012β). Καη είλαη νμχκσξν ην 

γεγνλφο φηη, ηα άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε, έρνπλ κειεηεζεί ιηγφηεξν ζηνλ 

ηνκέα απηφ θαη ζπλεπψο, δελ ππάξρνπλ ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο παξέκβαζεο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο 

ηεο εξγαζηαθήο επαλέληαμεο θαη απαζρφιεζεο ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηελ 

Διιάδα. Καηφπηλ, παξαζέηνπκε αληίζηνηρεο κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ, παξά ηηο 

δηαπηζησκέλεο δηαθνξέο αλά ρψξα, έρνπλ αμία δηφηη, αθελφο εληνπίδνληαη θνηλά 

ζεκεία θαη αθεηέξνπ παξέρνληαη ζηνηρεία φρη κφλν γηα εκπφδηα, αιιά θαη γηα 

παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή. πλεπψο, 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζηνηρεία αμηνπνηήζηκα θαη γηα ηε ρψξα καο. 

Σν 2004 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ΝΟΣΟ 

ηνπ ΚΔΘΔΑ, γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάλε νη πξψελ 

ρξήζηεο/ηξηεο θαηά ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή ηνπο έληαμε. Απηά πξνέξρνληαη απφ 

αηνκηθνχο θαη εξγαζηαθνχο- θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Απφ ηα αηνκηθά εκπφδηα, 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ρακειή εθπαίδεπζε, ε ειιηπήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηε ζχγρξνλε 

αγνξά εξγαζίαο, ελψ πνιινί/εο δελ έρνπλ θαλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. ‟ απηά 

πξνζηίζεληαη ε ειιηπήο πξνζσπηθή νξγάλσζε, ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ε 

ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ γελλά αίζζεκα κεηνλεμίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Χο 
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απνηέιεζκα, ηα άηνκα απηά δελ δηεθδηθνχλ ζεβαζκφ, δέρνληαη ππνδεέζηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ακνηβέο, θάπνηεο θνξέο κάιηζηα δέρνληαη λα εξγάδνληαη ρσξίο 

αζθάιηζε. Σέινο, ε πιεηνλφηεηα εκθαλίδεη αδπλακία ζηε ιήςε απφθαζεο.  

Απφ ηελ άιιε, νη θνηλσληθνί, εμσ-αηνκηθνί  παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ 

ζπλίζηαληαη ζηελ ππεξεηδίθεπζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ αλεξγία, 

αιιά θαη ηελ  πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ απηψλ. πγρξφλσο, νη πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα ζπλεπάγνληαη ηελ θαρππνςία ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη 

ζηελ νκάδα ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ έρεη 

σο άκεζν απνηέιεζκα αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο έληαμεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη 

αζξνηζηηθά θαηαιήγεη ζε αλαβιεηηθφηεηα απφ κέξνπο ηνπ αηφκνπ λα αλαιάβεη 

δξάζε, κε ην πξφζρεκα φηη πξνηεξαηφηεηά ηνπ είλαη ε απνρή απφ ηηο νπζίεο.  

Σν 2003, πξαγκαηνπνηήζεθε παλειιαδηθή έξεπλα γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

θαηάζηαζεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απεμαξηεκέλσλ ή/ θαη ππφ απεμάξηεζε αηφκσλ 

ζηε ρψξα καο θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζήο ηνπο, ζην πιαίζην 

ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Equal. ηηο ζπλεληεχμεηο ζπκκεηείραλ 600 άηνκα ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ, 250 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη 200 ζηειέρε θνξέσλ. ηφρνο ήηαλ ε 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνψζεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο πξφηππσλ εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ θνηλσληθν-

επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη επαλέληαμεο.  

Απφ ηε ζθνπηά ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, νη πξνηάζεηο πνπ θάλνπλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζπλίζηαληαη ζηελ αχμεζε ησλ επηδνηνχκελσλ ζέζεσλ, 

ηελ αχμεζε επηδφηεζεο θαη επηδφκαηνο αλεξγίαο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

γηα άξζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ κε 

ηνπο εξγνδφηεο, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

επαλέληαμε, θξίλνπλ αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ, ηελ αχμεζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ επέθηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηελ 

αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο έλα 

απεμαξηεκέλν άηνκν,  πξνθχπηεη φηη βαζηθφ θίλεηξν γηα λα ην πξνζιάβνπλ είλαη ην 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, αιιά θαη ε θνηλσληθή εζηθή ζπλείδεζε ηνπ εξγνδφηε, θάπνηεο 

θνξέο θαη ε ζπγθπξηαθή πίεζε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Χο πξνο ηελ απφδνζή 

ηνπο ζηελ εξγαζία, νη εξγνδφηεο ηνπο/ηηο αμηνινγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηε ζρέζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηε ζπλεξγαζία, ηελ ηήξεζε θαλφλσλ, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Χο αδχλακα ζεκεία αλαθέξνπλ ηε ρακειή 
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απηνπεπνίζεζε, ηε δπζθνιία λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλζήθεο πίεζεο θαη λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη, θπξίσο, ηελ έιιεηςε εμεηδίθεπζεο. Πηζαλφλ λα 

πξννξίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα γηα ππνδεέζηεεξεο ζέζεηο ζηελ επηρείξεζε. 

Χζηφζν, νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε απαζρνιήζεη πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο, έρνπλ 

μεπεξάζεη ηηο αλαζθάιεηεο θαη πξνθαηαιήςεηο γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εξγαζηνχλ, 

ελψ εκπφδην ζεσξνχλ ηα ρακειά νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ πξνζθέξεη ε πνιηηεία γηα 

ηελ επαλέληαμή ηνπο (ΟΚΑΝΑ, 2003). 

Απφ ην Μάξηην 1998 σο ην Γεθέκβξην 1999, ην ΚΔΘΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πκβνπιεπηηθφ Κέληξν ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

πινπνίεζε (α) θαηάξηηζε ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηα ζηειέρε ηνπ 

ΚΔΘΔΑ θαη (β) ππεξεζία Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηα κέιε. ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηε 

ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ (2001), δηαπηζηψλνληαη φια ηα παξαπάλσ εκπφδηα. 

Πξνζηίζεηαη ε νηθνγέλεηα ηνπ απεμαξηεκέλνπ αηφκνπ πνπ, άιινηε είλαη 

ππεξπξνζηαηεπηηθή θαη άιινηε αλχπαξθηε ή αδηάθνξε. Ζ νηθνγέλεηα είλαη πξάγκαηη 

βνεζεηηθή ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα επαγγεικαηηθή επαλέληαμε φηαλ έρεη 

δερηεί παξάιιεια κε ηνλ/ηελ πξψελ ρξήζηε/ηξηα ζεξαπεία. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

βειηηψλεηαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο, νπφηε ην άηνκν ππνζηεξίδεηαη ζηελ πνξεία 

επαλέληαμεο θαη δηεπθνιχλεηαη λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή.  

ε έξεπλα κεηαπαξαθνινχζεζεο πνπ δηεμήγαγε ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Τγείαο ην 2001 ζε άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην 

ΚΔΘΔΑ, θαίλεηαη φηη ν ρξφλνο παξακνλήο ζηε ζεξαπεία απνηειεί ην ηζρπξφηεξν 

θξηηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο. πγθεθξηκέλα,  φζν απμάλεηαη 

ην δηάζηεκα παξακνλήο ζηε ζεξαπεία, ηφζν απμάλνληαη ηα πνζνζηά απνρήο απφ ηε 

ρξήζε θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. εκαληηθά απμεκέλα βξέζεθαλ θαη ηα πνζνζηά 

πιήξνπο/ζηαζεξήο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, ψζηε πέληε ρξφληα κεηά, ην 83,7% ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηελ έξεπλα είρε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε. Ζ βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ζπλδέεηαη κε ην φηη ηα πξνγξάκκαηα δίλνπλ έκθαζε 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη κε ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε. 

Χζηφζν, θαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη ε αλάγθε αλάπηπμεο παξεκβάζεσλ κε 

ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, θαζψο νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ δελ ηθαλνπνηνχληαη 

επαξθψο (Αγξαθηψηεο & Κακπξηαλή, 2002). 
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ε έξεπλα ηεο Πεξαληδάθε - Καξαηδφγινπ ην 2001 γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο αλνκίαο κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, 

θάλεθε φηη ην ρακειφ έσο κέηξην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε θαθή επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε επηδξνχλ φρη κφλν ζηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, αιιά θαη ζηε ζπλέρηζή ηεο. 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, έρεη φηη ηα άηνκα πνπ εμεηάζηεθαλ δελ αθνινχζεζαλ ην 

επάγγεικα πνπ επηζπκνχζαλ φηαλ εληάρηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Δπηπιένλ, δήισζαλ φηη, φηαλ επηρεηξήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε, 

ζηνρεχνπλ λα μεθηλήζνπλ απφ αληηθείκελν πνπ ηνπο είλαη γλσζηφ θαη νηθείν.  

ηελ Διιάδα, ε Γνπξγηψηνπ (2012) δηεξεχλεζε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηεο 

νκάδαο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

απεμάξηεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο, πξνθχπηεη φηη νη πνιηηηθέο έληαμήο ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, δελ επηηπγράλνπλ ην ζηφρν 

ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζην βαζκφ πνπ ην επηδηψθνπλ. Δθ πξψηεο, ε 

ελεξγεηηθή πνιηηηθή ηεο θαηάξηηζεο θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, φκσο έκκεζα. Μέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε άηνκα πνπ 

βηψλνπλ θνηλά πξνβιήκαηα θαη εκπεηξίεο, ζε έλα πιαίζην πγηέο πιένλ, απνθνκκέλν 

απφ ηνλ θφζκν ησλ νπζηψλ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ή θαη λα 

αλαθαιχςνπλ ελδηαθέξνληα πνπ δελ είραλ πνηέ ηελ επθαηξία λα εληνπίζνπλ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ. Σν κπαιφ ηνπο απαζρνιείηαη κε ζέκαηα πέξα απφ ηε ρξήζε. Καη νη 

ίδηνη/εο ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδα θαη εηζπξάηηνπλ απνδνρή απφ αλζξψπνπο πνπ 

αλήθνπλ ζε θνηλσληθά δίθηπα κε ηα νπνία δελ είραλ παιαηφηεξα επαθή, φπσο νη 

εθπαηδεπηέο θαη νη δηνξγαλσηέο ησλ πξνγξακκάησλ. Χζηφζν, ζηε δεχηεξε θάζε ηεο 

δηεξεχλεζεο, ν αξρηθφο ζηφρνο πνπ ήηαλ ε εμεχξεζε εξγαζίαο δελ επεηεχρζε. Απφ 

ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαλ ήηαλ θπξίσο κέιε ηνπ 

ΚΔΘΔΑ, φπνπ ε εμεχξεζε εξγαζίαο απνηειεί ππνρξέσζε θαη, επνκέλσο, ην 

απνηέιεζκα απνδίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο δνκήο θαη φρη ζην πξφγξακκα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δπίζεο, θάλεθε φηη πνιινί/έο ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα απηά γηα λα εηζπξάμνπλ ην επίδνκα θαηάξηηζεο θαη, ζπλδπαζηηθά κε 

άιιν επίδνκα πνπ ζπρλά ιακβάλνπλ, δελ επηδηψθνπλ ζζελαξά ηελ εμεχξεζε 

εξγαζίαο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ε ππνεθπαίδεπζε θαη ε 

έιιεηςε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο απνηεινχλ κείδνλ πξφβιεκα γηα 

http://www.biblionet.gr/author/39912/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7_-_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
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ηα απεμαξηεκέλα άηνκα. Οη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο ζε βάξνο ηεο νκάδαο απηήο 

αλαπαξάγνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, παξά ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ γηα 

ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη απφ ηε κεξηά ησλ εξγνδνηψλ δηάθξηζε σο 

πξνο ην θχιν ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. εκαληηθφ έιιεηκκα είλαη θαη ε απνπζία 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ, φπσο θαη ε αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε. Σέινο, ηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ, νχηε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Σνμηθνκαλία ην 2012, θαηαγξάθνληαη ηα εκπφδηα ζηελ επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε 

ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, δηαηξεκέλα ζε αηνκηθφ θαη ζε 

θνηλσληθφ/ εμσ-αηνκηθφ επίπεδν. ε αηνκηθφ επίπεδν πξνθχπηεη ρακειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν (πεξηιακβάλνληαη ρακειά επίπεδα αιθαβεηηζκνχ θαη γλψζεσλ βαζηθήο 

αξηζκεηηθήο), θαθφ ηζηνξηθφ εξγνδφηεζεο, εγθιεκαηηθφ πνηληθφ κεηξψν, ρξφληεο 

ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο παζήζεηο, έιιεηςε ζηαζεξήο θαηνηθίαο, πεξηνξηζκέλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, έιιεηςε νξγάλσζεο ζηνλ ηξφπν 

δσήο, πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ρακειέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ θαη ηε 

δσή γεληθφηεξα. 

ε θνηλσληθφ επίπεδν, βαζηθφ εκπφδην είλαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 

ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ρξνληθά ηνλ/ηελ 

ππνςήθην/α εξγαδφκελν/ε. Δπίζεο, δηαθξίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζηηγκαηηζκφ 

θαη ηελ πξνθαηάιεςε, φπσο θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ.  Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε επηβαξχλεη ηελ πξνζπάζεηα απηή, θαζψο ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε 

εξγαζία ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε, αθφκε θαη νη θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

απμάλνληαη σο ελδερφκελα ζε πεξίνδν θξίζεο θαη αλεξγίαο. Δκπφδην απνηεινχλ 

αθφκε θαη ηα θνηλσληθά βνεζήκαηα, δηφηη ηα επάισηα άηνκα αηζζάλνληαη ηελ 

αλαζθάιεηα πσο ν κηζζφο δελ ζα ηα αληηθαηαζηήζεη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, εκπφδην 

είλαη θαη ε έιιεηςε δηεπζεηήζεσλ θξνληίδαο γηα ηα παηδηά. Δηδηθφηεξα, ηα πςειά 

επίπεδα αλεξγίαο γηα φινπο θαη ε απμαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ζηίβν, δελ επλνεί ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο ή ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο 

εξγαδφκελνπο/εο κε ρακειά επίπεδα πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ (EMCDDA, 2012β). 

Οη McIntosh, Bloor θαη Robertson (2008), εμέηαζαλ ηηο πηπρέο ηεο ζεξαπείαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ή ηελ αλάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

λα επηηχρνπλ ακεηβφκελε απαζρφιεζε, 33 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ηνπο. 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 1.033 ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ απφ 33 δνκέο απεμάξηεζεο ζηε 
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θσηία. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο δηαδξακαηίδεη ν βαζκφο 

ςπρνινγηθήο εμάξηεζεο απφ ηηο παξάλνκεο νπζίεο. Αθφκε, ε απνρή απφ ηα παξάλνκα 

λαξθσηηθά επλνεί ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, αθνχ ππνρσξνχλ θαη νη πξνθαηαιήςεηο 

θαη ε θαρππνςία απφ ηνπο εξγνδφηεο. Σέινο, ν πην ηζρπξφο βνεζεηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ επίηεπμε κηζζσηήο εξγαζίαο είλαη ε ιήςε ππνζηήξημεο γηα ηελ απαζρφιεζε.  

πγθεθξηκέλα, νη ρξήζηεο/ηξηεο πνπ έιαβαλ ηέηνηνπ είδνπο βνήζεηα έρνπλ 

ηξηπιάζηα πηζαλφηεηα λα πξνζιεθζνχλ ζε ρψξν κηζζσηήο εξγαζίαο. «Δλψ ινηπφλ ε 

δηαθνπή ηεο ρξήζεο νπζηψλ γηα ηελ απφθηεζε κηζζσηήο εξγαζίαο είλαη πξνυπφζεζε, 

σζηφζν δελ είλαη αξθεηή λα επηηχρεη απφ κφλε ηεο. Η θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίηεπμε ηεο κεηάβαζεο ζηελ απαζρφιεζε είλαη 

ηέηνηα, ψζηε ε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα είλαη επίζεο απαξαίηεηε» (φ.π., ζ. 43). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην επίπεδν ηνπ δείγκαηνο πνπ είρε πεηχρεη ακεηβφκελε απαζρφιεζε 

ήηαλ ρακειφ (1:5) θαη κάιηζηα, κεηψζεθε ζεκαληηθά κέρξη ην ηέινο ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο (1:10). Ζ παξαηήξεζε απηή ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε εζηίαζεο φρη κφλν 

ζηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο. 

Τπνγξακκίδεηαη δε, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε σο κέζνδνο, θαζψο ε ζηαζεξή 

ακεηβφκελε εξγαζία απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζπλνιηθά.  

ηελ Αγγιία κειεηήζεθαλ νη πξνζδνθίεο ππφ απεμάξηεζε ή απεμαξηεκέλσλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ψζηε λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ή επαλέληαμήο ηνπο ζηελ εξγαζία. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε απαζρφιεζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε 

απφ ηελ νπζηνεμάξηεζε, ζπλήζσο κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε δεμηνηήησλ γηα νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο. Αθφκε, ε 

εξγαζία βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ, ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη 

ζηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ πνπ ππνλνκεχεη ηελ απνρή απφ ηηο νπζίεο. 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ γηα ηελ εηνηκφηεηά ηνπο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηελ (επαλ-) έληαμή ηνπο ζηελ εξγαζία πνπ δηακνξθψλνληαη απφ 

ην είδνο ηεο νπζίαο θαη ηε θχζε ηνπ εζηζκνχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε εηνηκφηεηά ηνπο 

γηα εξγαζία επεξεάδεηαη θξίζηκα απφ ην αλ απνδίδνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εμάξηεζε 

ζηελ ίδηα ηελ νπζία ή ζηελ ςπρνινγία ηνπο. Σέινο, απφ ηε κειέηε θαίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο κε ζηαδηαθή επαλέληαμε, παξά ηα ηππηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο. 
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Σνλίδεηαη αθφκε ε αλάγθε ππνζηήξημεο θαη εθηφο εξγαζίαο, σο θαίξηνο παξάγνληαο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο (Cebulla, Smith, & Sutton, 2004).  

ε άιιε έξεπλα (Storti, De Grauweb, Sabadashb, & Montanaria, 2011), 

αλαδεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ζηελ απφθαζε ησλ άλεξγσλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ νπζηψλ λα εηζέιζνπλ ζε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. ηε κειέηε απηή 

εμεηάζηεθαλ δχν δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί ρξεζηψλ/ηξηψλ: ν έλαο πεξηειάκβαλε 

άηνκα απφ φιε ηελ Δπξψπε θαη ν άιινο απφ ηε Γεξκαλία. Ζ απφθαζε απηή 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ 

θαη δηάθνξσλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Έλαο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο είλαη 

ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε δεκηνπξγία 

πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πξνζπκία ησλ άλεξγσλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ νπζηψλ λα εηζέιζνπλ ζηε ζεξαπεία. Βξέζεθε αθφκε φηη, νη άλεξγνη/εο 

ρξήζηεο/ηξηεο πνπ δεηνχλ ζεξαπεία είλαη πην επαίζζεηνη/εο ζηηο δηαθπκάλζεηο  ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο 

ρξήζηεο/ηξηεο. Σα απνηειέζκαηα απηά εληζρχνπλ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα γηα ηελ 

αλάγθε πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα σο αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη πληάμεσλ ζηελ Αγγιία (2010), εμέηαζε ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ρξήζηεο/ηξηεο θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ην 

ξφιν ηεο ζεξαπείαο σο βνήζεηαο λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηηο πξνλνηαθέο παξνρέο. Ζ 

κειέηε πεξηιακβάλεη έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο απφ 75 ρξήζηεο/ηξηεο θαη 10 

επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη κε ρξήζηεο/ηξηεο, θαζψο θαη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Απφ ηνπο/ηηο εξσηεζέληεο/είζεο, ιίγνη/εο ήηαλ ζε απαζρφιεζε ηελ 

πεξίνδν ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ φινη/εο είραλ βηψζεη ηελ αλεξγία θάπνηα ζηηγκή ζην 

παξειζφλ. Ο πην ζπρλά αλαθεξφκελνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εγθαηέιεηςαλ ηελ 

ηειεπηαία δνπιεηά ηνπο ήηαλ ιφγσ ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο 

ηεο απφιπζεο ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ή ηεο απνθάιπςεο ηεο ρξήζεο. Σν είδνο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ήηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ρακειήο εηδίθεπζεο θαη φρη ζηαζεξέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη/εο εξσηεζέληεο/είζεο είραλ εκπιαθεί ζε «καχξε» εξγαζία θάπνηα 

ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, επηινγή ζηελ νπνία νθείινληαη νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εχξεζε λφκηκεο απαζρφιεζεο γηα απηή ηελ νκάδα.  

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεξαπεπηψλ, ηα νθέιε απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία (αθφκε 

θαη θαθνπιεξσκέλε ή πξνζσξηλή) έρνπλ πνιιέο ζεηηθέο πξνεθηάζεηο. Μέζσ ηεο 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ηα άηνκα απνθηνχλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα, κεγαιχηεξε 
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απηνπεπνίζεζε, θεξδίδνπλ απηνζεβαζκφ θαη απηνεθηίκεζε, απνθνκίδνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Κεξδίδνληαο φια απηά, κπνξνχλ λα λνηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

θαη γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ 

πιεξέζηεξα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή. Γηα ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο απφ ηελ άιιε, ε 

απεμάξηεζε είλαη πξνηεξαηφηεηα παξά ε απφθηεζε εξγαζίαο. Πνιινί/εο 

εξσηεζέληεο/είζεο αλεζπρνχλ φηη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο  πηέζεηο 

θαη ην άγρνο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο θνβνχκελνη/εο ηελ ππνηξνπή, σο απνηέιεζκα. 

Θεσξνχλ ηελ εζεινληηθή εξγαζία έλα ζηάδην κεηαβαηηθφ, ην νπνίν παξάιιεια 

απνηειεί θαη έλαλ ηξφπν πξνζθνξάο θαη βνήζεηαο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. Βξέζεθε, 

επίζεο, φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε εζεινληηθή εξγαζία ήηαλ θξίζηκν εθαιηήξην γηα λα 

εξγαζηνχλ. Σέινο, ε ζηήξημε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο θαη 

άιισλ επθαηξηψλ ήηαλ ζεκαληηθή. 

Αλαθνξηθά κε  ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία, νη εξσηψκελνη/εο δήισζαλ φηη ε 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ απνδίδνπλ ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ ςπρηθή 

ηνπο πγεία. Παξάιιεια κε ηε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο, ηνπο απαζρνινχλ θαη ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο, ε έιιεηςε 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη δεμηνηήησλ, ε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο πνπ ζπκβαίλεη 

παξάιιεια κε ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ν ζηηγκαηηζκφο απφ ηνπο εξγνδφηεο. 

Κάπνηα απφ απηά ηα εκπφδηα είλαη πην δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ, δηφηη απαηηνχλ 

επξχηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο. Ζ αλαθεξφκελε απξνζπκία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε ηζηνξηθφ θαηάρξεζεο νπζηψλ ή κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο, είλαη έλα εκπφδην πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν λα μεπεξαζηεί. Πξνέθηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

παξάγνληα είλαη ε δπζθνιία ηνπο λα παξνπζηαζηνχλ ζε ζπλέληεπμε, φπνπ ζα πξέπεη 

λα αηηηνινγήζνπλ ηα κεγάια θελά ζην βηνγξαθηθφ ηνπο, φπσο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ παξάιιεια κε ηελ εξγαζία (Bauld, Hay, McKell, & 

Carroll, 2010).  

Παξά ηα ρακειά επίπεδα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηε Ννξβεγία, παξαηεξείηαη 

πςειφ πνζνζηφ ηεο λενιαίαο πνπ ιακβάλεη παξνρέο θνηλσληθήο βνήζεηαο γηα ζέκαηα 

πγείαο, λα είλαη ζε αδξάλεηα (δε βξίζθνληαη νχηε ζε εθπαίδεπζε νχηε ζε εξγαζία). 

Με ηελ ππφζεζε φηη ε πξνλνηαθή ζηήξημε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παγίδα γηα 

απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, νη Hammer θαη Hyggen (2010),  

πξαγκαηνπνίεζαλ δηαρξνληθή έξεπλα 18 εηψλ. Γηεξεχλεζαλ ηνλ αληίθηππν απφ ηε 
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ιήςε θνηλσληθψλ επηδνκάησλ ζηελ αχμεζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ ζηε λεφηεηα, ζπλεπψο θαη ζηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά 

ηελ ελήιηθε δσή. Οη αλαιχζεηο θαηαδεηθλχνπλ φηη, νχηε ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο νχηε ε 

θαηαλάισζε αιθνφι ζηνπο/ζηηο λένπο/εο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηνλ θίλδπλν 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ελήιηθε δσή. Χζηφζν, ε ρξήζε θάλλαβεο 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ιήςεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ελήιηθε δσή. 

Πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαηά ηε λεφηεηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα απνθιεηζκφ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο αξγφηεξα, φκσο κε ηε δηακεζνιάβεζε παξαγφλησλ φπσο 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηάρξεζε αιθνφι θαη ηε 

ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ. Σειηθά, ε ιήςε θνηλσληθήο βνήζεηαο ζηε λεφηεηα έρεη 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηνλ θίλδπλν απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ηδίσο γηα ηα άηνκα απφ ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο. 

Σα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα λαξθσηηθά έρνπλ ζπλδεζεί κε 

εηζφδεκα απφ εξγαζία ζην δξφκν, φπσο πνξλεία, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη επαηηεία. 

ε δείγκα 874  ρξεζηψλ/ηξηψλ ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ, ην 48% αλέθεξε ζπκκεηνρή 

ζε ηέηνηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο έμη κήλεο. Χζηφζν, 

έλα πςειφ πνζνζηφ (47%) αλέθεξε πξνζπκία λα παξαηηεζεί απφ απηέο ηηο πεγέο 

εζφδσλ, αλ ηνπο/ηηο δνζεί επθαηξία άιιεο εξγαζίαο, άκεζεο πξφζβαζεο. Οη εξεπλεηέο 

ζπκπεξαίλνπλ φηη, ε επηινγή ελαιιαθηηθήο απαζρφιεζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο φρη κφλν γηα ηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη γηα ηηο 

ζπλαθείο βιάβεο πνπ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλεπάγνληαη ζηνπο/ζηηο 

ρξήζηεο/ηξηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ (DeBecka, Wood, Qi, Fu, McArthur, Montanera, 

&, Kerra, 2011).   

Οη Richardson, Sherman θαη  Kerr (2012), επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε φρη γηα 

νπνηαδήπνηε απαζρφιεζε, αιιά γηα ηελ εμεχξεζε βηψζηκσλ ιχζεσλ γηα εμαζθάιηζε 

εηζνδήκαηνο. Δκπφδην ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαηά έλα κεγάιν κέξνο, είλαη ε 

ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ ή ηελ πξνζπκία ησλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ λα δεζκεπηνχλ ζε εξγαζία. εκαληηθή, επίζεο είλαη ε επίδξαζε πνπ 

έρεη έλα βεβαξεκέλν πνηληθφ κεηξψν, πεξηνξίδνληαο ηηο λφκηκεο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο. Απηφ πνπ πξνηείλνπλ, είλαη ε εξγαζία λα πξνεγεζεί ηεο απνρήο 

απφ ηηο νπζίεο, φρη κφλν γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε, αιιά θαη σο ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο, ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ζπλερεία, κέζν 

απνρήο απφ ηηο νπζίεο, ίζσο κε πην βηψζηκα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, 
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αίξεηαη θαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ κε ηε ρξήζε, αθνχ δηαζέηεη θαη επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο, παξ‟ φηη δελ έρεη ιάβεη ηε δένπζα πξνζνρή, ψζηε ηα επάισηα απηά άηνκα 

λα κελ εθηίζεληαη ζε αλαζθαιή εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Γελ αξθεί ε εμεχξεζε 

νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, θαζψο ρακειή ακνηβή, θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί ηειηθά λα ιεηηνπξγήζνπλ αληίζηξνθα, 

κε επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα απηά. 

3.3.3 Υποςτηρικτικϋσ παρεμβϊςεισ για την επαγγελματικό επανϋνταξη 

Οη δηάθνξεο παξεκβάζεηο απαζρνιεζηκφηεηαο αθνξνχλ φζνπο/εο αλαδεηνχλ εξγαζία, 

αιιά θαη εθείλνπο/εο πνπ εξγάδνληαη, αθνχ εκπφδηα φπσο ε ρακειή απηνπεπνίζεζε 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. ε επξσπατθφ επίπεδν, ηα εζληθά ζρέδηα γηα ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ θξίλνληαη αλεπαξθή, θαζψο δελ 

εζηηάδνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, αιιά ζρεδηάδνληαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ, ζπλνιηθά. Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ παξνρή ελφο 

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο, πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο γεληθά ή εηδηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ Σξίην Σνκέα ηεο Οηθνλνκίαο
11

 

(Intermediate Labor Market) θαη ζηελ αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

ζπλαληάκε ζηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Διιάδα κέζσ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

απαζρφιεζεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ κε ηνπο εξγνδφηεο θαη 

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ επηδνηήζεσλ, ε βέιηηζηε πξνζαξκνγή θαη, θπξίσο, ε 

δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηά ηελ απαζρφιεζε. Τπάξρνπλ ελζαξξπληηθά 

ζηνηρεία γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, φκσο δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ (EMCDDA, 2012β). 

Παξάιιεια, γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ, ν πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο ζε Διιάδα θαη Δπξψπε πεξηιακβάλεη κέηξα 

                                                             
11

Ο Σξίηνο Σνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο είλαη έλα ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα πνπ απεπζχλεηαη ζε 

επάισηνπο πιεζπζκνχο. Πεξηιακβάλεη ακεηβφκελε εξγαζία ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ, εθπαίδεπζε, 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή επαλέληαμε 

ζηηο «θαλνληθέο» δνκέο ηεο δσήο. Οη εξγαδφκελνη/εο ζπρλά έρνπλ πξφζζεηε ζηήξημε γηα ηελ εμάξηεζε 

απφ ηα λαξθσηηθά θαη ηε δηαρείξηζε θνηλσληθψλ, δηαπξνζσπηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Σέηνηα πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο Διιάδα, Ηηαιία, Πνισλία, 

Βέιγην, Λεηνλία, Οπγγαξία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία.  
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γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηεο έιιεηςεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Δπηπιένλ, πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή επαγγέικαηα. Σα καζήκαηα 

θαηάξηηζεο ζπρλά πξνζθέξνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζεξαπείαο ησλ νπζηνεμαξηήζεσλ 

θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηδησηηθψλ ή θξαηηθψλ θνξέσλ, φπσο νη εζληθέο ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κπνξεί λα πξνζθέξεηαη 

ζε δηάθνξα επίπεδα (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεμηφηεηεο δσήο) θαη 

λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο πφξσλ.  

 Ζ ζπκβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξέκβαζεο. Οη πξνζεγγίζεηο πνπ απέθεξαλ 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ακεηβφκελε θαη άηππε απαζρφιεζε ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε 

ιεπηνκέξεηα θαη εληαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή, αιιά θαη ηελ νινθιεξσκέλε 

ππνζηήξημε γηα ηελ απαζρφιεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, 

αλαδήηεζε εξγαζίαο, ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, Άιιε παξέκβαζε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή 

κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ (αλάπηπμε δεμηνηήησλ εξγαζίαο θαη ππνζηήξημε εξγαζίαο, 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε) κε απνηέιεζκα ην 54,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ζην πξφγξακκα λα έρεη εμαζθαιίζεη αληαγσληζηηθή 

απαζρφιεζε ζηελ έξεπλα κεηαπαξαθνινχζεζεο. Παξά ηα παξαδείγκαηα 

επηηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο έρνπλ πεξηνξηζκέλα ή αζήκαληα απνηειέζκαηα ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα. 

Αληίζηνηρα επξήκαηα πξνθχπηνπλ ζε έξεπλα ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ θαη ππφ απεμάξηεζε αηφκσλ (Γνπξγηψηνπ, 2012). Απηφ κπνξεί λα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη σθεινχκελνη αλαδεηνχλ εξγαζία. Δλδερνκέλσο 

λα κελ αξθεί ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο ηε ζηηγκή πνπ νη 

εθπαηδεπκέλνη/εο εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο κε 

άιινπο αληαγσληζηηθνχο αηηνχληεο απαζρφιεζε (EMCDDA, 2012β). 

χκθσλα κε ην ΔΚΣΔΠΝ Κχπξνπ (2013), αλαθνξηθά κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

άκεζα ή έκκεζα ζηνρεχνπλ ζηελ είζνδν ζηελ απαζρφιεζε, γηα ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα ην 2010, ζεηηθφ απνηέιεζκα είραλ ε γεληθή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε πξνζνκνησκέλε 

εξγαζία θαη ε ππνζηεξηδφκελε εξγνδφηεζε. Σα πξνγξάκκαηα πνπ δελ απέθεξαλ 

απνηέιεζκα ή νη ζρεηηθέο κειέηεο δελ ππάξρνπλ/ δελ επαξθνχλ, είλαη ε 
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επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηηο θπιαθέο, ε εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ν εζεινληηζκφο, ε πξνζσξηλή εξγαζία θαη ε ελδηάκεζε αγνξά εξγαζίαο. 

3.4.4 Ανϊγκεσ πρώην χρηςτών/τριών για υπηρεςύεσ ΣυΕΠ  

Οη πνιιαπιέο, ζχλζεηεο θαη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νκάδα ησλ 

πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, ζπλδπαζηηθά κε ηελ αδπλακία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ λα απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε 

γηα παξνρή ζηνρεπκέλσλ ππεξεζηψλ Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. 

Καηά ηνλ Savickas (2008), φζνη εληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ εξγαζία 

ρξεηάδνληαη έλα ζψκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελψ φζνη ήδε εξγάδνληαη ρξεηάδνληαη 

δηα βίνπ ελίζρπζε ζε κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αβέβαηεο θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αγνξάο εξγαζίαο. Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή, ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, κεηαηνπίδνληαο ηελ πξνζνρή απφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο κέζα απφ 

ηελ εξγαζία θαη ηηο ζρέζεηο. Καηαλννχκε φηη ε νκάδα ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

αλήθεη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο, αθνχ θαινχληαη λα θαιχςνπλ εθπαηδεπηηθά θελά ηεο 

λεφηεηαο θαη ζπγρξφλσο ηηο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηα άηνκα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ, φπσο 

απηνγλσζία, πιεξνθφξεζε, επαγγεικαηηθή απφθαζε θαη πινπνίεζή ηεο. ηε 

ζηφρεπζε απηή πξνζηίζεληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απεμαξηεκέλσλ 

αηφκσλ πνπ είλαη ε αδπλακία ιήςεο απφθαζεο θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε. Σν έξγν 

ηνπ ζπκβνχινπ γίλεηαη αθφκε πην πνιχπινθν, αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα είλαη εμαηξεηηθά εηεξνγελήο, ελψ ζπρλά ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία 

θνηλσληθήο εππάζεηαο, φπσο βεβαξεκέλν πνηληθφ κεηξψν ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο. Κξίλεηαη επνκέλσο ζθφπηκε ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ κε αηνκηθή παξά νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη δε ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν θαηά ηελ επαλέληαμε (EMCDDA, 2012β· 

ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 2001).  

Ζ εκςχρσζε θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηελ έληαμε ζε εθπαίδεπζε/ 

θαηάξηηζε, ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ παξακνλή ζηελ εξγαζία είλαη αλαγθαία. 

Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ πιεξνθφξεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
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θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε επηθέληξσζε ζηε λνεκαηνδφηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία απφ λέα ζέζε θαη ξφιν. ηφρνο είλαη ε θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ, ε αχμεζε ηεο απηνγλσζίαο, ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ε 

εθπαίδεπζε ζηε ιήςε απφθαζεο, ε δηεξεχλεζε επαγγεικαηηθψλ ζρεδίσλ. Αθφκε, ζην 

πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζε έλα 

δίθηπν εξγνδνηηθψλ νξγαληζκψλ, νξγαληζκψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή/θαη 

θνξέσλ πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε (Μαιάκνγινπ, 2004). 

Γηα ηελ εχξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ, 

ην Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο (EMCDDA, 

2012α), ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ππνζηήξημήο ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζην ζπλδπαζκφ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, κε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, εξγαζηαθή 

ηνπνζέηεζε, ζπγρξφλσο κε ην πξφγξακκα ζεξαπείαο απεμάξηεζεο. Κεληξηθνί άμνλεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλέληεπμεο θαη 

παξνπζίαζεο, δηαρείξηζεο ρξφλνπ, ρξήζεο ππνινγηζηή, θαη ε ελίζρπζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζήισζεο ζηελ εξγαζία. Πέξαλ απηψλ, 

πξνηείλεη λα πξνζθέξνληαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη 

πξνζφλησλ είηε απφ ηηο ππεξεζίεο απεμάξηεζεο είηε απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, 

φπσο νη εζληθέο αξρέο θαηάξηηζεο θαη νη ππεξεζίεο απαζρφιεζεο. ε αληίζηνηρε 

κειέηε ζηε θσηία θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

ππνζηεξηδφκελε εξγαζία έρνπλ ηξηπιάζηα πηζαλφηεηα λα πξνζιεθζνχλ ζε ρψξν 

κηζζσηήο εξγαζίαο (McIntosh et al, 2008). 

Να ζεκεηψζνπκε φηη ζε αμηνινγήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο ππνζηήξημεο γηα ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο, ηεο ππνζηεξηδφκελεο απαζρφιεζεο θαη άιισλ παξεκβάζεσλ βξίζθνπκε 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ην εηζφδεκα θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν, δελ κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε 

νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε γεληθφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ, 

επεηδή νη πξνζεγγίζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, νη ππφ κειέηε πιεζπζκνί επίζεο, φπσο θαη 

ηα αμηνινγνχκελα απνηειέζκαηα. Γηφηη, φζν επηηπρψο θαη λα δηδάζθνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα δεμηφηεηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, νη πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο λαξθσηηθψλ 

δελ παχνπλ λα θαινχληαη λα αληαγσληζηνχλ άιινπο ππνςήθηνπο ζηελ αγνξά 
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εξγαζίαο ζε κηα ζπγθπξία πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ζε πνιιέο ρψξεο (EMCDDA, 

2012β).  

Δίλαη ζαθέο φηη νη παξεκβάζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ζα πξέπεη λα 

είλαη νιηζηηθέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ επξεία γθάκα ζεκάησλ θη φρη λα ζηνρεχνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα. πσο ππνγξακκίδεη ε Παπαβαζηιείνπ (2009), 

είλαη εκθαλέο φηη «ε ζηαδηνδξνκία δελ κπνξεί πιένλ λα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ» (ζ. 118), επνκέλσο θαη ε 

επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη νιηζηηθά ην 

δήηεκα απηφ. ε απηφ ην πιαίζην, ε πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηψλ 

πΔΠ κνηάδεη κνλφδξνκνο θαη ππνδεηθλχεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θέξεη ν θαζέλαο.  

ηελ ηδηαίηεξε απηή ζπλζήθε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ρξεηάδεηαη θαη ν ζχκβνπινο εηδηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε 

γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο πνπ ππεξεηεί θαη γλψζε ηεο θηινζνθίαο 

ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί. πγρξφλσο, 

απαξαίηεηε είλαη ε επνπηεία θαη ε απηνεπνπηεία, αιιά θπξίσο ε εμέηαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ απέλαληη ζηα άηνκα απηά (Μαιάκνγινπ, 

2004· ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 2001).  

ηαλ ν ζχκβνπινο αζρνιείηαη κε σθεινπκέλνπο/εο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζχλζεηα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη πην ελεξγεηηθή θαη δπλακηθή πξνζέγγηζε 

θαη λα επηθεληξσζεί ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπλ νη άλζξσπνη ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ηα 

δηαρεηξίδνληαη. Γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζχλζεηε απηή δηαδηθαζία δελ αξθεί ν 

εκπινπηηζκφο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ηερληθψλ, αιιά ρξεηάδεηαη ε ακθηζβήηεζε θαη 

επαλεμέηαζε θαη ησλ δηθψλ ηνπ πξνζσπηθψλ παξαδνρψλ, φπσο θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ κεζφδσλ. Δθηφο απφ ηελ απξνυπφζεηε απνδνρή ηνπ/ηεο 

ζπκβνπιεπφκελνπ/εο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε, απαξαίηεηε είλαη ε επειημία θαη ε 

«αλνηρηφηεηα» ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ/ηεο 

σθεινπκέλνπ/εο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δπλαηνηήησλ ηνπ/εο σθεινπκέλνπ/εο, ηελ 

νηθνδφκεζε λέσλ δπλαηνηήησλ θαη ηε ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ πνπ 

θάλνπλ (Amundson & Thrift, 2008). 
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4. Μεθοδολογύα τησ παρούςασ ϋρευνασ 

4.1 Αναγκαιότητα τησ ϋρευνασ, ςκοπόσ και ερευνητικϊ ερωτόματα 
Ζ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ ζηελ επαλέληαμε θαη ηελ 

«αιιαγή» δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ απεμάξηεζε θαη ηελ απνρή απφ ηηο νπζίεο, παξά 

κεηαηίζεηαη ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ε νπνία πξνυπνζέηεη απαξέγθιηηα 

ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππνηξνπή. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή ζπλαληά πνιιαπιέο δπζθνιίεο.  

 Αξρηθά, ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα μεθηλά κε ήδε απμεκέλα εκπφδηα θαη 

ειιείςεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαζψο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα 

ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ Σνμηθνκαλία (2014), ην 2012, ζρεδφλ νη κηζνί/έο απφ ηνπο/ηηο 

ρξήζηεο/ηξηεο πνπ μεθίλεζαλ ζεξαπεία ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα απεμάξηεζεο ζηελ 

Δπξψπε ήηαλ άλεξγνη/εο (47%) θαη έλαο/κία ζηνπο δέθα ζρεδφλ δελ είρε ζηαζεξή 

ζηέγε (9%).  Αθφκε θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο, εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο επηδηψθνπλ λα (επαλ-)εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά ζε κηα 

εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο, έρνληαο, φκσο, πεξηνξηζκέλα εθφδηα ηφζν 

ζε επίπεδν γλψζεσλ, φζν θαη δεμηνηήησλ. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν, ζήκεξα πνπ ε ρψξα καο δηαλχεη κηα θξίζηκε πεξίνδν, ε 

νκάδα απηή ζπλαληά έλα νηθνλνκηθά πεξηνξηζκέλν πιαίζην πξνλνηαθήο ππνζηήξημεο, 

παξά ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ πσο ε επέλδπζε ζηε ζεξαπεία εμαζθαιίδεη 

ηεηξαπιάζηα έσο εμαπιάζηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηελ θνηλσλία, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δίσμεο, απνλνκήο 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζσθξνληζκνχ (ΚΔΘΔΑ, 2016).  

Δίλαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία έληαμεο ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο είλαη 

ζχλζεηε θαη απαηηεηηθή θαη, επνκέλσο, απαηηεί επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ, πφζν κάιινλ γηα ηελ θνηλσληθά επάισηε νκάδα 

ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ. Γηα λα είλαη φκσο απνηειεζκαηηθή κηα ηέηνηα ππεξεζία, 

ρξεηάδεηαη λα πινπνηεί ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα ζεκειηψλνληαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεινπκέλσλ. Απφ ηελ άιιε, φηαλ ε 

εμσηεξηθή ππνζηήξημε ζπξξηθλψλεηαη, ελδηαθέξνλ έρεη λα πξνζαλαηνιηζηνχκε ζηηο 

δπλάκεηο θαη πξνζέζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

πνιπεπίπεδε απηή πξφθιεζε.  

Παξάιιεια, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία εξεπλψλ πνπ λα καο 

πιεξνθνξνχλ γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο 
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ελίζρπζεο ή παξαθψιεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηνρνζέηεζεο θαη επηινγήο, ζε 

δηεζλέο επίπεδν, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε ρψξα καο. Κάπνηεο ειάρηζηεο 

θαηαγξαθέο παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ. Χζηφζν, δελ εληνπίδεηαη κία ζχγρξνλε δηεξεχλεζε 

απφ ηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ λα εμεηάδεη ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο 

αληηιήςεηο θαη ηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ φρη κφλν ζηα εμσηεξηθά, αιιά θαη ζηα 

αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

επαλέληαμε. Ζ αλάγθε απηή εληζρχεηαη, επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα εηεξνγελή, 

κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη, ζπλεπψο, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο (ΔΚΠΝΣ, 2016· 

ΚΔΘΔΑ, 2013). Ζ παξνχζα έξεπλα, επνκέλσο, εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ησλ εκπνδίσλ 

θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ ζηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

ΚΔΘΔΑ Ηζάθε ζηε Θεζζαινλίθε.  

θνπφο ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ζηνρνζέηεζε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο λέαο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ηε ζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε ζεσξία 

ηεο Κνηλσληθήο Γλσζηηθήο Θεσξίαο ησλ Lent, Brown θαη Hackett, εμεηάδνληαη νη 

παξάγνληεο (αηνκηθνί θαη εμσ-αηνκηθνί) πνπ νη πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο  

αληηιακβάλνληαη σο εκπφδηα (είηε πθίζηαληαη πξαγκαηηθά, είηε έηζη ηνπο βηψλνπλ 

εθείλνη/εο), θαζψο θαη νη πεγέο (αηνκηθέο θαη εμσ-αηνκηθέο) πνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο. 

Πεξαηηέξσ, ζέινπκε λα εμεηάζνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη παξάγνληεο απηνί 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγεικαηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη αλ νη ηνκείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. 

 Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξνχκε λα 

απαληήζνπκε, είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ νη πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο αληηιακβάλνληαη σο εκπφδηα 

θαηά ηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αλ λαη, απφ πνχ 

πξνέξρνληαη θαη ζε ηη ηνπο επεξεάδνπλ; 

2. Αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο  

επαλέληαμε θαη αλ λαη, απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη ζε ηη ηνπο ππνζηεξίδνπλ; 
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3. Πψο επηδξνχλ ηα εκπφδηα θαη νη πεγέο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζέηεζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε;  

Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε απηή επηδηψθνπκε ηελ αλάδεημε ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

ζα εκπινπηίζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Θεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, επεηδή, εθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ, θσηίδεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ πηπρψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πεγέο 

ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιεία αληηκεηψπηζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, θπξίσο κέζσ ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα 

κεηαθξαζηνχλ ζε αληίζηνηρεο δξάζεηο.  

