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Πεπίλητη
Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ. Η
εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία, ελψ ε
αλεξγία, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο απμάλνπλ ηε λνζεξφηεηα. Σηελ παξνχζα
εξγαζία γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία.
Λέξειρ κλειδιά: ανεργία, υστική, σφματική σγεία, προαγφγή σγείας

Abstract
A growing body of evidence indicates that work can influences physical and mental health. Job security
and job satisfaction promote health and well-being prosperity, while unemployment, job insecurity and
work-related stress increase the risk of morbidity. This paper focuses on the physical and mental health
consequences of unemployment.
Key Words: unemployment, mental, physical health, promotion of health

Ειζαγυγή
Αλεξγία είλαη ε θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ ηθαλνχ, πξφζπκνπ θαη δηαζέζηκνπ λα εξγαζηεί, ην νπνίν δε
δχλαηαη λα βξεη εξγαζία γηα λα απαζρνιεζεί. (Κψηηε Γ. & Αζελάο Πεηξάθε–Κψηηε, 2005: 39).Οη
επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο αθνξνχλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ κε νηθνλνκηθέο,
πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο, θαη επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία. Γηα ηνπο πην πνιινχο
αλζξψπνπο, απψιεηα ηεο εξγαζίαο ζεκαίλεη πηψζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη αδπλακία λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. (Mankiw, 2002). Όηαλ ε αλεξγία θηάλεη ζε δηςήθηα
πνζνζηά, αθφκε θαη ρακειφηεξα απφ απηά, κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηθφ πξφβιεκα κε νηθνλνκηθέο
πξνεθηάζεηο. (Dornbusch & Fischer, 1993). Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ
αλεξγίαο είλαη ε απψιεηα παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, δειαδή ηεο εξγαζίαο ησλ αλέξγσλ, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δεχηεξν ε απψιεηα εηζνδήκαηνο γηα ηνλ
άλεξγν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηξίην ε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ιφγσ ηεο
παξνρήο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο πξνο ηνπο αλέξγνπο. (Κψηηε, 1996: 245).
Δπηπιένλ, ν άλεξγνο καδί κε ηε δνπιεηά ηνπ ράλεη ζην ζπκβνιηθφ επίπεδν πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα
νηθνλνκηθά αγαζά. Η αλεξγία ζηεξεί εηζφδεκα, θίλεηξα, απηνεθηίκεζε θαη ηθαλνπνίεζε. Οη άλεξγνη
αδπλαηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. Η νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπο σζεί ζηε
κηδέξηα θαη ζηελ εμαζιίσζε. Οη δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο, κε απνηέιεζκα
λα αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά απέλαληη ζε απηνχο πνπ παξάγνπλ έξγν. Έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε,
ληψζνπλ απνξξηπηένη απφ ηελ θνηλσλία θαη κε ηε ζεηξά ηνπο αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα ερζξφηεηαο γη’
απηή, βηψλνπλ ρξφληα πηθξία, απνγνήηεπζε, απφγλσζε θαη ζηξεο. Αλαπηχζζεηαη κέζα ηνπο ε πίζηε
πσο δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα ελία ηεο δσήο ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο, ςαιηδίδνπλ έηζη ηηο πξνζδνθίεο
ηνπο θαη ζπρλά νδεγνχληαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
ηελ ρξήζε νπζηψλ (Hammarstrom,1994, Goldman-Mellor, Saxton & Catalano, 2010 ). Έξεπλα ζε
απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο
ή ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, έδεημε φηη νη ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο επεθηείλνληαη πέξα απφ ηε ζσκαηηθή
θαη ςπρηθή πγεία, ζηε κείσζε ηεο αηζηνδνμίαο, ζηε ζηαζηκφηεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο θαη ζηε κεησκέλε
θνηλσληθή ππνζηήξημε έηζη φπσο απηή εθιακβάλεηαη απφ ηνπο ηδίνπο ( Cassidy & Wright, 2008).
