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Πεξίιεςε 

Ζ  παγθφζκηα  νηθνλνκηθή  θξίζε  απνηειεί  ραξαθηεξηζηηθφ  γλψξηζκα  ηεο ζεκεξηλήο  

επνρήο.  Καζψο  απηή  εληείλεηαη,  νη  ζπλέπεηέο ηεο  απνθηνχλ  επηθίλδπλν ραξαθηήξα 

αθνχ  επεξεάδνπλ  άκεζα  ην νηθνλνκηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν ησλ  πνιηηψλ. ηελ  

παξνχζα  δηαηξηβή   γίλεηαη πξνζπάζεηα  λα  εμαρζνχλ  ζπκπεξάζκαηα  γηα  ηηο επηπηψζεηο  

ηεο  νηθνλνκηθήο  θξίζεο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ θαηάζιηςε ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζπγθξηηηθά κε άηνκα ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν  κέζσ βηβιηνγξαθηθήο  έξεπλαο  φζν  κέζσ   έξεπλαο  πεδίνπ  κε  

εξσηεκαηνιφγηα. To  δείγκα  απνηειείην  απφ  132 ζπκκεηέρνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 69 

είλαη άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο θαη 63 είλαη βιέπνληεο. Σν δείγκα ησλ αηφκσλ κε 

πξφβιεκα φξαζεο ζπκπεξηιακβάλεη ζπκκεηέρνληεο απφ Διιάδα, Κχπξν θαη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, έηζη ψζηε λα ειεγρζεί εάλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθε  δεκνγξαθηθφ  

εξσηεκαηνιφγην κε επηπιένλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία 

εζεινληηζκνχ θαη ε θιίκαθα θαηάζιηςεο ηνπ Beck-II (Beck Depression Inventory-II) γηα 

ηελ κέηξεζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα ειεγρζεί εάλ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα εάλ ε ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιιεη ζηελ ζεηηθή επηξξνή 

ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο. χκθσλα  κε  ηηο  απαληήζεηο  πνπ  δφζεθαλ επηβεβαηψζεθε φηη 

ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ δσή ησλ αηφκσλ ζε φια ηα επίπεδα θαη 

εηδηθφηεξα ηελ ςπρηθή πγεία απηψλ. Δπίζεο επηβεβαηψζεθε φηη ε ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθά 

πξνγξάκκαηα πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε θαη ςπρηθή εξεκία ζηνπο εζεινληέο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ κε πξφβιεκα 

φξαζεο απφ δηαθνξεηηθή ρψξα θαηαγσγήο. Βξέζεθε φκσο φηη ζηα άηνκα ρσξίο 
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πξνβιήκαηα φξαζεο  ζεκεηψλνληαη πην απμεκέλα ηα επίπεδα θαηάζιηςεο απ‟ φηη ζηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, θαηάζιηςε, ςπρηθή πγεία, 

νηθνλνκηθή θξίζε, εζεινληηζκφο 
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Abstract 

The global economic crisis is a typical feature in our times. As the crisis intensifies, its 

consequences acquire a dangerous character considering that they affect directly the 

economic and the psychological level of the citizens. This present thesis is an attempt to 

draw conclusions on the repercussions of economic crisis and volunteerism in depressed 

people with visual impairments comparatively to those without visual impairments. The 

procedure is carried out both through bibliographic research and questionnaire survey. The 

control group consists of 132 participants, 69 of whom are visually impaired and 63 are 

without visual impairments. The sample of visually impaired people includes participants 

from Greece, Cyprus and the United States of America in order to check if there are 

significant differences between individuals from different countries. The participants were 

granted a demographic questionnaire with additional questions concerning financial and 

volunteerism information and the Beck Depression Inventory –II for the measurement of 

depressive symptoms. The purpose of the survey is to check if the economic crisis has 

affected the participants‟ depression levels and subsequently if participation in voluntary 

activities contributes to the positive influence of the depression levels. According to the 

replies given it was confirmed that the economic crisis has negatively influenced the life of 

individuals in all aspects and especially their mental health. Also, it was confirmed that 

participation in voluntary programmes offers satisfaction and serenity to the volunteers. It 

is noteworthy that there were no important differences among visually impaired people 

from a different country of origin. Nevertheless, it was found that in the individuals 

without visual impairments are marked more increased the levels of depression compared 

to individuals without visual impairments.  

Keywords: People with visual impairments, depression, mental health, economic 

crisis, volunteerism 
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Πξόινγνο 

ηα πιαίζηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, ζην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο εθπνλήζεθε ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία κε ζέκα: „‟Η επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ εζεινληηζκνύ ζηελ 

θαηάζιηςε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο’’. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ 

φηη είλαη επίθαηξν θαη νη επηξξνέο ηνπ αγγίδνπλ άκεζα φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαηξέησο 

ειηθίαο, θχινπ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, νηθνλνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη 

ηφπνπ θαηνηθίαο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρνπλ 

αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αθελφο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ άηνκα κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο, αθεηέξνπ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.   

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ αλαγθαία ε ζπλεξγαζία κνπ κε 

αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο ρξσζηάσ έλα κεγάιν ΄΄ππέξ΄΄-επραξηζηψ. Πξσηίζησο ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ κειέηεο, θχξην 

Κσλζηαληίλν Παπαδφπνπιν, ηνπ νπνίνπ ε βνήζεηα ήηαλ πνιχηηκε γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο, θαζψο κνπ πξνζέθεξε ηηο γλψζεηο ηνπ, ηε ζηήξημε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Δπηπιένλ, 

γηα  ηελ  επθαηξία  πνπ  κνπ  πξφζθεξε  λα  εθπνλήζσ  ηελ δηπισκαηηθή κνπ δηαηξηβή καδί 

ηνπ αιιά θαη γηα ηελ ζεκαληηθή ηνπ  θαζνδήγεζε    κε ζρφιηα  θαη  παξαηεξήζεηο  ρσξίο  

ηα  νπνία  δελ  ζα  κπνξνχζε  λα  νινθιεξσζεί  κε επηηπρία ε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

Αθφκε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ζηνλ Γεκήηξε, 

ζηελ Δχε, ζηνλ ηάζε, ζηνλ Άθε, ζηελ Έθε… θη φια ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία πνπ 

ελδηαθέξζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαη κνπ παξείραλ 

ζπλερψο βνήζεηα ζε νηηδήπνηε πξνέθππηε. Δπίζεο νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ζηάζεθαλ αξσγνί ζην 

μεθίλεκα ηεο έξεπλαο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αμίδνπλ ν Ννκαξρηαθφο χιινγνο ΑκεΑ 
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λνκνχ Καβάιαο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Σπθιψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, βνήζεηα, γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο απέλαληί 

κνπ. Δπραξηζηψ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ.  

Θεξκέο επραξηζηίεο έρσ ηελ αλάγθε λα δψζσ ζηηο θίιεο, ζπκθνηηήηξηεο θαη 

ζπλνδνηπφξνπο, Βαιηδίδνπ Αιεμάλδξα, Σζηκπξή Διέλε θαη Σζαθνπξίδνπ Άλλα γηα ηελ 

ζπκπαξάζηαζε, ην ελδηαθέξνλ, ηε βνήζεηα θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπκβνπιέο. 

ην ζεκείν απηφ, νινθιεξψλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνπο 

γνλείο κνπ, ηέξγην θαη Αλαηνιή Εαιίδα θαη ηνλ ζχληξνθφ κνπ Γηψξγν, γηα ηελ αγάπε 

ηνπο, ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, ηελ θαηαλφεζε, ηελ ππνκνλή ηνπο θαη πάλσ απφ φια γηα ηελ 

παξφηξπλζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη φιε ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη 

ηελ ζηήξημε. Οη άλζξσπνη απηνί απνηεινχλ ζηήξηγκα ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ, γη‟ απηφ 

ηνπο αθηεξψλσ ηελ εξγαζία απηή.  
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Δηζαγσγή 

Ζ θαηάζιηςε ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ρσξίο λα θάλεη δηαθξίζεηο ζην θχιν, ηελ νηθνλνκηθή ή 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο. ηελ ζεκεξηλή επνρή, εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

ππνθέξνπλ απφ ηελ θαηάζιηςε θαη ππνινγίδεηαη φηη έλαο ζηνπο δέθα αλζξψπνπο ζα 

λνζήζεη ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ (Kennedy, Kelman, & Thomas, 2001). Δίλαη 

εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη παξά ηα κεγάια πνζνζηά αζζελψλ απφ θαηάζιηςε, ζπρλά ε 

δηάγλσζε γίλεηαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη ζπγρέεηαη κε παξεκθεξείο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Katon & Schulberg, 2002).  

Σα πνζνζηά ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ απμάλνληαη ζπλερψο θαη νη επηζηήκνλεο 

εθηηκνχλ φηη κέρξη ην 2020 ε θαηάζιηςε ζα ζπληζηά ηε δεχηεξε ζπρλφηεξε ζνβαξή 

αζζέλεηα παγθνζκίσο κεηά ην AIDS. Απφ ηελ θαηάζιηςε πξνθαιείηαη ςπρηθή αγσλία 

(mental anguish) θαη επεξεάδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα εθηεινχλ θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο, θαζψο επίζεο επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο θηιίαο θαη νηθνγέλεηαο (WHO, 2016). 

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ WHO, ε θαηάζιηςε είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ αλαπεξία 

παγθνζκίσο.  

 Ζ ςπρηθή πγεία επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε κε δχν 

αιιεινηξνθνδνηνχκελνπο ηξφπνπο. Πξψηνλ εμαζζελεί ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζή ηεο θαη δεχηεξνλ εληζρχνπλ θαη 

απμάλνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. ια απηά 

ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο, αθνχ έρεη δεηρζεί ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Έλα απφ ηα πην βαζηθά ςπρηθά παξάγσγα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ην 

γεληθεπκέλν αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο. Απηφ επεξεάδεη αηνκηθέο θαη 
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νκαδηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ελειίθσλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα αξλεηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ (Eurochild, 2011). 

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε έρεη ζνβαξφ αλζξψπηλν θφζηνο, νδεγψληαο, φπσο 

αλαθέξζεθε, ζε δηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε θαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

απηνθηνλίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζεκεηψζεθε αχμεζε 

θαηά 40% ηνπ πνζνζηνχ απηνθηνλίαο. Ζ κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηήξημεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ησλ ήδε αλεζπρεηηθψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο. Σα κέηξα, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο 

ζηήξημεο πξνο ηηο νηθνγέλεηεο, νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, ηδίσο αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε πςεινχ επηπέδνπ. Οη θπξηφηεξνη 

ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θξίζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη: Σα 

επηδφκαηα αλαπεξίαο θαη ε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ, ε θηλεηηθφηεηα θαη ε αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε, ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, ε ςπρηθή πγεία (European Disability Forum, 

2017).   

Ζ απαζρφιεζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δσήο ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη ελήιηθεο κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιά εκπφδηα ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ππνεθπξνζσπνχληαη ζην ακεηβφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο επίζεκνο 

εζεινληηζκφο έρεη πξνσζεζεί ηφζν σο απνβάζξα φζν θαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ 

απαζρφιεζε γηα νξηζκέλνπο ελήιηθεο κε αλαπεξία (Trembath, Balandin, Stancliffe, 

Togher, 2010). Χζηφζν, ιίγεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηηο εκπεηξίεο ησλ ελειίθσλ κε 

αλαπεξία πνπ πξνζθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθά πξνγξάκκαηα. 

Ο ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ήηαλ λα αλαδεηρζεί αξρηθά ε ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο 

ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο επίζεο νη αξλεηηθέο 
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επηπηψζεηο ηεο θξίζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ. Σαπηφρξνλα, εξεπλήζεθε εάλ ν 

εζεινληηζκφο επηδξά ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ δηάζεζε ησλ αηφκσλ, έηζη ψζηε λα 

βειηησζνχλ ηα επίπεδα θαηάζιηςεο. Απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο, φηη ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, αιιά θαη άηνκα κε ηππηθή φξαζε απφ ηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα,  ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ δσή θα ηελ γεληθή πγεία 

ησλ αλζξψπσλ. Έπεηηα ζην δεχηεξν θεθάιαην, θαηαγξάθεηαη ε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο κε ηελ θαηάζιηςε. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα απηνεθηίκεζεο ησλ αηφκσλ, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ε 

αλαγθαηφηεηα ζηήξημεο θαη νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ε νπηηθή αλαπεξία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ εζεινληηζκνχ κε ηελ ςπρνινγία 

ησλ αλζξψπσλ θαη εηδηθφηεξα ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 

θαηάζιηςεο. Αθφκε πξνβάιιεηαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηνλ εζεινληηζκφ θαη ν ζεηηθφο αληίθηππνο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

ην πέκπην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. αθέζηεξα 

παξαζέηνληαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο, νη ζπκκεηέρνληεο, ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ηα επξήκαηα-απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ζην έβδνκν θεθάιαην ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. 
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Α. Θσξεηηθό πιαίζην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Κεθάιαην 1  

 1.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Οηθνλνκηθή  θξίζε,  νλνκάδεηαη  ην  θαηλφκελν  θαηά  ην  νπνίν  «κηα  νηθνλνκία 

ραξαθηεξίδεηαη  απφ  κηα  ζπλερή  θαη  αηζζεηή  κείσζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο» (Κνπθάξεο,  2010).  Ο  φξνο  νηθνλνκηθή  δξαζηεξηφηεηα  αλαθέξεηαη 

ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ απαζρφιεζε, ηηο  

επελδχζεηο θαη ππνζηεξίδεηαη  φηη  νη  επελδχζεηο  απνηεινχλ ηνλ πην θπξηφηεξν δείθηε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο φηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο απμάλεηαη  ή  κεηψλεηαη,  

επεξεάδεη αξλεηηθά  θαη  φια  ηα  ππφινηπα  καθξννηθνλνκηθά κεγέζε (Κνπθάξεο, 2010). 

χκθσλα  κε  ηνπο  Rosenthal,  Charles  &  Hart,  νηθνλνκηθή  θξίζε  είλαη  «κία 

ζνβαξή απεηιή θαηά ηεο πθηζηάκελεο δνκήο, ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία επηβάιιεη ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ εληφο 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο» (Rosenthal, Charles, & Hart, 

1989). 

1.1.2 Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θνηλσληθή δσή 

Ζ νηθνλνκηθή  θξίζε, δελ επηδξά κφλν  ζε νηθνλνκηθφ  επίπεδν,  αληηζέησο,  ε  

έθξεμε  ηεο  θξίζεο  εμαπιψλεηαη  ζε  φινπο  ηνπο ηνκείο κηαο ρψξαο, δεκηνπξγψληαο 

πνιιαπιά πξνβιήκαηα. Έηζη, επηζχξεη επηπηψζεηο ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

άιινπο ηνκείο ελφο θξάηνπο. Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη κία 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή θαη ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο 

ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρηα (Marmot & Bell, 

2009). 
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Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη φρη κφλν κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, φπνπ νη ρψξεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο πιήηηνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, αιιά θαη ην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, έηζη ψζηε νη ρεηξψλαθηεο 

εξγάηεο θαη ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε λα πθίζηαληαη ηηο πιένλ δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο 

(Stiglitz, 2006).  

1.1.3 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πγεία 

Ζ  νηθνλνκηθή  θξίζε  είλαη  άξξεθηα  ζπλδεδεκέλε  κε  πιήζνο  δηαηαξαρψλ  θαη 

πξνβιεκάησλ  πγείαο  ζηνπο  αλζξψπνπο.  Απηφ  εμεγείηαη,  αλ  αλαινγηζηεί  θαλείο  φηη 

θαηλφκελα  φπσο  εθείλα  ηεο  αλεξγίαο,  ηεο  πηψζεο  ή  έιιεηςεο  εηζνδήκαηνο,  ηνπ 

άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πγεία. Ζ αλεξγία  

θαηαιακβάλεη  ηελ  φγδνε  ζέζε  κεηαμχ  ησλ  ζαξάληα  δχν  πην ζηξεζνγφλσλ  

παξαγφλησλ  γηα  ηνλ  άλζξσπν  θαη  πξνθαιεί  βίαηε  ζπκπεξηθνξά, ςπρηθέο  δηαηαξαρέο  

θαη  άιια  πξνβιήκαηα  (Σνχληαο,  2004).  Ζ  αλεξγία,  επίζεο, ζπλδέεηαη  ζηελά  θαη  κε  

πξνβιήκαηα  εζηζκνχ,  φπσο  θαηαλάισζε  νηλνπλεπκαησδψλ νπζηψλ  θαη  λαξθσηηθψλ.  

Γελ  είλαη  ηπραίν,  άιισζηε,  φηη  ζε  πεξηφδνπο  θξίζεσλ, απμάλνληαη  θαηλφκελα  

αιθννιηζκνχ,  θαπλίζκαηνο  ή  ρξήζεο  λαξθσηηθψλ,  θαζψο επίζεο  πνιιαπιαζηάδνληαη  

νη  ζάλαηνη  σο  απφξξνηά  ηνπο.  ε  απηά  κπνξνχλ  λα πξνζηεζνχλ θαη ε ηξνθή ρακειήο 

πνηνηηθήο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο θαη ε πηνζέηεζε κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο.  Παξφκνηα, ε 

Jahoda (1982) ζπζρεηίδεη ηελ αλεξγία θαη κε  άιιεο  «ιαλζάλνπζεο  ζπλέπεηεο»  φπσο  ηελ  

έιιεηςε  πξνγξακκαηηζκνχ  θαη νξγάλσζεο  ηεο  θαζεκεξηλφηεηαο,  ηνλ  θαζνξηζκφ  

ζηφρσλ  θαη  ηελ  δπζθνιία  ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Jahoda, 1982). 

Άιιν έλα ζέκα, είλαη εθείλν ηεο ζλεζηκφηεηαο. Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

θαηέδεημαλ  φηη  ε  έιιεηςε  εξγαζίαο  ζπλνδεχεηαη  κε  αχμεζε  ησλ  δεηθηψλ 

ζλεζηκφηεηαο θαη κάιηζηα, ζε πνζνζηά 20% έσο 25% (Drever & Whitehead, 1997).  
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Απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επξσπατθέο ρψξεο, πξνέθπςε φηη ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο θαηά κφιηο  1%  ζπλνδεχεηαη  απφ  ηαπηφρξνλε  αχμεζε  ησλ  απηνθηνληψλ  

θαηά  0,79% (Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009). Απηά  νθείινληαη 

πεξηζζφηεξν  ζε  ζαλάηνπο  βξεθψλ,  απηνθηνλίεο,  δνινθνλίεο  θαη  θαξδηναγγεηαθά 

λνζήκαηα,  πξνβιήκαηα  ζην  αλαπλεπζηηθφ  θαη  ρξφληα  επαηνπάζεηα  αληίζηνηρα 

(Νηάθαο,  2013).  ε αχην ην ζεκείν αμηνδεκείσην είλαη,  πσο  θάπνηεο  κειέηεο 

θαηαδεηθλχνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα.  Γηα παξάδεηγκα, ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, ε 

θξίζε  έρεη  ζαλ  απνηέιεζκα  ηελ  αιιαγή  ησλ  θαηαλαισηηθψλ  πξνηχπσλ  πξνο  ηελ 

θαηεχζπλζε  ελφο  πεξηζζφηεξν  πγηεηλνχ  ηξφπνπ  δσήο  θαη  άξα,  ηε  κείσζε  ηεο 

ζλεζηκφηεηαο (Ruhm, 2000∙ Gerdtham & Ruhm, 2006). 