4.2 Συμμετϋχοντεσ/ουςεσ- Το δεύγμα 
Σν δήηεκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα απνηειέζεη ην δείγκα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη ήδε 

απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν ε έξεπλα ζα εζηηάζεη. 

Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ δχζθνια πξνζεγγίδεηαη, 

επηιέμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ηεο νκάδαο απηήο, 

κειεηψληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ ΚΔΘΔΑ Ηζάθε ζηε Θεζζαινλίθε.  

Δθφζνλ ε παξνχζα έξεπλα αθνξά ηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηνπ ΚΔΘΔΑ 

Ηζάθε, έγηλε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο (purposive ή judgmental sampling). ηε 

ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επηιέγνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή βάζεη 

ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα παξάζρνπλ επαξθείο θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

θαηλφκελν πνπ κειεηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εξεπλεηήο γλσξίδεη πσο ν πιεζπζκφο ηνπ 

δείγκαηνο πξνζθέξεηαη γηα κειέηε ζε βάζνο θαη παξάιιεια δηαζέηεη πινχζηα 

πιεξνθφξεζε γηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015· 

Μαληδνχθαο, 2007). 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 20 κέιε ηνπ ΚΔΘΔΑ Ηζάθε πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο. Χο πιεζπζκφο εμππεξεηεί ζην 

ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο απηήο, επεηδή δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα, 

αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα θσηίζνπλ ηηο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ 

κειεηνχκε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε γλψζε φηη φινη/εο έρνπλ νινθιεξψζεη 

ζεξαπεία απεμάξηεζεο. Παξάιιεια, εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΘΔΑ, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ζην ζηάδην ηεο επαλέληαμεο, φια ηα κέιε επηδηψθνπλ ελεξγά λα 

επαλεληαρζνχλ επαγγεικαηηθά, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, 
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ιφγσ θαη πάιη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν επηρεηξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

επαλέληαμε, κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε φηη φινη/εο ιακβάλνπλ επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, απφ ηελ αληίζηνηρε ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα. 

Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο, αθνχ θαηά ηνλ Ησζεθίδε 

(2008), δελ ππάξρεη ελδεδεηγκέλνο αξηζκφο, δηφηη απηφο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζθνπνχο 

ηεο έξεπλαο, ηηο ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηε θχζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, ζπρλά ιακβάλνληαη κηθξά 

δείγκαηα, αθνχ δηεξεπλνχκε εληαηηθά θαη ζε βάζνο, είηε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ηα λνήκαηα θαη νη εξκελείεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην 

είηε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη φρη γεληθά θαη αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή, θαη εθφζνλ δελ γεληθεχνπκε ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ην δείγκα καο δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Απφ ηνπο/ηηο εζεινληέο/ληξηεο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, νη 18 έρνπλ νινθιεξψζεη 

ην Πξφγξακκα Γηακνλήο ζηε Θεξαπεπηηθή Κνηλφηεηα, ελψ δχν άηνκα νινθιήξσζαλ 

ην Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα Δμσηεξηθήο Παξαθνινχζεζεο. Σελ πεξίνδν ηεο 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξνέξρνληαλ θαη απφ ηα ηξία 

ζηάδηα ηεο Δπαλέληαμεο, πνπ νξίδνληαη ζε πξνεπαλέληαμε, θχξηα θάζε θαη 

κεηαπαξαθνινχζεζε (follow up). πγθεθξηκέλα, 6 άηνκα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

πξνεπαλέληαμεο, 5 άηνκα ζηελ θχξηα θάζε, 8 άηνκα ζην ζηάδην 

κεηαπαξαθνινχζεζεο, ελψ έλα άηνκν είρε απνθνηηήζεη, δειαδή πξνζθάησο είρε 

νινθιεξψζεη ηελ επαλέληαμε. ην ζχλνιν νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο βξίζθνληαη εθηφο 

ΘΚ θαηά κέζν φξν 18 κήλεο, κε κηθξφηεξν δηάζηεκα ηηο 12 κέξεο θαη κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα ηα 4 ρξφληα. 

χκθσλα κε ηηο Morse θαη Field (ζην Μαληδνχθαο, 2007), ε πνηνηηθή 

δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο θαλφλεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο 

επάξθεηαο. Σν δείγκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν, δειαδή λα δηαζέηεη ηα αλαγθαία 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη ηε ζέιεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα, ψζηε λα 

πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο θαη ζε βάζνο απαληήζεηο ζηηο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο. 

Παξάιιεια, ην δείγκα θξίλεηαη σο θαηάιιειν θαη επαξθέο φρη κε βάζε ηελ 

πνζφηεηα, αιιά φηαλ πξνζθέξεη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα επηηεπρζεί ε 

έλλνηα ηνπ θνξεζκνχ, γηα ηελ εξκελεία ηνπ ππφ έξεπλα θαηλνκέλνπ, ην νπνίν φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Auerbach θαη Silverstein (2003), ζεκαίλεη φηη, αθφκε θη αλ 
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πξνζηεζνχλ επηπιένλ ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, δελ ζα πξνθχςεη θάπνην λέν δεδνκέλν 

γηα ηελ έξεπλα. 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ην γεγνλφο φηη ζπλαληάκε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ζηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, επεηδή 

είηε βξίζθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είηε είλαη κηθξή 

ε ρξνληθή απφζηαζε πνπ ηε βίσζαλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη έληνλα αθφκε 

ζηε κλήκε ηα βηψκαηά ηνπο θαη απηφ καο επηηξέπεη λα ζπιιέμνπκε πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ, αιιά θαη λα 

θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηελ πξφζθαηε αθφκε εκπεηξία ηνπο, κέζα απφ ηε δηθή ηνπο 

νπηηθή. 

4.3 Εργαλεύο ϋρευνασ 

4.3.1 Η ποιοτικό μϋθοδοσ ϋρευνασ 

Γηα ηελ παξνχζα δηεξεχλεζε επηιέμακε ηελ πνηνηηθή κέζνδν, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο 

επαλέληαμεο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπλεπαθφινπζα 

ζηελ θνηλσλία, κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ/ηεο θαζελφο/κηάο ζηελ αηνκηθή ηνπ/ηεο εκπεηξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αθνξά κία κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε 

(2008), «ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ελφο γεληθνχ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ κέζα απφ 

κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθδήισζήο ηνπ, δειαδή κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε» (ζ. 167). Ζ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη έλα παηδί, έλα ζρνιείν, κία 

θνηλφηεηα, δειαδή έλα παξάδεηγκα απφ πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην θαηλφκελν, 

εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε. Χο κέζνδνο 

έρεη θαηεγνξεζεί γηα ηελ αδπλακία γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, φκσο ην ηζρπξφ 

πιενλέθηεκά ηεο είλαη φηη ζπιιακβάλεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ κπνξεί λα 

απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο, πξνζθέξνληαο ν εξεπλεηήο 

κηα εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθή δπλακηθή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αλζξψπσλ 

(Cohen et al., 2005).  

Χο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ δελ ππάξρεη νκνθσλία, θαζψο 

εζσθιείεη κεγάιν εχξνο θηινζνθηθψλ βάζεσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζνπκε θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο 

θνηλσλίαο κε ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλεη ην θάζε άηνκν ζε απηέο (Mason, 2011). 
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χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε, ζηελ πνηνηηθή κέζνδν ν εξεπλεηήο πξνζπαζψληαο λα 

αληρλεχζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πψο θαη γηαηί «δηεξεπλά ζε βάζνο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηγξάθνληαο, θαηαλνψληαο θαη αλαιχνληαο ηνπο 

κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο» (2008, ζ. 

25). Μηα πνηνηηθή έξεπλα επίζεο, πεξηγξάθεη, αλαιχεη θαη θαηαλνεί θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψλεη ή αλαδηαηππψλεη ππνζέζεηο θαη ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ξφινπο.  

πρλά ε πνηνηηθή κέζνδνο νξίδεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  ην ζέκα ηεο έξεπλαο είλαη απηφ πνπ νξίδεη ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ, 

θαζψο ε πνζνηηθή ειέγρεη ππνζέζεηο, ελψ ε πνηνηηθή ηηο δεκηνπξγεί. Σν δπλαηφ 

ζεκείν ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ είλαη ε δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ελψ νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο δελ νξίδνπλ ηα ζέκαηά ηνπο εμ 

αξρήο ζε φξνπο «θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ», νχηε δηακνξθψλνπλ εμ αξρήο κηα 

μεθάζαξα νξηζκέλε αληίιεςε γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο, ε πνηνηηθή 

κέζνδνο δελ είλαη αληαγσληζηηθή πξνο ηελ πνζνηηθή. Αληηζέησο, ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεζφδσλ, θαζψο νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο απαληνχλ ζην «πψο» θαη «ηη» θαη 

πεξλάλε ζηα επξήκαηά ηνπο, ψζηε νη αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηλνκέλσλ 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, λα κειεηεζνχλ απφ ηνπο πνζνηηθνχο εξεπλεηέο (Silverman, 

2006).  

Απφ ηελ άιιε, ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

ιφγσ θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο πνπ ζπλήζσο ηε ραξαθηεξίδεη δελ 

επηηξέπνπλ γεληθεχζεηο ζην γεληθφ πιεζπζκφ, αιιά γεληθεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιπηηθή 

ή ζεσξεηηθή αμία. Δπηπιένλ, νιφθιεξε ε έξεπλα δηακνξθψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αιινηψζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη (Ησζεθίδεο, 2008). 

Ζ πνηνηηθή κέζνδνο ελδείθλπηαη φηαλ δε γλσξίδνπκε αξθεηά γηα ην δήηεκα 

ψζηε λα δηακνξθψζνπκε ζεκαληηθέο ππνζέζεηο γηα απηφ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ε κειέηε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ. Βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθέο ηζηνξίεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ θαη φρη ζε κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη 

ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηελ εκπεηξία ησλ ππνθεηκέλσλ, 

σο κέζνδνο επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηφζν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ θάζε νκάδα. Ζ εξκελεία ηεο 

εκπεηξίαο απφ ην ίδην ην άηνκν έρεη βαξχηεηα, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο  

αληηκεησπίδνληαη σο εηδηθνί/έο. Παξάιιεια, ν ελεξγφο ξφινο ηνπ εξεπλεηή θαη νη 
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αμίεο ηνπ δηέπνπλ νιφθιεξε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηελ πνηνηηθή κέζνδν, 

δεδνκέλνπ φηη ν εξεπλεηήο είλαη ην θχξην εξγαιείν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ (Auerbach & Silverstein, 2003).  

πσο επηζεκαίλεη ν Silverman (2006, ζ. 352), «δελ ππάξρεη ηνπνζέηεζε 

νπδέηεξε ή αλεμάξηεηε απφ αμίεο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα». Σα γεγνλφηα πνπ βξίζθεη 

ν εξεπλεηήο ζην πεδίν δελ κηιάλε πνηέ απφ κφλα ηνπο, αιιά είλαη εκπνηηζκέλα κε ηηο 

παξαδνρέο ηνπ. κσο νη θνηλσληθνί εξεπλεηέο δηαζέηνπλ κεζφδνπο γηα λα θάλνπλ πην 

αμηφπηζηεο παξαηεξήζεηο κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζεσξηψλ. Ζ 

ζεσξία παξέρεη ην πιαίζην γηα θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηε βάζε γηα 

λα νξγαλσζνχλ απηά πνπ είλαη άγλσζηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ζε φιε ηελ 

πνξεία λα αλαζηνράδεηαη ην πψο ε ζπκπεξηθνξά θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ έξεπλα. Απηφ ζεκαίλεη δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε θαη δηαζχλδεζε κε 

ηε κεζνδνινγία, ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

(Watt, 2007). 

Ζ παξνχζα πνηνηηθή δηεξεχλεζε βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή ηεο Δξκελεπηηθήο 

Θεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008, ζ. 88), ζηελ 

εξκελεπηηθή παξάδνζε «αλαδεηάηαη ην λφεκα θαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ή 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη αληηκεησπίδνληαη θξηηηθά νη 

αμηψζεηο γηα κία θαη κνλαδηθή αιήζεηα ή γηα κία δεδνκέλε κέζνδν απνθάιπςεο ή 

αλαθάιπςεο ηεο αιήζεηαο». Αλ θαη θαηά ηελ Mason (2011), δελ ππάξρεη έλαο γλήζηνο 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ λα βαζίδεηαη ζε κία κφλν θηινζνθηθή 

ζέζε, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε πνηνηηθή έξεπλα ζεκειηψλεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζε κηα εξκελεπηηθή θηινζνθηθή ζέζε, αθνχ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

βηψλεηαη, εξκελεχεηαη θαη παξάγεηαη ν θνηλσληθφο θφζκνο. Άιισζηε, ε παξνχζα 

δηεξεχλεζε απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο, νη νπνίεο ζπρλά αθνινπζνχλ ηελ 

εξκελεπηηθή παξάδνζε έξεπλαο, αθνχ εμεηάδνπλ ην θαηλφκελν απφ ηελ νπηηθή ησλ 

ππνθεηκέλσλ (Cohen, Manion, & Morrison, 2005).  

4.3.2 Ημιδομημϋνη ςυνϋντευξη ςε βϊθοσ 

Σν εξγαιείν πνπ θξίζεθε θαηάιιειν γηα λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζε βάζνο ζπλέληεπμε, κία απφ ηηο πην θνηλά αλαγλσξηζκέλεο κνξθέο ηεο 

πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. πσο νξίδνπλ ν Cohen 

θαη νη ζπλεξγάηεο (2005), ε ζπλέληεπμε είλαη ε επηθνηλσλία πνπ θαηεπζχλεηαη απφ 
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ηνλ εξσηψληα θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ εξσηψκελν θαη ζηνρεχεη ζηελ 

απφζπαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα. Γελ είλαη απιή ζπδήηεζε, θαζψο 

απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ έκκεζα 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. Δπίζεο, ε 

ζπλνκηιία δηεμάγεηαη κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ ζηελ νπζία είλαη μέλνη κεηαμχ ηνπο, ελψ 

θαηά θχξην ιφγν νη ζπλεληεχμεηο θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, αλάινγα θαη κε ην 

είδνο ηεο ζπλέληεπμεο.  

Ζ ζπλέληεπμε ελδείθλπηαη γηα ηε δηεξεχλεζε πξνζσπηθψλ ππνθεηκεληθψλ 

αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Με ηε κέζνδν απηή επηδηψθεηαη ε 

δηαηχπσζε θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ, απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ε εξκελεία πνπ δίλνπλ ζε απηά, θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη αθεγήζεηο απηέο ζπλζέηνπλ έζησ 

ακπδξά ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εξσηψκελνη/εο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθξνηείηαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, αθνχ ν εξεπλεηήο 

δηακνξθψλεη έλα εξκελεπηηθφ πιαίζην θαη πξνρσξά ζε ζπκπεξάζκαηα, ιακβάλνληαο 

πάληνηε ππ‟ φςηλ ηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη ρξφλν πνπ δξνπλ νη εξσηψκελνη/εο (Mason, 

2011· Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008).  

ηελ έξεπλα απηή επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εκηδνκεκέλεο ζε βάζνο 

ζπλεληεχμεηο. Απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο έρεη εκηδνκεκέλε κνξθή (semi- 

structured), θαζψο νη θχξηεο εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, φκσο ππάξρεη 

επειημία ζηε ζεηξά πνπ ηίζεληαη, αιιά θαη ζηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη 

ζεκάησλ, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηνλ/ηελ 

εξσηψκελν/ε. Ο εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία ζηα βαζηθά πξνο δηεξεχλεζε 

ζέκαηα, φκσο νη ζθέςεηο θαη νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαπηχζζνληαη ειεχζεξα 

θαη ζε βάζνο (in depth interview) (Ησζεθίδεο, 2008· Μαληδνχθαο, 2007). ε θάζε 

πεξίπησζε είλαη κηα δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη εξσηψκελνη/εο δελ 

είλαη παζεηηθνί/έο ζηελ θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο, θαζψο ζε δηαθνξεηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε άιιεο εξσηήζεηο, ζα πξνθχςεη δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο αιήζεηαο 

ηνπο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν ζπλεληεπθηήο δηακνξθψλεη ελεξγά φρη κφλν ηε 

δηαδηθαζία, αιιά θαη ην απνηέιεζκα (Silverman, 2006). 

 Ζ ζπλέληεπμε πξνζθέξεη επξεία δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη 

πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, αθνχ επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, εμεηάδνληάο ηε κέζα 

απφ ηα κάηηα ησλ εξσηψκελσλ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε 
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δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ζεκάησλ ή/θαη αλάδεημεο ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ δελ 

έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Χζηφζν, σο κέζνδνο είλαη απαηηεηηθή, πεξίπινθε θαη 

ρξνλνβφξα φρη κφλν ζην ζρεδηαζκφ, αιιά θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Κπξίσο, φκσο, απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δηαλνεηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ ηνλ 

εξεπλεηή, αιιά θαη επειημία πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξέρεη σο κέζνδνο. Ο ζπλεληεπθηήο ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδεη πξνζεθηηθή ελεξγεηηθή 

αθξφαζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί φια ηα εμσιεθηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

αμηνπνηήζηκα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015· Mason, 2011).  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηαζθεπάζηεθε Οδεγφο πλέληεπμεο πνπ 

βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ Κνηλσληθή Γλσζηηθή Θεσξία γηα ηε ηαδηνδξνκία, 

θπξίσο σο πξνο ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Ο Οδεγφο πλέληεπμεο 

εθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πεξηιακβάλεη θπξίσο ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε 

κε αλνηρηέο εξσηήζεηο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα δηαηππψλακε θαη θάπνηεο εξσηήζεηο 

επεμεξγαζίαο, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ εξκελεία 

ηνπο. Ο Οδεγφο πεξηειάκβαλε ηηο αθφινπζεο θχξηεο εξσηήζεηο: 

- Τπάξρνπλ εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο; Αλ λαη, απφ πνχ 

πξνέξρνληαη θαη ζε ηη ζαο επεξεάδνπλ; 

- Τπάξρνπλ πεγέο ππνζηήξημεο ζηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο; Αλ λαη, 

απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη ζε ηη ζαο εληζρχνπλ; 

- Κάζε άλζξσπνο έρεη ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, ηνπ αξέζνπλ δειαδή ζπγθεθξηκέλεο  

δξαζηεξηφηεηεο ή αζρνιίεο. Πνηα, ζα ιέγαηε φηη είλαη ηα δηθά ζαο ελδηαθέξνληα; 

- Πφζν εκπηζηεχεζηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηελ επηδίσμε ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο; 

- Ση πεξηκέλεηε λα ζπκβεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα; 

- Αλ επηιέγαηε ζήκεξα ηε ζηαδηνδξνκία πνπ ζα επηζπκνχζαηε, πνηα ζα ήηαλ απηή; 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Οδεγνχ πλέληεπμεο θαη ηελ 

εμνηθείσζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζακε δχν πηινηηθέο 

ζπλεληεχμεηο κε δχν άηνκα ηεο επαλέληαμεο, ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ είρακε νξίζεη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο. Απφ ην δνθηκαζηηθφ απηφ 

έιεγρν πξνζζέζακε κία δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα επαλέληαμεο 

φπσο νξίδνληαη απφ ην θνξέα θαη δηεπθξηλίζηεθαλ θάπνηνη φξνη πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ΘΚ. πλεπψο, θξίλακε ην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

απηψλ θαηάιιειν λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη λα αμηνπνηεζεί 

αλαιφγσο.  

4.4 Εγκυρότητα και αξιοπιςτύα 
Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα αθνξά 

θπξίσο ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο.  κσο, αλ δερηνχκε ηελ άπνςε ηεο Mason (2011, ζ. 

273) φηη «ζηελ θνηλσληθή έξεπλα δελ ππάξρεη ε ηδέα ηεο κίαο, αληηθεηκεληθήο θαη 

αιεζηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία κπνξεί απιψο λα αλαθαιπθζεί κε απζηεξά θαη 

πξνζεγκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία», αληηιακβαλφκαζηε γηαηί δηαηππψλνληαη ζζελαξέο 

αληηξξήζεηο γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ 

ειέγρσλ ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα. Άιισζηε, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ εξεπλεηή ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ εκπεξηέρεη ε δηαηχπσζε ηεο εξκελείαο ηνπ. 

Χζηφζν, νη έλλνηεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο έρνπλ αμία θαη γηα ηελ 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε, αξθεί λα πξνζαξκφδνληαη ζηε θχζε ηεο κεζφδνπ (Ησζεθίδεο, 

2008).  

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε εγθπξφηεηα ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα αθνξά 

ζην πφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Ησζεθίδεο, 2008). Δίλαη 

θξίζεηο γηα ην αλ φλησο ν εξεπλεηήο κεηξάεη ή εμεγεί απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

κεηξάεη ή εμεγεί θαη φρη θάηη παξαπιήζην. Δηδηθφηεξα, ε εγθπξφηεηα ησλ αλαιχζεσλ 

αιιά θαη ηεο εξκελείαο ζηελ νπνία θαηαιήγεη, ειέγρεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

έθζαζε ζε απηήλ, αλαιχνληαο θαη παξνπζηάδνληαο κε ζαθήλεηα ην δξφκν πνπ 

αθνινχζεζε, θαζψο θακία εξκελεία δελ πξνθχπηεη απηαπφδεηθηα απφ ηα δεδνκέλα.  

Ζ αμηνπηζηία αθνξά ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, δειαδή φηη ε κέζνδνο πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη αθξηβήο. Απηφ ειέγρεηαη κε ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα, δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβνπλ άιινη εξεπλεηέο ηηο ίδηεο 

αλαιχζεηο ζηα ίδηα δεδνκέλα, θαη λα θαηαιήμνπλ ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα. 

Δπεηδή, φκσο, νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη παξαγσγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη 

ηππνπνηεκέλεο, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηελ αθξίβεηα 

ησλ κεζφδσλ θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο, κε ην λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε παξαγσγή θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο δελ είλαη κφλν θαηάιιειε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, αιιά θαη δηεμνδηθή, πξνζεθηηθή, έληηκε θαη αθξηβήο. 
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Χζηφζν, ε εκκνλή ζην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ρξεηάδεηαη πξνζνρή, δηφηη κπνξεί λα 

επηζθηάζεη ην πιένλ ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο εγθπξφηεηαο, ψζηε ηειηθά έλαο εξεπλεηήο 

κπνξεί λα κελ είλαη θαζφινπ ζαθήο ζρεηηθά κε απηφ πνπ κεηξά, φκσο λα ηζρπξίδεηαη 

φηη ην κεηξά κε αθξίβεηα (Mason, 2011). 

4.5 Διεξαγωγό τησ ϋρευνασ 
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ αξρηθά ζηάιζεθε επηζηνιή ζηνλ 

Σνκέα Έξεπλαο ηνπ ΚΔΘΔΑ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλεληεχθηξηαο 

θαη ηνπ Ηδξχκαηνο, ην αληηθείκελν ηεο δηεξεχλεζεο, ην πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο 

θαη δηαβεβαίσζε αλσλπκίαο θαη ερεκχζεηαο. Αθνχ εμαζθαιίζακε ηελ άδεηα ηνπ 

θνξέα, δεηήζακε ηελ εζεινχζηα ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη/εο 

αθνινχζσο ελεκεξψζεθαλ γηα ην πιαίζην ηεο έξεπλαο. ηελ πξνζέγγηζε απηή 

ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ήηαλ ε κεζνιάβεζε ηεο επφπηξηαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο ηνπ ΚΔΘΔΑ Ηζάθε.  

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ-

Γεθεκβξίνπ 2015. Μέινο ηνπ πξνζσπηθνχ/ επφπηξηα ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο αλέιαβε θαη ππνζηήξημε ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα θαη ζε θάζε αλάγθε πνπ πξνέθππηε. ην 

πιαίζην απηφ, θαη κεηά απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε θάζε 

ζπκκεηέρνληα/νπζα, νη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε δηαζέζηκν ρψξν ηνπ μελψλα ηνπ 

ΚΔΘΔΑ Ηζάθε, φιεο αηνκηθέο θαη δηα δψζεο. Ήδε απφ ηελ πξψηε επηθνηλσλία, αιιά 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ήηαλ εκθαλήο θαη ξεηή ε πξνζπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφζθιεζε απηή, θαηαζέηνληαο κε 

εηιηθξίλεηα θαη επζχηεηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

Ζ κέζε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλέληεπμεο ήηαλ 35 ιεπηά. Αξρηθά ε εξεπλήηξηα 

ελεκέξσλε γηα ηελ ηδηφηεηά ηεο, δηεπθξίληδε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ππελζχκηδε 

ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ππνγξάκκηδε ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα κελ απαληήζνπλ ζε 

δεηήκαηα πνπ δελ επηζπκνχλ, φπσο θαη λα απνρσξήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ζειήζνπλ. Απφ ηνπο/ηηο εζεινληέο/ληξηεο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, δχν άηνκα απέζπξαλ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ήδε απφ ηελ πξψηε ηειεθσληθή επαθή, έλαο/κία εμαηηίαο ηεο 

καγλεηνθψλεζεο θαη έλαο/κία εμαηηίαο ηνπ ρψξνπ ηνπ μελψλα φπνπ δηεμάγνληαλ νη 

ζπλεληεχμεηο. Μία ζπλέληεπμε δηαθφπεθε ζηελ έλαξμε ιφγσ έθηαθηεο νκάδαο, φκσο 

θαλνλίζηεθε εθ λένπ ζπλάληεζε.   
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ε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο επηηεχρζεθε πςειφ επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη 

θαηαηέζεθε πινχηνο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ. ε πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δε 

κηινχζαλ θαιά ηα ειιεληθά, δίδνληαλ πεξαηηέξσ εμεγήζεηο θαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ησλ ιεγνκέλσλ 

ηνπο. Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζεκεηψζεθαλ παξαηεξήζεηο γηα νηηδήπνηε 

θξίζεθε ζεκαληηθφ, φπσο ν ηφλνο ηεο θσλήο, ε ζησπή θαη άιιεο κε ιεθηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. ηε κεηεγγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο 

ζχκβνια:  

 … : απνζησπεηηθά αλάκεζα ζηα απνζπάζκαηα, δειψλνπλ φηη έρεη αθαηξεζεί 

κε ζρεηηθφ θείκελν. 

 ιέμε: κε ππνγξάκκηζε δειψλνληαη ηκήκαηα ηεο νκηιίαο κε κεγαιχηεξε 

έληαζε 

 ΛΔΞΗ: κε θεθαιαία δειψλνληαη ηκήκαηα ηεο νκηιίαο κε πνιχ κεγάιε 

έληαζε 

 (ιέμε): εληφο ησλ παξελζέζεσλ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα 

 xxx: απνπζηάδεη ιέμε πξνο απνθπγή ηαπηνπνίεζεο (φλνκα, επάγγεικα θιπ.) 

4.6 Ηθικό και δεοντολογύα ςτην ϋρευνα 
Σν δήηεκα ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο θαη απνθηά δηαθνξεηηθφ λφεκα αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν 

πινπνηείηαη ε θάζε έξεπλα. Ζ ηδηαίηεξε θχζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θέξλεη ζην 

πξνζθήλην ηελ επζχλε ηνπ θνηλσληθνχ επηζηήκνλα, ιφγσ ηεο άκεζεο επαθήο θαη 

εκπινθήο κε πιεπξέο ηεο δσήο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νθείιεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο έξεπλαο ζηνπο/ζηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαη λα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλήο ηνπο αμηνπξέπεηαο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε δενληνινγία 

κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο 

(Cohen et al., 2005).  

Οξηζκέλεο έξεπλεο ραξαθηεξίδνληαη δενληνινγηθά επαίζζεηεο, φπσο φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ άλζξσπνη απφ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ δελ ππάξρεη 

απζηεξή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηηο δενληνινγηθέο θαη κε επηινγέο. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο πνιηηηζηηθέο θαη αηνκηθέο 

δηαθνξέο θαη ε ζπκκεηνρή λα γίλεηαη πάληνηε κε ειεχζεξε βνχιεζε. Παξάιιεια, 
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νθείιεη λα ηνπο/ηηο ελεκεξψζεη γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα κελ αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο 

πνπ δελ ζέινπλ, λα κελ απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ δελ ζέινπλ, λα απνρσξήζνπλ 

απφ ηε δηαδηθαζία φπνηε ην επηζπκήζνπλ.  Αδηαπξαγκάηεπηε είλαη ε επζχλε ηνπ 

εξεπλεηή γηα ηελ ερεκχζεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ιακβάλεη θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, πξνιακβάλνληαο ηελ πηζαλή ηαπηνπνίεζή 

ηνπο, φπσο θαη νπνηαδήπνηε βιάβε θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, λα κελ 

δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο κε ππνζρέζεηο πνπ είλαη ακθίβνιν αλ ζα ηεξεζνχλ 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2005· Ίζαξε & Πνπξθφο, 2014). 

Παξ‟ φηη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί θψδηθεο δενληνινγίαο 

θαη έρνπλ ζπζηαζεί επηηξνπέο γηα ηελ ηήξεζή ηεο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ε 

δηαζθάιηζή ηεο ελαπφθεηηαη ελ ηέιεη ζηηο αμίεο (πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο) ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ ηε δηεμάγεη. πσο ππνγξακκίδνπλ νη 

Auerbach θαη Silverstein (2003), βαζηθή επηδίσμε ζηελ θνηλσληθή έξεπλα πξέπεη λα 

απνηειεί ε δηαζθάιηζε φηη ηα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαιφ. «Θα 

πξέπεη ν ζηφρνο καο πάληα λα είλαη λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν φρη απιψο λα ηνλ 

πεξηγξάςνπκε» (φ.π., ζ. 125). 

Με βάζε ηηο αξρέο απηέο ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε παξνχζα έξεπλα, 

θαζψο ην δείγκα απαξηίζηεθε απφ άηνκα πνπ έθξηλαλ ζεκαληηθή ηελ πινπνίεζή ηεο 

θαη δήισζαλ επηζπκία λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο. Σν γεγνλφο απηφ 

δηαζθαιίδεη θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ 

πνπ θαηέζεζαλ. Απφ ηελ άιιε, ε εξεπλήηξηα ζε φιε ηε δηαδηθαζία πξνζπάζεζε λα 

κελ πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, ελψ ζε ζηηγκέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ ζίγνληαλ δεηήκαηα επαίζζεηα ηεο δσήο ηνπο, επέιεμε 

λα  απνθνξηίζεη ην θιίκα, αθφκε θαη κε πηζαλή απψιεηα πιεξνθνξίαο. 

4.6.1 Αναςτοχαςτικότητα του/τησ ερευνητό/τριασ 

πσο έρνπκε αλαθέξεη, ν εξεπλεηήο έρεη ελεξγφ ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο, ελψ παξάιιεια θνπβαιά ηηο πξνζσπηθέο παξαδνρέο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

ηνπ, ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα απνηηλάμεη εληειψο, φπνην είδνο έξεπλαο θαη αλ θάλεη 

(Silverman, 2006). Σν γεγνλφο απηφ θαηά ηνλ Μαληδνχθα (2007), δελ είλαη αξλεηηθφ 

ή αζέκηην γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα, αιιά αληηζέησο είλαη θαη ζεκηηφ θαη αλαγθαίν. Ο 

εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζε θαη εκπεηξία γηα ην ππφ έξεπλα θαηλφκελν, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εξκελεχζεη ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ.  
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 Απηή ε ηδηαίηεξε ζπλζήθε ηεο εκπινθήο ηνπ εξεπλεηή ζηελ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα γηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα 

θαη ηηο αμίεο ηνπ, νη νπνίεο είλαη κελ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο 

αιιειεπίδξαζεο, φκσο νθείιεη λα ηηο ρεηξίδεηαη κε ζχζηεκα θαη απηνπεηζαξρία 

(Auerbach & Silverstein, 2003). Μέζσ αλαζηνραζκνχ θαη ελδνζθφπεζεο ζα πξέπεη 

λα αλαδεηά, λα αλαγλσξίδεη θαη λα παξνπζηάδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ην πψο νη 

πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο επεξέαζαλ ηε δηεμαγσγή θαη αλάιπζε 

ηεο έξεπλαο.  

 Πξάγκαηη, νιφθιεξε ε πνξεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απφ ηε ζχιιεςε ηνπ 

ζέκαηνο αθφκε, ην ζρεδηαζκφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηε δηεμαγσγή, έθεξλε δηαξθψο 

ζην επίθεληξν πνηθίινπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην ξφιν ηεο εξεπλήηξηαο, αιιά θαη ηε 

ζπλζήθε πνπ ηε «λνκηκνπνηνχλ» λα εηζρσξήζεη ζε πιεπξέο ηεο πξνζσπηθήο δσήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, αιιά θπξίσο κέρξη πνην ζεκείν καο επηηξέπεηαη λα 

ξσηάκε θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδνπκε ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν απηφ. Ζ απάληεζε θαηά θαλφλα εξρφηαλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα, 

νη νπνίνη/εο έδεημαλ εηιηθξηλή επηζπκία λα θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο, πνιιέο 

θνξέο αλαπηχζζνληαο απφ κφλνη/εο ηνπο δεηήκαηα επαίζζεηα. Άιισζηε είλαη 

άλζξσπνη πνπ, θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζην Πξφγξακκα
12

, έρνπλ εμνηθεησζεί λα 

κηινχλ αλνηρηά γηα πξνζσπηθά δεηήκαηα θαη αμηνινγνχλ ζεηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο.  

 ε θάζε πεξίπησζε, ε εξκελεία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ίδην ην πιηθφ, ην 

νπνίν ν εξεπλεηήο ζα ην παξνπζηάδεη θαη ζα ην εξκελεχεη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη φρη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο (Μαληδνχθαο, 

2007). Πνηθίιεο θαη δηαξθείο αλαξσηήζεηο πξνέθππηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ηνπ πιηθνχ, ζρεηηθά κε ην πφζν ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ φλησο απφ ηα 

δεδνκέλα θαη θαηά πφζν παξεηζθξέεη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο. ε απηνχο 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνιχ ζπρλά ρξεηάζηεθε ε θαζνδήγεζε απφ ηελ επφπηξηα ηεο 

έξεπλαο, φπσο βνεζεηηθή ήηαλ θαη ε ζπδήηεζε κε εηδηθνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πνιιά ρξφληα ζην ρψξν, θαζψο θαη ε ιεπηνκεξήο επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ρσξίο πνηέ λα πξνζβάιιεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ παξείραλ 

ηα δεδνκέλα. 

                                                             
12 Οι αναφορζσ ςτο Ρρόγραμμα (με κεφαλαίο) αφοροφν το Κεραπευτικό Ρρόγραμμα τθσ Λκάκθσ. 
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4.7 Μεθοδολογύα ανϊλυςησ των δεδομϋνων  

4.7.1 Θεματικό Ανϊλυςη 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα πηνζεηνχκε ηελ Κνηλσληθή Γλσζηηθή Θεσξία 

γηα ηε ηαδηνδξνκία, αθνινπζήζακε ηελ κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ φηαλ ν εξεπλεηήο έρεη πξνζδηνξίζεη 

ζεσξεηηθά ηελ έξεπλά ηνπ θαη έρεη δνκήζεη αλαιφγσο ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα. 

χκθσλα κε ηελ Attride-Stirling (2001), ελδείθλπηαη φηαλ βαζηθφο ζηφρνο ζηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη λα εθθξάδεηαη ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή.  

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε είλαη ε πνηνηηθή κέζνδνο πνπ ζθνπεχεη ζηνλ εληνπηζκφ, 

ηελ πεξηγξαθή θαη αλαθνξά ζε θαηεγνξίεο ζπγθεθξηκέλσλ λνεκαηηθψλ κνηίβσλ, ηα 

νπνία αλαδχνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ θαηλνκέλνπ θαη νλνκάδνληαη «ζέκαηα». πρλά πξνρσξά πέξα απφ απηφ, 

εξκελεχνληαο ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο. Χο κέζνδνο δελ 

εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην φπσο άιιεο πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο (θξηηηθή, εξκελεπηηθή, θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε), γη‟ απηφ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεσξεηηθή επειημία (Braun & Clarke, 2006). Απηφ δελ 

απαιιάζζεη ηνλ εξεπλεηή απφ ηελ επηζηεκνινγηθή πιαηζίσζε ηεο έξεπλαο, αιιά ηνλ 

δεζκεχεη λα πξνζδηνξίζεη ηφζν ηελ επηζηεκνινγηθή ζέζε ηεο έξεπλαο φζν θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Χο 

πξνο ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο, ε επαγσγηθή δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη φηαλ δελ ππάξρεη 

πξνθαζνξηζκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην, ελψ ε απαγσγηθή επηιέγεηαη ζηε δηθή καο 

έξεπλα, πνπ ηζρχεη ην αληίζεην, θαζψο αμηνπνηνχκε ηελ ΚΓΘ.   

Σα ζέκαηα είλαη κνλάδεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξα κνηίβα, ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη ζέκαηα ζπδήηεζεο, ιεμηιφγην, επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 

έλλνηεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα λνήκαηα 

κπνξεί λα εθθξάδνληαη ξεηά απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ή λα πξνθχπηνπλ 

επηπιένλ απφ ηελ εξκελεία ηνπ εξεπλεηή γηα ηα δεδνκέλα. Έλα ζέκα δηακνξθψλεηαη 

φηαλ ζπλδέεη θνκκάηηα απφ ηδέεο ή εκπεηξίεο, νη νπνίεο φηαλ πξνβάιινληαη κφλεο 

ηνπο κπνξεί λα κελ έρνπλ λφεκα. Έλα ζέκα γηα λα απνηειέζεη ζέκα δελ πξνζεγγίδεηαη 

κφλν πνζνηηθά, δειαδή κε βάζε ηε ζπρλφηεηα παξνπζίαο ηνπ ζηα δεδνκέλα, αιιά 

θαη πνηνηηθά, δειαδή απφ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαθνξάο ηνπ κέζα ζηα δεδνκέλα, 

ελψ ζπρλά πηνζεηνχληαη θαη ηα δχν θξηηήξηα (Aronson, 1995· Braun & Clarke, 2006), 

φπσο ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

https://www.researchgate.net/researcher/80427197_Jennifer_Attride-Stirling
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χκθσλα κε ηηο Braun θαη Clarke (2006), ε ζεκαηηθή αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έμη ζηάδηα, ηα νπνία θαη αθνινπζήζακε ζηελ παξνχζα έξεπλα: 

1. Δμνηθείσζε ηνπ εξεπλεηή κε ηα δεδνκέλα 

2. Παξαγσγή αξρηθψλ θσδίθσλ απφ ηα δεδνκέλα 

3. Αλαδήηεζε πηζαλψλ ζεκάησλ ή/θαη ππνζεκάησλ κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ 

δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ 

4. Δπαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ θαη δεκηνπξγία Θεκαηηθνχ Υάξηε 

5. Οξηζκφο θαη νλνκαζία ζεκάησλ 

6. Έθζεζε ησλ δεδνκέλσλ – ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζπιινγηθήο ηνπο 

εκπεηξίαο. Οη ηδέεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζέκα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνρή θαη απηή 

ελαπφθεηηαη ζηνλ αλαιπηή, ν νπνίνο έρεη απζηεξά κειεηήζεη πψο νη δηαθνξεηηθέο 

ηδέεο ή ηα ζηνηρεία ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο κε ηξφπν πνπ έρεη λφεκα. Σα ζέκαηα δελ 

πεξηγξάθνληαη απιψο, αιιά αλαιχνληαη. Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην 

εξεπλψκελν θαηλφκελν βηβιηνγξαθίαο αληινχληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, νπφηε ν εξεπλεηήο είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζεη έλα 

έγθπξν επηρείξεκα γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ (Aronson, 1995). Άιισζηε, φηαλ ε 

κέζνδνο επηιέγεηαη γηα λα θσηίζεη ην λφεκα θαη ηνλ πινχην ηεο ππνθεηκεληθήο 

εκπεηξίαο ηεο θνηλσληθήο δσήο ρξεηάδεηαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε. ην πιαίζην 

απηφ, ε αληηθεηκεληθφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο απνπζίαο εξκελείαο, δελ εμππεξεηεί ηελ 

θνηλσληθή έξεπλα (Attride-Stirling, 2001). 

Μέζα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ, αλαδχζεθαλ ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, είηε 

επαλαιακβάλνληαη είηε νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο απνδίδνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε 

απηά, αθφκε θαη αλ δελ εκθαλίδνληαη κε ζπρλφηεηα. Ζ νξγάλσζε θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απεηθνλίδεηαη ζην Θεκαηηθφ Υάξηε πνπ αθνινπζεί, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζεκάησλ κε ηα ππνζέκαηά ηνπο θαη 

παξνπζηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ 

πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, θαζψο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο απηψλ ησλ παξαγφλησλ.  

Ζ πξψηε εμνηθείσζε κε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ έγηλε ήδε απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ (176 ζειίδεο αξρηθφ θείκελν). Μεηά απφ 

επαλαιακβαλφκελε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγήζακε κηα πξψηε εηθφλα  γηα ην λφεκά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά 

https://www.researchgate.net/researcher/80427197_Jennifer_Attride-Stirling
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εξσηήκαηα θαη κε πνηνηηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο απνδίδνπλ ζεκαληηθφηεηα. ηε δεχηεξε θάζε ηεο αλάιπζεο, 

εμεηάζακε ηα θείκελα έλα πξνο έλα. Με απαγσγηθή δηαδηθαζία απνκνλψζακε ηα 

λνήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζε θάζε ζρεηηθφ 

απφζπαζκα απνδφζεθε έλαο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, νπφηε δεκηνπξγήζακε  

594 αξρηθνχο θσδηθνχο. ε επφκελν ζηάδην, κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αξρηθψλ 

θσδηθψλ, αλαδεηήζακε πηζαλά ζέκαηα ή ππνζέκαηα, θαηαιήγνληαο ζε 161 νκάδεο. 

Γεκηνπξγήζακε ζεκαηηθνχο πίλαθεο, γεγνλφο πνπ μεθιείδσζε ηελ πεξαηηέξσ 

νξγάλσζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππνζεκάησλ, νπφηε πξνρσξήζακε 

ζε νξηζκφ θαη νλνκαζία απηψλ ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Δπαλεμεηάζακε ην πιηθφ 

απηφ, ψζηε λα ππάξρεη λνεκαηηθή ζπλνρή αλάκεζα ζηνπο θσδηθνχο ηνπ θάζε 

ζέκαηνο, ελψ ηα ζέκαηα κεηαμχ ηνπο λα δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα. 

Μεηά απφ πνιιέο πηζαλέο νκαδνπνηήζεηο θαη κε γλψκνλα ηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα, θαηαιήμακε ζε έμη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ θαζεκηά πεξηιακβάλεη 

πνηνηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο πηπρέο, ηα ππνζέκαηα. ην παξάξηεκα παξνπζηάδνπκε 

ηνπο ζεκαηηθνχο πίλαθεο ησλ ππνζεκάησλ, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηηο έμη ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο. Δπηιέγνπκε λα κελ παξαζέζνπκε απηνχζηα ζπλέληεπμε, ζην πιαίζην ηεο 

ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνο απνθπγή ηαπηνπνίεζεο θάπνηνπ/αο 

ζπκκεηέρνληα/νπζαο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη κε αχμνληα αξηζκφ, ελψ ηα ίδηα άηνκα ζηνπο ζεκαηηθνχο 

πίλαθεο θσδηθνπνηνχληαη κε 1 έσο 20, ζε ηπραία, αιιαγκέλε ζεηξά. ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε 1 – 20 θσδηθνπνηνχληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, ελψ ε θσδηθνπνίεζε Π1- Π32 αθνξά ηνπο Πίλαθεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο δειψζεηο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ γηα θάζε ζέκα. 

 

 

4.7.2 Θεματικόσ Χϊρτησ 

ηνλ αθφινπζν Θεκαηηθφ Υάξηε παξνπζηάδνληαη θαη ζπλνςίδνληαη ηα αλαιπηηθά 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Ο Θεκαηηθφο Υάξηεο απνηππψλεη ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, ηα 

ππνζέκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.   
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Οη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε 

ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ είλαη: (α) Δμσηεξηθά εκπφδηα θαη (β) Δζσηεξηθά εκπφδηα 

πνπ απαληνχλ ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, (γ) Δμσηεξηθέο πεγέο ππνζηήξημεο θαη 

(δ) Πξνζσπηθή ππνζηήξημε πνπ απαληνχλ ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, (ε) 

Δπαγγεικαηηθή επηινγή θαη (ζη) Ηδαληθφ επάγγεικα πνπ απαληνχλ ζην ηξίην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Γηα ηηο 4 πξψηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο δελ γίλεηαη απιή 

θαηαγξαθή, αιιά αλαθέξνληαη θαη νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο νπνίνπο ην θάζε εκπφδην επηδξά. Αλαθνξηθά κε ην δηαρσξηζκφ 

ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πεγψλ ππνζηήξημεο ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, απηφο έγηλε 

κε βάζε ηελ θαηάηαμε πνπ έθαλαλ νη ίδηνη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαη φρη ε 

εξεπλήηξηα, δεδνκέλνπ φηη ε δηάθξηζε απηή είλαη ηερλεηή, θαζψο πνιινί εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο εζσηεξηθεχνληαη θαη ε αμία ηεο έγθεηηαη ζηελ εξκελεία πνπ ηνπο δίλνπλ 

ηα ππνθείκελα (Jackson & Nutini, 2002· Καηζίθεο, 2013· Lent et al., 2000). 

Χο εμσηεξηθά εκπφδηα ή εκπφδηα πιαηζίνπ εμεηάδνληαη νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο (άλζξσπνη, γεγνλφηα, ζπζηήκαηα) πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη δελ 

ειέγρνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο
13

. 

Χο εζσηεξηθά εκπφδηα εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ή πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ειέγμνπλ νη ίδηνη/εο θαη παξεκπνδίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο. 

Χο εμσηεξηθέο πεγέο ππνζηήξημεο ή πιαηζίνπ, εμεηάδνληαη νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο (άλζξσπνη, γεγνλφηα, ζπζηήκαηα) πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη 

εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο, φκσο δελ έρνπλ 

νηθνδνκεζεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Χο εζσηεξηθέο πεγέο ππνζηήξημεο ή πξνζσπηθή ππνζηήξημε εμεηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο, θαη πξνέξρνληαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηηο έρνπλ 

νηθνδνκήζεη νη ίδηνη/εο.  

Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή αθνξά ηελ εμέηαζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηινγή, ζηνρνζέηεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζην επάγγεικα ην νπνίν 

εμαζθεί ή επηδηψθεη λα εμαζθήζεη. 

                                                             
13 ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηνη αηνκηθνί παξάγνληεο (ειηθία, θαηαγσγή), ηνπο νπνίνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αληηιακβάλνληαη σο εκπφδηα πιαηζίνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ηνπο ειέγρνπλ νη ίδηνη/εο θαη 

απνηεινχλ εκπφδηα ζε πξαθηηθφ θαη φρη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. 
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Σν ηδαληθφ επάγγεικα, κε ην νπνίν ην άηνκν κπνξεί θαη λα κελ αζρνιεζεί, γηα 

ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ εκπνδίσλ θαη 

ησλ πεγψλ ππνζηήξημεο ζηελ πξφζεζε λα ζέζνπλ ζηφρν ζε απηφ. 
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5. Αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 

5.1 Το προφύλ των ςυμμετεχόντων/ουςών 
Απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Π1) νη 5 είλαη γπλαίθεο θαη νη 15 άληξεο 

(ε εθπξνζψπεζε ηνπ θχινπ αληηζηνηρεί ζε εθείλε ησλ ζεξαπεπηηθψλ θνηλνηήησλ), 

ειηθίαο απφ 27 έσο 50 εηψλ. Έλα άηνκν θαηνηθεί ζηε Λάξηζα θαη νη ππφινηπνη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, 8 άηνκα ήξζαλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα 

εληαρζνχλ ζην θιεηζηφ Πξφγξακκα ηνπ ΚΔΘΔΑ Ηζάθε θαη φινη απνθάζηζαλ λα 

παξακείλνπλ κφληκα ζηελ πφιε. 14 άηνκα είλαη άγακνη/εο, έλαο είλαη έγγακνο, έλαο 

είλαη ζε ιεπθφ γάκν, έλαο έρεη ζπλάςεη ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο θαη 3 είλαη 

ρσξηζκέλνη/εο. Απφ απηνχο/έο, νη 6 είλαη γνλείο (1 ή 2 παηδηά) θαη έλαο ηελ πεξίνδν 

πνπ δηεμήρζε ε ζπλέληεπμε πεξίκελε παηδί. Αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, 

17 άηνκα έρνπλ απνιπηήξην Λπθείνπ (νη ηξεηο ην νινθιήξσζαλ ζην ΚΔΘΔΑ), 2 

έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ (ην νινθιήξσζαλ ζην ΚΔΘΔΑ) θαη έλα άηνκν 

απνιπηήξην Γεκνηηθνχ, ελψ ζπλερίδεη ην ζρνιείν. Δπίζεο, δχν άηνκα έρνπλ πηπρίν 

ΣΔΗ θαη 5 άηνκα έρνπλ νινθιεξψζεη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, 4 άηνκα ήηαλ άλεξγνη/εο (κφιηο 

μεθηλνχζαλ ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο), νη 2 ζε εκηαπαζρφιεζε (απνηειεί επηινγή 

ηνπο), έλαο πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε (απνηειεί επηινγή ηνπ) θαη νη ππφινηπνη/εο ζε 

8σξε, ζηαζεξή απαζρφιεζε. Χο πξνο ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο, νη 9 θαηέρνπλ 

εηδηθεπκέλε εξγαζία θαη νη 7 αλεηδίθεπηε εξγαζία. πγθεθξηκέλα, 2 άηνκα εμαζθνχλ 

θαιιηηερληθφ επάγγεικα, 1 είλαη δηνηθεηηθή ππάιιεινο, 3 νδεγνί, 5 εμεηδηθεπκέλνη 

ηερληθνί, 1 εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο, 2 αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, 3 εξγάδνληαη ζηελ εζηίαζε, 

1 ζε πσιήζεηο, 2 ζε θξνληίδα αηφκσλ. 

5.2 Θεματικϋσ κατηγορύεσ 

5.2.1 1η θεματικό κατηγορύα: Εξωτερικϊ εμπόδια και τομεύσ επύδραςησ 

Έλα εμσηεξηθφ εκπφδην ζηελ εχξεζε εξγαζίαο πνπ αλαθέξνπλ ζρεδφλ φινη/εο νη 

εξσηψκελνη/εο, είλαη ε ηξέρνπζα πνιηηηθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο (Π2). Ο 

παξάγνληαο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ αλεξγία, ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ, ηελ 

αλαμηνθξαηία: «Δθηφο απ‟ ηελ αλεξγία πνπ ΟΝΣΧ ππάξρεη, δελ βιέπσ θάπνην άιιν 

εκπφδην. Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ θαη ηα θαιχπηεη φια ηα άιια. Γειαδή θαη λα 

ππάξρνπλε εκπφδηα, ηα νπνία δελ έρσ αλαγλσξίζεη εγψ, κφλν απηφ θηάλεη αο πνχκε» 

(12) ή: «Φάρλσ γηα δνπιεηά. Λέεη πφζνη επηζθέθηεθαλ απηή ηε ζειίδα θαη κπνξεί λα 

είλαη γχξσ ζηα 800 άηνκα.  Πξέπεη λα „ρεηο πνιιή ηχρε πιένλ γηα λα ζε πάξνπλ» θαη 
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«θιείλεη ην έλα κεηά ην άιιν θαη δηψρλνπλ» (13). Γχν άηνκα αλαθέξνπλ σο εκπφδην 

ζηελ εχξεζε θαη εμέιημε ηεο εξγαζίαο ηελ αλαμηνθξαηία: «Τπάξρνπλ πνιιά βίζκαηα, 

ζέινπλ λα ζε θάλε, λα ζε θάςνπλ» (9). Λίγνη/εο αλαθέξνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο 

ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο: 

«ζηελ Ιζάθε είρε παξαγσγηθέο κνλάδεο. Μπνξνχζεο λα ηειεηψζεηο ην Πξφγξακκα θαη 

λα παο λα δνπιέςεηο ζηελ θνηλφηεηα» (1). 

ρεδφλ φινη/εο αλαθέξνπλ ηηο θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππναπαζρφιεζεο θαη ηεο πεξηζηαζηαθήο εξγαζίαο (Π3): 

«Δλψ αο πνχκε ππάξρνπλε αγγειίεο, παο εθεί θαη δελ ζέινπλε. Ή ζε ζέινπλ λα 

δνπιέςεηο κηα δπν κέξεο» (12). Δπίζεο, ηελ πξφζεζε εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο 

εξγνδφηεο, σο ζπλέπεηα ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο: «Πνιιέο ψξεο, πνιιή θνχξαζε, ιίγα 

ιεθηά θαη άξρηδε λα κελ κε πνιππιεξψλεη» (19). Ο παξάγνληαο απηφο επεξεάδεη ηηο 

πξνζδνθίεο θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ 

παξακνλή ζηελ εξγαζία: «έρσ πάεη ζε δνπιεηά πνπ έλνησζα φηη κε θνξντδεχεη, πνπ δελ 

κνπ έδσζε θακία ζεκαζία, επεηδή ζα κπνξνχζε λα καο δηψμεη φπνηε ζέιεη θαη δελ ζα 

ήηαλ ηφζν δχζθνιν γη‟ απηφλ λα ην θάλεη … ήηαλ θαη ην πξψην (πνπ πήγε) θαη κ‟ έθαλε 

πνιχ (κε πείξαμε). Ύζηεξα θξαηνχζα ιίγν κηθξφηεξν θαιάζη» (13) ή «γεληθά, θαη ζηα 

ρξήκαηα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζνπ θέξνληαη εθεί» (16) θαη «Καη μαθληθά παο λα 

δεηήζεηο δνπιεηά θαη ν άιινο πάεη λα ζε εθκεηαιιεπηεί! … απηφ κε επεξέαδε πνιχ» 

(20). 

Ο θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο ζε βάξνο ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ αλαθέξεηαη, 

ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ, σο εκπφδην ζηελ πξφζιεςε θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο (Π4). Πνιινί/εο δειψλνπλ φηη πηζαλή απνθάιπςε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηεο ρξήζεο ζηνλ εξγνδφηε, ηδηαίηεξα ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο πξφζιεςεο, 

ζπλεπάγεηαη απφιπζε. Οη πεξηζζφηεξνη/εο ην απνδίδνπλ ζε άγλνηα ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ γηα ην θαηλφκελν ηεο νπζηνεμάξηεζεο, άγλνηα πνπ πξνθαιεί θφβν θαη 

απφξξηςε: «σο επί ην πιείζηνλ άκα ν άιινο (ν εξγνδφηεο) κάζεη θάηη, αλ είλαη αθφκα 

αξρή, ην πην πηζαλφ είλαη λα ζε ζηείιεη (απνιχζεη). Αλ φκσο ζε γλσξίζεη, ίζσο θαη λα 

κελ» (2) ή «έπαηξλε ηειέθσλν (ζηνλ εξγνδφηε) θαη ηνλ έιεγε “δηψμ‟ ηνλ/ηελ ηνλ/ηελ 

παιηνπξεδάθηα,  ζα ζνπ θνιιήζεη ηα παηδηά, ζα ζνπ θιέςεη ην καγαδί”» (8) θαη «είλαη 

θάηη πνπ κε θαίεη ξε παηδί κνπ φηη πψο ζα είλαη ε αληίδξαζή ηνπ (ηνπ εξγνδφηε) κεηά. 

Μφιηο κάζεη φηη εγψ ήκνπλ πξψελ ρξήζηεο/ηξηα. Γειαδή είλαη, ΔΙΝΑΙ εκπφδην απηφ γηα 

κέλα, φηη είκαη αο πνχκε πξψελ ρξήζηεο/ηξηα, αιιά νθ, πνιινί δελ μέξνπλε. Σν ηη 

γίλεηαη αο πνχκε, πψο έλαο άλζξσπνο ΜΠΟΡΔΙ λα αιιάμεη αο πνχκε, νθ. Τπάξρνπλε 
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θνβίεο. Απφ ηελ άγλνηα πην πνιχ» (12).Ο θφβνο απηφο γηα φζνπο δνπλ ζηελ επαξρία 

ηνπο/ηηο απνηξέπεη αθφκε  απφ ηελ επαγγεικαηηθή δηεθδίθεζε: «επεηδή κε γλψξηδαλ θη 

απηά. Δ, δπζθνιεπφκνπλ λα πάσ λα δεηήζσ δνπιεηά ζε θάπνηνλ. Όρη. Γελ πήγαηλα» 

(16). 

Άιιν εμσηεξηθφ εκπφδην ζην ζηάδην ηεο επαλέληαμεο, είλαη ε ππνρξεσηηθή 

παξνπζία ζηηο ζεξαπεπηηθέο νκάδεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Π5). Οη ηαθηηθέο νκάδεο πνπ 

γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο, αιιά θαη νη έθηαθηεο νκάδεο απνηεινχλ 

εκπφδην ζηε δηεπζέηεζε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, θαζψο δελ απνθαιχπηνπλ ζηνλ 

εξγνδφηε ηελ ππνρξέσζε απηή: «γίλνληαη θάπνηεο έθηαθηεο νκάδεο μέξσ γσ φηαλ 

ζπκβεί θάηη ζηελ επαλέληαμε, εθείλεο δελ έρεη σξάξην. Κη απηφ ιίγν κε δπζθνιεχεη 

ηψξα, ηη ζα πσ ζηνλ εξγνδφηε» (3) ή «Γελ ην ζεψξεζα απαξαίηεην λα ην πσ ζε 

άλζξσπν πνπ δελ μέξσ. Θα ήηαλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην λα κε πάξνπλ ζηε δνπιεηά» 

θαη «Γε ζέισ λα ιείπσ ζηηο νκάδεο, δελ κπνξψ λα ιείςσ θαη απφ πνιιέο νκάδεο» 

(17). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αγσλία ζπκκεηέρνληα/νπζαο πνπ ζπλδέεη ηε 

καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλέληεπμεο κε ην θφβν ηεο απνθάιπςεο: «ζα κε θαηαγξάςεηο; 

Να κελ καζεπηεί ηίπνηα. Θεζζαινλίθε είλαη, φινη γλσξηδφκαζηε. Όρη κφλν ην φλνκα, 

νχηε θαη ε πεξίπησζε» (4). 

Χζηφζν, ε εκπεηξία θάπνησλ θαλεξψλεη θαηάξξηςε ηεο θνηλσληθήο 

πξνθαηάιεςεο γηα ην πξφβιεκα ηεο νπζηνεμάξηεζεο (Π4). Κάπνηα άηνκα έρνπλ 

θάλεη γλσζηφ ην ηζηνξηθφ ηεο ρξήζεο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ρσξίο απηφ λα 

ηνπο ζηνηρίζεη ηελ εξγαζία. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππνζηήξημε απφ ζπλάδειθν: «κε 

θνβάζαη λα ηεο ην πεηο (ζηελ πξντζηακέλε), γηαηί μέξεη απηή, έρεη θη απηή παξφκνην 

ζηελ νηθνγέλεηα, δελ ζα ζε θαηεγνξήζεη, δελ είλαη ηέηνηνο άλζξσπνο» (4) θαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε: «Βαζηθά μέξεη, κ‟ εκπηζηεχεηαη, έρσ θιεηδί απ‟ ην καγαδί»  (8) ή «ην θαιφ 

ήηαλε φηη είλαη λένη άλζξσπνη (νη εξγνδφηεο), θαη φρη κφλν δελ κάζεζαλ, αιιά δείμαλε 

θαη πνιχ ελδηαθέξνλ» (15). 

5.2.2 2η θεματικό κατηγορύα: Εςωτερικϊ εμπόδια και τομεύσ επύδραςησ 

Χο εκπφδην ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αλαθέξεηαη ε έιιεηςε ζε ηππηθά πξνζφληα, φπσο 

ρακειή εθπαίδεπζε θαη έιιεηςε θαηάξηηζεο (Π7). πλέπεηα ηνπ εκπνδίνπ απηνχ είλαη 

νη πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, πνπ παξαθσιχνπλ ηελ είζνδν ζηελ 

εξγαζία: «ην πην βαζηθφ είλαη φηη δελ έρσ θάπνηα αλαγλψξηζε, θάπνην πηπρίν. Πάλσ 

ζε νηηδήπνηε αο πνχκε» (12) νπφηε πεξηνξίδνληαη θαη νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο: 

«δελ έρσ θάπνην ραξηί, θάπνην πηπρίν θη έηζη, δελ έρσ πνιιέο επηινγέο» (20). 
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Δπνκέλσο, ηνπνζεηνχληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε κέζα ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά 

εξγαζίαο: «ζα ππήξραλ θη άιινη άλζξσπνη, κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα, κε πεξηζζφηεξα 

πηπρία, ζέκα θαηάξηηζεο θη έηζη» (13). Παξφια απηά, ζε θάπνηνπο/εο θαίλεηαη 

δχζθνιν λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε θάπνην λέν επάγγεικα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπξχλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο: «δελ ήζεια λα κπσ ζηε δηαδηθαζία, λα 

δπζθνιεπηψ αο πνχκε, λα κάζσ θάηη άιιν, ζα δπζθνιεπφκνπλ δειαδή λ‟ αληεπεμέιζσ 

ζε θάηη πνπ δελ μέξσ» (6).  

Δζσηεξηθφ εκπφδην απνηεινχλ θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ αλαζθάιεηα, ν 

θφβνο απνδνθηκαζίαο, ην άγρνο, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηα επαγγεικαηηθά 

ζέκαηα θαη φρη κφλν (Π8): «πψο ζα δεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ηζφηηκν νπζηαζηηθά ξε παηδί 

κνπ. Πνιιέο θνξέο λνηψζεηο θαη κεηνλεθηηθά … Όρη κφλν κε ηε δνπιεηά, θαη κε ηηο 

ζρέζεηο, κε ηηο γπλαίθεο, εκείο πνπ έρνπκε απηφ ξε παηδί κνπ, ην „ρνπκε» (2), ή «είκαη 

πνιχ θαιφο/-ή ζηε δνπιεηά, αιιά κε πηάλεη ζηελ αξρή παληθφο, άγρνο, ην πψο ζα θαλψ 

… Θα κε ζπκπαζήζνπλε; ... Γηαηί κεηά κνπ κέλεη θαη λνηψζσ αλαζθάιεηα θαη ζηηο 

άιιεο δνπιεηέο» (20). Χζηφζν, θάπνηνη/εο δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

θσιχκαηα, ελψ άιινη/εο βιέπνπλ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη σο θηλεηήξην δχλακε: 

«Γελ έρσ δειαδή θσιχκαηα λα πάσ λα δεηήζσ δνπιεηά, πψο ζα κε δεη ν εξγνδφηεο. 

Γελ κε λνηάδεη. Σνπο έρσ βάιεη φινπο ζε κηα ίδηα ζπλνκνηαμία, νπφηε γηα κέλα είλαη 

φινη ην ίδην» (9) θαη «Αλ θαηαιάβσ φηη ζηακαηάσ ή κε ζηακαηάλε απηφ κε θάλεη λα 

βξσ δνπιεηά. … δελ μέξσ απφ πνχ παίξλσ δχλακε, αιιά ε κφλε ιέμε πνπ κνπ έξρεηαη, 

είλαη ε αλαζθάιεηα. Γε ζέισ λα ηε λνηψζσ» (19).  

Δζσηεξηθφ εκπφδην θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο, είλαη ε δηαρείξηζε ηεο 

ίδηαο ηεο αιιαγήο θαη ε πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, εθηφο θνηλφηεηαο (Π9). 

Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξψπνπο, θαη ην πψο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη ζην λέν πιαίζην: «εληάμεη ζηελ αξρή ζνπ θαίλεηαη ιίγν θάπσο, 

είλαη ζαλ λα πέθηεηο απ‟ ηνλ Άξε, ηνλ πιαλήηε» (2) θαη «ζε κηα επαλέληαμε φζν 

αθνξά ην θνκκάηη θαη ηεο δνπιεηάο, πξέπεη λα δνθηκάζεηο, λα πέζεηο, λα ζεθσζείο, λα 

δεηο: αλ ην ρεηο, πφζν ην ρεηο, ηη έρεηο, αλ απνγνεηεχεζαη, ηη θάλεηο» (1). Ηδηαίηεξε 

ζεκαληηθφηεηα απνθηά ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή, ζε 

ςπρνινγηθφ επίπεδν: «άζρεηα κε ην πψο ήκνπλ επαγγεικαηηθά, κε ηνλ εαπηφ κνπ δελ 

ήκνπλ θαιά αθφκα. Γηαηί δελ ήκνπλα. Μφιηο είρα βγεη απφ θνηλφηεηα, δελ ήμεξα ηη ζα 

θάλσ επαγγεικαηηθά, δελ ήμεξα ηη ζα θάλσ κ‟ εκέλα, αλ ζα είκαη θαιά, αλ δελ ζα είκαη. 

Γειαδή θνβφκνπλα, αγρσλφκνπλα» (8). Σελ πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο ηα 

ζεξαπεπηηθά ζέκαηα πξνεγνχληαη, νπφηε ε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ζην εξγαζηαθφ 



83 
 

πεξηβάιινλ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ παξακνλή ζηελ εξγαζία: «βγαίλεηο απφ ηελ 

θνηλφηεηα, αιιά δελ παχεηο λα αζρνιείζαη κε ην βαζηθφ ζνπ αο πνχκε ζέκα. Καη έπξεπε 

λα γίλνπλ ζε ζπλδπαζκφ … δελ έλνησζα θαιά κε ην θιίκα, κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζπλεξγαδφκαζηε δελ ήκαζηαλ θαιά, ε πίεζε απφ ηελ νκάδα θαη ηνπο αλζξψπνπο κνπ 

ήηαλ λα ηελ αθήζσ ... Γηαηί δελ κνπ έθαλε θαιφ» (20). 

Χο εκπφδην ηνπ εαπηνχ θάπνηνη αληηιακβάλνληαη θαη ηηο δπζιεηηνπξγηθέο 

παξαδνρέο πνπ θνπβαινχλ απφ ην παξειζφλ ηεο ρξήζεο, ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηελ 

εξγαζία (Π10). Έλα εκπφδην πξηλ εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά, είλαη ν θφβνο αλ ζα 

κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εξγαζία ρσξίο ηελ επήξεηα νπζηψλ, επεηδή δελ 

έρνπλ αλάινγε εκπεηξία ζην παξειζφλ: «ηψξα δελ μέξσ θη αλ.. δελ έρσ δεη.. δελ μέξσ 

θαζαξφο/ε πψο ζα δνπιεχσ ηψξα, γηαηί πάληα έπηλα φηαλ δνχιεπα, θαηάιαβεο; ζα 

δνχκε» (3). πσο θάπνηνο ζπκάηαη ηελ πεξίνδν απηή κεηά απφ θαηξφ: 

«πξνβιεκαηίζηεθα ... Μήπσο απηφ πνπ πξφθεηηαη λα πάσ λ‟ αληηκεησπίζσ είλαη 

θάπσο; Γηαηί εγψ έθαλα (δνχιεπα) ζπλέρεηα κε ηελ εξσίλε θη έηζη» (7). Μεηά ηελ 

πεξίνδν απηή θαη, αθνχ εξγάζηεθε, ην ίδην άηνκν δειψλεη: «εθψλνκαη ην πξσί θαη 

ιέσ γηα πιάθα ηα „ρσ φια απηά. Σψξα. Απιψο, φηαλ είζαη ρξήζηεο/ηξηα ζνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηέηνηα πξάγκαηα» (7). 

Άιιν εζσηεξηθφ εκπφδην πνπ δειψζεθε ζπρλά, είλαη ν θφβνο γηα ππνηξνπή 

(Π10). Απηφο ν θφβνο ζπλδέεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο: «είλαη ιφγνο 

ππνηξνπήο κνπ εκέλα ε δνπιεηά. Δγψ πάληα φηαλ έπηαλα κηα δνπιεηά κε ξνπθνχζε απηφ 

ην θνκκάηη ηεο δνπιεηάο. Γελ έθαλα ζρέζεηο, ήκνπλα κφλν δνπιεηά, ζπίηη θαη ρξήζε ξε 

παηδί κνπ, θαηάιαβεο; φιν κνπ ην είλαη ηέινο πάλησλ ην έδηλα εθεί. ηε δνπιεηά» (5), 

φπσο θαη κε ηηο θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο: «λνκίδσ φηη αλ θαζφκνπλ, ζα έπηλα» 

(8). Χζηφζν, ε εξγαζία αλαθέξεηαη θαη σο παξάγνληαο απνηξνπήο ηεο ππνηξνπήο: 

«ήκνπλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, δελ ππήξρα, απηφ πνπ κ‟ έθαλε λα πάξσ απφθαζε θαη 

λα πάξσ ηα πάλσ κνπ ήηαλ “Όρη. Θα ζεθσζψ θαη ζα πάσ ζηε δνπιεηά ζαλ λα κελ 

ηξέρεη ηίπνηα” θη απηφ κε βνήζεζε πάξα πνιχ» (19), ελψ ππφ άιιεο πξνυπνζέζεηο ην 

ίδην άηνκν δειψλεη: «αλ αο πνχκε βξσ ηελ ηέιεηα δνπιεηά, απηή πνπ αγαπψ, ηηο ψξεο 

πνπ ζέισ, μεθνχξαζηε θη απηά, πνιιά ιεθηά θαη φια ηαθηνπνηεκέλα ζηε δσή κνπ, 

κπνξεί θη εθεί λα πησ. Γηαηί ζα ηα „ρσ φια. ... γηαηί εζπράδεηο. Κη εγψ δειαδή ζηε δσή 

κνπ ήζεια λα πησ, γηαηί ηα είρα φια ηέιεηα. ε φια ζέιεη κέηξν. Ννκίδσ φηη δε ζέιεη 

άθξα. Άκα κπνξψ θαη ηα ηζνξξνπψ, είκαη θαη θαιά» (19).Σέινο, έλα άηνκν ζπλέδεζε 

ηε ρξήζε κε ηελ θαιχηεξε εξγαζηαθή απφδνζε, θαζψο αηζζάλεηαη φηη κεηά ηε 
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δηαθνπή ηεο ρξήζεο δελ έρεη ηελ ίδηα έκπλεπζε ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ/ηεο 

θαζήθνληα.  

Μία θαηεγνξία εκπνδίσλ πνπ απαξηίδεηαη απφ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αληηιακβάλνληαη σο εμσηεξηθά εκπφδηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ 

ηα ειέγρνπλ νη ίδηνη/εο, ελψ ηα ηνπνζεηνχλ ζε πξαθηηθφ θαη φρη ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν. Ζ θαηεγνξία απηή είλαη εηεξνγελήο, θαη αθνξά ηελ ειηθία, ηελ θαηαγσγή 

θαη ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θάπνηνη 

αληηιακβάλνληαη σο εκπφδην πιαηζίνπ ηελ απνπζία ππνζηεξηθηηθήο πεγήο (Π6). 

Καηά θχξην ιφγν αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ δηθηχνπ εμαηηίαο αιιαγήο 

πφιεο δηακνλήο. ε θάπνηνπο/εο ιείπεη ε νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε, ζε πιηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ επίπεδν, «μέξσ φηη θαη πάιη θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα βξεζψ θαη κφλνο/ε 

κνπ. Καη κ‟ αλεζπρεί» (14), φπσο ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε απνπζία νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο: «Πνηέ δελ είρα ζηήξημε νχηε απ‟ ηνπο δηθνχο κνπ, νχηε απφ θαλέλαλ 

(πιηθή)» (18) θαη «Αο πνχκε δελ επέιεγα δνπιεηέο πνπ ήηαλ. Γηαηί έπξεπε λα παίξλσ 

αζηηθφ. Σν έλα εηζηηήξην δελ κπνξνχζα λα ην πάξσ» (20).  

 

5.2.3 3η θεματικό κατηγορύα: Εξωτερικϋσ πηγϋσ υποςτόριξησ και τομεύσ 

επύδραςησ  

5.2.3.1 Δομικέσ πηγέσ υποςτήριξησ 

ρεδφλ φινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαθέξνπλ σο ηζρπξή πεγή ππνζηήξημεο ζηελ 

πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ην Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ΚΔΘΔΑ 

Ηζάθε, ε πιεηνλφηεηα δε, σο ηελ θχξηα. Μηινχλ είηε γηα ην Πξφγξακκα γεληθά, είηε 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξνζσπηθφ, ηνπο επφπηεο/ηξηεο, ην ηκήκα εθπαίδεπζεο, ηελ 

νκάδα ηνπο, άιινπο απφθνηηνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ 

έγθεηηαη ζε ςπρνινγηθφ, πιηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν.  

Σν Πξφγξακκα σο δνκή (Π11), πξνζθέξεη ζε πξαθηηθφ θαη πιηθφ επίπεδν: λνκηθή 

ζηήξημε, ππνηξνθίεο ζε ζρνιέο, δηεπζέηεζε γξαθεηνθξαηηθψλ εθθξεκνηήησλ, φπσο 

άδεηα παξακνλήο, βεβαηψζεηο θαη πάζν, μελψλα θηινμελίαο κέρξη λα απνθαηαζηαζνχλ 

νηθνλνκηθά: «Καη ν μελψλαο κε βνήζεζε πνιχ. Γηα λα κπνξψ φιν απηφ λα ην ηξέμσ. 

Να ςάμσ γηα δνπιεηά» (16), ελψ έλα άηνκν αλαθέξεη νηθνλνκηθή ζηήξημε. 

Σν πξνζσπηθφ - νη επφπηεο/ηξηεο (Π11): νη πεξηζζφηεξνη/εο αλαθέξνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά ζέκαηα: «Δίλαη κεηά 

θη απηφ πνπ κπνξψ λα θάλσ θη εγψ. Ν‟ αλαγλσξίδσ, θαη λα βάδσ ζηφρνπο. Σν 
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δνθίκαζα κεο ζην ΚΔΘΔΑ απηφ, έβαδα ζηφρνπο θη έβιεπα φηη κπνξψ λα ηνπο πεηχρσ 

ηειηθά θη φηη φηαλ ηνπο ηειείσλα αηζζαλφκνπλα θαιά» (12) ή «Αλά πάζα ζηηγκή πνπ 

ζα πάξσ ηειέθσλν, λα δεηήζσ θαη αηνκηθφ θαη έθηαθην αλ ρξεηάδεηαη» (17). Παξ‟ 

φια απηά έλα άηνκν δηαθσλεί κε ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ/ηεο απφθαζε: «Γελ κ‟ άξεζε βέβαηα πνπ κνπ ην „πε, γηαηί, “Ση δνπιεηά είλαη απηή 

ηψξα πνπ θάλεηο θαη ςάμε λα βξεηο θάηη θαιχηεξν” θαη ηέηνηα. Δλψ έηζη πσο είλαη ηα 

πξάγκαηα είλαη πνιχ δχζθνιν αο πνχκε λα βξεηο θάηη» (6).  

ινη/εο ζρεδφλ αλαθέξνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν: «θάπνηα ζηηγκή ηα παξαηνχζα, κε γπξλνχζε ε xxx (επφπηξηα) γηα λα 

θαηεβαίλσ ζην θιακπ» (18) θαη «Με ζθνπληάεη, γηαηί αιιηψο επαλαπαχνκαη ζην φηη 

δελ έρσ θαλέλαλ λα κε ζθνπληήμεη λα μεβνιεπηψ» (15). Κπξίσο φκσο αθνξά ηελ 

ελδπλάκσζε ζηελ αιιαγή: «ην Πξφγξακκα, πνπ ζνπ δείρλεη ην δξφκν. Ση άιιν λα ζνπ 

κάζεη;» (7) θαη «εγψ δελ μέξσ πψο ζα ηα θαηάθεξλα θαη αλ ζα ηα θαηάθεξλα» (20). 

Χζηφζν, θάπνηνη/εο δελ αληηιακβάλνληαη ππνζηήξημε ζηελ εχξεζε εξγαζίαο απφ ην 

Πξφγξακκα: «απ‟ ην Πξφγξακκα δε ζα δεηνχζα βνήζεηα, γηαηί παηάσ ζηα πφδηα κνπ, 

δελ. Γελ λνκίδσ φηη δελ μέξσ πψο λα ρεηξηζηψ, πψο λα βξσ κία δνπιεηά» (9). 

Σν ηκήκα εθπαίδεπζεο (Π12), ζε πξαθηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν. εκαληηθή 

ζεσξείηαη ε γλσξηκία κε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ 

θελψλ, φπσο γλψζε θαη ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (πνιινί πήξαλ θαη 

πηζηνπνίεζε) θαη πξνεηνηκαζία γηα παλειιήληεο εμεηάζεηο: «απφ ηελ θνηλφηεηα 

γλψξηζα ην ζέαηξν» (9) θαη «Με ηνπο ππνινγηζηέο, παξάδεηγκα, πνπ πήξα ην πηπρίν, 

μεθίλεζα γηα πιάθα κέζα απ‟ ηελ θνηλφηεηα εθφζνλ είρε ηκήκα ππνινγηζηψλ θαη, 

ψζπνπ άξρηζα λα ην βιέπσ πην ζνβαξά, γηαηί λα κελ ην πάξσ θη εγψ;» (13). Σν 

πξνζσπηθφ ζην ηκήκα εθπαίδεπζεο ηνπο ελδπλακψλεη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν: 

«ππήξρε ζηήξημε ζ‟ φια. Όηη “ζα βξείηε, κελ αγρψλεζηε” θη απηά» (16) ή «Δγψ 

ληξεπφκνπλα αο πνχκε, φηη ν άιινο θάλεη ηφζε πξνζπάζεηα γηα κέλα (ν ζχκβνπινο 

εθπαίδεπζεο) θαη λα κε κε πάξνπλε, ζα πάσ ξε παηδί κνπ. Αιιά έλνησζεο θη εζχ 

ηθαλνπνίεζε κεηά, έιεγα: πήγα, ληάμεη, δελ ήηαλε ηίπνηα» (20). Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα φζσλ αλαδήηεζαλ εξγαζία, ιακβάλνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ην 

θιακπ εξγαζίαο. Κχξηα αλάγθε ηνπο πνπ θαιχπηεηαη, είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε 

πιεξνθφξεζε γηα πξνγξάκκαηα, ζέζεηο εξγαζίαο θαη άιια δηθαηψκαηα. Παξάιιεια, 

επεηδή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε έιιεηςε ζε δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο γηα ηελ 

νκάδα απηή, ππνζηεξίδνληαη κε ζεκηλάξηα αιιά θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηηο 

ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ζηε ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ζηελ 
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πξνεηνηκαζία γηα ζπλέληεπμε, ζηελ επαγγεικαηηθή δηαπξαγκάηεπζε: «γηαηί ππάξρνπλ 

πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ μέξνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα βηνγξαθηθφ… Πψο ζα ζηαζψ 

ζηε ζπλέληεπμε εθεί; Ση; Πψο ζα δψζσ ηηο απαληήζεηο; Ση ζηάζε ζα θξαηήζσ;» (5). 

Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο επηδηψθεηαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ, ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα ζηνλ ηνκέα απηφ: «καο έιεγαλ λα κπαίλνπκε θαη κφλνη καο 

γηα λα έρνπκε ηνλ ηξφπν λα ην θάλνπκε απηφ θαη απφ κφλνη καο» (20). Γχν άηνκα, 

σζηφζν, δελ ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθέο ηηο ηερληθέο απηέο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο: 

«ζην θιακπ δελ πήγαηλα ηφζν, δελ πίζηεπα φηη ζα βξσ έηζη. Η δνπιεηά ζέιεη πην πνιχ 

θπλήγη έμσ. Απφ ην internet ιίγν δχζθνια» (18). 

Ζ νκάδα (Π13): ζρεδφλ ην ζχλνιν αλαθέξεη σο θχξηα πεγή ππνζηήξημεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ηελ νκάδα ηνπο. Ζ νκάδα ηνχο ππνζηεξίδεη πξσηίζησο 

ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά θαη πξαθηηθά. Σα άηνκα απφ ην Πξφγξακκα εκπλένπλ 

εκπηζηνζχλε φηαλ έρνπλ πεξάζεη απφ ην ίδην ζηάδην θαη ηα έρνπλ θαηαθέξεη: «Με ην 

λα κε ελζαξξχλεη. “Έρεη γίλεη απηφ θη εγψ έςαρλα δνπιεηά έλα δπν κήλεο αιιά ηειηθά 

βξήθα”» (5). Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη ηα άηνκα πνπ επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα: 

«βιέπσ δηαθνξά. Μ‟ έλα παηδί ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα „λνησζα πην θαιά λα ζπδεηήζσ. 

Γηαηί ν άιινο δε ζε μέξεη. Γελ κπνξεί λα θαηαιάβεη θάπνηεο θνξέο» (20). εκαληηθή 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηεπάξθεηαο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο: 

«ηελ εζηθή ζηήξημε … κε άιινλ αέξα ζα παο αλ μέξεηο φηη ζε ζηεξίδνπλ θαη νη άιινη» 

(16). ηήξημε ζηε ιήςε απφθαζεο: «λα πσ γηα ηηο δπζθνιίεο κνπ ή ηα ζέισ θη φια 

απηά. Καη κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία φινη εθεί καδί» (15). Ζ νκάδα είλαη βαζηθή 

πεγή ππνζηήξημεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δηθηχσζε: «πνπ είλαη ζηελ επαλέληαμε πην 

πξνρσξεκέλνη θη έρνπλ δνπιεηέο, φηαλ έρνπλ κηα δνπιεηά ζα κε πάξνπλ ηειέθσλν» 

(2) ή «ν άλζξσπνο πνπ δνπιεχσ είλαη απφθνηηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο» (13).  

Λίγνη/εο αλαθέξνπλ σο εμσηεξηθή πεγή ππνζηήξημεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 

ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ΜΚΟ Άξζηο (Π16). Χο πξνο ην θξάηνο έλαο/κία αλαθέξεη: «κφλν 

θαη κφλν ην Πξφγξακκα πνπ είλαη θξαηηθφ (αξθεί)» (2), θάπνηνη/εο αληηιακβάλνληαη 

σο ππνζηήξημε -αιιά ειάρηζηνη/εο αμηνπνηνχλ, ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΟΑΔΓ γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. Λίγα άηνκα ιακβάλνπλ ππνζηήξημε -

νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή, απφ ηελ ΜΚΟ Άξζηο: «Καη‟ αξρήλ πιηθά, δελ ην 

ζπδεηάκε. Αιιά κ‟ έλαλ ηξφπν θαη ςπρνινγηθά, κηα ζηγνπξηά κέζα κνπ, ην λα κπνξέζσ 

λα δήζσ. Να, ηνπιάρηζηνλ λα έρσ ηα βαζηθά» (12) θαη «Αθφκα θη απηήλ ηελ 

θνπβέληα, είλαη ζεκαληηθή γηα κέλα γηαηί κέρξη ηφηε δελ κνπ ηελ έιεγε θαλείο. Έλνησζα 
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θαιχηεξα θη έιεγα δελ είκαη κφλνο/ε κνπ ... Γελ είρα ηνλ θαηάινγν (αγγειίεο) κε ηηο 

δνπιεηέο πνπ ππάξρνπλε θαη ην „παηξλα απ‟ ηελ Άξζηο θη έςαρλα γηα δνπιεηά» (14). 

5.2.3.2 Περιβαλλοντικέσ πηγέσ υποςτήριξησ 

Αξθεηνί αληηιακβάλνληαη ηελ νηθνγέλεηα (Π14), (θπξίσο ηνπο γνλείο θαη έλα άηνκν 

ην παηδί) σο ππνζηεξηθηηθή ζηελ πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, είηε 

κε ζπλαηζζεκαηηθή ελζάξξπλζε θαη θηλεηνπνίεζε: «νη γνλείο κνπ πνπ κε παξφηξπλαλ 

αο πνχκε, κε θαζεζχραζαλ» (6) ή «Καη‟ αξρήλ κε γεκίδεη κε απηνπεπνίζεζε, κε 

δχλακε, κνπ δεκηνπξγεί ειπίδεο, ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Γηαηί εθφζνλ βιέπσ φηη ε 

νηθνγέλεηά κνπ κε ζηεξίδεη θαη δελ κε ζπλδέεη πιένλ κε ηε ρξήζε, απηφ ζεκαίλεη φηη 

κπνξψ λα ην θάλσ» (10) είηε κε νηθνλνκηθή αξσγή: «νηθνλνκηθή ζηήξημε … λα 

αλνίμσ επηρείξεζε» (5). Χζηφζν, έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη ην παηδί σο εκπφδην 

πνπ πεξηνξίδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ηαπηφρξνλα, σο πεγή θηλεηνπνίεζεο: 

«Σν πην ζεκαληηθφ εκπφδην είλαη ην παηδί θαη ηαπηφρξνλα είλαη θαη πεγή, θαη ηα δχν 

καδί» (19). 

Πνιινί/εο αλαθέξνπλ σο ππνζηεξηθηηθή πεγή ηνπο θίινπο θαη ηνλ θχθιν 

θνηλσληθψλ γλσξηκηψλ (Π15), θπξίσο ζηελ επαγγεικαηηθή δηθηχσζε «κπνξψ λα 

πεηχρσ πιένλ λα ςάμσ δνπιεηά φρη κέζσ ίληεξλεη ή εθεκεξίδαο, αιιά κέζα απφ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (λα βξσ). Δίλαη ην πην ζεηηθφ (ζεκαληηθφ) γηα λα βξεηο κηα 

δνπιεηά» (13). Δπίζεο, αλαθέξνπλ ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη πξαθηηθή 

ππνζηήξημε απφ θίινπο: «κ‟ έρνπλ ζηεξίμεη θαη ςπρνινγηθά θαη ζ‟ έλα βαζκφ 

νηθνλνκηθά» (17) θαη «απηφο δελ είρε θαη πνιιή δνπιεηά. Απηφο κε πήξε ραξηζηηθά 

επεηδή είλαη θίινο» (18). Αιιά θαη ε επαγγεικαηηθή δηθηχσζε πνπ νη ίδηνη/εο έρνπλ 

νηθνδνκήζεη κε ζπλεξγάηεο θαη θίινπο, ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ είζνδν ζην 

επάγγεικα αιιά θαη ζηελ αληαπφθξηζε ζε απηφ: «ήδε είρα θάλεη έλα πεξηβάιινλ, έλαλ 

θχθιν αλζξψπσλ, άζρεηα κε ην ηη έθαλα εγψ, πνπ κ‟ εκπηζηεπφηαλ αθφκα» (8). ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ εξγαζία αλαθέξνπλ ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο: «νη 

ζπλεξγάηεο πνπ δνπιεχακε καδί κε βνεζνχζαλ, ηνπο ξσηνχζα» (6). 

5.2.4 4η θεματικό κατηγορύα: Προςωπικό υποςτόριξη και τομεύσ επύδραςησ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί ηζρπξή πεγή ππνζηήξημεο ζηελ εχξεζε θαη 

ζηε δηαηήξεζε εξγαζίαο, ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, είηε ζην ίδην ην αληηθείκελν 

είηε γεληθφηεξα (Π17): «ε ΔΜΠΔΙΡΙΑ κνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά» (3) ή «Όηη 

παο ζε θάηη πνπ ην γλσξίδεηο θαιά, δελ ην θνβάζαη, έρεηο λα ηνπο ην δψζεηο. Παο θαη 

ιεο “ην „ρσ”. Σελ πήξεο, ζα ηελ πάξεηο, ηνπο ιεο “είλαη δηθηά κνπ”» (15) θαη «μέξσ 
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φηη ζηε δνπιεηά κνπ είκαη θαιφο/ή» (16). Καη ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ζε δηάθνξεο 

εξγαζίεο: «έρσ θάλεη πνιιέο δνπιεηέο ξε παηδί κνπ, δε δπζθνιεχνκαη ηδηαίηεξα, γηαηί 

έρσ κάζεη απφ πνιχ κηθξφο/ή λα δνπιεχσ» (2). Λίγνη/εο δειψλνπλ σο πεγή 

ππνζηήξημεο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο, ην ίδην ην αληηθείκελν: «έρσ απηφ ην επάγγεικα, 

πνπ είλαη θαιφ (εμεηδηθεπκέλν)» (3) θαη «μέξσ ηέρλε γη‟ απηφ θαη δνπιεχσ ηψξα» 

(2). Λίγνη/εο επίζεο, απνθαηαζηάζεθαλ επαγγεικαηηθά, επεηδή ην αληηθείκελν 

πξνυπήξρε: «είκαη αθεληηθφ» (7) θαη «είκαη εηζνδεκαηίαο ηψξα» (11). Μφλν έλα 

άηνκν δηαζέηεη επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε, ηελ νπνία ζεσξεί σο θχξηα πεγή 

ππνζηήξημεο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο: «Έρσ δηπιψκαηα. Καη απηά είλαη ηψξα πνπ ζα κε 

βνεζήζνπλ θαη κε βνεζνχζαλ πάληα. Πάληα!» (3). 

 εκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο ζηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε 

επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά (Π18): «Γελ έρσ δεκηνπξγήζεη πνηέ, αθφκε θαη ζηε 

ρξήζε πνπ ήκνπλα, πξνβιήκαηα. Δίκαη ΤΝΔΠΗ ζηε δνπιεηά κνπ» (3) ή «κπνξψ 

ηνλ άιινλ απηφ πνπ ζα ηνπ πσ, ζα είκαη εηιηθξηλήο θαη λα ηνπ ην απνδείμσ θαη ζηελ 

πξάμε» (16) φπσο θαη «ΔΥΧ ΚΑΛΗ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ηέηνηα θαη 

θιείλσ δνπιεηέο θαη κ‟  εκπηζηεχνληαη» (8) ή «έρσ ην πξνηέξεκα φηαλ πάσ θαη 

δνπιέςσ θάπνπ λα κε θξαηήζεη» (14). Γηα ηελ εχξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο 

αλαθέξνληαη σο πεγή ππνζηήξημεο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Γεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο: «αθνχσ ηνπο άιινπο» (6) ή «θνηλσληθφο/ή είκαη θη επγεληθφο/ή είκαη θη 

φια απηά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο άλζξσπνο γηα λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη» 

(10) θαη «κπνξψ λα ειέγμσ ηνλ εξγνδφηε κνπ. Πάξα πνιχ. … κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θη 

φια απηά πνηέ δελ είρα πξφβιεκα» (9). Δπίζεο, νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία: «κε ζπλεξγάηεο αιιά θαη κε ηνπο εξγνδφηεο κνπ 

ππάξρεη ηεξαξρία» (15) ή «λα πάξεηο θαη άιιν δξφκν, δειαδή άκα βιέπεη θάπνηνο απφ 

εδψ ζηάθαξα (δελ έρσ απνηέιεζκα), λα πάξεη άιιν δξφκν» (4). 

 Χο πξνζσπηθή πεγή ππνζηήξημεο ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία, κεγάιε βαξχηεηα δίλνπλ ζηε ιεθηηθή δηεθδηθεηηθφηεηα (Π19), ζε 

αληίζεζε κε ην παξειζφλ: «πξνζπαζνχζα λα κάζσ κέζα απ‟ απηφ πνπ έπαζα … λα 

είκαη πην μεθάζαξνο/ε απ‟ ηελ αξρή φζν αθνξά ηε ζπκθσλία» (1) ή «πεξλνχζε θη ν 

κήλαο θαη δελ ηνλ έιεγα ηίπνηα (γηα ηελ ακνηβή). Σψξα δελ ππάξρεη απηφ ην πξάγκα» 

(8) ή «πιεξψλνκαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη δε ζα θάλσ θη άιιεο. Κη αλ 

θάλσ θη άιιεο ζα ρξεηαζηψ θη άιια ιεθηά» (9) θαη «ΔΠΙΛΔΓΧ θηφιαο ηε δνπιεηά πνπ 

ζα πάσ λα εξγαζηψ. Θα ζπδεηήζσ κε η‟ αθεληηθφ. Ση ζα κνπ πεη, ηη δηθαηνχκαη, ηη ζα 

δψζεη. Θα πάσ θαη ζε άιιε δνπιεηά. Θα δσ ηη κε ζπκθέξεη θαη εθείλε ζα επηιέμσ. ΓΔ 
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ΘΑ ΚΤΦΧ ΣΟ ΚΔΦΑΛΙ» (20) θαη «Δγψ πιένλ ξσηνχζα πψο πάεη απηφ ην καγαδί κε 

πιεξσκέο, κε σξάξηα θαη άκα δελ ήηαλ ζσζηφ δελ πήγαηλα» (18). 

