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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΑΗΣΖΜΑ 

 Μειέηε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην γεληθό 

πιεζπζκό θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ 

πξνζδηνξίδνπλ.  

 



ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ 

ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 ρέζε αλάκεζα ζε ζπκβαηηθνύο δείθηεο πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθό-νηθνλνκηθή ζέζε ελόο 
αηόκνπ (εηζόδεκα, εθπαίδεπζε θαη ζέζε ζηελ 
επαγγεικαηηθή ηεξαξρία) θαη ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο 
ηνπ πγείαο. 

 Σα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη από αζζελέζηεξα 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα αληηκεησπίδνπλ 
ζπρλόηεξα θαη γηα κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

                                                    (Eaton & Muntaner, 1999) 



ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 Θεσξεηηθέο αληηπαξαζέζεηο:  

 

λεν-πιηζηηθή vs ςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε 



Νέν-πιηζηηθή Πξνζέγγηζε 

 Οη θνηλσληθέο αληζόηεηεο ζηελ πγεία παξάγνληαη 

κέζα από πιηθέο ζπλζήθεο ζηέξεζεο αιιά θαη από 

εμσηεξηθνύο θπζηθνύο παξάγνληεο δηαθηλδύλεπζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηώρεηα, όπσο θαθή ζηέγαζε 

θαη δηαηξνθή, πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, βία θαη 

πξνβιεκαηηθή πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο θαη πγείαο (Lynch et al., 2000).  



Φπρνθνηλσληθή Πξνζέγγηζε 

 Έκθαζε ζηελ αληίιεςε ηεο αδηθίαο θαη ηεο 

ζρεηηθήο απνζηέξεζεο πνπ νδεγεί ζηε δηάξξεμε 

ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ κε απνηέιεζκα ηελ 

θνηλσληθή απνκόλσζε ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

πξνθαιεί επηπηώζεηο ζην αηνκηθό αιιά θαη ην 

ζπιινγηθό επίπεδν ηεο ςπρηθήο πγείαο (Wilkinson, 

2005).  



ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 Δμέηαζε ζρέζεο αλάκεζα ζε: 

1. Υιηθέο δπζρέξεηεο 

2. Αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο 

3. Υπνβαζκηζκέλε θαηνίθεζε 

4. Πόξνπο 

 

 Αιιειεπίδξαζε  

 Αληίθηππνο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηόκνπ 



ΤΠΟΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 Οη θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο δσήο ησλ 

αλζξώπσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θνηλσληθά 

δηαθνξνπνηεκέλε πξόζβαζε ζε πόξνπο έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ ςπρηθή ηνπο δσή. 

 Οη καθξνρξόληεο δπζθνιίεο θαη νη αληημνόηεηεο ηεο 

δσήο νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα αξλεηηθά γεγνλόηα δσήο ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ αδπλακία πξόζβαζεο ζε πόξνπο, πιηθνύο, 

ζπκβνιηθνύο θαη θνηλσληθνύο, νδεγνύλ ζηελ ηαμηθά 

δηαθνξνπνηεκέλε ςπρηθή θαηαπόλεζε. 

 



ΓΤΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

1. Μνληέιν θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξεο 

(Pearlin, 1989) 

Δζηηάδεη ζηελ θνηλσληθν- νηθνλνκηθή θαηαλνκή: 

  ησλ αξλεηηθώλ γεγνλόησλ δσήο,  

 ησλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ ηεο πξώτκεο παηδηθήο 

ειηθίαο,  

 θαη ησλ καθξνρξόλησλ δπζρεξεηώλ κε ην επίπεδν 

ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

 

 

 



ΓΤΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

2. «ζεσξία ηεο πξαθηηθήο» ηνπ Bourdieu (1977). 

 

Οξγαλώλεηαη ζηε βάζε ηξηώλ ελλνηώλ: έμε (habitus), 

πεδίν θαη θεθάιαην ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί σο 

αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηελ εμήγεζε ηεο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο. 

