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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, ανηεημί άκενςπμζ ζοκεζζέθενακ απυ 

ημκ πμθφηζιμ πνυκμ ημοξ, πςνίξ κα πενζιέκμοκ ακηάθθαβια.   Πνχηα απυ υθμοξ  εα 

ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα, ακχκοιμοξ ηαζ θίθμοξ,  

πςνίξ ημοξ μπμίμοξ δ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ δεκ εα ήηακ εθζηηή.  

ηδ ζοκέπεζα εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά ηδκ ηονία Εοβά μθία επζαθέπμοζα 

ηαεδβήηνζα ιμο, δ μπμία ιε αμήεδζε ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιμο 

ένεοκαξ, πνμζθένμκηαξ ιμο ηζξ πμθφηζιεξ βκχζεζξ ηδξ, ηδκ ηαεμδήβδζή ηδξ ηαζ ηδ 

ζηήνζλδ ηδξ. Έκα εενιυ εοπανζζηχ ζηα ιέθδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ, ηονία 

Σζζνχκδ Μανία, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζαξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηφνζμ Πακμοηζυπμοθμ Γεχνβζμ, Δπίημονμ 

Καεδβδηή ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο.  

Δλαζνεηζηά πμθφηζιδ ήηακ ηαζ δ αμήεεζα ημο ηονίμο Αεακάζζμο απθά ζηδ 

ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ενβαζίαξ.    

Σέθμξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδ ζφγοβμ ιμο Μάνς βζα ηδκ δεζηή, ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηδξ ζηήνζλδ, ζηδκ υθδ πνμζπάεεζα ιμο κα μθμηθδνχζς ημκ κέμ 

ηφηθμ βκχζεςκ πμο ακμίλαιε.  
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ΑΦΗΔΡΧΖ 

 

 

 

 

 

 

 

Σηην αγαπημένη μοσ μηηέρα, ποσ έθσγε ηόζο νφρίς από κονηά μας 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπόο: Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ, κα δζενεοκδεεί πυζμ 

αολδιέκμ ζε πενίμδμ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, είκαζ ημ άβπμξ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ, αθθά 

ηαζ εάκ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ επζπέδςκ ημο άβπμοξ ακάιεζα ζημκ 

πθδεοζιυ ημο Ν. Υακίςκ (κδζζςηζηή Δθθάδα)  ηαζ ζημκ πθδεοζιυ  ημο Ν. Λαηςκίαξ 

(δπεζνςηζηή Δθθάδα) . 

Μεζνδνινγία: ηδ ιεθέηδ έθααακ ιένμξ 300 άημια απυ ηάεε κμιυ. Γζα ηδ 

δζεηπεναίςζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ιεθέηδξ πνδζζιμπμζήεδηακ: ενςηδιαημθυβζμ 

ημζκςκζημδδιμβναθζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ δ ηθίιαηα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο άβπμοξ 

Hamilton (HS).  

Απνηειέζκαηα: Σμ 79,6% ηςκ ενςηδεέκηςκ είπακ έςξ ήπζαξ αανφηδηαξ άβπμξ, ημ 

14,6% είπακ έςξ ιέηνζαξ ηαζ ημ 5,8% είπακ έςξ ζμαανήξ ηαζ πμθφ ζμαανήξ 

αανφηδηαξ άβπμξ. Σα ιεβαθφηενα επίπεδα άβπμοξ ειθακίζεδηακ ζηδκ δθζηία άκς ηςκ 

70 εηχκ. Οζ ηεθεζυθμζημζ Γδιμηζημφ, αίςκακ ημ ιεβαθφηενμ άβπμξ, υπςξ ηαζ μζ 

πήνμζ/εξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ακφπακηνμοξ πμο αίςκακ ηα ιζηνυηενα επίπεδα άβπμοξ. 

Οζ ζοκηαλζμφπμζ ηαζ μζ αβνυηεξ ζοβηέκηνςκακ ηα ιεβαθφηενα επίπεδα άβπμοξ, ιε ηα 

ιζηνυηενα μζ άκενβμζ. Όζμζ έαθεπακ ηδθευναζδ ηαζ πήβαζκακ βζα ηαθέ είπακ ηα 

ορδθυηενα επίπεδα άβπμοξ, εκχ ηα ιζηνυηενα επίπεδα άβπμοξ αοημί πμο άημοβακ 

ιμοζζηή. Οζ ηάημζημζ ημο Ν. Υακίςκ αίςκακ πενζζζυηενμ άβπμξ (HS=9,45) απυ ημοξ 

ηαημίημοξ ημο Ν. Λαηςκίαξ (HS=8,32). Οζ Λάηςκεξ ήηακ πζμ πθμφζζμζ ηαζ πζμ 

πνυεοιμζ κα ιεηαηζκδεμφκ ζε άθθδ πενζμπή ηονίςξ θυβς ακενβίαξ. Οζ Υακζχηεξ 

είπακ πενζζζυηενα παζδζά ήηακ πμθφ πζμ ζηακμπμζδιέκμζ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ 

ενβαζίαξ ημοξ, δζάααγακ πενζζζυηενα αζαθία ηαζ ημζιυκημοζακ ημ ανάδο 

πενζζζυηενμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ Λάηςκεξ. 

πκπεξάζκαηα: Ζ πθεζμρδθία ημο δείβιαημξ ειθακίγεζ παιδθυ πμζμζηυ άβπμοξ ιε 

ιεβαθφηενα επίπεδα ζηα Υακζά. Ζ ειθάκζζδ ημο άβπμοξ ανέεδηε κα  επδνεάγεηαζ 

ηονίςξ απυ ηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ πμο αζχκμοκ μζ άκενςπμζ ιεβαθφηενδξ 

δθζηίαξ.  

Λέμεηο Κιεηδηά: Άβπμξ, ημζκςκζημμζημκμιζημί πανάβμκηεξ, δδιμβναθζηά 

παναηηδνζζηζηά, ακενβία.  
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ABSTRACT 

 

Aim: The investigation of the stress status in a period of financial crisis in general 

population, and which factors differentiate that in an island population (Chania) 

versus   land population (Lakonia). 

Methodology: This study includes 300 people from each Prefecture. For the 

completion of this study we used: 1) the Demographic and Socioeconomic data 

questionnaire and 2) the Hamilton questionnaire for the validation of stress (HS). 

Results: 79.6% of the participants  had mild stress, 14.6% had medium and 5.8% had 

severe and quite severe stress. The greatest levels were stress demonstrated by people 

aged 70+. Primary school graduates displayed the greatest stress, as well as widowed 

versus singles, experiencing the least. Pensioners and farmers suffered the greatest in 

contrast with the unemployed. Great stress levels were demonstrated by people 

watching television and going for coffee versus people that listen to music. Chania’s 

residents suffered more stress (HS=9.45) compared with Lakonia’s residents 

(HS=8.32). Lakonia’s residents were richer and more willing to move to another 

residence due to unemployment. Residents of Chania had more children, were more 

satisfied from their job’s environment, they were also reading more books and 

sleeping more at night. 

Conclusions: The majority of our sample presents relatively low stress status, with 

residents of Chania displaying the greatest. Stress development showed to be 

correlated with social isolation concerning older ages.  

Key words: Anxiety, socioeconomic factors, demographic characteristics, 

unemployment.  
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ΜΔΡΟ Α΄: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 
 

 θνπόο ηεο Μειέηεο 

 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ, κα δζενεοκδεεί πυζμ αολδιέκμ ζε 

πενίμδμ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ηδκ μπμία αζχκεζ δ πχνα ιαξ, είκαζ ημ άβπμξ ζημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ, αθθά ηαζ εάκ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ επζπέδςκ ημο άβπμοξ 

ακάιεζα ζημκ πθδεοζιυ ημο Ν. Υακίςκ (κδζζςηζηή Δθθάδα)  ηαζ ζημκ πθδεοζιυ  

ημο Ν. Λαηςκίαξ (δπεζνςηζηή Δθθάδα) . 

Θα ακαθοεμφκ μζ πανάβμκηεξ ημο άβπμοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ημζκςκζημμζημκμιζημφξ 

πανάβμκηεξ ημο ηοπαίμο δείβιαημξ.  

ε πμζεξ δθζηίεξ ηαζ ζε πμζεξ μζημκμιζηέξ ηθίιαηεξ, εζηζάγεηαζ δ ιεβαθφηενδ 

ζοβηέκηνςζδ άβπμοξ ηαζ πςξ εηδδθχκεηαζ αοηυ.  

Οζ άκενβμζ έπμοκ ηα ίδζα πμζμζηά άβπμοξ, ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ 

εάκ υπζ ημ ίδζμ ζζπφεζ ακά πθδεοζιζαηή πενζμπή εθέβπμο; 

 

εκαζία ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ζδιακηζηυηδηα ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ 

εθάπζζημξ μ ανζειυξ ηςκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ εηπμκδεεί ηαζ μζ μπμίεξ δζενεοκμφκ ηδκ 

αβπχδδ δζάεεζδ ζε βεκζηυ πθδεοζιυ. Δπζπνυζεεηα, δεκ οπάνπμοκ ζοβηνζηζηέξ 

ιεθέηεξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ πενζμπχκ ζηδκ Δθθάδα.  

Ακαιέκεηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ κα εοαζζεδημπμζήζμοκ ηζξ 

ανιυδζεξ ανπέξ πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ ηα απαναίηδηα ιέηνα ηαζ εζδζηυηενα κα 

οθμπμζδεμφκ δνάζεζξ ηαζ πνμβνάιιαηα πανέιααζδξ, πνυθδρδξ ηαζ πνμαβςβήξ 

οβείαξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

 

2.1. Άγρνο 

2.1.1. Πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «άγρνο» 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ εηοιμθμβζηή πνμέθεοζδ ηδξ θέλδξ «άβπμξ», εα πνέπεζ κα ηδκ 

ακαγδηήζμοιε ζηδκ Ανπαία Δθθδκζηή βθχζζα, υπμο ημ νήια «άβπς» ζήιαζκε 

«πζέγς δοκαηά ημ θαζιυ, πκίβς, ζηναββαθίγς», πενζβνάθμκηαξ ιε απυθοηδ αηνίαεζα 

ημ δοζάνεζημ ζοκαίζεδια πμο αζχκμοιε ζημ θαζιυ αθθά ηαζ ζηδκ ακαπκμή ιαξ, υηακ 

αβπςκυιαζηε (Γειεκεηγήξ,1991). 

 

2.1.2. Οξηζκόο ηνπ άγρνπο 

Σμ άβπμξ εεςνείηαζ ςξ ιία ηαηάζηαζδ αβςκίαξ, ακδζοπίαξ ηαζ ααεααζυηδηαξ 

(Schnohr et al, 2005). Βζχκεηαζ ςξ ροπμθμβζηή πίεζδ (stress), δ μπμία ιε ηδ ζεζνά 

ηδξ μνίγεηαζ ςξ ιία ημζκή ακενχπζκδ ειπεζνία, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ ιία 

πνμζδμηία θυαμο βζα ηάπμζμ δοζάνεζημ βεβμκυξ ζημ ιέθθμκ, απμηεθεί δε 

θοζζμθμβζηή εηδήθςζδ ηάεε ακχηενμο γχκημξ μνβακζζιμφ ηαζ μνζμεεηείηαζ ςξ ιζα 

εζδζηή ακηαθθαβή ακάιεζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ζοζηήιαημξ, άημιμ-ημζκςκία 

ηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ πενζαάθθμκημξ (Ανβονμπμφθμο, 1999). 

Σμ άβπμξ είκαζ, ιέπνζ εκυξ ζδιείμο, θοζζμθμβζηυ ηαζ πνήζζιμ ζημζπείμ ηδξ 

ακενχπζκδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Με αοηυ, μζ ζςιαηζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ επζδυζεζξ 

αολάκμκηαζ ηαζ εκδοκαιχκμκηαζ. ε θοζζμθμβζηυ ααειυ απμηεθεί ηδκ ροπμθμβζηή 

εημζιυηδηα πνμξ επαβνφπκδζδ ηαζ πνμεημζιαζία ημο αηυιμο βζα κα δνάζεζ εθυζμκ 

ιζα ηαηάζηαζδ απεζθεί ηδκ ροπμζςιαηζηή ζοβηνυηδζή ημο. Ζ ζηακυηδηα ημο 

ακενχπμο ζημ κα πνμζανιυγεηαζ δζαηανάζζεηαζ υηακ ημ άβπμξ, ςξ κμζδνή 

ηαηάζηαζδ, εηδδθχκεηαζ ζε ιέβζζημ ααειυ 
 
(Barlow, 2000) 

To άβπμξ ηυζμ ςξ αιοκηζηυξ ιδπακζζιυξ υζμ ηαζ ςξ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ, ηδκ 

μπμία αζχκεζ ημ άημιμ, ειθακίγεζ πμθθέξ δζαζηάζεζξ. Ανπζηά, μζ επζζηήιμκεξ 

οπμζηήνζλακ υηζ απμηεθεί θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ηάεε γςκηακμφ μνβακζζιμφ ζε 

απεζθέξ απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, δ μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια κα θαιαάκμοκ 

πχνα πανμδζηέξ αθθαβέξ ακαθμνζηά ιε ηζξ αζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ. 

Δίκαζ ααζζηυ κα ακαθενεεί υηζ έκα ενέεζζια, ημ μπμίμ ιεηαθνάγεηαζ ςξ απεζθδηζηυ, 

ακάθμβα ιε ημ ααειυ έκηαζδξ αθθά ηαζ ηδ θφζδ ημο, ιπμνεί κα επζθένεζ πμθθά 

ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα, υπςξ είκαζ δ αβςκία, μ έκημκμξ εοιυξ ηαζ μ πακζηυξ. 
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Δπζπθέμκ, οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ κα πνμηαθέζεζ δζαηαναπέξ ζηζξ βκςζηζηέξ 

θεζημονβίεξ ημο αηυιμο ιε ηδκ ειθάκζζδ έιιμκςκ ζηέρεςκ, ακδζοπίαξ ηαεχξ ηαζ 

αδοκαιίαξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ. Άθθα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ ιενζηή αδελζυηδηα 

ζηζξ ηζκήζεζξ, οπενηζκδηζηυηδηα ή ημζκςκζηή απμιυκςζδ (Παπαδάημο ηαζ 

Ακαβκςζηυπμοθμξ, 1999).  

Σμ ζηνεξ, επζπνυζεεηα, πνμηφπηεζ ζηα πθαίζζα ηδξ δοκαιζηήξ αθθδθεπίδναζδξ 

ιεηαλφ ημο αηυιμο ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ (McEwen, 2012). Όηακ ημ άημιμ 

ακηζθαιαάκεηαζ ιία αζοιθςκία ή ακηίθαζδ – πναβιαηζηή ή θακηαζηζηή – ακάιεζα 

ζηζξ απαζηήζεζξ πμο πνμαάθθεζ ιία ηαηάζηαζδ ηαζ ζηα απμεέιαηα – αζμθμβζηά, 

ροπμθμβζηά, ηαζ ημζκςκζηά – πμο δζαεέηεζ βζα κα ηδκ ακηζιεηςπίζεζ, ηυηε αζχκεζ 

ζηνεξ (Παπαδάημο ηαζ Ακαβκςζηυπμοθμξ, 1999).  

Ζ έκηαζδ ημο άβπμοξ ελανηάηαζ υπζ ιυκμ απυ ελςηενζηά ενεείζιαηα, αθθά ηαζ απυ 

εκδμβεκείξ πανάβμκηεξ (π.π. πνμζςπζηυηδηα, ειπεζνία) απυ πνμδβμφιεκα αβπμβυκα 

βεβμκυηα πμο δνμοκ αενμζζηζηά ζηδ αίςζδ ιζαξ κέαξ απεζθήξ, ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ 

ηάεε άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ελςηενζηυ ενέεζζια, ηαεχξ ηαζ ηνυπμοξ πμο επζθέβεζ 

βζα κα ημ ακηζιεηςπίζεζ (Παπαδάημο ηαζ Ακαβκςζηυπμοθμξ, 1999). Σμ άβπμξ είκαζ 

έκαξ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ επδνεάγεζ ζε πμθφ ζδιακηζηυ ααειυ ημ ηαηά πυζμ μ 

ενβαγυιεκμξ απμδίδεζ ζηδκ δμοθεζά ημο ηαζ ζημ πμζμ εα είκαζ ημ πμζμηζηυ 

απμηέθεζια ηδξ ενβαζίαξ ημο. Λυβς ηδξ πμθφπθμηδξ θφζδξ ημο ίδζμο ημο άβπμοξ, μζ 

επζδνάζεζξ δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ. Τπεναμθζηυ άβπμξ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδκ ελμοεέκςζδ. φιθςκα ιε ημκ Κάκηα Α. (1995), μνζζιέκα 

επαββέθιαηα είκαζ εη θφζεςξ πενζζζυηενμ αβπμβυκα απυ ηάπμζα άθθα. Μεηαλφ 

αοηχκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα έκζημθα επαββέθιαηα, ηα ηαθθζηεπκζηά, ηα επαββέθιαηα 

δζμίηδζδξ ηαζ ειπμνίμο, παναβςβήξ ηαζ ηαηαζηεοχκ, ηα επαββέθιαηα οβείαξ ηαζ 

ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ η.ά. 

 

2.1.3. Δίδε άγρνπο 

Σμ άβπμξ θμζπυκ πςνίγεηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ (Morris, Davis & Hutchings, 1981): Ζ 

πνχηδ απυ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ κμδηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ δ 

δεφηενδ ιε ηδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα. Σμ βκςζηζηυ άβπμξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

επίβκςζδ απυ ηδκ πθεονά ημο αηυιμο δοζάνεζηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζπεηζηά ιε ημκ 

εαοηυ ημο ή ιε ελςηενζηά ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ακδζοπία ηαζ εκμπθδηζηέξ κμενέξ 
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εζηυκεξ, εκχ ημ ζςιαηζηυ άβπμξ, ακαθένεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ ημο αηυιμο βζα ηδ 

θοζζμθμβζηή δζέβενζδ, δ μπμία έπεζ ανκδηζηή ηαηεφεοκζδ.   

Σμ άβπμξ επμιέκςξ ιπμνεί κα έπεζ ροπμβεκή πνμέθεοζδ ή ιπμνεί κα είκαζ ζοκέπεζα 

ζςιαηζηήξ πάεδζδξ. Έπεζ δε άιεζδ ζπέζδ ηαζ ελάνηδζδ απυ ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ 

ηυζιμ, ηδξ βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ, ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ ημο αηυιμο. 

Ακάθμβα ιε ηδ δζάνηεζα ημο ζοκαβενιμφ ηαζ ιε ηδ ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία 

πανμοζζάγμκηαζ, ηα είδδ ημο άβπμοξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

Ολφ άβπμξ  

Πνμηαθείηαζ απυ µία ηαηάζηαζδ έκημκδ πμο ιυθζξ πνμδβήεδηε ή πμο άιεζα 

επίηεζηαζ. Θέηεζ ημ άημµμ ζε εημζιυηδηα ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιέπνζ ηαζ 

εοπάνζζηδ έκηαζδ, επακαθαιαακυιεκα υιςξ ελακηθεί ημ άημµμ.   

 Δπεζζμδζαηυ μλφ άβπμξ  

Δίκαζ ημ μλφ ζηνεξ ζε ηαεδιενζκή ζπεδυκ αάζδ. Σα άημια αοηά είκαζ ζα κα 

ανίζημκηαζ δζανηχξ «ζηδκ πνίγα». Πνμηαθεί έκημκα ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα υπςξ 

βαζηνζηυ έθημξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδ ζοιπενζθμνά υπςξ επζεεηζηυηδηα. 