Γηα πνιινχο, θχξηα ππνζηεξηθηηθή πεγή ζηελ εχξεζε εξγαζίαο, πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιν παξάγνληα, απνηειεί ε απηνδηαρείξηζε θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ εαπηνχ 

(Π20): «εγψ λνκίδσ φηη 80% ηνπιάρηζηνλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Δίλαη 

ην πην ζεκαληηθφ. Όζν θαη λα ιέεη θάπνηνο “ε, δελ ππάξρεη ειπίδα”, αθφκε θαη ηψξα 

κεο ζηελ θξίζε εδψ, πηζηεχσ θάπνηνο αλ φλησο ζέιεη θαη ην θπλεγάεη, κπνξεί λα ην 

πεηχρεη. Πην πνιχ εμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν παξά απφ ηα έμσ δεδνκέλα» (4) ή 

«Γηαηί αλ δελ ήζεια αο πνχκε εγψ λα θάλσ θάηη, δελ ζα έθαλα. Ό,ηη θαη λα κνπ έιεγαλ 

αο πνχκε νη άιινη δελ» (6), ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ: «Καη κνπ έιεγαλ φινη ζηελ αξρή 

“κα πνχ παο; κα ην έλα, κα ην άιιν”. Λέσ φρη. Θα πέζσ βαζηά θαη ζα θνιπκπήζσ» 

(8) ή «Γηαηί ην „ρσ δεη θαη ζε πνιινχο φηη είλαη ν αέξαο πνπ παο λα δεηήζεηο ηε 

δνπιεηά ... Όρη δελ ην είρα. Γελ ην είρα γηαηί ππνβίβαδα πνιχ ηνλ εαπηφ κνπ» (16) θαη 

ηελ εθαξκνγή ζε πξάμε: «απ‟ ην Πξφγξακκα δε ζα δεηνχζα βνήζεηα, γηαηί παηάσ ζηα 

πφδηα κνπ, δελ. Γελ λνκίδσ φηη δελ μέξσ πψο λα ρεηξηζηψ, πψο λα βξσ κία δνπιεηά» 

(9) θαη «κεηά ήηαλ λα πηέζσ θη εγψ ιίγν ηνλ εαπηφ κνπ, λα βγσ έμσ ζηελ θνηλσλία 

θαη λα ςάμσ δνπιεηά» (20). 

Οη πεξηζζφηεξνη/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαθέξνπλ σο βαζηθή πεγή 

ππνζηήξημεο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο ηελ πξνζσπηθή απφθαζε (Π21): «Γελ ην βάδσ 

θάησ. Όπνηνο ςάρλεη βξίζθεη» (5) ή «Ήζειε ΠΟΛΤ θπλήγεκα· άκα έρεηο εζχ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, βάδεηο ην ζηφρν, βιέπεηο ηη ρξεηάδεηαη γη‟ απηφ θαη ην θάλεηο» (4) 

ή «Απηφ πνπ απνθάζηζα λα θάλσ είλαη λα ηνπο δείμσ πφζν πνιχ ηε ζέισ ηε δνπιεηά. 

Καη ην φηη κνπ άμηδε λα ηελ πάξσ ήηαλ ζην γεγνλφο φηη πεξλνχζα λα ξσηήζσ ηη έγηλε» 

(15) ή «θαιφ ςάμηκν πξψηα,  ζέιεη ηξέμηκν» (18) ή «Πεξπάηαγα θη έκπαηλα φπνπ 

έβξηζθα θη έιεγα “ζέιεηε θάπνηνλ γηα δνπιεηά;” Μφλνο/ε κνπ ηα βξήθα φια απηά. Όια 

ηα πξάγκαηα βαζηθά ηα έρσ θάλεη κφλνο/ε κνπ» (14) θαη «Δγψ δε λνκίδσ φηη θηαίεη 

ην φηη δελ ππάξρνπλ δνπιεηέο. Αιιά δελ ππάξρνπλ δνπιεηέο κε θαιά ιεθηά. Ή ηψξα 

ζέισ λα δνπιέςσ ή ηψξα δε ζέισ. Σέινο» (19).  

         Πνιινί/έο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο  αληηιακβάλνληαη σο θχξηα εζσηεξηθή πεγή 

ππνζηήξημεο ζηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ηελ ίδηα ηελ αιιαγή, ιφγσ ηεο 

απεμάξηεζεο (Π22). Ο παξάγνληαο απηφο ζπλίζηαηαη ζηελ επίηεπμε ηεο απεμάξηεζεο 

θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο αιιαγήο σο θίλεηξν. πγθεθξηκέλα, αηζζάλνληαη φηη ε 

επηηπρία ζην δχζθνιν εγρείξεκα ηεο απεμάξηεζεο ηνπο/ηηο ηξνθνδνηεί κε 

απηεπάξθεηα θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ο παξάγνληαο απηφο εληζρχεηαη, φζν 
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κεγαιχηεξν είλαη ην δηάζηεκα απνρήο απφ ηε ρξήζε: «Σν φηη είκαη θαζαξφο/ή ηψξα 

πιένλ θαη δελ θάλσ ρξήζε, απηφ είλαη κεγάιν, κνπ δίλεη αθφκε πην πνιιή ψζεζε· 

δειαδή θαη λα ςάμσ δνπιεηά θαη λα θνηηάμσ θη εζέλα ζηα κάηηα, λα ζνπ κηιήζσ, λα 

κελ θξπθηψ, γηαηί ζηε δνπιεηά πάληα θξπβφκνπλα» (5) ή «Απφ θεη παίξλεηο θπξίσο 

δχλακε. Όηη εγψ ηψξα ζπλερίδσ θαη θάλσ απηφ πνπ θάλσ (απέρσ απφ ηε ρξήζε) γηαηί 

έρσ δεη πξάγκαηα λ‟ αιιάδνπλ ζηε δσή κνπ» (7) ή «έρσ πάξεη απφζηαζε απ‟ ηε 

ρξήζε, γη‟ απηφ λνηψζσ πην δπλαηφο/ή... Δ, λνκίδσ απηφ, απηά είλαη παηρληδάθη» (8).  

Ζ επηζπκία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αιιαγήο κεηαηξέπεηαη ζε βαζηθφ θίλεηξν 

εχξεζεο εξγαζίαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επαξρία. πγθεθξηκέλα, απφ ηα άηνκα πνπ κεηαθφκηζαλ ζηε Θεζζαινλίθε 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην θιεηζηφ Πξφγξακκα ηεο Ηζάθεο (8), φινη/εο 

απνθάζηζαλ λα παξακείλνπλ κφληκα. Σελ απφθαζε απηή ηελ θαηαηάζζνπλ ζηηο 

αηνκηθέο πεγέο ππνζηήξημεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επαλέληαμε, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη ηνπο/ηηο θηλεηνπνηεί λα βξνπλ εξγαζία, ψζηε λα κελ αλαγθαζηνχλ λα επηζηξέςνπλ 

ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Γηα ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/εο, ν ζηφρνο απηφο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ, αθνχ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο πνιινί 

γλσξίδνπλ ην ηζηνξηθφ ηεο ρξήζεο: «δε ζε μέξνπλ, θαηλνχξην μεθίλεκα θάλεηο, δελ 

αγρψλεζαη ζην δξφκν λα δεηο θάπνηνλ: κε μέξεη, δε κε μέξεη, ή α ζα κε δεη εθεί πνπ 

δνπιεχσ, ζα κάζεη ην αθεληηθφ κνπ. Γελ έρσ απηά ηα άγρε. Καζφινπ» (20). 

Πνιινί/εο, επίζεο, επηδηψθνπλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επνρή ηεο ρξήζεο, επεηδή θνβνχληαη ηελ ππνηξνπή: «ηηο 

δπλάκεηο κνπ πηζηεχσ θαη φηη ζέισ λα κείλσ ζ‟ απηήλ ηελ πφιε θαη δελ ζέισ λα γπξίζσ 

πίζσ … πηζηεχσ φηη ζα μαλακπιέμσ πάιη. Γειαδή ην έρσ ζαλ θφβν απηφ» (13). 

5.2.5 5η θεματικό κατηγορύα: Επαγγελματικό επιλογό 

Μαθηζιακέρ εμπειπίερ και γενικά ενδιαθέπονηα 

Κάπνηνη έρνπλ ειιηπείο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, ελψ δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη 

ελδηαθέξνληα, απνδίδνληαο ην έιιεηκκα απηφ ζηε ρξήζε (Π23): «… πάξα πνιιά 

ρξφληα ζηε ρξήζε θαη πνιιά πξάγκαηα ηα έρσ μεράζεη, δελ ηα γλψξηζα πνηέ» (10) ή 

«Γελ ην „ρσ ζθεθηεί ηφζα ρξφληα … δελ έθαλα θάηη άιιν δειαδή ε ρξήζε δελ κνπ 

άθελε ρξφλν λα, είηε λα ζθεθηψ είηε λα θάλσ θάηη άιιν …. δελ κνπ έξρεηαη θάηη λα 

δηαιέμσ» (3). Χζηφζν, θάπνηνη/εο απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία λα 

νηθνδνκήζνπλ ηνκείο ελδηαθεξφλησλ: «…θάπνηα θνκκάηηα αο πνχκε, πνπ δελ ηα 

θνίηαμα ζηε δσή κνπ γηαηί ήκνπλ ζε άιιε θάζε αο πνχκε … πξνζπαζψ λα ηα 
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αλαπιεξψζσ ζαλ θαζαξφο άλζξσπνο … λα βξσ αο πνχκε θάηη, πνπ λα κε γεκίδεη» 

(1). Άιινη/εο είλαη ζε δηαδηθαζία λα αλαπιεξψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ θελφ: «Μπνξεί 

θακηά θνξά λ‟ αθήζσ θαη κεξνθάκαην γηα λα πάσ ζρνιείν… Σν θίλεηξν είλαη 

πξνζσπηθφ πην πνιχ. Καη ζθέθηνκαη λα ην ηξαβήμσ, αλ κπνξψ λα ζπνπδάζσ θηφιαο, 

ζα ζπνπδάζσ» (19) ή «Θέισ λα δψζσ παλειιήληεο… Σν λα δψζεηο παλειιήληεο, έρεη 

θάηη πην πξνζσπηθφ απφ ζέλα απφ ην λα παο ζ‟ έλα ΙΔΚ» (20). Πνιιά άηνκα έρνπλ 

ελδηαθέξνληα, ηα νπνία εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ θαιιηηερληθφ θαη ηνλ αζιεηηθφ 

ρψξν (Π23): δηάβαζκα, ηζηνξία, πνδφζθαηξν, κπάζθεη, δσγξαθηθή, ηαηνπάδ, 

θσηνγξαθία, ζέαηξν. Πνιινί/εο γλψξηζαλ ην αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο 

κέζα ζηελ θνηλφηεηα. «έπαηδα κπάζθεη ζηελ θνηλφηεηα» (6), «Όπσο θαη κε ηε 

θσηνγξαθία, πνπ κέζα ζηελ θνηλφηεηα μεθίλεζα. Μνπ άξεζε… ην είρα μεράζεη. Ώζπνπ 

κπήθα ζηελ θνηλφηεηα, είδα ην ηκήκα θσηνγξαθίαο, ήζεια λα γξαθηψ» (13).  

Κίνηηπα και ζηόσοι επιλογήρ  

Σελ πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο, βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη ε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεηνπνίεζε (Π24): «λα κελ επηβαξχλσ ηελ κάλα κνπ, λα είκαη 

απηφλνκνο/ε ζηε δσή κνπ» (13). Δπίζεο, ε εχξεζε εξγαζίαο απνηειεί θξηηήξην ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε θάζε ηεο επαλέληαμεο: «Γηαηί άκεζα εγψ πξέπεη λα 

βξσ θάπνηα δνπιεηά. Γειαδή εγψ πξέπεη … εδψ ζηνλ μελψλα δελ είλαη απ‟  άπεηξν» 

(5). Ζ εχξεζε εξγαζίαο, επνκέλσο, θαίλεηαη λα επαξθεί, ρσξίο λα ππάξρεη 

ζηνρνζέηεζε γηα πςειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ή θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν: 

«Παληξεκέλνο/ε δελ είκαη, παηδηά δελ έρσ, έλα πηάην θαί ζα δνπιέςσ, ζα ην θάσ» 

(2) θαη «Γελ ήζεια λα κείλσ ζηνλ μελψλα. Ήκνπλ πνιχ δχζθνια... φηαλ μεθίλεζα 

έβιεπα απιά λα βξσ κηα δνπιεηά. Να βγάισ έλα κεξνθάκαην, ιίγν» (8). Δπίζεο, ε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία: «Άκα δε 

βγάδεηο, ςπρνινγηθά πψο ζα „ζαη θαιά;» (11). Έηζη, πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

αληηθείκελα πνπ γλσξίδνπλ ή/θαη πξνζδνθάλε ζεηηθφ απνηέιεζκα, αξθεί λα έρνπλ 

εξγαζία (Π24): «Με ην πνπ βγήθα βαζηθά, ην κπαιφ κνπ ήηαλ λα μαλαπαξνπζηαζηψ 

ζηελ παιηά κνπ δνπιεηά» (15) θαη «Σνπο είπα φπνηα ζέζε ππάξρεη. Γελ κ‟ ελδηέθεξε ηη 

ζα θάλσ. Να βξσ δνπιεηά. ηαζεξή δνπιεηά» (17).  

Άιιν θίλεηξν γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο είλαη ε ζεξαπεπηηθή ηεο ιεηηνπξγία, 

γηα θάπνηνπο/εο, ζεκαληηθφηεξν απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο (Π24): «εγψ ηε 

δνπιεηά ηε ρξεζηκνπνηψ ζεξαπεπηηθά. Δίλαη έλαο ηξφπνο λα αζρνιεζείο κε θάηη, λα 

μεραζηείο, ε θνχξαζε κεηά ζα ζε βνεζήζεη λα θνηκεζείο ... Μπνξεί λα ζθάζεηο θη έλα 
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ρακφγειν θαη ιίγν λα ην μεράζεηο» (20) θαη «ηχπνπ εξγαζηνζεξαπεία αο πνχκε λα 

πεγαίλεηο ζηε δνπιεηά ζνπ, λα έρεηο ην πξφγξακκά ζνπ, λα λνηψζεηο ζεκαληηθφο/ή, φηη 

πξνζθέξεηο θη φηη πιένλ ζηγά ζηγά επαλεληάζζεζαη ζαλ κέινο λφκηκν, ηππηθφ αο πνχκε 

ηεο θνηλσλίαο απηήο» (1). Χζηφζν, έλαο/κία ζπκκεηέρσλ/νπζα ζηνρνζεηεί ζηελ 

επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε, παξά ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο: «πνιινί κε ιέλε 

νλεηξνπφιν/α, αιιά δελ κ‟ ελδηαθέξεη. Νηάμεη. Καη κε ιίγα δσ δειαδή», θαζψο 

ππεξέρεη ε ζεξαπεπηηθή ηεο ιεηηνπξγία: «ην ζέαηξν κε βνήζεζε πνιχ θαη κε ηα 

λαξθσηηθά» (9).  

Φιλοδοξίερ και ζηόσοι ζηαδιοδπομίαρ  

Κάπνηνη/εο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ζηφρν γηα εμέιημε ζηελ εξγαζία 

(Π25): «ηδηαίηεξν ζηφρν λα έρσ, θάηη ζπγθεθξηκέλν, δελ έρσ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. 

Απιά λα κπνξψ λα έρσ κηα δνπιεηά γηα λα δσ» (2) ή «Σψξα δελ ςάρλνκαη ηφζν 

πνιχ... δελ κπαίλσ θαη ζηε δηαδηθαζία λα κνπ πάλε φια ηέιεηα. Γελ ςάρλσ λα βξσ ην 

ηέιεην. Φάρλσ έλα δξφκν ιίγν θαιχηεξν» (14) θαη «εθφζνλ βξήθα απηή ηε δνπιεηά 

θαη κνπ εμαζθαιίδεη αξθεηά ιεθηά, ε δε ζθνπεχσ θάηη άιιν» (13). Αλ θαη δελ είλαη 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία, αλαθέξνπλ απιψο ηελ 

επηζπκία γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε ή αιιαγή, ρσξίο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

δξάζεο γηα ην κέιινλ: «αλ ζα έβξηζθα αο πνχκε θάηη πνιχ θαιχηεξν, ζα πήγαηλα» (1)  

ή «δελ έρσ θαηαζηαιάμεη επαγγεικαηηθά, κε λνκίδεηο. Γειαδή ζέισ λα, ζα ήζεια λα 

βξσ θαη κηα άιιε δνπιεηά, λα δνθηκάζσ θάηη δηαθνξεηηθφ» (20). Κάπνηνη/εο 

ζθέθηνληαη λα ηδξχζνπλ δηθηά ηνπο επηρείξεζε, ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ πνπ 

ήδε εξγάδνληαη ή εξγάζηεθαλ ζην παξειζφλ: «εγψ ηψξα ζθέθηνκαη αχξην κεζαχξην 

λα θάλσ θάηη δηθφ κνπ, γηαηί ληάμεη ηελ μέξσ ηε δνπιεηά … είλαη ζαλ ζηφρνο» (8). 

Γχν άηνκα δειψλνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηινγή, νπφηε δελ 

έρνπλ άιινπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο: «κνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλσ, κνπ έιεηςε 

θηφιαο» (3) ή «Θέισ λα θάλσ ξε παηδί κνπ κηα δνπιεηά πνπ λα κ‟ αξέζεη» (9). 

Πεποιθήζειρ αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ 

ινη/εο αλεμαηξέησο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη ηθαλνί/εο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ (Π26): «πάληα κε δπζθφιεπε ρξφληα νιφθιεξα … αλ κπνξψ λα ηα 

θαηαθέξσ εγψ. Σψξα δελ ην έρσ. Ξέξσ φηη κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ. ε φια ηα 

επαγγέικαηα» (12) ή «Ό,ηη δνπιεηά θαη λα „θαλα, θαιφο/ή ήκνπλα, δελ 

δπζθνιεπφκνπλα θάπνπ» (11). Υακειφηεξε απηεπάξθεηα δείρλνπλ ζην επίπεδν ηεο 
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αλαδήηεζεο εξγαζίαο: «Μέηξηα θαη ιίγν πην πάλσ. Γηαηί λα ήηαλε πνιχ, ζα „ρα βξεη 

πηζηεχσ πην γξήγνξα δνπιεηά. Άκα είρα πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ κνπ. Αιιά 

φηαλ γίλεη θαη κεηά, έρσ πνιιή εκπηζηνζχλε» (6).  

Γη‟ απηφ αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη/εο, φηαλ έρνπλ απνδείμεη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπο: «Θα κε πξνηείλνπλ γηα δνπιεηά. 100%. Ή ζα είκαη απφ ηα δχν 

άηνκα πνπ ζα έρεη ν άιινο ζην λνπ ηνπ λα ζηείιεη θαη λα πεη ηα θαιχηεξα ιφγηα» (13). 

Πνιχ ιίγα άηνκα αηζζάλνληαη πςειή απηεπάξθεηα ζε φια ηα επίπεδα πνπ αθνξνχλ 

ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε: «Με ην ζέκα δνπιεηάο δελ μέξσ γηαηί, έρσ, έρσ 

απηνπεπνίζεζε. Γειαδή δελ έθαηζα πνηέ ... Βγάδσ κηα δπλακηθφηεηα, ην μέξσ» (8)  

θαη «Όηαλ ην θαηάθεξα απηφ, πνπ ήηαλε ην ηξειφ κνπ φλεηξν, ην κεγάιν κνπ φλεηξν αο 

πνχκε, απφ θεη θαη πέξα φια ηα άιια γηα κέλα είλαη κηθξά» (9). Τπνγξακκίδεηαη δε, ε 

βαξχηεηα ηνπ παξάγνληα ηεο απηνπαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ: 

«εγψ έρσ ζέκα κε ηελ εκπηζηνζχλε, απηφ είλαη ην θπξηφηεξν ζα έιεγα. Γηαηί φζε 

ζεξαπεία θαη λα θάλεηο, αλ δελ εκπηζηεπηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνπο άιινπο δχζθνιν» 

(2). 

Πεποιθήζειρ Πποζδοκιών έκβαζηρ  

ηελ εξψηεζε πψο πηζηεχνπλ φηη ζα εμειηρζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (θαη φρη 

πψο ζα ήζειαλ λα εμειηρζνχλ), νη πεξηζζφηεξνη/εο έρνπλ ζνιή εηθφλα. Κάπνηνη/εο 

ζεσξνχλ φηη ζα ζεκεηψζνπλ πξφνδν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο λα κπνξνχλ λα ην 

ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ (Π27): «βαζηθά πεξηκέλσ λα εμειηρζψ ζε απηφ πνπ 

αζρνινχκαη» (1) ή «Θεσξψ φηη ζηα θνληηλά ζα θαηαθέξσ λα βξσ πάλσ θάησ απηφ 

πνπ ζέισ» (15) ή «Να θάλσ ηε δηθηά κνπ δνπιεηά … ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ζα 

δπζθνιεπηψ αξθεηά … Σψξα ηη αθξηβψο ζα γίλεη, δελ μέξσ» (16). Κάπνηνη/εο 

αδπλαηνχλ λα πξνβιέςνπλ: «‟ απηφ είκαη ιίγν αβέβαηνο/ε. Δ, δελ κπνξψ λα ζνπ 

απαληήζσ… Αιιά δελ κπνξψ λα κείλσ ζ‟ απηή ηε δνπιεηά γηα 10 ρξφληα» (13). 

Αξθεηνί/εο δελ είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμνη/εο: «δελ ζεσξψ φηη ζα γίλεη θάηη ηξνκεξφ, 

θακηά ηεξάζηηα αιιαγή. Δ, ζεσξψ φηη απιά ζα θάλσ απηά πνπ θάλσ, ηε δνπιεηά πνπ 

θάλσ γηα λα έρσ λα θάσ ... Γελ λνκίδσ φηη ζα γίλεη θάηη» (2) ή «Καη‟ αξρήλ θξαηάσ 

κηθξφ θαιάζη ... Γειαδή ζε θάζε μέξσ κέρξη πνχ είκαη» (9). Χζηφζν, έλα άηνκν 

πξνζδνθά φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ/ηεο φλεηξν, κηιψληαο πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην πιαίζην: «ζε 1 ρξφλν, φρη ην 2016, αιιά ην 2017, ζα έρσ κία 

ηαβεξλνχια ζηε Υαιθηδηθή» (17). 
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5.2.6 6ηθεματικό κατηγορύα: Ιδανικό επϊγγελμα 

Τομείρ ή ζςγκεκπιμένα ενδιαθέπονηα 

ρεηηθά κε ην αγαπεκέλν ηνπο επάγγεικα (Π28), πνιινί/έο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα 

ήζειαλ ηδαληθά λα πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε αλζξψπνπο: «λα 

βνεζάσ αλζξψπνπο … ζεξαπεπηήο ζε παηδηά πνπ ζέινπλ λα πέζνπλ ζηα λαξθσηηθά ή 

ζε έλα ηνκέα ππνζηήξημεο αλζξψπσλ» (14) ή «λα αζρνιεζψ κε παηδηά» (20) ή «κ‟ 

αξέζεη λα θξνληίδσ θαη λα πξνζθέξσ ζηνπο ζπλαλζξψπνπο κνπ. Να βνεζάσ» (17). 

Άιινη/εο ζα επηζπκνχζαλ επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαιιηηερληθά 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη άιινη/εο λα ζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε  ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθφ κε ηελ ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε. Κάπνηνη/εο δελ έρνπλ 

ζθεθηεί ην επάγγεικα πνπ ζα ήζειαλ ηδαληθά λα εμαζθνχλ: «δελ ην „ρσ ζθεθηεί ηφζα 

ρξφληα, δελ …  Σν φλεηξφ κνπ ... ληάμεη, δελ είλαη θαη άζρεκν ην επάγγεικα πνπ θάλσ» 

(3) ή «Γελ έρσ θάηη ζην κπαιφ κνπ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. Απηφ δελ ην „ρσ ζθεθηεί 

θαζφινπ» (1). 

Ππόθεζη ζηοσοθέηηζηρ ζηην επαγγελμαηική πποηίμηζη 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ δελ ζηνρνζεηνχλ ζην ηδαληθφ γηα 

εθείλνπο/εο επάγγεικα σο θχξηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, ζπλεπψο δελ ζπκπίπηεη 

ε επαγγεικαηηθή ηνπο πξνηίκεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηινγή (Π29).«Θέισ 

λα δψζσ παλειιήληεο. Παηδαγσγηθά. Απηφο είλαη ν ζηφρνο κνπ. Σψξα αλ ζα θπλεγήζσ 

ην ζπγθεθξηκέλν (επαγγεικαηηθά), είκαη ζην 50-50. Γελ μέξσ» (20). Κάπνηνη/εο δελ 

έρνπλ αλαδεηήζεη θαζφινπ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ην εμαζθήζνπλ: «Γελ ην ζθεθηεί 

πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη, αιιά απηφ ζα κπνξνχζε λα κνπ αξέζεη» (6)  ή «Γελ ην έρσ 

θπλεγήζεη, λα μέξσ ηη ρξεηάδεηαη» (18). Άιινη/εο ζθέθηνληαη λα ην εληάμνπλ ζηε 

δσή ηνπο ζαλ ελαζρφιεζε ρσξίο ρξεκαηηθή αληακνηβή ή ζαλ δεπηεξεχνπζα 

απαζρφιεζε, φκσο δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή: «Με ηε 

θσηνγξαθία κήπσο βξσ θάηη, έλα έμηξα εηζφδεκα, αιιά δελ είλαη θάηη πνπ κε θαίεη» 

(13). Αθφκε θαη ζηελ πηζαλφηεηα άξζεο ησλ εκπνδίσλ, ε πξφζεζε ζηνρνζέηεζεο 

δελ εληζρχεηαη ζεκαληηθά: «Θα κπνξνχζα λα ην θπλεγήζσ φηαλ βξεη δνπιεηά ε 

γπλαίθα κνπ … Γελ μέξσ θαηά πφζν φηαλ γίλεη απηφ εγψ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία απηή» 

(13). Λίγνη/εο ζηνρνζεηνχλ ζην αγαπεκέλν επάγγεικα, φκσο φρη άκεζα θαη κε 

εκβξπαθά ζρέδηα πξνο ην παξφλ: «ηα „ρσ ςηινζθεθηεί, ηα „ρσ ζπδεηήζεη σο έλα 

βαζκφ, φρη φκσο λα πάσ λα θάλσ θάηη» (8). Γχν άηνκα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

έκπξαθηα ζηνλ ηνκέα: «Μ‟ έρνπλε θξάμεη πνιχ ζηελ νκάδα κνπ ξε παηδί κνπ γη‟ απηά 
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πνπ θάλσ. Γηαηί ηπραίλεη λα ππάξρνπλε κέξεο πνπ δελ έρσ λα θάσ … σο ηψξα ηα 

φλεηξά κνπ ηα θάλσ ζηφρν» (9). Δπίζεο, αξθεηνί άλδξεο δειψλνπλ σο αγαπεκέλν 

αληηθείκελν ην πνδφζθαηξφ, ην νπνίν θάπνηνη έρνπλ εληάμεη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο. 

Εμπόδια ζηην ππόθεζη ζηοσοθέηηζηρ 

Κάπνηνη/εο δε ζηνρνζεηνχλ ζην αγαπεκέλν ηνπο επάγγεικα (Π30), επεηδή 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά εκπφδηα. Κάπνηνη/εο επεηδή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

ςπρηθή εξεκία: «Ννκίδσ άκα θάλσ θάηη παξαπάλσ δε ζα κε βνεζήζεη ηφζν. Γειαδή 

ζα κε ξίμεη ςπρνινγηθά θαη δε ζα θξνληίζσ ηνλ εαπηφ κνπ» (20) ή «έρεη πάξα πνιχ 

θνχξαζε... Όπσο θαη δελ έρσ ηελ πίεζε απηή θαη ην άγρνο, ζ‟  απηή ηε δνπιεηά» (4). 

εκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα πνιινχο/εο είλαη ην ξίζθν -πνπ απνηειεί 

ζηνηρείν ηεο παξειζνχζαο ζπκπεξηθνξάο- ζπλδπαζηηθά κε ην θφβν ηεο απνηπρίαο:  

«Γειαδή είκαη άηνκν πνπ έρσ ξηζθάξεη πάξα πνιχ ζηε δσή κνπ, ηελ πγεία κνπ, ηελ 

ειεπζεξία κνπ θαη ηψξα πξνζπαζψ κεηά θφπσλ θαη βαζάλσλ λα ηα γπξίζσ φια, θαη 

λνκίδσ φηη ζα ήηαλε … Βαζηθά δελ ην ξηζθάξσ. Θα κνπ είλαη πνιχ βαξχ κεηά αλ ζα 

απνηχρεη. Δίλαη απηφ πνπ ζνπ ιέσ φηη έρνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα εκείο ηα παηδηά πνπ 

είκαζηε έηζη» (1) θαη «δελ έρσ θαη νηθνλνκηθά κηα δπλαηφηεηα… Γηαηί  ληάμεη, φζν 

θαη λα ιέσ ζα ην θάλσ, πάληα ... γεληθά έπαηξλα ξίζθα ζε πνιιέο απνθάζεηο» (8). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ηα εκπφδηα θαη νη ππνζηεξηθηηθέο πεγέο ζηελ 

επηδίσμε ηεο επαγγεικαηηθήο πξνηίκεζεο ηαπηίδνληαη κε ηα εκπφδηα θαη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο ηεο ηξέρνπζαο επαγγεικαηηθήο επηινγήο. Πξνθχπηεη, 

επνκέλσο, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα πνην ιφγν δελ επηιέγνπλ λα επηδηψμνπλ ην ηδαληθφ 

γηα εθείλνπο/εο επάγγεικα, ελψ ζηνρνζεηνχλ ζε άιιν επάγγεικα. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ επηδίσμε απηή εληνπίδεηαη ζε εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην άηνκν θαη φρη ζε 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Με κηα δεχηεξε ζθέςε, θαηαιήγνπλ (Π30): ζε πεπνηζήζεηο 

απηεπάξθεηαο: «ίζσο δελ πηζηεχσ θαη πνιχ ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ θαη δελ ην „θαλα, ιέσ 

είλαη δχζθνιν. Πψο ζα ην θαηαθέξσ αο πνχκε;» (6) ή ζηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο: 

«Γελ ην πήξα έηζη, δελ ην έρσ πηζηέςεη, φηη. Γελ ην έρσ πηζηέςεη πξαγκαηηθά. Μπνξεί 

λα κ‟ αξέζεη, λα θάλεη, αιιά δελ έρσ επηθεληξσζεί εθεί» (5), φπσο θαη ηελ 

αλαβιεηηθφηεηα: «πξέπεη λα ην ηξέμεηο πάξα πνιχ θαη λα ην θπλεγήζεηο θαη λα 

επηκέλεηο πάξα πνιχ, θάηη πνπ δελ ην „θαλα ηφζν εγψ ... Δκπφδην ζ‟ απηφ; Όρη. Μφλν 

εγψ. Δγψ, άκα δελ μεβνιεπηψ ιίγν θαη μεθνπλεζψ, λα ην θάλσ» (15). Έλα άηνκν 

αλαθέξεη σο εζσηεξηθφ εκπφδην ηελ αληίιεςε θαη λνεκαηνδφηεζε ησλ ίδησλ ζε φια 
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ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο: «εκάο πξνζσπηθά ην κφλν πξφβιεκα 

είλαη ν ηξφπνο πνπ ηα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα, γηαηί εκείο ηα βιέπνπκε θαη ιίγν, είκαζηε 

άλζξσπνη πνπ απνγνεηεπφκαζηε θαηεπζείαλ ... Σν κφλν πξφβιεκα γηα καο, είκαζηε 

εκείο» (2). 

Δςνηηικέρ πηγέρ ςποζηήπιξηρ ζηην ππόθεζη ζηοσοθέηηζηρ 

Μεγάιεο βαξχηεηαο δπλεηηθή πεγή ππνζηήξημεο γηα λα ζέζνπλ ζηφρν ζηελ 

επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, είηε ζε 

επίπεδν ζπλεξγαζίαο είηε ζε επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο ελζάξξπλζεο (Π31): «αλ 

έβξηζθα αλζξψπνπο, γηαηί δελ έρσ βξεη αλζξψπνπο πνπ λα „ρνπκε θνηλά 

ελδηαθέξνληα… Μαδί. Οκάδα. Θα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν, εθεί πνπ πζηεξψ εγψ, 

ππεξηεξεί ν άιινο … αιιεινζπκπιεξψλεη ν έλαο ηνλ άιινλ» (5)  ή «ζα ήζεια θάπνηα 

ζηηγκή έλαλ δηθφ κνπ άλζξσπν λα κπνξψ λα εκπηζηεπηψ» (8) θαη «Σν πην ζεκαληηθφ 

ζεσξψ είλαη ε ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα „ρεη θαλέλαο απφ ηνλ θχθιν ηνπ… Λακβάλεηο 

ιίγν πην, ηελ απφθαζε ιίγν πην γξήγνξα» (11) θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπο: «λα ππάξρεη κία ππνζηεξηθηηθή ψζεζε απφ ηνπο αλζξψπνπο ή απφ 

ηελ επφπηξηά κνπ εθεί ζηελ νκάδα» (15). Άιιε δπλεηηθή ππνζηήξημε ζα ήηαλ ε 

θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν: «Μφιηο λνηψζσ φηη καζαίλσ, δειαδή κνπ κέλνπλ 

πξάγκαηα, εθεί πέξα ζα αλέβσ εγψ ςπρνινγηθά. Καη ζα κπνξέζσ λα ηνικήζσ θηφιαο» 

(20). Γηα ηε ζχζηαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ιίγνη/εο αλαθέξνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα, φπσο θαη ηελ θξαηηθή επηδφηεζε. Σέινο, ν αηνκηθφο παξάγνληαο θαη ε 

πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε δειψλνληαη σο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο ζηνρνζέηεζεο 

ζην ηδαληθφ επάγγεικα: «φια μεθηλάλε απφ ζέλα ξε παηδί κνπ, απ‟ ηνλ άλζξσπν» (1)  

θαη «είλαη πψο ζα ην ιάβεηο ην αξλεηηθφ κήλπκα ξε παηδί κνπ, πψο ζα ην δεηο εζχ» 

(2).  
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6. Συζότηςη- Ερμηνεύα 
ην θεθάιαην απηφ ζπλνςίδνπκε ηα επξήκαηά καο, θαηεγνξηνπνηψληαο ηα αλά 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπγθξίλνληάο ηα κε ηα επξήκαηα απφ ηε δηεζλή έξεπλα. 

6.1 Αντιληπτϊ εμπόδια, προϋλευςη και τομεύσ επύδραςησ  
πσο αλαθέξακε, ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ πεξηνξηδφκαζηε ζε απιή θαηαγξαθή ησλ 

εκπνδίσλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, αιιά 

επηρεηξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο νπνίνπο επηδξνχλ, φπσο θαη ηε ρξνληθή εγγχηεηα επηξξνήο ηνπο, 

δειαδή ηελ πεξίνδν πνπ επαλεληάζζνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ΚΓΘ. εκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ αξρηθή επαλέληαμε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν απνηεινχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

δέζκεπζε λα παξίζηαληαη ζηηο νκάδεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Δίλαη έλα πξαθηηθφ, 

εμσηεξηθφ εκπφδην πνπ δπζθνιεχεη ηελ εχξεζε εξγαζίαο, θαζψο ν/ε πηζαλφο/ή 

εξγνδφηεο/ηξηα ζπάληα απνδέρεηαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο ψξεο απαζρφιεζεο, πνιχ 

πεξηζζφηεξν επεηδή δελ απνθαιχπηεηαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηνπ πεξηνξηζκνχ. 

Αληίζηνηρα επξήκαηα ζεκεηψλνληαη ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο γηα ηα κέιε πνπ 

εληάζζνληαη ζε Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα (Bauld et al., 2010· EMCDDA, 2012β). 

Ο θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο δειψλεηαη σο ζεκαληηθφ εμσηεξηθφ εκπφδην φρη  

κφλν ζηελ έξεπλά καο αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ κειεηψλ 

(Bauld et al., 2010· EMCDDA, 2003, 2012β· Ζιηνχ, 2002· Μάηζα, 2006· 

Πνπιφπνπινο, 2011β). Σν ζηίγκα ραξαθηεξίδεηαη κάιηζηα σο «δηαξθήο αγσλία» γηα 

ηελ εχξεζε εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζή ηεο, εμ νπ θαη θαηά θαλφλα δελ 

απνθαιχπηεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο ρξήζεο ζηνπο εξγνδφηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

αηζζάλνληαη φηη ρξεηάδνληαη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, σο επθαηξία γηα λα 

θαηαξξίςνπλ ην ζηεξεφηππν κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο θαη 

έηζη λα κελ ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. πρλά εξγάδνληαη ζθιεξφηεξα απφ φζν 

ηνπο/ηηο αλαινγεί, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη είλαη ηθαλνί/έο επαγγεικαηίεο, 

σζηφζν, δειψλνπλ φηη απηφ ηνπο/ηηο δπζαξεζηεί. ε αληίζεζε κε άιιεο αλαθνξέο γηα 

ηνπο ρξήζηεο/ηξηεο (Μάηζα, 2004) νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλά καο δείρλνπλ 

λα κελ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ, ζηάζε πνπ πηζαλφλ 

ζπλδέεηαη θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, εχξεκα παξαηεξεκέλν ζε 

άιινπο επάισηνπο πιεζπζκνχο (Jackson & Nutini, 2002). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 
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θαη ε άπνςε φηη  ην θνηλσληθφ ζηίγκα έρεη απνδπλακσζεί θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ λεαξφηεξεο ειηθία απέλαληί ηνπο, αληίιεςε πνπ ζπλάδεη 

θαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα εξεπλψλ θαη απνδίδεηαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε-παηδεία 

ηεο θνηλσλίαο (Ζιηνχ, 2002· Μάηζα, 2006· Πνπιφπνπινο, 2011β).   

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αλεξγία βηψλεηαη σο ηζρπξφ εμσηεξηθφ 

εκπφδην. Ζ αλεξγία δπζρεξαίλεη ηελ εχξεζε εξγαζίαο ζπλδπαζηηθά κε ηελ 

πξνρσξεκέλε ειηθία, φπσο έρεη πξνθχςεη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Γνπξγηψηνπ 2012· 

EMCDDA, 2012α), φκσο φρη επεηδή ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ λνεηηθά ή 

ζσκαηηθά, αιιά σο ζηεξεφηππν θνηλσληθφ. Ζ ειηθία σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, 

δειαδή σο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε ζηαδηνδξνκία κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 

παξαδνρέο, ζπκθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΚΓΘ (Lent et al., 1994). Χζηφζν, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπλεπαθφινπζε αλεξγία απνηειεί εκπφδην ζηε δηακφξθσζε 

θαηάιιεισλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εχξεζε εξγαζίαο. 

πρλά νη εξγνδφηεο/ηξηεο εθκεηαιιεχνληαη ηε κεγάιε πξνζθνξά εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ψζηε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θξίλεηαη επηβαξπληηθφ ιφγσ ηεο 

θαηαπηεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ρακειήο ακνηβήο. ην πιαίζην απηφ, 

ρξήζηεο/ηξηεο κε ειιηπή επαγγεικαηηθά πξνζφληα, σζνχληαη ζε αθφκε πην 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζπρλά φρη ζηαζεξέο. πλαθή επξήκαηα 

ζπλαληάκε ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Bauld et al., 2010· ΟΚΑΝΑ, 

2003· Μαιάκνγινπ, 2004). Έηζη, ε αλεξγία δελ δειψλεηαη σο παξάγνληαο 

ππνηξνπήο, ζε αληίζεζε κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (EMCDDA, 2016), γεγνλφο 

πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ην φηη ηα κέιε ηνπ KEΘEA βξίζθνπλ εξγαζία ζε ζρεηηθά 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηζέησο, ν θφβνο ππνηξνπήο πξνθχπηεη φηαλ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ςπρνινγηθά επηβαξπληηθφ, νπφηε επηιέγνπλ λα 

απνξξίςνπλ ηε ζέζε θαη λα αλαδεηήζνπλ αιινχ εξγαζία. Απνηειεί επνκέλσο 

δεηνχκελν, αλ αξθεί ε εμεχξεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, θαζψο ρακειή ακνηβή, 

θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί ηειηθά 

λα ιεηηνπξγήζνπλ αληίζηξνθα, κε επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα απηά. ε έξεπλα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη φηη ε θαιή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο επλνεί 

φρη κφλν ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, αιιά θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα εηζέιζνπλ ζε 

ζεξαπεία (Storti et al., 2011).  

Γηεζλψο δηαπηζηψλεηαη φηη ε απαζρφιεζε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ ζε 

ππνδεέζηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο νθείιεηαη θαη ζηε ρακειή εθπαίδεπζε ή/θαη ηελ 

έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη βαζηθψλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ (ΔΚΠΝΣ, 2016· ΚΔΘΔΑ, 
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2013· March et al., 2006· Μάηζα, 2006· ΟΚΑΝΑ, 2003· Πνπιφπνπινο, 2009). Δλψ ε 

ρακειή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ θαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, αμηνπξφζεθην είλαη φηη ειάρηζηα αλαθέξεηαη σο εκπφδην ζηελ 

επαγγεικαηηθή επαλέληαμε. Ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ππνεθπαίδεπζε 

ηειηθά δελ ηνπο ζηεξεί απφ ηελ εχξεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, πνπ απνηειεί θαη ηελ 

πξνηεξαηφηεηά ηνπο κεηά ηελ ζεξαπεία. Άιισζηε, θαη άιιεο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ 

ηελ απνηπρία ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο λα εληζρχζνπλ ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ (Γνπξγηψηνπ 2012· EMCDDA, 2012β). ε 

θάζε πεξίπησζε, νη πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο δελ ζπλδένπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. πσο εληνπίδεηαη ζε άιινπο επάισηνπο πιεζπζκνχο 

(Chartrand & Rose, 1996), ε ρακειή εθπαίδεπζε είλαη έλα εκπφδην πνπ δελ γίλεηαη 

άκεζα αληηιεπηφ, φκσο ζρεηίδεηαη κε ηελ ρακειή απηεπάξθεηα θαη ηελ έιιεηςε 

άιισλ δεμηνηήησλ, ελψ ζε αληίζηνηρε δηεξεχλεζε πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ ε έιιεηςε 

εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ ζπλδπάδεηαη ξεηά κε ηε ρακειή απηνπεπνίζεζε (Bauld 

et al., 2010). 

Ζ ίδηα ε αιιαγή πνπ απνηειεί δεηνχκελν θαη ζηφρν, αξρηθά απνηειεί ηζρπξφ 

εκπφδην, ιφγσ ηεο πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ εληείλεηαη απφ ην 

θαηλφκελν ηνπ ηδξπκαηηζκνχ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ν θψδηθαο επηθνηλσλίαο θαη ην 

ζχζηεκα αμηψλ ηεο θνηλφηεηαο δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. Οη δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηελ απνπζία θαζαξψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αδπλακία 

επηθνηλσλίαο, πνπ πξνμελεί ςπρνινγηθή πίεζε θαη απνγνήηεπζε. Υξεηάδεηαη 

απνκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα θαηλνχξην θαζ‟ φια 

πιαίζην θαη δε απηνδχλακα, έμσ απφ ην πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο. 

Σν θαηλφκελν ηνπ ηδξπκαηηζκνχ θαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ζηε κεηάβαζε απηή έρεη 

δηαπηζησζεί απφ ηνπο εηδηθνχο ζην ρψξν (Μάηζα, 2008· Πνπιφπνπινο, 2011α), φπσο 

θαη ε δπζθνιία λα εληάμνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηηο αμίεο πνπ πηνζέηεζαλ ζην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα (Μαιάκνγινπ, 2004). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ζπκκεηέρσλ/νπζα «βγαίλνπλ νη βνεζεηηθέο πνπ ιέκε θαη πξέπεη λα επαλεληαρηείο 

γεληθψο».  

ην πιαίζην απηφ πξνζηίζεληαη θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα φπσο ην 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ν θφβνο ηεο απνδνθηκαζίαο πνπ ηνπο εκπνδίδεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή δηεθδίθεζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε. Σν γεληθφηεξν αίζζεκα ρακειήο 

απηνπεπνίζεζεο πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ δειψλεηαη ξεηά, εληνπίδεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (Bauld et al., 2010· 
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EMCDDA, 2012α· ΟΚΑΝΑ, 2003) θαη ζρεηίδεηαη κε ηα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο, ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη ηε ρακειή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ 

εκπφδην ηνπ εαπηνχ είλαη ε αλαβιεηηθφηεηα, ε δπζθνιία γηα εξγαζία ππφ πίεζε, 

θαζψο πξνηεξαηφηεηα απνηεινχλ ηα ζεξαπεπηηθά δεηήκαηα. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο 

απεμάξηεζεο έλαληη ηεο εχξεζεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (Bauld 

et al, 2010· Μαιάκνγινπ, 2004· ΟΚΑΝΑ, 2003). 

Έλα εζσηεξηθφ εκπφδην ζηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ηελ πεξίνδν απηή, 

είλαη νη δπζιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο ηνπ παξειζφληνο πνπ ζπλδένπλ ηε ρξήζε κε ηελ 

εξγαζία. Μία δηάζηαζε απνηειεί ν θφβνο ηεο ππνηξνπήο ιφγσ ηεο πίεζεο θαη ηνπ 

άγρνπο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο, εχξεκα πνπ αλαθέξεηαη θαη ζε άιιε κειέηε (Bauld 

et al., 2010). Άιιε ηέηνηα δπζιεηηνπξγηθή παξαδνρή είλαη ν θφβνο ππνηξνπήο ζε 

πεξίπησζε πνπ ην άηνκν απνθηήζεη ηελ ηδαληθή εξγαζία θαη πνπ «φια είλαη θαιά», 

δήισζε πνπ δείρλεη φηη ε απεμάξηεζε είλαη έλαο ζηαζκφο ζηε δηαδξνκή ηεο αιιαγήο 

θαη φρη ην ηέινο ηεο. Δπίζεο, ζε πξψηκν ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο, 

αλαθέξεηαη ε αγσλία αλ ζα αληαπνθξηζνχλ ζηα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ρσξίο ηελ 

επήξεηα νπζηψλ, επεηδή δελ έρνπλ αλάινγε εκπεηξία ζην παξειζφλ. Σέινο, δειψλεηαη 

φηη ε εξγαζία πνπ απαηηεί έκπλεπζε επλνείηαη απφ ηε ρξήζε νπζηψλ, παξαδνρή πνπ 

πηζαλά ζρεηίδεηαη κε κηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ γηα ηε ζχλδεζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε ρξήζε. Φαίλεηαη φηη ε πνξεία ηεο αιιαγήο είλαη αηνκηθή, 

ζπλδέεηαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ θαη δηαθέξεη σο πξνο 

ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία, νπφηε ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο ζπκβαίλεη νη 

ακθηβνιίεο θαη νη θνβίεο λα εμαθνινπζνχλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο.  

ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη φηη ηα άηνκα έρνπλ ζπλδέζεη πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο κε 

ηε ρξήζε θαηά ην παξειζφλ. Δπνκέλσο, ε αιιαγή δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ξήμε κε ηηο 

νπζίεο, αιιά ζηελ αλαίξεζε πιήζνπο απφ ηέηνηεο παξαδνρέο. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε γηα ηελ ζεηξά αλαθνξάο ησλ εκπνδίσλ. 

Δλψ αλαθέξνληαη πξψηα ζηα εμσηεξηθά, δίλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη βάζνο 

αλαθνξάο ζηα εκπφδηα ηνπ εαπηνχ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ηα αμηνινγνχλ σο 

ζεκαληηθφηεξα, παξφηη ηα αλαθέξνπλ δεχηεξα ζηε ζεηξά. Δδψ είλαη θαλεξή ε 

επίδξαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, θαηά ηελ νπνία βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

αλάιεςε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο.  
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6.2 Αντιληπτϋσ πηγϋσ υποςτόριξησ, προϋλευςη και τομεύσ επύδραςησ  
Απφ ηηο εμσηεξηθέο ππνζηεξηθηηθέο πεγέο ζηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε, ην 

Πξφγξακκα ηνπ ΚΔΘΔΑ Ηζάθε δξα θαηαιπηηθά ζε ςπρνινγηθφ, πιηθφ θαη πξαθηηθφ 

επίπεδν. ηελ νκπξέια ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ίδηα ε δνκή θαη ε 

θηινζνθία ηεο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ην πξνζσπηθφ, νη επφπηεο/ηξηεο, ην ηκήκα 

εθπαίδεπζεο. εκαληηθή είλαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, φπσο εμάζθεζε ζηε 

ζηνρνζέηεζε, ελίζρπζε ηεο απηεπάξθεηαο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

επηηπρείο εκπεηξίεο, θηλεηνπνίεζε θαη γλσξηκία κε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ θελψλ. Δπίζεο, ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ζέζεηο εξγαζίαο θαη άιια δηθαηψκαηα, δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ. Κπξίσο φκσο, βαξχηεηα έρεη ε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηηο δπζθνιίεο θαη ε ελίζρπζε ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ε ελδπλάκσζε ζηελ αιιαγή θαη ε ελζάξξπλζε ζηελ απηελέξγεηα απφ 

ην πξνζσπηθφ. Ζ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηε ζπλέληεπμε, 

ηα λνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη δηαπηζησκέλε ηφζν ζηελ νκάδα 

ησλ ρξεζηψλ/ηξηψλ (Cebulla et al., 2004· EMCDDA, 2012β· Μαιάκνγινπ, 2004· 

McIntosh et al., 2008), φζν θαη ζε άιινπο επάισηνπο πιεζπζκνχο (Ali & Menke, 

2014· Chartrand & Rose, 1996· Corrigan, 2008). 

Φαίλεηαη φηη ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο, ηα άηνκα έρνπλ αλάγθε απφ ηελ 

αλαθνξά ζε έλα πιαίζην θαη ε ππνζηήξημε απφ έλα ζχζηεκα δνκεκέλν είλαη ηδηαίηεξα 

εληζρπηηθή. Δίλαη θαηαθαλήο ε έληνλε ζχλδεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ κε ην 

Πξφγξακκα
14

, παξφιν πνπ απφ ην πξνζσπηθφ ελζαξξχλνληαη λα απηελεξγνχλ, 

πξνθεηκέλνπ ζηαδηαθά λα απνθνπνχλ απφ ην πιαίζην θαη λα επηηχρνπλ ηελ 

απηνδχλακε παξνπζία ηνπο. Δίλαη ξεηή ε δήισζε φηη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε απηή δελ 

επηηπγράλεηαη ε αιιαγή, παξαδνρή ζχκθσλε κε ηα απνηειέζκαηα απφ έξεπλα 

κεηαπαξαθνινχζεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο (Αγξαθηψηεο & Κακπξηαλή, 2002). Απφ ηελ άιιε, ιακβάλνπκε ππ‟ 

φςηλ φηη, φπσο ηνλίδνπλ νη Πνπιφπνπινο θαη Σζηκπνπθιή (2016), φηαλ ηα κέιε ελφο 

νξγαληζκνχ θαινχληαη λα κηιήζνπλ ζε άηνκν εθηφο πιαηζίνπ, κπαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζζελαξήο ππεξάζπηζεο ηεο δνκήο απηήο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ δελ 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην Πξφγξακκα θαη δελ ην αλαθέξνπλ σο πεγή 

ππνζηήξημεο, παξνπζηάδνπλ πςειή απηεπάξθεηα ζηελ εξγαζία, παξαηήξεζε πνπ 

                                                             
14 Σ20:  «όπωσ κατάλαβεσ ζχω ζρωτα με το Πρόγραμμα». 
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ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο γηα ηα άηνκα κε ρακειή απηνπεπνίζεζε. Ο 

Cebulla θαη νη ζπλεξγάηεο (2004), ηνλίδνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ πξψελ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ. 

Παξά ηελ έληνλε ζεκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ηελ ηζρπξφηεξε πεγή ππνζηήξημεο απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. ε πξαθηηθφ επίπεδν, ιεηηνπξγνχλ σο 

επαγγεικαηηθφ δίθηπν ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ απνξξφθεζε ζε δηάθνξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Τπεξηνλίδεηαη φκσο, ε ππνζηήξημε ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, φπσο θαη ζηε 

ιήςε απφθαζεο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ, ζηελ θηλεηνπνίεζε, ζηελ επηκνλή 

ζην ζηφρν, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ νκάδα θέξεη φια ηα ππνζηεξηθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ νκνηίκσλ, ψζηε ζπλεηδεηά εληζρχεηαη ην αίζζεκα 

απηεπάξθεηαο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο, θαζψο επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηελ επηηπρία ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο. Ζ κνληεινπνίεζε σο ηζρπξή ππνζηεξηθηηθή πεγή έρεη ήδε επηζεκαλζεί 

(Bandura, 1971· Jackson & Nutini, 2002· Lent et al., 1994). Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη 

ε ελζάξξπλζε κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη ιεθηηθήο πεηζνχο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

πεγή πνπ επίζεο έρεη εληνπηζηεί ζε πνιιέο κειέηεο (Bandura, 1994· Wöhrmann et al., 

2013). Ο θπξηφηεξνο ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο φκσο, είλαη φηη ην πςειφηεξν 

επίπεδν επηθνηλσλίαο επηηπγράλεηαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Δίλαη δηαπηζησκέλν φηη ε δπλακηθή θαη ε δηεξγαζία ησλ νκάδσλ ζηα άηνκα 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα απνδεηρζεί δσηηθήο ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα  φηαλ 

απηφο ππνθαζηζηά ηελ νηθνγέλεηα ζε ςπρηθφ επίπεδν. Ζ ζπλζήθε απηή φκσο, ελέρεη 

ηελ επηθηλδπλφηεηα λα νδεγήζεη ηα άηνκα ζε πξνζθφιιεζε. Μηα αξλεηηθή 

πξνέθηαζε απηνχ είλαη φηη ηα επάισηα άηνκα ηείλνπλ λα εξκελεχνπλ νπνηαδήπνηε 

επηηπρία ζηελ νκάδα σο πξνζσπηθή, αιιά θαη νπνηνδήπνηε πιήγκα σο πξνζσπηθφ 

πιήγκα θαη λα εκπνδίδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε (Πνπιφπνπινο & Σζηκπνπθιή, 

2016), παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε, 

είλαη έθδειε ε αλάγθε γηα ππνζηήξημε ηφζν απφ ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο φζν θαη 

απφ ηελ νκάδα ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θπξίσο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή επαλέληαμε. Ζ ππνζηήξημε ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ θαη εθηφο 

εξγαζίαο, σο θαίξηνο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο επηζεκαίλεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο (Cebulla et al., 2004· ΔΚΠΝΣ, 2016· Μαιάκνγινπ, 2004). 
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ε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξαηεξείηαη φηη νη ρξήζηεο/ηξηεο δελ αμηνπνηνχλ 

ηηο θξαηηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο επεηδή ηηο απαμηψλνπλ (EMCDDA, 2003). 

Καη ζηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα δελ αληηιακβάλεηαη ην θξάηνο σο 

ππνζηεξηθηηθφ ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο. Χζηφζν, αμηνπνηνχλ ην Πξφγξακκα πνπ 

είλαη θξαηηθφ, φπσο θαη άιια επηδφκαηα θαη θξαηηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

Μάιηζηα, ην θξάηνο θξίλεηαη απφ ηνπο/ηηο πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο αλεπαξθέο ζε επίπεδν 

παξνρήο βνεζεκάησλ θαη επηδνκάησλ. Ζ ζηάζε απηή ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ, 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα ιεηηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή επηθνπξία σο εκπφδην ζηελ 

απαζρφιεζε – απφ θφβν κήπσο ράζνπλ ηα επηδφκαηα θαη, ελ ηέιεη λα απνηειέζεη 

παγίδα ζηε ξήμε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νπζηνεμάξηεζε θαη ηελ νξηζηηθή επαλέληαμε, 

φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζε αληίζηνηρεο κειέηεο (Γνπξγηψηνπ, 2012· Bauld et al., 2010· 

Hammer & Hyggen, 2010· Κνχθνπ, 2004· ΟΚΑΝΑ, 2003). Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο εμαηξνχληαη, θαζψο κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε 

εχξεζε εξγαζίαο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ, ε ηζρπξφηεξε είλαη εζσηεξηθή, ν 

ίδηνο ν εαπηφο. ηε δήισζε απηή ζπλνςίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηάζεηο πνπ 

ελδπλακψλνπλ ην άηνκν θαη θξίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε νξζέο θαη βηψζηκεο επηινγέο. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, επελδχνπλ ζε πξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο φπσο ε ιεθηηθή δηεθδηθεηηθφηεηα, ε επηινγή θαη ε ηεξάξρεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη, ζπλεπψο, ςπρνινγηθή ηζνξξνπία. Ηζρπξφ εθφδην γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ. εκαληηθή αθφκε, είλαη ε 

πξνζσπηθή απφθαζε
15

 πνπ επηζθηάδεη φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο, είηε επεηδή 

ππεξπεδά ηα εκπφδηα είηε επεηδή βαξαίλεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεγή. Ζ 

πξνζσπηθή απφθαζε ζπλεπάγεηαη ζηνρνπξνζήισζε, επηκνλή θαη επειημία, αλαγθαία 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Σελ ίδηα βαξχηεηα έρεη θαη ε 

απηνδηαρείξηζε,
16

 ε ελδπλάκσζε ζηνλ εαπηφ πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηε ζεηηθή  

λνεκαηνδφηεζε ηνπ αηφκνπ ζηηο θαηαζηάζεηο (Brown et al., 2002). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εληζρχεηαη ην αίζζεκα απηεπάξθεηαο, ζηάζε πνπ ζπλαληάκε θαη ζε άιινπο 

επάισηνπο πιεζπζκνχο (Jackson & Nutini, 2002). 

                                                             
15 Σ5: «Δεν το βάηω κάτω. Όποιοσ ψάχνει βρίςκει». 
16 Σ7: «Όλα είναι μεσ ςτο μυαλό… Ο εαυτόσ μου. Πίςτεψα ςε μζνα». 
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ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο εληάζζεηαη θαη ε ίδηα ε επίηεπμε ηεο 

απεμάξηεζεο θαη ηεο αιιαγήο πνπ ηνπο/ηηο ηξνθνδνηεί κε απηεπάξθεηα θαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ο παξάγνληαο απηφο εληζρχεηαη, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

δηάζηεκα απνρήο απφ ηε ρξήζε, φπσο έρεη ήδε δηαπηζησζεί ζε αληίζηνηρε έξεπλα γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (McIntosh et al., 2008). Οη ίδνη/εο εξκελεχνπλ ηελ 

απεμάξηεζε σο πξνεγνχκελε ζεκαληηθή επηηπρία πνπ θάλεη ηηο άιιεο πξνθιήζεηο λα 

εθηηκψληαη σο εθηθηέο. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεσξία ηνπ Bandura 

γηα ηελ  απηεπάξθεηα, αιιά θαη κε ην κνληέιν ηξηαδηθήο αιιειεπίδξαζεο (βι. ζει. 

17), θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηεο αιιαγήο επεξεάδεη έθδεια ηελ λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

αηφκνπ, ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αιιαγήο
17

 

(Bandura, 1989α, 1991, 1994). Ζ επηζπκία απνθπγήο ηεο ππνηξνπήο θαη δηαηήξεζεο 

ηεο αιιαγήο ιεηηνπξγεί σο πεγή ππνζηήξημεο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο. Ζ ζηάζε απηή 

ζπκθσλεί κε ηελ θαζεκεξηλή εθπιήξσζε ηεο αξρηθή δέζκεπζεο γηα απνρή, φπσο θαη 

κε ηελ επηζπκία πνπ εθδειψλεη ε αληίζηνηρε νκάδα γηα αιιαγή επαγγέικαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε (DeBecka et 

al., 2011·  Henkel, 2011· Κνχθνπ, 2004).   

Απφ ηηο πεγέο ππνζηήξημεο νη πεξηζζφηεξεο είλαη εμσηεξηθέο. Χζηφζν, σο 

ηζρπξφηεξε φισλ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ πνπ κεηαθξάδεηαη ζηε ζέιεζε λα 

επηηχρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε. Αλεμαξηήησο βαξχηεηαο ηεο θάζε πεγήο, 

θαίλεηαη ε αλάγθε ελφο εμσηεξηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο.  

6.3 Η επύδραςη των εμποδύων και των πηγών υποςτόριξησ ςτη 

ςτοχοθϋτηςη  
Δπηρεηξψληαο λα δηεξεπλήζνπκε ην ξφιν θαη ηε βαξχηεηα ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, 

αλαδεηήζακε ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζέηνπλ επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο θαη θάλνπλ 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Καηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΚΓΘ, νη επαγγεικαηηθνί ζηφρνη 

νξίδνληαη απφ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν, φηαλ ην πεξηβάιινλ θαη νη 

ζπλζήθεο δελ είλαη ππνζηεξηθηηθά, ηα ελδηαθέξνληα πεξηνξίδνληαη θαη ε επηινγή ηνπ 

αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο νηθνλνκηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο. πγρξφλσο, ε επαγγεικαηηθή επηινγή κπνξεί λα 

επεξεάδεηαη θαη άκεζα απφ ηηο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηο 

                                                             
17 Σ7: «Υπάρχει όμωσ αυτό το πράγμα. Μπαίνουν τα πράγματα ςε μια ςειρά. Όταν κόβεισ. Το 
βλζπεισ». 
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πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο. Γηφηη, είλαη πηζαλφηεξν, ηα άηνκα λα ζέηνπλ ζηφρνπο ζε 

πεδία ζηα νπνία λνηψζνπλ απνηειεζκαηηθνί θαη αλακέλνπλ ζεηηθή έθβαζε, 

ζπκβηβαδφκελνη ζηηο ζπλζήθεο θαη ππνρσξψληαο ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Lent et al., 

1994, 2002). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξαηεξνχκε φηη νη 

πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ηδαληθφ γηα εθείλνπο επάγγεικα, 

αιιά επηιέγνπλ άιινπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Καηά ηε δηεξεχλεζε πξνθχπηεη φηη 

ηα εκπφδηα θαη νη πεγέο πιαηζίνπ πνπ εληνπίδνπλ θαη ζηηο δχν επηινγέο δελ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. Δπνκέλσο, ε επηινγή λα ζηνρνζεηνχλ ζε άιια επαγγεικαηηθά κνλνπάηηα 

θαη φρη ζε απηά πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δελ νξίδεηαη απφ 

ηα εκπφδηα θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο, αιιά απφ άιινπο παξάγνληεο.   

 ηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν, πξνηεξαηφηεηα είλαη ε νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ε θάιπςε ησλ ζχλζεησλ αλαγθψλ ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ 

(ζηέγαζε θαη εξγαζία), σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλέληαμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

απνρήο απφ ηηο νπζίεο, παξαηήξεζε πνπ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ζε επξσπατθφ 

επίπεδν (EMCDDA, 2012β). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζηνρνζεηνχλ ζε νπνηνδήπνηε 

επάγγεικα, αλεμαξηήησο αλ ηνπο/ηηο ηθαλνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεηνπνίεζε, ε νπνία ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ ςπρνινγηθή 

ηζνξξνπία θαη ππεξεηεί ην ζεξαπεπηηθφ ζηφρν. Ζ επηδίσμε ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο κε 

ζηφρν ην αίζζεκα ζπκκεηνρήο θαη ηηο θνηλσληθέο επαθέο, σο πξφιεςε ηεο 

ππνηξνπήο, έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Μαιάκνγινπ, 2004· McIntosh et 

al., 2008). ε άιιε έξεπλα έρεη βξεζεί φηη γηα ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο ε απεμάξηεζε 

είλαη πξνηεξαηφηεηα παξά ε εξγαζία (Bauld et al., 2010), παξαηήξεζε πνπ εμεγεί ην 

γεγνλφο φηη δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ν επαγγεικαηηθφο ηνκέαο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

 ην πιαίζην απηφ δελ δηαηππψλεηαη ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηηθφο ζηφρνο, 

είηε αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο είηε γηα εμέιημε ζηελ εξγαζία. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ έρεη βξεζεί φηη δελ αθνινχζεζαλ ην επάγγεικα πνπ 

επηζπκνχζαλ φηαλ εληάρηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φπσο επίζεο 

φηη φηαλ επηρεηξήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε, ζηνρεχνπλ λα μεθηλήζνπλ απφ 

αληηθείκελν πνπ ηνπο είλαη γλσζηφ θαη νηθείν (Πεξαληδάθε - Καξαηδφγινπ, 2001). 

Δπηπιένλ, ε ζηάζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ελδηαθεξφλησλ 

θαη καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. πρλά δελ ππάξρεη ηδαληθφ 

επάγγεικα ή αλαθαιχπηνπλ ελδηαθέξνληα θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζα ζηελ 

θνηλφηεηα ή εμαθνινπζνχλ λα ηα αλαδεηνχλ. ζνη/εο έρνπλ έλα επαγγεικαηηθφ 

http://www.biblionet.gr/author/39912/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7_-_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
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φλεηξν, απηφ αθνξά ηνλ θαιιηηερληθά ηνκέα, ηε ζχζηαζε επηρείξεζεο, ή ππεξεζίεο ζε 

αλζξψπνπο. Ζ ζηξνθή ζε επαγγέικαηα/ ιεηηνπξγήκαηα (ηαηξηθή, ςπρνινγία, 

εθπαίδεπζε θιπ) είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, θαη έρνπλ δερζεί παξφκνηεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο πξψελ ρξήζηεο/ 

ηξηεο ζπγθεθξηκέλα (Bauld et al., 2010).  ε θάζε πεξίπησζε φκσο, είηε ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα ή αθφκε θαη έλα επαγγεικαηηθφ φλεηξν, απηφ δελ 

κεηαηξέπεηαη ζε επαγγεικαηηθή επηινγή θαη επαγγεικαηηθφ ζηφρν. Αλαδεηψληαο ηα 

εκπφδηα θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο ζηε δηεθδίθεζε ηνπ ηδαληθνχ επαγγέικαηνο, 

ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη δελ δηαθέξνπλ απφ ηα εκπφδηα θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο πνπ 

ήδε δηαπηζηψλνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα πνπ έρνπλ ζηνρνζεηήζεη. Μεηά ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηή, επηρεηξνχκε λα εμεγήζνπκε γηαηί δελ επηιέγνπλ λα 

ζηνρνζεηήζνπλ ζην ηδαληθφ γηα εθείλνπο επάγγεικα.  

 Απφ ηελ επαλεμέηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ηδαληθφ 

επάγγεικα πξνθχπηεη φηη, βαζηθφο ιφγνο πνπ δελ ζηνρνζεηνχλ ζε απηφ είλαη νη 

ρακειέο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο
18

 θαη πξνζδνθηψλ έθβαζεο
19

, ελψ 

ηειηθά, κηθξφηεξε είλαη ε επίδξαζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πεγψλ ππνζηήξημεο ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Αθελφο, ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ 

(ΟΚΑΝΑ, 2003· Μαιάκνγινπ, 2004) ή γηα άιινπο επάισηνπο πιεζπζκνχο (Jackson 

& Nutini, 2002) έρεη ήδε δηαπηζησζεί. Αθεηέξνπ, ε παξαηήξεζε απηή ζπκθσλεί κε 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΚΓΘ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαηά 

ηελ ελειηθίσζε πξνάγεη αληηιήςεηο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα απηεπάξθεηαο θαη 

πξνζδνθηψλ απνηειέζκαηνο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ζρήκαηα ελδηαθεξφλησλ. Ζ έθθξαζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ξπζκίδεηαη απφ παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

πλεπψο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εκπιαθεί ην άηνκν, είλαη πηζαλφηεξν λα 

αλαπηχμεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ηνκείο απηνχο (Lent et al., 1994, 2002). Δπηπιένλ, 

κπνξεί ηα ελδηαθέξνληα λα γίλνπλ ζηφρνη, φκσο λα κελ κεηαθξαζηνχλ ζε δξάζε, 

απνπζία ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο (Lent & Brown, 1996).  

 ε άιινπο θνηλσληθά επάισηνπο πιεζπζκνχο έρεη βξεζεί φηη ε απηεπάξθεηα, 

νη πξνζδνθίεο έθβαζεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα εκπφδηα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αληίιεςε γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (Byars - Winston, 2006). 

                                                             
18 Σ6: «ίςωσ δεν πιςτεφω και πολφ ςτισ δυνατότθτζσ μου και δεν το ‘κανα, λζω είναι δφςκολο. Πϊσ θα 
το καταφζρω;» 
19Σ5: «Δεν το ζχω πιςτζψει πραγματικά. Μπορεί να μ’ αρζςει, να κάνει, αλλά δεν ζχω επικεντρωθεί 
εκεί». 
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Δπίζεο, θαηά ηνλ Brown θαη ηνπο ζπλεξγάηεο (2002), νη ΔΚΟ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ειιηπείο  δεμηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν, γεγνλφο πνπ εμεγεί ην ρακειφ 

βαζκφ απηεπάξθεηαο θαη, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε επαλνξζσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ή λα ζθεθηνχλ ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ή 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ είλαη πην θνληά ζηηο ηξέρνπζεο δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ Betz 

απφ ηελ άιιε, ζεσξεί φηη νη ΔΚΟ ζπρλά ζπλαληάλε εκπφδηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη εθηφο 

απφ αληηιεπηά θαη εληειψο ξεαιηζηηθά (2004), αληίιεςε πνπ ζηε δηθή καο έξεπλα 

δελ πξνθχπηεη. 

 ηελ παξνχζα έξεπλα, σο ηζρπξφο παξάγνληαο παξεκπφδηζεο ηεο 

ζηνρνζέηεζεο ζην ηδαληθφ επάγγεικα ηνλίδεηαη ε αλαβιεηηθφηεηα θαη ν θφβνο ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο ζπλδένληαη κε ηηο αξλεηηθέο πξνζδνθίεο 

έθβαζεο. πγρξφλσο, εκπφδην είλαη ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ γελλά ε δηεθδίθεζε ηνπ 

ηδαληθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα ζεξαπεπηηθά δεηήκαηα. Χο 

ηζρπξφηεξε πεγή πνπ δπλεηηθά ζα ηνπο ελζάξξπλε λα ζηνρνζεηήζνπλ ζην ηδαληθφ 

επάγγεικα, είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν θπξίσο θαη ιηγφηεξν ζε πξαθηηθφ/νηθνλνκηθφ, σο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο 

απηεπάξθεηαο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαπίζησζε φηη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο πνπ 

αλαθέξεηαη σο εκπφδην ζηελ ζηνρνζέηεζε, δελ αλαθέξεηαη σο δπλεηηθή πεγή 

ππνζηήξημεο πνπ ζα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ψζηε λα ζηνρνζεηήζνπλ ζην ηδαληθφ 

επάγγεικα. Καη ζε άιιεο έξεπλεο δελ επηβεβαηψλνληαη νη δηαδξνκέο ησλ εκπνδίσλ 

θαη ησλ πεγψλ ππνζηήξημεο, θαζψο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ άκεζα νχηε ηνπο 

ζηφρνπο, νχηε ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ, παξά κφλν έκκεζα, κέζσ ηεο απηεπάξθεηαο 

(Lent et al., 2003).   

 Δλ ηέιεη, θαηαιήγνπλ φηη ν ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξφζεζε λα ζηνρνζεηήζνπλ ζην ηδαληθφ γηα εθείλνπο/εο επάγγεικα δελ είλαη νη 

παξάγνληεο πιαηζίνπ (εκπφδηα θαη νη πεγέο ππνζηήξημεο), αιιά ν αηνκηθφο 

παξάγνληαο θαη ν ηξφπνο πνπ εξκελεχνπλ (πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε) ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο. Υαξαθηεξηζηηθά δειψλνπλ: «80% ηνπιάρηζηνλ έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ. Όζν θαη λα ιέεη θάπνηνο “δελ ππάξρεη 

ειπίδα”, αθφκε θαη ηψξα κεο ζηελ θξίζε εδψ, πηζηεχσ θάπνηνο αλ φλησο ζέιεη θαη ην 

θπλεγάεη, κπνξεί λα ην πεηχρεη. Πην πνιχ εμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν παξά απφ ηα έμσ 

δεδνκέλα … Η ζέιεζε, ε επηκνλή θαη ην πφζν ην ζέιεη κέζα ηνπ. Γηαηί θαίλεηαη απηφ. 

Ή θάπνηνο ιάκπεη ή φρη» θαη «‟ εκάο πξνζσπηθά ην κφλν πξφβιεκα είλαη ν ηξφπνο 
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πνπ ηα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα, … ην κφλν πξφβιεκα γηα καο, είκαζηε εκείο … Ο 

εαπηφο. Γειαδή λαη, είλαη αλαιφγσο απφ πνηα ζθνπηά ηα βιέπεηο ηα πξάγκαηα, πψο ζεο 

λα ηα δεηο κάιινλ». 

 Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη παξάγνληεο πιαηζίνπ επηδξνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά βάζεη ηνπ πψο ηνπο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν. 

Γεδνκέλνπ φηη ηελ πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ε απηφλνκε δηαβίσζε, ε εχξεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Χζηφζν, ζε βάζνο ρξφλνπ απηφ κπνξεί λα κελ επαξθεί, θαζψο έρεη 

δηαπηζησζεί γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ ε αλάγθε απφ κηα ζέζε εξγαζίαο κε πνηφηεηα 

πνπ ζα ηνπο/ηηο ηθαλνπνηεί (EMCDDA,2012β· Κνχθνπ, 2004· Μάηζα, 2006, 2008). 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θαίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα εξγαζίαο, 

αιιά θαη ε ππνζηήξημε γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιειεο εξγαζίαο (Γνπξγηψηνπ, 2012· 

Cebulla et al., 2004· EMCDDA, 2012α· Κνχθνπ, 2004· Μαιάκνγινπ, 2004· 

McIntosh et al., 2008· Richardson et al., 2012· ηδεξνπνχινπ- Γεκαθάθνπ, 2001). 
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7. Συμπερϊςματα και προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα 
ηελ παξνχζα έξεπλα πξνζπαζήζακε λα θσηίζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ θαη 

απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο, κεηά ηελ απνρή απφ ηηο νπζίεο. Δπηιέμακε λα 

επηθεληξσζνχκε ζηα εκπφδηα θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο πεγέο πνπ αληηιακβάλνληαη 

ζηελ πνξεία απηή, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε επίδξαζή ηνπο θξίλεηαη αθφκε πην 

ηζρπξή ζε πεξηφδνπο ξεπζηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, κειεηψληαο 

ηνπο παξάγνληεο απηνχο απφ ηε ζθνπηά ηεο Κνηλσληθήο Γλσζηηθήο Θεσξίαο γηα ηε 

ηαδηνδξνκία, δελ πεξηνξηζηήθακε ζε απιή θαηαγξαθή ηνπο, αιιά επηρεηξήζακε λα 

θαηαδείμνπκε θαη ηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ζηνπο νπνίνπο 

επηδξνχλ, φπσο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ρξνληθά ηελ επίδξαζή ηνπο. Πεξαηηέξσ, 

δηαρσξίζακε ηνπο παξάγνληεο απηνχο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο, βάζεη ηεο 

ηνπνζέηεζεο πνπ θάλνπλ νη ίδηνη/εο νη εξσηψκελνη/εο.  

Απφ ηα επξήκαηα θαίλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο, ηα εκπφδηα δελ αλαζηέιινπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηνπνίεζε, θαζψο θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε επηζπκία ηνπο λα επηηχρνπλ κία 

ζέζε εξγαζίαο, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε θαη ηελ 

νξηζηηθή ξήμε κε ηελ νπζηνεμάξηεζε ην πιαίζην απηφ, αμηνπνηνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

θάζε ππνζηεξηθηηθή πεγή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ε δηαπίζησζε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηα εμσηεξηθά εκπφδηα θαη νη εμσηεξηθέο 

πεγέο ππνζηήξημεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ζηηο ζέζεηο πνπ δηεθδηθνχλ, 

ζπκπίπηνπλ κε εθείλα πνπ αληηιακβάλνληαη ζηε δηεθδίθεζε ηνπ ηδαληθνχ 

επαγγέικαηνο. Χζηφζν, απηφ δελ ηνπο/ηηο σζεί λα ζηξαθνχλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή, 

ελψ θάπνηεο θνξέο δελ ην έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη. Δπνκέλσο, δελ δείρλνπλ λα 

επηδηψθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, δηαπίζησζε πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε 

ην γεγνλφο φηη ζηε θάζε ηεο επαλέληαμεο, ε εξγαζία απνηειεί εξγαιείν γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο απνρήο απφ ηηο νπζίεο θαη πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα ζεξαπεπηηθά 

δεηήκαηα. Καηαιήγνπλ δε, φηη ε απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ζηνρνζέηεζεο, 

εθπνξεχεηαη απφ ην πψο νη ίδηνη/εο λνεκαηνδνηνχλ θάζε θνξά ην ζχζηεκα ησλ 

εκπνδίσλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ πνπ αληηιακβάλνληαη. 

Πξάγκαηη, εμεηάδνληαο ηα εκπφδηα θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα θαηάηαμεο ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, πξνθχπηεη φηη ηα εζσηεξηθά 

έρνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα εμσηεξηθά. Παξ‟ φια απηά, ππνγξακκίδεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ππνζηήξημεο απφ ην θνξέα, θαζψο ε νηθνδφκεζε λέσλ 
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αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ γηα ηελ αηνκηθή δχλακε θαη επζχλε, επηηεχρζεθε κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζην Πξφγξακκα. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, αλ θαη ηα 

εμσηεξηθά εκπφδηα φπσο θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο θαη αλεξγία εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη, νη ίδνη/εο εζηηάδνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ επειημία ηεο αλζξψπηλεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα αιιαγή είλαη θεληξηθή ζέζε ζηελ 

ΚΓΘ. 

ηελ έξεπλα απηή έγηλε εκθαλέο φηη ε νκάδα ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ έρεη 

αλάγθε απφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην. Θα κπνξνχζε, επνκέλσο, λα ππάξρεη έλαο 

θνξέαο πνπ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επαλέληαμε, ψζηε αθελφο λα 

επηηπγράλεηαη ηαρχηεξε εμάιεηςε ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο, αιιά θαη λα ιεηηνπξγεί σο 

δίθηπν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Δπεηδή ε νπζηνεμάξηεζε σο 

θαηλφκελν δηαξθψο αλαπηχζζεηαη θαη παίξλεη λέεο κνξθέο, πξνζαξκνδφκελν ζηηο 

λέεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ην λέν πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ/ηξηψλ, πξνθεηκέλνπ νη επαλνξζσηηθέο παξεκβάζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Δπίζεο, ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ε ζχλδεζε ηεο ρξήζεο κε ηελ εξγαζία. 

πγθεθξηκέλα, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο επαλέληαμεο, αγσληνχλ γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο 

λα εξγαζηνχλ ρσξίο ηεο επήξεηα νπζηψλ. Απφ ηελ άιιε, άηνκα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη 

ην αξρηθφ απηφ ζηάδην θαη έρνπλ πιένλ εκπεηξία σο «θαζαξνί» εξγαδφκελνη, 

ζπκνχληαη θαη θαηαζέηνπλ ηελ αγσλία ηνπο απηή, σο πξνβιεκαηηθή παξαδνρή πνπ 

μεπέξαζαλ φηαλ άξρηζαλ λα εξγάδνληαη. Απηή ε αιιαγή ζηάζεο θαηαδεηθλχεη ηε 

βαξχηεηα πνπ έρεη ν ρξφλνο ζηε δηαδηθαζία επαλέληαμεο, αιιά θαη ηελ αλάγθε 

νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο ε ρξήζε θαίλεηαη λα έρεη ζπλδεζεί κε 

πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, ψζηε ζα πξέπεη λα αλαηξέζεη έλα πιήζνο ηέηνησλ 

παξαδνρψλ. 

ην ίδην πιαίζην ηεο αιιαγήο, αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Ζ ρακειή εθπαίδεπζε δελ δηαηππψλεηαη σο εκπφδην, 

επνκέλσο δελ έρνπλ ζπλδέζεη ζπλεηδεηά ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Δλδερνκέλσο λα έρνπλ ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηε βειηίσζε 

άιισλ φξσλ ηεο δσήο ηνπο ή λα κελ ηε ζεσξνχλ κνριφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

αιιαγήο. Απφ ηελ άιιε, ην ρακειφ αίζζεκα απηεπάξθεηαο πνπ πξνθχπηεη ζε κηα 

δεχηεξε αλαδήηεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζηνρνζέηεζε, πηζαλφλ λα 

πξνέξρεηαη απφ ηε ρακειή εθπαίδεπζε, σο έλα εκπφδην πνπ δελ γίλεηαη ζπλεηδεηά 



111 
 

αληηιεπηφ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη αλαθέξνπλ σο εκπφδηα ηελ απνπζία 

ππνζηεξηθηηθψλ πεγψλ, ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηα ηε δηαζηαηφηεηα ησλ δχν 

απηψλ παξαγφλησλ. Σειηθά νη πεγέο ππνζηήξημεο απνηεινχλ ηνλ αληίπνδα ησλ 

εκπνδίσλ; Ή ην άηνκν κπνξεί λα εμειίμεη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ νηθνδνκψληαο 

ελαιιαθηηθέο πεγέο, πέξα απφ ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ; 

Σέινο, αμίδεη λα δηεξεπλεζεί αλ είλαη αξθεηή ε εχξεζε εξγαζίαο θαη ε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεηνπνίεζε ή ρξεηάδεηαη λα ζηνρεχζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ν ρξφλνο θαηά ηνλ 

νπνίν ηίζεληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη, αθνχ ε ρξνληθή απφζηαζε απφ ηε ζεξαπεία νξίδεη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. ην πιαίζην απηφ, πξνθχπηεη ν 

πξνβιεκαηηζκφο εάλ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ψζηε 

ζε βάζνο ρξφλνπ λα απνθεπρζεί ε ππνηξνπή εμαηηίαο κίαο κε ηθαλνπνηεηηθήο 

εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε, ε επηπξφζζεηε πίεζε απφ ηε δηεθδίθεζε πην απαηηεηηθψλ 

ζηφρσλ ζηε θάζε ηεο επαλέληαμεο, κήπσο ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά ζε ζρέζε κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο απνρήο; Ζ κείδσλ ζεκαζία πνπ έρεη ε εξγαζία γηα ηα απεμαξηεκέλα 

άηνκα, γελλά ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζηφρσλ θαη 

αλαγθψλ πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ην άηνκν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή. Ζ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ δέρηεθαλ ηα άηνκα απηά 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο ιήςεο απφθαζεο είλαη εκθαλήο. 

7. 1 Περιοριςμού τησ ϋρευνασ 
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εκπίπηνπλ ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο θχζεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε νκάδα ησλ πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ είλαη εμαηξεηηθά εηεξνγελήο, ηα 

απνηειέζκαηά καο αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ απηψλ, πνπ ιακβάλεη 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη κεηέρεη ελεξγά ζε δηαδηθαζία αιιαγήο, κέζα απφ ην 

θίιηξν ηεο θηινζνθίαο πνπ δηέπεη ην ΚΔΘΔΑ. Δπνκέλσο, είλαη αδχλαην λα 

γεληθεχζνπκε ηα επξήκαηα ζην ζχλνιν ησλ απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ. Παξάιιεια, νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην ζηάδην ηεο αξρηθήο επαλέληαμεο 

κεηά ηελ απνρή απφ ηηο νπζίεο, θαηά ην νπνίν εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ παξαδνρέο, 

νη νπνίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αζζελνχλ ή αλαηξέπνληαη. Δπηπιένλ, αλ θαη ζην 

δείγκα καο πεηχρακε ην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ πιεζπζκφ πνπ 

απεπζχλεηαη ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο, σζηφζν ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππάξρεη 

δηαθπιηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, παξ‟ φηη νη επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θαη νη 
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ζηφρνη αλάκεζα ζηα δχν θχια δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Τπνγξακκίδνπκε φηη νη απφςεηο 

πνπ θαηαγξάθνπκε αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία γηα ηα άηνκα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο, απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή. Χζηφζν, 

ε πφιε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε 

επίπεδν, δήηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ, αιιά θαη δηακφξθσζεο ηεο ακνηβήο. 

Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ παξνχζα δηεξεχλεζε είλαη ε απνπζία 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

αηφκνπ γχξσ απφ ην δήηεκα. Απηφ καο δπζθφιεςε ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο, φπσο θαη λα ζέζνπκε ηα επξήκαηα ζε δηάινγν κε ηελ αληίζηνηρε 

βηβιηνγξαθία, εκπφδην πνπ αληηκεησπίζακε ελ κέξεη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ΚΓΘ. 
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Παρϊρτημα 

Επιςτολό προσ τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ 
Αμηφηηκε θπξία /αμηφηηκε θχξηε, 

είκαη ε Αλαζηαζία ηδεξά θαη είκαη θηιφινγνο θαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Απηφ ην δηάζηεκα εθπνλψ ηε κείδνλα 

κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα: «Δκπφδηα θαη πεγέο ππνζηήξημεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή επαλέληαμε πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ. Δθαξκνγή ηεο Κνηλσληθήο 

Γλσζηηθήο Θεσξίαο γηα ηε ηαδηνδξνκία.». Σε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία επνπηεχεη ε 

θ. Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζηε πκβνπιεπηηθή θαη 

ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ. Αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. Θα ήζεια λα ζαο θαιέζσ λα ηηο κειεηήζεηε θαη λα απνθαζίζεηε εάλ ζέιεηε 

λα ζπκκεηάζρεηε.  

ηελ εξγαζία κνπ αλαδεηψ ηνπο παξάγνληεο πνπ, θαηά ηελ άπνςε ησλ 

εξσηψκελσλ, ηνπο/ηο εκπνδίδνπλ λα επαλεληαρηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο/ηηο ππνζηεξίδνπλ ζε απηή ηνπο ηελ 

πξνζπάζεηα. Δπηκέξνπο θίλεηξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη 

ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

πνπ λα αθνξνχλ ζηνρεπκέλα ζηελ νκάδα πξψελ ρξεζηψλ/ηξηψλ, ζπλεπψο 

απνπζηάδνπλ θαη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο παξέκβαζεο. Μέζα απφ ηηο καξηπξίεο ζαο ζα 

αλαδπζνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο 

ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο/ηηο πξψελ ρξήζηεο/ηξηεο.  

αο δηαβεβαηψλσ φηη ζα εμαζθαιίζσ ηελ αλσλπκία ζαο θαη φηη ζα ηεξεζεί 

απφιπηε ερεκχζεηα γηα φζα ζα εηπσζνχλ ζηε ζπλέληεπμε. ηελ ηειηθή κνξθή ηεο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο δελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

πξφζσπφ ζαο. Δπίζεο, δεηψ ηελ άδεηά ζαο λα ρξεζηκνπνηψ θαηαγξαθέα 

καγλεηνθψλεζεο γηα ερνγξάθεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ πηζηά θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζσζηά φζα ζα κνπ πείηε θαη λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν. ην πιηθφ ζα 

έρσ πξφζβαζε απζηεξά κφλν εγψ. Δπίζεο, ε ζπλέληεπμε ζα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν 

πνπ δελ ζα αηζζάλεηαη θάπνηνο/α άλεηα θαη, αθφκα θη αλ αξρηθά θαηαγξαθνχλ 

θάπνηεο απφςεηο ζαο, κπνξείηε λα δεηήζεηε λα κελ δεκνζηνπνηεζνχλ. Αθφκε, 

κπνξείηε λα δεηήζεηε λα θιείζεη ην θαζεηφθσλν γηα λα κηιήζεηε γηα θάηη πνπ δελ 

ζέιεηε λα θαηαγξαθεί. Σέινο, ίζσο ρξεηαζηεί λα θξαηήζσ θάπνηεο ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο.  

Τπνινγίδσ φηη ε ζπλέληεπμε ζα δηαξθέζεη θαηά κέζν φξν 30 ιεπηά, ρσξίο 

απηφ λα απνηειεί θαλφλα. Σν ζέκα ηεο δηάξθεηαο εμαξηάηαη απφ ηε κεηαμχ καο 

επηθνηλσλία θαη απφ φζα επηζπκείηε εζείο λα εθθξάζεηε. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ 

έξεπλα είλαη εληειψο εζεινληηθή θαη κπνξείηε λα ηελ απνζχξεηε φπνηα ζηηγκή ην 

επηζπκήζεηε. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ  

Με εθηίκεζε, 

Αλαζηαζία ηδεξά 
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Πρωτόκολλο ςυμφωνύασ για τη διεξαγωγό ϋρευνασ 

 
 

 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα, 2Ινπλίνπ 2015,  κεηαμύ: 

 

A) ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλωλ Αηόκωλ, εθπξνζωπνύκελνπ από ηνλ 

θν. Γεξάζηκν Παπαλαζηαζάην, Τπεύζπλνο ηνπ Σνκέα Έξεπλαο ΚΔΘΔΑ - 

θαη 

ηεο: θαο. Αλαζηαζίαο ηδεξά, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηαζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

 

ζπκθωλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα πνπ απνηεινύλ ηνπο όξνπο ηεο 

ζπλεξγαζίαο: 

 

1. Σν ΚΔΘΔΑ απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ηεο θαο. ηδεξάαπό δω θαη ζην εμήο θαινύκελε 

«εεξεπλήηξηα», λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλαε νπνία ζύκθωλα κε ην ηειηθό ζρέδην πνπ έρεη 

θαηαζέζεη, ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

 

- θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηωλ παξαγόληωλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή ηωλ πξώελ ρξεζηώλ ζηε δηακόξθωζε ηεο λέαο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, θαηά ηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κεηά ηε ζεξαπεία.  

Βαζηθά εξεπλεηηθά εξωηήκαηα ζπληζηνύλ: 

α) Πνηνη παξάγνληεο ζεωξνύλ όηη εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο 

ελδηαθεξόληωλ; 

β) Ο εληνπηζκόο ηνπ εκπνδίνπ απηνύ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηνρνζέηεζε θαη επηινγή; 

γ) Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ηνπο εληζρύνπλ ζηελ επηδίωμε ηωλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο 

ελδηαθεξόληωλ; 

δ) Η επαγγεικαηηθή ηνπο επηηπρία νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ίδηνπο ή ζπκβάιινπλ θαη 

εμω – αηνκηθνί παξάγνληεο; 

ε) Αλ ππάξρνπλ πεγέο ζηήξημεο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο έληαμε, ζε πνηνπο ηνκείο 

εληνπίδνληαη θαη πώο ηηο αμηνπνηνύλ; 

2. Η εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα  
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ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο. 

3. Γεληθά δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινύλ 25 κέιε ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο επαλέληαμεο 

ηωλ ζεξαπεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ ΚΔΘΔΑ ΙΘΑΚΗ θαη ΚΔΘΔΑ ΠΡΟΜΗΘΔΑ.  

4. Ωο ρξόλνο δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα Ινύληνο – επηέκβξηνο 2015. 

5. Σα ζηνηρεία απηήο ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ εξεπλήηξηα γηα ηε κεηαπηπρηαθή 

ηεο εξγαζία κε ζέκα «Δκπόδηα θαη πεγέο ππνζηήξημεο ζηελ  πνξεία ζηαδηνδξνκίαο ηωλ 

πξώελ ρξεζηώλ ζηελ Διιάδα: Γηεξεύλεζε κε βάζε ην Κνηλωληνγλωζηηθό κνληέιν 

ζηαδηνδξνκίαο», ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο θνίηεζεο ηεο ζην κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα «Δπηζηήκεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

6. Σν ΚΔΘΔΑ ζα νξίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εξεπλήηξηα θαη ζηε βάζε ηνπ ζπκθωλεκέλνπ 

ζρεδίνπ έξεπλαο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ρξόλν, ηνλ ηόπν θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγωγήο ηεο 

έξεπλαο. 

7. Δπνπηεύωλ γηα ην ζύλνιν ηεο εξγαζίαο είλαη ν Γεξάζηκνο Παπαλαζηαζάηνο Τπεύζπλνο ηνπ 

Σνκέα Έξεπλαο ηνπ ΚΔΘΔΑ. 

8. Η εξεπλήηξηα δεζκεύεηαη λα παξαδώζεη ειεθηξνληθό θαη έληππν αληίγξαθν ηεο 

νινθιεξωκέλεο ηειηθήο εξγαζίαο ζην  ΚΔΘΔΑ γηα ηελ ελεκέξωζε ηνπ αξρείνπ ηνπ. 

9. Η εξεπλήηξηα δεζκεύεηαη γηα ην απόξξεην ηωλ ζηνηρείωλ ηα νπνία ζα ζπιιέμεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζύκθωλα κε ηηο αξρέο θαη ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο ηνπ ΚΔΘΔΑ 

όπωο θαη ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο Δπεμεξγαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ πνπ ηζρύεη ζην 

ΚΔΘΔΑ. 

10. Η εξεπλήηξηα δεζκεύεηαη λα ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ΚΔΘΔΑ όζν βξίζθεηαη 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ. 

11. Η εξεπλήηξηα δεζκεύεηαη θαη νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη 

θαλνληζκνύο πνπ επηβάιινπλ ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εθόζνλ έξρεηαη ζε επαθή κε 

απηά. 