 Πάλησο, ππνζηεξίδεηαη έληνλα,  φηη νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ πγεία δελ είλαη 

ίδηεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε. Αληίζεηα, δηαθέξνπλ αλάινγα κε 

ην εηζφδεκα,  ηελ  θνηλσληθή  ηάμε  θαη  ην  ίδην  ην  άηνκν.  Δίλαη  εχινγν,  φηη 

νηθνγέλεηεο ρακειφηεξνπ  εηζνδήκαηνο  ή  θνηλσληθήο  ζέζεο  ζα  δηαηξέμνπλ πεξηζζφηεξν  

ηνλ θίλδπλν πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη ζα παξνπζηάζνπλ πηζαλφλ πεξηζζφηεξα  πξνβιήκαηα 

πγείαο  θαη  απμεκέλε  λνζεξφηεηα (Blane, Bartley, & Smith, 1997∙ Bartley Blane, & 

Smith, 1998).  

1.1.4 ρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ γεληθή πγεία 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε γεληθή πγεία ησλ 

αηφκσλ είλαη ζεκαληηθφο θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. ηηο  ρψξεο,  φπνπ 

θπξηαξρεί  ην  πςειφ  εηζφδεκα,  ε  ζλεζηκφηεηα  θαη  ην  πξνζδφθηκν  επηβίσζεο δελ  

επεξεάδνληαη  ην  ίδην  εχθνια.  Αξθεηνί  κειεηεηέο  ππνζηεξίδνπλ  φηη ππάξρνπλ  αθφκε  

θαη  ζεηηθέο  επηδξάζεηο  ηεο  νηθνλνκηθήο  θξίζεο  ζηε  γεληθή πγεία, ιφγσ κείσζεο ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο. 
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Έξεπλεο  πνπ  πινπνηήζεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηελ 

Δπξψπε  ηφληζαλ  ηελ  αχμεζε ηεο  ζλεζηκφηεηαο  θαηά  ηελ  νηθνλνκηθή  αλάπηπμε  θαη  

ειάηησζε  θαηά  ηελ νηθνλνκηθή  χθεζε,  θαζψο  ε  ηειεπηαία  έρεη  άκεζε  ζρέζε  κε  

ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο  απφ  απηνθηλεηηζηηθά  δπζηπρήκαηα  ή  αιθνφι  θαη  πνιχ  πην  ιίγεο 

εηζαγσγέο  ζηα  λνζνθνκεία  (Granados 2005∙ Gerdtham & Ruhm, 2006). 

Άιιεο  έξεπλεο  ζρεηηθά  κε  ηηο  νηθνλνκηθέο  δηαθπκάλζεηο  πνπ  αθνξνχλ δείθηεο  

φπσο  ην  πνζνζηφ  αλεξγίαο θαη ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ,  απέδεημαλ  ηε ζεηηθή  

ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ  νηθνλνκηθή  χθεζε  θαη  ηνλ  θίλδπλν  ζλεζηκφηεηαο γηα  ηνλ  

αλδξηθφ  πιεζπζκφ,  ζε  αληίζεζε  κε  ηνλ  γπλαηθείν  πνπ  δελ επεξεάζηεθε  ηδηαίηεξα  

(Gerdtham & Johannesson, 2005∙ Svensson, 2007).  εκαληηθφο  είλαη  θαη  ν  ζπζρεηηζκφο  

αλάκεζα  ζηα  πνζνζηά  αλεξγίαο θαη  ησλ  αηηηψλ  ζαλάηνπ,  φπσο  είλαη  νη  ηζραηκηθέο  

θαξδηνπάζεηεο,  ν  θαξθίλνο ηεο  ηξαρείαο,  ησλ  βξφγρσλ  θαη  ηνπ  πλεχκνλα,  δηάθνξεο  

θαθνήζεηο λενπιαζίεο,  απηνθηνλίεο,  αλζξσπνθηνλίεο,  αιιά  θαη  απηνθαηαζηξνθηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Economou, Kaitelidou, Kentikelenis, Sissouras, & Maresso, 2014). 

Δπηπιένλ,  ε  ρακειή  θνηλσληθν-νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  ελφο  αηφκνπ, δειαδή  

ην  ρακειφ  εηζφδεκα,  ε  κεησκέλε  εθπαίδεπζε,  ε  εξγαζία  πνπ  δελ απαηηεί  πςειέο  

δεμηφηεηεο  θαη  ν  θνηλσληθφο  απνθιεηζκφο,  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ θαθή  ζσκαηηθή  

(Blakely, 2002),  ςπρνινγηθή  θαη  ζπλαηζζεκαηηθή πγεία (Van  Rossum C.T.M., 2002∙ 

Theodossiou, 1998),  φπσο θαη  ηνλ πςειφ θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο (Gardner & Oswald, 

2004∙  Everson, 2002). 

1.2 Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  κε ηελ ςπρηθή πγεία 

1.2.1 Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ αληίθηππν πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ. Πιεζψξα εξεπλεηψλ, εθθξάδνπλ ηδηαίηεξε  
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αλεζπρία  γηα  ηηο  επηπηψζεηο  ηεο θξίζεο θαη  ζπληζηνχλ  ηελ  εηνηκφηεηα  ησλ 

ζπζηεκάησλ  πγείαο γηα  ηελ  αληηκεηψπηζή  ηνπο.  Πνιιέο  έξεπλεο ηνλίδνπλ  ηελ 

αλακελφκελε ξαγδαία αχμεζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ ςπρσηηθψλ θαη 

θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ. 

Ζ ζεκαζία ησλ ςπρηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο αηηίεο πνπ 

πξνθαινχλ ζεκαληηθή αληθαλφηεηα, ελψ νη δηαηαξαρέο απηέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη 

λα γίλνπλ κέρξη ην 2020 δεχηεξεο ζε ζπρλφηεηα κεηά ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα (WHO, 

2001).  

Δπίζεο θαη ν Stuckler (2008), αλαθέξεη φηη αλακέλεηαη θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ απηνθηνληψλ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλακέλεηαη 

ηξηπιαζηαζκφο ησλ ςπρσηηθψλ επεηζνδίσλ, δηπιαζηαζκφο ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη δη ή 

ηξηπιαζηαζκφο ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ (Samaritans, 2009), ελψ πξφζθαηεο 

αλαθνξέο δείρλνπλ ήδε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζηελ Ηαπσλία ζηελ παξνχζα θξίζε 

(Ryall, 2009). 

Πνιιέο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο θαη 

ηεο θαηάζιηςεο (Butterworth, Rodgers, & Windsor, 2009 ∙ Scutella R, & Wooden, 2008). 

Μηα έξεπλα πνπ δεημήρζεη ζηε Υηιή, βξήθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απφηνκεο κείσζεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη εκθάληζεο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, κε ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηάζηεκα 6 κελψλ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ (Araya, 

Lewis, & Rojas, 2003). 

Δπίζεο, ην νηθνλνκηθφ ρξένο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

πξνδηαζέηεη ζε θαηάζιηςε. Μηα κειέηε ζε Αγγιία, θσηία θαη Οπαιία έδεημε ζαθή ζρέζε 

ρξένπο θαη θαθήο ςπρηθήο πγείαο (Jenkins, Bhugra,  & Bebbington, 2008). 
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ηε ζπλέρεηα απφ άιιεο έξεπλαο, ηεθκεξηψλεηαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ θηψρεηαο 

θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ ζπζρέηηζε, απηή πξνέθπςε κε φινπο ηνπο δείθηεο θηψρεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Παξάκεηξνη φπσο ην ρακειφ εηζφδεκα, ε αλαζθάιεηα, ε 

απειπηζία, ε θνηλσληθή κεηαβνιή, ην ζηίγκα-δηάθξηζε-θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε 

ζπλλνζεξφηεηα κε ζσκαηηθά λνζήκαηα θαη θπξίσο ε πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε εμεγνχλ 

ηε κεγαιχηεξε επαισηφηεηα ησλ θησρψλ ζηα ςπρηθά λνζήκαηα (Patel, & Kleinman, 2003∙ 

Patel, Gwanzura, & Simunyu, 1995). 

ε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη θησρνί απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ, αθνχ είλαη 

νη πξψηνη πνπ πιήηηνληαη. Παξάιιεια, ηα άηνκα πνπ ήδε λνζνχλ απφ ςπρηθά λνζήκαηα 

ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, απνηεινχλ επίζεο νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ. Mε ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ε θηψρεηα 

επλνεί ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη ην αληίζηξνθν (Aro, S., Aro, H., & 

Keskimäki, 1995). 

Οη εξεπλεηέο  Willis  &  Campbell  (1992),  νξίδνπλ  ηε  ςπρηθή  πγεία  σο  κηα  

«ζεηηθή θαηάζηαζε  πλεπκαηηθήο  επεμίαο  ζηελ  νπνία  ηα  άηνκα  αηζζάλνληαη  βαζηθά 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο ξφινπο ηνπο ζηε δσή θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

άιινπο». Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ηεο ςπρηθήο  πγείαο, ην  

άηνκν  δελ  αηζζάλεηαη  ηθαλνπνηεκέλν  απφ  ηνλ  εαπηφ  ηνπ,  ηε δσή ή ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ελψ βηψλεη αξλεηηθέο ζθέςεηο. πλεπψο, ην άηνκν ληψζεη  

αβεβαηφηεηα  γηα  ην  κέιινλ θαη δηαηαξάζζεηαη ε ςπρηθή ηνπ εξεκία. πσο  είλαη θπζηθφ, 

έλαο άλζξσπνο  πνπ  βηψλεη  ηέηνηνπ  είδνπο θαηαζηάζεηο,  κέζα  ζε  κία  ρψξα  πνπ  

πεξλάεη θξίζε,  δελ  ζα  κείλεη  αιψβεηνο.  Γηα  απηφ  ηνλ  ιφγν,  ηηο  πεξηζζφηεξεο  θνξέο 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη θαηλφκελα ζχκθπηα, κε ηελ έλλνηα φηη 

φηαλ  ππάξρεη θξίζε νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη αξλεηηθά, πηέδνληαη θαη φιε απηή ε 

δηαδηθαζία νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ δεκηνπξγία ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ  ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

αθελφο απνδπλακψλνληαο  ηνπο  πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο  πνπ  επζχλνληαη  γηα  ηε  

δηαηήξεζή  ηεο, αθεηέξνπ πξνθαιεί δηάθνξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επζχλνληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Αλαγλσζηφπνπινο & νπκάθε, 2012). ε απηφ ην 

πιαίζην, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ  πνιινί  παξάγνληεο  πνπ  κπνξεί  λα  πξνθαιέζνπλ  

ηέηνηα  ςπρηθά πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε 

αλαζθάιεηα, ν θνηλσληθφο  απνθιεηζκφο,  νη  ρακειέο  απνιαβέο,  ε  απειπηζία,  ε  

ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 

 Οη  πξψηεο  ζπλέπεηεο  ζηε ςπρηθή  πγεία  ελφο  αλζξψπνπ  πνπ βηψλεη ηηο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο,  είλαη  ε  αλάπηπμε  αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ,  φπσο  

πίεζεο,  άγρνπο,  ρακειήο  απηνεθηίκεζεο,  απειπηζίαο  θαη αλαζθάιεηαο. Απηά, φκσο, 

είλαη ζπκπηψκαηα πνπ γξήγνξα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εκθάληζε ρεηξφηεξσλ ςπρηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ε αλάπηπμε έληνλνπ ζηξεο, ε  θαηάζιηςε  είηε  ε  κειαγρνιία.  

Δίλαη  αλακελφκελν  φηη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, επηθέξνπλ νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, κεηαμχ άιισλ. Μάιηζηα, πνιιέο είλαη  θαη  νη  έξεπλεο  πνπ  

ηνλίδνπλ  ηελ  ζχλδεζε  κεηαμχ  ηεο  πξψηεο  θαη  ηεο θαηάζιηςεο. Σν ρακειφ εηζφδεκα ή 

ε παληειήο έιιεηςε απηνχ απνηειεί ζνβαξφηαην παξάγνληα  πξφθιεζεο  θαηάζιηςεο  

(Μπνχξαο &  Λχθνπξαο,  2011).  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη νξζφ λα ιεθζεί ππφςελ θαη ε έξεπλα ησλ Paul θαη Moser 

(2009), φπνπ θαηαγξάθεηαη φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ήηαλ παξαπάλσ απφ δηπιάζηεο γηα 

ηνπο αλέξγνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο έρνληεο εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρέο φπσο 

άγρνο, θαηάζιηςε, αηζζήκαηα ρακειήο  απηνεθηίκεζεο  θαη  αληθαλνπνίεζεο.  Σέινο,  έρεη  

βξεζεί  φηη  ε  αλεξγία  ή  εκείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζρεηίδνληαη θαη κε αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ησλ απηνθηνληψλ, θαζψο  νη έληνλεο  απηέο  θνηλσληθέο αιιαγέο ζπλεπάγνληαη  

αχμεζε ησλ  θαηλνκέλσλ θαηάζιηςεο  θαη  κειαγρνιίαο,  πνπ  κε  ηελ  ζεηξά  ηνπο  
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νδεγνχλ  ζε  αχμεζε  ησλ απηνθηνληψλ (Γησηάθνο, Καξάκπειαο, & Καπθάο, 2011∙ 

Μπνχξαο & Λχθνπξαο, 2011). 

1.2.2 Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ θαηάζιηςε 

πσο πξναλαθέξζεθε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, είλαη πηζαλφ λα 

ζεκεησζεί απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

Απηέο νη απψιεηεο, κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηφζν ην ςπρνθννηλσληθφ ζηξεο πνπ 

βηψλνπλ, φζν θαη ηελ πίεζε ιφγσ έιιεηςεο πιηθψλ αγαζψλ θαη πφξσλ. Ζ θνηλσληθή ζέζε 

θαη ην θχξνο ηνπ αηφκνπ θινλίδνληαη, ηα ζρέδηα θαη νη ζηφρνη ζηε δσή αλαηξέπνληαη, ελψ 

θαηαιακβάλεηαη απφ αίζζεκα απειπηζίαο θαη απνγνήηεπζεο. Πιήζνο επηζηεκφλσλ 

ζπκθσλεί φηη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο φπσο: 

 Καηάζιηςε 

 Άγρνο  

 Καηάρξεζε νπζηψλ 

 Απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ή θαη απηνθηνλία 

 Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Catalano, 2009). 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηψλνληαη απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ 

Οπγγαξία φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ζηελ Ηλδία φπνπ παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζην 

Υνλγθ Κφλγθ φπνπ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο θαηάζιηςεο, αιιά θαη ζηελ Οπθξαλία φπνπ 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο (Αλαγλσζηφπνπινο, 

2010). 

Τπφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην απμεκέλν ζηξεο, ε θαηάζιηςε, νη αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηηο ζπλήζεηεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε:  
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 Αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ φιεο ηηο αηηίεο ζαλάηνπ, αιιά εηδηθά απφ 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο θαη παζήζεηο ηνπ 

ήπαηνο. 

 Αχμεζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (Falagas, Vouloumanoy, Mavros, & 

Karageorgopoulos, 2009). 

 Άιιεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε κεηαλάζηεπζε, ε αχμεζε 

ηεο επαηηείαο απφ ηα παηδηά ηνπ δξφκνπ θαη ε αλεπαξθήο ζίηηζε ησλ 

παηδηψλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010). 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ ηπιηαλίδε (2010), νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο αγγίδνπλ φιν ην θάζκα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ: 

 Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο δηαθνπήο ηεο ςπρηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο 

θαη ζεξαπείαο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ιφγνπο κε νξζήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο. 

 Αχμεζε ηνπ άγρνπο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ην θφβν απψιεηαο εξγαζίαο ή ηελ αλεξγία. 

 Αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. 

 Αχμεζε θαηαρξήζεσλ. 

1.2.3 Δπηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο 

1.2.3.1 Άγχος και θόβος 

Οη  ζπγγξαθείο  Cox, Enns & Clara (2002),  έρνπλ ππνζηεξίμεη ζε κειέηεο, πσο  

φινη  νη άλζξσπνη  θάπνηα  ζηηγκή  ηεο  δσήο  ηνπο  έρνπλ  βηψζεη  άγρνο  ή  θφβν. 

Δηδηθφηεξα, πηζηεχνπλ  φηη  ην  άγρνο  θαη  ν  θφβνο  πνπ  βηψλνπλ  ή  έρνπλ  βηψζεη  νη  
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άλζξσπνη, εκθαλίδνληαη  ζε  δηαζηήκαηα  πνπ  αγγίδνπλ  ηελ  κία  εβδνκάδα.  ε  απηφ  ην  

ζεκείν, εχινγνο  είλαη  ν  πξνζδηνξηζκφο  ησλ  ελλνηψλ  θφβνο  θαη  άγρνο.  Αξρηθά,  ν  

θφβνο νξίδεηαη σο «κία αληίδξαζε ζε έλαλ άκεζν θίλδπλν πνπ ζα πξνθχςεη ή πνπ ην 

άηνκν πηζηεχεη φηη ζα πξνθχςεη» (Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas, & Walters, 

2015). Αληίζηνηρα, ην άγρνο εξκελεχεηαη σο «αλεζπρία γχξσ απφ έλα πξφβιεκα πνπ ην 

άηνκν πξνζδνθά φηη ζα πξνθχςεη» (Cox, Enns, & Clara, 2002).  

1.2.3.2 Καηάθλιψη 

Ζ  θαηάζιηςε ραξαθηεξίδεηαη σο µία  πλεπµαηηθή  θαη  ςπρηθή δηαηαξαρή  ε  νπνία  

ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ  δηαηαξαρή  θαη δπζιεηηνπξγία ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο (Tomson, 

Pangranzi, Friedman, & Hutsison, 2003). Αθφκε ε θαηάζιηςε ζπλδέεηαη µε θαθή  δηάζεζε, 

αληθαλφηεηα εχξεζεο νπνηαζδήπνηε επραξίζηεζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή,  ραµειή  

απηνεθηίµεζε, αβεβαηφηεηα γηα ην µέιινλ, παξαίηεζε απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο,  ζσµαηηθά  

ζπµπηψµαηα  φπσο  δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήµαηα ζηνλ χπλν αθφµε θαη ξνπή ζηνλ  

αιθννιηζµφ (Landers & Arent, 2007). Παξφια απηά ζχµθσλα µε µειέηεο ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο έρνπλ κεγάιν εχξνο νδεγψληαο ζπρλά ζε ιάζνο  δηαγλψζεηο  ζε  

άηνµα  πνπ  δελ πάζρνπλ  απφ  θαηάζιηςε  αιιά  απιψο  ιεηηνπξγνχλ θπζηνινγηθά  ζε  

ελδερφµελα  αξλεηηθά  γεγνλφηα  πνπ ζπµβαίλνπλ  ζηελ  θαζεµεξηλή  δσή (American 

Psychiatric association, 2013).  

Αθνινχζσο ζα παξαηεζεί βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, αλαθέξνληαο επξήκαηα 

άιισλ εξεπλψλ κε ζέκα ηελ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη 

εηδηθφηεξα ζρεηηθέο κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. 