Η αλεξγία απνηειεί γηα ην άηνκν κηα κφληκε ζηξεζνγφλν ζπλζήθε θαη απαηηεί απφ απηφ ηθαλφηεηεο
πξνζαξκνγήο (Kapuvári, 2011). Σηελ πξνζπάζεηα ηνπ ην άηνκν λα αλαθνπθηζηεί απφ ηελ πίεζε ηεο
απψιεηαο ηεο εξγαζίαο πηνζεηεί αλζπγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο πγείαο φπσο ην θάπληζκα, ηελ ππεξβνιηθή
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θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ κε επηπηψζεηο ζηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία ( Deb et al, 2011, Virtanen et
al, 2008, Morris et al, 1992, Forci, 1988 )
Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο είλαη δπλαηφλ λα επεθηείλνληαη ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ αλέξγνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ, θαζψο έξεπλεο (Hollederer,
2011, Sleskova, 2006) θαηέδεημαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ κε ηελ
θαηάζηαζε επεμίαο ησλ παηδηψλ, ηελ απηναλαθεξφκελε πγεία, ηελ εκθάληζε ρξφληαο αζζέλεηαο, φηαλ
φ έλαο ή θαη νη δχν γνλείο είλαη άλεξγνη.
Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηε ζπζρέηηζε αλεξγίαο θαη πγείαο ζε δχν
επίπεδα, ην ζσκαηηθφ θαη ην ςπρνινγηθφ, κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.

Η ανεπγία ζηην Εςπώπη
Τν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Δπξσδψλε, αλήιζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 ζην 10,7%, απφ 10,6% ηνλ
Γεθέκβξην θαη 10% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε Eurostat
(2012). Τα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ζε Ιζπαλία (23,3%), Διιάδα (19,9% ζηνηρεία
Ννεκβξίνπ), Ιξιαλδία θαη Πνξηνγαιία (14,8%), ελψ ηα ρακειφηεξα ζε Απζηξία (4%), Οιιαλδία (5%)
θαη Λνπμεκβνχξγν (5,1%).
Σχκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ην Ννέκβξην ηνπ 2011 ε αλεξγία ζηνπο λένπο (θάησ ησλ 25 εηψλ)
έθηαζε ην 48,1%, πνζνζηφ πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα δεχηεξε ζηελ Δ.Δ. κεηά ηελ Ιζπαλία (49%).
Σηελ Δ.Δ. ησλ 27, ε αλεξγία αλήιζε ζε 10,1% απφ 10% ηνλ Γεθέκβξην θαη 9,5% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ
2011. Σε απφιπηα κεγέζε, 24,325 εθαη. άηνκα δελ είραλ δνπιεηά, θαζψο απφ ην Γεθέκβξην έραζαλ ηελ
εξγαζία ηνπο 191.000 άηνκα θαη απφ ηνλ πεξπζηλφ Ιαλνπάξην 1,488 εθαηνκκχξηα. Σε φηη αθνξά ηελ
αλεξγία ησλ λέσλ έσο 25 εηψλ, ην πνζνζηφ δηακνξθψζεθε ζε 21,6% (3,314 εθαη. άλζξσπνη) ζηελ
Δπξσδψλε θαη 22,4% (5,507 εθαη.) ζηελ ΔΔ.

Η ανεπγία ζηην Ελλάδα
Σηελ Δ.Δ. ε κεγαιχηεξε αχμεζε αλεξγίαο θαηαγξάθεθε γηα ηελ Διιάδα κέζα ζε έλα ρξφλν, θαζψο ν
δείθηεο αλεξγίαο απμήζεθε απφ 14,1% ην Ννέκβξην ηνπ 2010 ζε 19,9% ην Ννέκβξην ηνπ 2011. Ο
αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζηα 16,925 εθαη. άηνκα, θαζψο ην ηειεπηαίν έηνο έραζαλ ηε δνπιεηά
ηνπο 1,221 εθαη. εξγαδφκελνη. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ράζεθαλ 185.000 ζέζεηο εξγαζίαο.
Σχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ην 2011 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ΓΣΔΔ-ΑΓΔΓΥ (ΙΝΔ/ΓΣΔΔΑΓΔΓΥ,2011), ε αλεξγία ζηελ Διιάδα πιένλ αληηπξνζσπεχεηε απφ δηςήθην λνχκεξν, έηζη κεηά απφ
ηελ ζπλερή πηψζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο γηα ηα έηε 2001-2009 απφ ην 12% ζην 7,6%, ην πνζνζηφ
αλεξγίαο απμήζεθε δξακαηηθά θαηά ην 2010-2011 απφ ην 7,6% ζην 15,2%. Ο ιφγνο αλέξγσλ /
απαζρνινπκέλσλ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 20%. Με άιια ιφγηα, ζε θάζε πέληε εξγαδφκελνπο
αληηζηνηρεί έλαο άλεξγνο, ελψ ζε θάζε δέθα άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο (15 έσο 64 εηψλ), αληηζηνηρεί
έλαο πεξίπνπ άλεξγνο .

Ανεπγία και ςγεία
Επιπτώσεις της ανεργίας στην σγεία
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο, νξίδεη ηελ πγεία φρη απιά σο απνπζία λφζνπ, αιιά σο ηελ
θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. Έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο
θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ πγεία απνηειεί ην δίπνιν
εξγαζία-αλεξγία. Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Δπξψπεο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εμήο θνηλσληθνχο αιιά ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο: ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ην άγρνο, ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηελ εξγαζία, ηελ
αλεξγία, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηνπο εζηζκνχο, ηε δηαηξνθή θαη ηηο κεηαθνξέο-κεηαθηλήζεηο. Η
εξγαζηαθή αζθάιεηα επλνεί ηελ πγεία, ηελ επεκεξία θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ελψ ε αλεξγία, ε
αλαζθάιεηα θαη ην ζηξεο ζην ρψξν εξγαζίαο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ (Wilkinson & Marmot,
2003). Η ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη απμεκέλνπ θίλδπλνπ λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο είλαη θαιά
εδξαησκέλε απφ πνιιέο έξεπλεο. Δπηζθφπεζε εξεπλψλ θαηαιήγεη ζηε ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο κε
πξνβιήκαηα ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αλέξγσλ, φπσο απηά εθθξάδνληαη κε απμεκέλε
λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα ιφγσ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη απηνθηνληψλ ( Jin, Shah &
Svoboda, 1995). Η θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζηε ζλεζηκφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ
βξίζθνληαη γηα κεγάιν δηάζηεκα άλεξγνη, κέζα απφ ηε δηάπξαμε απηνθηνλίαο, επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
πιεζπζκηαθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΗΠΑ φπνπ νη άλεξγνη άλδξεο θαίλεηαη λα
παξνπζηάδνπλ δηπιάζην θίλδπλν λα πξνβνχλ ζε απηνθηνλία ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ νη γπλαίθεο ηξηπιάζην θίλδπλν (Kposowa, 2001). Δπίζεο έξεπλα ζε 23 ρψξεο
(5), 7, 2012
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ηεο Δπξψπεο θαηέδεημε ηελ επίπησζε ηεο αλεξγίαο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αλέξγσλ φπσο
απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο άλεξγνπο (Bambra & Eikemo, 2009). Δπηκέξνπο έξεπλεο ζε
άιιεο ρψξεο θαηαιήγνπλ ζε ίδηα απνηειέζκαηα. Σηηο ΗΠΑ, ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ
εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο φπσο θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη αξζξίηηδα, (Strully, 2009). Σηε
Πνισλία ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ζηνλ άλεξγν πιεζπζκφ ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ( Koziel, 2010). Οη Kaleta et al, (2008) αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ηελ αλεξγία κε ηνπο άλεξγνπο άλδξεο λα εθηηκνχλ ηελ πνηφηεηα
ηεο πγείαο ηνπο ηξεηο θνξέο πην θάησ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο 1.5 θνξέο πνην
θάησ απφ ηνλ αληίζηνηρν εξγαδφκελν πιεζπζκφ. Οη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ πνπ
αλαδεηνχλ εξγαζία είλαη απμεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εξγαδφκελν πιεζπζκφ ζηελ Γεξκαλία, επίζεο
παξαηεξνχληαη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ζηε πγεία αλάινγεο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο αλεξγίαο
(Hollederer, 2011).