  Υνυκζμ άβπμξ   

Σμ άημµμ ανίζηεηαζ ιυκζια ζε µία ηαηάζηαζδ ζηνεξ, ηδκ μπμία ιέζα ζημ πνυκμ ηδ 

ζοκδείγεζ ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ γςήξ ημο. Ζ γςή, ημο θαίκεηαζ 

«ιίγενδ» ηαζ ζηάζζµδ. Σμ άημµμ θεείνεηαζ ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά ηαζ κμζχεεζ 

δοζηοπζζιέκμ ηαζ ακζηακμπμίδημ. Σμ πνυκζμ άβπμξ έπεζ πμθφ ζμαανέξ επζπηχζεζξ πμο 

ιπμνεί ηαζ κα ελεθζπεεί ζε ζδιακηζηυ ροπζηυ ή ζςιαηζηυ πνυαθδια  (μφναξ, 2007). 

 

2.2.  Ζ αληίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή πίεζε  

 

 αβςκία, δ έκηαζδ, δ ακδζοπία, μ θυαμξ ηαζ ημ άβπμξ απμηεθμφκ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζοπκά ζε υθα ηα άημια. Χζηυζμ, δεκ έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια ζςιαηζηέξ ή ροπμθμβζηέξ αθάαεξ ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ 

πενζπηχζεςκ εεςνμφκηαζ αζζεήιαηα «θοζζμθμβζηά» ηαζ γςηζηά βζα ηδκ ακενχπζκδ 

επζαίςζδ. Πνυηεζηαζ βζα ακηζδνάζεζξ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο δδιζμονβμφκ άβπμξ ή είκαζ 

επζηίκδοκεξ ηαζ εεςνμφκηαζ παεμθμβζηέξ ιυκμ ζε εηείκεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, ηαηά ηζξ 

μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζε οπεναμθζηυ ααειυ ή/ηαζ ειθακίγμκηαζ ζε ζοκεήηεξ πμο δεκ 

ηζξ δζηαζμθμβμφκ (Kennerley, 1999). Γζα πανάδεζβια: αημφς έκα ζηοθί κα βααβίγεζ, 

ακδζοπχ υηζ εα ιε δαβηχζεζ, θμαάιαζ υηζ ηζκδοκεφεζ δ γςή ιμο ηαζ κζχες ιεβάθμ 

Ζ 
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άβπμξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ εα ήηακ εκηεθχξ θοζζμθμβζηή ηαζ πνήζζιδ ακ 

δζέζπζγα έκα δνυιμ ηαζ έαθεπα λαθκζηά έκα ζηοθί κα ένπεηαζ επζεεηζηά πνμξ ημ ιένμξ 

ιμο, αθθά εα ήηακ οπεναμθζηή ηαζ πενζηηή ακ ηαευιμοκ ζημ παβηάηζ ιίαξ πθαηείαξ 

ηαζ ημ ζηοθί πενκμφζε ήνειμ απυ ηδκ πθαηεία. Ζ ηαηάθθδθδ ακηαπυηνζζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ζημοξ ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ απμηεθεί ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα 

αίζεδζδ εοελίαξ, επανηή άζηδζδ ηαεδηυκηςκ, ηαεχξ ηαζ εεηζηέξ ημζκςκζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ. Ακηίεεηα, δ αηαηάθθδθδ ακηαπυηνζζδ ημο ζοζηήιαημξ ημο ζηνεξ 

ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ιπμνεί κα εοεφκεηαζ βζα 

δζάθμνεξ εκδμηνζκζηέξ, ιεηααμθζηέξ, αοημάκμζεξ ηαζ ροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ. Ζ 

ακάπηολδ ηαζ δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοκεδηχκ αοηχκ ελανηχκηαζ πνςηανπζηά απυ ηδ 

βεκεηζηή εοπάεεζα ημο αηυιμο, ηδκ έηεεζδ ζε δοζιεκείξ πενζααθθμκηζημφξ 

πανάβμκηεξ ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια ημο αβπςηζημφ βεβμκυημξ (Charmandari E., et al., 

2012). 

 

2.2.1. Οη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο αγρνγόλεο θαηαζηάζεηο 

«Γε εα ιπμνμφζε κα είκαζ πζμ υιμνθα. Μία γεζηή ακμζλζάηζηδ διένα ζηδκ ελμπή, 

ιυκδ ιε ηδ ιζηνή ιμο ηυνδ. Συηε, είδα ιία ανημφδα κα ηνέπεζ ηαηαπάκς ιαξ. 

Αζζεάκεδηα ηδκ αδνεκαθίκδ κα ηοθάεζ ζηζξ θθέαεξ ιμο ηαζ ηδκ ηανδζά ιμο κα 

ημκηεφεζ κα ζπάζεζ. Οζ ηνίπεξ ζηα πένζα ιμο ζδηχεδηακ, ημ ζχια ιμο ζθίπηδηε ηαζ 

ημ ιυκμ πμο ιπμνμφζα εηείκδ ηδ ζηζβιή κα ζηεθηχ ήηακ ιε πμζμκ ηνυπμ κα 

πνμζηαηεφζς ημ παζδί ιμο. Έπνεπε κα πνμθοθάλς ηδκ ηυνδ ιμο. Σδκ άνπαλα ηαζ 

άνπζζα κα ηνέπς πμθφ βνήβμνα. Ξέπαζα κα πάνς ηα παζπκίδζα ηδξ, ηδ θςημβναθζηή 

ιδπακή ηαζ ημ ιυκμ πμο ζοκεπχξ ζηεθηυιμοκ ήηακ δ πυνηα ζηδκ άθθδ άηνδ ημο 

πςναθζμφ πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοιε κα δζαθφβμοιε. Πναβιαηζηά, δεκ λένς απυ 

πμφ πνμήθεε υθδ αοηή δ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή εκένβεζα. Χζηυζμ, ανήηα ηδ δφκαιδ 

κα ιεηαθένς ηδκ ηυνδ ιμο ιε αζθάθεζα ςξ ηδκ πυνηα πνμημφ δ ανημφδα πνμθάαεζ 

κα ιαξ θηάζεζ. Μεηά έκζςεα ελμοεεκςιέκδ, αθθά ζηαδζαηά άνπζζα κα ζοκένπμιαζ». 

Ζ αβςκία, δ έκηαζδ, δ ακδζοπία, μ θυαμξ ηαζ ημ άβπμξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

ακενχπζκδ επζαίςζδ, επεζδή αηνζαχξ πνμεημζιάγμοκ ημ ίδζμ ημ άημιμ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ηζξ αβπμβυκεξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ επζηίκδοκεξ ηαηαζηάζεζξ. οιαάθθμοκ 

ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ αδνεκαθίκδξ, δ μπμία πνμλεκεί αθθαβέξ ηυζμ ζςιαηζηά υζμ 

ηαζ κμδηζηά, μζ μπμίεξ αθθαβέξ, ζηδ ζοκέπεζα, πνμεημζιάγμοκ ημ άημιμ είηε βζα κα 

ακηζιεηςπίζεζ ιία πνυηθδζδ είηε βζα κα δζαθφβεζ απυ ιία επζηίκδοκδ ηαηάζηαζδ. 
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Μυθζξ λεπεναζηεί δ αβπμβυκμξ ηαηάζηαζδ ή μ ηίκδοκμξ, αοηέξ μζ πανμδζηέξ αθθαβέξ 

ανπίγμοκ ζζβά-ζζβά κα οπμπςνμφκ (Μάκμξ, 1997). 

Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ ηίκδοκμζ πμο έπνεπε κα 

ακηζιεηςπίζμοκ μζ πνυβμκμί ιαξ ηαζ πμο ήηακ πμθφ «πεζνμπζαζημί» (π.π. άβνζα γχα, 

επενζηέξ βεζημκζηέξ θοθέξ η.θπ.). Χξ εη ημφημο, δ ακηίδναζδ μάτη-θσγή ήηακ δ πζμ 

ηαηάθθδθδ βζα ηζξ ζοκεήηεξ, ζηζξ μπμίεξ γμφζακ. Ακηζεέηςξ, μζ αβπμβυκεξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο ηαθμφιαζηε κα ακηζιεηςπίζμοιε ζήιενα είκαζ πζμ αθδνδιέκεξ: 

ηαεοζηενήζεζξ, μζημκμιζηά ή μζημβεκεζαηά πνμαθήιαηα, πζεζηζηέξ πνμεεζιίεξ, 

ακενβία η.ά. Χζηυζμ, ζοκεπίγμοιε κα αζχκμοιε ηζξ ίδζεξ ζςιαηζηέξ, κμδηζηέξ ηαζ 

ζοιπενζθμνζηέξ αθθαβέξ πμο αίςκακ ηαζ μζ πνυβμκμί ιαξ (Γημηγαιάκδξ, 1996). 

 

 Οι ζφμαηικές αλλαγές 

«....Αζζεάκεδηα ηδκ αδνεκαθίκδ κα ηοθάεζ ζηζξ θθέαεξ ιμο ηαζ ηδκ ηανδζά ιμο κα 

ημκηεφεζ κα ζπάζεζ. Οζ ηνίπεξ ζηα πένζα ιμο ζδηχεδηακ, ημ ζχια ιμο ζθίπηδηε...». 

ηζξ ζςιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο είκαζ πζεακυ κα αζχζεζ ημ άημιμ ηάπμζα ζηζβιή ζηδ 

γςή ημο πενζθαιαάκμκηαζ δ αολδιέκδ ιοσηή ηάζδ, δ επζηάποκζδ ημο νοειμφ ηδξ 

ακαπκμήξ, δ ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, δ εθίδνςζδ ηαζ μζ αθθαβέξ ζηδκ πεπηζηή 

θεζημονβία. Όθεξ μζ πνμακαθενυιεκεξ ακηζδνάζεζξ μδδβμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

εημζιυηδηαξ βζα δνάζδ ηαζ ελδβμφκ πμθθέξ απυ ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ, μζ μπμίεξ 

ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδ δδιζμονβία άβπμοξ, υπςξ δ έκηαζδ ηςκ ιοχκ, δ ημθηή 

ακαπκμή, δ ηαποηανδία, μ ζδνχηαξ, μζ εκμπθήζεζξ ζηδκ ημζθζαηή πχνα η.ά. Οζ 

αθθαβέξ αοηέξ είκαζ πμθφ πνήζζιεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ απαζηείηαζ έκα 

«λέζπαζια» ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ: βζα ημκ αεθδηή πμο εημζιάγεηαζ κα ηνέλεζ, 

βζα πανάδεζβια. Υςνίξ αοηέξ ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ μ αεθδηήξ δεκ εα ήηακ έημζιμξ 

κα δνάζεζ (Καθπάημβθμο, 1998). 

 

 Οι υστολογικές αλλαγές 

«...ημ ιυκμ πμο ιπμνμφζα εηείκδ ηδ ζηζβιή κα ζηεθηχ ήηακ ιε πμζμκ ηνυπμ κα 

πνμζηαηεφζς ημ παζδί ιμο. Έπνεπε κα πνμθοθάλς ηδκ ηυνδ ιμο. Σδκ άνπαλα ηαζ 

άνπζζα κα ηνέπς πμθφ βνήβμνα. Ξέπαζα κα πάνς ηα παζπκίδζα ηδξ, ηδ θςημβναθζηή 

ιδπακή ηαζ ημ ιυκμ πμο ζοκεπχξ ζηεθηυιμοκ ήηακ δ πυνηα ζηδκ άθθδ άηνδ ημο 

πςναθζμφ πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοιε κα δζαθφβμοιε...». 

Οζ ροπμθμβζηέξ αθθαβέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ πενζθαιαάκμοκ 

αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ ιαξ ηαζ, ιενζηέξ θμνέξ, ζηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ. Καζ μζ 
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ροπμθμβζηέξ αθθαβέξ ιάξ αμδεμφκ κα ακηζιεηςπίζμοιε ηζξ αβπμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ. 

Όηακ ακηζιεηςπίγμοιε επζηίκδοκεξ ή αβπμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ, είιαζηε ζε εέζδ κα 

εζηζάζμοιε πενζζζυηενμ ηδ ζηέρδ ιαξ, μπυηε είκαζ δοκαηυκ κα έπμοιε αολδιέκδ 

ζηακυηδηα ζοβηέκηνςζδξ ηαζ θφζδξ πνμαθδιάηςκ. Αοηή είκαζ δ ζδακζηή κμδηζηή 

ηαηάζηαζδ βζα ηάπμζμκ πμο ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ιζα ζμαανή πνυηθδζδ: 

παναδείβιαημξ πάνζκ, βζα έκα πεζνμονβυ πμο πναβιαημπμζεί ιζα επέιααζδ, έκα 

πνδιαηζζηή πμο θαιαάκεζ ιζα επείβμοζα απυθαζδ βζα ηζξ επεκδφζεζξ ημο, έκα βμκέα 

πμο πνμθαααίκεζ ημ παζδί ημο πνζκ πεηαπηεί ζηδ ιέζδ ημο δνυιμο. Υάνδ ζηδκ 

ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ ιεζχκεηαζ δ πζεακυηδηα βζα θάεδ απνμζελίαξ 

(Καθπάημβθμο, 1998). 

Κάης απυ ηδκ επίδναζδ αβπμβυκςκ ηαηαζηάζεςκ, είκαζ επίζδξ δοκαηυκ ημ άημιμ κα 

αζχζεζ δζαθμνεηζηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, υπςξ έκημκμ εηκεονζζιυ ή 

ακηζεέηςξ έκα αίζεδια εοελίαξ. Σέημζα παναδείβιαηα είκαζ μ παηέναξ πμο πενκάεζ 

ιζα πενίμδμ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ ζηδ δμοθεζά ημο ηαζ βίκεηαζ εοέλαπημξ ιε ηα παζδζά 

ημο, ή δ δζεοεφκηνζα πμο βίκεηαζ ζδζαζηένςξ αοζηδνή αθθά ηαζ δναζηήνζα υηακ 

πθδζζάγεζ ηάπμζα ζδιακηζηή πνμεεζιία, ή μ έθδαμξ πμο παναημθμοεεί ιε έλαρδ ιζα 

ηαζκία ηνυιμο (Καθπάημβθμο, 1998). 

 

 Οι ζσμπεριθορικές αλλαγές 

«...Πναβιαηζηά, δεκ λένς απυ πμφ πνμήθεε υθδ αοηή δ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή 

εκένβεζα. Χζηυζμ, ανήηα ηδ δφκαιδ κα ιεηαθένς ηδκ ηυνδ ιμο ιε αζθάθεζα ςξ ηδκ 

πυνηα πνμημφ δ ανημφδα πνμθάαεζ κα ιαξ θηάζεζ....». 

Όηακ ακηζιεηςπίγμοιε επζηίκδοκεξ ή αβπμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ, ζημ επίπεδμ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ παναηδνμφκηαζ ζοκήεςξ ακηζδνάζεζξ δζαθοβήξ ή εημζιυηδηαξ, δδθαδή 

θσγής ή μάτης. Ακ δς έκα ημνιυ δέκηνμο κα πέθηεζ ηαηαπάκς ιμο, εα έπς έκα 

λέζπαζια εκένβεζαξ ηαζ εα ηζκαπηχ ιαηνζά βζα κα ημκ απμθφβς. Δάκ πάζς ημκ 

έθεβπμ ημο αοημηζκήημο εκχ μδδβχ, εα πνμζπαεήζς απμθαζζζηζηά κα ημ επακαθένς 

ζηδκ πμνεία ημο ηαζ εα ανς ηδ δφκαιδ κα ηναηήζς βενά ημ ηζιυκζ. Καζ πάθζ, μζ 

ακηζδνάζεζξ αοηέξ είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ. Υςνίξ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ ζηδ 

ζοιπενζθμνά ιμο, εα ανζζηυιμοκ παβζδεοιέκμξ ηάης απυ έκα ημνιυ δέκηνμο ή ημ 

αοημηίκδημ ιμο εα ζοκέπζγε ακελέθεβηημ ηδκ πμνεία ημο (Βθάπμο, 2004). 

Δπμιέκςξ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μζ ακηζδνάζεζξ ζηζξ αβπμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ ζε 

ζςιαηζηυ, κμδηζηυ ηαζ ζοιπενζθμνζηυ επίπεδμ είκαζ θοζζμθμβζηέξ, πνήζζιεξ ηαζ 

ζοπκά ηαίνζαξ ζδιαζίαξ.  
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Στήμα 1. Ψστολογική πίεζη και απόδοζη 

 

Μάθζζηα, ιέπνζξ εκυξ ζδιείμο, υζμ πενζζζυηενδ ροπμθμβζηή πίεζδ αζχκμοιε, ηυζμ 

αολάκεηαζ δ ζηακυηδηά ιαξ κα ακηζιεηςπίγμοιε ηζξ αβπμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ. Αοηυ 

θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια 1. ημ ηάης ιένμξ ζδιεζχκεηαζ δ ηαηάζηαζδ ηδξ παθάνςζδξ, 

υπμο δεκ είιαζηε επανηχξ ελμπθζζιέκμζ -ζε ζςιαηζηυ ηαζ κμδηζηυ επίπεδμ- βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηοπυκ ηζκδφκςκ, ιζα ηαζ δεκ είιαζηε έημζιμζ βζα ηδκ ακάθδρδ δνάζδξ. 

Καεχξ αολάκεηαζ δ έκηαζδ, αολάκμκηαζ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ -ζςιαηζηέξ ηαζ κμδηζηέξ - 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ αβπμβυκςκ παναβυκηςκ (Βθάπμο, 2004). 

 

2.2.2. Ζ ρξόληα ςπρνινγηθή πίεζε 

«Παθζυηενα είπα ηαθή βκχιδ βζα ημκ εαοηυ ιμο ηαζ ήιμοκ βειάημξ εκένβεζα ηαζ 

ηαζκμφνζεξ ζδέεξ, αθθά υθα αοηά άθθαλακ απυ ηδ ζηζβιή πμο άνπζζε δ ηνίζδ ζηδκ 

επζπείνδζδ. Σχνα πζα πνέπεζ πναβιαηζηά κα πζέζς ημκ εαοηυ ιμο βζα κα ηάκς αηυιδ 

ηαζ ηζξ πζμ ζοκδεζζιέκεξ ηαεδιενζκά; δναζηδνζυηδηεξ, βζαηί αζζεάκμιαζ ημφναζδ ηαζ 

κςενυηδηα. Αηυιδ ηαζ υηακ ηεθεζχκς ηδκ ενβαζία ιμο δεκ αζζεάκμιαζ ζηακμπμίδζδ 

ηαζ υθα ιμζάγμοκ ιε αββανεία. Καζ δεκ είκαζ ιυκμ αοηυ. Δπζζηνέθς ζημ ζπίηζ 

ακδζοπχκηαξ βζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηδκ απυδμζδ ιμο. Γεκ ιπμνχ κα δζχλς αοηέξ 

ηζξ ζηέρεζξ απυ ημ ιοαθυ ιμο, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπαίκς ηακ ζημκ ηυπμ κα 

πνμζπαεχ κα είιαζ ημζκςκζηυξ. Μενζηέξ θμνέξ αζζεάκμιαζ άννςζημξ ελαζηίαξ υθςκ 

αοηχκ ηαζ μ φπκμξ ιμο δεκ είκαζ θοζζμθμβζηυξ εδχ ηαζ ιήκεξ. Γεκ ιπμνχ κα 
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ηαηαθάας πχξ ιπμνχ κα πζέγς ηυζμ πμθφ ημκ εαοηυ ιμο πςνίξ κα ηαηαθήβς 

πμοεεκά». 