Ο  Paul et al. (2002),  ζην άξζξν ηνπο, αζρνινχληαη κε ηε ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο 

κε ηελ ςπρηθή πγεία. ε παξφκνην θιίκα θαη ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ  Stuckler  (2009), 

κειέηεζε θαη δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, πνπ αθνξνχζε ηηο 



 

20 
 

επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηε δεκφζηα πγεία.  Αθφκα  ε  Mouza  (2015),  

κειεηά  ην  θαηλφκελν  ηνπ  ζηξεο  ζπγθξηηηθά  κε  ηελ νηθνλνκηθή θξίζε γηα ηνπο Έιιελεο 

θνηηεηέο, ελψ ν  Anderson  (2010) αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε νηθνλνκηθή θξίζεο, ςπρηθήο 

πγείαο θαη επεκεξίαο. Παξνκνίσο, νη  Wetzel, Mertens, & Röbken (2012), αζρνινχληαη  κε  

ηελ  επηξξνή  ηεο  νηθνλνκηθήο  θξίζεο  ζηελ  ςπρηθή  πγεία θνηηεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.  

Ζ νκάδα ησλ Mucci, Giorgi, Roncaioli, Perez, & Arcangeli (2016),  δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ην άγρνο θαη  ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηε ςπρηθή θαη ηε θπζηθή πγεία. 

Οη  Karanikolos, Mladovsky, Cylus, Basu, Stuckler, Mackenbach, & McKee (2013), ζε 

δηαδηθηπαθφ άξζξν ηνπο, κειεηνχλ ην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαη ηεο ιηηφηεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Δπξψπε. 

Οη  Andrews &  Wilding  (2004), δηεξεπλνχλ ηα θαηλφκελα ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο  ζηε  δσή  θαη  ηελ  ζηαδηνδξνκία  ησλ  θνηηεηψλ  θαη  νη Eisenberg, Gollust, 

Golberstein, & Hefner (2007), ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο ηάζεηο απηνθηνλίαο 

αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο ηεο  ηξηηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο.  Αθφκα  νη  Wahlbeck &  

Awolin  (Δuropean Commission,  2009)  κειεηνχλ  ηνλ  αληίθηππν  ηεο  νηθνλνκηθήο  

θξίζεο  ζηα  επίπεδα θαηάζιηςεο  θαη  απηνθηνλίαο.  Παξνκνίσο  ν  Van  Hal  (2015),  

δηεμάγεη  έξεπλα  κε ζθνπφ ηελ κειέηε  ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ζηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ.  ην  ίδην  κνηίβν,  ζηελ  έθζεζε  ηεο  WHO  (2011)  ε  

ζπγγξαθηθή  νκάδα θαηαπηάλεηαη  κε  ηηο  ζπλέπεηεο  ηεο  θξίζεο  ζηελ  ςπρηθή  πγεία.  

Σέινο,  ε  Kitzrow  ζε άξζξν ηεο ην 2003 θαηαπηάλεηαη κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ζε 

ςπρνινγηθφ επίπεδν θαη  ε  Long  (2013)  κε  ην  πψο  επεξεάδεη  ε  νηθνλνκηθή  θξίζε  

ηνπο  θνηηεηέο  θαη  ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ. πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ  πσο ε  ζχλδεζε  

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνπο επηζηεκνληθνχο  θχθινπο. 
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1.2.4 Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο  

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο ηνλίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε αλεξγία ηνπο επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν, θαζψο αληηκεησπίδνπλ πνιιά αθφκε εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε 

ελαιιαθηηθέο πεγέο εηζνδήκαηνο ή ζηελ εμεχξεζε λέαο ζέζεο εξγαζίαο κεηά ηελ απψιεηα 

ελφο. Έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο απαζρφιεζεο είλαη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο. Σα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πνιπάξηζκα εκπφδηα ζηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή, απφ ηα νπνία ηα εκπφδηα ζηελ απαζρφιεζε είλαη ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθά. Καηά κέζν φξν, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. Ζ απαζρφιεζε δηαδξακαηίδεη 

θξίζηκν ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ ζα πεξηνξίδνληαη απφ ηε 

θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Απηφ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα πνπ ζπλεπάγεηαη κηα εξγαζία. Αθνξά επίζεο ηε ζπκκεηνρή, 

ην θαζεζηψο, ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο πνπ θέξλεη θαη κηα δνπιεηά, ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ελφο αηφκνπ παξά ζηνλ απνθιεηζκφ. ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ιφγσ ηεο θξίζεο, πάλσ απφ 400.000 άηνκα κε αλαπεξίεο ζα ράζνπλ φιε ηελ 

ππνζηήξημε ρσξίο εξγαζία κέζσ ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ επηδφκαηνο απαζρφιεζεο 

θαη ππνζηήξημεο ζε έλα έηνο. Ζ αλεξγία έρεη θζάζεη ζηελ θαηνρχξσζή ηεο ζηελ 

Πνξηνγαιία θαζψο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο, φπνπ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδίσο νη 

λένη θαη νη γπλαίθεο, είλαη νη πιένλ πιεγείζεο (European Disability Forum). 
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1.3 Φπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.3.1 Κνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε κεξηθή ή νιηθή 

ηύθισζε 

Έρεη παξαηεξεζεί απφ ηνλ Morse  (2004) φηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

παξνπζηάδνπλ  δηαθνξνπνηήζεηο  ζηελ  εθδήισζε  θαη  δηαρείξηζε  ηνπ  πξνβιήκαηφο ηνπο,  

εμαξηψκελεο  απφ  ηνλ  βαζκφ,  ηνλ  ηχπν  θαη  ηελ  πνηφηεηα  ηεο  νπηηθήο ηνπο 

δπλαηφηεηαο,  αιιά  θαη  απφ  παξάγνληεο  φπσο  ην  ρξνληθφ  ζεκείν  εκθάληζεο  ηεο 

κεξηθήο  ή  νιηθήο  ηχθισζεο,  ην  κνξθσηηθφ  επίπεδν,  ε  δηαζεζηκφηεηα  ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ  ππεξεζηψλ  θ.ά..  Γεδνκέλσλ  ησλ  ζπλζεθψλ  απηψλ  παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνίεζε θαη νη πξνζαξκνζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα θαη κε 

ηελ αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν κε κεησκέλε φξαζε, είλαη δπλαηφλ  λα  ζπλερίζεη  λα  

εθιακβάλεη  ηνλ  εαπηφ  ηνπ  θαη  λα  ιεηηνπξγεί  ζαλ πιήξσο βιέπσλ, παξφιν πνπ έρεη 

ππνζηεί ζεκαληηθή απψιεηα φξαζεο . Ή, νξηζκέλνη κε  κεξηθή  φξαζε  ελδερνκέλσο  

δείρλνπλ  κεγαιχηεξε  δπζθνιία  δηαρείξηζεο  ηεο ελαπνκείλαζαο  φξαζεο  ζε  ζχγθξηζε  

κε  εθείλνπο  πνπ  δελ έρνπλ  ειπίδα  λα αλαθάκςνπλ απφ ηελ πιήξε ηχθισζε, πνπ επήιζε 

ζε θάπνην ζεκείν ηεο δσήο ηνπο, ή απφ  ηνπο  εθ  γελεηήο  ηπθινχο.  Καη  ελψ  νη  

«βιέπνληεο»  θαη  νη  «ηπθινί» αληηπξνζσπεχνπλ  νκάδεο  κε  θαζηεξσκέλα  ζηεξεφηππα  

θαη πνιηηηζκηθά αλακελφκελνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, κε ηνπο κεξηθψο βιέπνληεο ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη  ηδηαίηεξα  ζαθή,  κε  δεδνκέλν  φηη   ε  θνηλσλία  ηνπο  αληηκεησπίδεη  

σο  έρνληεο φξαζε, επνκέλσο αλακέλεη απφ απηνχο κηα ηέηνηα ιεηηνπξγία (Morse, 2004). 

Οη  δηαθνξέο  απηέο  πξνθαινχλ  δηαθχκαλζε  ησλ  πξνθιήζεσλ  πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα  φξαζεο,  θαη  ζεσξείηαη  φηη  εθφζνλ  ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απηφ ζπκβαίλεη γηα νιφθιεξε ηε δσή ηνπο, νη εηδηθνί πξέπεη λα ζηξαθνχλ κε 



 

23 
 

πεξηζζφηεξε επαηζζεζία ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο παξάιιεια κε ηελ κέξηκλα πνπ 

δείρλνπλ γηα ηε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίηεπμεο κηαο παξαγσγηθήο θαη 

ηθαλνπνηεηηθήο πνξείαο (Sacks, 2010). Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε, φηη αθφκα θαη ε 

απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ  ηελ  αδπλακία  

λα  απνθνκίζνπλ  άκεζε  εληχπσζε  γηα  ηελ  εηθφλα  ηνπο,  έλα πξφβιεκα πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πνπ βιέπνπλ. Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο  

αλαηξνθνδνηνχλ  ηελ  εηθφλα  ηνπο  ζχκθσλα  κε  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηνπ πεξίγπξνπ,  ν  

νπνίνο  επηβάιεη  θνηλσληθά  απνδεθηέο  ζπκπεξηθνξέο.  Ζ  ζεηηθή  εηθφλα ηνπ  εαπηνχ  δελ  

απνθηάηαη  κέζσ  ηεο  ππεξπξνζηαζίαο  απέλαληη  ζε  έλα  παηδί  κε πξνβιήκαηα  φξαζεο,  

αιιά  κε  ηε  ζπλεηδεηνπνίεζε  απφ  απηφ  φηη  νη  πξάμεηο  έρνπλ ζπλέπεηεο (Bishop, 

2004). 

Σα  ζπλήζε  θνηλσληθά  θαη  ζπλαηζζεκαηηθά  πξνβιήκαηα,  επνκέλσο  θαη  νη 

αλάγθεο  πνπ  αληηκεησπίδνπλ  νη  καζεηέο  κε  πξνβιήκαηα  φξαζεο  επεξεάδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Sacks (2010), απφ παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία ηνπο θαη ην ρξνληθφ ζεκείν 

απψιεηαο ηεο φξαζεο, νη παξαδνρέο ηεο θνηλσλίαο, νη αμίεο θαη ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο, νη εκπεηξίεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαζψο θαη νη εκπεηξίεο ζην  πιαίζην  ηεο  

θνηλφηεηαο. 

1.3.2 Πξνβιήκαηα απηνεθηίκεζεο 

Ζ  πξφζιεςε  ησλ  πξνζδνθηψλ  ηνπ  πεξίγπξνπ  γηα  ηα  άηνκα  κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο  δελ  είλαη  ζαθήο,  πξνθαιψληαο  πηζαλή  ζχγρπζε  ηαπηφηεηαο,  απηνεθηίκεζεο 

θαη  ζέζεο  ζηελ  νκάδα.  Σαπηνρξφλσο,  φηαλ  δελ  πξφθεηηαη  γηα  πιήξε  ηχθισζε,  ε 

ηνπνζέηεζε  ησλ  αηφκσλ  κε  κεξηθή  φξαζε  κεηαμχ  ηπθιψλ  θαη  βιεπφλησλ  επηθέξεη 

πξνβιεκαηηζκφ  θαη  παξεξκελεία  γηα  ηηο  ηθαλφηεηεο  ησλ  παηδηψλ  κε  πξνβιήκαηα 

φξαζεο  (Sacks,  2010).   
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Ζ  έξεπλα  ησλ  Gillies  θαη  Ashhman  (2000),  έδεημε  φηη  ε ζπλεξγαηηθή  

δηδαζθαιία  ζε  νκάδεο  παηδηψλ  κε  θαη  ρσξίο  πξνβιήκαηα  φξαζεο ζπκβάιιεη  

ζεκαληηθά  ηφζν  ζηελ  ελίζρπζε  ηεο  απηνπεπνίζεζεο  θαη  ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ  

παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία φζν θαη ζηελ  αλάπηπμε ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ  αλάκεζα  

ζηνπο  βιέπνληεο  θαη  κε  βιέπνληεο  καζεηέο.  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

ηα  ηπθιά άηνκα πνπ  ζπκκεηείραλ ζην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο καδί κε ηα 

βιέπνληα  αχμεζαλ  ηηο  θνηλσληθέο  ηνπο αιιειεπηδξάζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα ηπθιά παηδηά 

πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη δελ παξνπζίαζαλ θακία αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο 

ηνπο ζπκπεξηθνξέο (Gillies & Ashhman, 2000). 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη άηνκα κε ρακειή φξαζε είλαη δπλαηφλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ ηνπο πνιχ πην αξλεηηθά απφ φζν ηα εληειψο 

ηπθιά, κε απνηέιεζκα ηελ άξλεζε λα δερζνχλ θαηάιιειε βνήζεηα (Sacks, 2010). Έλα 

παξάδεηγκα  είλαη  ε  έξεπλα  ησλ  Freeman,  Goetz,  Richards  θαη  Groenveld  (1991)  νη 

νπνίνη  έδεημαλ  φηη  νξηζκέλα  άηνκα  κε  πξνβιήκαηα  φξαζεο  δελ  απνδέρνληαλ  ηε 

βνήζεηα ησλ εηδηθψλ δηφηη εμέθξαδαλ ηνλ θφβν φηη ζα εθιεθζνχλ σο εληειψο ηπθιά. 

1.3.3 πκπηώκαηα θαηάζιηςεο  

Έρεη ζπζρεηηζζεί έληνλα απφ ηνπο Horowitz θαη Reinhardt  (2000) ε ρακειή φξαζε  

κε  ηελ  θαηαζιηπηηθή  ζπκπησκαηνινγία,  εηδηθά  φηαλ  ε  ιεηηνπξγηθφηεηα  ησλ αηφκσλ  

επεξεάδεηαη  (εξγαζία  θαη  θίλεζε/ηαμίδη).  Παξνκνίσο, ζε πην ειηθησκέλα άηνκα πνπ 

παξνπζίαζαλ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο  νθεηιφκελε ζηελ ειηθία, ε αληίιεςε γηα ηνλ 

έιεγρν (απνδνρή ηεο απψιεηαο φξαζεο, επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο, ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ 

επηβξάβεπζε) ζρεηηδφηαλ κε επίπεδα θαηάζιηςεο (Sacks, 2010).  
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1.3.4 Κνηλσληθή απνκόλσζε  

Σα άηνκα κε κεξηθή φξαζε αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε 

ηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη σο κία νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα απνκνλσηηζκφ, ή  λα  εθηηκνχλ  φηη  πξάηηνπλ  κε  ιαλζαζκέλν 

ηξφπν, αθνχ νη ελέξγεηέο ηνπο παξεξκελεχνληαη. Αθφκε δηαπηζηψζεθε,  φηη  έθεβνη  κε  

ρακειή  φξαζε  ηεινχζαλ  ζε  πςειφηεξα  επίπεδα θνηλσληθήο  απνκφλσζεο  απφ  φζν  

ζπλνκήιηθνί  ηνπο  κε  πιήξε  ηχθισζε  ή  πιήξε φξαζε.  ρεηηθή  είλαη  ε  δηαπίζησζε  

φηη  καζεηέο  κε  ρακειή  φξαζε  θνηκνχληαη  ηε λχρηα  ηέζζεξηο  ψξεο  πεξηζζφηεξεο  απφ  

εθείλνπο  ησλ  δχν  άιισλ  πξναλαθεξζεηζψλ νκάδσλ, δειαδή δψδεθα έλαληη νθηψ 

(Sacks, 2010). 

1.3.5 Η αλαγθαηόηεηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

Δίλαη  γεγνλφο, φηη ηα άηνκα, σο κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αλαπηχζζνπλ  

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο  ζην  πιαίζην  ελφο  πξνζσπηθνχ  θνηλσληθνχ δηθηχνπ  κε  

ζεκαληηθή  επίδξαζε  ζε  επξεία  ζεηξά  ηπρψλ ηεο  θαζεκεξηλφηεηαο. Μεηαμχ  άιισλ  ην  

θνηλσληθφ  απηφ  δίθηπν  νξίδεηαη  σο  ην  δηαζέζηκν  αλζξψπηλν δπλακηθφ  ζην  νπνίν  

θάπνηνο  κπνξεί  λα  ζηεξηρηεί,  θαζψο  αηζζάλεηαη  φηη  γίλεηαη αγαπεηφο,  πξνζειθχεη  

ηελ  πξφζεζε  ηεο  θξνληίδαο  εθ  κέξνπο  ησλ  κειψλ  πνπ  ην ζπλαπνηεινχλ θαη ηνπ 

απνδίδεηαη αμία. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπαλαγλσξίδεηαη έλα επίπεδν 

πνηνηηθήο αληαιιαγήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη πιεξνθνξηαθήο 

(Agneessens, Waege & Lievens, 2006).  

Οη  Gençöz & Özlale  (2004), κέζσ έξεπλαο κε δείγκα 342 θνηηεηψλ, δηαπίζησζαλ 

φηη ε θνηλσληθή ζηήξημε ηεο πξψηεο κνξθήο θαη ε ςπρηθή επεμία, δειαδή ε αλαθνχθηζε 

ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, επεξεάδνληαλ  απφ  ηελ  πνζφηεηα  ηνπ  θαζεκεξηλνχ  

άγρνπο.  Γηα  ηε  δεχηεξε  κνξθή, πνπ είρε άκεζε επίδξαζε ζηελ ςπρηθή επεμία, νη ίδηνη 
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κειεηεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε επίδξαζή  ηεο  δελ  κεησλφηαλ  κε  ηνλ  έιεγρν  ηνπ  

θαζεκεξηλνχ  άγρνπο  (Gençöz  θαη Özlale, 2004). 

Οη  Cimarolli & Boerner  (2005), κέζσ κειέηεο ζπκθσλνχλ κε ηα πξναλαθεξζέληα 

επξήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχλ  φηη,  ηφζν  ε  αληηιακβαλφκελε,  φζν  θαη  ε  

παξερφκελε  βνήζεηα  ζε ζπλαηζζεκαηηθφ  θαη  ιεηηνπξγηθφ  πεδίν  επηθέξνπλ  

πιενλεθηήκαηα  ζηελ  επδσία ησλ αηφκσλ  θαη  πξνσζνχλ  ηελ  επηηπρή  πξνζαξκνγή  

ηνπο  ζε  αγρνγφλεο  θαηαζηάζεηο, φπσο ε ρξφληα νπηηθή κεηνλεμία. 

1.3.6 Η ζρέζε ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ κε ηελ όξαζε 

Σν ζέκα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ε κειέηε ηεο φξαζεο σο έλα αληηιεπηηθφ 

θαηλφκελν έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ ςπρνινγία. Ο ιφγνο είλαη φηη ε αληίιεςε είλαη ε 

βαζηθφηεξε γλσζηηθή καο ιεηηνπξγία, ππφ ηελ έλλνηα φηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα φιεο 

ηηο ππφινηπεο δηεξγαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε νπηηθή 

αληίιεςε είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κία απιή αηζζεηήξηα δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο αληίιεςεο πεξηιακβάλεη ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Δμεηάδνληαο νξηζκέλεο 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο απηφ γίλεηαη πξνθαλέο. Ζ φξαζε πνιιέο θνξέο είλαη έλα απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ηφζν λεπξψζεσλ φζν θαη ςπρψζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδνληαη 

θπζηνινγηθέο αιινηψζεηο ζηνλ νθζαικφ ή ζην νπηηθφ λεχξν. 

Ζ θαηάζιηςε γηα παξάδεηγκα, είλαη κία δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηε δηάζεζε, ηηο 

ζθέςεηο θαη ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Δπεξεάδεη ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ, ηνλ χπλν ηνπ, ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη αληηιακβάλεηαη. Σν θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα έρεη κεγάιε 

έληαζε, δηαξθεί πνιχ θαη νδεγεί ζε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ (Δπζπκίνπ, & Καιθαθάθνπ, 2004). 