Ανεργία και υστική σγεία
Η αλεξγία έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ (Eunice et al, 2001). Η
αληίιεςε ηεο απψιεηαο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο αλεξγίαο απφ ην άηνκν σο
ζηξεζνγφλν γεγνλφο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ
θαζψο ην απεηιεηηθφ γεγνλφο ηεο αλεξγίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηξεο
θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο θαηάζιηςε (Nuttman-Shwartz et al, 2009, Karsten & Klaus, 2009.,
Stankunas et al, 2006 ). Απηφ πνπ αθφκα δελ είλαη ζαθέο, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ νη ςπρνινγηθνί,
βηνινγηθνί θαη θνηλσληθνί κεραληζκνί αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Απηή ε έιιεηςε
ζαθήλεηαο δελ ακθηζβεηεί, βέβαηα, ηε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη ςπρηθήο λφζνπ. Όζνλ αθνξά ηελ
ςπρηθή πγεία, ηα απνηειέζκαηα απφ κειέηεο, είλαη ελδεηθηηθά ηνπ πςεινχ δείθηε ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ
αλεξγίαο θαη ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο.
Δπηζθφπεζε εξεπλψλ ππνζηεξίδεη ηε ζπζρέηηζε ηεο απψιεηαο εξγαζίαο κε ηελ εκθάληζε
ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εξγαδφκελν πιεζπζκφ (Goldman-Mellor
et al, 2010). Μεηα-αλάιπζε εξεπλψλ θαηέιεμε ζηελ ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ εκθάληζε
ςπρνζσκαηηθψλ εθδειψζεσλ, ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη αγρσδψλ δηαηαξαρψλ ζε αλέξγνπο (Karsten &
Moser, 2009)
Απφ άιιεο κειέηεο δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλέξγσλ
θαη αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή ηνπο κεηά ηελ εχξεζε λέαο εξγαζίαο (Τνχληαο 2006, Ieva
et al 2008, Green 2011). Ωζηφζν, ζε αληίζεζε έξρνληαη ηα επξήκαηα κειέηεο φπνπ δείρλεη φηη ε
εχξεζε λέαο εξγαζίαο δελ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αζζελεηψλ ηνπ (Strully, 2009).
Σηελ Διιάδα, φπνπ ε αλεξγία έρεη απμεζεί ηειεπηαία, νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία απνθηνχλ ζνβαξέο
δηαζηάζεηο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε λέσλ αλέξγσλ πνπ ελψ δελ παξνπζίαδαλ ρακεινχο
δείθηεο ςπρηθήο πγείαο φζν αθφκα ήηαλ καζεηέο, εκθάληζαλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο φηαλ βξέζεθαλ
άλεξγνη (Τνχληαο, 2006: 169-172). Παιαηφηεξε έξεπλα ζε δείγκα 428 αλέξγσλ απφ ηελ Πάηξα θαη 67
απφ ηε Σχξν θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζηνλ ςπρηθφ θφζκν
ηνπ αλζξψπνπ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκφ θαη αλεζπρία: Η ςπρηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα
ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πεξίνδν ηεο αλεξγίαο ζην άηνκν, ελψ ζηελ
πεξίπησζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ αζζελεηψλ ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη πην ζχλζεηα. Yπάξρεη πιεζψξα
πξνζσπηθψλ ή θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ
ελψ ε ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ςπρηθήο πγείαο θαη αλεξγίαο δελ είλαη εχθνιν λα θαζνξηζζεί κε
αθξίβεηα. Σηνπο αλέξγνπο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ θαιήο ςπρηθήο πγείαο,
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη αξρίδεη έηζη κηα θιηληθή ςπρηθή αζζέλεηα. Τα 164 απφ ηα 330
άηνκα ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, σζηφζν ε θαηαλνκή
ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ θαλεξψλεη κεγάιε αχμεζε ηεο εκθάληζεο
ζπκπησκάησλ. Οη άλεξγνη ινηπφλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαζψο παξαηεξνχληαη
αλάκεζά ηνπο ςπρηθέο δπζρέξεηεο θαη θαηάζιηςε (Παηηληψηεο θαη ζπλ, 1998).