Δίκαζ αέααζμ υηζ μζ αθθαβέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ζηδκ 

ροπμθμβζηή πίεζδ είκαζ αναποπνυεεζια ςθέθζιεξ, αθμφ πνμεημζιάγμοκ ημ ζχια ιαξ 

βζα ηδκ ακάθδρδ δνάζδξ ηαζ εζηζάγμοκ ηδ ζηέρδ ιαξ ζηδ θφζδ ημο άιεζμο 

πνμαθήιαημξ. Χζηυζμ, μζ ζοβηεηνζιέκεξ αθθαβέξ ελεθίπεδηακ ςξ άιεζδ ηαζ 

πνμζςνζκή ακηίδναζδ ζηζξ αβπμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ ζηαιαημφζακ αιέζςξ 

ιυθζξ μ ηίκδοκμξ πενκμφζε. Δάκ αοηέξ μζ ακηζδνάζεζξ δεκ ελαθακζζημφκ ιεηά ηδκ 

πάνμδμ ημο ηζκδφκμο, ακ δδθαδή δ ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ βίκεζ πνυκζα ή 

οπεναμθζηή, ηυηε δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα (Kennerley, 1999). ε αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ λεπενκάιε ημ ζδιείμ ηδξ ηαθφηενδξ απυδμζδξ ιαξ ηαζ δ απυδμζδ ιαξ 

ανπίγεζ κα πανμοζζάγεζ ηάιρδ. ημ ζπήια 2 θαίκεηαζ δ ηαιπφθδ ηδξ ζπέζδξ 

ροπμθμβζηήξ πίεζδξ-απυδμζδξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Στήμα 2. Η καμπύλη υστολογικής πίεζης-απόδοζης 

 

 

 Οι ζφμαηικές αλλαγές 

ε πενζπηχζεζξ πνυκζαξ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ ηα ζςιαηζηά αζζεδηδνζαηά αζζεήιαηα 

βίκμκηαζ πζμ δοζάνεζηα. Ζ ιοσηή έκηαζδ, πμο είκαζ ηυζμ ζδιακηζηή βζα ηδκ 

ακηίδναζδ ιάπδξ ηαζ θοβήξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εκμπθήζεζξ ζε μπμζμδήπμηε 

ζδιείμ ημο ζχιαημξ, υπςξ ηεθαθαθβία, δοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ, πυκμ ζημοξ 

χιμοξ, ζημκ αοπέκα ηαζ ζημ ζηήεμξ, βαζηνζηέξ ηνάιπεξ, ηνέιμοθμ ηαζ αδοκαιία  
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ζηα άηνα. Τπυ ηδκ επίδναζδ πνυκζαξ ή οπεναμθζηήξ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ, είκαζ 

πζεακυ ημ άημιμ κα αζζεάκεηαζ ημοξ πηφπμοξ ηδξ ηανδζάξ ημο ηαζ, ηαεχξ δ ανηδνζαηή 

ημο πίεζδ ακεααίκεζ, κα ανπίζεζ κα αζζεάκεηαζ γάθδ, κα έπεζ εαιπή υναζδ ηαζ ειαμέξ 

χηςκ. Ζ αφλδζδ ημο νοειμφ ηδξ ακαπκμήξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ίθζββμ, καοηία ηαζ 

νδπή ακαπκμή. Ακ δ παναηεηαιέκδ ροπμθμβζηή πίεζδ πθήλεζ ηαζ ημ πεπηζηυ 

ζφζηδια, ηυηε ιπμνεί κα πανμοζζαζημφκ ηάζδ βζα ειεηυ, δζάννμζα ηαζ πυκμζ ζημ 

ζημιάπζ. Σέθμξ, ιπμνεί κα παναηδνδεεί οπεναμθζηή εθίδνςζδ, δ μπμία, πανυηζ δεκ 

είκαζ επζαθααήξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αιδπακία (Kennerley, 1999). 

 

 Οι υστολογικές αλλαγές 

Οζ ροπμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο αηυιμο απέκακηζ ζηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο ημο 

πνμηαθμφκ άβπμξ, ακ επζιείκμοκ, μδδβμφκ ζηδκ εζηίαζδ ηδξ ζηέρδξ  ζηδκ έκηαζδ ηαζ 

ηδκ ακδζοπία, ιε απμηέθεζια ημ άημιμ κα θμαάηαζ πάκηα ιήπςξ ημο ζοιαεί ημ 

πεζνυηενμ, κα πζζηεφεζ υηζ ηα πνμαθήιαηά ημο δεκ ιπμνμφκ κα επζθοεμφκ ηαζ βεκζηά 

κα ηάκεζ ζηέρεζξ ιε ανκδηζηυ πενζεπυιεκμ. Αοηυξ θμζπυκ μ ανκδηζηυξ ηνυπμξ 

ζηέρδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ 

δδιζμονβία εκυξ θαφθμο ηφηθμο ηδξ ιμνθήξ: «Έπς πυκμοξ ζημ ζηήεμξ. Κάηζ δεκ 

πάεζ ηαθά ιε ηδκ ηανδζά ιμο!»- ή: «Αοηή δ αίζεδζδ είκαζ ακοπυθμνδ ηαζ δεκ ιπμνχ 

κα ηάκς ηίπμηα βζα κα αθθάλεζ!». Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ ροπμθμβζηή πίεζδ πμο 

οθίζηαηαζ ημ άημιμ δζαηδνείηαζ ζε πμθφ ορδθά επίπεδα ηαζ ςξ εη ημφημο παναηείκεζ 

ηδ ζςιαηζηή δοζθμνία ηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδκ ακδζοπία. 

Οζ ζοκαζζεδιαηζηέξ αθθαβέξ πμο ζοιααίκμοκ ελαζηίαξ ηδξ παναηεηαιέκδξ ακδζοπίαξ 

ηαζ ημο ζοκεπμφξ άβπμοξ ζοκήεςξ πνμηαθμφκ κεονζηυηδηα, ηαηάπηςζδ ημο δεζημφ 

ηαζ ζοκεπή θυαμ. Όηακ ημ άημιμ κζχεεζ έηζζ, δοζημθεφεηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημοξ αβπμβυκμοξ πανάβμκηεξ ηαζ, υηακ ηα απμεέιαηα ακηζιεηχπζζδξ 

ηςκ αβπμβυκςκ ηαηαζηάζεςκ πμο δζαεέηεζ είκαζ πενζμνζζιέκα, είκαζ πμθφ πζμ πζεακυ 

κα ηαηααθδεεί απυ ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ (Καθακηγή - Αγίγζ, 2004). 

 

 Οι ζσμπεριθορικές αλλαγές 

Οζ αθθαβέξ ζηδ ζοιπενζθμνά, ακ ελαημθμοεήζμοκ, ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 

πνμαθήιαηα. Ζ ζοκεπζγυιεκδ έηνδλδ δναζηδνζυηδηαξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

κεονζηυηδηα ηαζ αζαζφκδ ιάξ ελμοεεκχκεζ, ιαξ ημονάγεζ ηαζ ιαξ ηάκεζ θζβυηενμ 

ζηακμφξ κα πεζνζζημφιε ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ. Ζ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ πνυζθδρδξ 

ηνμθήξ, ημο ηαπκίζιαημξ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ μζκμπκεφιαημξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 
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ζςιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα ιε ορδθυ ηίιδια βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ 

αίζεδζδ εοελίαξ ιαξ. Ζ πζμ ζοπκή ακηίδναζδ ζημ θυαμ είκαζ δ θοβή ή δ απμθοβή ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ή ημο ακηζηεζιέκμο πμο ημκ πνμηαθεί. Χζηυζμ, δ ακαημφθζζδ πμο 

απμημιίγεζ ημ άημιμ απυ ηδκ απμθοβή είκαζ ζοκήεςξ πνμζςνζκή ηαζ μδδβεί ζε 

ιείςζδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ημο, ιε απμηέθεζια δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδκ 

επυιεκδ θμνά κα είκαζ αηυιδ δοζημθυηενδ (Καθακηγή - Αγίγζ, 2004). 

Ζ ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ, θμζπυκ, ιπμνεί απυ ιυκδ ηδξ κα βίκεζ πδβή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 3. Ο θαύλος κύκλος ηης υστολογικής πίεζης και ηης δσζθορίας 

 

δοζθμνίαξ. Αοηυ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ επεζδή μζ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ πνμηαθμφκ 

ακδζοπία, ή επεζδή δ ακδζοπία ηαζ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ αθθαβέξ ιεζχκμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα ακηζιεηχπζζδξ αβπμβυκςκ ηαηαζηάζεςκ, ή επεζδή δ ιείςζδ ηδξ 

αοημπεπμίεδζδξ ηάκεζ πζμ δφζημθδ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαζ ημ λεπέναζια ημο θυαμο. 

Οπμζμζδήπμηε ηαζ ακ είκαζ μ θυβμξ, υηακ δ θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή 

πίεζδ πνμηαθεί πνυζεεηδ δοζθμνία, δδιζμονβείηαζ έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ μ μπμίμξ 

είκαζ πμθφ δφζημθμ κα εθεβπεεί (ζπήια 3). Αοηυξ μ θαφθμξ ηφηθμξ, μ μπμίμξ 

ζοκηδνεί ηδκ ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ, απμηεθεί ημκ ημζκυ πανάβμκηα ζε 

υθα ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακδζοπία, ημ θυαμ ηαζ ημ άβπμξ 

(Καθακηγή - Αγίγζ, 2004). 

 

2.2.3. Ση πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή πίεζε; 

Σμ ενέεζζια πμο πονμδμηεί ηδκ ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ είκαζ είηε ιζα 

πναβιαηζηή είηε ιζα θακηαζηζηή απεζθή (Καθπάημβθμο, 1998). Γζα πανάδεζβια, έκαξ 

άκενςπμξ ιε θμαία βζα ηα θίδζα εα αζζεακυηακ άζπδια ηυζμ ζηδ εέα εκυξ 

πναβιαηζημφ θζδζμφ υζμ ηαζ ζηδ εέα ιζαξ εζηυκαξ θζδζμφ. Θα είπε ηδκ ίδζα ακηίδναζδ 
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ηυζμ ακ πίζηεοε υηζ είδε έκα θίδζ, υζμ ηαζ ακ πίζηεοε υηζ είκαζ πζεακυ κα δεζ έκα θίδζ - 

βζα πανάδεζβια ζημ γςμθμβζηυ ηήπμ. Μζα βοκαίηα πμο θμαάηαζ οπεναμθζηά κα 

ιζθήζεζ ζε ημζκυ εα αζζεακυηακ πακζηυ ηδ ζηζβιή πμο εα ζδηςκυηακ βζα κα αβάθεζ 

θυβμ ζε έκα βάιμ, αθθά ιπμνεί κα αζζεακυηακ αηνζαχξ ημ ίδζμ θμαζζιέκδ ακ πίζηεοε 

υηζ εα ηδξ γδηδεεί κα ζδηςεεί ηαζ κα ιζθήζεζ πςνίξ κα έπεζ πνμεζδμπμζδεεί. 

Όπμζμ ηαζ ακ είκαζ ημ αίηζμ πμο πονμδμηεί ηδκ ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ, ημ 

ηθεζδί βζα ηα επίιμκα πνμαθήιαηα είκαζ μ θαφθμξ ηφηθμξ δζαηήνδζδξ ηδξ ακδζοπίαξ, 

ημο θυαμο ηαζ ημο άβπμοξ, μ μπμίμξ ζοκηδνεί ημ πνυαθδια.  

 

2.3. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην πξόβιεκα  
 

Κάεε άκενςπμξ αζχκεζ δζαθμνεηζηά ηδκ ακδζοπία, ημ θυαμ ηαζ ημ άβπμξ. Πανυηζ 

πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθφ οπμηεζιεκζηή ειπεζνία, μζ εζδζημί έπμοκ ακαηαθφρεζ υηζ 

μνζζιέκα είδδ θυαμο ηαζ άβπμοξ ιμζνάγμκηαζ ημζκά παναηηδνζζηζηά ηαζ υηζ είκαζ ζε 

εέζδ κα δζαβκχζμοκ δζάθμνα είδδ πνμαθδιάηςκ. Οζ πζμ ζοκήεεζξ δζαβκχζεζξ είκαζ μζ 

θμαίεξ, μ πακζηυξ, δ βεκζηεοιέκδ αβπχδδξ δζαηαναπή, δ ζδεμροπακαβηαζηζηή 

δζαηαναπή, δ δζαηαναπή ιεηά απυ ιεηαηναοιαηζηή ροπμθμβζηή πίεζδ, ηα ζςιαηζηά 

πνμαθήιαηα, δ οπμπμκδνίαζδ ηαζ ημ ζφκδνμιμ ενβαζζαηήξ ελμοεέκςζδξ (Υανίθα, 

2002).  

2.3.1. Οι θοβίες 

Ο θυαμξ είκαζ έκα ζοπκυ θαζκυιεκμ, αθθά ιπμνεί κα βίκεζ παεμθμβζηυξ -θμαία- υηακ 

είκαζ οπεναμθζηά έκημκμξ ή/ηαζ υηακ μδδβεί ζε απμθοβέξ πμο πεζνμηενεφμοκ ηδκ 

πμζυηδηα γςήξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα εοιυιαζηε υηζ μνζζιέκμζ έκημκμζ θυαμζ είκαζ 

απμθφηςξ οβζείξ (υπςξ μ θυαμξ κα αάθεηε ημ πένζ ζαξ ζηδ θςηζά, μ θυαμξ ιπνμζηά 

ζε ζηφθμοξ πμο αβάγμοκ αθνμφξ απυ ημ ζηυια η.θπ.), ηαεχξ ηαζ υηζ μνζζιέκμζ 

έκημκμζ θυαμζ δεκ επζδεζκχκμοκ ημ επίπεδμ γςήξ. Ζ θμαία βζα ηδκ μδήβδζδ, βζα 

πανάδεζβια, ιπμνεί κα ιδκ απαζπμθήζεζ πμηέ έκα άημιμ πμο δεκ είκαζ ακαβηαζιέκμ 

κα μδδβεί, αθθά δ ίδζα θμαία εα ήηακ ηαηαζηνμθζηή βζα έκακ επαββεθιαηία μδδβυ. 

Ζ δηαηήξεζε ησλ θνβηώλ. Οζ θμαίεξ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα δεκ οπμπςνμφκ 

ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, επεζδή μ πάζπςκ οπενεηηζιά ζοζηδιαηζηά ημκ ηίκδοκμ 

πμο δζαηνέπεζ ηαζ μδδβείηαζ ζε απμθοβέξ. Αοηή δ ηαηάζηαζδ ημκ ειπμδίγεζ κα εθέβλεζ 

ακ μ θυαμξ ημο έπεζ νεαθζζηζηή αάζδ ηαζ κα ακαπηφλεζ ηζξ δελζυηδηεξ ακηζιεηχπζζδξ 
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πμο εα ημο επέηνεπακ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ θμαία ημο ιε αοημπεπμίεδζδ (Υανίθα, 

2002, Καθπάημβθμο, 1998). 

Οζ θμαίεξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ιενζηέξ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ. Οζ ηφνζεξ 

ηαηδβμνίεξ είκαζ μζ εζδζηέξ θμαίεξ, δ ημζκςκζηή θμαία ηαζ δ αβμναθμαία. 

 

 Οι απλές θοβίες 

Πνυηεζηαζ βζα θμαίεξ ζοβηεηνζιέκςκ ακηζηεζιέκςκ ή ηαηαζηάζεςκ, ηζξ μπμίεξ 

ιπμνμφιε εφημθα κα ηαηακμήζμοιε ηαζ κα πενζβνάρμοιε: θμαία βζα ηζξ ζθήηεξ, 

ορμθμαία, θμαία βζα ημοξ πμκηζημφξ η.θπ. Ηζημνζηά, μζ θμαίεξ έπμοκ ηαλζκμιδεεί 

ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο πνμηαθεί ημ θυαμ ηαζ έηζζ έπμοκ δδιζμονβδεεί 

μνζζιέκμζ εκδζαθένμκηεξ υνμζ (Καναδήιαξ, 2004): 

- ιεθζζζμθμαία [αββθ. apiphobia]: θμαία βζα ιέθζζζεξ 

- αζιαημθμαία [αββθ. haematophobia]: θμαία βζα ημ αίια 

- αναπκμθμαία [αββθ. arachnophobia]: θμαία βζα ηζξ ανάπκεξ 

- ανμκημθμαία [αββθ. brontophobia]: θμαία βζα ηζξ ανμκηέξ 

- ειεημθμαία [αββθ. emetophobia]: θμαία βζα ημκ ειεηυ 

- οδνμθμαία [αββθ. hydrophobia]: θμαία βζα ημ κενυ 

- μθζδμθμαία [αββθ. ophidophobia]: θμαία βζα ηα θίδζα 

- μνκζεμθμαία [αββθ. ornithophobia]: θμαία βζα ηα πμοθζά 

- γςμθμαία [αββθ. zoophobia]: θμαία βζα ηα γχα 

Ακελάνηδηα απυ ηδκ πδβή ημο θυαμο, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ έκα ακηζηείιεκμ ή ιζα 

ηαηάζηαζδ πμο εηθαιαάκεηαζ ςξ απεζθή πονμδμηεί ιζα έκημκδ ακηίδναζδ άβπμοξ. 

 

 Οι κοινφνικές θοβίες 

Οζ ημζκςκζηέξ θμαίεξ δζαθένμοκ απυ ηζξ πμθφ εζδζηέξ απθέξ θμαίεξ, ηαεχξ ζε ηέημζεξ 

πενζπηχζεζξ ημ άημιμ θμαάηαζ ιία ζεζνά ηαηαζηάζεςκ ηαηά ηζξ μπμίεξ είκαζ πζεακυ 

κα εηηεεεί ζε ηνζηζηή, υπςξ είκαζ δ μιζθία ιπνμζηά ζε ημζκυ (Μάκμξ, 1997). 

οκήεςξ μ πάζπςκ πνμαθέπεζ υηζ εα δεπεεί ανκδηζηή ηνζηζηή ηαζ αοηυ ημκ θμαίγεζ. 

Αοηυξ μ θυαμξ ιεζχκεζ ηδκ απυδμζδ ημο ζε ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ, ηνμθμδμηχκηαξ έηζζ 

έκα θαφθμ ηφηθμ ακδζοπίαξ. 
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 Η αγοραθοβία 

Αβμναθμαία δεκ ζδιαίκεζ απθχξ ημ θυαμ ηςκ ακμζηηχκ πχνςκ. Δίκαζ μ θυαμξ ηδξ 

απμιάηνοκζδξ απυ έκακ αζθαθή πχνμ, υπςξ ημ ζπίηζ, ημ αοημηίκδημ, ημ βναθείμ ημο 

βζαηνμφ, ή απυ έκα ζοκδοαζιυ πχνςκ πμο πνμζθένμοκ αζθάθεζα. Ο θυαμξ ζοκήεςξ 

ακηακαηθά ηδκ πνμζδμηία ημο πάζπμκηα υηζ ηάηζ ηνμιενυ εα ζοιαεί ζημκ ίδζμ, ζε 

αοημφξ πμο αβαπάεζ ή ζηδκ πενζμοζία ημο. Ζ αβμναθμαία ζοπκά ζοκμδεφεηαζ απυ 

πνμζαμθέξ πακζημφ, επεζδή δ θμαζηή ακηίδναζδ είκαζ πμθφ έκημκδ (Μάκμξ, 1997). 