 

 

 



Μνξθέο θεθαιαίνπ θαηά Bourdieu: 

 Πνιηηηζκηθό θεθάιαην 

 Οηθνλνκηθό θεθάιαην 

 Κνηλσληθό θεθάιαην 

 

Σν άηνκν ηνπνζεηείηαη  ηεξαξρηθά κέζα ζην θνηλσληθό 
πεδίν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 
θεθαιαίνπ -όισλ ησλ κνξθώλ- πνπ δηαζέηεη απνθηώληαο 
ηαπηόρξνλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζέζε ην 
ζρεηηθό ζπκβνιηθό θεθάιαην θαη ηελ θνηλσληθή 
αλαγλώξηζε (Bourdieu, 1986: 257).   

 
 

 



ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

 

 

 πγθξηηηθό εξεπλεηηθό ζρέδην 

 



 Γηεμαγσγή ηεο κειέηεο ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 

αληηζεηηθέο αζηηθέο πεξηνρέο ζην πνιενδνκηθό 

ζπγθξόηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζε κηα πεξηνρή, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ελδηάκεζε.   

 Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζηηο εύπνξεο θαη 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο επαγγεικαηηθήο δνκήο αιιά θαη 

άιισλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπλζήθεο δσήο θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ.  

 



Τξεηο πεξηνρέο κειέηεο: 

 Πξνλνκηνύρα 

 Τπνβαζκηζκέλε 

 Δλδηάκεζεο θνηλσληθν- νηθνλνκηθήο ζύλζεζεο 

 

πλεληεύμεηο: 

 100 ζπλεληεύμεηο ζε θάζε πεξηνρή 

 πλνιηθά 300 ζπλεληεύμεηο 

 

 



ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

 ρέζε πεξηνρήο θαηνηθίαο, δεκνγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ςπρηθήο πγείαο 

 ρέζε θνηλσληθήο ηάμεο θαη ςπρηθήο πγείαο 

 Δπίδξαζε ηνπ ρξόληνπ ζηξεο ζηελ ςπρηθή πγεία, 

θαη αλάιπζε αιιεινεπηδξάζεσλ θνηλσληθήο ηάμεο, 

ζηξεο θαη ςπρηθήο πγείαο 

 



ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε κηα 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε (ΑΕ, ΜΠ) πνπ δηεξεπλά:  

 ηηο ζπλζήθεο δσήο  

 ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία, θαιύπηνληαο 

δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο δσήο θαη βαζηθά πεδία ηεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ηεο εξγαζίαο, 

ησλ νηθνλνκηθώλ, ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο, θαη ηεο πγείαο.   

 



Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

  ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο,  

 αξλεηηθά γεγνλόηα θαη ρξόληεο δπζρέξεηεο, 

  ζρέζεηο,  

 ζπληξνθηθή θαη θνηλσληθή δσή,  

 πξόζβαζε ζε πόξνπο,  

 ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο, 

 απνηίκεζε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη ηεο 
πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο ζπλνιηθά.  

 



 Ζ ζπλέληεπμε νξγαλώζεθε κε εζσηεξηθέο 

δηαδξνκέο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ηαμηθή 

ζέζε ηνπ εξσηώκελνπ/εο ζηελ θνηλσληθή δνκή κε 

βάζε ην ζεσξεηηθό ζρέδην ηνπ Erik Olin Wright.  

 



ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

 Μέζνδνο πόξηα-πόξηα αλά νηθνδνκηθό 
ηεηξάγσλν θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην 2013 έσο 
Ννέκβξην 2013. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θπκάλζεθε από 40 έσο 
90 ιεπηά.  

 ηα ππνβαζκηζκέλα ηκήκαηα ηεο πόιεο, νη 
εξεπλεηέο ήξζαλ αληηκέησπνη κε αθξαίεο ζπλζήθεο 
θηώρεηαο, όπσο απηέο θαηεγξάθεζαλ ζηηο 
ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη νξηαθήο δηαβίσζεο ησλ 
αλζξώπσλ. 

 

 



ΑΝΑΛΤΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

 Με βάζε ην ζεσξεηηθό θαη εκπεηξηθό ζρέδην ηνπ 

Erik Olin Wright (Classes, 1985) θαη ην εκπεηξηθό 

πιηθό, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο 

νξηνζεηήζεθαλ ζε θνξείο ηαμηθώλ ζέζεσλ αλά 

θύιν θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή κειέηεο.  