12. Η εξεπλήηξηα δεζκεύεηαη λα αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηεο θαη ζε νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε ή 

δεκνζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο όηη ηα ζηνηρεία ζπιιέγεζαλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ 

ΚΔΘΔΑ. 

13. Σν ΚΔΘΔΑ δηαηεξεί κνλνκεξώο ην δηθαίωκα ιύζεο ηεο ζπκθωλίαο θαη ηεο απαγόξεπζεο ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο έξεπλαο αλ δελ ηεξεζεί θάπνηνο από ηνπο παξαπάλω όξνπο.   

Η ΔΡΔΤΝΗΣΡΙΑ                              Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΜΔΑ  
                                     ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΘΔΑ  

                                                                                                                Γεξάζηκνο Παπαλαζηαζάηνο 
 
      Αλαζηαζία ηδεξά                       

             Α/Α Πέηξνο Σξίαληνο  
                    Τπ. Σκ. Αμηνιόγεζεο,  

             Σνκέαο Έξεπλαο ΚΔΘΔΑ 



128 
 

Οδηγόσ ςυνϋντευξησ 

Α. Γεκνγξαθηθά  

 θχιν 

 ειηθία 

 πεξηνρή θαηαγσγήο 

 πεξηνρή θαηνηθίαο 

 νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 εθπαηδεπηηθφ επίπεδν  

 επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε  

 ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο θνηλφηεηαο 

 

Β. Θέκαηα πνηνηηθήο δηεξεύλεζεο 

 

1. Καηά ηε δηαδηθαζία επαλέληαμεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ 

ζαο εκπνδίδνπλ λα αλαπηχμεηε ηε ζηαδηνδξνκία ζαο;  

 Πνχ αθξηβψο λνηψζεηε φηη ζαο εκπνδίδεη ν θάζε παξάγνληαο;  

 Τπάξρνπλ θάπνηα απφ ηα εκπφδηα πνπ ζεσξείηε φηη ειέγρεηε;  

 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία επαλέληαμεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ 

ζαο ππνζηεξίδνπλ;  

 Πνχ αθξηβψο λνηψζεηε φηη ζαο ππνζηεξίδεη ν θάζε παξάγνληαο;  

 Τπάξρνπλ θάπνηεο απφ ηηο πεγέο ππνζηήξημεο πνπ ζεσξείηε φηη ειέγρεηε;  

 

3. Πνην είλαη ην δηθφ ζαο επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ζαο, δειαδή πφζν θαιά 

ζεσξείηε φηη θαηαθέξλεηε λα βάδεηε επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ή λα παίξλεηε 

επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο;  

 

4. Πνηα απνηειέζκαηα πηζηεχεηε φηη ζα έρεηε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα κεηά απφ 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα; Δίηε ζε πιηθφ είηε ζε εζηθν-ςπρνινγηθφ επίπεδν.  

 

5. Κάζε άλζξσπνο έρεη ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, ηνπ αξέζνπλ δειαδή 

ζπγθεθξηκέλεο  δξαζηεξηφηεηεο ή αζρνιίεο. Πνηα, ζα ιέγαηε φηη είλαη ηα δηθά ζαο 

ελδηαθέξνληα. Με ηη ζαο αξέζεη λα αζρνιείζηε;  

 

6. Αλ επηιέγαηε ζήκεξα ηελ θαξηέξα πνπ ζα ζέιαηε λα θάλεηε, πνηα ζα ήηαλ απηή;  

 θνπεχεηε λα ζηνρνζεηήζεηε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε; 

 πλαληάηε εκπφδηα ζε απηήλ ηελ επηινγή; 

 Πνηεο πεγέο ππνζηήξημεο ζα ζαο σζνχζαλ λα ζηνρνζεηήζεηε ζην ηδαληθφ γηα 

εζάο επάγγεικα; 

 

7. Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε θάηη επηπιένλ πνπ ζεσξείηε ρξήζηκν γηα ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμάγσ;  
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Πύνακεσ θεματικών κατηγοριών 
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Πίνακασ 1. Δημογραφικά ςτοιχεία 
Φφ
λο 

Ηλικί
α 

Καταγωγή Διαμονή Οικ. Κατ. Εκπαίδευςη Επαγγελματική 
κατάςταςη 

Στάδιο 
Επανζνταξησ 

Υποςτ
ήριξη  

Α 33 Κοηάνθ Κεςςαλονίκθ 
 

Άγαμοσ Τεχνικι Σχολι Εργαηόμενοσ Follow up όχι 

Α 48 Θγουμενίτςα Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ ΤΕΛ  Άνεργοσ  Ρροεπανζνταξθ όχι 

Γ 33 Γερμανία Κεςςαλονίκθ Άγαμθ, 
2 παιδιά 

ΛΕΚ  Εργαηόμενθ - 
θμιαπαςχόλθςθ 

Ρροεπανζνταξθ όχι 

Γ 27 Καβάλα Κεςςαλονίκθ Άγαμθ Γενικό Λφκειο Εργαηόμενθ  Κφρια φάςθ όχι 

Α 28 Σζρρεσ Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Λφκειο (ΚΕΚΕΑ) & 
Κατάρτιςθ 

Άνεργοσ  
 

Ρροεπανζνταξθ 
 

Άρςισ 
 

Α 32 Κοηάνθ Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Γενικό Λφκειο Εργαηόμενοσ Κφρια φάςθ όχι 

Α 50 Ακινα Κεςςαλονίκθ Χωριςμζνοσ,  
2 παιδιά 

Γυμνάςιο (ΚΕΚΕΑ) Εργαηόμενοσ Follow up Άρςισ 

Α 36 Κιλκίσ Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Λφκειο & ΛΕΚ Εργαηόμενοσ Follow up ΟΑΕΔ 
3+1 

Α 36 Κεςςαλονίκθ Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Γενικό Λφκειο Εργαηόμενοσ 
 

Ρροεπανζνταξθ όχι 

Γ 27 Αλβανία Κεςςαλονίκθ Άγαμθ, 
1 παιδί 

Δθμοτικό 
 

Εργαηόμενθ - 
Θμιαπαςχόλθςθ 

Αποφοίτθςθ όχι 

Γ 27 Λάριςα Κεςςαλονίκθ Άγαμθ Γενικό Λφκειο & ΛΕΚ 
(χωρίσ πιςτοποίθςθ) 

Άνεργθ Ρροεπανζνταξθ 

 
όχι 

Α 29 Λάριςα Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Τεχνικό Λφκειο Εργαηόμενοσ Follow up ΟΑΕΔ 
3+1 

Α 37 Γεωργία Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Γυμνάςιο (ΚΕΚΕΑ) Εργαηόμενοσ Follow up όχι 

Α 35 Κοηάνθ Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Τεχνικό Λφκειο Άνεργοσ Ρροεπανζνταξθ Ταμείο 
ανεργίασ 

Γ 49 ωςία Κεςςαλονίκθ Χωριςμζνθ,  
2 παιδιά 

ΤΕΛ  Εργαηόμενθ - 
Θμιαπαςχόλθςθ  

Follow up 
 

όχι 

Α 34 Λάριςα Κεςςαλονίκθ Άγαμοσ Τεχνικι Σχολι & Γενικό 
Λφκειο 

Εργαηόμενοσ Follow up 
 

όχι 
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Α 33 Λάριςα Λάριςα Ζγγαμοσ, 
περιμζνει παιδί 

Απολυτιριο Λυκείου 
(ΚΕΚΕΑ) & ςχολι ΟΑΕΔ 

Εργαηόμενοσ  Κφρια φάςθ όχι 

Α 33 Κεςςαλονίκθ Κεςςαλονίκθ Σφμφωνο 
ςυμβίωςθσ,  

1 παιδί 

Τεχνικό Λφκειο & ΛΕΚ 
(χωρίσ πιςτοποίθςθ) 

Εργαηόμενοσ Κφρια φάςθ 
 

όχι 

Α 35 Χαλκιδικι Κεςςαλονίκθ Χωριςμζνοσ 1 
παιδί 

Τεχνικό Λφκειο 
 

Εργαηόμενοσ – 
περιςταςιακι απαςχόλθςθ 

Κφρια φάςθ όχι 

Α 38 Κεςςαλονίκθ Κεςςαλονίκθ Λευκό γάμο Λφκειο (ΚΕΚΕΑ) Εργαηόμενοσ Follow up Άρςισ 
 

Ρίνακασ 2. Εξωτερικό εμπόδιο: πολιτικοοικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ 

Σ1 φοβία που υπάρχει ζξω και με τθ φάςθ τθσ ηωισ μασ ασ ποφμε και με τθν αγορά εργαςίασ … αυτό που κομπλάρει τον πιο πολφ κόςμο και εμάσ 
φυςικά ακόμα λίγο παραπάνω, είναι όλο αυτό που γίνεται αυτιν τθ ςτιγμι, εδϊ και χρόνια ασ ποφμε ςτθν Ελλάδα γενικότερα. 

Σ2 δεν υπιρχε δουλειά, αυτό είναι το βαςικότερο… είμαςτε ςτθν Ελλάδα και μπαίνουν τα βίςματα ςτθ μζςθ. Και λόγω τθσ κρίςθσ το Ρρόγραμμα ζχει 
πζςει πάρα πολφ… κζλεισ να κάνεισ πράγματα και δεν ζχει. Δεν, δεν, τι να κάνεισ;  Είναι ότι ςου κόβουν τθν όρεξθ. 

Σ3 - 

Σ4 ιταν πάρα πολλά άτομα που ικελαν κι αυτοί να μποφνε… Ναι, ο ανταγωνιςμόσ. 

Σ5 να μθ γελιόμαςτε, υπάρχει τόςθ ανεργία, υπάρχει κρίςθ, υπάρχει πρόβλθμα. 

Σ6 Και ςε περίοδο κρίςθσ να το ςκεφτείσ... Δεν είχε πολλά πράγματα, δεν είχε. 

Σ7 -  

Σ8 το μόνο που ςκεφτόμουνα αρνθτικά είναι με τθν κατάςταςθ τθσ χϊρασ, ότι υπάρχει κρίςθ. 

Σ9 δεν ζχει και δουλειζσ … Υπάρχουν πολλά βίςματα, κζλουν να ςε φάνε, να ςε κάψουν. 

Σ10 -  

Σ11 δεν ζχει δουλειά. 

Σ12 δεν υπάρχουνε και δουλειζσ, υπάρχουνε αγγελίεσ, πασ εκεί και δεν κζλουνε. Ι ςε κζλουν να δουλζψεισ μια δυο μζρεσ … Εκτόσ απ’ τθν ανεργία που 
ΟΝΤΩΣ υπάρχει, δεν βλζπω κάποιο άλλο εμπόδιο. Αυτό είναι το πιο ςθμαντικό ασ ποφμε και τα καλφπτει όλα τα άλλα. Δθλαδι και να υπάρχουνε 
εμπόδια, τα οποία δεν ζχω αναγνωρίςει εγϊ, μόνο αυτό φτάνει. 

Σ13 μεγάλο ρόλο θ ανεργία που υπάρχει ςτθ χϊρα, διότι κι ο άλλοσ δεν ξζρει ποιον να πρωτοδιαλζξει. Ψάχνω για δουλειά. Λζει πόςοι επιςκζφτθκαν 
αυτι τθ ςελίδα και μπορεί να είναι γφρω ςτα 800 άτομα. Ρρζπει να ‘χεισ πολλι τφχθ πλζον για να ςε πάρουν.  

Σ14 δεν μποροφςα να κάνω και κάτι άλλο, γιατί δεν υπιρχανε δουλειζσ. 

Σ15 πθγαίνεισ απλά κεωρϊντασ ότι δε κζλουν. Απλά ελπίηεισ ι λεσ ότι μπορεί κάποια ςτιγμι να χρειαςτεί και να ‘ςαι τυχερόσ/ι. 

Σ16 - 



132 
 

Σ17 πιςτεφω και ο καιρόσ ζπαιξε ρόλο που υπάρχει θ ανεργία κι όλο αυτό. 

Σ18 δεν ζχει πλζον δουλειά. Πλοι κλείςανε.  

Σ19 - 

Σ20 - 

Ρίνακασ 3. Εξωτερικό εμπόδιο: κακζσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ 

Σ1 χωρίσ καμία επιςιμανςθ ασ ποφμε να μ’ απολφςει ο άλλοσ. 

Σ2 και κάπου που κα υπάρχει (ηιτθςθ) κα είναι πολφ μικρό… Ρασ ασ  ποφμε τετράωρα, πασ θμιαπαςχόλθςθ. 

Σ3  πολλζσ φορζσ μ’ ζχουν εκμεταλλευτεί εργοδότεσ. 

Σ4 - 

Σ5 - 

Σ6 οι δουλειζσ είναι πιο πολφ ι delivery και θ δεφτερθ είναι το ςζρβισ … δοφλευα το καλοκαίρι ςυνεχόμενα, μετά πιραμε άδειεσ, δεν με ξαναπιρε. 

Σ7 δουλεφω ςκλθρά … με δυςκολεφει ρε παιδί μου που ζπαιρνα 1200 και τϊρα παίρνω 800… μασ ζχουν φορολογιςει τόςο πολφ. 

Σ8 αυτόσ (ο εργοδότθσ) ικελε κάπου να πατιςει για να μου κάνει μείωςθ…είδα ότι πιγε να μ’ εκμεταλλευτεί. Δθλαδι οικονομικά, ςε πολλά πράγματα. 

Σ9 Και δεν αποφζρει λεφτά. 

Σ10 - 

Σ11 είναι κουραςτικό. Και είναι πολλζσ οι ϊρεσ … άμα δε βγάηεισ, ψυχολογικά πϊσ κα ‘ςαι καλά; 

Σ12 - 

Σ13 ζχω πάει ςε δουλειά που ζνοιωςα ότι με κοροϊδεφει, που δε μου ζδωςε καμία ςθμαςία, επειδι κα μποροφςε να μασ διϊξει όποτε κζλει και δεν κα 
ιταν τόςο δφςκολο γι’ αυτόν να το κάνει, απ’ ότι κατάλαβα. 

Σ14 δεν ιταν και κακθμερινό, οφτε και κάτι ςτάνταρ. 

Σ15 εκεί που είμαι τϊρα βλζπω ότι δεν είμαι, δεν το ‘χω… επειδι είναι νφχτα, για πολλοφσ λόγουσ. 

Σ16 ςτα χριματα και ςτον τρόπο που ςου φζρονται εκεί, να είςαι αδικθμζνοσ.  

Σ17 Αλλά δεν είχα ςτακερι δουλειά. Μία φορά τθν εβδομάδα, μία φορά ςτο τόςο. Εεε ζνα χρόνο ταλαιπωρικθκα. Ράρα πολφ. Ροτζ δεν πίςτευα ότι 
μπορϊ να βρω ςτακερι δουλειά.  

Σ18 οι πλθρωμζσ και ςτα ωράρια. Εκεί μόνο ιταν για μζνα τα εμπόδια. Να ςου πω, από τότε που βγικα, ζχω αλλάξει τρία μαγαηιά. Τϊρα ζχει ζνα 
τρίμθνο που κι αυτόσ ςταμάτθςε να πλθρϊνει υπερωρίεσ… ζπαιρνε άτομα και δεν πλιρωνε. Αν και ζκλεινε ςτθν αρχι καλι ςυμφωνία για να ‘ρκεισ. 

Σ19 δεν είναι ςτακερά. Τα τςιγάρα μου βγάηω. & Ρολλζσ ϊρεσ, οι ϊρεσ δεν βόλευαν, πολλι κοφραςθ, λίγα λεφτά... άρχιηε να μθν με πολυπλθρϊνει. & 
αρκετζσ φορζσ ςτα δοκιμαςτικά δε ςε πλιρωναν.  

Σ20 ξαφνικά πασ να ηθτιςεισ δουλειά και ο άλλοσ πάει να ςε εκμεταλλευτεί! Κι ενϊ ζχεισ ςυνθκίςει ζνα χρόνο ςε άλλο περιβάλλον, ξαφνικά το 
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ξαναβλζπεισ μπροςτά ςου και αυτό είναι δφςκολο. Ο κόςμοσ το πϊσ κα ςε εκμεταλλευτεί, αυτό με επθρζαηε πολφ. 

Ρίνακασ 4. Εξωτερικό εμπόδιο: κοινωνικι προκατάλθψθ και ςτίγμα 

Σ1 να μθ μάκει κάποιοσ ςτο εργαςιακό ςου περιβάλλον κάτι ασ ποφμε, για να μθ χάςεισ τθ δουλειά. 

Σ2 όλοι ςε ξζρουν άμα είςαι χρόνια ςτθ χριςθ … μθ μάκει κάτι το αφεντικό ςου, ωσ επί το πλείςτον … το πιο πικανό είναι να ςε ςτείλει. Αν όμωσ ςε 
γνωρίςει, ίςωσ και να μθν. 

Σ3  δεν κα πω είμαι πρϊθν χριςτθσ/τρια κτλ. 

Σ4 να μθν μακευτεί τίποτα. Κεςςαλονίκθ είναι, όλοι γνωριηόμαςτε. Πχι μόνο το όνομα, οφτε και θ περίπτωςθ. (Όμωσ:) θ ςυνάδελφοσ μου είπε «μθ 
φοβάςαι να τθσ το πεισ (ςτθν προϊςταμζνθ), γιατί ξζρει αυτι, ζχει παρόμοιο ςτθν οικογζνεια, δεν κα ςε κατθγοριςει, δεν είναι τζτοιοσ άνκρωποσ». 

Σ5 αν με δει κάποιοσ γνωςτόσ που με γνϊριηε ςτθ χριςθ ... και να πάει να πει ςτον εργοδότθ μου «αυτόν/ιν τι τον/τθν πιρεσ; Αυτόσ/ι, αυτόσ/ι είναι 
χριςτθσ/τρια». 

Σ6 περνάνε κάποιοι από κει που δουλεφω, που τουσ ξζρω και είναι ΧΑΛΛΑ ασ ποφμε, που ζρχονται και με χαιρετάνε. … λζω «τϊρα τι κα τουσ πω»; Ι κα 
με δουν «τι, ποφ τον ξζρεισ αυτόν εςφ, τον πρεηάκια και μιλάσ»; 

Σ7 (ανθςυχοφςα) λόγω ςτενοφ κοινωνικοφ περίγυρου εκεί πζρα ρε παιδί μου ςτο χωριό, πϊσ κα ξαναβγϊ; να ξαναπάω για δουλειά; 

Σ8 τον ζλεγε «διϊξ’ τον/τθν, τον/τθν παλιοπρεηάκια, κα ςου κολλιςει τα παιδιά, κα ςου κλζψει το μαγαηί». (Όμωσ, για τον νυν εργοδότη:) Βαςικά 
ξζρει, μ’ εμπιςτεφεται, ζχω κλειδί απ’ το μαγαηί. 

Σ9 - 

Σ10 (προβλθματίηομαι) τι εικόνα μπορεί να ςχθματίςει ζνασ άνκρωποσ. Τι μπορεί να φαντάηεται, τι μπορεί να πιςτεφει. Δεν με ξζρει. Δεν ξζρει τι 
δουλειά ζχω κάνει εγϊ … δεν τα ξζρει αυτά τα πράγματα. Οπότε πολφ φυςιολογικό το βρίςκω να φαντάηεται το οτιδιποτε. 

Σ11 - 

Σ12 είναι κάτι που με καίει ρε παιδί μου ότι, πϊσ κα είναι θ αντίδραςι του (του εργοδότθ) μετά. Μόλισ μάκει ότι εγϊ ιμουν πρϊθν χριςτθσ/τρια ... 
πολλοί δεν ξζρουνε. Το τι γίνεται ασ ποφμε, πϊσ ζνασ άνκρωποσ ΜΡΟΕΛ να αλλάξει ασ ποφμε, οκ. Υπάρχουνε φοβίεσ. Από τθν άγνοια πιο πολφ. 

Σ13 ζχω ζνα άγχοσ ςτο αν χρειαςτεί να το, να πω πάνω κάτω ποιοσ/α είμαι, το πϊσ μπορεί να το πάρει ο άλλοσ … Γιατί καλϊσ ι κακϊσ εε όλοι ζχουν μια 
ευαιςκθςία πάνω ς’  αυτό το κζμα των ναρκωτικϊν. Αλλά ίςωσ όταν ζχεισ να κάνεισ με αυτό (όταν δθλαδι το αντιμετωπίηεισ ο ίδιοσ, ςτθν πράξθ κι 
όχι κεωρθτικά) να μθ κζλεισ να βοθκιςεισ. Υπάρχουν και τζτοιοι άνκρωποι. 

Σ14 - 

Σ15 ςτον ΕΓΟΔΟΤΘ κάποια ςτιγμι κα χρειαςτεί να αποκαλυφκείσ... φοβόμουνα αν ζρκει κάποιοσ και πει «Ωπ! xxx τι κάνεισ; Τισ προάλλεσ ιμουνα ςτθν 
Κοινότθτα, ζχεισ χαιρετίςματα από αυτόν». Και να είμαι ς’ ζνα άγχοσ και ςε μία εγριγορςθ να μθ ςυμβεί. Δε μου άρεηε όλο αυτό το κρυφτό. (Όμωσ, 
ζνασ εργοδότησ) «το καλό ιτανε ότι είναι νζοι άνκρωποι (οι εργοδότεσ), και όχι μόνο δεν μάςθςαν, αλλά δείξανε και πολφ ενδιαφζρον».  

Σ16 ...πιο κλειςτι θ κοινωνία, ότι επειδι με γνϊριηαν κι αυτά. Ε, δυςκολευόμουν να πάω να ηθτιςω δουλειά ςε κάποιον. Πχι. Δεν πιγαινα. 

Σ17 - 
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Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 κα ςτακεί εμπόδιο ςίγουρα άμα πασ να ηθτιςεισ δουλειά και αναφερκείσ ςτισ κοινότθτεσ, κα ςτακεί εμπόδιο ςίγουρα.  

Ρίνακασ 5. Εξωτερικό εμπόδιο: υποχρεϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Σ1 Ρθγαίνεισ ασ ποφμε ςε μία εργαςία, εγϊ δεν λζω ασ ποφμε ότι είμαι ςε επανζνταξθ, ότι είμαι ςε πρόγραμμα, ότι ιμουνα χριςτθσ/τρια, ντρζπεςαι ασ 
ποφμε να το πεισ. 

Σ2 Ε, τι να τον εξθγιςεισ τϊρα (τον εργοδότθ); ποια Λκάκθ και ποιο πρόγραμμα; 

Σ3 Οι ζκτακτεσ ομάδεσ όταν ςυμβεί κάτι ςτθν επανζνταξθ, δεν ζχει ωράριο… τι κα πω ςτον εργοδότθ, δεν κα πω είμαι πρϊθν χριςτθσ/τρια κτλ. 

Σ4 Φοβόμουνα (να πει για τθν υποχρζωςθ να παρίςταται ςτισ ομάδεσ) μθ μου βγει ςε κακό.  

Σ5 - 

Σ6 υποχρεϊςεισ που ζχω ςτο Ρρόγραμμα, που κα πρζπει να ‘μαι εκεί οπωςδιποτε ασ ποφμε, ςτο τι κα βρω να πω ςτθ δουλειά. 

Σ7 - (ελεφκεροσ/θ επαγγελματίασ) 

Σ8 - (το γνωρίηει ο εργοδότθσ) 

Σ9 - 

Σ10 εμπόδιο ότι ιμουνα ςτθ χριςθ. Άμα κα χρειαςτεί να το πω αυτό … δε νομίηω ότι κα με βοθκοφςε το να μπω ςε μια τζτοια διαδικαςία να κάκομαι 
να εξθγϊ. 

Σ11 - (ελεφκεροσ/θ επαγγελματίασ) 

Σ12 πϊσ κα το πω ςτον άνκρωπο αυτόν, ι ςιγά -ςιγά μπορεί να καταλάβει ότι εγϊ μπορεί να ζπινα (ζκανα χριςθ). Αυτό φοβάμαι. 

Σ13 όποτε πιγαινα για βιογραφικά ζλεγα ψζματα (διεφκυνςθ- ξενϊνασ) … Ζλεγα εγϊ ότι μζνω με τθ γιαγιά μου. 

Σ14 - 

Σ15  χρειαηόντουςαν τθν κάρτα ΟΑΕΔ. Εκεί θ κάρτα θ δικιά μου αναγκαςτικά κα ζδειχνε ότι είμαι ςτισ ΕΚΟ. 

Σ16 κάποιεσ ϊρεσ ζπρεπε να φφγω από τθ δουλειά, κάποιεσ μζρεσ να μθν μπορϊ να πάω λόγω ομάδασ και τζτοια... Δεν ζμπαινα ςε λεπτομζρειεσ. 

Σ17 δφςκολο για μζνα ιταν που ζπρεπε να βρω δουλειά, ενϊ ζχουμε ομάδεσ. Και δεν μποροφςα να πω ςε οποιονδιποτε εργοδότθ ότι χρειάηομαι να 
φφγω (για τισ ομάδεσ). Τι δικαιολογία να βρω; Τι; .  

Σ18 - 

Σ19 Βόλευαν με το Ρρόγραμμα, τισ ϊρεσ, βόλευε. 

Σ20 Δε κζλω να λείπω ςτισ ομάδεσ, δεν μπορϊ να λείψω και από πολλζσ ομάδεσ. 

Ρίνακασ 6. Εξωτερικό εμπόδιο: απουςία πθγισ υποςτιριξθσ 

Σ1 εμείσ δεν ζχουμε καμία ςτιριξθ ασ ποφμε, ζχουμε μόνο δόξα τω Κεϊ τθ νομικι ςτιριξθ. 
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Σ2 - 

Σ3 - 

Σ4 - 

Σ5 - 

Σ6 Κζλει ασ ποφμε να ςε ξζρουν, να ‘ςαι λίγο γνωςτόσ, να ‘χεισ, να ςε ςυςτιςει κάποιοσ άλλοσ. 

Σ7 - 

Σ8 Δεν είχα ςτιριξθ απ’ τουσ γονείσ. Δεν είχα γιατί απλά δεν είχαν κι αυτοί τθν δυνατότθτα.  

Σ9 - 

Σ10 - 

Σ11 - 

Σ12 με δυςκόλεψε ότι δεν ζχω οικογενειακι ςτιριξθ ασ ποφμε, ϊςτε να με ςτθρίξουν με γνωςτοφσ. 

Σ13 - 

Σ14 εγϊ ζχω ζρκει από τθν xxx δεν ιξερα ανκρϊπουσ εδϊ & Δεν ζχω μια οικογζνεια κι ζτςι κι ζτςι ανκρϊπουσ … ξζρω ότι και πάλι κάποια ςτιγμι μπορεί 
να βρεκϊ και μόνοσ/θ μου. Και μ’ ανθςυχεί. 

Σ15 - 

Σ16 να δικτυωκϊ εδϊ ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

Σ17 -  

Σ18 Ροτζ δεν είχα ςτιριξθ (υλικι) οφτε απ’ τουσ δικοφσ μου, οφτε από κανζναν. 

Σ19 -  

Σ20 δεν επζλεγα δουλειζσ που ιταν μακριά. Γιατί ζπρεπε να παίρνω αςτικό. Το ζνα ειςιτιριο δεν μποροφςα να το πάρω. 

Ρίνακασ 7. Εςωτερικό εμπόδιο: χαμθλι εκπαίδευςθ 

Σ1 ζνα χαρτί λυκείου με το ηόρι ασ ποφμε, και είναι δφςκολα… δεν ςε παίρνει κανζνασ. 

Σ2 - 

Σ3 - 

Σ4 - 

Σ5 - 

Σ6 δεν ζχω ποικιλία ς’ αυτό ρε παιδί μου, ςε πολλζσ δουλειζσ... ζψαχνα για ςυγκεκριμζνο πράγμα… δεν ικελα να μπω ςτθ διαδικαςία να δυςκολευτϊ 
ασ ποφμε να μάκω κάτι άλλο, κα δυςκολευόμουν δθλαδι ν’ αντεπεξζλκω ςε κάτι που δεν ξζρω. 

Σ7 - 
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Σ8 - 

Σ9 - 

Σ10 Θ πιςτοποίθςι μου και τ’ αγγλικά μου είναι αυτά που μου λείπουνε τϊρα.  

Σ11 - 

Σ12 οι δουλειζσ που ξζρω να κάνω δεν υπάρχουν … Το πιο βαςικό είναι ότι δεν ζχω κάποια αναγνϊριςθ, κάποιο πτυχίο. Ράνω ςε οτιδιποτε. 

Σ13 κα υπιρχαν κι άλλοι άνκρωποι, με περιςςότερα προςόντα, με περιςςότερα πτυχία, κζμα κατάρτιςθσ κι ζτςι. Πτι υπιρχαν ξζνεσ γλϊςςεσ. 

Σ14 δεν ζχω επαγγελματικι κατάρτιςθ. Εγϊ είναι ςυγκεκριμζνα τα πράγματα που ξζρω να κάνω. 

Σ15 - 

Σ16 Χρειάηομαι το χαρτί από τα ΤΕΛ γιατί δεν μπορϊ να βάλω υπογραφι. 

Σ17 - 

Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 δεν ζχω κάποιο χαρτί, κάποιο πτυχίο κι ζτςι δεν ζχω πολλζσ επιλογζσ. 

Ρίνακασ 8. Εςωτερικό εμπόδιο: αναςφάλεια- φόβοσ αποδοκιμαςίασ 

Σ1 όταν πιγα ασ ποφμε για δουλειά είχα ΡΑΑ πολφ άγχοσ, δθλ. ςαν να μθν είχα δουλζψει ΡΟΤΕ, ντρεπόμουν ασ ποφμε, να κάνω μια ςυμφωνία, 
δθλαδι πιγα με ςκυμμζνο το κεφάλι που λζμε και ό,τι γίνει, ζγινε.  

Σ2 οι αναςφάλειεσ είναι ζτςι κι αλλιϊσ αναςφάλειεσ. Πχι μόνο με τθ δουλειά και με τισ ςχζςεισ, με τισ γυναίκεσ, εμείσ που ζχουμε αυτό ρε παιδί μου, 
το ‘χουμε & μετά από χρόνια χριςτθσ/τρια κα πασ ςε μια άλλθ δουλειά, …πϊσ κα δεισ τον εαυτό ςου ιςότιμο ουςιαςτικά. Ρολλζσ φορζσ νοιϊκεισ 
και μειονεκτικά, τουσ βλζπεισ διαφορετικά, νοιϊκεισ ότι δεν μπορείσ να ςυνεννοθκείσ. 

Σ3 - 

Σ4 Ριγα με πζτρεσ ςτο ςτομάχι. Μζςα μου. Γιατί είχα τθν εντφπωςθ ότι όλοι με κοιτάνε. 

Σ5 - 

Σ6 Στθν αρχι ε, δε μ’ αρζςει το ζνα, δε μ’ αρζςει το άλλο … Εμπόδια που κα ‘βαηε ο εαυτόσ μου …το πϊσ κ’ αντεπεξζλκω ςε κάτι που, ότι δεν ξζρω τθ 
δουλειά ασ ποφμε και δεν ξζρω πϊσ κα πάω να τθν κάνω ασ ποφμε. 

Σ7 κόμπλεξ  

Σ8 Απλά ζχω φτάςει ς’  ζνα ςθμείο νομίηω ότι δίνω, δίνω, δίνω πράγματα που κζλω λίγο να χαλαρϊςω, γιατί άρχιςα να κουράηομαι. Ε, δθλαδι 
δουλεφω νομίηω περιςςότερο απ’ όςο μου αναλογεί… το ‘κανα ςτθν αρχι γιατί ζπρεπε ν’ αποδείξω ότι ξζρω τθ δουλειά, ότι είμαι καλά, να αρχίςει 
να μ’ εμπιςτεφεται. 

Σ9 (Όμωσ) Δεν ζχω δθλαδι κολλιματα να πάω να ηθτιςω δουλειά, πϊσ κα με δει ο εργοδότθσ. Δεν με νοιάηει. Δε φοβάμαι δθλαδι τθν απόρριψθ. 
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Σ10 - 

Σ11 - 

Σ12 πάντα με δυςκόλευε χρόνια ολόκλθρα κάτι, αλλά πλζον το ‘χω ξεπεράςει. Κι αυτό είναι αν μπορϊ να τα καταφζρω εγϊ. Δθλ να ζχω τθν 
αυτοπεποίκθςθ, όλα αυτά.  

Σ13 - 

Σ14 - 

Σ15 Οπότε είχα ςκοπό να ξαναπάω ςτθν παλιά δουλειά και να τουσ πω ότι «εδϊ είμαι, είμαι καλά, όλα καλά, ιταν ζνα φάουλ, οκ, αλλά το είδα». 
Κόλωςα. Δεν το ‘κανα. Γιατί κεϊρθςα ότι τουσ πρόδωςα, κεϊρθςα ότι χάλαςα αυτι τθν εικόνα που είχα δείξει. Γιατί ζχω εγϊ ζνα κζμα λίγο με αυτά 
… Αλλά του μυαλοφ, του μυαλοφ μου χαηομάρα.  

Σ16 Εμπόδια, ότι ζκανα μόνοσ/θ μου τα ςενάρια ότι τουσ ενοχλϊ (υποψιφιουσ εργοδότεσ) και δεν ζκανα τθν κίνθςθ να ζρκω εγϊ ςε επαφι… εγϊ το 
ελζγχω. Μάλλον ιταν δθλαδι δικό μου κϊλυμα. Δεν μου είπε κανείσ ότι «μθ μ’ ενοχλείσ και μθ με ξαναπαίρνεισ». 

Σ17 Δεν καταπίνω, δεν είναι όπωσ κάποτε που δεν μιλοφςα… ο κακζνασ δεν κζλει να παραδεχτεί κάποιεσ αδυναμίεσ και δεν κζλει να τισ δείχνει ςτον 
άλλον. 

Σ18 - 

Σ19 (Όμωσ) θ αναςφάλειά μου, αμζςωσ χάνω τθ γθ και αμζςωσ αυτό με κάνει να βρω δουλειά. 

Σ20 θ αναςφάλεια πάρα πολφ … είμαι πολφ καλόσ/ι ςτθ δουλειά, αλλά με πιάνει ςτθν αρχι πανικόσ, άγχοσ, το πϊσ κα φανϊ … Κα με ςυμπακιςουνε; ... 
Γιατί μετά μου μζνει και νοιϊκω αναςφάλεια και ςτισ άλλεσ δουλειζσ. 

Ρίνακασ 9. Εςωτερικό εμπόδιο: μετάβαςθ- ψυχολογικι ευαλωτότθτα 

Σ1 ςε μια επανζνταξθ όςο αφορά το κομμάτι και τθσ δουλειάσ, πρζπει να δοκιμάςεισ, να πζςεισ, να ςθκωκείσ, να δεισ: αν το χεισ, πόςο το χεισ, τι ζχεισ, 
αν απογοθτεφεςαι, τι κάνεισ, γιατί εντάξει και θ επανζνταξθ ασ ποφμε είναι για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Μετά ουςιαςτικά βγαίνουν οι βοθκθτικζσ 
που λζμε και πρζπει να επανενταχτείσ γενικϊσ. 

Σ2 ςτθν αρχι ςου φαίνεται λίγο κάπωσ, είναι ςαν να πζφτεισ απ’ τον Άρθ, τον πλανιτθ, δεν είναι εφκολο. 

Σ3 - 

Σ4 το μυαλό μου εκεί ιταν (κατά τθ διαδικαςία απεξάρτθςθσ). 

Σ5 είμαι ανενεργόσ/ι, ανενεργόσ/ι και αιςκάνομαι και άςχθμα τϊρα … δθλαδι ςυμπλθρϊνονται τϊρα τζςςερα χρόνια. Ρρϊτθ φορά ςτθ ηωι μου ζχει 
ςυμβεί αυτό, αυτό είναι το αρνθτικό. 

Σ6 Κζλω το χρόνο μου ρε παιδί μου, δεν μπορϊ να πιζηομαι πολφ.  

Σ7 να κάνεισ μια αλλαγι τϊρα ζνασ άνκρωποσ, ζρχεται ςε μεγάλθ ςφγχυςθ με τον εαυτό του. Δεν είναι μόνο ςτθ χριςθ τα προβλιματα. Είναι και ςτθν 
απεξάρτθςθ που ο άνκρωποσ παιδεφεται.   

Σ8 άςχετα με το πϊσ ιμουν επαγγελματικά, με τον εαυτό μου δεν ιμουν καλά ακόμα. Γιατί δεν ιμουνα. Μόλισ είχα βγει από κοινότθτα, δεν ιξερα τι 
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κα κάνω επαγγελματικά, δεν ιξερα τι κα κάνω μ’ εμζνα, αν κα είμαι καλά, αν δεν κα είμαι. Δθλαδι φοβόμουνα, αγχωνόμουνα. Αν κα είμαι εγϊ 
καλά, που κα ζχει αποτζλεςμα και για τθ δουλειά μετά … Μζχρι να, να δω, μζχρι να πατιςω ςτα πόδια μου και γι’ αυτό κι επαγγελματικά.  

Σ9 - 

Σ10 χρειάηομαι λίγο χρόνο βαςικά για να, για να δω πϊσ είμαι ζξω. & να μθν αφινω τίποτα πίςω οφτε με τισ ανάγκεσ μου, οφτε με τθ δουλειά μου, με 
τισ υποχρεϊςεισ μου, και με το Ρρόγραμμα. 

Σ11 - 

Σ12 - 

Σ13 - 

Σ14 πάρα πολφ δφςκολα, γιατί μπορεί να ζκανα ζνα μεροκάματο τθ βδομάδα- δφο, μπορεί να ζπαιρνα 50, 80 ευρϊ, ντάξει πζρναγα μια βδομάδα, με 
αυτά τα χριματα κοίταγα να πλθρϊςω ζνα ςπίτι που είχα νοικιάςει … και ιμουνα περιοριςμζνοσ/θ. 

Σ15 είναι κζμα χρόνου να μπω ςτθ διαδικαςία να το ηθτιςω. 

Σ16 δυςκολία που ζχω βρει εγϊ ςτο κζμα τθσ επανζνταξθσ είναι ότι μπορείσ να βρεισ μια δουλειά, που να ξζρεισ ρε παιδί μου ότι και ςτα χριματα και 
ςτον τρόπο που ςου φζρονται εκεί, να είςαι αδικθμζνοσ. … Αλλά λόγω ότι ζχεισ ανάγκθ απ’ αυτό, αυτό ςε κάνει να κάνεισ λίγο πίςω. 

Σ17 Είναι πολφ δφςκολο να τα αλλάξω. ΡΑΑ πολφ δφςκολα. Ράρα πολφ δφςκολα. Ράλι άλλαξε με τισ ομάδεσ, να μιλάσ για τον εαυτό ςου. Να βρεισ τα 
αδφναμα ςθμεία ςου. 

Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 πρζπει λίγο να το αφιςεισ πίςω ςου αυτό και να εγκλιματιςτείσ με τθν κοινωνία, με δυςκόλεψε, με δυςκόλεψε… βγαίνεισ από τθν κοινότθτα, αλλά 
δεν παφεισ να αςχολείςαι με το βαςικό ςου ασ ποφμε κζμα. Και ζπρεπε να γίνουν ςε ςυνδυαςμό… Ρρζπει να κοιτάω δικά μου κζματα, όχι μόνο 
ςτον τομζα τθσ δουλειάσ. Γιατί αν δεν τα δουλεφεισ και τα αφινεισ, κα νοιϊκεισ άςχθμα και τότε κα αφιςεισ και τθ δουλειά. 

Ρίνακασ 10. Εςωτερικό εμπόδιο: ςφνδεςθ τθσ χριςθσ με τθν εργαςία  

Σ1 - 

Σ2 εμείσ άμα μασ αφιςεισ είμαςτε ςτθν κοςμάρα μασ, όπωσ όλοι βζβαια, αλλά εμείσ λίγο, λίγο παραπάνω, γιατί μάκαμε ζτςι πιο πολφ …  

Σ3 τϊρα δεν ξζρω κι αν.. δεν ζχω δει.. δεν ξζρω κακαρόσ/ι πϊσ κα δουλεφω τϊρα, γιατί πάντα ζπινα όταν δοφλευα, κατάλαβεσ;  κα δοφμε. 

Σ4 - 

Σ5 είναι λόγοσ υποτροπισ μου εμζνα θ δουλειά. Εγϊ πάντα όταν ζπιανα μια δουλειά με ρουφοφςε αυτό το κομμάτι τθσ δουλειάσ ... Δεν ζκανα ςχζςεισ, 
ιμουνα μόνο δουλειά, ςπίτι και χριςθ… όλο μου το είναι τζλοσ πάντων το ζδινα εκεί. Στθ δουλειά. … να βρω μια δουλειά που να μ’ αρζςει κιόλασ 
δθλαδι να ςυνδυάςω αυτό το πράγμα. Ρου είναι ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ. 

Σ6 - 

Σ7 προβλθματίςτθκα ... Μιπωσ αυτό που πρόκειται να πάω ν’ αντιμετωπίςω είναι κάπωσ; Γιατί εγϊ ζκανα (δοφλευα) ςυνζχεια με τθν θρωίνθ κι ζτςι … 
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Σθκϊνομαι το πρωί και λζω για πλάκα τα ‘χω όλα αυτά. Τϊρα. Απλϊσ, όταν είςαι χριςτθσ/τρια ςου δθμιουργοφνται τζτοια πράγματα. 

Σ8 ζλεγα ότι δεν είμαι, ότι ςυναιςκθματικά ΔΕΝ είμαι καλά ςτθ δουλειά … Δθλαδι νομίηω ότι αν κακόμουν, κα ζπινα. Σ’ εκείνθ τθ δουλειά. Δθλαδι κα 
ιμουνα, ζνοιωκα ότι θ υποτροπι μου ζρχεται. Ριρα το ρίςκο, ζφυγα. 

Σ9 - 

Σ10 - 

Σ11 - 

Σ12 - 

Σ13 - 

Σ14 - 

Σ15 - 

Σ16 Μπορεί ασ ποφμε να τφχει να πασ ςε μια δουλειά και να βρεισ ζναν πρϊθν γνωςτό, ι πρϊθν χριςτθ, πρϊθν τζτοιο. Κι όλο αυτό ρε παιδί μου είναι 
μια δυςκολία γιατί μπαίνεισ ς’ ζνα δίλθμμα κι ζνα τζτοιο. Οι ςυναναςτροφζσ και πάλι τουσ ίδιουσ και τουσ ίδιουσ, πάλι ςτα ίδια πράγματα. 

Σ17 - 

Σ18  (μετά τθ μαγνθτοφϊνθςθ, δθλϊνει ότι υπό τθν επιρεια τθσ χριςθσ αιςκανόταν περιςςότερο δθμιουργικόσ/ι, κακϊσ θ φφςθ του επαγγζλματόσ του 
απαιτεί ζμπνευςθ. Οι ουςίεσ ενίςχυαν τθ δθμιουργικότθτα.) 

Σ19 αν ασ ποφμε βρω τθν τζλεια δουλειά, αυτι που αγαπϊ, τισ ϊρεσ που κζλω, ξεκοφραςτθ κι αυτά, πολλά λεφτά και όλα τακτοποιθμζνα ςτθ ηωι μου, 
μπορεί κι εκεί να πιω. Γιατί κα τα ‘χω όλα. ... γιατί θςυχάηεισ.  

Σ20 - 

Ρίνακασ 11. Εξωτερικι πθγι υποςτιριξθσ: το Ρρόγραμμα και οι επόπτεσ 

Σ1 Σε πιζηουν απ’ το Ρρόγραμμα και πολφ καλά κάνουν. 

Σ2 κι από το προςωπικό υπάρχει. Δθλαδι ακόμα και ςτουσ ςτόχουσ, οι επόπτεσ που ζχουμε, βάηουμε κάποιουσ ςτόχουσ για να προχωριςουμε ςτισ 
επόμενεσ φάςεισ, ςε πιζηουνε κιόλασ αν δεν τουσ κλείςεισ να μθν προχωριςεισ. Και ςε βοθκάνε κιόλασ να κλείςεισ κάποιουσ ςτόχουσ. 

Σ3 - 

Σ4 - 

Σ5 - 

Σ6 Τι μου ζδινε δφναμθ… το περιβάλλον που ηοφςα ότι ρε παιδί μου και με το Ρρόγραμμα και γενικϊσ ότι δεν γίνεται ασ ποφμε να κάκεςαι όλθ μζρα. 
Ρρζπει να εξελιχκείσ λίγο ςτθ ηωι ςου. Να κάνεισ ΚΑΤΛ. Διαφορετικό ασ ποφμε από αυτό που ζκανεσ πριν. Αυτό. 

Σ7 το Ρρόγραμμα, εντάξει. Ρου ςου δείχνει το δρόμο. Τι άλλο να ςου μάκει; & Βλζπεισ τι γίνεται… Τουσ άλλουσ. Τθ ηωι των άλλων (που άλλαξαν). 

Σ8 Απ’ αυτά που ζμακα κι απ’ το Ρρόγραμμα που πιρα … ζχω μάκει να εκτιμάω τα απλά πράγματα. 
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Σ9 απ’ το Ρρόγραμμα δε κα ηθτοφςα βοικεια, γιατί πατάω ςτα πόδια μου, δεν. Δεν νομίηω ότι δεν ξζρω πϊσ να χειριςτϊ, πϊσ να βρω μία δουλειά.  

Σ10 όλα αυτά που ζμακα μζςα ςτθν κοινότθτα. 

Σ11 - 

Σ12 πιρα κι ζμακα να ζχω τθ δφναμθ εγϊ, μζςα απ’ το ΚΕΚΕΑ. Μου ζμακε, μου ζδειξε τα βιματα, πϊσ να το κάνω και πλζον δε χρειάηεται, το κάνω 
πλζον μόνοσ/θ μου … να βάηω ςτόχουσ, το δοκίμαςα μεσ ςτο ΚΕΚΕΑ αυτό, ζβαηα ςτόχουσ κι ζβλεπα ότι μπορϊ να τουσ πετφχω τελικά κι  ότι όταν 
τουσ τελείωνα αιςκανόμουνα καλά. Είχα αυτοπεποίκθςθ, είχα αναγνϊριςθ, είχα και ικανοποίθςθ ζτςι, βάηοντασ ζναν άλλο ςτόχο ιξερα ότι κα 
δυςκολευτϊ, κα παλζψω, κα παλζψω, αλλά όταν κα τον ξανακαταφζρω, κα ξζρω ότι πάλι κα ςτακϊ καλά. 

Σ13 - 

Σ14 Εδϊ (ςτισ ςυναντιςεισ του Ρρογράμματοσ) άμα μίλαγα με καμία επόπτρια. Ντάξει, δεν πολυμίλαγα κιόλασ. Ντάξει, αυτό. Αλλά απ’ το να κάκομαι 
μουγγόσ/ι, ασ πω και κάτι. 

Σ15 από τθν επόπτριά μου εκεί ςτθν ομάδα, ςτο γιατί να το κάνω ι τα κετικά και όλα αυτά ςτο ΑΝ το κάνω. 