 

2.3.2. Ο παληθόο 

Ο υνμξ «πνμζαμθή πακζημφ» ακαθένεηαζ ζε έκημκμ θυαμ άιεζμο ηζκδφκμο ή 

επζηείιεκδξ ηαηαζηνμθήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ιζα πμθφ ζζπονή ζςιαηζηή ακηίδναζδ. Οζ 

πάζπμκηεξ ζοπκά κζχεμοκ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ακαπκεφζμοκ, αζζεάκμκηαζ πυκμ ζημ 

ζηήεμξ, πμθφ έκημκμ θυαμ ηαζ εμθχκμοκ ηα ιάηζα ημοξ. Ζ έκανλδ ηδξ πνμζαμθήξ 

πακζημφ είκαζ πμθφ βνήβμνδ ηαζ ηα ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα πμθφ έκημκα, εζδζηά ακ ημ 

άημιμ πανμοζζάζεζ οπένπκμζα. Ζ έκημκδ ακαπκμή ή οπένπκμζα είκαζ ιζα ζοπκή 

ακηίδναζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πακζημφ, δ μπμία πνμηαθεί αηυιδ πζμ δοζάνεζηα 

ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα, υπςξ γάθδ, ιονιήβηζαζια, ιοσηυ πυκμ ηαζ αμφζζια ζηα 

αοηζά. Πμθθά βεβμκυηα ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ πνμζαμθή πακζημφ· βζα 

πανάδεζβια, υηακ ημ άημιμ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ θμαίαξ ημο 

ηαζ κζχεεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα ημ ακηζιεηςπίζεζ, πανενιδκεφεζ ημκ πυκμ ζημ ζηήεμξ 

ημο ςξ ηανδζαηή πνμζαμθή ή εηθαιαάκεζ ηδ γάθδ ημο ςξ ημ πνχημ ζφιπηςια 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Silove & Manicavasagar, 2000). 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ παληθνύ. οπκά μ πακζηυξ ζοκοπάνπεζ ιε άθθεξ αβπχδεζξ 

δζαηαναπέξ ηαζ ηνμθμδμηείηαζ απυ ηδκ ηάζδ ημο αηυιμο κα αβάγεζ αοεαίνεηα 

ζοιπενάζιαηα πμο ημ θμαίγμοκ: «Γεκ ιπμνχ κα ημ ακηζιεηςπίζς», «Πεεαίκς!» 

η.θπ. Ο πακζηυξ ηείκεζ κα ζοκηδνείηαζ ελαζηίαξ ηδξ πανενιδκείαξ ηςκ ζςιαηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ, ηδξ οπενεηηίιδζδξ ημο ιεβέεμοξ ημο ηζκδφκμο, ημο θυαμο βζα ηάπμζμ 

ιεθθμκηζηυ ηίκδοκμ, ηδξ οπένπκμζαξ ηαζ ηςκ απμθοβχκ (Silove & Manicavasagar, 

2000). 

 

2.3.3. Ζ γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή 

Ο υνμξ «βεκζηεοιέκδ αβπχδδξ δζαηαναπή» πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβναθεί ημ 

επίιμκμ, δζάποημ άβπμξ πμο πνμηαθεί ζπεδυκ ζοκεπή ζςιαηζηή ηαζ κμδηζηή 
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δοζθμνία. Όζμζ οπμθένμοκ απυ ηδ δζαηαναπή αοηή πενζβνάθμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ημοξ 

ιε δδθχζεζξ ημο ηφπμο: «Γεκ οπάνπεζ ζηζβιή πμο κα ιδκ ακδζοπχ» ή: «Γεκ ιπμνχ 

κα δνειήζς πμηέ, πάκημηε ηάηζ ιε απαζπμθεί. Δίιαζ ζοκεπχξ κεονζηυξ». Πμθθέξ 

θμνέξ μζ πάζπμκηεξ ακαθένμοκ πενζυδμοξ υπμο ημ άβπμξ βίκεηαζ εκημκυηενμ ηαζ 

ζοπκά ειθακίγεηαζ «ζηα ηαθά ημο ηαεμοιέκμο». Αοηή δ πνυκζα ακδζοπία πνμηαθεί 

ζςιαηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ελάκηθδζδ (Stallard, 2011). 

Ζ δηαηήξεζε ηεο γεληθεπκέλεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο. Γεκζηά εεςνείηαζ υηζ δ 

βεκζηεοιέκδ αβπχδδξ δζαηαναπή ααζίγεηαζ ζε έκα πθήεμξ ακήζοπςκ ζηέρεςκ ή ζε 

πανενιδκείεξ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ ηαηαζηάζεςκ ςξ απεζθδηζηχκ. ηδ εεναπεία 

υθμζ αοημί μζ θυαμζ ακηζιεηςπίγμκηαζ μ ηαεέκαξ λεπςνζζηά. 

 

2.3.4. Ζ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή 

Ζ ζδεμροπακαβηαζηζηή δζαηαναπή ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηακαβηαζηζηή εηηέθεζδ απυ 

ημ άημιμ ζοβηεηνζιέκςκ πνάλεςκ ή ζηδκ ειιμκή ημο ζε ζοβηεηνζιέκεξ κμενέξ 

εζηυκεξ ή ζηέρεζξ πνμηεζιέκμο κα ακαημοθζζηεί απυ ημ άβπμξ. Γζα πανάδεζβια, έκα 

άημιμ ιπμνεί κα κζχεεζ οπμπνεςιέκμ κα πθέκεζ ηα πένζα ημο ηαη' επακάθδρδ ή κα 

εθέβπεζ ακ μζ δζαηυπηεξ είκαζ ηθεζζημί λακά ηαζ λακά. Έκα άθθμ άημιμ ιπμνεί κα 

κζχεεζ οπμπνεςιέκμ κα θένκεζ ζημ ιοαθυ ημο ηαζ ακαβηαζηζηά ηδκ εζηυκα ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημο ηαζ κα ηδ αθέπεζ κμενά οβζή ηαζ αζθαθή, ή κα επακαθαιαάκεζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηαεδζοπαζηζηέξ θνάζεζξ. ηδκ ζδεμροπακαβηαζηζηή δζαηαναπή 

παναηδνείηαζ ιζα αθοζίδα ακηζδνάζεςκ: ανπζηά, ηάηζ πμο ημ άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ 

ςξ απεζθή πνμηαθεί ιζα ααζακζζηζηή ζηέρδ (ή εζηυκα), δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ 

οπμπνεχκεζ ημκ πάζπμκηα κα πνμαεί ζε ηαεδζοπαζηζηέξ ζςιαηζηέξ ή κμδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ (Γημηγαιάκδξ, 1996, Chansky, 2008). 

Οζ πάζπμκηεξ απυ ζδεμροπακαβηαζηζηή δζαηαναπή ζοπκά κζχεμοκ αιδπακία ηαζ 

κηνμπή βζα ημ πνυαθδια ημοξ, εκχ πμθθμί απυ αοημφξ δεκ απμηαθφπημοκ πμηέ ηζξ 

δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Χζηυζμ, δ ακηίδναζδ ιαξ ζε ιζα ζηέρδ ή ιζα εζηυκα 

πμο ιαξ πνμηαθεί ακδζοπία είκαζ ςθέθζιδ, ανηεί κα ιδκ είκαζ οπεναμθζηή. Γζα 

πανάδεζβια, έκα άημιμ αβαίκεζ απυ ημ ζπίηζ ημο ηαζ ζηέθηεηαζ: «Έζαδζα ηδκ 

ημογίκα; Θα ήηακ επζηίκδοκμ κα ηδκ αθήζς ακαιιέκδ υθδ ηδκ διένα». Ζ ζηέρδ 

αοηή ιπμνεί κα ημ ηάκεζ κα βονίζεζ πίζς ηαζ κα εθέβλεζ ηδκ ημογίκα. Δπίζδξ, ιζα 

βοκαίηα πμο δζααάγεζ έκα άνενμ βζα ημκ ηανηίκμ ημο ιαζημφ, ημ μπμίμ ηδξ πνμηαθεί 

ηδ ζηέρδ: «Μπμνεί κα δζαηνέπς ηίκδοκμ», μπυηε πδβαίκεζ κα ηάκεζ ηζξ απαναίηδηεξ 
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ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ. Έκαξ παηέναξ πμο, ηαεχξ μδδβεί πνμξ ημ ζπίηζ ημο, αθέπεζ έκα 

αοημηίκδημ κα πηοπάεζ ιζα ημπέθα πμο ανίζηεηαζ ζε έκα πμδήθαημ πςνίξ θχηα. Ζ 

ζηδκή αοηή ημο θένκεζ ζημ ιοαθυ ηδ δοζάνεζηδ εζηυκα εκυξ αοημηζκήημο πμο 

ηναοιαηίγεζ ηα δζηά ημο παζδζά, ιε απμηέθεζια υηακ θηάκεζ ζπίηζ κα ζπεφζεζ κα 

εθέβλεζ ακ θεζημονβμφκ ηα θχηα ηςκ πμδδθάηςκ ηςκ παζδζχκ ημο (Γημηγαιάκδξ, 

1996, Chansky, 2008). 

Όθεξ μζ παναπάκς ακηζδνάζεζξ είκαζ ςθέθζιεξ, αθθά εα ήηακ δοζθεζημονβζηέξ ακ 

κζχεαιε ακαβηαζιέκμζ κα βονίζμοιε πίζς δέηα θμνέξ ηαζ πενζζζυηενμ βζα κα 

εθέβλμοιε ηδκ ημογίκα, ή ακ δ βοκαίηα ηαηαθαιαακυηακ πενζμδζηά απυ θυαμοξ βζα 

πνμαθήιαηα οβείαξ ηαζ επζζηεπηυηακ ζοκέπεζα ημ βζαηνυ, ή ακ μ παηέναξ 

ηαηαηθογυηακ απυ ηνμιαηηζηέξ εζηυκεξ βζα ηα παζδζά ημο ηαζ βζκυηακ 

οπενπνμζηαηεοηζηυξ πνμηεζιέκμο κα ηαεδζοπάζεζ ηδκ ακδζοπία ημο. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο. Οζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ 

πνμζπαεμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ ζδεμροπακαβηαζηζηή δζαηαναπή ιε απμθοβέξ, 

αημθμοεχκηαξ δδθαδή ιζα ηαηηζηή πμο δζαζςκίγεζ ημ πνυαθδια. Γζα πανάδεζβια, 

επζζηνέθμοκ είημζζ θμνέξ ζημ ζπίηζ πνμηεζιέκμο κα ηαεδζοπάζμοκ ηζξ δοζάνεζηεξ 

ζηέρεζξ ημοξ βζα ημκ ηίκδοκμ πονηαβζάξ, ακαγδημφκ ζοκεπείξ ηαεδζοπαζηζηέξ 

επζαεααζχζεζξ απυ ημ βζαηνυ βζα κα απμθφβμοκ επίιμκμοξ θυαμοξ ζπεηζηά ιε 

πνμαθήιαηα οβείαξ ή πενζμνίγμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ημοξ πνμηεζιέκμο 

κα ηαηαπναΰκμοκ ηδκ ακδζοπία ημοξ βζ' αοηά. Καη' αοηυ ημκ ηνυπμ δεκ ιαεαίκμοκ 

πμηέ υηζ μζ θυαμζ ημοξ δεκ έπμοκ νεαθζζηζηή αάζδ ή υηζ ιπμνμφκ κα ημοξ οπμιείκμοκ. 

Σμ απμηέθεζια είκαζ μζ θυαμζ ημοξ κα δζαηδνμφκ ηδκ έκηαζδ ημοξ ζημ αηέναζμ 

(Γημηγαιάκδξ, 1996, Chansky, 2008). 

 

2.3.5. Ζ δηαηαξαρή κεηά από κεηαηξαπκαηηθή ςπρνινγηθή πίεζε 

Ζ δζαηαναπή ιεηά απυ ιεηαηναοιαηζηή ροπμθμβζηή πίεζδ ακαθένεηαζ ζε ιζα 

ακηίδναζδ πμο αημθμοεεί ηναοιαηζηά βεβμκυηα έλς απυ ηα ζοκδεζζιέκα, υπςξ 

ηνμπαία δοζηοπήιαηα, αζαζιμί, θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ η.θπ. Οζ πνχηεξ ένεοκεξ 

ζπεηζηά ιε ηδ δζαηαναπή αοηή έβζκακ ζε ζηναηζχηεξ πμο επέζηνεθακ απυ πμθειζηέξ 

επζπεζνήζεζξ πανμοζζάγμκηαξ παναηηδνζζηζηέξ αηναίεξ ακηζδνάζεζξ ροπμθμβζηήξ 

πίεζδξ. Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ εκ θυβς δζαηαναπήξ, ημ μπμίμ ζοκήεςξ 

ζοκμδεουηακ απυ ηα ηθαζζηά ζοιπηχιαηα άβπμοξ, ήηακ επακαθαιαακυιεκεξ έκημκεξ 

ακαικήζεζξ ή υκεζνα ημο ζοβηεηνζιέκμο βεβμκυημξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 
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ζοκοπήνπακ ηαζ ιεηααμθέξ ζηδκ έκηαζδ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ, υπςξ 

πμθφ αολδιέκδ εοαζζεδζία ζημκ ηνυιμ ή έκημκδ ηάζδ βζα ηθάια. Μενζηέξ θμνέξ δ 

ιεηαηναοιαηζηή ακηίδναζδ επζθένεζ ζοκαζζεδιαηζηυ ιμφδζαζια, πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ 

άημιμ έπεζ πενζμνζζιέκεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ή αιαθοιιέκα ηαζ 

απμκεηνςιέκα ζοκαζζεήιαηα. Ζ δζαηαναπή αοηή απμδείπεδηε υηζ είκαζ δ ηοπζηή 

ζοκέπεζα πμζηίθςκ ηναοιαηζηχκ βεβμκυηςκ ηαζ υηζ ακηακαηθά ιζα θοζζηή δζενβαζία 

ακάθδρδξ πμο απαζηεί ιενζημφξ ιήκεξ βζα κα μθμηθδνςεεί (Μάκμξ, 1997, Meiser-

Stedman, Yule, Smith, Glucksman & Dalgleish, 2005) 

Ζ δηαηήξεζε ηεο δηαηαξαρήο κεηά από κεηαηξαπκαηηθή ςπρνινγηθή πίεζε. 

Πανυηζ δ ακηίδναζδ ζε ροπμθμβζηή πίεζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηναοιαηζηά βεβμκυηα 

ζοκήεςξ οπμπςνεί πςνίξ πανέιααζδ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ελεθίζζεηαζ ζε 

ιαηνμπνυκζμ πνυαθδια, ζδίςξ ακ μ πάζπςκ απμθεφβεζ άημια, ιένδ ή μηζδήπμηε άθθμ 

ιπμνεί κα ακαγςπονχζεζ ακαικήζεζξ ημο ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ. Αοηέξ μζ απμθοβέξ 

ιπμνεί κα εηθνάγμκηαζ είηε ζε επίπεδμ ζοιπενζθμνάξ είηε ζε κμδηζηυ επίπεδμ, αθθά 

ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ 

δζαηαναπήξ. Μμθμκυηζ ιπμνεί κα πνμηαθεί ιεβάθδ δοζθμνία, δ ηαηά ιέηςπμ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαικήζεςκ ημο ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ θαίκεηαζ κα είκαζ έκαξ 

απυ ημοξ πζμ απμηεθεζιαηζημφξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ δζαηαναπήξ ιεηά απυ 

ιεηαηναοιαηζηή ροπμθμβζηή πίεζδ (Μάκμξ, 1997, Nugent, Amstadter & Koenen, 

2008). 

 

2.3.6. Σα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο θαη ε ππνρνλδξίαζε 

Ζ ακηίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ είκαζ ιζα ακηίδναζδ ιε έκημκα ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ ακ είκαζ παναηεηαιέκδ, ιπμνεί κα βίκεζ δοζάνεζηδ ηαζ κα 

πνμηαθέζεζ ζςιαηζηά πνμαθήιαηα. 

 

Τα προβλήμαηα ζφμαηικής σγείας 

Μενζηέξ θμνέξ ηα ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα απμηεθμφκ ηδκ πνχηδ έκδεζλδ υηζ ημ άημιμ 

έπεζ οπεναμθζηή ροπμθμβζηή πίεζδ. οκήεδ ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα είκαζ δ ατπκία, ηα 

βαζηνεκηενζηά πνμαθήιαηα, μ πμκμηέθαθμξ, δ αολδιέκδ πίεζδ, δ επζδείκςζδ ημο 

άζειαημξ, δ δοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ, δ καοηία, δ γάθδ ηαζ δ δζάννμζα (Kennerley, 

1999).  
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Ζ δηαηήξεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζσκαηηθήο πγείαο. Ζ ροπμθμβζηή πίεζδ ιπμνεί 

κα ζοιαάθεζ ηυζμ ζηδκ πνυηθδζδ υζμ ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζςιαηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ. Έκα παζδάηζ ιπμνεί κα έπεζ καοηία ηαζ δζάννμζα επεζδή μζ απαζηήζεζξ 

ημο ζπμθείμο ημο πνμηαθμφκ ροπμθμβζηή πίεζδ. Αοηή δ ζςιαηζηή ακηίδναζδ είκαζ 

δοκαηυκ ιε ηδ ζεζνά ηδξ κα ημο πνμηαθέζεζ πνυζεεηδ ακδζοπία, βεβμκυξ πμο εα 

ζοκηδνήζεζ ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ ηαζ ηδκ αδζαεεζία. Έκαξ άκδναξ ιπμνεί κα 

ακαηαθφρεζ υηζ έπεζ αολδιέκδ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ βζ' αοηυ ημ θυβμ κα κζχζεζ ηυζμ 

έκημκδ ακδζοπία χζηε κα αολδεεί ημ άβπμξ ημο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα αολδεεί αηυιδ 

πενζζζυηενμ δ πίεζδ ημο (Kennerley, 1999, Robin & Leslie, 2006). 

 

Η σποτονδρίαζη 

Ο υνμξ αοηυξ πενζβνάθεζ έκα πνυαθδια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ. 

ηδκ οπμπμκδνίαζδ μ πάζπςκ κζχεεζ δοζθμνία ελαζηίαξ ηάπμζαξ ακηίδναζδξ ηδκ 

μπμία ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ζφιπηςια. οπκά ζπεηίγεηαζ ιε οπεναμθζηή εοαζζεδζία ημο 

αηυιμο ζηζξ θοζζμθμβζηέξ ζςιαηζηέξ αζζεήζεζξ ηαζ/ή ιε οπεναμθζηή ακδζοπία ηαζ 

θυαμ ιήπςξ ημθθήζεζ ηάπμζα ζμαανή αζεέκεζα. 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ππνρνλδξίαζεο. Ζ ακδζοπία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμπμκδνίαζδ 

είκαζ ηυζμ έκημκδ, χζηε ημ άημιμ δεκ απμδέπεηαζ ηζξ ηαεδζοπαζηζηέξ δζααεααζχζεζξ, 

ακ ηαζ ηζξ ακαγδηά ηαη' επακάθδρδ. Οζ ζοκεπείξ ηαεδζοπαζηζηέξ δζααεααζχζεζξ δεκ 

αμδεμφκ βζαηί ειπμδίγμοκ ημ άημιμ κα ιάεεζ κα ηαεδζοπάγεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ κα 

οπενκζηά ημοξ θυαμοξ ημο βζα εέιαηα οβείαξ. Ζ οπμπμκδνίαζδ ζοκηδνείηαζ ηαζ 

ελαζηίαξ ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ εθέβπςκ βζα εκδείλεζξ αζεέκεζαξ. Όθμζ έπμοιε 

ήπζεξ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ ηαζ υθμζ ηαηά ηαζνμφξ πανμοζζάγμοιε έκα μίδδια ή 

αβάγμοιε ζπονάηζα. Έηζζ, μπμζμζδήπμηε ακαγδηά ηέημζεξ εκδείλεζξ ιπμνεί κα ηζξ ανεζ 

ηαζ κα ηνμιάλεζ απυ ηδκ ακαηάθορδ ημοξ. Δπζπθέμκ, ακ ηάπμζμξ ηνίαεζ ηαζ ενεείγεζ 

ηα ζπονάηζα ημο, εα ηα ηάκεζ πεζνυηενα ηαζ εα ηνμιάλεζ αηυιδ πενζζζυηενμ 

(Kennerley, 1999, Robin & Leslie, 2006). 