 



Ζ ηαμηθή ηππνινγία πνπ δεκηνπξγήζεθε δίλεη 

ζηνηρεία: 

 γηα ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο 

ζηε δεδνκέλε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία,  

 εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

θνηλσληθώλ ζέζεσλ ζηελ θνηλσληθή δνκή,  

 ην είδνο θαη ηε κνξθή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ.  

 

 



 Ζ ηαμηθή ηππνινγία εκπινπηίζηεθε από ηελ 

δεκηνπξγία βηληεηώλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ 

θνξέσλ ησλ ηαμηθώλ ζέζεσλ σο πξνο ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο δσήο θαη ηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηνπο. 

 



ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΧΜΔΝΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔΛΔΣΖ 

Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εξεπλώκελνπ 

πιεζπζκνύ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία: 

 ησλ λέσλ κεζήιηθσλ, 36-50 (45%) 

 είλαη απόθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(38%) 

 Σα 2/3 ηνπ δείγκαηνο δήισζε όηη ηα βγάδνπλ πέξα 

νηθνλνκηθά ίζα-ίζα έσο πνιύ δύζθνια.  

 

 



Πεξηνρέο 

 Οη πξνλνκηνύρεο πεξηνρέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην 32% ηνπ 
εξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ ζπγθεληξώλνπλ απμεκέλα πνζνζηά κεζήιηθσλ, 
έγγακσλ, ηδηνθηήηεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο  ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, κε 
πνιύ άλεηα ή άλεηα νηθνλνκηθά.  

 Οη κε πξνλνκηνύρεο πεξηνρέο, ππνβαζκηζκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο 
Γπηηθέο ζπλνηθίεο θαη ππνβαζκηζκέλν θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο 
αληηπξνζσπεύνπλ ην 36% πεξηιακβάλνπλ απμεκέλα πνζνζηά 
δηεδεπγκέλσλ ή κόλσλ, είλαη θπξίσο ελνηθηαζηέο ή ηδηνθηήηεο κε 
ππνρξεώζεηο δάλεηνπ, θαηνηθηώλ κε πξνβιήκαηα ζε πεξηβάιινλ από 
απνδεθηό έσο ππνβαζκηζκέλν. Οη εξσηεζέληεο δήισζαλ όηη ηα βγάδνπλ 
πέξα νηθνλνκηθά δύζθνια σο πνιύ δύζθνια.  

 Ζ πεξηνρή κεηθηήο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζύλζεζεο αληηπξνζσπεύεη ην 
31% ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεληξώλεη απμεκέλα πνζνζηά λέσλ 26-35, 
ιηγόηεξνπο έγγακνπο, κεησκέλα πνζνζηά ηδηνθηεηώλ κε ππνρξεώζεηο 
δαλείνπ θαη απμεκέλα θηινμελνύκελσλ. Γηακέλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 
πεξηβάιινλ θαη δειώλνπλ όηη ηα θαηαθέξλνπλ νηθνλνκηθά ίζα-ίζα σο 
δύζθνια. 

 

 

 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ζηελ: 

 Ταξική ζύνθεζη ηνπ εξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ, πνπ 

ζεσξνύκε όηη αληαλαθιά ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ 

λέα θνηλσληθή δνκή πνπ έρεη πξνθύςεη σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

 Σελ εθηίκεζε ηεο τςσικήρ ηος ςγείαρ θαη ηνπο 

παπάγονηερ πος ηην πποζδιοπίζοςν. 

 



ΣΑΞΗΚΖ ΤΝΘΔΖ  

(Πνπιεκάο ζην Εήζε θαη ζπλ., 2015) 

 

 α) Αζηική ηάξη: κε ηνλ όξν γίλεηαη αλαθνξά ζε εξγνδόηεο 
κε πάλσ από 10 εξγαδόκελνπο. Πξόθεηηαη γηα άηνκα πνπ 
θαηέρνπλ επαξθέο θεθάιαην ζε κέζα παξαγσγήο, ώζηε λα 
εθκηζζώλνπλ εξγαζηαθή δύλακε άιισλ θαη λα κελ 
ρξεηάδεηαη λα εξγαζηνύλ νη ίδηνη.  Με ηελ έθθξαζε απηή, ν 
Wright ελλνεί όηη δελ ρξεηάδεηαη λα εξγαζηνύλ 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην κέζν θνηλσληθό βηνηηθό 
επίπεδν.   