Σ16 Και ο ξενϊνασ με βοικθςε πολφ. Για να μπορϊ όλο αυτό να το τρζξω. Να ψάξω για δουλειά, να κάνω, να ράνω. 

Σ17 πολφ μεγάλθ βοικεια είχα και από το Ρρόγραμμα, γιατί με βοικθςαν να κάνω τα χαρτιά μου, άδεια παραμονισ, οικονομικά με ςτιριξε. Και με 
βεβαιϊςεισ ότι ανικω ςτο Ρρόγραμμα. Στθρίηουν ψυχολογικά βζβαια και οι επόπτεσ. Ανά πάςα ςτιγμι που κα πάρω τθλζφωνο, να ηθτιςω και 
ατομικό και ζκτακτο αν χρειάηεται. Χωρίσ αυτά δεν ξζρω ΑΝ ΚΑ ΜΡΟΟΥΣΑ να τα καταφζρω… μζςα από το Ρρόγραμμα με βοικθςαν να βρω τον 
εαυτό μου, να πιςτεφω ςτον εαυτό μου. 

Σ18 Να, είδα κάποια ςτιγμι ότι τα παρατοφςα, με γυρνοφςε ασ ποφμε θ xxx (επόπτρια) για να κατεβαίνω, με φϊναηε εκεί ςτο κλαμπ να ζρχομαι και να 
φεφγω να ψάχνω δουλειά. 

Σ19 μου το ζχει μάκει το Ρρόγραμμα. Πτι αν κζλεισ να δουλζψεισ, δουλεφεισ. 

Σ20 Και οι επόπτεσ μου και οι άνκρωποι ςτθν εκπαίδευςθ ΡΑΑ ΡΟΛΛΘ ςτιριξθ, εγϊ κεωρϊ ότι ζχουν αςχολθκεί με τον κακζνα ατομικά, ξεχωριςτά. 
Δεν ζνοιωςα ποτζ ότι αςχολοφνται με εμζνα ι τον άλλο πιο πολφ κι αυτό μου άρεςε πάρα πολφ. Ζπαιξε δθλαδι ςθμαντικό ρόλο για μζνα… Το 
Ρρόγραμμα με βοικθςε ΣΤΘΝ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΜΟΥ ΣΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΑ, και ςτθ δουλειά, και ςε προςωπικά κζματα. Κι ο ξενϊνασ και πάςο να βγάλεισ. 
Δθλαδι εγϊ δεν ξζρω πϊσ κα τα κατάφερνα και αν κα τα κατάφερνα… ψυχολογικι και οικονομικι ςτιριξθ. 

Ρίνακασ 12. Εξωτερικι πθγι υποςτιριξθσ: το τμιμα εκπαίδευςθσ του Ρρογράμματοσ  

Σ1 - 

Σ2 ζχουμε το κλαμπ εργαςίασ, πθγαίνουμε εκεί, ςτζλνουμε αιτιςεισ, ψάχνουμε για να βροφμε. 

Σ3 ζρχομαι ςτο κλαμπ εργαςίασ εκεί που πάμε, αγγελίεσ ςτο internet μπαίνεισ, κάνουμε ζνα βιογραφικό,  ζκανα κάποιεσ διορκϊςεισ τϊρα. 

Σ4 - 

Σ5 γιατί υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που δεν ξζρουν να ςυμπλθρϊςουν ζνα βιογραφικό … Βζβαια δεν είναι ο μόνοσ τρόποσ, το μόνο μζροσ για να 
ψάξεισ και να βρεισ εργαςία, απλϊσ προςφζρει ζνα επιπλζον εργαλείο εφρεςθσ εργαςίασ το Ρρόγραμμα. 
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Σ6 με βοικθςε και το Ρρόγραμμα ς’ αυτό, γιατί ςτο κλαμπ εργαςίασ, τουσ υπολογιςτζσ κι αυτά. Και πιγαινα ςχεδόν κάκε μζρα ασ ποφμε, ζψαχνα για 
δφο ϊρεσ ςτο internet, ζπαιρνα τθλζφωνα, ζτςι πιο πολφ. Γιατί και ςτο ςπίτι δεν μποροφςα πολφ να ςυγκεντρωκϊ ς’ αυτό. 

Σ7 - 

Σ8 - 

Σ9 εγϊ από τθν κοινότθτα γνϊριςα το κζατρο. Αν αυτό είναι βοικεια ασ ποφμε, που πιςτεφω πωσ είναι. 

Σ10 το κλαμπ εργαςίασ. 

Σ11 - 

Σ12 - 

Σ13 Με τουσ υπολογιςτζσ παράδειγμα που πιρα το πτυχίο, ξεκίνθςα για πλάκα μζςα απ’ τθν κοινότθτα εφόςον είχε τμιμα υπολογιςτϊν, ϊςπου άρχιςα 
να το βλζπω πιο ςοβαρά, «γιατί να μθν το πάρω κι εγϊ;». Ππωσ και με τθ φωτογραφία, που μζςα ςτθν κοινότθτα ξεκίνθςα, Μου άρεςε. Tο είχα 
ξεχάςει & το Ρρόγραμμα ε, εντάξει μασ ζχει βοθκιςει με το παραπάνω: ςτο κζμα του κλαμπ εργαςίασ, ςτο να ψάχνουμε δουλειζσ. 

Σ14 ςτο Ρρόγραμμα που ιμουνα μπορεί να πιγαινα ςτθ εμπζλου να κοίταγα ςε κανα κομπιοφτερ (ςτο κλαμπ εργαςίασ). Καλά, δεν παίηω με τα 
κομπιοφτερ, αλλά ζψαχνα δουλειζσ, δεν ζβριςκα γιατί όλοι ηθτάνε βιογραφικά και κάτι τζτοια. Ε, δε με απαςχολοφςε (να αναηθτιςει μ’ αυτόν τον 
τρόπο). 

Σ15 θ εκπαίδευςθ που ζχουμε μιλιςει και είναι ςε μία ενθμζρωςθ, ζχουνε τα sites κι αυτά και άμα προκφψει κάτι ςίγουρα κα με ειδοποιιςουν. 

Σ16 Με βοικθςε πάρα πολφ και το Ρρόγραμμα και το Τμιμα εκπαίδευςθσ που ζχουν το κλαμπ εργαςίασ. Να κοιτάμε αγγελίεσ από το internet, από 
sites, να ςτζλνουμε βιογραφικά από κει πζρα. Κι αυτοί άμα ακοφν κάτι μασ λζνε «πθγαίνετε εκεί, εκεί, εκεί», υπιρχε ςτιριξθ ς’ όλα. Πτι «κα βρείτε, 
μθν αγχϊνεςτε» κι αυτά. 

Σ17 επαγγελματικά με βοικθςε πάρα πολφ θ xxx από τθν εκπαίδευςθ που κάναμε ςεμινάρια. Ζχω φτιάξει πολφ καλό βιογραφικό, με ςυςτάςεισ με όλα… 
με βοικθςαν να παρουςιάηω τον εαυτό μου. Εμζνα. Και να ψάξω να βρω τα δυνατά μου ςθμεία, πϊσ μπορϊ να τα παρουςιάηω.  

Σ18 - 

Σ19 Σ’ αυτζσ που ζβριςκα από αγγελία, δεν ξζρω γιατί, δεν τφχαινε να κάτςω. Δθλαδι ποτζ δε βρικα δουλειά από αγγελία και να πω ότι «είμαι χρόνια 
εδϊ, από αγγελία τθ βρικα». Δεν μου ζχει τφχει ποτζ αυτό. 

Σ20 υπιρχε ςτιριξθ, πάρα πολλι, δθλαδι οι δυςκολίεσ πάντα ςυηθτιόντουςαν με το Ρρόγραμμα. Με τθν εκπαίδευςθ πάρα πολφ… ςτο κλαμπ εργαςίασ 
όπου ςε βοθκάνε πάρα πολφ. Κάκεςαι με τουσ ανκρϊπουσ να ςυηθτιςεισ το πρόβλθμα και τισ δυςκολίεσ... ζχουμε πρόςβαςθ ςε υπολογιςτι, 
ζμπαινα ςτο internet, με κατευκφνςεισ πάντα, δεν ξζρεισ ποφ κα μπεισ, δεν ξζρεισ ποφ κα ψάξεισ, με αυτζσ τισ κατευκφνςεισ κα ψάξεισ δουλειά, τι 
ηθτάνε… μασ ζλεγαν να μπαίνουμε και μόνοι μασ για να ζχουμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό και από μόνοι μασ& ςτο Ρρόγραμμα υπάρχουνε 
κακθγθτζσ  και μπορϊ να τα κάνω (προετοιμαςία για πανελλινιεσ εξετάςεισ) χωρίσ να επιβαρφνομαι οικονομικά, που άλλοι πλιρωναν 
φροντιςτιρια.  

Ρίνακασ 13. Εξωτερικι πθγι υποςτιριξθσ: θ ομάδα  
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Σ1 μζςα από τθ ςυηιτθςθ και τα λοιπά παίρνω και κουράγιο, ρωτάω, μακαίνω ασ ποφμε, μπορεί να δοκεί κάποια ευκαιρία, κάποια λφςθ.  

Σ2 ο ζνασ με τον άλλο βοθκιόμαςτε με παιδιά που αποφοίτθςαν, που είναι ςτθν επανζνταξθ πιο προχωρθμζνοι κι ζχουν δουλειζσ, όταν ζχουν μια 
δουλειά, κα πάρουνε τθλζφωνο κα πουν «ζχουμε δουλειά, κζλει κάποιοσ να ‘ρκει;» 

Σ3 - 

Σ4 - 

Σ5 Δεν το αντιμετωπίηω μόνοσ/θ μου όλο αυτό. Κα το μοιραςτϊ. Αυτό είναι το υποςτθρικτικό περιβάλλον που κα ηθτιςω βοικεια, ςυναιςκθματικά. 

Σ6 ζνα παιδί που ‘χε αποφοιτιςει δοφλευε εκεί χρόνια και τον ιξερα και μου λζει «ζλα» & επειδι το μοιράηεςαι ασ ποφμε ςτθν ομάδα ςου και ςου 
λζνε κάποια πράγματα που ίςωσ κα μποροφςεσ να κάνεισ και δεν τα ςκζφτθκεσ εςφ να τα κάνεισ. 

Σ7 Οι ομάδεσ. Μιλοφςα. Ζλεγα αυτά που με απαςχολοφνε ρε παιδί μου… Με βοικθςαν ςτο να διϊξω αυτά τα κόμπλεξ (ςτίγμα). 

Σ8 - 

Σ9 - 

Σ10 ΣΛΓΟΥΑ το Ρρόγραμμα κι οι ομάδεσ που παρακολουκϊ, όπου εκεί μπορϊ να πω οποιαδιποτε δυςκολία ζχω ςε ςχζςθ με τουσ ανκρϊπουσ που 
είναι εκτόσ του πλαιςίου. 

Σ11 - 

Σ12 μου πρόςφεραν μια βοικεια μζςα απ’ τα ΚΕΚΕΑ, μζςω ενόσ γνωςτοφ & τθν ομάδα, μπορεί να πάω εκεί και να θρεμιςω. Ν’ ακοφςω, να μιλιςω και 
τουλάχιςτον για μια ϊρα να φφγω απ’ όλα αυτά που ςυμβαίνουνε ζξω, και να βοθκιςω και να βοθκθκϊ…  Και τουσ ζχω εμπιςτοςφνθ ϊςτε αυτά 
που κα μου πουν να τα ακοφςω.  

Σ13 θ δουλειά βρζκθκε μζςω γνωςτοφ δικοφ μου, από το Ρρόγραμμα… ο άνκρωποσ που δουλεφω είναι απόφοιτοσ του Ρρογράμματοσ. 

Σ14 Δεν το ‘ξερα εγϊ (πλθροφόρθςθ για το πρόγραμμα τθσ ΜΚΟ Άρςισ). Από τθν ομάδα μου το ‘πανε, ζτςι πιγα εκεί. 

Σ15 γίνεται ςτθν ομάδα. Πταν κα κάτςω να μιλιςω εγϊ και να πω για τισ δυςκολίεσ μου ι τα κζλω κι όλα αυτά. Και μπαίνουμε ςε μια διαδικαςία όλοι 
εκεί μαηί. 

Σ16 ΚΑΛ θ ομάδα παίηει μεγάλο ρόλο. Στθν θκικι ςτιριξθ… Στθν πλθροφόρθςθ και για μζνα πιο ςθμαντικι βοικεια είναι να ςου πει ότι «ξζρεισ τι; Μθν 
αγχϊνεςαι ρε παιδί μου και όντωσ κα βρεισ κάτι», γιατί και κα ς’ ανεβάςει τθν ψυχολογία κι άμα βρεισ κάτι κα πασ και μ’ άλλον αζρα. Μπορϊ να 
ενκαρρφνω και τον εαυτό μου μόνοσ/θ μου ρε παιδί μου, αλλά μζχρι ζνα ςθμείο, ζτςι; Κζλω λίγο και τθν επιβεβαίωςθ κι απ’ τουσ άλλουσ. 

Σ17 Π,τι προβλιματα ζχω και είχα, πθγαίνω ςτθν ομάδα και τα λζω όλα αυτά. Δεν τα καταπίνω, δεν είναι όπωσ κάποτε που δεν μιλοφςα. Π,τι με 
απαςχολεί. Και όλοι μαηί προςπακοφςαμε να βροφμε μία λφςθ. Μζχρι κάποιεσ φορζσ με ςτιριξαν και τα παιδιά που ιταν πιο άνετα οικονομικά. 

Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 Ρρζπει πρϊτα να ςυηθτάω με τα άτομα τα δικά μου, γιατί αν δε μιλιςω κα με τςιγκλίςουν, κα πουν «γιατί δε μιλάσ; Τι ςε απαςχολεί;»… Μ’ ζνα 
παιδί του Ρρογράμματοσ κα ‘νοιωκα πιο καλά να ςυηθτιςω. Γιατί ο άλλοσ δε ςε ξζρει. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιεσ φορζσ. 
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Ρίνακασ 14. Εξωτερικι πθγι υποςτιριξθσ: θ οικογζνεια 

Σ1 και ςτθν οικογζνειά μου, απλά εντάξει θ οικογζνειά μου είναι, ζχουμε μια απόςταςθ. 

Σ2 Ράντα με ςτιριηε. Ρρϊτα απ’ όλα με ςτθρίηει θ οικογζνειά μου και μετά όλοι οι άλλοι. 

Σ3 - 

Σ4 από τθ μαμά μου που μου ζμακε ότι άμα κζλω το καταφζρνω. 

Σ5 υπάρχει μία ςτιριξθ οικονομικι από τον πατζρα … να κάνω μια δικι μου δουλειά. 

Σ6 υπιρχε και βοικεια από τουσ δικοφσ μου. Και οι γονείσ μου που με παρότρυναν ασ ποφμε, με κακθςφχαςαν. 

Σ7 Θ οικογζνεια, ςε πολλά πράγματα. Χριματα … ςυναιςκθματικά. Και ςκζψου να ςε βλζπουν ότι είςαι καλά ρε παιδί μου και να ςε βοθκάνε. 

Σ8 Με βοικθςαν λίγο ςτθν αρχι ... απλά δεν είχαν κι αυτοί τθν δυνατότθτα.  

Σ9 θ μάνα μου με ςτθρίηει να ςπουδάςω. 

Σ10 Και ςε οικονομικό επίπεδο και με ςτθρίηει ς’ αυτό που κάνω. Κατ’ αρχιν με γεμίηει με αυτοπεποίκθςθ, με δφναμθ, μου δθμιουργεί ελπίδεσ, ςε πάρα 
πολλά πράγματα. Γιατί εφόςον βλζπω ότι θ οικογζνειά μου με ςτθρίηει και δεν με ςυνδζει πλζον με τθ χριςθ, αυτό ςθμαίνει ότι μπορϊ να το κάνω. 

Σ11 - 

Σ12 - 

Σ13 ζχω ακόμα τθν υποςτιριξθ απ’ τθ μθτζρα μου ζςτω … Δθλαδι ξζρω ότι αν μείνω κάποια ςτιγμι και χωρίσ λεφτά δεν κα μου γυρίςει τθν πλάτθ. 

Σ14 - 

Σ15 Τα χριματα μποροφν να βρεκοφν από τθν οικογζνεια… για μζνα από κει  που μπορϊ μόνο να βαςιςτϊ και μπορϊ να ελπίηω και κζλω να ελπίηω κι 
όλα αυτά είναι απ’ τθν οικογζνεια. 

Σ16 - 

Σ17 Είναι θ κόρθ μου που πάντα ιταν δίπλα… Και με τα παιδιά μου πάντα ιμαςταν μαηί, ό,τι και να γινόταν. 

Σ18 - 

Σ19 Στα ζξοδα βοθκοφςαν οι γονείσ. & Το πιο ςθμαντικό εμπόδιο είναι το παιδί και ταυτόχρονα είναι και πθγι, και τα δφο μαηί. 

Σ20  

Ρίνακασ 15. Εξωτερικι πθγι υποςτιριξθσ: κοινωνικό δίκτυο 

Σ1 - 

Σ2 που είναι και του πατζρα μου φίλοι, μαηί δουλεφαμε. Και οι περιςςότεροι (πελάτεσ) ιτανε από προγράμματα και χριςτεσ. 

Σ3 ζχω και πολλοφσ γνωςτοφσ εδϊ ςτθ Κεςςαλονίκθ, ςε διάφορεσ εταιρείεσ που δοφλεψα. 

Σ4 ςτθν πράξθ, ιταν π.χ. ο φίλοσ μου που μου ζγραψε το βιογραφικό & Με βοθκάνε και οι ςυνάδελφοι. Σε περίπτωςθ που είναι να γράψω ζνα e- mail 
και δεν ξζρω πϊσ να το γράψω. 
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Σ5 - 

Σ6 οι ςυνεργάτεσ που δουλεφαμε μαηί με βοθκοφςαν, τουσ ρωτοφςα. 

Σ7 Με μία γνωριμία που είχαμε (βρικα δουλειά). 

Σ8 Ντάξει, αυτόσ δεν είχε και πολλι δουλειά. Αυτόσ με πιρε χαριςτικά επειδι είναι φίλοσ. & είχα κάνει ζνα περιβάλλον, ζναν κφκλο ανκρϊπων, άςχετα 
με το τι ζκανα εγϊ, που μ’ εμπιςτευόταν. 

Σ9 φίλουσ ρε παιδί μου. Εκτόσ Ρρογραμμάτων. 

Σ10 - 

Σ11 Το πιο ςθμαντικό κεωρϊ είναι θ υποςτιριξθ που μπορεί να ‘χει κανζνασ από τον κφκλο του. Δθλαδι να τον ενκαρρφνουν να κάνει κάτι. Αυτό μόνο. 
Άμα ςου πει ο άλλοσ ότι «το ‘χεισ, κάντο» ε και ςτο πουν αρκετοί, κάπωσ το κάνεισ πιο ηωθρά κι όχι τόςο φοβιςμζνα ασ ποφμε. 

Σ12 οι φίλοι. Γιατί ζχει τφχει ζκανα ζνα – δυο μεροκάματα ςτο μαγαηί ενόσ φίλου, ντάξει. Υπάρχει κι αυτό. 

Σ13 ιταν φίλοσ μου και είχα μια ςτιριξθ κι απ’ αυτόν, ότι κα μου μάκει τθ δουλειά. & θ δουλειά που βρικα με βοθκάει αρκετά ςτο να κάνω ςχζςεισ … 
ξζρω ότι άμα δουν ότι ζχω κάποιο πρόβλθμα, ότι κα μ’ ζχουν ςτο νου τουσ δθλαδι να με προτείνουν κάπου αλλοφ για δουλειά.  

Σ14 - 

Σ15 Ο εργοδότθσ είναι φίλοσ. Κι ζτςι προζκυψε. 

Σ16 - 

Σ17 Κάποιοι οικογενειακοί φίλοι. Ρου μ’ ζχουν ςτθρίξει και ψυχολογικά και ς’ ζνα βακμό οικονομικά τον ζνα χρόνο που δεν είχα δουλειά. 

Σ18 ο φίλοσ μου που ζχει τζτοιο μαγαηί. Ανταλλάςςουμε βαςικά ιδζεσ και αναλαμβάνω πολλζσ δικζσ μου δουλειζσ. Ζχω και το φίλο μου, που μπορϊ να 
χρθςιμοποιιςω κάποια εργαλεία, το χϊρο, όλα αυτά. Ρου δεν τα ζχω. & Κάποιοι φίλοι με βοθκοφςαν, με ζπαιρναν τθλζφωνα και για δουλειζσ 
«υπάρχει εκεί δουλειά». & Υλικι ςτιριξθ από κάποιουσ φίλουσ που είναι εκτόσ Ρρογράμματοσ, δεν ζχουν καμία ςχζςθ, που με ξζρουν χρόνια. 
Ιξεραν δθλαδι όταν δε δοφλευα για καιρό, με ςτθρίηανε. Ζνασ φίλοσ μου πρόςφερε ζνα μεροκαματάκι ζτςι που δεν ιταν για μεροκάματο με 
φϊναηε. Άλλοσ φίλοσ, όταν βλεπόμαςταν ιξερε ότι δε δοφλευα, αυτόσ ζχει μαγαηί με προϊόντα διάφορα, μου ‘δινε μια ςακοφλα με προϊόντα. 

Σ19 ςυνικωσ εγϊ τισ δουλειζσ που ζβριςκα μου τφχαιναν από γνωςτό. Σ’ αυτζσ ζμενα ςτακερά. 

Σ20 - 

Ρίνακασ 16. Εξωτερικι πθγι υποςτιριξθσ: κράτοσ και ΜΚΟ 

Σ1 είμαι απ’ τουσ/τισ τυχεροφσ/ζσ γιατί είμαι ςτο πρόγραμμα τθσ Άρςισ. Δθλαδι ζκανα τα χαρτιά μου, προνόθςα και ζχω φαγθτό, ςτζγαςθ, 
λογαριαςμοφσ για αρκετό καιρό. & το ςυηθτάω κι αυτόν τον καιρό ασ ποφμε, γιατί υπάρχουν κάποιεσ επιδοτιςεισ μζςω του ΟΑΕΔ. (Όμωσ:)Δεν το 
νοιϊκω κακόλου το κράτοσ ... κεωρϊ ότι γενικϊσ ζτςι που είναι αποςυντεκειμζνο το κράτοσ δεν κάνει κάτι ουςιαςτικό.  

Σ2 μόνο που το πρόγραμμα είναι ζτςι κι αλλιϊσ κρατικό, ςε βοθκάει & βοθκάει ρε παιδί μου με το να μαηζψεισ λεφτά και να ανοίξεισ ζνα μαγαηί. 

Σ3 - 

Σ4 - 
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Σ5 - 

Σ6 - 

Σ7 - 

Σ8 Ζνα καλό που ςκζφτομαι είναι ότι υπάρχει θ επιδότθςθ που δίνει το Ρρόγραμμα. 

Σ9 - 

Σ10 - 

Σ11 - 

Σ12 μια ΜΚΟ, θ Άρςισ, ζβγαλε ζνα πρόγραμμα ϊςτε να ςου βρει ςπίτι, να ςου καλφπτει για ζνα χρόνο τα νοίκια κι όλα αυτά, όπωσ και θ δουλειά ιρκε 
μζςα από αυτό. Δθλαδι επειδι δεν ζχω κάποιον να με ςτθρίξει, ιταν για μζνα ΡΟΛΥ, πολφ ςθμαντικό. Ταυτόχρονα, μαηί με το κράτοσ. Κατ’ αρχιν 
υλικά, δεν το ςυηθτάμε. Αλλά μ’ ζναν τρόπο και ψυχολογικά, μια ςιγουριά μζςα μου, το να μπορζςω να ηιςω. Τουλάχιςτον να ζχω τα βαςικά. 

Σ13 με πιρε και μζςω του ΟΑΕΔ, αυτό το 3 +1 που είναι για εμάσ (επιδοτοφμενο Ρρόγραμμα για πρϊθν χριςτεσ). 

Σ14 Ακόμα κι αυτιν τθν κουβζντα, είναι ςθμαντικι για μζνα γιατί μζχρι τότε δεν μου τθν ζλεγε κανείσ. Ζνοιωκα καλφτερα κι ζλεγα δεν είμαι μόνοσ/-θ 
μου ... Δεν είχα τον κατάλογο (αγγελίεσ) με τισ δουλειζσ που υπάρχουνε και το ‘παιρνα απ’ τθν Άρςισ κι ζψαχνα για δουλειά. 

Σ15 - 

Σ16 - 

Σ17 ςτον ΟΑΕΔ ςτα επιδοτοφμενα προγράμματα, που βοθκάει ς’ εμάσ ςε όλουσ (τουσ/τισ πρϊθν χριςτεσ/τριεσ). Ζχω πάει και ςε αυτά τα ςεμινάρια. 

Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 - 

Ρίνακασ 17. Ρροςωπικι υποςτιριξθ: επαγγελματικι εμπειρία και επίδοςθ  

Σ1 - 

Σ2 Είμαι άνκρωποσ που ζχω κάνει πολλζσ δουλειζσ ρε παιδί μου ...εντάξει, εγϊ προςωπικά δε δυςκολεφομαι ιδιαίτερα, γιατί ζχω μάκει από πολφ 
μικρόσ/ι να δουλεφω και ςτθ χριςθ δοφλευα και εντάξει & ξζρω τζχνθ γι’ αυτό και δουλεφω τϊρα. 

Σ3 Βαςικά με βοθκάει θ εμπειρία μου, ςτθ δουλειά, αυτό. Είμαι καλόσ/ι ςτθ δουλειά μου… γιατί κάνω και μια ςυγκεκριμζνθ εξειδικευμζνθ δουλειά 
που  είναι λίγο πιο δφςκολο ςτθν αγορά να βρεκεί τζλοσ πάντων χζρι με τζτοιο δίπλωμα... Ζχω διπλϊματα. Και αυτά είναι τϊρα που κα με 
βοθκιςουν και με βοθκοφςαν πάντα. Ράντα! 

Σ4 - 

Σ5 Είμαι ςίγουροσ/θ για μζνα. Ζχω τθν εμπειρία ρε παιδί μου, ζχω μάκει πϊσ είναι να δουλεφεισ, αυτό. 

Σ6 μου ιταν και πιο εφκολο αυτό. Το ξζρω, το ζχω ξανακάνει, δεν κα είχα πρόβλθμα. 
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Σ7 εγϊ δουλεφω ςκλθρά. 

Σ8 όλθ θ εμπιςτοςφνθ κερδίηεται με τισ πράξεισ και με τον καιρό, γιατί ντάξει τθν ξζρω τθ δουλειά & βλζπω ότι ςυγκριτικά με πζρςι, ζχω πολφ 
περιςςότερεσ δουλειζσ.  

Σ9 - 

Σ10 - 

Σ11 ζχει να κάνει με τθ δουλειά που κάνω, με τισ γνωριμίεσ, το πόςο καλόσ είςαι, αυτά είναι. 

Σ12 Το πιο ςθμαντικό είναι ότι ξζρω ότι μπορϊ να τα καταφζρω, και ότι μπορϊ να είμαι καλόσ/ι. 

Σ13 - 

Σ14 Σαν εργαςία, δοφλευα.  

Σ15 Είμαι καλόσ/ι. Ζτςι μου λζνε. Γι’ αυτό και κεωρϊ ότι με κρατάνε & πασ ςε κάτι που το γνωρίηεισ καλά, δεν το φοβάςαι, ζχεισ να τουσ το δϊςεισ. 

Σ16 Ξζρω ότι ςτθ δουλειά μου είμαι καλόσ/ι… ξζρω ότι άμα με πάρει ο άλλοσ μια βδομάδα να δουλζψω, κα δει τι ξζρω και τι δεν ξζρω. 

Σ17 - 

Σ18 κάνω καλι δουλειά και καλά, ξζρω τι μπορϊ να δϊςω… να δείξεισ και ςτον άλλο τι μπορείσ, να ζχεισ μία καλι απόδοςθ. 

Σ19 - 

Σ20 είμαι πολφ καλόσ/ι ςτθ δουλειά… τα καταφζρνω καλά. Το ζκανα, το κάνω, το ξζρω. 

Ρίνακασ 18. Ρροςωπικι υποςτιριξθ: επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ  

Σ1 - 

Σ2 - 

Σ3 Δεν ζχω δθμιουργιςει ποτζ, ακόμθ και ςτθ χριςθ που ιμουνα, προβλιματα. Είμαι ΣΥΝΕΡΘΣ ςτθ δουλειά μου. 

Σ4 Επίςθσ να πάρεισ και άλλο δρόμο, δθλαδι άμα βλζπει κάποιοσ από εδϊ ςτάκαρα (δεν ζχω αποτζλεςμα), να πάρει άλλο δρόμο. 

Σ5 - 

Σ6 ακοφω τουσ άλλουσ. 

Σ7 - 

Σ8 ζχω καλι επικοινωνία με τουσ πελάτεσ και τζτοια και κλείνω δουλειζσ και μ’  εμπιςτεφονται. 

Σ9 μπορϊ να ελζγξω τον εργοδότθ μου. Ράρα πολφ. … με τουσ ςυναδζλφουσ κι όλα αυτά ποτζ δεν είχα πρόβλθμα. & αν μπορείσ να πεισ κάποιον/α που 
οργανϊνει πράγματα και τζτοια μζςα ς’ αυτιν τθν ομάδα, είμαι εγϊ. 

Σ10 Κοινωνικόσ/ι είμαι κι ευγενικόσ/ι είμαι κι όλα αυτά που χρειάηεται να ζχει ζνασ άνκρωποσ για να μπορζςει να επικοινωνιςει. 

Σ11 - 

Σ12 Ριςτεφω ότι μπορϊ να ςτακϊ ςε οτιδιποτε ασ ποφμε. 
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Σ13 ζχω βγάλει πολφ καλό πρόςωπο κεωρϊ ςτθ δουλειά. 

Σ14 ςτθν επικοινωνία με ανκρϊπουσ. & ζχω το προτζρθμα όταν πάω και δουλζψω κάπου να με κρατιςει. 

Σ15 Καλόσ/ι ςτο επικοινωνιακό, ςτο κοινωνικό, ςτο οργανωτικό … με ςυνεργάτεσ αλλά και με τουσ εργοδότεσ μου υπάρχει ιεραρχία. 

Σ16 Κι ότι μπορϊ τον άλλον αυτό κα είμαι ειλικρινισ και κα του πω, να του το αποδείξω και ςτθν πράξθ. 

Σ17 Ρροςαρμόηομαι πάρα πολφ εφκολα. Σε όλα… κετικόσ άνκρωποσ, ςυνεργάςιμοσ άνκρωποσ, δοτικόσ άνκρωποσ, βοθκθτικόσ. 

Σ18 - 

Σ19 προςαρμόηομαι εφκολα ςτα πράγματα. 

Σ20 Ευτυχϊσ είμαι άνκρωποσ που παίρνω (μακαίνω) γριγορα. 

Ρίνακασ 19. Ρροςωπικι υποςτιριξθ: λεκτικι διεκδικθτικότθτα  

Σ1 Ρροςπακοφςα να μάκω μζςα απ’ αυτό που ζπακα … να είμαι πιο ξεκάκαροσ/θ απ’ τθν αρχι όςο αφορά τθ ςυμφωνία. 

Σ2 - 

Σ3 Δεν φοβάμαι να πω όχι. Ραλιά δεν ζλεγα.  Οφτε όχι, οφτε, δθλαδι πϊσ να ςτο πω; βολευόμουνα, κατάλαβεσ; Δεν ικελα να ξαναψάχνω δουλειά απ‘ 
τθν αρχι, κα ζχω λεφτά να πιω μετά; δε κα ζχω; Τϊρα κάτι που δε μ’  αρζςει κα ςτο πω κι επίςθσ κα αρνθκϊ κάτι που δεν μ’ αρζςει. Ναι. Συν τοισ 
άλλοισ κα απαιτϊ ρε παιδί μου τϊρα. Πταν κα ζρκω να κάνω μαηί ςου μια ςυμφωνία κα απαιτιςω αυτά που κζλω εγϊ. 

Σ4 - 

Σ5 - 

Σ6 - 

Σ7 - 

Σ8 Από πλευράσ μου, να μιλιςω ςτθν αρχι με τ’ αφεντικό μου... τα ςτάνταρ μου είναι άλλα ςε ςχζςθ με το πϊσ ιταν ςτθν αρχι, δθλαδι ςτθν αρχι και 
τα ποςοςτά δε κα τα ηθτοφςα, αν μου τα ‘δινε μόνοσ του. Ε, δεν ζλεγα τίποτα. Τϊρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λζω «είναι να παίρνω αυτά τα 
λεφτά, να κάτςουμε να δοφμε και τι ζχω υπόλοιπο». 

Σ9 πλθρϊνομαι για μια ςυγκεκριμζνθ δουλειά και δε κα κάνω κι άλλεσ. Κι αν κάνω κι άλλεσ κα χρειαςτϊ κι άλλα λεφτά. 

Σ10 - 

Σ11 - 

Σ12 - 

Σ13 - 

Σ14 - 

Σ15 - 

Σ16 να διαςφαλίςω τθν πορεία ρε παιδί μου… να ξεκακαρίηω από τθν αρχι τθ κζςθ μου. Άλλο να πασ «ιρκα και ψάχνω» κι άλλο να ςε δει ότι πασ και 
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«ναι. Τι κεσ εςφ ςαν εργοδότθσ; Αυτά. Αλλά κι εγϊ απ’ τθ μεριά μου κζλω αυτά». Να δει ότι κι εςφ διεκδικείσ τα πράγματα ρε παιδί μου. 

Σ17 Ρρϊτα βζβαια κα κοιτάξω και να κάνω ςυνάντθςθ. Αν μπορϊ να το κάνω. Αν μπορϊ να αντεπεξζλκω ςε όλα αυτά, κα πάω. Αν όχι, εγϊ μόνοσ/θ μου 
λζω: «όχι, δε μου κάνει. Δε κα μπορζςω να το κάνω αυτό». 

Σ18 Εγϊ πλζον ρωτοφςα πϊσ πάει αυτό το μαγαηί με πλθρωμζσ, με ωράρια και άμα δεν ιταν ςωςτό δεν πιγαινα. Είχα πάει ςε μερικοφσ και αρνικθκα. 

Σ19 - 

Σ20 ΕΡΛΛΕΓΩ κιόλασ τθ δουλειά που κα πάω να εργαςτϊ. Κα ςυηθτιςω με τ’ αφεντικό. Τι κα μου πει, τι δικαιοφμαι, τι κα δϊςει. Κα πάω και ςε άλλθ 
δουλειά. Κα δω τι με ςυμφζρει και εκείνθ κα επιλζξω. ΔΕ ΚΑ ΣΚΥΨΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΛ. 

Ρίνακασ 20. Ρροςωπικι υποςτιριξθ: αυτοδιαχείριςθ  

Σ1 βοθκάει ο εαυτόσ μου, εντάξει γιατί δεν κζλω να απογοθτεφομαι... αλλά νομίηω ότι ζνασ άνκρωποσ τουλάχιςτον ςτθ δικιά μασ τθ φάςθ μόνοσ του 
δεν μπορεί να το αντιμετωπίςει για αρκετό καιρό. Εγϊ ζχω μάκει να ςου πω τθν αλικεια να ςτθρίηομαι ςτα πόδια μου. 

Σ2 Ε, το ίδιο (πθγι και εμπόδιο). Ο εαυτόσ. Δθλ ναι, είναι αναλόγωσ από ποια ςκοπιά τα βλζπεισ τα πράγματα, πϊσ κεσ να τα δεισ… είναι πϊσ κα το 
λάβεισ το αρνθτικό μινυμα ρε παιδί μου, πϊσ κα το δεισ εςφ.    

Σ3 ότι μπορϊ μόνοσ/θ μου να ψάξω ρε ςυ, μπορϊ να χτυπιςω πόρτα, να ηθτιςω, να μιλιςω με κάποιον, τζλοσ πάντων να τον πείςω. 

Σ4 Δεν το βάηω εφκολα κάτω. Ζλεγα, αν κα μου πουν αυτοί όχι, οκ. Εγϊ ςτον εαυτό μου δεν κα πω όχι. Κι ζςτελνα βιογραφικό …εγϊ νομίηω ότι 80% 
τουλάχιςτον ζχει να κάνει με τον ίδιο τον άνκρωπο. Είναι το πιο ςθμαντικό. Πςο και να λζει κάποιοσ «ε, δεν υπάρχει ελπίδα», ακόμθ και τϊρα μεσ 
ςτθν κρίςθ εδϊ, πιςτεφω κάποιοσ αν όντωσ κζλει και το κυνθγάει, μπορεί να το πετφχει. Ριο πολφ εξαρτάται από τον άνκρωπο παρά από τα ζξω 
δεδομζνα… Θ κζλθςθ, θ επιμονι και το πόςο το κζλει μζςα του. Γιατί φαίνεται αυτό. Ι κάποιοσ λάμπει ι όχι. 

Σ5 εγϊ κα κοιτάξω μόνοσ/θ μου να βρω, μόνοσ/θ μου. Δθλαδι με τισ δικζσ μου δυνάμεισ. 

Σ6 Ο εαυτόσ μου. Γιατί αν δεν ικελα ασ ποφμε εγϊ να κάνω κάτι, δεν κα ζκανα. Π,τι και να μου ζλεγαν ασ ποφμε οι άλλοι δεν. 

Σ7 Πλα είναι μεσ ςτο μυαλό. Πταν ακοφσ κάποια πράγματα ξελαμπικάρει το μυαλό ςου. & Ο εαυτόσ μου. Ρίςτεψα ςε μζνα ρε ςυ. Κι αυτά γίνονται 
λικαράκι, λικαράκι. 

Σ8 είχα ζνα κετικό ςυναίςκθμα ς’ αυτό το κζμα. Είχα αυτοπεποίκθςθ. Και μου ζλεγαν όλοι ςτθν αρχι όταν νοίκιαςα ςπίτι «μα ποφ πασ; μα το ζνα, μα 
το άλλο». Λζω, όχι. Κα πζςω βακιά και κα κολυμπιςω. Δε, δεν, κα τα βγάλω πζρα.  

Σ9 απ’ το Ρρόγραμμα δε κα ηθτοφςα βοικεια, γιατί πατάω ςτα πόδια μου, δεν. Δεν νομίηω ότι δεν ξζρω πϊσ να χειριςτϊ, πϊσ να βρω μία δουλειά. & 
Είμαι πολφ περιφανοσ/θ. Και κζλω ό,τι καταφζρω, να το καταφζρω μόνοσ/θ μου. 

Σ10 εγϊ κα βοθκιςω τον εαυτό μου… πρϊτα κα ζβαηα τον εαυτό μου, το πείςμα μου, θ δφναμθ.  

Σ11 - 

Σ12 βαςίηομαι ςτα χζρια μου, ϊςτε να τα καταφζρω. 

Σ13 ότι είμαι χαρακτιρασ που δεν κα το βάλω κάτω και κα ξαναπαλζψω να τα ξαναφτιάξω πάλι. 

Σ14 εκεί που ςτθριηόμουνα πάντα ιταν ςτον εαυτό μου και ςτισ προςπάκειζσ μου. Πλο το κομμάτι του εαυτοφ μου. 
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Σ15 - 

Σ16 Μπορϊ να ενκαρρφνω και τον εαυτό μου μόνοσ/θ μου ρε παιδί μου, αλλά μζχρι ζνα ςθμείο, ζτςι; Κζλω λίγο και τθν επιβεβαίωςθ κι απ’ τουσ 
άλλουσ… είτε κα ςκεφτϊ άλλεσ καταςτάςεισ πιο παλιά που μπορεί να ‘ταν πιο δφςκολεσ, αλλά όντωσ τα κατάφερα και τα ‘κανα.& Γιατί το ‘χω δει 
και ςε πολλοφσ ότι είναι ο αζρασ που πασ να ηθτιςεισ τθ δουλειά ... Πχι δεν το είχα. Δεν το είχα γιατί υποβίβαηα πολφ τον εαυτό μου. 

Σ17 Δεν υπιρχε κάτι από μζνα, από τθ δικι μου πλευρά. Κάτι αρνθτικό. Εγϊ βαςίηομαι ςτον εαυτό μου. 

Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 μετά ιταν να πιζςω κι εγϊ λίγο τον εαυτό μου, να βγω ζξω ςτθν κοινωνία και να ψάξω δουλειά. 

Ρίνακασ 21. Ρροςωπικι υποςτιριξθ: προςωπικι λιψθ απόφαςθσ  

Σ1 Νομίηω πιο πολφ ότι όλα ξεκινάνε από ςζνα ρε παιδί μου, απ’ τον άνκρωπο, απ’  το τι κζλει και πϊσ τα τρζχει τα πράγματα. 

Σ2 Αυτι τθ φορά  κζλω ρε παιδί μου πιο πολφ, δεν ζχει να κάνει με τουσ ςτόχουσ, ζχει να κάνει με όλθ τθν προςπάκεια. 

Σ3 πρϊτα είναι θ κζλθςθ, ζτςι; Θ όρεξθ που ζχω τζλοσ πάντων  & απλά το απζρριψα γιατί κζλω να βρω ςτο αντικείμενό μου ΚΑΛ ΚΑ ΒΩ ςτο 
αντικείμενο που κάνω, αυτά. Και γι’ αυτό το απζρριψα. 

Σ4 Ικελε ΡΟΛΥ  κυνιγθμα. Δθλαδι πιγα μίλθςα με πόςα άτομα, τυχαία μετά ζμακα ποια είναι υπεφκυνθ, μίλθςα και μ’ αυτιν. 

Σ5 Δεν το βάηω κάτω. Πποιοσ ψάχνει βρίςκει. 

Σ6 θ επιμονι, το πείςμα, θ υπομονι… Στο να ψάχνεισ κάτι, να ζχεισ υπομονι, να μθν απογοθτεφεςαι. Με βοικθςε ο εαυτόσ μου πολφ. Και ςτο ν’ 
ακοφω τουσ γφρω ασ ποφμε. Τι μου λζνε, να μθν κάνω το δικό μου. Ραίρνεισ γνϊμεσ απ’ όλουσ κι ό,τι ςε βοθκάει το κρατάσ. 

Σ7 Το πείςμα ρε παιδί μου. 

Σ8 Οπότε ιμουνα εγϊ κι ο εαυτόσ μου και ζπρεπε να ςκεφτϊ τι είναι το καλφτερο για μζνα… Δεν χρειάςτθκε να κάνω κάτι, απλά απζδειξα. 

Σ9 Ψάχνω και βρίςκω. Κι ό,τι βρω μετά ψάχνω για το καλφτερο… πιςτεφω ότι όποιοσ κζλει, βρίςκει. Δεν νομίηω ότι δεν μπορείσ να βρεισ. Απλά δε 
γίνεται μ’ ζνα φραπζ ςτθν παραλία να ςυηθτάσ με τον/τθν κολλθτό/ι ςου να βροφμε δουλειά. 

Σ10 άμα μπαίνεισ πιο αιςιόδοξα ςε μία προςπάκεια, ζχεισ, βαςικά ζχεισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ πιςτεφω να πετφχεισ. 

Σ11 Αν μ’  αρζςει θ δουλειά μπαίνω πιο ηωθρά μζςα. 

Σ12 Είμαι εγϊ... αυτό που μπορϊ να κάνω κι εγϊ. Ν’ αναγνωρίηω να βάηω ςτόχουσ. 

Σ13 δεν είπα περίμενε να δω τι κα γίνει, κατευκείαν άρχιςα να κοιτάω για δουλειζσ αλλοφ. 

Σ14 περπάταγα κι ζμπαινα όπου ζβριςκα κι ζλεγα «κζλετε κάποιον για δουλειά;» αλλά αυτό το ζκανα μόνοσ/θ μου το κομμάτι.  

Σ15 Αυτό που αποφάςιςα να κάνω είναι να τουσ δείξω πόςο πολφ τθ κζλω τθ δουλειά. Και το ότι μου άξιηε να τθν πάρω ιταν ςτο γεγονόσ ότι περνοφςα 
να ρωτιςω τι ζγινε. 

Σ16 τουσ ξαναπιρα (τθλζφωνο) και αυτοί χάρθκαν που τουσ ξαναπιρα ρε παιδί μου. Κι ζκαναν και κάτι, ενϊ τουσ είπα «α, δε βρικα τίποτα» κι αυτά, 
όντωσ μ’ ζςτειλαν  αλλοφ. 
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Σ17 Κζλει πολφ ψάξιμο. 

Σ18 κζλει καλό ψάξιμο πρϊτα...  κζλει τρζξιμο… ζχω πολλι υπομονι. Άμα πιαςτϊ με κάτι, δεν το αφινω ποτζ. 

Σ19 Εγϊ δε νομίηω ότι φταίει το ότι δεν υπάρχουν δουλειζσ. Αλλά δεν υπάρχουν δουλειζσ με καλά λεφτά. Ι τϊρα κζλω να δουλζψω ι τϊρα δε κζλω. 
Τζλοσ. 

Σ20 κα επιλζξω, κα ψάξω, κα πάω κι αλλοφ, κα μπω ςτο internet. 

Ρίνακασ 22. Ρροςωπικι υποςτιριξθ: θ αλλαγι 

Σ1 Κεωρϊ ότι το χω ρε παιδί μου, ασ ποφμε όταν ζλεγα ότι κα βγω από τθν κοινότθτα, που ςυνικωσ μια μεταβατικι περίοδοσ είναι πιο δφςκολθ … ε, 
κεωρϊ ότι γι’ αυτό και δεν το βάηω κάτω. 

Σ2 - 

Σ3 Το ότι είμαι κακαρόσ/ι τϊρα πλζον και δεν κάνω χριςθ, αυτό είναι μεγάλο, μου δίνει ακόμθ πιο πολλι ϊκθςθ και να ψάξω δουλειά και να κοιτάξω 
κι εςζνα ςτα μάτια, να ςου μιλιςω, να μθν κρυφτϊ, γιατί ςτθ δουλειά πάντα κρυβόμουνα. 

Σ4 και τϊρα άλλαξαν πολφ τα πράγματα και χαίρομαι να πάω, δθλαδι πάω και δε φοβάμαι, αντικζτωσ χαίρομαι να βλζπω τα άτομα, περνάμε καλά, 
βοθκάμε ο ζνασ τον άλλον και είναι μια χαρά.  

Σ5 άλλαξα πορεία 360 μοίρεσ ςτθ ηωι μου… Ζνα μεγάλο κετικό ζτςι που το γουςτάρω και μ’ ευχαριςτεί ζτςι και μ’ ανεβάηει ψυχολογικά είναι μόνο και 
μόνο που είμαι ΚΑΚΑΟΣ/Θ, δεν ζχω ςχζςθ με ουςίεσ, μόνο αυτό φτάνει, μ’ ανεβάηει και δεν κολλάω. 