 

2.3.7. Σν ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηαζκμφνζμ υνμ, μ μπμίμξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ 

ακηίδναζδ ημο αηυιμο ζε ιζα ηαηάζηαζδ ζοκεπμφξ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ πμο έπεζ 

πενάζεζ απαναηήνδηδ, ιέπνζ μ πάζπςκ (πζεακχξ ιε ηδκ οπυδεζλδ ηάπμζμο άθθμο) κα 

ζοκεζδδημπμζήζεζ υηζ δεκ ηδκ ακηζιεηςπίγεζ. Ζ ιαηνμπνυκζα ροπμθμβζηή πίεζδ 
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ιπμνεί κα είκαζ είηε «εεηζηή», υπςξ οπεναμθζηυξ θυνημξ ενβαζίαξ, πζεζηζηέξ 

πνμεεζιίεξ ή ιδ νεαθζζηζημί ζηυπμζ, είηε «ανκδηζηή», υπςξ ακία ζηδ δμοθεζά, 

έθθεζρδ αοημκμιίαξ ή ηάπμζα απμβμήηεοζδ. Ακελάνηδηα απυ ηδκ αζηία, ηα 

ζοιπηχιαηα είκαζ πανυιμζα ιε αοηά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δζαηαναπέξ ηδξ 

ροπμθμβζηήξ πίεζδξ, αθθά ηείκμοκ κα είκαζ πζμ έκημκα βζαηί ημ άημιμ αρδθά ηδκ 

ροπμθμβζηή πίεζδ ηαζ αδζαθμνεί, ιέπνζ αοηή κα βίκεζ ηυζμ έκημκδ ηαζ κα θηάζεζ ζε 

ηέημζα επίπεδα πμο κα επδνεάγεζ ηδκ εοελία ημο ηαζ ηδκ απυδμζδ ημο ζηδκ ενβαζία 

(Kennerley, 1999, Geiger- Brown, Muntaner & Lipscomb, 2004). 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ππεξβνιηθήο ςπρνινγηθήο πίεζεο. Σμ άημιμ ιπμνεί κα αβκμεί 

ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ πμο αζχκεζ θυβς ζοκήεεζαξ, υπςξ δ ιδηένα πμο θένκεζ ζε 

πέναξ ηζξ πζθζάδεξ οπμπνεχζεζξ ηδξ πςνίξ κα ζηαιαηά βζα κα ακαθμβζζηεί ηδκ πίεζδ 

πμο οθίζηαηαζ
-
ή ιπμνεί κα πανενιδκεφεζ ηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ ςξ «έκημκδ 

δναζηδνζμπμίδζδ», υπςξ μ εκεμοζζχδδξ πνδιαηζζηήξ πμο θέεζ υηζ «γεζ βζα ηδκ 

έκηαζδ» ηαζ ημ δζαζηεδάγεζ
-
 ή ιπμνεί ημ ηίκδηνμ ημο αηυιμο κα οπενηαθφπηεζ ημ 

αίζεδια ηδξ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ, υπςξ μ θζθυδμλμξ επζπεζνδιαηίαξ πμο εέθεζ κα 

πεηφπεζ ιε ηάεε ηνυπμ
-
 ή, ηέθμξ, επεζδή ημ άημιμ ιπμνεί κα ανκείηαζ ή κα θμαάηαζ κα 

πεζ «Όπζ» ηαζ έηζζ ηαηαθήβεζ κα ακαθαιαάκεζ πάνα πμθθέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ κα 

επζαανφκεζ ημ πνυβναιια ημο (Kennerley, 1999, Geiger- Brown, Muntaner & 

Lipscomb, 2004). 

 

2.3.8. Πώο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ην άγρνο 

Μπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ζε πμζα θάζδ ημο ηφηθμο άβπμοξ ανζζηυιαζηε ιεηνχκηαξ 

ηζξ ηζιέξ ηςκ μνιμκχκ (DHEA, ACTH, ημνηζγυθδ, εονμλίκδ) πμο πενζέπμκηαζ ζημ 

ζάθζμ. Καζ αοηυ βζαηί απυ ηδ ζηζβιή πμο μζ μνιυκεξ εηηνίκμκηαζ, μζ πενζζζυηενεξ 

πνμζημθθχκηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ ημο αίιαημξ. Μυκμ έκα ιένμξ απυ αοηέξ παναιέκεζ 

ακελάνηδημ ηαζ έημζιμ κα ιεηααζαάζεζ ηα ηαηάθθδθα ιδκφιαηα ηαζ αοηή δ 

ακελάνηδηδ πμζυηδηα είκαζ ειθακέζηενδ ζημ ζάθζμ πανά ζημ αίια (Holford, 1999). 

 

2.4. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 

Οζ παναδμζζαηέξ επζθμβέξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακδζοπίαξ, ημο θυαμο ηαζ ημο 

άβπμοξ είκαζ μζ ροπμθμβζηέξ ιέεμδμζ ηαζ/ή ηα θάνιαηα. Πανυηζ ημ θάνιαηα ήηακ 

πμθφ δζαδεδμιέκα ζηδ δεηαεηία ημο 1970 ηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, ημκ 
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ηεθεοηαίμ ηαζνυ μζ ροπμθμβζηέξ ιέεμδμζ βίκμκηαζ μθμέκα ηαζ πζμ δδιμθζθείξ. Σα 

δνειζζηζηά θάνιαηα δεκ είκαζ απαναζηήηςξ ηάηζ ηαηυ ζημ ααειυ πμο δ θήρδ ημοξ 

βίκεηαζ οπυ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ. Μπμνεί ιάθζζηα κα είκαζ πμθφ πνήζζια ζε 

πενζυδμοξ ηνίζδξ, αθθά δ ιαηνμπνυκζα πνήζδ ημοξ βεκζηά δε εεςνείηαζ ςθέθζιδ 

(Μάκμξ, 1997, Γημηγαιάκδξ, 1996). 

Τπάνπμοκ πμθφ ζζπονά επζπεζνήιαηα βζα ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ροπμθμβζηήξ 

πνμζέββζζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ θανιαηεοηζηή. Καη' ανπάξ, οπάνπμοκ απμδείλεζξ υηζ ηα 

θάνιαηα πνμηαθμφκ ελάνηδζδ, πςνίξ κα είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηά απυ ηδκ 

ροπμεεναπεία. Καηά δεφηενμ θυβμ, ηα θάνιαηα ιπμνεί κα πνμζθένμοκ ζημκ 

πάζπμκηα έκα ιέζμ ζοβηαθοιιέκςκ απμθοβχκ, ιε απμηέθεζια κα ακαπηφζζεηαζ 

ροπμθμβζηή ελάνηδζδ. Καηά ηνίημ θυβμ, οπάνπεζ δ πζεακυηδηα ηα δνειζζηζηά απθχξ 

κα ηαθφπημοκ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ακδζοπίαξ, ημο θυαμο ηαζ ημο άβπμοξ, πςνίξ κα 

ζημπεφμοκ ζηδκ αζηία ημο πνμαθήιαημξ, ιε απμηέθεζια ημ άημιμ κα ζοκεπίγεζ κα 

είκαζ εοάθςημ ζηδκ ροπμθμβζηή πίεζδ. Σέθμξ, δ πνήζδ ηςκ θανιάηςκ ιπμνεί κα έπεζ 

δοζάνεζηεξ πανεκένβεζεξ ηαζ κα αολήζεζ ημ άβπμξ ηςκ ακενχπςκ πμο είκαζ 

ζδζαζηένςξ εοαίζεδημζ ζηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ (Μάκμξ, 1997, Γημηγαιάκδξ, 1996). 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μθμέκα ηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ μζ πάζπμκηεξ 

απυ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ιπμνμφκ κα ςθεθδεμφκ απυ πνμβνάιιαηα αοημαμήεεζαξ, 

οπυ ηδκ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ υιςξ υηζ ημ πνυβναιια είκαζ μνβακςιέκμ ιε ηέημζμ 

ηνυπμ, χζηε κα επζηνέπεζ ζημκ πάζπμκηα κα αημθμοεήζεζ νεαθζζηζημφξ νοειμφξ ηαζ 

υηζ μζ ηεπκζηέξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζ' αοηυ εα βίκμοκ ηηήια ημο αηυιμο ιέζς 

εκηαηζηήξ πναηηζηήξ ελάζηδζδξ. Οπμζμζδήπμηε επζεοιεί κα ιεζχζεζ ηδ πνήζδ ηςκ 

δνειζζηζηχκ πνέπεζ κα βκςνίγεζ υηζ απαζηείηαζ πνυκμξ βζα ηδκ εηιάεδζδ ηαζ ηδκ 

πναηηζηή ελάζηδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ αοημαμήεεζαξ. 

Ζ εηιάεδζδ δελζμηήηςκ αοημαμήεεζαξ ζε ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θανιάηςκ είκαζ έκαξ 

απυ ημοξ αζθαθέζηενμοξ ηνυπμοξ βζα ηδκ απαθθαβή απυ ηα δνειζζηζηά, αθθά είκαζ 

πζεακυ δ δζαδζηαζία αοηή κα βίκεζ πζμ δφζημθδ ελαζηίαξ ζοιπηςιάηςκ ζηένδζδξ. Σα 

ζοιπηχιαηα αοηά δεκ ειθακίγμκηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ. Παν' υθα αοηά, εα 

πνέπεζ πάκηα ημ άημιμ κα ζοιαμοθεφεηαζ ημ βζαηνυ ημο πνμημφ πνμαεί ζε αθθαβέξ 

ηδξ δυζδξ πμο παίνκεζ ηαζ εα πνέπεζ κα ημο ακαθένεζ ηζξ εκμπθήζεζξ πμο πζεακχξ 

αζζεάκεηαζ. Σα ζοπκυηενα ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ είκαζ ηα ελήξ (Μάκμξ, 1997, 

Γημηγαιάκδξ, 1996, Robin & Leslie, 2006): 

αζζεήιαηα άβπμοξ· 

- δοζημθία ζοβηέκηνςζδξ, πνμαθήιαηα ικήιδξ· 
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- ηαναπή, κεονζηυηδηα· 

- ζημιαπζηέξ εκμπθήζεζξ· 

- οπενεοαζζεδζία· 

- αζζεήιαηα ιδ πναβιαηζηυηδηαξ
.
 

- ζςιαηζηή έκηαζδ ηαζ πυκμζ· 

- αθθαβέξ ζηδκ υνελδ· 

- δοζημθίεξ ζημκ φπκμ. 

Ακ υκηςξ ειθακζζεμφκ ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ, είκαζ ζδιακηζηυ ημ άημιμ κα 

ηαεδζοπάζεζ ημκ εαοηυ ημο ζηεπηυιεκμ υηζ ηα ζοιπηχιαηα αοηά είκαζ πνμζςνζκά 

ηαζ υηζ βνήβμνα μ μνβακζζιυξ ημο εα πνμζανιμζηεί ζηδ δζαημπή ηδξ πνήζδξ ημο 

θανιάημο. Όηακ επίζδξ ημ άημιμ ιεζχκεζ ηδ δυζδ πμο παίνκεζ, είκαζ ηαθυ κα 

πνμζπαεήζεζ κα ιδκ ακηζηαηαζηήζεζ ημ θάνιαημ ηαηακαθχκμκηαξ μζκμπκεοιαηχδδ, 

ηνχβμκηαξ οπεναμθζηά ή ηαπκίγμκηαξ, αθμφ ημ ιυκμ πμο εα ηαηαθένεζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ είκαζ κα απμηηήζεζ κέα πνμαθήιαηα πμο εα ημ βειίζμοκ ακδζοπία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 
 

Άγρνο θαη ζσκαηηθή λόζνο: Ζ επίδξαζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ 

παξαγόλησλ  

 

Ζ αβπχδδξ δζάεεζδ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ζοπκυηενεξ ροπζαηνζηέξ επζπθμηέξ ζημοξ ιδ 

ροπζαηνζημφξ αζεεκείξ. Δζδζηυηενα, ζε αοημφξ πμο κμζδθεφμκηαζ ζηα βεκζηά 

κμζμημιεία ηαθφπηεζ ζηαεενά πμζμζηυ πάκς απυ 50%, ζηζξ δζάθμνεξ ιεθέηεξ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ θυβςκ παναπμιπήξ βζα ροπζαηνζηή εηηίιδζδ. ε ανηεηέξ ιεθέηεξ 

(Katon & Sullivan, 1990; Rodin & Voshart, 1986; Wise & Taylor, 1990) έπεζ 

δζαπζζηςεεί υηζ ζημ 12-36% ηςκ αζεεκχκ πμο πνμζένπμκηαζ ζηα ελςηενζηά ζαηνεία 

ιε ζςιαηζηή ζοιπηςιαημθμβία ηαζ πενίπμο ζημ 22-33% ηςκ κμζδθεομιέκςκ 

αζεεκχκ ζοκοπάνπμοκ ζοιπηχιαηα αβπχδμοξ δζαηαναπήξ ηαζ ηαηάεθζρδξ, αάζεζ 

αοημααειμθμβμοιέκςκ απυ ημκ αζεεκή ζπεηζηχκ ηθζιάηςκ. Όηακ δ εηηίιδζδ βίκεηαζ 

ιε πνήζδ δμιδιέκδξ ροπζαηνζηήξ ζοκέκηεολδξ, αβπχδδ δζαηαναπή ειθακίγεηαζ ζημ 

4,8-9,2% ηςκ ελςηενζηχκ παεμθμβζηχκ αζεεκχκ ηαζ ζημ 11-26% ηςκ 

κμζδθεομιέκςκ βζα ιδ ροπζαηνζημφξ θυβμοξ αζεεκχκ ηςκ κμζμημιείςκ. ημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ, μ επζπμθαζιυξ ζδιείμο (point prevalence), ηαηυπζκ δμιδιέκδξ 

ροπζαηνζηήξ ζοκέκηεολδξ, είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 2-6%. Όπςξ δζαπζζηχκεηαζ απυ ηα 

πνμακαθενεέκηα, δ αφλδζδ ηδξ επίπηςζδξ ηδξ αβπχδμοξ δζαηαναπήξ απυ ημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ ζημοξ ελςηενζημφξ αζεεκείξ ηαζ ημοξ κμζδθεουιεκμοξ αζεεκείξ είκαζ 

βναιιζηή, βεβμκυξ πμο οπμζδιαίκεζ ζοζπέηζζδ αοηήξ ιε ηδ αανφηδηα ηδξ ζςιαηζηήξ 

κυζμο.  

ε ένεοκεξ πμο έπμοκ εηπμκδεεί ζε ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ αζεεκχκ, έπμοκ ανεεεί ηα 

ελήξ: Σμ άβπμξ είκαζ δ ζοκδεέζηενδ ροπμθμβζηή επζπθμηή ζημοξ αζεεκείξ πμο 

οπμαάθθμκηαζ ζε αζιμηάεανζδ ηαζ εηθνάγεζ ζοκήεςξ ιία απάκηδζδ ζηδκ 

πναβιαηζηή ηαζ απεζθδηζηή αθθά ηαζ θακηαζζςζζηή απχθεζα. Οζ εηδδθχζεζξ ημο 

άβπμοξ πενζθαιαάκμοκ ιία δζανηή αβπχδδ δζάεεζδ, ιία ιεζςιέκδ εζηυκα ημο εαοημφ 

(ιεζςιέκδ αοημεηηίιδζδ) ηαζ ζοκαζζεήιαηα απεθπζζίαξ (Θεμθίθμο, 2008; 

Karamanidou, Theofilou, Ginieri - Coccossis, Synodinou & Papadimitriou,
 
2009; 

Yang, Kuo, Wang, Lin & Su, 2005; Lan Hsieh et al., 2010). ε ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Μμκάδα Σεπκδημφ Νεθνμφ (Μ.Σ.Ν.) ημο Γεκζημφ 

Νμζμημιείμο Ξάκεδξ, αλζμζδιείςημ ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ μζ βοκαίηεξ ημο 
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επζθεβυιεκμο δείβιαημξ πανμοζίαγακ ηάπμζαξ ιμνθήξ άβπμοξ ζε πμζμζηυ 100% 

(Οζημκμιίδμο, Εθαηάκμξ, Βασυπμοθμξ & Υαηγδδδιδηνίμο, 2005).  

Σμ άβπμξ είκαζ πζμ ημζκυ ζηδκ μιάδα ηςκ αζιμηαεαζνυιεκςκ πανά ζηδκ μιάδα ηςκ 

πενζημκασηχκ αζεεκχκ εκχ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ εκενβδηζηυηδηαξ (Ginieri-

Coccossis et al., 2008; Ginieri - Coccossis & Theofilou, 2007; Θεμθίθμο, οκμδζκμφ 

& Σγζκζένδ - Κμηηχζδ, 2006; Σγζκζένδ - Κμηηχζδ, Θεμθίθμο, οκμδζκμφ & 

Σμιανάξ, 2007; Οζημκμιίδμο ηαζ ζοκ., 2005; Yucedal et al., 2003).  

Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή είκαζ εκδεπυιεκμ κα ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ μιάδα 

ηςκ αζεεκχκ ημο ηεπκδημφ κεθνμφ επζηναηεί δ ελάνηδζδ απυ ημ ιδπάκδια ηδξ 

αζιμηάεανζδξ, δ έθθεζρδ δοκαηυηδηαξ άθθςκ επζθμβχκ, δ ροπμθευνα πνμζηνζαή ιε 

ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ιμκάδαξ, ηαεχξ ηαζ μζ έκημκμζ πενζμνζζιμί πμο 

μδδβμφκ ζηδκ ειθάκζζδ αβπχδμοξ δζάεεζδξ (Kimmel et al., 1995; Μμζπμπμφθμο & 

αααζδάηδ, 2003). Δπίζδξ, ημ πμζμζηυ ηςκ αοημηημκζχκ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ 

αζεεκείξ είκαζ ορδθυηενμ, ζημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα ζοκοπμθμβζζηεί ημ πμζμζηυ 

ηςκ εακάηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαζημθμβζηέξ πανααζάζεζξ (Daugirdas & Todd, 

1988; Gokal, 2002; Οζημκμιίδμο ηαζ ζοκ., 2005).  

Ζ Θεμθίθμο (2011) ζε ιεθέηδ πμο πναβιαημπμίδζε ακαθμνζηά ιε ηα επίπεδα 

ηαηάεθζρδξ ηαζ άβπμοξ ζε αζεεκείξ ιε πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο 

έδεζλε υηζ μζ βοκαίηεξ αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ ορδθυηενα πμζμζηά άβπμοξ, 

ηαηάεθζρδξ ηαζ αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ άκδνεξ. Δπζπθέμκ, μζ 

βοκαίηεξ αλζμθμβμφκ πζμ ανκδηζηά ηδκ πμζυηδηα γςήξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ημ βεκζηυηενμ 

επίπεδμ οβείαξ ημοξ (Theofilou, 2011). Ζ ίδζα ενεοκήηνζα ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ πμο 

εηπυκδζε βζα ηδκ ροπζηή οβεία ηαζ ηδ ζελμοαθζηή θεζημονβζηυηδηα ηςκ αζεεκχκ ιε 

ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ έδεζλε ηδκ επίδναζδ ηςκ ημζκςκζημδδιμβναθζηχκ 

ιεηααθδηχκ ιε ηζξ βοκαίηεξ κα ειθακίγμοκ ορδθυηενμ πμζμζηυ άβπμοξ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ άκδνεξ αζεεκείξ (Theofilou & Zyga, 2013).  