Αγυγή και Πποαγυγή ηηρ Υγείαρ
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο πξνβιέπεη φηη κεηά ην 2020 νη δηαθνξέο ζηε λνζεξφηεηα
κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη ππφ αλάπηπμε ρσξψλ ζα γεθπξσζνχλ θαη φινο ν πιεζπζκφο ηεο γεο, ιφγσ
ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο,, ζα αληηκεησπίδεη θη έλα παγθνζκηνπνηεκέλν λνζνινγηθφ
πξφηππν, φπνπ ηελ πξψηε ζέζε ζα θαηέρνπλ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηε δεχηεξε ε θαηάζιηςε.
Η έμαξζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε επξχηεξα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηε κεηάβαζε ηεο αλζξσπφηεηαο, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο, ζηνλ ηερλνινγηθφ
πνιηηηζκφ. Η κεηάβαζε απηή έρεη απνζηαζεξνπνηήζεη θαη απνδπλακψζεη θνηλσληθνχο ζεζκνχο πνπ
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ιεηηνπξγνχζαλ πξνζηαηεπηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ, φπσο ε νηθνγέλεηα, ε
γεηηνληά, ε εξγαζία, ε θηιία ρσξίο λα ηνπο έρεη αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο αζθαιείο ζεζκνχο ή δίθηπα
θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Έηζη, ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο είλαη επηθίλδπλα εθηεζεηκέλνο ζηελ
αλαζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ αλεξγία, ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ζηε κνλαμηά. Σηα αλσηέξσ
δεηήκαηα πξέπεη πξσηίζησο λα επηθεληξσζεί ε πξσηνγελήο πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ
πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηηο πξνθαινχλ. Όκσο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί
φηη ε παξέκβαζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δελ είλαη κφλν επζχλε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά ηεο
πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ζξεζθείαο, δειαδή ηεο θνηλσλίαο ζην
ζχλνιφ ηεο (Τνχληαο, 2007).
Η Αγσγή θαη Πξναγσγή ηεο Υγείαο είλαη έλα ζέκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επνρή καο θαη έλα
ζπνπδαίν εξγαιείν πξφιεςεο. Γηεζλείο Οξγαληζκνί φπσο ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο, ην
Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζπκθσλνχλ φηη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ
Αγσγήο θαη Πξναγσγήο ηεο Yγείαο είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ πξφιεςε θαη
βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ (Υ.Π. Γ.Β.Μ.Θ). Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο
ζε αλέξγνπο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλεξγίαο ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ. Οη
Schutgens et al., (2009) κεηά ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θπζηθήο άζθεζεο θαη γλσζηαθήο
ζεξαπείαο, δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ, θαηφξζσζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη λα κεηψζνπλ ηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθήο ηνπο πίεζε. Παξφκνηα απνηειέζκαηα
είρε θαη ην πξφγξακκα θπζηθήο άζθεζεο πνπ εθάξκνζαλ νη Kaukiainen et al., (2001) δηάξθεηαο 14
εβδνκάδσλ ζε άλεξγνπο εξγάηεο, φπνπ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο
πξάγκα πνπ είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. H αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ Αγσγήο θαη Πξναγσγήο Υγείαο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξφιεςε θαη ζηε βειηίσζε ηεο
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηφζν ησλ αλέξγσλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Η
πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαη λα ζπκβάιιεη κέζσ
ησλ θνξέσλ ηεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο.