 

27 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θαηάζιηςεο, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηα 

ζπκπηψκαηα ηα νπνία εθδειψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ, κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ θαη 

ζηαηηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (DSM-V), ην νπνίν νη ςπρίαηξνη θαη νη 

ςπρνιφγνη παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δηάγλσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. Σα θχξηα είδε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή, ε δπζζπκηθή δηαηαξαρή, νη δηπνιηθέο δηαηαξαρέο, ε θπθινζπκηθή δηαηαξαρή 

θαη ε κε πξνζδηνξηδφκελε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (American Psychiatric Association, 

2013).  

Έρεη επηβεβαησζεί απφ ηελ κέρξη ηψξα έξεπλα, ππάξρεη πξαγκαηηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη φξαζεο. Γηα παξάδεηγκα ε ξεζπεξπίλε, κία νπζία πνπ ρνξεγείηαη 

ζε ςπρψζεηο θαη ππέξηαζε, θαη ε νπνία δεκηνπξγεί θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζηνπο 

αλζξψπνπο, βξέζεθε λα δεκηνπξγεί εμαηξεηηθή επαηζζεζία ζην θσο. Δπίζεο ε έξεπλα ησλ 

Colomb et al. (2009), έδεημε φηη νη αζζελείο κε κείδσλ δηαηαξαρή θαηάζιηςεο εθδειψλνπλ 

ππεξεπαηζζεζία ζην θσο θαη αιινίσζε ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ 

αλαθνξηθά κε ηα νπηηθά εξεζίζκαηα, ηα ζπκπηψκαηα φκσο απηά κπνξνχλ λα 

εμαθαληζηνχλ κε ηε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ. 

Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε θαηάζιηςε έρνπλ κεησκέλε αίζζεζε ηεο 

νπηηθήο αληίζεζεο, θαη επνκέλσο πηζαλφλ λα αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη έξεπλέο ηνπο επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

θαηάζιηςε κπνξεί λα δηαγλσζηεί κέζσ αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ ηεο ειεθηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθζαικνχ (Bubl, Kern, Ebert, Bach, & Tebartz van Elst, 2012∙ Bubl, 

Kern, Ebert, Bach, & Tebartz van Elst, 2010). 

Οη πην γλσζηέο νπηηθέο δηαηαξαρέο είλαη νη παξαηζζήζεηο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζε αζζελείο κε ζρηδνεηδήο δηαηαξαρέο. Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα 
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ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηνπο Mueser, Bellack, & Brady, 

(1990), πεξίπνπ 16%-72% ησλ αζζελψλ κε ζρηδνεηδείο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ νπηηθέο 

παξαηζζήζεηο. Οη νπηηθέο παξαηζζήζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ κεηαηξνπή ηνπ κεγέζνπο 

ησλ αληηθεηκέλσλ (κηθξνςίαο ή κηθξνςία), κεηαηξνπή ηνπ άμνλα (αλαζηξνθή ηνπο), λα 

θαηαζηνχλ κε ζαθή ηα φξηά ηνπο ή λα ηα θάλνπλ λα ηξεκνπαίδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ 

κνλνπηθή δηπισπία ή πνιπσπία. ηελ ζρηδνθξέλεηα, εηδηθά νη νπηηθέο παξαηζζήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζέαζε εξεζηζκάησλ πνπ δελ ππάξρνπλ θαλ ζην ρψξν, ελψ ζπρλά ην 

πεξηερφκελφ ηνπο είλαη έληνλεο ζθελέο κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζξεζθεπηηθνχο 

εγέηεο θαη δψα. Οη αληηδξάζεηο ζηηο νπηηθέο παξαηζζήζεηο πνηθίινπλ κεηαμχ θφβνπ, 

επραξίζηεζεο θαη αδηαθνξίαο. πλήζσο πεξηγξάθνληαη σο έγρξσκεο θαη πεξηιακβάλνπλ 

αλζξψπνπο θαη αληηθείκελα θαλνληθνχ κεγέζνπο, αλ θαη έρνπλ αλαθεξζεί θαη νπηηθέο 

παξαηζζήζεηο κε πεξηερφκελν γηγαληηαίνπ κεγέζνπο. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαθαιπθζεί 

θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο λεπξηθφο κεραληζκφο πνπ λα κπνξεί λα εμεγήζεη φινπο ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νπηηθψλ παξαηζζήζεσλ. 

Οη Manford & Andermann (1998), πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ έλαλ πηζαλφ 

παζνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ πνπ πηζαλψο επζχλεηαη γηα ηηο ζχλζεηεο νπηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο, ν νπνίνο αθνξά ηνλ εξεζηζκφ ησλ θινηψδσλ θέληξσλ πνπ είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ νπηηθή επεμεξγαζία. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ νπηηθψλ παξαηζζήζεσλ θαζνξίδεηαη -

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο- απφ ην αθξηβέο ζεκείν εξεζηζκνχ. Μία άιιε ζεσξία 

ππνζηεξίδεη φηη πηζαλέο θαθψζεηο ίζσο δηαθνξνπνηνχλ ζε βηνρεκηθφ θαη θπηηαξηθφ 

επίπεδν ηνπο λεπξψλεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαζηνιή θάπνησλ νπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ πνπ εηζέξρνληαη κέζσ ηεο νπηηθήο νδνχ. Λφγσ απηήο ηεο κε θαηαζηνιήο ησλ 

νπηηθψλ εξεζηζκάησλ δεκηνπξγείηαη ππέξ εξεζηζκφο ιφγσ ηεο πιεζψξαο νπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Meno,Rahman, Menon, & Dutton, 2003). 
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Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί φηη νπηηθέο παξαηζζήζεηο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε 

πεξηπηψζεηο ηεο πιήξνπο ζηέξεζεο ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Merabet, Meguire, & Warde, 2004), θαζψο θαη ζε θαζφια πγηή άηνκα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζην αθξηβψο πξν ηνπ χπλνπ ζηάδην (δειαδή είλαη κηζνθνηκηζκέλα), 

ππνδειψλεη φηη ν δηθηπαθφο ζρεκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή νπηηθψλ 

ςεπδαηζζήζεσλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη μεθάζαξν φηη ηα πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη δπλαηφ 

λα παξνπζηαζηνχλ κεηα απφ κία ςπρνινγηθή πίεζε ή δηαηαξαρή, ρσξίο λα κπνξεί λα δνζεί 

κία ζαθήο απάληεζε αλαθνξηθά δεκηνπξγία ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ. Ζ πνιππινθφηεηα 

ησλ αληηιεπηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ εγθεθάινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηαίηεξε 

παζνςπρνινγία ηνπ αηφκνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχπινθα νπηηθά ζπκπηψκαηα, ηα 

νπνία δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνλ πάζρνληα θαη ζπρλά ζπκβάιινπλ ζηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ δηαηαξαρήο. ε θάζε πεξίπησζε, νη δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο νδεγνχλ 

ζε έθπησζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αθφκα θαη ηνπ ςπρηθά πγηνχο αηφκνπ. 

1.3.7 Δπηπηώζεηο ηεο απώιεηαο όξαζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηπθιώλ ή κεξηθώο 

βιεπόλησλ παηδηώλ 

Σα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ σο ζπλέπεηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ηπθιψλ ή κεξηθψο βιέπνληεο παηδηψλ ζηνπο εμήο ηνκείο (Παπαδφπνπινο, 2006) : 

 ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε 

  ζηελ γισζζηθή εμέιημε  

 ζηελ γλσζηηθή εμέιημε θαη  

 ζηελ θηλεηηθή εμέιημε (θηλεηηθφηεηα πξνζαλαηνιηζκφο). 

 ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο ζηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε 
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ηνπο ζπλνκειίθνπο ζπρλά βηψλνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηα άιια παηδηά ζην παηρλίδη 

(Παπαδφπνπινο 2006). Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, πνπ ζπλαληνχλ ηα 

παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο ππνζηεξίδνληαη θαη απφ κία έξεπλα ησλ Ophir-Cohen, 

Ashkenazy, Cohen, & Tiros, (2005). Oη εξεπλεηέο κειέηεζα δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπθεο, 

210 εθ γελεηήο ηπθιψλ παηδηψλ ειηθίαο 0 έσο 5 εηψλ ζην Ηζξαήι. ην 20% ησλ παηδηψλ 

δηαπηζηψζεθαλ ζπλαηζζεκαηηθά πξφβιεκα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

1.3.8 Φπρνινγηθέο επηπηώζεηο ζηελ εθεβεία ηε κέζε θαη ηξίηε ειηθία 

 Σα πξψελ βιέπνληα άηνκα κε ρακειή φξαζε ή ηχθισζε αλαγθάδνληαη λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ ζπρλά ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε λέα απηή θαηάζηαζε είλαη ηφζν δχζθνιε πνπ 

δεκηνπξγεί έληνλα θαη πνηθίια ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ νη ίδηνη θαη ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζπρλά αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη. 

Σα άηνκα πνπ έραζαλ πξφζθαηα ην θσο ηνπο, κεηά απφ κία ζηαδηαθή ε ξαγδαία 

επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νξάζεσο ηνπο ζε κεγαιχηεξε ειηθία, νλνκάδνληαη 

λενηπθισζέληεο. πσο κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε νη άλζξσπνη απηνί 

αληηκεησπίδνπλ ηελ απψιεηα ελφο βαζηθνχ δσηηθνχ ζηνηρείνπ γηα φινπο καο: ηελ φξαζε. 

Αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν, παξνπζηάδνληαη θαη δηαθνξεηηθά 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Άκεζα κεηά ηελ απψιεηα ηεο φξαζεο έλαο λενηπθισζέληαο 

ληψζεη απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηεο θπζηθήο αθεξαηφηεηάο ηνπ θαη κεηψλεηαη ε εκπηζηνζχλε 

ηνπ αθφκα θαη ζηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο. Ζ πξαγκαηηθή επαθή κέζσ ηεο φξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ εμαιείθεηαη θαη ζηγά ζηγά πηζαλφλ λα αξρίζεη λα ράλεη θαη ηελ αίζζεζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ νπηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ. Δπηπιένλ ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαη ην αίζζεκα 

ηεο αζθάιεηαο πνπ ληψζεη φηαλ βξίζθεηαη ζε έλαλ ρψξν κε θσο, ζπγθξηηηθά κε έλαλ 

ζθνηεηλφ ρψξν (Υαηδεραξαιάκπνπο, 2000). 
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πλνιηθά πξνθχπηεη φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ έραζε πξφζθαηα ηελ 

φξαζή ηνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Μεηψλεηαη ηδηαίηεξα ε απηνεθηίκεζε ηεο 

εκθάληζήο ηνπ, ε θνηλσληθή ηνπ απηνεθηίκεζε θαη παξαηεξείηαη έιιεηςε ηεο ζπγθηφηεζεο 

θαη νξγάλσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δπηπιένλ, αξθεηά άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, ηδίσο 

νη εθ γελεηήο ηπθινί ή φζνη έραζαλ ηελ φξαζή ηνπο ζε κηθξή ειηθία, αληηκεησπίδνπλ 

επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ηα νπνία 

ζπλεηζθέξνπλ επίζεο ζην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ νη νπνίνη ράλνπλ ζηαδηαθά ή απφηνκα ηελ φξαζή 

ηνπο ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη ηδηαίηεξα, γηαηί θαηά ηελ εθεβεία ην άηνκν επηβεβαηψλεη 

ηελ απηνλνκία ηνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο ελήιηθαο. Γηα ηνλ έθεβν ε απηνεηθφλα θαη ε απηνεθηίκεζε έρνπλ 

ηεξάζηηα ζεκαζία. Οη εθηηκήζεηο απηέο θηιηξάξνληαη κέζα απφ θαζεκεξηλά γεγνλφηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην άιιν θχιν, κε ηηο καζεηηθέο ζπνπδαζηηθέο επηηπρίεο ή απνηπρίεο θαη κε 

ηε ζρέζε ηνπ κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

Πέξαλ απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ έηζη θη αιιηψο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη έλαο 

έθεβνο, ην γεγνλφο ηεο ηχθισζεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί σο έλαο αθφκα ζεκαληηθφο 

πεξηνξηζκφο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αθνκνηψζεη θαη ζα απνδερηεί κε έλαλ 

ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηελ θαηάζηαζή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κέρξη ηφηε δνκή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Κάπνηνη έθεβνη θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη απνκνλψλνληαη. 

Σνπο δεκηνπξγνχληαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη κεγάιε ερζξφηεηα θαη αγαλάθηεζε 

κπξνζηά βιέπνληα άηνκα. Νηψζνπλ αδηθεκέλνη θαη -πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ 

αίζζεζε απηή- αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη ππφινηπνη άλζξσπνη ηνπο 

«νθείινπλ» πνιιά. Έηζη αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ εγσηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, λα 
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ππεξδηεθδηθνχλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ θαη λα εμαξηψληαη ππεξβνιηθά απφ άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο, φπσο νη γνλείο ηνπο. Μπνξεί λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην θηιηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαη λα απνζπξζνχλ ράλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη πξφηηλνο ηνπο επραξηζηνχζαλ (Πνληίθεο, 2000).  

Άιινη πάιη έθεβνη θηάλνπλ ζην αληίζεην άθξν. Σν γεγνλφο ηεο ηχθισζεο 

ιεηηνπξγεί ζε απηνχο σο κία επθαηξία λα εμεηάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο αιιά θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά-αλνρή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηθή ηνπο παξνξκεηηθή θαη 

επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά. Έηζη αξρίδνπλ λα επηδίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο απμεκέλνπ 

θηλδχλνπ νη νπνίεο κπνξνχλ αθφκα θαη λα βάινπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο. χκθσλα κε 

ηνλ Lindberg, (1999), νη έθεβνη απηνί ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο άξλεζεο πξνθεηκέλνπ 

λα απσζήζνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε απψιεηα φξαζεο ηνπο. 

Απαηηείηαη άκεζε ςπρνινγηθή παξαθνινχζεζε ηνπ εθήβνπ ακέζσο κφιηο δηαπηζησζεί ην 

ηαηξηθφ νπηηθφ πξφβιεκα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νκαιή πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή Lindberg, 1999). 

Ζ ηχθισζε θαηά ηελ ελήιηθε δσή θαη εηδηθά ζηελ κέζε ειηθία, παξνπζηάδεη 

νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο πνπ πηζαλψο λα νδεγήζνπλ ζε ηδηαίηεξα δχζθνια ςπρνινγηθά 

κνλνπάηηα ην άηνκν. Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ ην άηνκν λα κελ θαηαζέζεη ηα 

φπια, αιιά λα θαηαθέξεη λα ζέζεη λένπο ζηφρνπο γηα ην επφκελν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςελ ηνπ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο φξαζήο ηνπ. Γηα λα πινπνηεζεί απηφ ζα 

πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεραξαιάκπνπο (2000), λα θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα παληθνχ, θφβνπ θαη αγσλίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα φξαζεο. Αλ ην 

άηνκν θαηαθιπζηεί απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα παξαηηεζεί θαη λα 

νδεγεζεί ζε κία παζεηηθφηεηα απφ ηελ νπνία δελ ζα κπνξεί λα εμέιζεη. 
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Ζ απψιεηα φξαηεο ζηελ ηξίηε ειηθία είλαη αξθεηά ζπρλή θαη παξάιιεια ην άηνκν 

αξρίδεη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζνβαξέο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Ο θφβνο γηα ην άγλσζην δηπιαζηάδεηαη θαη κεγαινπνηείηαη θαη νδεγεί 

ηνλ ειηθησκέλν λα απνκαθξπλζεί πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηα γεγνλφηα 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπ. Οη Nyman, Gosney, & Victor (2010), αλέιπζαλ 174 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηχθισζεο ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

Ζ κεηα-αλάιπζε έδεημε φηη νη ειηθησκέλνη κε απψιεηα φξαζεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη έθπησζεο ηεο λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο αιιά θαη λα δηαγλσζηνχλ κε θαηάζιηςε, απφ ηα άηνκα αληίζηνηρεο ειηθίαο 

ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε ζπζρέηηζε κε ηελ θαηάζιηςε έρεη λα 

θάλεη φρη ηφζν κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο «ηπθινχο», αιιά κε ηελ έθπησζε ησλ 

νπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ ηπθιψλ 

εκθαλίδεηαη κεησκέλε, ην κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνίεζε.  
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1.4 Η ζρέζε ηνπ Δζεινληηζκνύ κε ηελ θαηάζιηςε 

1.4.1 Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνύ 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, 

εζεινληηζκφο είλαη ε πξφζπκε δέζκεπζε ελφο αηφκνπ λα εξγαζηεί ρσξίο ακνηβή γηα έλα 

θαζνξηζκέλν ή αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην γεληθφ θαιφ ηεο θνηλσλίαο. Ο 

εζεινληηζκφο είλαη ε νξγαλσκέλε, εθνχζηα θαη αληδηνηειήο πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ε αλάιεςε δξάζεο ησλ πνιηηψλ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, γηα ηελ επίηεπμε θνηλσθειψλ ζηφρσλ θαη ηειηθά γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ. 

Έλαο πην νινθιεξσκέλνο νξηζκφο δίλεηαη απφ ηνλ Εάλλε (2004), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν εζεινληηζκφο είλαη ε εξγαζία πνπ παξέρεηαη ακηζζί (κε ηελ έλλνηα ηεο απνπζίαο 

ρξεκαηηθψλ απνιαβψλ) θαη έρεη ζεηηθέο θνηλσληθέο εθξνέο γηα νκάδεο, θνηλφηεηεο θαη γηα 

ηελ θνηλσλία γεληθά, αζρέησο αλ είλαη ζπλεηδεηφο ή φρη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν εξγάδεηαη 

θάπνηνο. Ζ εξγαζία απηή παξέρεηαη κέζα απφ ηνλ θξαηηθφ, θεξδνζθνπηθφ, κε 

θεξδνζθνπηθφ ή ηνλ αλεπίζεκν ηνκέα, νξγαλσκέλα ή αηνκηθά θαη δελ πξνθχπηεη απφ ξεηή 

εμαλαγθαζηηθή εληνιή πνπ αθνξά θαη ζε πηζαλέο θπξψζεηο απφ ην θξάηνο ή ηνλ εξγνδφηε 

(ζηνλ ηνκέα αγνξάο), αιιά δχλαηαη λα επηβάιιεηαη απφ θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο ή 

άιινπο ιφγνπο. Ζ εζεινληηθή εξγαζία θαηεπζχλεηαη πξνο ηξίηνπο θαη φρη πξνο ζπγγεληθά 

πξφζσπα. 

Μέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εζεινληή λα απνθηήζεη 

γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζψο ε εζεινληηθή πξνζθνξά εξγαζίαο ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα εθηειέζνπλ. χκθσλα κε ηνπο Chinmam & Wandersman (1999), έλα 

απφ ηα ζπνπδαηφηεξα νθέιε είλαη ε ηφλσζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, 



 

35 
 

ηεο νκαδηθήο δξάζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο δχλακεο ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, 

θαζψο επίζεο ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν 

εζεινληηζκφο ηαπηφρξνλα σζεί ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ θαινχ θαη παξάιιεια βνεζά ηνπο ίδηνπο ηνπο εζεινληέο λα 

αληηιεθζνχλ αμίεο θαη αξρέο, λα θαηαιάβνπλ ηε δχλακε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα γίλνπλ 

έηζη θαιχηεξνη άλζξσπνη θαη ελεξγνί πνιίηεο (Chinmam & Wandersman, 1999). 

1.4.2 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη εζεινληηζκόο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξέαζεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηηο εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεδίν ηεο θάζε νξγάλσζεο. 