Δπζπνυζεεηα, μζ παεήζεζξ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ, πμθφ ζοπκά, επζδνμφκ 

ζηδκ ροπζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο πνμηαθχκηαξ ήπζεξ ή ζμαανυηενεξ, 

πενζζηαζζαηέξ ή ιμκζιυηενεξ ροπμπαεμθμβζηέξ εηδδθχζεζξ. Όπςξ είκαζ βκςζηυ, μζ 

ηανδζαηέξ παεήζεζξ ιε πηςπή ηανδζαηή πανμπή, υπςξ δ ζηεθακζαία κυζμξ, ιπμνμφκ 

κα πνμηαθέζμοκ βεκζηεοιέκδ ιείςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ αζιάηςζδξ ηαζ 

ιαηνμπνυεεζια κα μδδβήζμοκ ζε ζοβποηζηή, αβπχδδ, αθθά ηαζ ηαηαεθζπηζηή 

ζοιπηςιαημθμβία (Σγζάθθαξ, Παπαβεςνβίμο, Μδηζάηδ, ζχπηα, 2006). φιθςκα ιε 

ημοξ Gottlieb, Khatta, Friedmann & ζοκ. (2004), δ επζηνάηδζδ ημο άβπμοξ ζημ βεκζηυ 
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πθδεοζιυ ιε ηανδζμθμβζηά πνμαθήιαηα είκαζ 25% ηαζ ζημοξ αζεεκείξ ιε ζμαανά 

ηανδζμθμβζηά πνμαθήιαηα, δ επζηνάηδζδ ηςκ δζαηαναπχκ ηαηάεθζρδξ - άβπμοξ 

λεπενκμφκ ημ 50%. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ζπεηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε 

ζηδκ Δθθάδα απυ ημοξ Ρίγμ, Ρυκημ, Παπαζηενζάδδ ηαζ Λφημονα (2004), ζηδκ μπμία 

ζε 45 απυ ημοξ ζοκμθζηά 73 αζεεκείξ (πμζμζηυ 61,6%) δζεβκχζεδ ροπζηυ κυζδια, 

εκχ δ αβπχδδξ δζαηαναπή, ημ ιείγμκ ηαηαεθζπηζηυ επεζζυδζμ ηαζ μ αθημμθζζιυξ ήηακ 

μζ πζμ ζοπκά απακηχιεκεξ ροπζηέξ δζαηαναπέξ. ηδκ ενβαζία ημοξ ημκίγμοκ υηζ 

απμηεθεί ημζκή παναδμπή ημ βεβμκυξ υηζ δ μθζβμήιενδ κμζδθεία αζεεκμφξ ζε ιία 

ηανδζμθμβζηή ιμκάδα βζα μλφ έιθναβια ημο ιομηανδίμο πνμηαθεί έκημκμ ζηνεξ. 

Οζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ πνμηαθμφκ ζημοξ αζεεκείξ ζδιακηζηή ζςιαηζηή ηαζ 

ροπμθμβζηή επζαάνοκζδ. Σμ άβπμξ δζαηανάζζεζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο αηυιμο, 

επζαανφκεζ ηδ κμζδνυηδηα ηδξ πνςημβεκμφξ κυζμο ηαζ αολάκεζ ηδκ εκδζζιυηδηα 

(Σγζάθθαξ, Παπαβεςνβίμο, Μδηζάηδ & ζχπηα, 2006). ε αοημφξ ημοξ αζεεκείξ ηα 

ηανδζμθμβζηά πνμαθήιαηα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ έκημκμο ζοκαζζεδιαηζημφ 

ζηνεξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηαζ ηδκ ακάβηδ κα πνμζανιμζημφκ ζηαδζαηά ζε 

ιυκζιεξ αθθαβέξ ςξ πνμξ ηζξ ζςιαηζηέξ ημοξ θεζημονβίεξ, πνμζαμθή ηδξ πνμζςπζηήξ 

ημοξ εζηυκαξ ηαζ ηδξ αοημεηηίιδζήξ ημοξ, αθθαβέξ ζημοξ ροπμημζκςκζημφξ ημοξ 

νυθμοξ, πνμμδεοηζηή απχθεζα ηδξ αοημκμιίαξ ημοξ ηαζ ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα, υπςξ 

άβπμξ, εκμπή, εοιυξ, ακδιπυνζα ηαζ έκα ααέααζμ ηαζ απνυαθεπημ ιέθθμκ. 

Οζ αζεεκείξ πμο πανμοζζάγμοκ ηαηάεθζρδ ηαζ άβπμξ ιεηά απυ έιθναβια ημο 

ιομηανδίμο έπμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ βζα θηςπά απμηεθέζιαηα ςξ πνμξ ηδκ 

πμζυηδηα γςήξ ημοξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ιδ ηαηαεθζπηζημφξ αζεεκείξ (Mayoo, Gill, 

Thompson et al., 2000): πνδζζιμπμζμφκ πζμ πμθθέξ ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ (Frasure-

Smith, Lesperance, Gravel et al., 2000) ηαζ είκαζ θζβυηενμ πζεακυ κα ζοιιμνθςεμφκ 

ιε ηδ θανιαηεοηζηή αβςβή ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ ημοξ (Ziegelstein, 

Fauerbach, Stevens, Romanelli et al., 2000). Δθθζπήξ ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ, ιάθζζηα, 

ζπεηίγεηαζ ιε ορδθυηενδ κμζδνυηδηα ηαζ εκδηυηδηα ηονίςξ ζημοξ κευηενμοξ 

αζεεκείξ (Barefoot, Brummett, Clapp-Channing et al., 2000). Τπάνπμοκ ζημζπεία πμο 

οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ίδζεξ μζ ηανδζαηέξ παεήζεζξ είκαζ πζεακυ κα ζοκδέμκηαζ 

αζηζμθμβζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ ηαεχξ οπάνπμοκ πενζμπέξ ημο 

εβηεθάθμο πμο δοζθεζημονβμφκ ζε αζεεκείξ ιε ηανδζαηέξ παεήζεζξ (Alves, Rays, 

Fraguas, Wajngarten, Telles, De Souza et al., 2006) ηαζ μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηυ υηζ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ηαηάεθζρδξ, εκχ ζφιθςκα ηαζ ιε ημκ 
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Alexopoulos (2003) θαίκεηαζ εφθμβδ δ οπυεεζδ υηζ ηα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα 

ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ ςξ ζοκέπεζα κμζδιάηςκ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ. 

ηα πθαίζζα ιεθέηδξ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ ηαζ ημ πχξ επδνεάγμοκ 

ηδ γςή ημο οβζμφξ πθδεοζιμφ δδιζμονβχκηαξ άβπμξ, έπεζ θακεί υηζ δ ακενβία ηαζ ημ 

παιδθυ μζημκμιζηυ επίπεδμ είκαζ ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ.  

Δζδζηυηενα, δ ακενβία μδδβεί ημ άημιμ ζηδκ ακάπηολδ πμζηίθςκ ανκδηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ είκαζ δ απμβμήηεοζδ, μ εοιυξ, δ εθίρδ, δ ακδζοπία, δ πζηνία, 

δ απεθπζζία (Λεπμονίηδξ, 2002). Ζ αίζεδζδ ακζηακυηδηαξ βζα κα ζοκηδνήζεζ ημ 

άημιμ ημκ εαοηυ ημο αθθά ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο ημνοθχκεηαζ εκχ μ θυαμξ (πμφ εα 

ανεζ αθθμφ ενβαζία ή ακ εα ημκ απμθφζμοκ) ηονζανπεί ζηδκ ηαεδιενζκή ημο γςή. 

Δπίζδξ, δ ηαηάεθζρδ, δ μπμία ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ 

αοημηημκζηυ ζδεαζιυ, ηαεχξ ηαζ ημ άβπμξ βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ έκημκα, ιε 

απμηέθεζια ημ άημιμ κα θεάζεζ αηυιδ ηαζ ζηδκ αοημπεζνία ή κα ακαγδηήζεζ δζέλμδμ 

ζημ αθημυθ ή ηζξ κανηςηζηέξ μοζίεξ. Με ηδ ζεζνά ηδξ, δ ιαηνμπνυκζα ακενβία 

ενοιιαηίγεζ ηδκ αοημεηηίιδζδ ηαζ αλζμπνέπεζα ημο αηυιμο ηαζ απμθένεζ δναιαηζηέξ 

αθθαβέξ ζηδκ ροπζηή ημο θεζημονβία ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο. Μπμνεί κα ειθακζζηεί 

απάεεζα, κεονζηυηδηα, έθθεζρδ επζεοιίαξ βζα αεθηίςζδ, έθθεζρδ εοπανίζηδζδξ ηαζ 

ζηακμπμίδζδξ, ακδδμκία, απμιυκςζδ, ηθμκίγεηαζ δ αοημπεπμίεδζδ ηαζ δ 

ειπζζημζφκδ ηυζμ ζημκ εαοηυ ημο υζμ ηαζ ζημοξ βφνς ημο. Όθα ηα πνμακαθενυιεκα 

έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα επδνεαζημφκ άιεζα μζ μζημβεκεζαηέξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ (Λεπμονίηδξ, 2002).  

Ένεοκεξ πμο έπμοκ εηπμκδεεί ζημ ελςηενζηυ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ακενβία ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ημ άημιμ ζηδκ ειθάκζζδ ροπζαηνζηχκ δζαηαναπχκ ηαεχξ ηαζ ζηδ πνήζδ 

αθημυθ (Popovici
 
& French,

, 
2013, Dee, 2001, Ettner, 1997, Winton et al., 1986).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ΜΔΡΟ Β΄: ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 
 

Μεζνδνινγία 

4.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ, κα δζενεοκδεεί πυζμ αολδιέκμ ζε 

πενίμδμ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ηδκ μπμία αζχκεζ δ πχνα ιαξ, είκαζ ημ άβπμξ ζημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ, αθθά ηαζ εάκ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ επζπέδςκ ημο άβπμοξ 

ακάιεζα ζε έκακ πθδεοζιυ κδζζςηζηήξ βεςβναθζηήξ πενζθένεζαξ (Υακζά) ηαζ ζε έκα 

πθδεοζιυ δπεζνςηζηήξ βεςβναθζηήξ πενζθένεζαξ(Λαηςκία). Δζδζηυηενα, ηα 

δζενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ ενβαζίαξ είκαζ ηα ελήξ:  

1) Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ (& ζηζξ 13 ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton) αβπχδμοξ 

δζάεεζδξ, ζε ηοπαίμ δείβια ηαημίηςκ ημο Ν. Λαηςκίαξ  

2) Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ αβπχδμοξ δζάεεζδξ, ζε ηοπαίμ δείβια ηαημίηςκ ημο Ν. 

Λαηςκίαξ ζε ζπέζδ ιε ηάεε δδιμβναθζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ 

πανάβμκηα. 

2α) Με αάζδ: 

- ημ θφθμ  

- ηδκ δθζηία 

- ηδκ εηπαίδεοζδ 

- ημ εζζυδδια 

- ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ 

- ημ επάββεθια 

- ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ  

- ημ ακ είκαζ ηαπκζζηήξ 

3) Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ (& ζηζξ 13 ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton) αβπχδμοξ 

δζάεεζδξ, ζε ηοπαίμ δείβια ηαημίηςκ ημο Ν. Υακίςκ  

4) Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ αβπχδμοξ δζάεεζδξ, ζε ηοπαίμ δείβια ηαημίηςκ ημο Ν. 

Υακίςκ ζε ζπέζδ ιε ηάεε δδιμβναθζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ πανάβμκηα. 

4α) Με αάζδ: 

- ημ θφθμ  
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- ηδκ δθζηία 

- ηδκ εηπαίδεοζδ 

- ημ εζζυδδια 

- ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ 

- ημ επάββεθια 

- ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ  

- ημ ακ είκαζ ηαπκζζηήξ 

5) φβηνζζδ (υθςκ ηςκ παναπάκς) ααειμφ αβπχδμοξ δζάεεζδξ ιεηαλφ ηςκ 

πθδεοζιχκ ηςκ δφμ κμιχκ. 

 

4.2. Γείγκα 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα πενζβναθζηή ιεθέηδ ζοζπέηζζδξ, ζηδκ μπμία έθααακ ιένμξ 300 

άημια απυ ημ κμιυ Υακίςκ ηαζ 300 άημια απυ ημ κμιυ Λαηςκίαξ. Δλ’ αοηχκ ημ 

51,8% ήηακ βοκαίηεξ ηαζ ημ 48,2% ήηακ άκδνεξ. Σμ δείβια επζθέπεδηε ηοπαία ηαζ 

δυεδηακ δεηαπέκηε (15) θεπηά πνμηεζιέκμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ κα ζοιπθδνχζμοκ ηα 

ενςηδιαημθυβζα. 

 

4.3. Ζζηθά ζέκαηα 

Κίκδοκμζ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ οπήνλακ. Δθανιυζηδηακ υθμζ μζ ηακυκεξ 

δεζηήξ ηαζ δεμκημθμβίαξ, ελαζθαθίζηδηε δ ζοβηαηάεεζδ ηςκ αηυιςκ ιεηά απυ 

εκδιένςζδ. Ζ ζοιιεημπή ζηδ ιεθέηδ ήηακ εεεθμκηζηή ηαζ ηδνήεδηε δ ακςκοιία, ηα 

δεδμιέκα δε, εα πνδζζιμπμζδεμφκ ιυκμ βζα ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ. Δπζπθέμκ, δυεδηε 

δ οπ’ ανζει.1359/26-09-2014 άδεζα απυ ηδκ Ανπή Πνμζηαζίαξ Γεδμιέκςκ 

Πνμζςπζημφ Υαναηηήνα. 

 

4.4. Δξγαιεία Μέηξεζεο   

Γζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ιεθέηδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ενεοκδηζηά 

ενβαθεία: 1) ημ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηα Γδιμβναθζηά ηαζ Κμζκςκζημμζημκμιζηά  

ζημζπεία ηαζ 2) ημ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο άβπμοξ Hamilton.  

1) Σμ ενςηδιαημθυβζμ ιε ηα Γδιμβναθζηά ηαζ Κμζκςκζημμζημκμιζηά  

ζημζπεία απμηεθείηαζ απυ 22 ενςηήζεζξ. Cronbach's a = 0,773.  
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2) Σμ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο άβπμοξ Hamilton. Πνυηεζηαζ 

βζα έκα ροπμθμβζηυ ενςηδιαημθυβζμ ιέζς ημο μπμίμο εηηζιάηαζ μ ααειυξ 

άβπμοξ πμο αζχκεζ έκα άημιμ. Πενζέπεζ 13 ενςηήζεζξ πνμζανιμζιέκεξ ζε 

ζοιπηχιαηα  ηαζ ηάεε ενχηδζδ ααειμθμβείηαζ απυ 0-4. Ζ ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημο 0-17 εεςνείηαζ ήπζα, 18-25 ήπζαξ έςξ ιέηνζαξ αανφηδηαξ, 

ηαζ 26-30 ιέηνζα έςξ ζμαανή. οκμθζηά ζημν άκς ηςκ 30 είκαζ ζπάκζα, 

αθθά δείπκμοκ πμθφ ζμαανή ακδζοπία. Cronbach's a = 0,846. 

 

4.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ: 

Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

ζηαηζζηζηυ παηέημ IBM SPSS22. ε υθεξ ηζξ ακαθφζεζξ πνδζζιμπμζήεδηε επίπεδμ 

ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ ημ 5%.  

Οζ ζηαηζζηζηέξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ είκαζ: 

Έθεβπμξ Kruskall-Wallis, έθεβπμξ δζαιέζμο. 

Έθεβπμξ Welch test. 

Έθεβπμξ ιέζδξ ηζιήξ (ηοπζηή απυηθζζδ). 

Έθεβπμξ ζοπκυηδηαξ (%). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν 

 

ΜΔΡΟ Α΄: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Γζα κα εθεβπεεί δ φπανλδ ζοζπεηίζεςκ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιεηααθδηχκ 

εθανιυζηδηε ακάθμβα ιε ηδκ ηακμκζηυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ, μ έθεβπμξ ιέζδξ ηζιήξ 

(ηοπζηή απυηθζζδ), μ έθεβπμξ ζοπκυηδηαξ (%), μ ιδ παναιεηνζηυξ έθεβπμξ Kruskal-

Wallis ηαζ μ έθεβπμξ Welch test. Σα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ ακαθφεδηακ ιε ημ 

ζηαηζζηζηυ παηέημ IBM SPSS Statistics βζα ηα windows, έηδμζδ 22, εκχ ημ επίπεδμ 

ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ ηέεδηε ίζμ ιε a = 0,005. 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ, 

ιεηά ηδ ζοθθμβή ηαζ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

Γεκνγξαθηθά 

ηδ ιεθέηδ έθααακ ιένμξ 300 άημια απυ ημ κμιυ Υακίςκ ηαζ 300 άημια απυ ημ κμιυ 

Λαηςκίαξ. Δλ’ αοηχκ ημ 51,8% ήηακ βοκαίηεξ ηαζ ημ 48,2% ήηακ άκδνεξ. Απυ ημ 

κμιυ Υακίςκ ημ 41,7% ήηακ άκδνεξ ηαζ ημ 58,3 βοκαίηεξ, εκχ απυ ημ κμιυ Λαηςκίαξ 

ημ 54,7% ήηακ άκδνεξ ηαζ ημ 45,3 βοκαίηεξ. Σα δφμ ηνίηα ζπεδυκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

(72,4%) είπακ δθζηία απυ 21 έςξ 60 εηχκ, ημ 22,4% άκς ηςκ 60 ηαζ ιυθζξ ημ 5,3% 

ηάης ηςκ 21 εηχκ. (Πίκαηαξ 1) 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 
p-

value 
οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Φφθμ 
Άκδναξ 289 48,2 125 41,7 164 54,7 

0,001 
Γοκαίηα 311 51,8 175 58,3 136 45,3 

Ζθζηία 

16-20 32 5,3 21 7,0 11 3,7 

0,882 
21-28 78 13,0 35 11,7 43 14,3 

29-35 60 10,0 29 9,7 31 10,3 

36-50 172 28,7 87 29,0 85 28,3 
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51-60 124 20,7 60 20,0 64 21,3 

61-70 64 10,7 30 10,0 34 11,3 

70+ 70 11,7 38 12,7 32 10,7 

Πίλαθαο 1 

 

Δθπαίδεπζε – Δηζόδεκα 

 

Σμ 43,3% είπε ηεθεζχζεζ Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ, ημ 28,7% ήηακ απυθμζημ ΣΔΗ/ΑΔΗ/ 

Μεηαπηοπζαημφ, ημ 26,5% είπε ηεθεζχζεζ ιυκμ ημ δδιμηζηυ εκχ ημ 1,5% ήηακ 

αβνάιιαημ. ημ κμιυ Υακίςκ ημ 40,3% είπε ηεθεζχζεζ Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ, ημ 

28,3% ήηακ απυθμζημ ΣΔΗ/ΑΔΗ/ Μεηαπηοπζαημφ, ημ 31% είπε ηεθεζχζεζ ιυκμ ημ 

δδιμηζηυ εκχ ιυθζξ ημ 0,3% ήηακ αβνάιιαημ. ημ κμιυ Λαηςκίαξ  ημ 46,3% είπε 

ηεθεζχζεζ Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ, ημ 29% ήηακ απυθμζημ ΣΔΗ/ΑΔΗ/ Μεηαπηοπζαηά, ημ 

22% είπε ηεθεζχζεζ ιυκμ ημ δδιμηζηυ, εκχ ημ 2,7% ήηακ αβνάιιαημ.Σμ 62,9% ηςκ 

αηυιςκ είπε εηήζζμ μζημβεκεζαηυ εζζυδδια έςξ 15.000 εονχ ηαζ ημ 37,1% πάκς απυ 

15.001 εονχ. ημ κμιυ Υακίςκ ημ 66,0% είπε εηήζζμ μζημβεκεζαηυ εζζυδδια έςξ 

15.000 εονχ, εκχ ζημ κμιυ Λαηςκίαξ ημ 59,6%. Πάκς απυ 15.001 εονχ ημ πμζμζηυ 

ζημ κμιυ Υακίςκ ήηακ 34,0%, εκχ ζημ κμιυ Λαηςκίαξ ήηακ ανηεηά ορδθυηενμ 

(40,4%). Πνμέηορε υηζ μζ δομ κμιμί δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ςξ πνμξ ημ 

εηήζζμ μζημβεκεζαηυ εζζυδδια (p = 0,014), ιε ημοξ Λάηςκεξ κε έπμοκ δδθχζεζ 

ορδθυηενα μζημβεκεζαηά εζζμδήιαηα απυ ημοξ Υακζχηεξ. (Πίκαηαξ 2) 

 

 

 

φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 
p-

value 
οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Δπίπεδμ   

εηπαίδεοζδξ 

Αβνάιιαημξ 9 1,5 1 0,3 8 2,7 

0,434 
Έςξ Γδιμηζηυ 159 26,5 93 31,0 66 22,0 

Γοικάζζμ/ Λφηεζμ/ΗΔΚ 260 43,3 121 40,3 139 46,3 

ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηοπζαηά 172 28,7 85 28,3 87 29,0 

Δηήζζμ 

μζημβεκεζαηυ 

εζζυδδια 

0 έςξ 5.000 159 26,5 89 29,7 70 23,3 

0,014 5.001 έςξ 10.000 115 19,2 67 22,3 48 16,0 

10.001 έςξ 15.000 103 17,2 42 14,0 61 20,3 
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15.001 έςξ 20.000 71 11,8 36 12,0 35 11,7 

20.001 έςξ 25.000 66 11,0 30 10,0 36 12,0 

25.001 έςξ 30.000 44 7,3 17 5,7 27 9,0 

Άκς ηςκ 30.001 42 7,0 19 6,3 23 7,7 

                                             Πίλαθαο 2: Δηπαίδεοζδ ηαζ εζζυδδια 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε – Γηακνλή - Δπάγγεικα  

 

Σμ 62,2% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ πακηνειέκμ εκχ ημ 26,0% ήηακ ακφπακδνμ. ημ 

Ν. Υακίςκ ημ 23,3% ήηακ ακφπακδνμ ηαζ ημ 64,7% πακηνειέκμ, εκχ ζημ Ν. 