  β) Μικποί επγοδόηερ: ν όξνο πεξηγξάθεη άηνκα πνπ 
θαηέρνπλ αξθεηά κέζα παξαγσγήο, ώζηε λα εθκηζζώζνπλ 
ηελ εξγαζηαθή δύλακε άιισλ εξγαδνκέλσλ, αιιά όρη ηόζα 
ώζηε λα έρνπλ ηελ επηινγή λα κελ εξγάδνληαη θαζόινπ ηα 
ίδηα. 

 



ΣΑΞΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 

 (Πνπιεκάο ζην Εήζε θαη ζπλ., 2015) 

  

 γ) Μικποαζηική ηάξη: Πξόθεηηαη γηα 

απηναπαζρνινύκελνπο νη νπνίνη θαηέρνπλ επαξθή 

κέζα παξαγσγήο γηα λα αλαπαξάγνπλ ηνπο εαπηνύο 

ηνπο, άιια όρη αξθεηά ώζηε λα εθκηζζώζνπλ ηελ 

εξγαζηαθή δύλακε άιισλ εξγαδόκελσλ. 

 δ) Υτηλά ειδικεςμένοι μιζθυηοί: είλαη άηνκα πνπ 

θαηέρνπλ εξγαζηαθέο ζέζεηο νη νπνίεο απαηηνύλ 

δεμηόηεηεο (ηδηαίηεξα ηέηνηεο πνπ ζπλνδεύνληαη από 

πηζηνπνηεηηθά εηδεκνζύλεο) θαη νη νπνίεο είλαη 

ζπάληεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ αγνξά. 



ΣΑΞΗΚΖ ΤΝΘΔΖ  

(Πνπιεκάο ζην Εήζε θαη ζπλ., 2015) 

 

 ε) Ειδικοί διεςθςνηέρ: πξόθεηηαη γηα άηνκα άκεζα 
εκπιεθόκελα ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 
πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ. 
Δπίζεο αζθνύλ πξαγκαηηθό έιεγρν ζε πθηζηάκελνπο ζηελ 
ηεξαξρία ηεο νξγάλσζεο ή ηεο εηαηξείαο.  

 δ) Ημι-ειδικεςμένοι επγάηερ: πξόθεηηαη γηα i) δαζθάινπο ii) 
δεμηνηέρλεο/κάζηνξεο iii) ππάιιεινπο πσιήζεσλ κε πηπρίν 
θαη απηνλνκία ζην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη iv) 
δηνηθεηηθνύο ππάιιεινπο κε πηπρίν θαη απηνλνκία. Κνηλό 
ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ ηαμηθώλ ζέζεσλ είλαη όηη 
απαηηνύλ ηελ θαηνρή πηζηνπνηεηηθώλ εηδεκνζύλεο από 
ηνπο θνξείο ηνπο, σζηόζν άηνκα κε ηέηνηα πηζηνπνηεηηθά 
βξίζθνληαη ζε ππεξπξνζθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
(θπξίσο πηπρία ΑΔΗ θαη ΣΔΗ).  

 



ΣΑΞΗΚΖ ΤΝΘΔΖ  

(Πνπιεκάο ζην Εήζε θαη ζπλ., 2015) 

 

 ε) Ανειδίκεςηοι επόπηερ: πξόθεηηαη γηα ηαμηθέο ζέζεηο 
πνπ θαηαιακβάλνπλ άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ πηπρίν ή 
πηζηνπνηεηηθά εηδεκνζύλεο, αιιά αζθνύλ πξαγκαηηθό 
έιεγρν ζε νξγαλσζηαθνύο πόξνπο, γεγνλόο πνπ ηα 
δηαθνξνπνηεί από ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, νη 
νπνίνη ζηεξνύληαη νπνηνπδήπνηε είδνπο έιεγρν ζε 
νξγαλσζηαθνύο πόξνπο.  

 ζ) Ανειδίκεςηοι επγάηερ: πξόθεηηαη γηα άηνκα πνπ 
αζρνινύληαη i) ζε ρεηξσλαθηηθέο κε-ηερληθέο εξγαζίεο, 
ii) σο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ρσξίο πηπρίν ζε ζέζεηο 
εξγαζίαο ρσξίο απηνλνκία, iii) σο ππάιιεινη ή 
πσιεηέο ρσξίο πηπρίν ζε ζέζεηο εξγαζίαο ρσξίο 
απηνλνκία.  