ςμπεπάζμαηα-πποηάζειρ
Η αλεξγία είλαη κείδσλ πξφβιεκα ηεο θνηλσλίαο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη
ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Η απψιεηα ηεο εξγαζίαο κάιηζηα θαηαηάζζεηαη φγδνε κεηαμχ ησλ 42
ςπρνθαηαπηεζηηθψλ γεγνλφησλ δσήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιίκαθα πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ,
χζηεξα απφ κηα ζηξεζνγφλν εκπεηξία (Holmes & Rahe, 1967). Μεγάινο αξηζκφο αμηφπηζησλ κειεηψλ
θαηαδεηθλχεη ηε κεγαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή λνζεξφηεηα κεηαμχ ησλ άλεξγσλ ζε ζρέζε κε ηνπο
εξγαδφκελνπο.
Η πνιηηεία θαη ν ξφινο ηεο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε ιήςε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηνπ
εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο-επηκφξθσζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο ηα νπνία ζα
πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ηνπο αλέξγνπο ζηελ απφθηεζε
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη εμεηδηθεχζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επαλαπαζρφιεζή ηνπο. Τν
άηνκν, ρξεηάδεηαη δεμηφηεηεο, φπσο ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ν απηνέιεγρνο, ε δηα βίνπ κάζεζε, ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ εξγαζηαθή
αλαζθάιεηα θαη ηελ αλεξγία (Hess, 1983). Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο
θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο κε επηηπρία. Η κεηεθπαίδεπζε-επηκφξθσζε ή αθφκα θαη ε επαλεθπαίδεπζε
ζε έλα θαηλνχξην επάγγεικα, είλαη ζήκεξα πνιχ πην δηαδεδνκέλεο ελψ παξάιιεια έρεη βξεζεί φηη ε
κεηάβαζε απφ έλα αζηαζέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζε έλα ζηαζεξφ απνηειεί παξάγνληα πξναγσγήο ηεο
ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ θξαηηθή πνιηηηθή (Ieva et al.,
2008)
Δπηπξνζζέησο, ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη κε επηδφκαηα ηνπο άλεξγνπο εμαζθαιίδνληάο
ηνπο αμηνπξεπή δηαβίσζε, δσξεάλ αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε φζν δηάζηεκα βξίζθνληαη άλεξγνη (Sharp,
2009)
Δπίζεο, ρξεηάδνληαη θαιά νξγαλσκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, κε άξηζηα εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ, ςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, επηζθέπηεο πγείαο, ψζηε λα κπνξνχλ
λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε, δειαδή βνήζεηα, ζπκπαξάζηαζε κε ζθνπφ
ηελ ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ
(Berkman & Glass, 2000).
Τέινο, επηβάιιεηαη νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο πνπ
λα δίλεη βάξνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο κε δεκνζηνλνκηθά θαη λνκηζκαηηθά κέηξα πνπ ζα
απνβιέπνπλ ζηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ
ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ. Δηδηθά ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηβάιιεηαη ε
εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ηνπ άλεξγνπ πιεζπζκνχ κε εχθνιε θαη δσξεάλ
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πξφζβαζε ζηηο ηαηξνθνηλσληθέο ππεξεζίεο. Η θηλεηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ δπλάκεσλ θαη
ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ άλεξγνπ πιεζπζκνχ
είλαη επηβεβιεκέλε, άιισζηε ε πγεία θαη ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ θαη
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Δξγαιεία ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ ππάξρνπλ, απηφ
πνπ κέλεη είλαη λα ζεζκνζεηεζνχλ, λα πινπνηεζνχλ νξζά απφ ηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο, ψζηε θάζε
άλεξγνο λα έρεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αηζζάλεηαη δπλαηφ θαη
ρξήζηκν κέινο ηεο θνηλσλίαο.
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