Λαηςκίαξ ημ 28,7% ήηακ ακφπακδνμ ηαζ ημ 59,7% ήηακ πακηνειέκμ.  

Σμ 76,8% δζέιεκε ζε αβνμηζηή πενζμπή, ημ 12,8% ζε διζαζηζηή ηαζ ημ 10,3% ζε 

αζηζηή πενζμπή. ημ Ν. Υακίςκ ημ 74,3% δζέιεκε ζε αβνμηζηή πενζμπή, ημ 13,7% ζε 

διζαζηζηή ηαζ ημ 12,0% ζε αζηζηή, εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ ημ 79,3% δζέιεκε ζε 

αβνμηζηή πενζμπή, ημ 12,0% ζε διζαζηζηή ηαζ ημ 8,7% ζε αζηζηή. 

Σμ 66,8% ημο δείβιαημξ είπε παζδζά εκχ ημ 33,2% δεκ είπε. ημ Ν. Υακίςκ ημ 70,0% 

είπε παζδζά, εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ ημ πμζμζηυ αοηυ ήηακ 63,7%.  

Σα άημια είπακ ηαηά ιέζμ υνμ 2,23 (± 0,806) παζδζά, ζημ ζφκμθμ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ, εκχ ζημ Ν. Υακίςκ μ ιέζμξ υνμξ παζδζχκ ήηακ 2,33 (± 0,877) ηαζ 

ζημκ Ν. Λαηςκίαξ ήηακ 2,13 (± 0,709) παζδζά. Ζ δζαθμνά ζημκ ιέζμ ανζειυ παζδζχκ 

ιεηαλφ ηςκ δομ κμιχκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p = 0,013). 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ (22,8%) ήηακ αβνυηεξ, εκχ πενίπμο ημ 1/5 ημο 

δείβιαημξ είπε πάνεζ ζφκηαλδ. ημ Ν. Υακίςκ ημ 25,0% ήηακ αβνυηεξ, ημ 21,0% ήηακ 

ζοκηαλζμφπμζ, ημ 15,7% ήηακ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ/ιζζεςημί, ημ 12,7% ήηακ 

εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ, ημ 8,3% αζπμθμφκηαζ ιε ηα μζηζαηά, ημ 6,7% ήηακ 

δδιυζζμζ οπάθθδθμζ, ημ 6,0% ήηακ άκενβμζ ηαζ ημ 4,7% αζημφζε ηάπμζμ άθθμ 

επάββεθια. ημ Ν. Λαηςκίαξ ημ 20,7% ήηακ αβνυηεξ, ημ 20,7% ήηακ ζοκηαλζμφπμζ, 

ημ 17,0% ήηακ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ, ημ 12,0% ήηακ εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ, ημ 

10,7% ήηακ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ/ιζζεςημί, ημ 6,7% ήηακ μζηζαηά, ημ 6,7% ήηακ 

άκενβμζ ηαζ ημ 5,7% δήθςζε άθθμ επάββεθια. (Πίκαηαξ 3)  
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φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 
p-

value 
οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Οζημβεκεζαηή 

ηαηάζηαζδ 

Ακφπακδνμξ/δ 156 26,0 70 23,3 86 28,7 

0,369 

Πακηνειέκμξ/δ 373 62,2 194 64,7 179 59,7 

Υήνμξ/α 43 7,2 22 7,3 21 7,0 

Γζαγεοβιέκμξ/δ 18 3,0 9 3,0 9 3,0 

οιαίςζδ 10 1,7 5 1,7 5 1,7 

Πενζμπή 

δζαιμκήξ 

Αζηζηή 62 10,3 36 12,0 26 8,7 

0,297 Ζιζαζηζηή 77 12,8 41 13,7 36 12,0 

Αβνμηζηή 461 76,8 223 74,3 238 79,3 

Έπεηε παζδζά; 
Ναζ 401 66,8 210 70,0 191 63,7 

0,099 
Όπζ 199 33,2 90 30,0 109 36,3 

Πυζα παζδζά έπεηε; 2,23 (0,806)* 2,33 (0,877)* 2,13 (0,709)* 0,013 

Δπάββεθια 

Αβνυηδξ 137 22,8 75 25,0 62 20,7 

0,009 

οκηαλζμφπμξ 125 20,8 63 21,0 62 20,7 

Ηδζςηζηυξ 

Τπάθθδθμξ/ιζζεςηυξ 
79 13,2 47 15,7 32 10,7 

Δθεφεενμξ 

Δπαββεθιαηίαξ 
74 12,3 38 12,7 36 12,0 

Γδιυζζμξ 

Τπάθθδθμξ 
71 11,8 20 6,7 51 17,0 

Άκενβμξ 38 6,3 18 6,0 20 6,7 

Οζηζαηά 45 7,5 25 8,3 20 6,7 

Άθθμ 31 5,2 14 4,7 17 5,7 

Πίλαθαο 3: Οζημβέκεζα, δζαιμκή ηαζ επάββεθια 

 

Δπηζπκία κεηαθίλεζεο  

 

Απυ ημκ Πίκαηα 4 πνμέηορε υηζ ημ72,0% ημο ζοκυθμο, ημ 74,3% απυ ημ Ν. Υακίςκ 

ηαζ ημ 69,7% απυ ημ Ν. Λαηςκίαξ δεκ επζεοιμφζε κα ιεηαηζκδεεί ζε ηάπμζα άθθδ 

πενζμπή. διακηζηυηενμζ θυβμζ βζα ηδ επζεοιία ιδ ιεηαηίκδζδξ ζε άθθδ πενζμπή ζημ 

ζφκμθμ ήηακ ιε 33,6% δ ενβαζία, ζδιακηζηυξ θυβμξ επίζδξ ήηακ ιε 27,6% μζ  ανβμί 
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νοειμί γςήξ (πμζυηδηα γςήξ) ηαζ ιε 23,9% δ επαθή ιε ηδ θφζδ. διακηζηυηενμζ 

θυβμζ βζα ηδ επζεοιία ιδ ιεηαηίκδζδξ ζε άθθδ πενζμπή ζημ Ν. Υακίςκ ήηακ ιε 30,0% 

δ ενβαζία, ζδιακηζηυξ θυβμξ επίζδξ ήηακ ιε 26,5% μζ  ανβμί νοειμί γςήξ (πμζυηδηα 

γςήξ) ηαζ ιε 24,2% δ επαθή ιε ηδ θφζδ. Γζα ημ Ν. Λαηςκίαξ ήηακ ιε 37,5% δ 

ενβαζία, ιε 28,8% μζ  ανβμί νοειμί γςήξ (πμζυηδηα γςήξ) ηαζ ιε 23,6% δ επαθή ιε 

ηδ θφζδ. 

Σμ 31,5% ημο ζοκυθμο πμο επζεοιεί κα ιεηαηζκδεεί ζε άθθδ πενζμπή ήηακ θυβς 

ακενβίαξ, ημ 22,6% ήηακ θυβς έθθεζρδξ ροπαβςβίαξ, ημ 20,8% θυβς έθθεζρδξ 

οπμδμιχκ ηαζ ημ 10,1% θυβς έθθεζρδξ οπδνεζζχκ οβείαξ. ημ Ν. Υακίςκ ημ 31,2% 

ήηακ θυβς ακενβίαξ, ημ 24,7% ήηακ θυβς έθθεζρδξ ένβςκ οπμδμιήξ, ημ 20,8% ήηακ 

θυβς έθθεζρδ ροπαβςβίαξ ηαζ ημ 7,8% ήηακ θυβς έθθεζρδ οπδνεζζχκ οβείαξ. ημ Ν. 

Λαηςκίαξ ημ 31,9% ήηακ θυβς ακενβίαξ, ημ 24,2% ήηακ θυβς έθθεζρδ ροπαβςβίαξ, 

ημ 17,6% ήηακ θυβς έθθεζρδξ ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ ημ 12,1% ήηακ θυβς έθθεζρδ 

οπδνεζζχκ οβείαξ.      

 

 

φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 
p-

value 
οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Θα 

επζεοιμφζαηε 

κα 

ιεηαηζκδεείηε 

ζε ηάπμζα άθθδ 

πενζμπή; 

Ναζ 168 28,0 77 25,7 91 30,3 

0,203 

Όπζ 432 72,0 223 74,3 209 69,7 

Ακ καζ, βζαηί; 

Ακενβία 53 31,5 24 31,2 29 31,9 

0,729 

Έθθεζρδ 

ροπαβςβίαξ 
38 22,6 16 20,8 22 24,2 

Έθθεζρδ 

ένβςκ 

οπμδμιήξ 

35 20,8 19 24,7 16 17,6 

Έθθεζρδ 

οπδνεζζχκ 

οβείαξ 

17 10,1 6 7,8 11 12,1 
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Άθθμ 25 14,9 12 15,6 13 14,3 

Ακ υπζ, βζαηί; 

Λυβς 

ενβαζίαξ 
145 33,6 67 30,0 78 37,5 

0,081 

Αζθαθήξ 

πενζμπή βζα 

ηα παζδζά 

39 9,0 27 12,1 12 5,8 

Ανβμί νοειμί 

γςήξ 

(πμζυηδηα 

γςήξ) 

119 27,6 59 26,5 60 28,8 

Δπαθή ιε ηδ 

θφζδ 
103 23,9 54 24,2 49 23,6 

Άθθμ 25 5,8 16 7,2 9 4,3 

Πίλαθαο 4: Δπζεοιία ιεηαηίκδζδξ ζε άθθδ πενζμπή 

 

πλζήθεο εξγαζίαο     

 

Απυ ημκ Πίκαηα 5 πνμηφπηεζ υηζ ημ 35,7% ήηακ πμθφ ηαζ πάνα πμθφ ζηακμπμζδιέκμ 

ιε ημ ςνάνζμ ηδξ ενβαζίαξ ημο, ημ 43,8% ήηακ ιέηνζα ζηακμπμζδιέκμ ηαζ ημ 20,5% 

ήηακ θίβμ ή ηαευθμο ζηακμπμζδιέκμ απυ ημ ςνάνζμ ηδξ ενβαζίαξ ημο. 

Σμ 37,1% απυ ημ Ν. Υακίςκ ηαζ ημ 34,4% απυ ημ Ν. Λαηςκίαξ ήηακ πμθφ ηαζ πάνα 

πμθφ ζηακμπμζδιέκμ ιε ημ ςνάνζμ ηδξ ενβαζίαξ ημο. Σμ 52,7% απυ ημ Ν. Υακίςκ ηαζ 

ημ 43,7% απυ ημ Ν. Λαηςκίαξ ήηακ πμθφ ηαζ πάνα πμθφ ζηακμπμζδιέκμ απυ ηδ θφζδ 

ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. ηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δομ κμιχκ πνμέηορε 

ιυκμ ςξ πνμξ ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ ενβαζίαξ (p = 0,001), ιε ημοξ 

Υακζχηεξ ιε 62,5% κα ήηακ πενζζζυηενμ ζηακμπμζδιέκμζ έκακηζ ηςκ Λαηχκςκ 

46,0%.  

Έκαξ ζημοξ 4 ενςηδεέκηεξ Υακζχηεξ πενίπμο (24,9%), ήηακ θίβμ ή ηαευθμο 

ζηακμπμζδιέκμξ απυ ημ ςνάνζμ ηδξ ενβαζίαξ ημο, εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζημοξ 

Λάηςκεξ ήηακ 16,0%. Σμ πμζμζηυ ηςκ Υακζςηχκ πμο δεκ ήηακ ηαευθμο 

ζηακμπμζδιέκμζ ιε ημ ςνάνζμ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ (13,2%), ήηακ ζπεδυκ δζπθάζζμ απυ 

εηείκμ ηςκ Λαηχκςκ (6,5%).   
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  Πάνα  

πμθφ 

Πμθφ Μέηνζα Λίβμ Καευθμο 

φκμθμ 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ημ ςνάνζμ ηδξ 

ενβαζίαξ ζαξ; 

52 (12,8) 93 (22,9) 178 (43,8) 43 (10,6) 40 (9,9) 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ηδ θφζδ ηδξ 

ενβαζίαξ ζαξ; 

63 (15,5) 133 (32,8) 150 (36,9) 35 (8,6) 25 (6,2) 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ημ πενζαάθθμκ 

ηδξ ενβαζίαξ ζαξ; 

79 (19,5) 141 (34,8) 135 (33,3) 32 (7,9) 18 (4,4) 

 

Ν. 

Υακίςκ 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ημ ςνάνζμ ηδξ 

ενβαζίαξ ζαξ; 

32 (15,6) 44 (21,5) 78 (38,0) 24 (11,7) 27 (13,2) 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ηδ θφζδ ηδξ 

ενβαζίαξ ζαξ; 

39 (19,0) 69 (33,7) 67 (32,7) 15 (7,3) 15 (7,3) 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ημ πενζαάθθμκ 

ηδξ ενβαζίαξ ζαξ; 

52 (25,4) 76 (37,1) 57 (27,8) 13 (6,3) 7 (3,4) 

 

Ν. 

Λαηςκίαξ 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ημ ςνάνζμ ηδξ 

ενβαζίαξ ζαξ; 

20 (10,0) 49 (24,4) 100 (49,8) 19 (9,5) 13 (6,5) 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ηδ θφζδ ηδξ 

ενβαζίαξ ζαξ; 

24 (11,9) 64 (31,8) 83 (41,3) 20 (10,0) 10 (5,0) 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ 

είζηε ιε ημ πενζαάθθμκ 

ηδξ ενβαζίαξ ζαξ; 

27 (13,5) 65 (32,5) 78 (39,0) 19 (9,5) 11 (5,5) 

Πίλαθαο 5: Ηηακμπμίδζδ απυ ηδκ ενβαζία 

 



46 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 6 πνμέηορε υηζ ημ 67,5% ηαηείπακ αοημηίκδημ έκακηζ ημο 32,5% πμο 

δεκ είπακ. Οζ Λάηςκεξ ιε πμζμζηυ 71,3% οπενείπακ ζηδκ ηαημπή αοημηζκήημο έκακηζ 

63,7% ηςκ Υακζςηχκ.  

ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ πνμέηορε υηζ ημ 82,2% ημ ζπίηζ πμο ηαημζημφζε ήηακ δζηυ 

ημο, ημ 10,5% ήηακ κμζηζαγυιεκμ ηαζ ημ 7,3% ήηακ άθθμ. Με εθαθνχξ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ 83,7% ζημ Ν. Υακίςκ ιε έκακηζ 80,7% ζημ Ν. Λαηςκίαξ ημ ζπίηζ πμο 

ηαημζημφζακ ήηακ δζηυ ημοξ. 

 Οζ δομ κμιμί δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ςξ πνμξ ηδκ ηαημπή αοημηζκήημο (p = 

0,045), εκχ δεκ πνμέηορε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζημ είδμξ ηδξ ηαημζηίαξ 

ιεηαλφ ηςκ δομ κμιχκ (p = 0,293). 

 

 

 

φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 
p-

value 
οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Έπεηε 

αοημηίκδημ; 

Ναζ 405 67,5 191 63,7 214 71,3 
0,045 

Όπζ 195 32,5 109 36,3 86 28,7 

Σμ ζπίηζ πμο 

ηαημζηείηε 

είκαζ: 

Γζηυ ζαξ 493 82,2 251 83,7 242 80,7 

0,293 Νμζηζαγυιεκμ 63 10,5 32 10,7 31 10,3 

Άθθμ 44 7,3 17 5,7 27 9,0 

                                           Πίλαθαο 6: Καημζηία ηαζ ιεηαηίκδζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 7 πνμέηορε υηζ ζημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ, ημ 74,1% δζέεεηε πνήιαηα 

βζα ηα έλμδα ζπζηζμφ ηαζ ηδ δζαηνμθή. Έκα πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 6,7% λυδεοε 

πνήιαηα ζε δάκεζα ηαζ ηάνηεξ, βεβμκυξ πμο δείπκεζ ημ πυζμ πνεςιέκμζ ήηακ ζηα 

δζάθμνα πζζηςηζηά ζδνφιαηα. ημ Ν. Υακίςκ ημ 7,39% λυδεοε πνήιαηα βζα ηα έλμδα 

ζπζηζμφ ηαζ ηδ δζαηνμθή, εκχ ημ 74,3% ζημ Ν. Λαηςκίαξ. Πενίπμο ημ ίδζμ πμζμζηυ 

λυδεοε πνήιαηα ζε δάκεζα ηαζ ηάνηεξ, ιε 7,0% ζημ Ν. Υακίςκ ηαζ 6,3% ζημ Ν. 

Λαηςκίαξ. Γζα ηδκ οβεία λυδεοε πνήιαηα ημ 5,7% ζημ Ν. Υακίςκ ηαζ ημ 2,7% ζημ Ν. 