χκθσλα κε ηελ παλεπξσπατθή έξεπλα ησλ Shanin, Woodward, Terzis (2012), oη κεγάιεο 

επξσπατθέο ή δηεζλείο νξγαλψζεηο έρνπλ ππνζηεί ηηο ιηγφηεξν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αληίζεηα, νη κηθξέο θαη ηνπηθέο νξγαλψζεηο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ 

πξφβιεκα νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ιφγσ ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο έρνπλ πεξηνξηζηεί 

δξαζηηθά, θαη ηεο αδπλακίαο ηνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ησλ εζφδσλ ηνπο. 

Δπίζεο, νη νξγαλψζεηο απηέο δελ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθά απνζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. πλεπψο, νη κηθξέο, ηνπηθέο νξγαλψζεηο, 

ρσξίο πξφζβαζε ζε επξχηεξα δίθηπα εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, απνηεινχλ ηα θχξηα 

ζχκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Shanin, Woodward, Terzis, 2012). 

1.4.3 Ιθαλνπνίεζε θαη επδσία κέζσ ηνπ εζεινληηζκνύ  

Ζ ηθαλνπνίεζε κέζσ ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ είλαη έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηαθξάηεζε ησλ εζεινληψλ θαη ζηε ζπλέρηζε ησλ δξάζεψλ ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα επξήκαηα πνιιψλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα νη 

Silvenberg, Marshall, & Ellis, (2001), θαηέδεημαλ κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο φηη ε 
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ηθαλνπνίεζε ησλ εζεινληψλ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ θχζε ηεο ίδηαο ηεο δξάζεο φζν θαη 

απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ. 

Οη Jacobson, Carlton, & Monroe, (2012), απέδεημαλ φηη ν δείθηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εζεινληψλ απμαλφηαλ αλάινγα κε ην ρξφλν παξνρήο ηεο εζεινληηθήο βνήζεηαο, 

εχξεκα ην νπνίν ζπκθσλεί θαη κε ηελ έξεπλα ηεο Pauline (2011). 

Πην εηδηθά, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή εζεινληψλ ζε αζιεηηθά γεγνλφηα, νη Liao, 

Chang, & Tsai (2012), θαηέδεημαλ φηη ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

ε απηνπεπνίζεζε θαη ε επηηπρία είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληψλ, ε έξεπλα ηεο Pauline (2011), αλαθέξεη φηη ε επηθνηλσλία 

ηφζν κεηαμχ ησλ εζεινληψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ εζεινληψλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ν 

θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζεινληψλ, αιιά θαη κε 

ηελ πξφζεζή ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζην κέιινλ ζε απηήλ ηελ εζεινληηθή δξάζε. 

χκθσλα κε ηνπο Bang & Ross (2009), ηα θίλεηξα εθείλα πνπ πξνβιέπνπλ 

θαιχηεξα ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζεινληψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εζεινληηθέο δξάζεηο είλαη: ε έθθξαζε αμηψλ, ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε 

αγάπε γηα ηα ζπνξ, ε πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη εζεινληέο ηθαλνπνηνχληαη θαη βηψλνπλ ην 

αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ, δεδνκέλνπ φηη 

γλσξίδνπλ ηη ηνπο παξαθηλεί θαη επνκέλσο επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπιεξψλνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπο (Houle, Sagarin & Kaplan, 2005). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζεινληψλ είλαη κεγαιχηεξε φηαλ νη    αξρηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο εθπιεξψλνληαη κέζσ ηεο εζεινληηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (Zini & 

Sgan-Cohen, 2008). 
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Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο ζπάληα αλαθέξεηαη σο θίλεηξν γηα λα γίλεη θάπνηνο 

εζεινληήο, αιιά ππάξρεη κηα δεκνθηιήο πνιηηηθή αληίιεςε φηη ν εζεινληηζκφο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επδσίαο (wellbeing) (Casiday, Kinsman, Fisher, 

& Bambra, 2008).      

Τπάξρεη πιήζνο εξεπλψλ γηα ηα πηζαλά νθέιε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ πγεία ησλ 

εζεινληψλ. Μέζσ κηαο ζχλζεζεο αθεγεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

εζεινληηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ καθξνδσία, κε ηελ βειηησκέλε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαιχηεξνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ηεο πγείαο, θαη 

πηνζέηεζε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Δπίζεο κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ ζεκεηψλεηαη βειηίσζε  

ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηελ θνηλσληθή ζηήξημε, ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε, 

ζηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη γεληθά επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

ςπρνινγία ησλ εζεινληψλ  (Bonsdorff & Rantanen, 2011).  

1.4.4 Δζεινληηζκόο θαη θαηάζιηςε 

Οη άλζξσπνη ηεο κέζεο θαη ηξίηεο ειηθίαο πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο 

εζεινληηζκνχ, δελ ληψζνπλ κφλν ηελ ραξά ηνπ αιηξνπηζκνχ, αιιά γεληθφηεξα είλαη πην 

επηπρηζκέλνη θαη πγηείο ζηε δσή ηνπο, ελψ δνπλ θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα, ζχκθσλα κε κηα 

λέα επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Οη εξεπλεηέο, κε επηθεθαιήο ηε Nicole Anderson (2017), πνπ έθαλαλ ηε ζρεηηθή, 

κειέηεζαλ (κεηα-αλάιπζε) 73 έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία 45 ρξφληα κεηαμχ 

ελειίθσλ άλσ ησλ 50 εηψλ, νη νπνίνη εκπιέθνληαλ ζε θάπνηα εζεινληηθή πξσηνβνπιία. Σν 

ζπκπέξαζκα, φπσο είπε ε Aderson, είλαη φηη «ν εζεινληηζκφο πξέπεη λα απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ηξφπνπ δσήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο ςπρηθήο 

επεκεξίαο ζηε κέζε θαη ηελ ηξίηε ειηθία». 
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Μεηαμχ άιισλ, δηαπηζηψζεθε φηη ν εζεινληηζκφο ζπζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο 

θαηάζιηςεο, κε γεληθφηεξα θαιχηεξε ζσκαηηθή πγεία (ιηγφηεξε ππέξηαζε, ζπαληφηεξα 

θαηάγκαηα θ.α.), κε ιηγφηεξεο θηλεηηθέο δπζθνιίεο, αθφκε θαη κε κεγαιχηεξε 

καθξνδσία. Σα νθέιε ηνπ εζεινληηζκνχ απμάλνληαη κέρξη έλα επίπεδν ελαζρφιεζεο, κεηά 

ην νπνίν δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο. Απηφ ην 

φξην θαίλεηαη λα είλαη πεξίπνπ νη 100 ψξεο ην ρξφλν ή νη δχν έσο ηξεηο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. Οη άλζξσπνη θάπνηαο ειηθίαο πνπ έρνπλ ηε ρεηξφηεξε πγεία (π.ρ. θάπνηα ρξφληα 

πάζεζε), θαίλεηαη λα είλαη απηνί πνπ σθεινχληαη πξνζσπηθά πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

εζεινληηζκφ. Γεληθφηεξα, ν εζεινληηζκφο θάλεη θάπνηνλ λα ληψζεη φηη είλαη ρξήζηκνο 

ζηνπο άιινπο θαη φηη ε δσή ηνπ έρεη κηα επξχηεξε αμία, πξάγκα πνπ ηνλ «αλεβάδεη» 

ςπρνινγηθά, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο (Anderson, Damianakis,  Kröger, Wagner, 

Dawson, Binns, Bernstein, Caspi, Cook, 2014). 

Δξεπλεηέο αλέιπζαλ ζηνηρεία απφ 40 έξεπλεο θαη αλαθάιπςαλ ελδείμεηο φηη νη 

εζεινληέο είραλ 20% ρακειφηεξν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο κε εζεινληέο. 

Δπηπιένλ νη εζεινληέο είραλ ρακειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο, απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή θαη εληζρπκέλε επεμία. Υξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα θαηαλνεζεί ε εκθαλήο 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο πγείαο, ζεκεηψλνπλ νη εξεπλεηέο. Οη εξεπλεηέο 

Jenkinson, Dickens, Jones, Σaylor, Rogers, Bambra, Lang, & Richards (2013), ζηε 

Βξεηαλία, δήισζαλ φηη ε ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε δείρλεη φηη ν εζεινληηζκφο ζπλδέεηαη 

κε βειηηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία, αιιά ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ ν εζεινληηζκφο είλαη πξάγκαηη ε αηηία.  

Δμήγεζαλ φηη δελ είλαη αθφκα ζαθέο αλ βηνινγηθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο 

πνπ ζπλδένληαη ζπρλά κε θαιχηεξε πγεία θαη επηβίσζε ζπλδένληαη επίζεο κε ζέιεζε γηα 

εζεινληηζκφ. Ζ πξφθιεζε ηψξα είλαη λα ελζαξξπλζνχλ άλζξσπνη απφ δηάθνξα 

πεξηβάιινληα λα αλαιάβνπλ εζεινληηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηξεζνχλ νη βειηηψζεηο 
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πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηνχο. Παγθνζκίσο, ν αξηζκφο ησλ ελειίθσλ εζεινληψλ πνηθίιιεη, 

κε εθηηκήζεηο πεξίπνπ 23% ζηελ Δπξψπε, 27% ζηηο ΖΠΑ θαη 36% ζηελ Απζηξαιία. 

Κνηλέο αηηίεο πνπ αλαθέξνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εζεινληηζκφ είλαη φηη επηζηξέθνπλ θάηη 

ζηελ θνηλφηεηα ή ζηεξίδνπλ έλαλ νξγαληζκφ πνπ ηνπο έρεη ππνζηεξίμεη. Οξηζκέλνη 

άλζξσπνη επίζεο πξνζθέξνληαη λα θεξδίζνπλ εκπεηξίεο ή λα επεθηείλνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο θχθιν. 

Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο είλαη λα εξεπλήζεη: 

1. Δάλ ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

2. Πνηα ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζπγθξηηηθά κε ησλ αηφκσλ κε ηππηθή φξαζε 

3. Πνηα ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ζηελ 

Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε ηελ Κχπξν θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

4. Δάλ ε εζεινληηθή εξγαζία  ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επηξξνή ησλ επηπέδσλ 

θαηάζιηςεο 
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Β. Έξεπλα 
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Κεθάιαην 2 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1 πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 132 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 69 άηνκα έρνπλ 

νπηηθή αλαπεξία θαη ηα 63 άηνκα είλαη βιέπνληεο.  

2.1.1 Άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

Αλαιπηηθφηεξα ην δείγκα ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απνηειείηαη απφ 34 

(49,3%) άλδξεο θαη 35 (50,7%) γπλαίθεο, ειηθίαο 19-51 εηψλ (M = 34.52 , SD = 7.931). Ζ 

ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη απφ 19 εηψλ έσο 51 έηε. Οη 45 ζπκκεηέρνληεο 

θαηάγνληαη απφ ηελ Διιάδα κε πην ζπρλφ ηφπν θαηαγσγήο ηελ Καβάια (15 άηνκα), ηε 

Θεζζαινλίθε (15 άηνκα) θαη ηελ Αζήλα (11 άηνκα). Απφ ηελ Κχπξν θαηάγνληαη 10 άηνκα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Λεπθσζία 4 άηνκα, απφ ηε Λεκεζφ 4 άηνκα θαη 2 απφ ηε 

Λάξλαθα. Δπίζεο 16 άηνκα θαηάγνληαη απφ δηάθνξεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο ζεκεηψλεηαη φηη  ζε 46 

(66,7%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε απψιεηα φξαζεο εκθαλίζηεθε εθ γελεηήο, ζε 13 

(18,8%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκθαλίζηεθε κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ, ζε 8 

(11,3%) ζπκκεηέρνληεο εκθαλίζηεθε ζηελ ειηθία 11-20 εηψλ, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο 2 

(2,8%) ζπκκεηέρνληεο εκθαλίζηεθε ε απψιεηα φξαζεο ζε ειηθία 21-30 εηψλ. 

Οη 44 (63,8%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηέηαμαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ θαηεγνξία 

αηφκσλ κε βαξηά νπηηθή αλαπεξία, ελψ νη ππφινηπνη 26 (36,2%) ζπκκεηέρνληεο θαηέηαμαλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ θαηεγνξία ηεο κέηξηαο νπηηθήο αλαπεξίαο. 

Οη 52 (75,4%) ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν αλάγλσζεο ηε γξαθή κπξάηγ ή 

ερεηηθή αλάγλσζε, ελψ νη ππφινηπνη 17 (24,6%) ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ θείκελα 
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βιεπφλησλ κε ηε ρξήζε βνεζεκάησλ ρακειήο φξαζεο (δειαδή θαθνχο, κεγεζπκέλεο 

εθηππψζεηο ή ινγηζκηθφ κεγέζπλζεο νζφλεο). 

Έπεηηα έλα κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ, 2 αηφκσλ (2,9%), δήισζε φηη θηλείηαη κε 

ηε βνήζεηα ζπλνδνχ, 17 (24,6%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θηλνχληαη θάπνηεο θνξέο κφλνη 

θαη θάπνηεο θνξέο κε ηε βνήζεηα ζπλνδνχ θαη 42 (60,9%) ζπκκεηέρνληεο θηλνχληαη κφλνη 

ηνπο απηφλνκα. 

Οη 2 (2,9%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ήηαλ καζεηέο 

Γπκλαζίνπ, 1 (1,4%) απφθνηηνο Γεκνηηθνχ, 4 (5,8%) απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, 2 (2,9) 

καζεηέο Λπθείνπ, 11 (15,9%) απφθνηηνη Λπθείνπ, 13 (18,8%) θνηηεηέο, 32 (46,4%) 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 4 (5,8%) ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. 

Οη 28 (40,4%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη κέλνπλ κφλνη ηνπο, ελψ 41 (59,4%) άηνκα 

κέλνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη αλχπαληξνη 51 (73,9%), νη 16 (23,2%) 

παληξεκέλνη θαη 2 (2,9%) ζπκκεηέρνληεο δηαδεπγκέλνη. 

ηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπκκεηερφλησλ 56,5% (39 άηνκα), δήισζε φηη εξγάδεηαη, ην 21,7% (15 άηνκα) είλαη 

άλεξγνη, ην 10,1% (7 άηνκα) είλαη ζπληαμηνχρνη θαη ηέινο ην 11,6% (8 άηνκα) είλαη 

καζεηέο ή θνηηεηέο. 
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Γηάγξακκα 1. Δξγαζία αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

 

Έπεηηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Πην αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ε εμήο : 23 (33,3%) άηνκα δήισζαλ πσο ε νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε είλαη θαθή (εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 8.000 ρηιηάδσλ επξψ), 38 (55,1%) 

άηνκα έρνπλ κέηξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (εηήζην εηζφδεκα κεηαμχ 8.001-18.000 

ρηιηάδεο επξψ) θαη 8 (11,6%) άηνκα έρνπλ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (εηήζην εηζφδεκα 

άλσ ησλ 18.000 ρηιηάδσλ επξψ). 

Οη 11 (15,9%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ έρνπλ θάπνηα κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπο ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα, νη 21 (30,4%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη έρνπλ 

κείσζε απφ 50-100 επξψ, επίζεο ην 30,4% (21 άηνκα) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη κείσζε 

101-200 επξψ, 11 (15,9%) άηνκα έρνπλ κείσζε 201-300 επξψ θαη 4 (7,2%) άηνκα έρνπλ 

κείσζε πάλσ απφ 300 επξψ. 

 

Δξγαδφκελνη 

Άλεξγνη 

πληαμηνχρνη 

Μαζεηέο, Φνηηεηέο  
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Γηάγξακκα 2. Μείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηα ηειεπηαία 3 ρξόληα  

 

 

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εάλ θαη θαηά πφζν 

επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη 6 (8,7%) ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη 

επεξεάδνληαη ΄΄ιίγν΄΄, νη 15 (21,7%) ΄΄κέηξηα΄΄, νη 19 (27,5) ΄΄αξθεηά΄΄ θαη ηέινο ε 

πιεηνςεθία (42%) απάληεζε πσο επεξεάδεηαη ΄΄πνιχ΄΄ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Παξαθάησ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάζηεθε λα 

θάλνπλ πεξηθνπέο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ 

φζεο απαληήζεηο ήζειαλ. 

 

 

 

 

Καζφινπ κείσζε 

15,9% 

50-100€ κείσζε 

30,4% 
101-200€ κείσζε 

30,4% 

201-300€ κείσζε 

15,9% 

Πάλσ απφ 300€ 

κείσζε  

7,2% 
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Γηάγξακκα 3. Τνκείο πνπ έγηλαλ πεξηθνπέο ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ εάλ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αγρσκέλνη ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έλαο (1,4%) ζπκκεηέρνληαο απάληεζε πσο δελ λνηψζεη 

΄΄θαζφινπ΄΄ αγρσκέλνο, 7 (10,1%) ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ΄΄ιίγν΄΄, 10 (14,5%) άηνκα 

απάληεζαλ ΄΄κέηξηα΄΄, 30 (43,5%) άηνκα απάληεζαλ ΄΄αξθεηά΄΄ θαη 21 (30,4%) άηνκα 

απάληεζαλ φηη ληψζνπλ ΄΄πνιχ΄΄ αγρσκέλνη ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθελφο δείρλνπλ ηελ εζεινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθεηέξνπ δείρλνπλ ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ εζεινληηζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα ε πιεηνςεθία (44 

άηνκα ή 63,8%) ησλ ζπκκεηερφλησλ, δήισζε πσο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην εζεινληηθφ 

Γηαζθέδαζε-

Φπραγσγεία 

71% 

Έλδπζε-

Τπφδεζε49,3% 

Σαμίδηα-Δθδξνκέο 

87% 

Σξφθηκα θαη άιια 

είδε πξψηεο 

αλάγθεο 13%% 

Παξνρέο πξνο ηελ 

Οηθνγέλεηα 27,5% 

Έγθαηξε 

Δθπιήξσζε Πάγησλ 

Τπνρξεψζεσλ 

43,5% Ηαηξηθή Πεξίζαιςε 

47,8% 
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πξφγξακκα, ελψ 25 (36,2%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

θάπνην εζεινληηθφ πξφγξακκα. 

ζα άηνκα είραλ εκπεηξία απφ εζεινληηθά πξνγξάκκαηα (44 άηνκα ή 63,8%), 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ έλησζαλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οπφηε πξνέθπςε φηη 9 (13%) ζπκκεηέρνληεο δελ έλησζαλ ΄΄θαζφινπ΄΄ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηνλ εζεινληηζκφ, 1 (1,4%) ζπκκεηέρνληαο έλησζε ΄΄ιίγν΄΄ ηθαλνπνηεκέλνο, επίζεο 1 

(1,4%) ζπκκεηέρνληαο έλησζε ΄΄κέηξηα΄΄, 3 (4,3%) ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ ΄΄αξθεηά΄΄ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηέινο 19 (27,5%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο έλησζαλ ΄΄πνιχ΄΄ 

ηθαλνπνίεζε. Έπεηηα φινη νη  ζπκκεηέρνληεο (100%), απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνηα εζεινληηθή δξάζε ζην κέιινλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο ζα 

ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ 

επηινγή φζσλ απαληήζεσλ επηζπκνχζαλ. Έηζη πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
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Γηάγξακκα 4. Τνκείο εζεινληηζκνύ πνπ πξνηηκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ  

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ νινθιεξψλεη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ε εμήο : ΄΄Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα γηλόζαζηαλ 

εζεινληήο. Οη εξσηψκελνη είραλ ηελ επηινγή κφλν κηαο απάληεζεο θαη παξαθάησ ζα δνχκε 

ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

 

Κνηλσλία 85,5% 

Τγεία 39,1% 

Πεξηβάιινλ 

50,7% 

Πνιηηηζκφο 71% 

Αζιεηηζκφο 58 % 

Δθπαίδεπζε 

39,1% 

Σέρλεο 71% 
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Γηάγξακκα 5. Σεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα επέιεγε θάπνηνο λα γίλεη 

εζεινληήο 

 

2.1.2 Άηομα χωρίς προβλήμαηα όραζης 

ηε ζπλέρεηα ην ππφινηπν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ άηνκα ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο, 63 ζπκκεηέρνληεο εθ ησλ νπνίσλ νη 32 (50,8%) είλαη άλδξεο θαη νη 

31 (49,2%) είλαη γπλαίθεο, ειηθίαο 23 έσο 54 εηψλ ( M = 33.95, SD = 7.657 ), ν ηφπνο 

θαηαγσγήο ησλ αηφκσλ είλαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, κε  πην ζπρλνχο ηελ Καβάια 

(21 άηνκα), ηε Θεζζαινλίθε (10 άηνκα), ηηο έξξεο (12 άηνκα) θαη ηελ Αζήλα (5 άηνκα). 

Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, 

έλαο (1.6%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζε φηη είλαη απφθνηηνο Γεκνηηθνχ, νη 13 

(20,6%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, νη 3 (4,8%) είλαη θνηηεηέο, νη 

27 (42,9%) είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη 19 (30,2%) δήισζαλ φηη 

Δμεξεχλεζε λέσλ 

ηφπσλ θαη 

πνιηηηζκψλ 5,8% 

Γεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε θαη 

αμηνπνίεζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

5,8% 

Πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν 

17,4% 

Απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ 10,1% 

Καηλνχξηεο 

γλσξηκίεο 

13% 

Αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο θαη 

ςπρηθήο εξεκίαο 

14,5% 

Αίζζεκα 

απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο 

18,8% 

Δχξεζε εξγαζίαο 

14,5% 
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είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Οη 25 (39,7%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ φηη κέλνπλ κφλνη, ελψ νη ππφινηπνη 38 (60,3%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

δελ κέλνπλ κφλνη ηνπο. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ είλαη ε εμήο: νη 44 

(69,8%) ζπκκεηέρνληεο είλαη αλχπαληξνη, νη 15 (23,8%) ζπκκεηέρνληεο είλαη παληξεκέλνη 

θαη νη 4 (6,3%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη είλαη δηαδεπγκέλνη. Έπεηηα ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (48 άηνκα – 76.2%), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, δήισζε φηη εξγάδεηαη, 

νη 12 (19%) ζπκκεηέρνληεο είλαη άλεξγνη θαη 3 (4,8%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη 

καζεηέο-θνηηεηέο. 

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε αξρηθά ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, φπνπ θαηέηαμαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πην 

αλαιπηηθά 26 (41,3%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε είλαη θαθή κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 8.000 επξψ, 30 (47,6%) απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο έρνπλ κέηξην εηήζην εηζφδεκα ην νπνίν αληηζηνηρεί κεηαμχ 

8.001-18.000 επξψ, ηέινο κφιηο 7 (11,1%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θαιφ εηήζην 

εηζφδεκα (άλσ ησλ 18.000 επξψ). Αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα νη 16 (25,4%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη είραλ 50-100 επξψ 

κείσζε, νη 17 (27%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ κείσζε απφ 101-200 επξψ, νη 12 

(19%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη είραλ κείσζε 201-300 επξψ θαη ηέινο νη 18 (28,6%) 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πεξηζζφηεξν απφ 300 επξψ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

Έπεηηα νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε: ΄΄ Θεσξείηαη όηη επεξεάδεζηε από 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Καηά πόζν πηζηεύεηε; ΄΄ Οη 3 (4,8%) ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη 

επεξεάδνληαη ΄΄ ιίγν ΄΄ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη 10 (15,9%) δήισζαλ φηη 

επεξεάδνληαη ΄΄ κέηξηα ΄΄, νη 30 (47,6%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη επεξεάδνληαη ΄΄ 
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αξθεηά ΄΄ θαη ηέινο νη 20 (31,7%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επεξεάδνληαη ΄΄ πνιύ ΄΄ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.   

Παξαθάησ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ρξεηαζηεί λα 

θάλνπλ πεξηθνπέο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ε απηήλ ηελ εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο 

επέιεμαλ φζεο απαληήζεηο επηζπκνχζαλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηνκείο θαη ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ρξεηάζηεθε λα 

πεξηθφςνπλ ρξήκαηα. 

Γηάγξακκα 6. Τνκείο ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ πεξηθνπέο ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

 

Διαςκζδαςη-
Ψυχαγωγία 69,8% 

Ζνδυςη-Υπόδηςη 
69,8% 

Ταξίδια-Εκδρομζσ 
76,2 % 

Τρόφιμα και άλλα 
είδη πρϊτησ 

ανάγκησ 15,9% 

Παροχζσ προσ την 
οικογζνεια 30,2 % 

Ζγκαιρη εκπλήρωςη 
πάγιων 

υποχρεϊςεων 31,7 
% 

Ιατρική περίθαλψη 
19% 
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Δπηπξνζζέησο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ αθφκε κία εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ νπνία δήισζαλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αηζζάλνληαη αγρσκέλνη 

ιφγσ απηήο. αθέζηεξα 1 (1,6%) ζπκκεηέρνληαο δήισζε ΄΄ θαζόινπ΄΄ αγρσκέλνο, 5 

(7,9%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ΄΄ ιίγν ΄΄ αγρσκέλνη, 18 (28,6%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ ΄΄ κέηξηα ΄΄ αγρσκέλνη, 19 (30,2%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

ληψζνπλ ΄΄ αξθεηά ΄΄ αγρσκέλνη θαη 20 (31,7%) ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ ΄΄ πνιύ ΄΄ 

αγρσκέλνη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

ηε ζπλέρεηα ππήξμαλ πέληε εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε εζεινληηθέο δξάζεηο ή θαη πξνγξάκκαηα θαη αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ εζεινληηζκφ. Αξρηθά νη 34 (54%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ πσο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην εζεινληηθφ πξφγξακκα θαη νη 29 (46%) απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο δελ είραλ ζρεηηθή εκπεηξία απφ εζεινληηθά 

πξνγξάκκαηα. Οη 2 (3,2%) ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ εκπεηξία απφ ηνλ εζεινληηζκφ 

απάληεζαλ πσο έλησζαλ ΄΄ ιίγν ΄΄ ηθαλνπνίεζε, νη 2 (3,2%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

έλησζαλ ΄΄ κέηξηα ΄΄ ηθαλνπνίεζε, νη 19 (30,2%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ ΄΄ αξθεηή 

΄΄ ηθαλνπνίεζε θαη νη 11 ( 17,5%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ ΄΄ πνιύ ΄΄ ηθαλνπνίεζε 

απφ θάπνην εζεινληηθφ πξφγξακκα. Αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκία κειινληηθήο ζπκκεηνρήο 

ζε εζεινληηθή δξάζε, νη 53 (84,1%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ 10 

(15,9%) άηνκα δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθή δξάζε.  
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Έπεηηα νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε πνηνχο ηνκείο ζηνπο (εζεινληηθήο δξάζεο) ζα 

ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ 

επηινγή φζσλ απαληήζεσλ επηζπκνχζαλ. Έηζη πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 

Γηάγξακκα 7. Τνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά 

 

 

 

 

 

Κνηλσλία 44,4% 

Τγεία 33,3% 

Πεξηβάιινλ 42,9 

15% 

Πνιηηηζκφο 

36,5% 

Αζιεηηζκφο 33,1% 

Δθπαίδεπζε 52,4% 

Σέρλεο 34,9% 



 

53 
 

Σέινο νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηνλ θπξηφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα 

ήζειαλ λα γίλνπλ εζεινληέο. Απφ ηηο απαληήζεηο ιήθζεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 

Γηάγξακκα 8. Σεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα γηλόηαλ θάπνηνο εζεινληήο  

 

 

 

 

Δμεξεχλεζε λέσλ 

ηφπσλ θαη 

πνιηηηζκψλ 1,6% 

Γεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε θαη 

αμηνπνίεζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

9,5% 

Πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν 

36,5% 

Απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ 12, 7% 

Καηλνχξγηεο 

γλσξηκίεο4,8% 

Αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο θαη 

ςπρηθήο εξεκίαο 

20,6% 

Αίζζεκα 

απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο 

11,1% 

Δχξεζε εξγαζίαο 

3,2% 
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2.3 Δξγαιεία 

2.3.1 Γεκνγξαθηθά θαη Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Οη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (π.ρ. -

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 1 Καθή (εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 8.000 επξψ), 2 Μέηξηα 

(εηήζην εηζφδεκα κεηαμχ 8.001 θαη 18.000 επξψ), 3 Καιή (εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ 

18.000 επξψ).  Δπίζεο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο φπσο: Πνηα ήηαλ ε 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ζαο ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα; Έρεη ρξεηαζηεί κέρξη ζηηγκήο θαη 

ιφγσ ηεο θξίζεο λα θάλεηε πεξηθνπέο ζηα έμνδα ζαο; 

2.3.2 ηνηρεία εζεινληηζκνύ 

ηε ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη δήισζαλ εάλ είραλ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε 

εζεινληηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ εζεινληηζκνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο φπσο: Θα επηζπκνχζαηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε 

εζεινληηθή δξάζε ζην κέιινλ; ε πνηνπο ηνκείο ζα επηζπκνχζαηε λα δειψζεηε 

ζπκκεηνρή; Πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα γηλφζαζηαλ εζεινληήο; 

2.3.3 Κιίκαθα Καηάζιηςεο Beck-II  

Ζ θιίκαθα θαηάζιηςεο Beck-II (Beck Depression Inventory-II, Beck, Steer, & Brown, 

1996), είλαη κία απφ ηηο γλσζηφηεξεο δηεζλψο θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο. Ζ θιίκαθα BDI-II απνηειεί κία απηφ-

ρνξεγνχκελε θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο ζε 

ελήιηθεο θαη εθήβνπο. Ζ θιίκαθα BDI-II απνηειεί έλα εξσηεκαηνιφγην απηφ-αλαθνξάο κε 

21 ζέκαηα-εξσηήζεηο (ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλα ζχκπησκα) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο θαηάζιηςεο. Σε βαξχηεηα ή ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

απηψλ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ν εμεηαδφκελνο κε βάζε κηα ηεηξάβαζκε θιίκαθα ( φπνπ 
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ην „‟0‟‟ ππάξρεη αληηζηνηρεί ζηελ έιιεηςε ηνπ ζπκπηψκαηνο θαη φπνπ ην „‟3‟‟ ζηελ χπαξμε 

ηνπ ζπκπηψκαηνο κε κεγάιε έληαζε). Ο εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα ζεκεηψζεη ζε θάζε 

εξψηεζε, εθείλε ηε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο απάληεζεο πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηάζεζή ηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν 

εβδνκάδεο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία (θπκαηλφκελε απφ 0-63 βαζκνχο), πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα φισλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ θάζε εξσηψκελνπ. Ζ κέγηζηε βαζκνινγία είλαη ην 

63, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πςειφηεξν επίπεδν θαηάζιηςεο. 

Οη εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηεο θιίκαθαο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηεο κε ζθεπηηθφ λα αμηνινγνχληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο 

αθνινπζψληαο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα έηζη φπσο πξνηείλνληαη απφ ηελ ηέηαξηε έθδνζε 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ (DSM-IV) (American 

Psychiatric Association, 1994). ε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε έθδνζε ηεο θιίκαθαο, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν εξσηoχληαη νη ζπκκεηέρνληεο επεθηάζεθε ζηηο δχν 

εβδνκάδεο, θαη ηέζζεξηο δειψζεηο (απψιεηα βάξνπο, εηθφλα ζψκαηνο, ελαζρφιεζε κε 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία) αληηθαηαζηάζεθαλ απφ άιιεο 

δειψζεηο (αλεζπρία, αλαμηφηεηα, δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη κείσζε ελεξγεηηθφηεηαο) 

ηε δεχηεξε έθδνζε. Οη αιιαγέο απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ 

DSM-IV θαη βειηηψλνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θιίκαθαο. 

Ζ θιίκαθα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο 

γιψζζεο, φπσο ε Ηζπαληθή (Wiebe& Penley, 2005), ζηελ Πνξηνγαιηθή (Gorenstein, 

Andrade, Filho, Tung, & Artes, 1999), ζηελ Ηηαιηθή (Montano & Flebus, 2006), ζηε 

Γεξκαληθή (Besier, Goldbeck, & Keller, 2008), ζηελ Ηζιαλδηθή  (Arnarson, Olason, Smari, 

& Sigurosson, 2008), ζηε Βνπιγάξηθε (Byrne, Baron, & Balev, 1998), ζηελ Σνχξθηθε 

(Kapci, Uslu, Turkcapar, & Karaoglan, 2008), ζηελ Πεξζηθή (Ghassemzadeh, Mojtabai, 
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Karamghadiri, & Ebrahimkhani, 2005), ζηελ Αξαβηθή (Alansari, 2006) θαη ζηελ Ηαπσληθή 

(Kojima, Furukawa, Takahashi, Kawai, Nagaya,& Tokudome, 2002).   

Οη ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο θιίκαθαο έρνπλ επίζεο ειεγρζεί ζε εηδηθνχο 

πιεζπζκνχο αζζελψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα φπσο ρξφλην πφλν 

(Morley, Williams, & Black, 2002), επηιεςία (Griffith, Szaflarski, Szaflarski, Kent, 

Schefft, et al., 2005),  

2.4. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηεξήζεθαλ νη εζηθέο αξρέο δενληνινγίαο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Διζίλθη, θαζψο επίζεο ειήθζε ε ζπγθαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(World Medical Association, 2010). 

 Αξρηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, ε εξεπλήηξηα ήξζε ζε δηαδηθηπαθή 

επαθή (e-mail) κε  Φνξείο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηελ Διιάδα, ηελ 

Κχπξν θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. ηνπο θνξείο αξρηθά ζηάιζεθε 

ειεθηξνληθφ κήλπκα ζην νπνίν ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο νη ζεκαληηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε έξεπλα, αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο εξεπλήηξηαο. Μέζσ ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε επαθή κε ην δείγκα πνπ ελδηαθεξφηαλ λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ελδηαθεξφκελνη 

πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα ιάκβαλαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ αξρηθά ηελ πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο θαη ηα ζηνηρεία ηεο εξεπλήηξηαο 

θη έπεηηα ην εξσηεκαηνιφγην ζε κνξθή word ή ζε ειεθηξνληθή θφξκα. ζνλ 

αθνξά ην δείγκα ησλ αηφκσλ ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο, ιάκβαλε ην 

εξσηεκαηνιφγην ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σα εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ κνηξάζηεθαλ. ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζεκάλζεθε ε 

αλάγθε λα παξαζέζνπλ ηηο εηιηθξηλείο ηνπο απαληήζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 
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αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη βεβαηψζεθαλ γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο. Τπήξμαλ 8 ζπκκεηέρνληεο (απφ ηελ Διιάδα), πνπ δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

πξνηίκεζαλ λα ην νινθιεξψζνπλ κέζσ ηειεθψλνπ. 

 Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ πεξίπνπ, απφ 

ηνλ Μάξηην σο ηνλ Μάην ηνπ 2017.   

πλνιηθά κνηξάζζεθαλ : 

• 200 εξσηεκαηνιφγηα κε ηα δεκνγξαθηθά-νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζρεηηθά κε ηελ 

εζεινληηθή εξγαζία 

• 200 εξσηεκαηνιφγηα ηεο θιίκαθαο θαηάζιηςεο Beck II. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ππήξμε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζε Διιάδα, Κχπξν θαη Ακεξηθή αληίζηνηρα. Αλαιπηηθφηεξα ε 

εξεπλήηξηα αξρηθά απεπζχλζεθε ζηνπο παξαθάησ θνξείο γηα ηελ εχξεζε ηνπ δείγκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ππήξμε επηθνηλσλία κέζσ mail κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.  

Φορείς από ηην Ελλάδα  

1. Accessibility Unit for Students with Disabilities-National and Kapodistrian 

University of Athens Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξία-Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ http://access.uoa.gr/   

2. Center for Education and Rehabilitation for the Blind (C.E.R.B.) Κέληξν 

Δθπαηδεχζεσο & Απνθαηαζηάζεσο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ) www.keat.gr  

3. Panhellenic Association of the Blind Παλειιήληνο χλδεζκνο Σπθιψλ www.pst.gr  

4. Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο «Ο ΖΛΗΟ» - ρνιή Σπθιψλ 

Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο «Ο ΖΛΗΟ» - ρνιή Σπθιψλ 

Thessaloniki. 

http://access.uoa.gr/
http://www.keat.gr/
http://www.pst.gr/
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5. Ννκαξρηαθφο χιινγνο ΑκεΑ Ννκνχ Καβάιαο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καβάιαο, 

amea_nkav@hotmail.gr  

6. Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Σπθιψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, peanmak@hotmail.com  

 

Φορείς από ηην Κύπρο  

1. Association for the Blind, Pancyprian Organization of the Blind, Cyprus, 

www.kysoa.org.cy 

2.  Teachers of IVIs, Center for Education and Rehabilitation for the Blind "Agios 

Varnavas", Cyprus, http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/ 

 

Φορείς από Ηνωμένες Πολιηείες Της Αμερικής 

1. Oklahoma Association of Blind Students, Oklahoma, http://nfbok.org  

2. TABA- Texas Association of Blind Athletes, Texas, 

http://swtaba.wix.com/updatedttabasite#  

3. The Blind Relief Fund of Philadelphia, Pennsylvania, 551 Walnut Ln, +1215-487-

1444, http://blindrelieffund.org  

 

 

 

 

 

mailto:amea_nkav@hotmail.gr
mailto:peanmak@hotmail.com
http://www.kysoa.org.cy/
http://nfbok.org/
http://swtaba.wix.com/updatedttabasite
http://blindrelieffund.org/
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Κεθάιαην 3  

3.1 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

 Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αθνχ ζπιιέρζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαηαρσξήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη έπεηηα 

απφ πεξηγξαθηθέο θαη πνζνηηθέο αλαιχζεηο πξνέθπςαληα παξαθάησ απνηειέζκαηα. Ο 

ιφγνο επηινγήο ησλ πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ πεξηγξάθεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

3.2 Απνηειέζκαηα 

3.2.1 ρέζε θαηάζιηςεο κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία εζεινληηζκνύ 

Γηα λα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο  

 κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 κε ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα 

 κε ηελ επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  

 κε ην άγρνο πνπ βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε θάπνην εζεινληηθφ πξφγξακκα 

 θαη ηέινο κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ έλησζαλ φζνη ζπκκεηείραλ ζε εζεινληηθφ 

πξφγξακκα, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson (βιέπε Πίλαθα 

1).  
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Πίλαθαο 1. Σπζρέηηζε θαηάζιηςεο κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία εζεινληηζκνύ 

πλνιηθά επίπεδα θαηάζιηςεο 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε παξαβιήκαηα φξαζεο                       -.235
+
            

   Μείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα                                     .054 

Δπηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο                                                                       .247
* 

Σν άγρνο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο                                      .349
**

                                

  Ηθαλνπνίεζε ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθφ πξφγξακκα                              .086 

* 
p < .05,

 **
p < 0.01,

 +
p = .052 

 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (r = .247, p < .05) θαη κε ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε νηθνλνκηθή θξίζε (r = 

.349, p < .01). Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη θνληά ζηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 1. 