Σ6 - 

Σ7 Δεν, ο πρϊθν χριςτθσ, αν δε δει αλλαγι- αλλαγι, ουςιαςτικι αλλαγι, ο πρϊθν χριςτθσ ζχει άμυνεσ προσ τουσ άλλουσ, ςτο να αλλάηω εγϊ. Στο να 
αλλάηει θ ηωι μου. Στο να μπαίνουν τα πράγματα πάλι ςε μία ςειρά. Από κει παίρνεισ κυρίωσ δφναμθ. Πτι εγϊ τϊρα ςυνεχίηω και κάνω αυτό που 
κάνω (μζνω κακαρόσ/ι), γιατί ζχω δει πράγματα ν’ αλλάηουν ςτθ ηωι μου. 

Σ8 γιατί το νοιϊκω ότι ζχω πάρει απόςταςθ απ’ τθ χριςθ, γι’ αυτό νοιϊκω πιο δυνατόσ/ι. Και ςκζφτομαι «γιατί να μθν κάνω κι εγϊ κάτι δικό μου»; … 
Τϊρα που νοιϊκω ότι ζχω δυνάμεισ, κακαρόσ/ι, νομίηω ότι, ό,τι και να γίνει είμαι ςε φάςθ να το αντιμετωπίςω… Ε, νομίηω αυτά είναι παιχνιδάκι». 
& Κα μποροφςα να γυρίςω εκεί (τόπο καταγωγισ). Δεν το ςκζφτομαι ζτςι όμωσ. Αλλά κα κοιτάξω ό,τι περνάει απ’ το χζρι μου ςτο να μθ φφγω. 

Σ9 - 

Σ10 Εφόςον μπόρεςα και ζφταςα μζχρι εδϊ, ςθμαίνει ότι μπορϊ να κάνω κι άλλα πράγματα. 

Σ11 - 

Σ12 ΤΛΤΟΝ, αλλά μπορείσ να το βάλεισ και πρϊτο αυτό, είναι ότι ζχω κζλθςθ για ηωι, να κάνω πράγματα. Να ηιςω ρε παιδί μου. 

Σ13 Στισ δυνάμεισ μου πιςτεφω και ότι κζλω να μείνω ς’ αυτιν τθν πόλθ και δεν κζλω να γυρίςω πίςω… πιςτεφω ότι κα ξαναμπλζξω πάλι. Δθλαδι το 
ζχω ςαν φόβο αυτό. 

Σ14 αφοφ κζλω να κάνω ζνα νζο ξεκίνθμα, κάποια πράγματα ιταν απαραίτθτα για μζνα. Ζνα ςπίτι και μία δουλειά. Δε ςθμαίνει αυτό όμωσ ότι κα μ’ 
ζριχνε, κα μ’ ζβαηε κάτω και κα ‘λεγα «δε βαριζςαι, δεν ξαναγυρνάμε;» (ςτθν πόλθ καταγωγισ). 
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Σ15 Συνεχίηω αυτό που κάνω. Το «κακαρόσ» δεν το αναφζρεισ πλζον. Εννοείται ότι ζχεισ τελειϊςει μ’  αυτά κι ζχεισ ξεμπερδζψει. 

Σ16 και δεν είχα τόςο το φόβο (τθσ υποτροπισ), όςο όταν ιμουνα ςτθ xxx  (τόποσ καταγωγισ) που είχα πιο πολλοφσ γνωςτοφσ. 

Σ17 - 

Σ18 - 

Σ19 - 

Σ20 Δεν ικελα κατ’ αρχιν να γυρίςω ςτθν πόλθ που γεννικθκα ασ ποφμε… εδϊ δε ςε ξζρουν, καινοφριο ξεκίνθμα κάνεισ, δεν αγχϊνεςαι ςτο δρόμο να 
δεισ κάποιον: με ξζρει, δε με ξζρει, ι: α κα με δει εκεί που δουλεφω, κα μάκει το αφεντικό μου. 

Ρίνακασ 23. Επαγγελματικι επιλογι: μακθςιακζσ εμπειρίεσ και γενικά ενδιαφζροντα 

Σ1 κάποια κομμάτια ασ ποφμε, που δεν τα κοίταξα ςτθ ηωι μου γιατί ιμουν ςε άλλθ φάςθ ασ ποφμε … προςπακϊ να τα αναπλθρϊςω ςαν κακαρόσ 
άνκρωποσ … να βρω ασ ποφμε κάτι, που να με γεμίηει. 

Σ2 εμζνα πιο πολφ μ’ αρζςει αυτό. Με δθμιουργικά πράγματα… με τον ακλθτιςμό… μπορεί να ζπινα, αλλά ζκανα και πράγματα. 

Σ3 δεν ζκανα κάτι άλλο, δθλαδι θ χριςθ δεν μου άφθνε χρόνο να, είτε να ςκεφτϊ είτε να κάνω κάτι άλλο. 

Σ4 τελείωςα τισ ςπουδζσ εκεί, όλα πιγαν καλά. 

Σ5 Απλϊσ ο ελεφκεροσ χρόνοσ μου αντί να τον αξιοποιϊ διαφορετικά και πιο δθμιουργικά, εγϊ τον αξιοποιοφςα κάνοντασ χριςθ… Εγϊ αυτό που ζκανα 
ιταν να διαβάηω πάντα. Και ςτθ χριςθ που ιμουνα επειδι ιμουνα μόνοσ/θ, … ο μόνοσ φίλοσ ιταν το βιβλίο. 

Σ6 ζπαιηα μπάςκετ ςτθν κοινότθτα & Ηωγραφικι που μ’ αρζςει. Ηωγραφίηω. Κι αυτό το ‘χω παρατιςει. Δεν ζχω αςχολθκεί. Και ςτθν κοινότθτα πιγαινα 
ςτθ ηωγραφικι ασ ποφμε. 

Σ7 - 

Σ8 ζχω κι άλλα προγράμματα ςτθ ηωι. Ράω γυμναςτιριο, πάω ποδόςφαιρο. 

Σ9 το κζατρο. 

Σ10 πάρα πολλά χρόνια ςτθ χριςθ και πολλά πράγματα τα ζχω ξεχάςει, δεν τα γνϊριςα ποτζ. 

Σ11 πιο πολφ με τθ ηωγραφικι. Ανζκακεν ασ ποφμε θ ηωγραφικι ιτανε. Ρου ςαν χόμπι, που μπορϊ να κάκομαι με τισ ϊρεσ ν’  αςχολοφμαι. 

Σ12 εμζνα μ’ αρζςει να παίηω ποδόςφαιρο. 

Σ13 Ππωσ και με τθ φωτογραφία, που μζςα ςτθν κοινότθτα ξεκίνθςα. Μου άρεςε… το είχα ξεχάςει. Ϊςπου μπικα ςτθν κοινότθτα, είδα το τμιμα 
φωτογραφίασ, ικελα να γραφτϊ. 

Σ14 τηοφντο. 

Σ15 - 

Σ16 - 

Σ17 είχα αςχολθκεί με το τηοφντο. 
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Σ18 Οτιδιποτε ζχει να κάνει με δθμιουργία. Να φτιάχνω κάτι καινοφριο. 

Σ19 Φζτοσ ικελα να πάω και ςχολείο… με το ςχολείο κάνω μια αρχι και δεν ξζρω ποφ κα πάει. & θ κεραμικι είναι θ αγάπθ μου. 

Σ20 ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν είχα τισ ευκαιρίεσ για να δοκιμάςω κι άλλα πράγματα & Κζλω να δϊςω πανελλινιεσ… Το να δϊςεισ πανελλινιεσ, ζχει κάτι πιο 
προςωπικό από ςζνα από το να πασ ς’ ζνα ΛΕΚ. 

Ρίνακασ 24. Επαγγελματικι επιλογι: κίνθτρα και ςτόχοι επιλογισ  

Σ1 τφπου εργαςιοκεραπεία ασ ποφμε. Να πθγαίνεισ ςτθ δουλειά ςου, να ζχεισ το πρόγραμμά ςου, να νοιϊκεισ ςθμαντικόσ/ι, ότι προςφζρεισ κι ότι 
πλζον ςιγά ςιγά επανεντάςςεςαι ςαν μζλοσ νόμιμο, τυπικό ασ ποφμε τθσ κοινωνίασ αυτισ.& τα χριματα χρειάηονται όπωσ και διποτε δεν ζχουμε 
τθν οικονομικι ευχζρεια, για να μποροφμε να είμαςτε εδϊ να κάνουμε τθν επανζνταξι μασ. 

Σ2 Ραντρεμζνοσ/θ δεν είμαι, παιδιά δεν ζχω, ζνα πιάτο φαί κα δουλζψω, κα το φάω.& τϊρα με τθν κρίςθ αναγκαςτικά δουλεφω ς’ αυτό που ξζρω. 

Σ3 Ζχει πολφ καλό μιςκό… Μου αρζςει, μου ζλειψε κιόλασ δθλαδι. Ψάχνω δθλαδι πρϊτα ςτο αντικείμενό μου, και ςε περίπτωςθ που δεν κάτςει κάτι, 
μετά κα ψάξω κάτι άλλο. 

Σ4 πάω, κάνω τθ δουλειά μου, κλείνω, φεφγω... δεν ζχω τθν πίεςθ αυτι, ς’  αυτι τθ δουλειά. 

Σ5 Γιατί άμεςα εγϊ πρζπει να βρω κάποια δουλειά. Δθλαδι εγϊ πρζπει … εδϊ ςτον ξενϊνα δεν είναι απ’  άπειρο… Δουλειζσ, οτιδιποτε, δε με χαλάει. 
Ο ςτόχοσ μου ο πρϊτοσ είναι εμζνα να βρω μια δουλειά οτιδιποτε είναι αυτι. 

Σ6 Σκεφτόμουνα ότι κα πρζπει να ανεξαρτθτοποιθκϊ, να χω δικά μου λεφτά, να μθν ηθτάω ασ ποφμε απ’ τουσ γονείσ μου λεσ κι είμαι 15 χρονϊν. Ε να 
βρω ζνα ςπίτι να μπορϊ να το ςυντθρϊ. Γενικϊσ να ςτακϊ ςτα πόδια μου μόνοσ/θ μου ρε παιδί μου. 

Σ7 Αυτζσ τισ δουλειζσ (που ιδθ εξαςκεί) γουςτάρω, ζτςι; να κάνω ρε παιδί μου… ςαν να το κάνω για χόμπι αυτό το πράγμα (τθ μία δουλειά)… το χριμα 
το πολφ ζρχεται από τα ςτρζμματα (θ δεφτερθ δουλειά). 

Σ8 πιγα νοίκιαςα κατευκείαν ςπίτι. Με το που βγικα. Δεν ικελα να μείνω ςτον ξενϊνα. Ιμουν πολφ δφςκολα... όταν ξεκίνθςα ζβλεπα απλά να βρω 
μια δουλειά. Να βγάλω ζνα μεροκάματο, λίγο. 

Σ9 μζςα από τθ μουςικι να περνάμε μθνφματα αλλά να βγάηουμε και κάνα φράγκο… Και με λίγα ηω δθλαδι. Δεν ζχω πρόβλθμα. & το κζατρο με 
βοικθςε πολφ και με τα ναρκωτικά. …  Μ’ ζχουνε κράξει πολφ ςτθν ομάδα μου γι’ αυτά που κάνω. Γιατί τυχαίνει να υπάρχουνε μζρεσ που δεν ζχω 
να φάω αυτιν τθν περίοδο. Δε ςου λζω ότι περνάω εφκολα. Ρολλζσ φορζσ ζχω ςκεφτεί τι κάνω τϊρα, να τα παρατιςω, κι αυτά. Και να βρω μια 
δουλειά κι ζτςι. Αλλά αμζςωσ μετά ζρχεται θ απάντθςθ ότι εγϊ δεν είμαι ςαν αυτοφσ. Οι ιδζεσ μου δεν μ’ αφινουν να κάνω κάτι τζτοιο. 

Σ10 να μθν αφινω τίποτα πίςω οφτε με τισ ανάγκεσ μου, οφτε με τθ δουλειά μου, με τισ υποχρεϊςεισ μου, και με το Ρρόγραμμα.  

Σ11 να κουράηεςαι ςωματικά αλλά να ζχει χριματα. Άμα δε βγάηεισ, ψυχολογικά πϊσ κα ‘ςαι καλά; βάηω πολφ μπροςτά πλζον ασ ποφμε το οικονομικό. 

Σ12 να μπορζςω να ηιςω, τουλάχιςτον να ζχω τα βαςικά. 

Σ13 να μθν επιβαρφνω τθν μάνα μου, να είμαι αυτόνομοσ/θ ςτθ ηωι μου. 

Σ14 αφοφ κζλω να κάνω ζνα νζο ξεκίνθμα, κάποια πράγματα ιταν απαραίτθτα για μζνα. Ζνα ςπίτι και μία δουλειά.  

Σ15 Θ ανάγκθ μου να φφγω από τα χριματα τθσ οικογζνειασ και, αν καταφζρω, να φφγω κι από τον ξενϊνα βρίςκοντασ ζνα ςπίτι. 
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Σ16  Τϊρα προτιμϊ να κάτςω (παραμείνω) εκεί που είναι να κάνω δφο μεροκάματα, παρά να πάω ςε μια δουλειά που να με εκμεταλλεφονται. 

Σ17 Τουσ είπα όποια κζςθ υπάρχει. Δεν μ’ ενδιζφερε τι κα κάνω. Να βρω δουλειά. Στακερι δουλειά. & πιρα απόφαςθ να ςτείλω το βιογραφικό μου 
ςτον  xxx (εταιρία), γιατί πριν πάρα πολλά χρόνια ςυνεργάςτθκα μαηί του. 

Σ18 Βαςικό τϊρα που είναι ζτςι τα πράγματα, είναι το οικονομικό. Ρρζπει  να επιηείσ για να το κάνεισ. 

Σ19 ιμουν εκτόσ τόπου και χρόνου, δεν υπιρχα … το ότι δεν ιμουν καλά ψυχολογικά, αυτό με τραβοφςε να δουλζψω. Δθλαδι μπορϊ να ςου πω ότι θ 
δουλειά με ζςωςε από υποτροπι. Μ’ ζχει βοθκιςει ςτο να νοιϊκω πιο ςίγουροσ/θ και πιο ανεξάρτθτοσ/θ… Κζλω δουλειά, κζλω λεφτά, να γεμίςω 
τθ μζρα μου, κζλω να κάνω κάτι. Αυτό. 

Σ20 εγϊ τθ δουλειά τθ χρθςιμοποιϊ κεραπευτικά. Είναι ζνασ τρόποσ να αςχολθκείσ με κάτι, να ξεχαςτείσ, θ κοφραςθ μετά κα ςε βοθκιςει να κοιμθκείσ 
... Μπορεί να ςκάςεισ κι ζνα χαμόγελο και λίγο να το ξεχάςεισ. 

Ρίνακασ 25. Επαγγελματικι επιλογι: φιλοδοξίεσ και ςτόχοι ςταδιοδρομίασ 

Σ1 αν κα ζβριςκα ασ ποφμε κάτι πολφ καλφτερο, κα πιγαινα. 

Σ2 ιδιαίτερο ςτόχο να ζχω, κάτι ςυγκεκριμζνο, δεν ζχω να ςου πω τθν αλικεια. Απλά να μπορϊ να ζχω μια δουλειά για να ηω.  

Σ3 μου αρζςει αυτό που κάνω, μου ζλειψε κιόλασ… δεν ζχω ςκεφτεί να αλλάξω, όχι. 

Σ4 - 

Σ5 Μπορεί να βρω δουλειζσ που να μθ μου κάνουν… εννοείται ότι κα ψάχνω, δεν κα μείνω εκεί. 

Σ6 ζτςι πωσ είναι τα πράγματα δεν είναι, είναι πολφ δφςκολο ασ ποφμε να βρεισ κάτι… αυτι που κάνω δεν είναι δουλειά που κα είναι καλι να τθν 
κάνεισ μζχρι να πεκάνεισ, αλλά για τον πρϊτο καιρό και για τα 3, 4, 5 χρόνια πόςο κα ‘ναι ασ ποφμε, είναι εντάξει. 

Σ7 Ν’ αγοράςω κανζνα χωράφι. 

Σ8 εγϊ τϊρα ςκζφτομαι αφριο μεκαφριο να κάνω κάτι δικό μου, γιατί ντάξει τθν ξζρω τθ δουλειά … είναι ςαν ςτόχοσ. 

Σ9 Κζλω να κάνω ρε παιδί μου μια δουλειά που να μ’ αρζςει … Ντάξει, πολλοί με λζνε ονειροπόλο/α, αλλά δεν μ’ ενδιαφζρει… με το που τελειϊςω τθ 
Σχολι κα βρω κάτι, το οτιδιποτε, να βγάηω λεφτά, μετά κα αςχολθκϊ και με το κζατρο, δε κα τ’ αφιςω. 

Σ10 - 

Σ11 είναι το μαγαηί που ςκζφτομαι. Πλα τα λογαριάηω. Εκεί ασ ποφμε πρζπει να τα βάλεισ πιο ςοβαρά τα πράγματα κάτω. 

Σ12 δεν ξζρω πϊσ κα μπορζςω να καταφζρω να πάρω κι ζνα πτυχίο. Άμα μπορζςω να το κατορκϊςω ϊςτε να δουλεφω κιόλασ. 

Σ13 εφόςον βρικα αυτι τθ δουλειά και μου εξαςφαλίηει αρκετά λεφτά, ε δε ςκοπεφω κάτι άλλο.  

Σ14 Τϊρα δεν ψάχνομαι τόςο πολφ... δεν μπαίνω και ςτθ διαδικαςία να μου πάνε όλα τζλεια. Δεν ψάχνω να βρω το τζλειο. Ψάχνω ζνα δρόμο λίγο 
καλφτερο. 

Σ15 Βολεφτθκα εκεί, ζχει καλά χριματα. Αλλά είχα πάντα, ακόμα και τϊρα ςτο μυαλό μου ότι κα ικελα ςε βιβλιοπωλείο.  

Σ16 Το χαρτί από τα ΤΕΛ γιατί δεν μπορϊ να βάλω υπογραφι. Γι’ αυτό τϊρα μπικα λίγο ς’ αυτό (τισ πανελλινιεσ). 

Σ17 ζνα όνειρο που ζχω, να ανοίξω ζνα ταβερνάκι. 
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Σ18 υπάρχουν προτάςεισ για τουριςμό… Εντάξει, δεν το ζχω κοιτάξει ακριβϊσ ςε τι επάγγελμα… μιλάω με κάτι γνωςτοφσ. 

Σ19 Μπορεί καμιά φορά ν’ αφιςω και μεροκάματο για να πάω ςχολείο… Το κίνθτρο είναι προςωπικό πιο πολφ. Και ςκζφτομαι να το τραβιξω, αν 
μπορϊ να ςπουδάςω κιόλασ, κα ςπουδάςω. 

Σ20 δεν ζχω καταςταλάξει επαγγελματικά, μθ νομίηεισ. Δθλαδι κζλω να, κα ικελα να βρω και μια άλλθ δουλειά, να δοκιμάςω κάτι διαφορετικό. 

Ρίνακασ 26. Επαγγελματικι επιλογι: πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ 

Σ1 δεν γίνεται να μθν πζςεισ λίγο, αλλά κεωρϊ ότι για τον εαυτό μου ότι ζνα 60-70% τουλάχιςτον τα καταφζρνω. 

Σ2 εγϊ ναι, τον εμπιςτεφομαι τον εαυτό μου. Ε, και ςτουσ ςτόχουσ, ναι, γενικϊσ και ςτθν προςπάκεια, αυτιν τθ φορά τουλάχιςτον… εγϊ ζχω κζμα με 
τθν εμπιςτοςφνθ, αυτό είναι το κυριότερο κα ζλεγα. Γιατί όςθ κεραπεία και να κάνεισ, αν δεν εμπιςτευτείσ τον εαυτό ςου και τουσ άλλουσ δφςκολο. 

Σ3 ζνα 70 με 80 % εμπιςτεφομαι, γιατί ςου λζω ζχω εμπειρία πάνω ςτο αντικείμενο και μ’ ζχω δει ρε παιδί μου, τα αποτελζςματα που ζχω πάνω ςτθ 
δουλειά, ζτςι; Δθλ βαςίηομαι ςτθν εμπειρία μου πολφ. Γιατί είναι και πολλοί άνκρωποι που με γνωρίηουν, ζτςι; Ράνω ςτθ δουλειά και ζχω κφκλο. 

Σ4 το πρϊτο πτυχίο ιτανε, ιταν επειδι ξζρω και τισ δφο γλϊςςεσ. Νομίηω ότι και θ επιμονι μου επειδι το ζψαχνα πολφ. Μετά θ ςυνζντευξθ, όλα.  

Σ5 Είμαι ςίγουροσ/θ για μζνα. Ζχω τθν εμπειρία ρε παιδί μου, ζχω μάκει πϊσ είναι να δουλεφεισ, αυτό. 

Σ6 Μζτρια και λίγο πιο πάνω. Γιατί αν ιτανε πολφ, κα ‘χα βρει πιςτεφω πιο γριγορα δουλειά. Άμα είχα περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μου. 
Αλλά όταν γίνει και μετά, ζχω πολλι εμπιςτοςφνθ. 

Σ7 - 

Σ8 Με το κζμα δουλειάσ δεν ξζρω γιατί, ζχω, ζχω αυτοπεποίκθςθ. Δθλαδι δεν ζκατςα ποτζ ... Βγάηω μια δυναμικότθτα, το ξζρω.  

Σ9 Πταν το κατάφερα αυτό, που ιτανε το τρελό μου όνειρο, το μεγάλο μου όνειρο ασ ποφμε, από κει και πζρα όλα τα άλλα για μζνα είναι μικρά. 

Σ10 Βζβαια (πιςτεφω ότι κα πετφχω). Γιατί όχι; Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.  

Σ11 Π,τι δουλειά και να ‘κανα, καλόσ/ι ιμουνα, δεν δυςκολευόμουνα κάπου. 

Σ12 πάντα με δυςκόλευε χρόνια ολόκλθρα … αν μπορϊ να τα καταφζρω εγϊ. Τϊρα δεν το ζχω. Ξζρω ότι μπορϊ να τα καταφζρω. Σε όλα τα 
επαγγζλματα. 

Σ13 Κα με προτείνουν για δουλειά. 100%. Ι κα είμαι από τα δφο άτομα που κα ζχει ο άλλοσ ςτο νου του να ςτείλει και να πει τα καλφτερα λόγια. 

Σ14 ζχω το προτζρθμα όταν πάω και δουλζψω κάπου να με κρατιςει. Κατάλαβεσ; Δε χάνω εκεί. Μπορϊ να το κερδίηω αυτό. Μια μζρα να με δει ο άλλοσ 
και να μου πει και τθν άλλθ μζρα «ζλα»... Πλο το κομμάτι του εαυτοφ μου είναι ζτςι εκπαιδευμζνο …ποντάρω ς’ όλο τον εαυτό μου. 

Σ15 Είμαι καλόσ/ι ςτθ δουλειά. Ζτςι μου λζνε. Γι’ αυτό και κεωρϊ ότι με κρατάνε. & μπορϊ να τα καταφζρω (ςτθν επιδίωξθ του ςτόχου), αρκεί φυςικά 
να μθν κάκομαι ςτον καναπζ και να λζω πότε κα χτυπιςει το τθλζφωνο, να το κυνθγιςω. 

Σ16 Θ δουλειά που κάνω, ξζρω ότι μπορϊ να το κάνω. Σαν δεξιοτεχνία το ‘χω. Από μικρόσ/ι δοφλευα ς’ αυτά τα πράγματα. 

Σ17 βαςίηομαι ςτον εαυτό μου... κάποτε δεν πίςτευα ςτον εαυτό μου, το άλλαξα… δεν υπιρχε κάτι ςτθ ηωι μου που δεν μποροφςα να τα καταφζρω.  

Σ18 κάνω καλι δουλειά και καλά, ξζρω τι μπορϊ να δϊςω.  

Σ19 Κατ’ αρχάσ αν κα μ’ αρζςει αυτό που κα πάω να κάνω, κα το μάκω. & πρακτικά άμα με βάλεισ κάτι, μία φορά να με βάλεισ, κα ςτο κάνω άλλεσ 700 



155 
 

φορζσ. 

Σ20 Εγϊ το ‘χω αυτό, είμαι πολφ καλόσ/ι ςτθ δουλειά... τα καταφζρνω καλά. Το ζκανα, το κάνω, το ξζρω. 

Ρίνακασ 27. Επαγγελματικι επιλογι: πεποικιςεισ προςδοκιϊν ζκβαςθσ 

Σ1 βαςικά περιμζνω να εξελιχκϊ ςε αυτό που αςχολοφμαι. 

Σ2 δεν κεωρϊ ότι κα γίνει κάτι τρομερό, καμιά τεράςτια αλλαγι. Ε, κεωρϊ ότι απλά κα κάνω αυτά που κάνω, τθ δουλειά που κάνω για να ζχω να φάω 
... Δεν νομίηω ότι κα γίνει κάτι.  Γιατί δεν κινείται τίποτα ζξω. 

Σ3 Να κάνω μια καινοφρια αρχι. Αυτά που δεν ζκανα πριν δθλαδι, ό,τι δεν ζχω κάνει πριν, ό,τι μου ζλειψε αυτό κα κάνω... ν’ αποκαταςτακϊ και 
βλζπουμε. 

Σ4 μιςό ςυμβόλαιο, αλλά δεν λιγει. 

Σ5 Μετά από αυτό το διάςτθμα φαντάηομαι ότι … κα είναι ςτιγμζσ που κα πζςω ρε παιδί μου, αλλά ξζρω ότι κα το ξανακυνθγιςω. Μπορεί να βρω 
δουλειζσ που να μθ μου κάνουν. Δουλειά που να μθ μ’ αρζςει κακόλου ρε παιδί μου. Να τθν κάνω μόνο και μόνο για να πάρω κάποια λεφτά. 

Σ6 - 

Σ7 Με φαντάηομαι γαιοκτιμονα. 

Σ8 είχα μια πίςτθ, ότι κα βρω κάτι ρε ςυ. Γιατί είχα κάνει ζναν κφκλο, δθλαδι κάποια ςτιγμι ςκζφτθκα ζτςι, δεν ξζρω. Τόςα χρόνια, δεν γίνεται ζτςι να, 
άςχετα τι ζκανα. Δεν γίνεται να, να, να χακϊ. 

Σ9 Κατ’ αρχιν κρατάω μικρό καλάκι ... Δθλαδι ςε φάςθ ξζρω μζχρι ποφ είμαι. 

Σ10 αργότερα μπορεί να δθμιουργιςω κι άλλα πράγματα· ποτζ δεν ξζρεισ. 

Σ11 - 

Σ12 -Μετά από λίγο καιρό; μακάρι να, να εξαρτιόταν από μζνα.  
-Αφοφ μου είπεσ ότι εξαρτάται από ςζνα.  
-Εγϊ κα κάνω ό,τι μπορϊ να κάνω. Δθλ οκ.  

Σ13 Σ’ αυτό είμαι λίγο αβζβαιοσ/θ. Ε, δεν μπορϊ να ςου απαντιςω… Αλλά δεν μπορϊ να μείνω ς’ αυτι τθ δουλειά για 10 χρόνια. 

Σ14 - 

Σ15 Κεωρϊ ότι ςτα κοντινά κα βρω πάνω κάτω αυτό που κζλω. Δεν ξζρω αν κα είναι βιβλιοπωλείο τελικά. 

Σ16 Να κάνω τθ δικιά μου δουλειά … το μόνο ςίγουρο είναι ότι κα δυςκολευτϊ αρκετά … Τϊρα τι ακριβϊσ κα γίνει, δεν ξζρω. 

Σ17 δεν πίςτευα ότι μπορεί να με πάρουν πάλι εκεί. Αλλά είπα: οκ, κα κάνω προςπάκεια. Κα με ςκοτϊςουν; & ςε 1 χρόνο, όχι το 2016, αλλά το 2017, κα 
ζχω μία ταβερνοφλα ςτθ Χαλκιδικι. 

Σ18 να κάνω κάτι δικό μου. Μπορεί να είναι και ς’ αυτόν τον τομζα που δουλεφω τϊρα ασ ποφμε. 

Σ19 ςε λίγο καιρό, αυτό που κα γίνει ςίγουρα, είναι το κζμα τθσ κεραμικισ. Γιατί είναι πιο εφκολο να υλοποιθκεί αυτό.   

Σ20 - 
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Ρίνακασ 28. Λδανικό επάγγελμα: ςυγκεκριμζνα ενδιαφζροντα 

Σ1 Δεν ζχω κάτι ςτο μυαλό μου να ςου πω τθν αλικεια. Αυτό δεν το χω ςκεφτεί κακόλου… Εεε εντάξει, κα μου άρεηε ασ ποφμε να, πάλι ςε τζτοια φάςθ 
κα ιτανε πάνω κάτω (εςτίαςθ), να είχα κάποιο μαγαηί ασ ποφμε, να ζφτιαχνα. 

Σ2 μια δικιά μου επιχείρθςθ ςτο αντικείμενό μου. 

Σ3 δεν το ‘χω ςκεφτεί τόςα χρόνια, δεν …  Το όνειρό μου ... ντάξει, δεν είναι και άςχθμο το επάγγελμα που κάνω. Δε μου ζρχεται κάτι να διαλζξω. 

Σ4 Αυτό που είχα (υπεφκυνοσ/θ καταςτιματοσ).  

Σ5 να δοφλευα ςε μία βιβλιοκικθ. 

Σ6 Επειδι τϊρα ζνασ φίλοσ που ιμαςταν ςτθν κοινότθτα μαηί, ζχει μάκει χτυπάει τατουάη … αυτό κα μποροφςα να το κάνω. 

Σ7 Ο κάκε άνκρωποσ και κυρίωσ εδϊ ςτθν Ελλάδα τι κζλει; Να ζχει μία επαγγελματικι ταυτότθτα… αυτό επιδιϊκουν οι άνκρωποι. Δόξα και τζτοια. 
Εντάξει. Καλά είμαι εγϊ ζτςι. 

Σ8 να κάνω κάτι δικό μου, γιατί ντάξει τθν ξζρω τθ δουλειά. 

Σ9 κζατρο και μουςικι… μικρόσ/ι όταν ιμουνα, φανταηόμουνα να παίηω κικάρα πάνω ςε πολφ κόςμο. Να είμαι ςε μια μπάντα. 

Σ10 να γίνω δάςκαλοσ/α. 

Σ11 με τα τατουάη αςχολοφμαι. 

Σ12 αυτό που κα ‘κελα να κάνω είναι, είναι φανοποιόσ. 

Σ13 φωτογράφοσ… αν το ζκανα ςαν δουλειά, κα ιταν θ καλφτερθ δουλειά που κα ζκανα.  

Σ14 να βοθκάω ανκρϊπουσ … κεραπευτισ ςε παιδιά που κζλουν να πζςουν ςτα ναρκωτικά ι ςε ζναν τομζα υποςτιριξθσ ανκρϊπων. 

Σ15 ς’ ζνα βιβλιοπωλείο. 

Σ16 Να κάνω τθ δικιά μου δουλειά. Με άλλουσ 2-3 ρε παιδί μου, οι οποίοι κα ιταν φίλοι μου. Αν και λζνε με τουσ φίλουσ καλφτερα να μθν κάνεισ 
δουλειζσ. 

Σ17 μ’ αρζςει να φροντίηω και να προςφζρω ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μου. Να βοθκάω. Αλλά είναι και ζνα όνειρο που ζχω, να ανοίξω ζνα ταβερνάκι. 

Σ18 Κα ικελα να δοκιμάςω ςχεδιαςτισ/ςτρια μόδασ ροφχων. Κζλω να μπω λίγο ς’ εκείνο το κομμάτι. 

Σ19 Θ κεραμικι είναι θ αγάπθ μου. 

Σ20 Κα μου άρεςε να αςχολθκϊ με παιδιά. 

Ρίνακασ 29. Λδανικό επάγγελμα: πρόκεςθ ςτοχοκζτθςθσ 

Σ1 (όχι) 

Σ2 (όχι) 

Σ3 - 

Σ4 (όχι) 
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Σ5 (όχι) 

Σ6 Δεν το ςκεφτεί πϊσ κα μποροφςε να γίνει, αλλά αυτό κα μποροφςε να μου αρζςει. … Κα μποροφςα να το κυνθγιςω όταν βρει δουλειά θ γυναίκα 
μου… Δεν ξζρω κατά πόςο όταν γίνει αυτό εγϊ κα μπω ςτθ διαδικαςία αυτι.  

Σ7 - 

Σ8 τα ‘χω ψιλοςκεφτεί, τα ‘χω ςυηθτιςει ωσ ζνα βακμό, όχι όμωσ να πάω να κάνω κάτι… μπορεί και του χρόνου, μετά από ζνα χρόνο, κάποια ςτιγμι 
που κα κάτςει ξζρω γω κάτι, να πω ότι κα κάνω κάτι δικό μου. 

Σ9 Δε ςου λζω ότι περνάω εφκολα. Εγϊ ςτθ Σχολι κα πάω. Και κα διαβάςω. Και κα κάνω αυτό που είναι να κάνω. Και κα τρζξω… ωσ τϊρα τα όνειρά 
μου τα κάνω ςτόχο (το εξαςκεί).  

Σ10 αργότερα, ναι. Γιατί όχι; Μπορεί να γίνει ζνασ ςτόχοσ. 

Σ11 Το κάνω, απλϊσ είναι το μαγαηί που ςκζφτομαι… ηυγίηω τα πράγματα τι με ςυμφζρει τι δε με ςυμφζρει.  

Σ12 (όχι) 

Σ13 Με τθ φωτογραφία μιπωσ βρω κάτι, ζνα ζξτρα ειςόδθμα, αλλά δεν είναι κάτι που με καίει… βγάηω αρκετά λεφτά και δεν το βλζπω ακόμθ ζτςι τόςο 
ςοβαρά και ζντονα. Κα το κυνθγοφςα ςαν χόμπι κι όπου βγει. Δθλαδι ό,τι κάνω και τϊρα. 

Σ14 Στθν πορεία μου μπορεί να το κάνω… κα το δω και τι κζλει. Τϊρα δεν ψάχνομαι τόςο πολφ. 

Σ15 Ράντα το είχα (ςτόχο), αλλά πάντα το ζδινα αναβολι… τϊρα που ςτακεροποιικθκα και με τισ υποχρεϊςεισ μου ξανά, (ςκοπεφω) να κινθκϊ ζτςι.  

Σ16 κα πάρει 4-5 χρόνια αυτό το όνειρο, ζτςι; Να πάρω ρε παιδί μου με το καλό το χαρτί. 

Σ17 Ναι. Αλλά δε κζλω να βιαςτϊ. 

Σ18 Δεν το ζχω κυνθγιςει, να ξζρω τι χρειάηεται. Λίγο θ εμπειρία άμα κα είχα ασ ποφμε, μπορεί να το κυνθγοφςα.  

Σ19 Ακόμθ δεν μπικα ς’ αυτά, γιατί ακόμα δεν ξζρω αν κα το κάνω. 

Σ20 Κζλω να δϊςω πανελλινιεσ. Ραιδαγωγικά. Αυτόσ είναι ο ςτόχοσ μου. Τϊρα αν κα κυνθγιςω το ςυγκεκριμζνο (επαγγελματικά), είμαι ςτο 50-50. Δεν 
ξζρω. 

Ρίνακασ 30. Λδανικό επάγγελμα: εμπόδια ςτθ ςτοχοκζτθςθ 

Σ1 είμαι άτομο που ζχω ριςκάρει πάρα πολφ ςτθ ηωι μου. Ράρα πολλά πράγματα. Τθν υγεία μου, τθν ελευκερία μου και τϊρα προςπακϊ μετά κόπων 
και βαςάνων να τα γυρίςω όλα, και νομίηω ότι κα ιτανε … Βαςικά δεν το ριςκάρω. Κα μου είναι πολφ βαρφ μετά να, αν κα αποτφχει… κζλει ρε παιδί 
μου αρκετι τόλμθ, τθν οποία εγϊ δεν ξζρω, το ςκζφτομαι. Δεν λζω κα το κάνω και το κάνω, ασ ποφμε. 

Σ2 το μόνο πρόβλθμα είναι ο τρόποσ που τα βλζπουμε τα πράγματα, γιατί εμείσ τα βλζπουμε και λίγο είμαςτε άνκρωποι που απογοθτευόμαςτε 
κατευκείαν … το μόνο πρόβλθμα για μασ, είμαςτε εμείσ. 

Σ3 - 

Σ4 είναι θ δουλειά των ονείρων μου, όπωσ το ‘ πεσ, από τθν άλλθ ζχει πάρα πολφ κοφραςθ... Ππωσ και δεν ζχω τθν πίεςθ αυτι και το άγχοσ, ς’  αυτι τθ 
δουλειά, όπωσ είχα εκεί.  
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Σ5 -βάηω εμπόδιο πάλι τθν θλικία  και παραιτοφμαι. Από αυτό το, το διϊχνω κατευκείαν.  
-δε βλζπω να ζχεισ ζνα διαφορετικό εμπόδιο ή πηγή από αυτά που ςτοχοθετείσ. 
-Δεν το πιρα ζτςι, δεν το ζχω πιςτζψει, ότι. Δεν το ζχω πιςτζψει πραγματικά. Μπορεί να μ’ αρζςει, να κάνει, αλλά δεν ζχω επικεντρωκεί εκεί. Ζχω 
δουλζψει και ςτο αντικείμενο. Αυτό το ‘χα ξεχάςει. Και ξζρω όλθ τθ διαδικαςία. Τϊρα μου το κφμθςεσ. 

Σ6 … ίςωσ δεν πιςτεφω και πολφ ςτισ δυνατότθτζσ μου και δεν το ‘κανα, λζω είναι δφςκολο. Ρϊσ κα το καταφζρω ασ ποφμε;  

Σ7 - 

Σ8 τα ζξοδα είναι πολλά. Αυτι τθ ςτιγμι δεν ζχω και οικονομικά μια δυνατότθτα. Γιατί ξζρω ότι και τα λεφτά ζρχονται, δθλαδι και να πάρω εγϊ τθν 
επιδότθςθ από το Ρρόγραμμα, μετά από 3 μινεσ. & Γιατί  ντάξει, όςο και να λζω κα το κάνω, πάντα... γενικά ζπαιρνα ρίςκα ςε πολλζσ αποφάςεισ. 
Και το ξζρουν ότι είμαι ζνασ άνκρωποσ ζτςι, ςτα άκρα ηοφςα, ζτςι. 

Σ9 ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία ς’ αυτό. 

Σ10 τϊρα επειδι είναι πολφ νωρίσ, είναι αρκετά δφςκολο και πιεςτικό. 

Σ11 Να βγαίνει μ’ ζνα κοςτολόγιο που να μθν αντζχει θ τςζπθ μου να το κάνω. Να πρζπει να ςυμβιβαςτϊ με κάτι λιγότερο, πιο φτθνό. Το μόνο εμπόδιο 
κεωρϊ ότι είναι εκεί. Είναι κάτι που δεν εξαρτάται από μζνα. 

Σ12 -δεν υπάρχει πλζον αυτι θ δουλειά και ςτισ αντιπροςωπείεσ δφςκολα. Γιατί εκεί κζλει πτυχία, κζλει …  
-Αφοφ και ς’ αυτό που ςτοχεφεισ  θζλει πτυχίο όμωσ.  
-το ‘χω παρατιςει αυτό, ςαν όνειρο ρε παιδί μου. Απλϊσ βλζπω ότι το άλλο είναι πιο εφικτό να γίνει. Γι’ αυτό το κυνθγάω. 

Σ13 δεν ξζρω πϊσ να κινθκϊ… αλλά ζχω κι ζνα φόβο ότι μπορεί να γίνεισ ζνασ/μία αποτυχθμζνοσ/θ φωτογράφοσ  που μπορεί να μθ βγάηεισ και τίποτα. 

Σ14 δεν ξζρω αν ςυναντιςω κάποιο εμπόδιο και τζτοια. Κα το δω τότε. 

Σ15 πρζπει να το τρζξεισ πάρα πολφ και να το κυνθγιςεισ και να επιμζνεισ πάρα πολφ, κάτι που δεν το ‘κανα τόςο εγϊ ... Εμπόδιο ς’ αυτό; Πχι. Μόνο 
εγϊ. Εγϊ, άμα δεν ξεβολευτϊ λίγο και ξεκουνθκϊ, να το κάνω. 

Σ16 - 

Σ17 Ραίρνω μεγάλα ρίςκα. Στθ ηωι μου πάντα ζπαιρνα... θ βιαςφνθ πάντα με εμπόδιςε ςτθ ηωι μου. Αυτά τα δφο πράγματα ςτθ ηωι μου με είχαν 
εμποδίςει... πιςτεφω ςτον εαυτό μου και δεν πιςτεφω ότι υπάρχει εμπόδιο κανζνα.  

Σ18 εμπόδια όχι. Κζλει απλϊσ κυνιγι και δεν το κυνθγάω καλά & Βαςικό τϊρα που είναι ζτςι τα πράγματα, είναι το οικονομικό. Ρρζπει  να επιηείσ για 
να το κάνεισ. Από το Ρρόγραμμα δεν μπορϊ να πάρω επιδότθςθ. Λόγω παρελκόντοσ. & Δεν μπορϊ να μπω ς’ αυτόν το χϊρο, γιατί δεν ξζρω 
κακόλου αυτόν το χϊρο. 

Σ19 Το οικονομικό. Δεν υπιρχε θ ςτακερι δουλειά να ξζρω ότι βάηω ςτθν άκρθ για να φτιάξω το εργαςτιριο. 

Σ20 Νομίηω άμα κάνω κάτι παραπάνω δε κα με βοθκιςει τόςο. Δθλαδι κα με ρίξει ψυχολογικά και δε κα φροντίςω τον εαυτό μου. 

Ρίνακασ 31. Λδανικό επάγγελμα: δυνθτικζσ πθγζσ υποςτιριξθσ ςτθ ςτοχοκζτθςθ 

Σ1 Νομίηω πιο πολφ ότι όλα ξεκινάνε από ςζνα ρε παιδί μου, απ’ τον άνκρωπο, απ’  το τι κζλει και πϊσ τα τρζχει τα πράγματα και πόςο νοιϊκει ότι 
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πατάει ςτα πόδια του ασ ποφμε, ζτςι; και μετά για μζνα ασ ποφμε είναι θ βοικεια (θ εξωτερικι). 

Σ2 το αρνθτικό ερζκιςμα τθσ κρίςθσ είναι, για μζνα δεν υπάρχει κρίςθ, ντάξει το ξζρουμε όλοι μασ ότι είναι τεχνθτό όλο αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, 
είναι πϊσ κα το λάβεισ το αρνθτικό μινυμα ρε παιδί μου, πϊσ κα το δεισ εςφ.    

Σ3 - 

Σ4 - 

Σ5 αν ζβριςκα ανκρϊπουσ, γιατί δεν ζχω βρει ανκρϊπουσ που να ‘χουμε κοινά ενδιαφζροντα. Με βοθκάει πολφ όταν γνωρίηω ανκρϊπουσ που ζχουμε 
κοινά ενδιαφζροντα … Μαηί. Ομάδα. Κα βοθκιςει περιςςότερο, εκεί που υςτερϊ εγϊ, υπερτερεί ο άλλοσ … αλλθλοςυμπλθρϊνει ο ζνασ τον άλλον. 

Σ6 Κα μποροφςα να το κυνθγιςω όταν βρει δουλειά θ γυναίκα μου. 

Σ7 - 

Σ8 Ζνα καλό είναι ότι υπάρχει θ επιδότθςθ που δίνει το Ρρόγραμμα που είναι ζνα παρακυράκι πολφ ςθμαντικό. Το βλζπω δθλαδι γιατί να μθν 
αξιοποιιςω αυτό το πράγμα; & κα ικελα κάποια ςτιγμι ζναν δικό μου άνκρωπο να μπορϊ να εμπιςτευτϊ, γιατί αυτό. Και να ξζρει και τθ δουλειά. 

Σ9 κα βρω και μια κανονικι δουλειά. 

Σ10 πάλι παίηει ρόλο και το Ρρόγραμμα, κατά πόςο κα με υποςτθρίξει, πόςθ κατανόθςθ κα δείξει, πόςο κα με βοθκιςει. Το ίδιο και θ οικογζνειά μου.  

Σ11 Το πιο ςθμαντικό κεωρϊ είναι θ υποςτιριξθ που μπορεί να ‘χει κανζνασ από τον κφκλο του… Λαμβάνεισ λίγο πιο, τθν απόφαςθ λίγο πιο γριγορα. 

Σ12 - 

Σ13 παίηει ρόλο το πόςο καλόσ/ι είςαι, που δεν ξζρω ακόμα πϊσ μπορείσ να το αναδείξεισ αυτό. Ριςτεφω ότι ντάξει, δεν είμαι και, πιςτεφω ότι άλλοι κα 
ςου το ποφνε άμα είςαι καλόσ/ι και όχι κα το πεισ από μόνοσ/θ. 
-πϊσ θα το μάθεισ όμωσ;  
-Εεε ντάξει, δεν το γνωρίηω αυτό να ςτο απαντιςω. 

Σ14 ζχω γραφτεί και ςτο Λφκειο, μετά τον ζχω αυτό τον τομζα. Το άλλο το ‘χω όλο. Δε χρειάηεται κάτι. Το ‘χω κάνει.  Ρ.χ. τθν εμπειρία με ναρκωτικά. 

Σ15 να υπάρχει μία υποςτθρικτικι ϊκθςθ από τουσ ανκρϊπουσ ι από τθν επόπτριά μου εκεί ςτθν ομάδα. 

Σ16 ζχω κάποιεσ γνϊςεισ, κάποια εμπειρία… πρζπει να ζχεισ δουλζψει και κάποια χρόνια που κα ςε ξζρει ο κόςμοσ, να ςε μάκει θ αγορά, να δουν ότι 
είςαι καλόσ/ι, να ςε προτείνουν ο ζνασ ςτον άλλον.  

Σ17 Υπάρχουν επιδοτοφμενα προγράμματα. Αλλά κζλω να κάνω project (ςχεδιαςμό) τα πάντα. Να είμαι ςίγουροσ/θ. Υπάρχουν παιδιά που ζχουν πάρει 
επιδότθςθ και που πάνε πάρα πολφ καλά, οι φίλοι μασ. Απλϊσ πρζπει να πιςτεφεισ ςτον εαυτό ςου και να ξζρεισ τι κζλεισ ακριβϊσ. 

Σ18 πρζπει να μπεισ και λίγο ςτο χϊρο αυτό τθσ μόδασ, γνωριμίεσ.  

Σ19 αν πζςει κάνα τηόκερ, καμιά καλι κλθρονομιά. 

Σ20 Μόλισ νοιϊκω ότι μακαίνω, δθλαδι μου μζνουν πράγματα, εκεί πζρα κα ανζβω εγϊ ψυχολογικά. Και κα μπορζςω να τολμιςω κιόλασ. 

 


