
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αλεξάνδπα Κίζζα, Κων/να Κοςγιάηζος και Νίκορ Λένηαρ 

<<Σύγσπονοι Μενέλαοι>> 

Γεληθά ν φξνο ανάγκη, θαη’ έλλνηα, είλαη γηα ηνλ άλζξσπν ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα 

ηεο έιιεηςεο, ην νπνίν θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηζπκία ηεο εμάιεηςήο ηνπ, πνπ 

ηθαλνπνηείηαη κε ηελ παξαγσγή πιηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ νλνκάδνληαη 

αγαζά. Ωζηφζν ππάξρνπλ αλζξψπηλεο αλάγθεο πνπ ε ηθαλνπνίεζή ηνπο δελ απαηηεί 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ φπσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, νη αλάγθε γηα 

θνηλσληθή απνδνρή, θαηαμίσζε θ.η.ι. 

Διάκπιζη αναγκών : 

Γεληθά νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο 

θπζηθέο ή νπζηψδεηο αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο. 

Φςζικέρ ή οςζιώδειρ ανάγκερ 

Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο φπσο θαη θάζε άιινο έκβηνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα 

ηξνθνδνηείηαη κε ηα απαξαίηεηα θαη απφιπηα αλαγθαία ζηνηρεία φπσο π.ρ. ην 

νμπγφλν, ην λεξφ, ην αιάηη, θ.ά. Τελ ηπρφλ έιιεηςε απηψλ ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο 

ηελ αηζζάλεηαη ζρεδφλ ακέζσο θαη ελζηηθησδψο (απνπληγκφ, πείλα, δίςα θ.ιπ.), ηελ 

νπνία θαη πξνζπαζεί λ΄ απαιείςεη. Τν αίζζεκα απηφ ηεο έιιεηςεο ησλ θπζηθψλ 

ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδεηαη φυσική, ή ουσιώδης ανάγκη 

Τα αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπ ζηνηρεία ν άλζξσπνο ηα ιακβάλεη άιια κελ ρσξίο 

θακηά πξνζπάζεηα, (π.ρ. νμπγφλν, θσο εκέξαο, ειηαθή ζεξκφηεηα θ.ιπ.) ελψ γηα άιια 

πξέπεη λα θαηαβάιεη κηθξέο ή κεγάιεο πξνζπάζεηεο, αλάινγα ηεο πεξηνρήο πνπ δεη, 

ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ απηήο, ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θ.ιπ. Πνιιά άιια φκσο ίζσο λα 

ρξεηαζηεί λα ηα αλαδεηήζεη απφ άιιεο πεξηνρέο γηα λα ηα πξνκεζεπηεί, κε ζπλέπεηα 

αθφκε θαη λα κεηαθηλεζεί. Τν αίζζεκα ηεο αλάγθεο δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε 

άλζξσπν, θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε γηα ςπρνινγηθή θάιπςε, θάπνηνη άιινη γηα 

ζσκαηηθή. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη αλάγθεο ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο. 

 θπζηνινγηθέο αλάγθεο/βαζηθέο 

 αλάγθε γηα αζθάιεηα 



 αλάγθε γηα θνηλσληθή απνδνρή 

 αλάγθε απηνεθηίκεζεο 

 αλάγθε απηνπξαγκάησζεο 

 

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο είλαη ζεκαληηθέο γηα θάζε άλζξσπν. Οη βαζηθέο 

αλάγθεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαβίσζε ηνπ. Η αλάγθε γηα αζθάιεηα είλαη 

ζεκαληηθή γηα λα λνηψζεη ν άλζξσπνο αζθαιήο έρνληαο κηα ζηέγε, θαιή πγεία θαη 

θπζηθά λα αηζζάλεηαη πξνζηαηεπκέλνο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο, γηα λα 

κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ζσζηά θαη λα γίλεη κέξνο ηεο θνηλσλίαο φπνπ δεη θαη αλ 

γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηνπο άιινπο, λα κπνξεί λα εξσηεπηεί, λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε 

άιινπο αλζξψπνπο, λα θάλεη θίινπο, λα εξγαζηεί, απηή είλαη ε αλάγθε γηα θνηλσληθή 

απνδνρή. Αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε είλαη φηαλ ν άλζξσπνο αλαδεηά ηελ πξνβνιή 

ηνπ, θαη απνθηά αμίεο θαη απηνλνκία, έηζη πιένλ θηάλνπκε ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

φπνπ ν άλζξσπνο αθνχ έρεη θαιχςεη φιεο ηηο παξαπάλσ αλάγθεο λνηψζεη πιήξεο θαη 

αλεμάξηεηνο έρνληαο έηζη εθπιεξψζεη θαη ηελ αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε. Η θάζε 

κία απφ ηηο αλάγθεο πξνυπνζέηεη λα έρεηο θαιχςεη ηελ πξνεγνχκελε ψζηε λα 

λνηψζεηο ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επραξίζηεζεο. 

Εθηφο φκσο ησλ παξαπάλσ ακηγψλ θπζηθψλ αλαγθψλ ν άλζξσπνο θχζεη θνηλσληθφο 

αλάινγα ηνπ βαζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο έρεη θαη άιιεο αλάγθεο φπσο 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θ.ιπ. Τέηνηαο θχζεσο αλάγθεο είλαη ε εκθάληζή ηνπ 

(έλδπζε), ε κεηαθίλεζή ηνπ (κέζνλ κεηαθίλεζεο), ν θαιισπηζκφο ηνπ (αξψκαηα), ε 

ςπραγσγία ηνπ (πνηά δηαζθέδαζε θ.ά.), θ.ιπ. Όιεο απηέο ηηο επηπξφζζεηεο αλάγθεο ν 



άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηηο ηθαλνπνηήζεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θάζε θαηάιιεινπ 

κέζνπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

Οικονομικέρ ανάγκερ 

Οηθνλνκηθέο αλάγθεο είλαη εθείλεο πνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη 

νηθνλνκηθά αγαζά, δειαδή ηα αγαζά πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οη νηθνλνκηθέο αλάγθεο έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:   

 Εμέιημε: Αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ ίδηα 

αλάγθε (π.ρ. ε έλδπζε, ε κεηαθίλεζε) 

 Πνιιαπιαζηαζκφο: Η δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ (π.ρ. ε αλάγθε γηα αγνξά 

ηειεφξαζεο δελ ππήξρε πξηλ ηελ αλαθάιπςή ηεο). Η ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε 

κίκεζε, ε ζπλήζεηα θαη ε δηαθήκηζε είλαη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αλαγθψλ. 

 Κνξεζκφο: Είλαη ε ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο αγαζνχ. 

 



Τηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαηά παξαπάλσ δηάθξηζε εμεηάδνπλ ε Αλζξσπνινγία, ε 

Ψπρνινγία, ε Φηινζνθία, ε Κνηλσληνινγία, ε Οηθνλνκία θαη άιιεο επηκέξνπο 

επηζηήκεο. 

 