 
 



  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Περιγραφή % στο 

δείγμα 

1 Αςτικι τάξθ Εργοδότεσ άνω των 10 εργαηομζνων 2,2 

2 Μικροί Εργοδότεσ Εργοδότεσ με 2-4, 5-9 εργαηόμενουσ 10,9 

3 Οι αυτο-απαςχολοφμενοι 
χωρίσ ςπάνιεσ ι υψθλζσ 
ικανότθτεσ.  

Με μεγάλο βακμό αυτονομίασ χωρίσ να είναι 
εργοδότεσ (τεχνίτεσ, δεξιοτζχνεσ, προςωπικζσ 
εργαςίεσ, κλ.π). 

15,1 

4 Οι ειδικοί διευκυντζσ Μιςκωτοί ψθλά ςτθν ιεραρχία, με υφιςταμζνουσ 6,7 
5 Υψθλά ειδικευμζνοι 

μιςκωτοί ςε μθ διευκυντικι 
κζςθ 

Μιςκωτοί χωρίσ υφιςταμζνουσ με υψθλό επίπεδο 
ειδίκευςθσ 
  

4,8 

6 Οι θμι-ειδικευμζνοι Μιςκωτοί  με μζςο-ψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ 11,9 
7 Οι ανειδίκευτοι Εξαρτθμζνθ ι αδιλωτθ εργαςία χωρίσ ειδίκευςθ 20,8 
8  Άνεργοι Όλοι όςοι δθλϊνουν άνεργοι 13,8 
9 Μθ οικονομικά ενεργοί Συνταξιοφχοι, νοικοκυρζσ, φοιτθτζσ, κλπ 8,3 
10 Αυτό-απαςχολοφμενοι 

υψθλισ ειδίκευςθσ 

Πχ. γιατροί, δικθγόροι 5,4 



Χο πξνο ην πξνθίι ηεο θάζε θνηλσληθήο ηάμεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο 
αλάιπζεο MCA βξέζεθε: 

  νη άνεπγοι και αςηοαπαζσολούμενοι συπίρ ειδίκεςζη ζπλδένληαη κε άζρεκα-πνιύ 
άζρεκα νηθνλνκηθά, ρακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο (Λύθεην) θαη κε αξλεηηθή 
ςπρηθή πγεία. 

 νη ανειδίκεςηοι ζπλδένληαη κε επίπεδν εθπαίδεπζεο Γπκλάζην θαη αλήθνπλ ζηε 
ειηθηαθή θαηεγνξία 26-35, ζπλδένληαη κε πνιύ άζρεκα νηθνλνκηθά θαη θαθή 
ςπρηθή πγεία. 

 νη ημιειδικεςμένοι ζπλδένληαη κε πηπρία ΑΔΗ, ην γπλαηθείν θύιν θαη θαιή ςπρηθή 
πγεία. 

 νη ηπειρ ηάξειρ ςτηλήρ ειδίκεςζηρ (όρη ε αζηηθή ηάμε) ζπλδένληαη κε κεηαπηπρηαθό-
δηδαθηνξηθό, ζρεηηθά θαιή  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη θαιή ςπρηθή πγεία.  

 νη ανενεπγοί ζπλδένληαη κε κεγάιεο ειηθίεο θαη ην γπλαηθείν θύιν θαη βξέζεθε 
αλεμαξηεζία σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

 Οη κηθξνί εξγνδόηεο, κε ειηθία 36-50 θαη κε ηε δήισζε ηα θαηαθέξλσ ίζα-ίζα 
βξίζθνληαη ζε κηα κέζε θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. 

 



Υξόληνη Φπρνπηεζηηθνί Παξάγνληεο 

Οη παξάγνληεο ρξόληνπ ζηξεο πνπ κειεηήζεθαλ 

αλήθνπλ ζηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο: νηθνλνκηθό, 

επαγγεικαηηθό, πξνζσπηθήο /ζπληξνθηθήο δσήο, 

γνλετθό, θαη θαθή πνηόηεηα θαηνηθίαο.  