3.2.2 ρέζε θαηάζιηςεο κε ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ αηόκσλ κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο 

Γηα λα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson 

(Πίλαθα 2).   
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Πίλαθαο 2. Σπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν 

 Ζιηθία Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

πλνιηθά επίπεδα θαηάζιηςεο     .221         -.073 

**
p < 0.01    

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

θαηάζιηςεο κε ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

3.2.3 Δπίδξαζε δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ θαηάζιηςε ησλ αηόκσλ 

Γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ζηελ θαηάζιηςε, ηνπ θχινπ, ηεο θαηάζηαζεο 

δηακνλήο (εάλ δειαδή ην άηνκα θαηνηθεί κφλν ηνπ ή φρη), ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνδνο 

αλάιπζεο ην T-Test θαη ε One-way ANOVA. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ T-test δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζιηςε. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ T-test αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (t = -2.424, df = 

67, p < .05) κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ κέλνπλ κφλα θαη απηψλ πνπ κέλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζιηςε. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ κέλνπλ κφλα εκθαλίδνπλ 

κηθξφηεξε θαηάζιηςε.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ One-way ANOVA δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε. 
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3.2.4 ύγθξηζε αηόκσλ κε πξόβιεκα όξαζεο θαη αηόκσλ ηππηθήο όξαζεο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 θαηαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Ν=69)  θαη ησλ αηφκσλ ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο 

(Ν=63). 

 

 

Πίλαθαο 3. Μέζνο όξνο θαηάζιηςεο αηόκσλ ρσξίο πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αηόκσλ ρσξίο πξνβιήκαηα όξαζεο 

 

                                   Άηνκα κε πξνβιήκαηα                             Άηνκα ρσξίο πξνβιήκαηα 

                                   φξαζεο                                                   φξαζεο  

                                               Μ           SD                                      M             SD       

πλνιηθά                             9.19         4.86                                     12. 43      9.902                                                           

 επίπεδα θαηάζιηςεο 

 

Γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο φξαζεο ζηελ θαηάζιηςε, ζηελ 

επηξξνή πνπ αζθεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζην αλ αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν αγρσκέλνη ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ 

εζεινληηζκφ, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ T-test. Ζ αλάιπζε αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ κε πξφβιεκα φξαζεο θαη αηφκσλ κε ηππηθή φξαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζιηςε (t = -2.439, df = 130, p < .05) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ 

εζεινληηζκφ (t = -2.621, df = 115, p < .01). πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο 

εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε θαηάζιηςε θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ εζεινληηζκφ. 
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3.2.5 Δπίπεδα θαηάζιηςεο αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αηόκσλ ρσξίο 

πξνβιήκαηα όξαζεο  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο απφ ηα άηνκα κε 

ηππηθή φξαζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

 

 

Πίλαθαο 4. Σπλνιηθή βαζκνινγία ζην BDI-II (ζπλνιηθό πνζνζηό θαηάζιηςεο) Βιεπόλησλ θαη αηόκσλ κε 

πξόβιεκα όξαζεο 

πλνιηθή βαζκνινγία θαηάζιηςεο Άηνκα ρσξίο 

πξφβιεκα φξαζεο 

Άηνκα κε 

πξφβιεκα φξαζεο  

N 

0-13 θπζηνινγηθή     40     58 98 

14-19 ήπηα θαηάζιηςε 11 9 20 

20-28 κέηξηα θαηάζιηςε 7 2 9 

29-63 ζνβαξή θαηάζιηςε 5 0 5 

Total     63       69 132 
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Κεθάιαην 4 πδήηεζε 

Ζ ελ ιφγσ κειέηε απνηειεί κία πξνζπάζεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ επηξξνή 

ηεο παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ζρέζε απηήο κε θαηάζιηςε, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ επίδξαζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

ζπγθξηηηθά κε βιέπνληα άηνκα. Αξρηθά κεηξήζεθαλ ηα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο  φισλ ησλ ρσξψλ θη 

έπεηηα ειέγρζεθε θαη ζπγθξίζεθε εάλ θαη θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα καο 

επεξεάδεη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο. Σέινο ειέγρζεθε εάλ θαη θαηά πφζν ε εζεινληηθή 

εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο θαη γεληθά ζηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζίαζαλ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, σζηφζν είλαη νξζφ λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηθχιαμε 

ιφγσ νξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

4.1 Δπηπηώζεηο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

Ζ έξεπλα  απέδεημε  φηη  πξάγκαηη  ε  θξίζε  ζήκεξα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  Καηαδείρηεθε  φηη  πνιινί  

ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδνπλ  αξθεηά  αλαζθάιεηα,  άγρνο,  αλεζπρία,  αλαζηάησζε,  

ζπλαηζζήκαηα έμαςεο, ηαξαρήο θαη ππεξέληαζεο.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνθχπηεη φηη ε 

πιεηνςεθία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απηφ ην 

απνηέιεζκα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα (ζεκεηψζεθαλ κεηψζεηο 

εηζνδεκάησλ απφ 50-300 επξψ), αιιά θαη απφ ηελ κέηξηα ή θαθή νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε (εηήζην εηζφδεκα απφ 8.000-18.000 επξψ). Σα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ferrari et al., ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θαηάζιηςε πιήηηεη θπξίσο ηηο ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη ιηγφηεξν ηηο 
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πην πινχζηεο ρψξεο.   Χο απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε 

επξψ αλά θάηνηθν, κεηψζεθε απφ 18.700 ην 2007 ζε 16,100 ην 2011 (κείσζε 14 %) 

(Krugman, et al, (2012). 

Δπηπξνζζέησο εμαηηίαο ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία δήισζε φηη έρεη θάλεη πεξηθνπέο ζηελ δηαζθέδαζε-ςπραγσγία, ζηα ηαμίδηα, 

ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ζηελ έλδπζε θαη ζηελ έγθαηξε εθπιήξσζε πάγησλ ππνρξεψζεσλ. 

Σα επξήκαηα απηά έξρνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, ζηηο 

νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή δσή. Ζ κείσζε ή ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί έληνλεο απψιεηεο θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ (Marmot & Bell, 2009).  

4.2 ρέζε νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε 

Δπίζεο θαηαγξάθεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ε νηθνλνκηθή 

αζηάζεηα θαη νη επηπηψζεηο ηεο δηνγθψλνπλ ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ άγρνπο ζηνλ άλζξσπν, ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο πεξηζζφηεξν γηα ηα άηνκα πνπ ήδε έρνπλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο 

(Brosschot, Gerin, & Thayer, 2006∙ Quick, Cooper, Nelson, Jonathan, & Gavin, 2003). Χο 

εθ ηνχηνπ, αθελφο πεξηνξίδεηαη ε εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε, αθεηέξνπ επεξεάδνληαη φινη 

νη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

Σα βαζηθφηεξα ςπρηθά παξάγσγα ηεο θξίζεο είλαη ην γεληθεπκέλν αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ δηακνξθψλνπλ αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Eurochild, 2011). 

Πηζαλνινγείηαη φηη ν ζπλδπαζκφο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκα ζηελ θαηάζιηςε, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε 
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έλαξμε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ γίλεηαη κεηά απφ θάπνην ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο 

(Υξηζηνδνχινπ, 2000). 

4.3 πλνιηθά επίπεδα θαηάζιηςεο 

 Ζ θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή ε νπνία δηαδξακαηίδεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

δηάζεζε, ζηε ζθέςε θαη ζην ζψκα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 

ζιίςεο, απνγνήηεπζεο, κνλαμηάο, απειπηζίαο, ελνρήο θαη απηφ-ακθηβνιίαο. Δπίζεο νη 

επηξξνέο ηεο αγγίδνπλ αξλεηηθά ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηφκσλ (Ancibure, F., Ancibyre, M. G., & Sauret, 2010).  

Αλαθνξηθά κε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα ζπλνιηθά επίπεδα θαηάζιηςεο θπκαίλνληαη 

ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Παξφια απηά, απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεκνλσκέλσλ απαληήζεσλ ησλ 

αηφκσλ πξνθχπηεη φηη ιφγσ ηεο θξίζεο αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθέο αιιαγέο ζηελ δηάζεζε, 

ζηνλ χπλν, ζην θιάκα, ζηελ απφιαπζε, ζηελ απψιεηα ελδηαθέξνληνο, ζηελ κείσζε 

δσηηθφηεηαο θαη ζηελ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο (Πνιπθαλδξηψηε & ηεθαλίδνπ, 2013). Ζ  

θξίζε  ηεο  εηθφλαο  πεξηιακβάλεη ηελ  θαθή  θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

πξναλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Κξίζε  εηθφλαο αληηκεησπίδνπλ νη  άλεξγνη  αθνχ  ε  

έιιεηςε  εξγαζίαο  ηνπο  δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Boyer 

& Saillard, 2003), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ 

ζεηηθά ήηαλ άλεξγνη. Σα άηνκα κε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, κπνξεί λα βηψλνπλ ιχπε, 

αλεζπρία, ελνρέο, ληξνπή, λα κελ έρνπλ ειπίδεο γηα ην κέιινλ θαη λα ληψζνπλ αλήκπνξνη 

θαη άρξεζηνη. Αθφκε είλαη πηζαλφ λα πάζρνπλ απφ αυπλία, ππεξβνιηθφ χπλν, θφπσζε ε λα 

έρνπλ κεησκέλνη ελεξγεηηθφηεηα. 

Παξάιιεια, ηα ζεηηθά ζηνηρεία δελ έιεηςαλ θαη έηζη  ηα άηνκα  πνπ  δήισζαλ  φηη  

είλαη  ήξεκνη, ζπγθεληξσκέλνη, γεκάηνη ελέξγεηα, έρνπλ απηνπεπνίζεζε, ςπρηθή εξεκία 
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θαη θαιή δηάζεζε ήηαλ επίζεο πνιινί. Δπνκέλσο ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα φζνλ αθνξά ηελ 

θαηάζιηςε,  φπσο  πξνέθπςε  απφ  ηελ  ζηαηηζηηθή  αλάιπζε,  είλαη  φηη  ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο  αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε βαζκφ πάλσ 

απφ ηνλ κέζν φξν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο  θξίζεο. κσο  δελ είλαη  ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ 

πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη ππεξβνιηθά πςειά. αθέζηεξα ηα απμεκέλα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά, ηα ζπλνιηθά επίπεδα θαηάζιηςεο, νη  

πεξηζζφηεξνη  εκθάληζαλ  ήπηα  ή  πνιχ  ρακειά επίπεδα  θαηάζιηςεο  –θάησ  δειαδή  

απφ  ηνλ  κέζν  φξν,  ελψ  ιίγα  ήηαλ  εθείλα  πνπ θαίλνληαλ λα αληηκεησπίδνπλ 

εληνλφηεξα ζπκπηψκαηα. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα δελ είλαη αλεζπρεηηθά. Έηζη, θαίλεηαη 

φηη, αλ θαη φιεο  νη  νκάδεο  πιήηηνληαη,  ηα  άηνκα  πνπ  δηαζέηνπλ  κεγαιχηεξν  

κνξθσηηθφ επίπεδν πιήηηνληαη ιηγφηεξν (Krugman, et al, (2012). Σα πςειφηεξα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαιχηεξε πγεία, δηφηη ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν 

κφξθσζεο, πηνζεηνχλ πγηέζηεξνπο ηξφπνπο δσήο έρνληαο θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ζηε θξνληίδα πγείαο. Ζ θαηάζιηςε ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν, άπνςε ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ κειέηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ πσο νη 

αζζελείο κε θαηάζιηςε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο κε θαηαζιηπηηθνχο φζνλ αθνξά ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν (Field, 2010). 

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε είλαη παξάγνληαο θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ ζε θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ κειέηεο πξνθχπηεη 

φηη ε χπαξμε ζπδχγνπ ή ζηαζεξνχ ζπληξφθνπ κπνξεί λα απνηειέζεη φρη κφλν 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηήξηγκα, αιιά θαη ρεηξνπηαζηή βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηνπ (Vaananen A., Vahtera J., 

Pentti J., & Kivimaki, M., 2005). Απφ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 
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πξνβάιιεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ έρνπλ ζχδπγν ή 

ζηαζεξφ ζχληξνθν.  

Αμηνζεκείσην ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ε ηθαλφηεηα αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εκθάληζε 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. αθέζηεξα ε απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο, φηαλ γηα παξάδεηγκα έλαο ελήιηθαο θαηνηθεί αθφκε κε ηνπο γνλείο ηνπ, 

επηθέξεη ζην άηνκν αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ζηαδηαθά επηδεηλψλεηαη θαη 

κε ηελ ζπλλνζεξφηεηα ζπλνδψλ δπζιεηηνπξγηψλ, πηζαλφλ λα εθδεισζνχλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα (Campbell, Norcross, Vasquez, & Kaslow, 2013). 

Δπίζεο κειέηεο δείρλνπλ φηη θαη ε ειηθία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, κε ηα 

άηνκα κέζεο θαη ηξίηεο ειηθίαο λα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία (Broomhall, 

& Winefield, 1990), ρσξίο σζηφζν λα ιείπνπλ θαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα φπνπ ην 

γεγνλφο ηεο αλεξγίαο κεηά ηηο ζπνπδέο νδεγεί ζε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο (Paul & Moser, 2009). Μηα πξνζεθηηθή καηηά ζηα επξήκαηα, απνηππψλεη μεθάζαξα 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο, αλήθνπλ ζηελ 

κέζε θαη ηξίηε ειηθία.  

Σα απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ φηη νη βαζκνινγίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ 

θιίκαθα δε δηαθέξνπλ, ζπκθσλψληαο κε ηηο έξεπλεο πνπ δελ εληνπίδνπλ δηαθνξέο θχινπ, 

ηφζν κε ην BDI-II (Dozois, Dobson, & Ahnberg, 1998. Harris & 'Eon, 2008. Hunt, 

Auriemma, & Cashaw, 2003. Lasa, Ayuso-Mateos, Vázquez-Barquero, Diéz-Manrique, & 

Dowrick, 2000. O'Hara, Sprinkle, & Ricci, 1998. Penley, Wiebe, & Nwosu, 2003. Steer, 

Rissmiller, & Beck, 2000). Χζηφζν, αλαδεηθλχεηαη φηη ππάξρνπλ γπλαίθεο νη νπνίεο 

πηζαλφλ λα είλαη επάισηεο ζηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

κεγαιχηεξεο ζε ειηθία γπλαίθεο θαη νη γπλαίθεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Παξφκνηα 
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επξήκαηα αλαθέξνληαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (Παηεξάθε & 

Ρνχζζε, 2011). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα, απνδείρηεθε φηη φλησο ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, πξνβαίλνπλ ζε κεηψζεηο  ησλ εμφδσλ ηνπο  εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο, ελψ θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη πξάγκαηη πίεζε θαη απαηζηνδνμία. Αθφκα, δελ 

επραξηζηηνχληαη ηα πξάγκαηα φπσο ζπλήζηδαλ ζην παξειζφλ θαη ληψζνπλ αξθεηά  

απνγνεηεπκέλνη  γηα  ην  κέιινλ  ηνπο.  Δπηπιένλ,  παξνπζηάδνπλ  πξνβιήκαηα 

παξαγσγηθφηεηαο  ζηελ  εξγαζία  ηνπο  θαη  ζπγθέληξσζεο,  ελψ  έρεη  θινληζηεί  θαη  ε 

απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. Αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ έρνπλ ράζεη ην 

ελδηαθέξνλ  ηνπο  γηα  ηα  πξφζσπα  ηνπ  θνηλσληθνχ  ηνπο  πεξηβάιινληνο.   

ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί, φηη παξά ηηο δπζκελήο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, δελ επεξεάδεη ηα ζπλνιηθά επίπεδα 

θαηάζιηςεο ζε αλεζπρεηηθφ βαζκφ. 

4.4 Ιθαλνπνίεζε από  ηνλ Δζεινληηζκό 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κία πξνζπάζεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εζεινληηθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηνλ εζεινληηζκφ. Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα άηνκα είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζεηηθέο. αθέζηεξα ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εζεινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βηψκαηά ηνπο απφ ηελ δηαδηθαζία ήηαλ άθξσο ζεηηθά, αθνχ 

δήισζαλ φηη έλησζαλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε. ινη νη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθά πξνγξάκκαηα ζην κέιινλ. Σν 

άηνκν, κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ζε εζεινληηθέο  δξαζηεξηφηεηεο,  απνθηά  ζεηηθή  εηθφλα  

γηα  ηνλ  εαπηφ  ηνπ  θαη απηνπεπνίζεζε  γηα  ηηο  ηθαλφηεηέο  ηνπ.  Ζ  αίζζεζε  

ρξεζηµφηεηαο  ζην θνηλσληθφ  ζχλνιν  πξνζθέξεη  ηθαλνπνίεζε  θαη  µεγαιχηεξε  
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εηνηµφηεηα  ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Ο εζεινληηζκφο ελζαξξχλεη ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο λα αλαθηήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα αηζζαλζνχλ 

ρξήζηκνη θαη ελεξγνί πνιίηεο, (Αλζφπνπινο, 2000).   

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηαιήγνπκε φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο δειψλνπλ πσο ζα ζπκκεηείραλ ζε εζεινληηθέο δξάζεηο είλαη θπξίσο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο, γηα ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη 

ςπρηθήο εξεκίαο, πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ε παξνρή  εζεινληηθήο  εξγαζίαο  πξνάγεη  

επίζεο  θαιή  πγεία.  ΟPowers (1997), δειψλεη  φηη  ππάξρεη  έλα  ςπρνινγηθφ  φθεινο  γηα  

ηνλ  θάζε  εζεινληή. Οη  εζεινληέο  απνθηνχλ  απηνεθηίµεζε,  έρνπλ  πεξηζζφηεξε  

ελέξγεηα,  έρνπλ ραµειφηεξεο  πηζαλφηεηεο  γηα  θαηάζιηςε  θαη  αληηζηέθνληαη  

πεξηζζφηεξν  ζηα γεξαηεηά.  Με  ιίγα  ιφγηα,  άηνµα  πνπ  πξνζθέξνπλ  εζεινληηθή  

εξγαζία,  έρνπλ 10 θνξέο  πεξηζζφηεξεο  πηζαλφηεηεο  λα  είλαη  θαιή  πγεία,  ζε  ζρέζε  µ‟  

απηνχο  πνπ  δελ πξνζθέξνπλ θαζφινπ. (Powers, 1997). 

Δθείλνη πνπ επέζηξεςαλ χζηεξα απφ εζεινληηθή εξγαζία δειψλνπλ φηη ήηαλ µηα 

άθξσο απνηειεζµαηηθή εµπεηξία. ρεδφλ φινη δήισζαλ φηη γχξηζαλ µε απμεµέλε ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο. πλεπψο,  είλαη  θαλεξφ  φηη  ν  εζεινληηζµφο  δπλαµψλεη  ηα  άηνµα,  

πξνσζεί  ηελ αιιειεγγχε,  ελζαξξχλεη  ηε  ζπµµεηνρή,  εληζρχεη  ηελ  θνηλσληθή  ζπλνρή,  

ζπλεηζθέξεη ζηελ  εμεχξεζε  ιχζεσλ  ζε  ζεµαληηθά  θνηλσληθά  ζέµαηα  θαη  πξνζηαηεχεη  

ηα  επάισηα ζηξψµαηα  ησλ  πιεζπζµψλ  απφ  ηελ  νηθνλνµηθή,  θνηλσληθή  θαη  πνιηηηθή 

πεξηζσξηνπνίεζε (Απνζηνιίδεο & Παπαζππξφπνπινο, 2002). 

Δίλαη μεθάζαξν φηη ν  εζεινληηζκφο  ζπκβάιιεη  ζηελ  θνηλσληθή  έληαμε  θαη  

παξάιιεια αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, θαηαπνιεκψληαο ηα φπνηα 

ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ηαιαλίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Γηα παξάδεηγκα  
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άηνκα  κε  αλαπεξία,  αηζζάλνληαη  ελεξγνί  πνιίηεο,  ζπληειψληαο  ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

ζπλφινπ γηα θνηλσληθή αλάπηπμε.  

Δπίζεο νη δεκνθηιέζηεξνη ηνκείο πνπ δήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο ζα 

πξνηηκνχζαλ, είλαη ε θνηλσλία, ν αζιεηηζκφο, ην πεξηβάιινλ θαη νη ηέρλεο. Ο  

εζεινληηζµφο  ελδερνµέλσο  λα  απνηειεί  ην  µέζν  γηα  ηελ δηεχξπλζε  ηεο  θνηλσληθήο  

δσήο  ηνπ  αηφµνπ,  ηελ  ελδπλάµσζε  ησλ  ππαξρφλησλ ζρέζεσλ  πνπ  έρεη  αλαπηχμεη  µε  

άιια  άηνµα  θαη  ηελ  απφθηεζε  θαη  δηαηήξεζε  µίαο θνηλσληθήο  ηαπηφηεηαο  πνπ  

βνεζά  ζηελ  απνδνρή  απφ  ηνλ  θνηλσληθφ  πεξίγπξν. Οη  Brand, Kerby, Elledge, Burton, 

Dana,  &  Dunn (2008),  αλαγλσξίδνπλ  ηελ θνηλσληθνπνίεζε  σο  έλα  απφ  ηα  

ηζρπξφηεξα  θίλεηξα  ζηελ  δξαζηεξηνπνίεζε  ηνπ εζεινληή. 

Σέινο,  ν  εζεινληηζµφο  µπνξεί  λα  παξέρεη  ηα  µέζα  γηα  πξνζσπηθή εμέιημε,  

απηνβειηίσζε  θαη  αλάπηπμε  ηεο  απηνπεπνίζεζεο,  ελψ  ηαπηφρξνλα  ηα  άηνµα 

αηζζάλνληαη  πεξηζζφηεξν  ζεµαληηθά  θαη  αλαγθαία  ζηελ  θνηλφηεηα.  Δηδηθά  γηα  ηνπο 

λένπο  αλζξψπνπο  ν  εζεινληηζµφο  ρξεζηµνπνηείηαη  σο  µέζν  εθµάζεζεο  θαη  

βειηίσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο (Mosler, 2003). 

4.5 ύγθξηζε κεηαμύ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο από Διιάδα, Κύπξν θαη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

 ην ζεκείν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή έξεπλα κεηαμχ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. Ζ επηθνηλσλία κε άηνκα απφ άιιεο ρψξεο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε, δηφηη ελψ νη 

αξκφδηνη θνξείο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο (ζηνπο νπνίνπο απεπζχλζεθε ε 

εξεπλήηξηα γηα ηελ εχξεζε ηνπ δείγκαηνο) κεηαβίβαζαλ ην αίηεκα γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα, δελ ππήξμε έγθαηξε αληαπφθξηζε απφ ηα άηνκα. Οη ιφγνη πνπ πηζαλφλ λα ζπλέβε 
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απηφ ίζσο ήηαλ ην γεγνλφο ηεο απξφζσπεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνπζίαο εκπηζηνζχλεο. 

Έηζη ινηπφλ, ην δείγκα απφ άιιεο ρψξεο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα απφ 

άιιε ρψξα δελ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαηάζηαζε ε νπνία 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θάζε ρψξαο. πσο αλαθέξεηαη ζε έξεπλα ηνπ 

Stiglitz (2006), νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο.  

Αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα θαηάζιηςεο, ηα άηνκα απφ άιιεο ρψξεο δελ ζεκεηψλνπλ 

αλεζπρεηηθέο ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο. κσο αλαθέξνπλ πσο βηψλνπλ αλαζθάιεηα, 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, κείσζε ελεξγεηηθφηεηαο θαη απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αξέζνπλ.  

Δπίζεο ζρεδφλ φια ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηελ Διιάδα έρνπλ 

εκπεηξία απφ εζεινληηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ηα άηνκα απφ ηελ Κχπξν αλαθέξνπλ πσο δελ 

είλαη εχθνιε ε ζπκκεηνρή ζηνλ εζεινληηζκφ. Δπίζεο ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη πσο εάλ 

είραλ ηελ επθαηξία ζα ήζειαλ λα πξνζθέξνπλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία, ζηελ 

πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο ηέρλεο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ. Σα άηνκα απφ 

δηάθνξα κέξε ηεο Ακεξηθήο δειψλνπλ πνιχ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηνλ εζεινληηζκφ, αθνχ 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ζα επηζπκνχζαλ λα ην μαλά επαλαιάβνπλ ζην κέιινλ. Δπηπιένλ 

αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ ηνλ εζεινληηζκφ θχξηα πεγή ηθαλνπνίεζεο θαη 

νινθιήξσζεο.   

4.6 ύγθξηζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αηόκσλ κε ηππηθή όξαζε 

Απφ ηε ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαη αηφκσλ ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο πξνθχπηεη αξρηθά κε αλακελφκελν εχξεκα. Σα 
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άηνκα κε ηππηθή φξαζε, ελψ σο επί ην πιείζηνλ είλαη εξγαδφκελνη θαη κε πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν, αληηκεησπίδνπλ έληνλα θαη αλεζπρεηηθά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, ηα 

νπνία ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ησλ 

βιεπφλησλ έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αθνχ δειψλνπλ 

απνγνεηεπκέλνη, απαηζηφδνμνη, απνηπρεκέλνη, έρνπλ ράζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ην 

ελδηαθέξνλ. Πηζαλφλ ε θαηάζηαζε απηή λα νθείιεηαη ζην εξγαζηαθφ άγρνο πνπ βηψλνπλ 

ηα άηνκα θαη ζηελ ξαγδαία κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. Αλαθεξφκελνη ζηηο επηπινθέο 

ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ απφ ην εξγαζηαθφ ζηξεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη αιιαγέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ζεσξείηαη πεγή έληνλνπ άγρνπο (Δπξσπατθφο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, 2012). Ζ  θξίζε  ησλ  

εξγαδνκέλσλ  πεξηιακβάλεη  ηελ  απψιεηα  ηεο  δσήο  ζε  έλαλ  εξγαζηαθφ ρψξν, ηηο θαθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην ζακπνηάδ ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ απφιπζε ή ηελ 

κείσζε ηνπ κηζζνχ θαη ηεο δχλακήο ηνπ (Hanappi, 2012). Δπηπξφζζεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα λα πθίζηαηαη κεγάινο αληαγσληζκφο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

ν ρψξνο ηεο εξγαζίαο κεηαηξέπεηαη ζε κία θαζεκεξηλή δηαδηθαζία κε γξήγνξνπο ξπζκνχο 

θαη ην άγρνο ζην ρψξν ηεο, απνηειεί θαζεκεξηλφ θαηλφκελν κε επηπηψζεηο ζηελ εξγαζηαθή 

επεκεξία ησλ αηφκσλ (Liu, Spector & Shi, 2007). 

4.7 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Πξσηεχσλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ν ιηγνζηφο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ απφ άιιεο ρψξεο, έηζη ψζηε λα ζπιιερζνχλ πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα 

επξήκαηα. Αξρηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε δείγκαηνο απφ ηελ Διιάδα 

πνπ δηαλχεη πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, απφ ρψξεο πνπ επίζεο βηψλνπλ νηθνλνκηθή 

θξίζε, απφ ρψξεο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη απφ ρψξεο πνπ δελ έρνπλ 

νηθνλνκηθή θξίζε, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο θαη λα δηεξεπλεζνχλ ηπρφλ 

δηαθνξέο ζηελ ζπζρέηηζε ηεο θξίζεο κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ κε 
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πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο δελ επηηεχρζεθε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο πξφζπκσλ αηφκσλ λα απαληήζνπλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πεξηνξίζηεθε ν πξνζδνθψκελνο αξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο. Δπηπιένλ ππήξμε δπζθνιία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ πξφζπκα 

άηνκα (θπξίσο κέζεο θαη ηξίηεο ειηθίαο απφ ην εμσηεξηθφ), ιφγσ ηεο κε θαιήο γλψζεο 

θαη ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο.  

Αθφκε, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα πξέπεη λα εξκελεπζνχλ  

κε θάπνηα πξνζνρή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη 

ηηο εθβάζεηο ζπιιέγνληαη ηαπηφρξνλα, δελ κπνξεί θαλείο λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

παξνπζία αηηηψδνπο ζρέζεο, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο λα δηαζθαιηζηεί ε θαηεχζπλζε ηεο 

ζπζρέηηζεο απηήο. αθέζηεξα, θαλείο δελ κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα ηζρπξηζηεί φηη 

απνθιεηζηηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζηελ απμεκέλε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία θαη φρη πσο ε χπαξμε κίαο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, 

ιαλζάλνπζαο ή έθδειεο, νδήγεζε ζε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. 

4.8 Πηζαλέο πεξηνρέο κειινληηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα έρεη ζθνπφ λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δεδνκέλν, ην νπνίν 

ζα κπνξεί λα εληζρχζεη-βνεζήζεη ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Μία κειινληηθή πξφηαζε είλαη λα πινπνηεζεί ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε κεγαιχηεξν δείγκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Καηά απηφλ ηξφπν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία δηαρξνληθή έξεπλα, 

πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπηζηία, εγθπξφηεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξεπλεηηθφ 

εγρεηξίδην.  
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4.9 Πξνηάζεηο  

Απφ  ηα  απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

ςπρηθή πγεία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ είλαη αμηνζεκείσηε, ππνγξακκίδνληαο θαη‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη επέθηαζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ελ κέζσ  

θξίζεο,  πνπ  κε  ρακειφ  θφζηνο  θαη  εχθνιε  πξφζβαζε  κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ  

θαη  λα  θαιχςνπλ απνηειεζκαηηθά  ηα  θελά  θαη  ηηο  νινέλα  θαη  απμαλφκελεο  ειιείςεηο  

ησλ  δεκφζησλ  ππεξεζηψλ  ςπρηθήο  πγείαο. Οη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ σο θαηεπζπληήξηα νδφο γηα ηελ έγθαηξε, απνηειεζκαηηθή θαη κε δαπαλεξή 

αλαδήηεζε βνήζεηαο γηα ηελ ςπρνπαζνινγία πνπ αλαδχεηαη. Δπίζεο ε παξαπάλσ πξαθηηθή 

είλαη απξφζσπε, νπφηε ν ελδηαθεξφκελνο δελ δηζηάδεη λα θαηαθχγεη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζηήξημε. 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηα άηνκα παξέρνληαο ζεξαπεία θαη ππνζηήξημε. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ δηακνξθψλεηαη θαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα ήπηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, φπσο αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά  αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, φπσο ε 

ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε θαη ν εζεινληηζκφο. Γηα ηελ επαθή φισλ ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ 

εζεινληηζκφ, ζα ήηαλ επνηθνδνκεηηθφ λα επηδηψθεηαη ελαζρφιεζε απφ κηθξή ειηθία, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη κία ζρέζε εμνηθείσζεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ µε  

εζεινληηθνχο  νξγαληζµνχο πνπ πξνβάιινπλ ην εζεινληηθφ ηνπο έξγν. Δπίζεο νη ζπλερείο  

ελεµεξψζεηο  θαη  επηµνξθψζεηο  ζηα  ζρνιεία,  έηζη  ψζηε  νη λένη  λα  αλαπηχμνπλ  απφ  

µηθξή  ειηθία  ηελ  έλλνηα  ηεο  εζεινληηθήο  πξνζθνξάο, ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά. Γηα  ηελ  
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ζσζηή  επηµφξθσζε  ζα  µπνξνχζε  ην  θξάηνο  ή  νξγαληζµνί  πνπ αζρνινχληαη µε ηνλ 

εζεινληηζµφ  λα απνζηέιινπλ  εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα ζηα ζρνιεία.  

Δπηπιένλ θαιή πξαθηηθή απνηειεί ε ελδπλάκσζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ε επηβξάβεπζε ησλ αηφκσλ πνπ εθηεινχλ εζεινληηθέο δξάζεηο, δίλνληάο ηνπο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή. 
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Παξάξηεκα 

 

Δξσηεκαηνιόγην δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

1. Γξάςηε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ζαο: 

 

2. Φύιν 

1 άλδξαο 

2 γπλαίθα 

 

3. Γξάςηε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο: 

 

4. Γξάςηε ηελ ειηθία εκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο: 

 

5. Γξάςηε ηελ ειηθία απώιεηαο ηεο όξαζεο: 

 

6. Βαζκόο αλαπεξίαο 

1 νιηθή ηχθισζε  

2 βαξηά νπηηθή αλαπεξία 

3 κέηξηα νπηηθή αλαπεξία 
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7. Με πνην κέζν δηαβάδεηαη; 

1 κπξάηγ ή ερεηηθή αλάγλσζε 

2 θείκελα ησλ βιεπφλησλ κε ηε ρξήζε βνεζεκάησλ ρακειήο φξαζεο (δειαδή θαθνχο, 

κεγεζπκέλεο εθηππψζεηο ή ινγηζκηθφ κεγέζπλζεο νζφλεο) 

 

8. Οπηηθή νμύηεηα ζην αξηζηεξό κάηη 

1 νιηθή ηχθισζε, ρσξίο αληίιεςε ηνπ θσηφο 

2 κφλν αληίιεςε ηνπ θσηφο 

3 κηθξφηεξε ηνπ ελφο εηθνζηνχ 

4 θαιχηεξε ηνπ ελφο εηθνζηνχ θαη ρεηξφηεξε ηνπ ελφο δεθάηνπ 

5 θαιχηεξε ηνπ ελφο δεθάηνπ 

 

9. Οπηηθή νμύηεηα ζην δεμί κάηη 

1 νιηθή ηχθισζε, ρσξίο αληίιεςε ηνπ θσηφο 

2 κφλν αληίιεςε ηνπ θσηφο 

3 κηθξφηεξε ηνπ ελφο εηθνζηνχ 

4 θαιχηεξε ηνπ ελφο εηθνζηνχ θαη ρεηξφηεξε ηνπ ελφο δεθάηνπ 

5 θαιχηεξε ηνπ ελφο δεθάηνπ 
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10. Οπηηθό πεδίν 

1 πιήξεο νπηηθφ πεδίν 

2 απψιεηα θεληξηθήο φξαζεο 

3 απψιεηα πεξηθεξεηαθήο φξαζεο 

 

11. Κηλήζηε κόλνο ή κε ηε βνήζεηα ζπλνδνύ; 

1 κφλνο 

2 θάπνηεο θνξέο κφλνο θαη θάπνηεο κε ηε βνήζεηα ζπλνδνχ 

3 κε ηε βνήζεηα ζπλνδνχ 

 

12. Πόζν ζπρλά θηλείζηε κόλνο; 

1 πνηέ 

2 ιίγεο θνξέο 

3 κεξηθέο θνξέο 

4 ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

5 πάληα 

 

13. Μνξθσηηθό επίπεδν 

1 Κακία εθπαίδεπζε 
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2 Απφθνηηνο δεκνηηθνχ 

3 Μαζεηήο γπκλαζίνπ 

4 Απφθνηηνο γπκλαζίνπ 

5 Μαζεηήο ιπθείνπ 

6 Απφθνηηνο ιπθείνπ 

7 Φνηηεηήο 

8 Απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

9 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

 

14. Γηακνλή 

1 κέλσ κφλνο/ε 

2 δελ κέλσ κφλνο/ε 

 

15. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

1 αλχπαληξνο 

2 παληξεκέλνο 

3 δηαδεπγκέλνο 

 

16. Δξγαζία 



 

97 
 

1 εξγαδφκελνο 

2 άλεξγνο 

3 ζπληαμηνχρνο 

4 καζεηήο, θνηηεηήο 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

1. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

1 Καθή (εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 8.000 επξψ) 

2 Μέηξηα (εηήζην εηζφδεκα κεηαμχ 8.001-18.000επξψ) 

3 Καιή (εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ 18.000 επξψ) 

 

2. Πνηα ήηαλ ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ζαο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα;  

50-100 επξψ 

101-200 επξψ 

201-300 επξψ 

Πεξηζζφηεξν απφ 300 επξψ 

  

3. Θεσξείηε όηη επεξεάδεζηε από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Καηά πόζν πηζηεύεηε; 

1 Καζφινπ 

2 Λίγν 

3 Μέηξηα 

4 Αξθεηά 

5 Πνιχ 
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4. ε πνηνπο ηνκείο έρεη ρξεηαζηεί λα θάλεηε πεξηθνπέο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε όζεο απαληήζεηο επηζπκείηε) 

 

1 Γηαζθέδαζε – Φπραγσγία                                                                               

2 Έλδπζε – Τπφδεζε                                                                                                 

3 Σαμίδηα – Δθδξνκέο                                                                                               

4 Σξφθηκα θαη άιια είδε πξψηεο αλάγθεο                                                               

5 Παξνρέο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ζαο                                                                           

6 Έγθαηξε εθπιήξσζε πάγησλ ππνρξεψζεσλ                                                         

7 Ηαηξηθή πεξίζαιςε                                                                               

 

5. Αηζζάλεζηε πεξηζζόηεξν αγρσκέλνο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

1 Καζφινπ 

2 Λίγν 

3 Μέηξηα 

4 Αξθεηά 

5 Πνιχ 

 

ηνηρεία εζεινληηθήο εξγαζίαο 

1. Έρεηε ζπκκεηάζρεη κέρξη ζήκεξα ζε θάπνην εζεινληηθό πξόγξακκα; 

1 Ναη  

2 ρη 

 

2. Αλ λαη ζε πνην βαζκό ληώζαηε ηθαλνπνίεζε κε ηελ ζπκκεηνρή ζαο; 

1 Καζφινπ 



 

99 
 

2 Λίγν 

3 Μέηξηα 

4 Αξθεηά 

5 Πνιχ 

 

3. Δπηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε θάπνηα εζεινληηθή δξάζε ζην κέιινλ; 

1 Ναη  

2 ρη 

 

4. Αλ λαη ζε πνηόλ/πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηνκείο ζα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε;  

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα) 

1 Κνηλσλία  

2 Τγεία 

3 Πεξηβάιινλ    

4 Πνιηηηζκφο   

5 Αζιεηηζκφο 

6 Δθπαίδεπζε 

7 Σέρλεο  

8 Άιιν (γξάςε πνηνλ) 

 

5. Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα γηλόζαζηαλ Δζεινληήο; (Μία κόλν 

επηινγή) 

1 Δμεξεχλεζε λέσλ ηφπσλ θαη πνιηηηζκψλ 

2 Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

3 Πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν 
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4 Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ       

5 Καηλνχξηεο γλσξηκίεο 

6 Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη ςπρηθήο εξεκίαο  

7 Αίζζεκα απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο  

8 Δχξεζε εξγαζίαο 

9 Άιιν (γξάςε πνηνο) 

 

 