 



Υξόληνη Φπρνπηεζηηθνί Παξάγνληεο 

 Δπξήκαηα πνιπδηάζηαηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 
έδεημαλ:  

 

Με αξλεηηθή ςπρηθή πγεία ζρεηίδνληαη  ζε κεηνύκελν 
βαζκό ζεκαληηθόηεηαο  

Α) ην ζηξεο ιόγσ ζπληξνθηθήο ζρέζεο (απηό είλαη ην 
ηζρπξόηεξν),  

Β) ην έληνλν ή κέηξην νηθνλνκηθό ζηξεο,  

Γ) νη θαθέο ζπλζήθεο θαηνηθίαο.  



ρέζε Κνηλσληθήο Σάμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο 

 Έληνλν επαγγεικαηηθό ζηξεο εκθαλίδνπλ ηόζν νη απηναπαζρνινύκελνη πςειήο 
εηδίθεπζεο όζν θαη νη απηναπαζρνινύκελνη ρσξίο εηδηθά πξνζόληα.  

 Οη πξώηνη όκσο δε ζπλδένληαη κε έληνλα νηθνλνκηθά ή άιια πξνβιήκαηα, θαη 
επνκέλσο δελ εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ςπρηθή πγεία,  

 ελώ νη δεύηεξνη εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά αξλεηηθήο ςπρηθήο πγείαο, θπξίσο 
ιόγσ νηθνλνκηθνύ ζηξεο. 

 Οη ανειδίκεςηοι εκθαλίδνπλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό θαθή ςπρηθή πγεία θαη 
ζπλδένληαη κε κέηξην νηθνλνκηθό ζηξεο, επηζπκία λα κεηαθνκίζνπλ ιόγσ ηεο 
ππνβαζκηζκέλεο θαηνίθεζεο θαη ρξόλην επαγγεικαηηθό ζηξεο πνπ πεξηγξάθεηαη σο 
κέηξηα δπζαξέζθεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη επηζπκία γηα θάηη θαιύηεξν.  

 Πνιινί δήισζαλ όηη επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ εξγαζία αιιά δελ έρνπλ ηηο 
θαηάιιειεο επθαηξίεο. 

 Οη άλεξγνη εκθαλίδνπλ ηζρπξόηεξα από όινπο αξλεηηθή ςπρηθή πγεία θαη 
ζπλδένληαη κε έληνλν νηθνλνκηθό ζηξεο, ππνβαζκηζκέλε θαηνίθεζε, έληνλν 
γνλετθό άγρνο θαη ζεκαληηθά πνζνζηά θαθήο ζπληξνθηθήο ζρέζεο. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ζ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά αλά θνηλσληθή ηάμε θαη αλά πεξηνρή.   

 Οη άλεξγνη θαη νη αλεηδίθεπηνη είλαη νη πην 

επάισηεο ζε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

θνηλσληθέο ηάμεηο.  

 Σν ρξόλην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ζηε 

ζπδπγηθή/ζπληξνθηθή ζρέζε, ηα έληνλα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, θαη ηελ ππνβαζκηζκέλε θαηνίθεζε  

πξνβιέπεη ηελ αξλεηηθή ςπρηθή πγεία.  

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ζ κεγέζπλζε ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο θαη ηεο 
απνδόκεζεο ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ είλαη 
απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νδεγεί νινέλα 
θαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ λα βηώλνπλ 
ςπρηθή θαηαπόλεζε θπξίσο ιόγσ ησλ 
αληηθεηκεληθώλ δπζθνιηώλ ζηελ αληαπόθξηζε ησλ 
νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ.  

 Σν εύξεκα απηό ππνζηεξίδεη ην λέν-πιηζηηθό 
ζεσξεηηθό ππόδεηγκα γηα ηελ εμήγεζε ησλ 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ θαη ζεκαληηθά 
ιηγόηεξν ην ςπρνθνηλσληθό πνπ ηνλίδεη ηηο 
κεζνιαβεκέλεο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζηξεο. 

 



Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε:  

 απάιπλζεο ησλ αληηθεηκεληθώλ παξαγόλησλ ςπρηθήο 

θαηαπόλεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ζε λέα λνηθνθπξηά πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζηέγε ηνπο θαη 

ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο ηνπο,  

 ηελ θαζνιηθή δηαζθάιηζε ελόο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο,  

 θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ επηζθαιώλ θαη εμαηξεηηθά 

ρακειά ακνηβόκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 