Λαηςκία, εκχ βζα δζαζηέδαζδ λυδεοε πνήιαηα ημ 6,0% ζημ Ν. Λαηςκίαξ ηαζ ημ 

3,7% ημο Ν. Υακίςκ. 
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ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ, ζημ πυζμ είπε επδνεάζεζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ, πνμέηορε υηζ 

ημ 78,3% είπε επδνεάζεζ πάνα πμθφ ηαζ πμθφ, ημ 18,2% ιέηνζα ηαζ ημ 3,5% θίβμ ηαζ 

ηαευθμο. 

Με ζοκηνζπηζηά πμζμζηά δ μζημκμιζηή ηνίζδ εζζέααθε ζε ηάεε Δθθδκζηυ 

κμζημηονζυ. Σμ 82,0% ηςκ Λαηχκςκ ηαζ ημ 74,6% ηςκ Υακζςηχκ είπακ επδνεαζηεί 

πμθφ ηαζ πάνα πμθφ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ, εκχ θίβμ ή ηαευθμο ημ 2,7% ηςκ 

Λαηχκςκ ηαζ ημ 4,3% ηςκ Υακζςηχκ είπακ επδνεαζηεί.  

 

 

φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 
p-

value 
οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Πμο 

λμδεφεηε 

ηα 

πενζζζυ-

ηενα 

πνήιαηα; 

Ρμφπα - 

Παπμφηζζα 
34 5,7 16 5,4 18 6,0 

0,281 

Γζαηνμθή 136 22,7 75 25,1 61 20,3 

Γζαζηέδαζδ 29 4,8 11 3,7 18 6,0 

Δηπαίδεοζδ 27 4,5 13 4,3 14 4,7 

Έλμδα 

ζπζηζμφ 
308 51,4 146 48,8 162 54,0 

Τβεία 25 4,2 17 5,7 8 2,7 

Γάκεζα ηαζ 

ηάνηεξ 
40 6,7 21 7,0 19 6,3 

Πυζμ 

ζαξ έπεζ 

επδνεάζεζ 

δ μζημκμ-

ιζηή 

ηνίζδ; 

Πάνα πμθφ 228 38,0 112 37,3 116 38,7 

0,126 

Πμθφ 242 40,3 112 37,3 130 43,3 

Μέηνζα 109 18,2 63 21,0 46 15,3 

Λίβμ 16 2,7 10 3,3 6 2,0 

Καευθμο 5 0,8 3 1,0 2 0,7 

                                                  Πίλαθαο 7: οκήεεζεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 8 πνμέηορε υηζ ζημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ 

ημ 33,3% έαθεπε ηδθευναζδ, ημ 16,9% έραπκε ζημ Internet, ημ 14,1% πενπάηαβε-

βοικαγυηακ, ημ 12,2% πήβαζκε βζα ηαθέ, ημ 10,1% δζάααγε αζαθία ηαζ ημ 5,4% 

άημοβε ιμοζζηή. 
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ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ ημ 37,8% ηςκ Υακζςηχκ έαθεπε ηδθευναζδ, έκακηζ 28,9% 

ηςκ Λαηχκςκ. Σμ 18,1% ηςκ Λαηχκςκ ηαζ ημ 15,7% ηςκ Υακζςηχκ απαζπμθμφκηακ 

ζημ Internet. Οζ Λάηςκεξ ιε 17,4% πενπάηαβακ-βοικαγυηακ έκακηζ 10,7% ηςκ 

Υακζςηχκ. 

Σμ 15,1% ηςκ Λαηχκςκ ηαζ ημ 9,4% ηςκ Υακζςηχκ πήβαζκακ βζα ηαθέ ζημκ 

εθεφεενμ πνυκμ ημοξ, ημ 11,4% ηςκ Υακζςηχκ ηαζ 8,7% ηςκ Λαηχκςκ δζάααγακ 

αζαθία ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ, εκχ μζ Λάηςκεξ ήηακ πενζζζυηενμ θζθυιμοζμζ ιε 

6,0% έκακηζ 4,7% ηςκ Υακζςηχκ. 

ηδκ ενχηδζδ «πυζεξ χνεξ αθζενχκεηε ζε δναζηδνζυηδηεξ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ζαξ» 

 δ ιέζδ ηζιή βζα ημοξ Υακζχηεξ είκαζ 2,72 (±1,675) χνεξ εκχ βζα ημοξ Λάηςκεξ είκαζ 

2,68 (±1,441) χνεξ. 

ημ «ακ ηαπκίγεηαζ» ηαζ «πυζα ηζζβάνα ηδκ διένα», ημ 27,8% ήηακ ηαπκζζηέξ ιε 

19,00(±11,065) ηζζβάνα διενζζίςξ, εκχ ημ 72,2% δεκ ήηακ ηαπκζζηέξ. Οζ Λάηςκεξ 

απμδείπεδηακ πζμ θακαηζημί ηαπκζζηέξ ιε 31,3% έκακηζ 24,3% ηςκ Υακζςηχκ. Καζ 

ζημκ ανζειυ ηςκ ηζζβάνςκ διενδζίςξ, μζ Λάηςκεξ ιε 19,56 (±10,324) ηάπκζγακ 

πενζζζυηενα ηζζβάνα, έκακηζ 18,27 (±11,985) ηςκ Υακζςηχκ. 

ημ «πυζεξ χνεξ ημζιάζηε ημ ανάδο»,ημ ζφκμθμ ημζιυηακ 7,33(±1,275) χνεξ. Οζ 

Υακζχηεξ ημζιυκηακ πενζζζυηενμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημζιυκηακ 7,53 (±1,361) χνεξ, 

έκακηζ 7,13 (±1,152) ηςκ Λαηχκςκ. 

ημ «ηζ χνα ημζιάζηε ημ ανάδο», έςξ ηζξ 23:00 ημζιυκηακ ημ 32,3%, ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ (42,3%) ημζιυηακ ιεηαλφ 23:00 ηαζ 24:00, εκχ πενίπμο μ έκαξ ζημοξ 4 

(25,3%) ημζιυηακ ιεηά ηζξ 24:00. ημ Ν. Υακίςκ έςξ ηζξ 23:00 ημζιυκηακ ημ 24,0%, 

εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ ημ 30,6%. Σμ 43,3% ζημ Ν. Λαηςκίαξ ημζιυηακ ιεηαλφ 23:00 

ηαζ 24:00, εκχ ημ 41,3% ζημ Ν. Υακίςκ. Μεηά ηζξ 24:00 ημζιυκηακ ημ 26,0% ζημ Ν. 

Λαηςκίαξ ηαζ ημ 24,7% ζημ Ν. Υακίςκ.  

Απυ ημκ Πίκαηα 8 πνμέηορε υηζ μζ δομ κμιμί δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ςξ 

πνμξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ (p = 0,005) ηαζ ηζξ χνεξ αναδζκμφ φπκμο (p < 0,001). Οζ 

Λάηςκεξ αζπμθμφκηαζ πενζζζυηενμ ιε ημ Internet, αθέπμοκ θζβυηενμ ηδθευναζδ, 

πδβαίκμοκ πενζζζυηενμ βζα ηαθέ, εκχ ημζιμφκηαζ θζβυηενδ χνα ημ ανάδο. 
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φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 

p-value οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

οπκυ-

ηδηα 

Πμζμ-

ζηυ 

Με πμζα 

δναζηδνζ-

υηδηα αζπμ-

θείζηε 

πενζζ-

ζυηενμ ημκ 

εθεφεενμ 

πνυκμ ζαξ; 

Βθέπεηε 

ηδθευναζδ 

 

199 33,3 113 37,8 86 28,9 

0,005 

Πενπαηάηε – 

Γοικάγεζηε 
84 14,1 32 10,7 52 17,4 

Γζααάγεηε 

αζαθίμ 
60 10,1 34 11,4 26 8,7 

Φάπκεηε ζημ 

Internet 
101 16,9 47 15,7 54 18,1 

Πδβαίκεηε 

βζα ηαθέ 
73 12,2 28 9,4 45 15,1 

Αημφηε 

ιμοζζηή 
32 5,4 14 4,7 18 6,0 

Άθθμ 48 8,0 31 10,4 17 5,7 

Πυζδ χνα ηδκ διένα; 2,70 (1,156) 2,72 (1,675) 2,68 (1,441) 0,741 

Καπκίγεηε; 
Ναζ 167 27,8 73 24,3 94 31,3 

0,056 
Όπζ 433 72,2 227 75,7 206 68,7 

Δάκ καζ, πυζα 

ηζζβάνα ηδκ διένα; 
19,00 (11,065) 18,27 (11,985) 

19,56 

(10,324) 
0,457 

Πυζεξ χνεξ 

ημζιάζηε 

(ημ ανάδο); 

7,33 (1,275) 7,53 (1,361) 7,13 (1,152) <0,001 

Σζ χνα 

ημζιάζηε; 

21:00 - 22:00 45 7,5 20 6,7 25 8,3 

0,678 
22:00 - 23:00 149 24,8 82 27,3 67 22,3 

23:00 - 24:00 254 42,3 124 41,3 130 43,3 

24:00 - 152 25,3 74 24,7 78 26,0 

Πίλαθαο 8: Δθεφεενμξ πνυκμξ, ηάπκζζια ηαζ φπκμξ 
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Πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ άγρνπο ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο  

 

Ακαθφμκηαξ ηζξ επζιένμοξ εηδδθχζεζξ ημο άβπμοξ ιέζς ηδξ ηθίιαηαξ άβπμοξ ημο 

Hamilton, δ μπμία ζηα ζοβηεηνζιέκα δεδμιέκα έπεζ ορδθή αλζμπζζηία (Cronbach a = 

0,836), ζημκ Πίκαηα 9 παναηδνμφιε υηζ ημ 44.1% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα αβπχδδ δζάεεζδ, ημ 39,8% ιέηνζα ηαζ ημ 16,0% απυ ζμαανή έςξ 

πμθφ ζμαανή αβπχδδ δζάεεζδ. Σμ 59,5% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα έκηαζδ, ημ 28,3% ιέηνζα έκηαζδ ηαζ ημ 12,2% απυ ζμαανή έςξ πμθφ 

ζμαανή έκηαζδ. Σμ 86,1% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα 

θμαίεξ, ημ 9,8% ιέηνζα ηαζ ημ 4,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά θμαίεξ. Σμ 78,7% 

ηςκ ενςηδεέκηςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ατπκία, ημ 15,3% ιέηνζα ηαζ 

ιυθζξ ημ 6,0% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή ατπκία. Σμ 85,4% πανμοζίαγε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα βκςζζαηά πνμαθήιαηα, ημ 10,0% ιέηνζα ηαζ ημ 4,7% απυ ζμαανά 

έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 83,2% εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, 

ημ 12,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 4,1% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ. Σμ 74,2% εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βεκζηά ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα 

απυ ημ ιοσηυ ζφζηδια, ημ 18,0% ιέηνζα ηαζ ημ 7,7% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. 

Σμ 85,4% εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα αζζεδηδνζαηά ζοιπηχιαηα, ημ 9,8% 

ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 4,6% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 84,0% πανμοζίαγε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα ηανδζαββεζαηά ζοιπηχιαηα, ημ 12,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 3,3% 

απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 88,0% ηςκ ενςηδεέκηςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα, ημ 8,7% ιέηνζα ηαζ ημ 3,3% απυ ζμαανά έςξ 

πμθφ ζμαανά. Σμ 88,1% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα 

βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα, ημ 9,5% ιέηνζα ηαζ ημ 2,4% απυ ζμαανά έςξ πμθφ 

ζμαανά. Σμ 85,0% πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα μονμβεκκδηζηά ζοιπηχιαηα, 

ημ 7,5% ιέηνζα ηαζ ημ 4,5% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 90,0% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ζοιπηχιαηα απυ ημ Αοηυκμιμ 

Νεονζηυ φζηδια, ημ 7,5% ιέηνζα ηαζ ημ 2,5% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Όζμκ 

αθμνά ημ ζοκμθζηυ ζημν ηδξ Hamilton (Πίκαηαξ 10), ημ 79,6% ηςκ ενςηδεέκηςκ 

είπε έςξ ήπζαξ αανφηδηαξ άβπμξ, ημ 14,6% έπεζ έςξ ιέηνζαξ αανφηδηαξ άβπμξ, ημ 

4,6% έπεζ έςξ ζμαανήξ αανφηδηαξ άβπμξ ηαζ ιυθζξ ημ 1,4% είπε πμθφ ζμαανήξ 

αανφηδηαξ άβπμξ. Ζ ιέζδ ηζιή Hamilton score ανέεδηε ίζδ ιε 8,89 (±7,151) ιμκάδεξ 

(Πίκαηαξ 11). 
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 Καευθμο Ήπζα Μέηνζα μαανά Πμθφ ζμαανά 

Έπεηε αβπχδδ δζάεεζδ; 119 (19,8) 146 (24,3) 239 (39,8) 70 (11,7) 26 (4,3) 

Έπεηε έκηαζδ; 216 (36,0) 141 (23,5) 170 (28,3) 55 (9,2) 18 (3,0) 

Έπεηε θμαίεξ; 389 (64,8) 128 (21,3) 59 (9,8) 18 (3,0) 6 (1,0) 

Έπεηε ατπκία; 321 (53,5) 151 (25,2) 92 (15,3) 29 (4,8) 7 (1,2) 

Έπεηε βκςζζαηά 

πνμαθήιαηα; 
397 (66,2) 115 (19,2) 60 (10,0) 22 (3,7) 6 (1,0) 

Έπεηε ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ; 
343 (57,3) 155 (25,9) 76 (12,7) 20(3,3) 5 (0,8) 

Έπεηε βεκζηά ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα (ιοσηυ 

ζφζηδια); 

298 (49,7) 147 (24,5) 108 (18,0) 40 (6,7) 6 (1,0) 

Έπεηε βεκζηά ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα 

(αζζεδηδνζαηά); 

377 (62,9) 135 (22,5) 59 (9,8) 23 (3,8) 5 (0,8) 

Έπεηε ηανδζμαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα; 
388 (64,8) 115 (19,2) 76 (12,7) 15 (2,5) 5 (0,8) 

Έπεηε ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα; 
428 (71,5) 99 (16,5) 52 (8,7) 14 (2,3) 6 (1,0) 

Έπεηε βαζηνεκηενζηά 

ζοιπηχιαηα; 
423 (70,6) 105 (17,5) 57 (9,5) 13 (2,2) 1 (0,2) 

Έπεηε μονμβεκκδηζηά 

ζοιπηχιαηα; 
448 (74,8) 79 (13,2) 45 (7,5) 15 (2,5) 12 (2,0) 

Έπεηε ζοιπηχιαηα απυ ημ 

αοηυκμιμ Νεονζηυ 

φζηδια; 

458 (76,6) 80 (13,4) 45 (7,5) 13 (2,2) 2 (0,3) 

Πίλαθαο 9: οκζζηχζεξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton 
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Πίλαθαο 10: Κθίιαηα άβπμοξ ηδξ Hamilton 

 

 

 Μέζδ ηζιή (Σοπζηή απυηθζζδ) p-value 

φκμθμ 8,89 (7,151)  

Ν. Υακίςκ 9,45 (7,262) 
0,054 

Ν. Λαηςκίαξ 8,32 (7,004) 

Πίλαθαο 11:Hamilton score 

 

 

Πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ άγρνπο ζην Ννκό Υαλίσλ 

 

Ακαθφμκηαξ ηζξ επζιένμοξ εηδδθχζεζξ ημο άβπμοξ ζημκ Πίκαηα 12 παναηδνμφιε υηζ 

ημ 43,7% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα αβπχδδ δζάεεζδ, ημ 

39,0% ιέηνζα ηαζ ημ 17,4% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή αβπχδδ δζάεεζδ. Σμ 

56,0% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα έκηαζδ, ημ 29,7% ιέηνζα 

έκηαζδ ηαζ ημ 14,3% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή έκηαζδ. Σμ 85,3% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα θμαίεξ, ημ 9,7% ιέηνζα ηαζ ημ 5,0% 

απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά θμαίεξ. Σμ 75,0% ηςκ ενςηδεέκηςκ εηδήθςκε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα ατπκία, ημ 16,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 8,3% απυ ζμαανή έςξ πμθφ 

ζμαανή ατπκία. Σμ 82,0% πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βκςζζαηά πνμαθήιαηα, 

ημ 12,3% ιέηνζα ηαζ ημ 5,7% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 79,6% εηδήθςκε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, ημ 15,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 4,7% απυ 

ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ. Σμ 73,7% εηδήθςκε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα βεκζηά ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα απυ ημ ιοσηυ ζφζηδια, ημ 18,0% ιέηνζα ηαζ 

ημ 8,3% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 85,0% εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα 

αζζεδηδνζαηά ζοιπηχιαηα, ημ 10,0% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 5,0% απυ ζμαανά έςξ 

πμθφ ζμαανά. Σμ 83,7% πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ηανδζαββεζαηά 

Κθίιαηα άβπμοξ 

ημο Hamilton 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ 

Έςξ  Ήπζαξ αανφηδηαξ 477 79,6 

Έςξ ιέηνζαξ αανφηδηαξ 88 14,6 

Έςξ ζμαανήξ αανφηδηαξ 27 4,4 

Πμθφ ζμαανήξ αανφηδηαξ 8 1,4 
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ζοιπηχιαηα, ημ 12,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 3,7% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 

88,7% ηςκ ενςηδεέκηςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ακαπκεοζηζηά 

ζοιπηχιαηα, ημ 8,3% ιέηνζα ηαζ ημ 3,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 87,0% 

ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα, ημ 

10,0% ιέηνζα ηαζ ημ 3,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 84,0% πανμοζίαγε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα μονμβεκκδηζηά ζοιπηχιαηα, ημ 10,3% ιέηνζα ηαζ ημ 5,7% απυ 

ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 88,0% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ 

ήπζα ζοιπηχιαηα απυ ημ Αοηυκμιμ Νεονζηυ φζηδια, ημ 9,3% ιέηνζα ηαζ ημ 2,7% 

απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Ζ ιέζδ ηζιή Hamilton score ζημ Ν. Υακίςκ ανέεδηε 

ίζδ ιε 9,45 (±7,262) ιμκάδεξ (Πίκαηαξ 11). 

 

 

 Καευθμο Ήπζα Μέηνζα μαανά Πμθφ ζμαανά 

Έπεηε αβπχδδ 

δζάεεζδ; 
65 (21,7) 66 (22,0) 117 (39,0) 44 (14,7) 8 (2,7) 

Έπεηε έκηαζδ; 97 (32,3) 71 (23,7) 89 (29,7) 36 (12,0) 7 (2,3) 

Έπεηε θμαίεξ; 186 (62,0) 70 (23,3) 29 (9,7) 13 (4,3) 2 (0,7) 

Έπεηε ατπκία; 156 (52,0) 69 (23,0) 50 (16,7) 21 (7,0) 4 (1,3) 

Έπεηε βκςζζαηά 

πνμαθήιαηα; 
184 (61,3) 62 (20,7) 37 (12,3) 14 (4,7) 3 (1,0) 

Έπεηε ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ; 
178 (59,3) 61 (20,3) 47 (15,7) 12 (4,0) 2 (0,7) 

Έπεηε βεκζηά 

ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα (ιοσηυ 

ζφζηδια); 

137 (45,7) 84 (28,0) 54 (18,0) 22 (7,3) 3 (1,0) 

Έπεηε βεκζηά 

ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα 

(αζζεδηδνζαηά); 

174 (58,0) 81 (27,0) 30(10,0) 14 (4,7) 1 (0,3) 

Έπεηε 

ηανδζμαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα; 

198 (66,0) 53(17,7) 38 (12,7) 9 (3,0) 2 (0,7) 
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Έπεηε ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα; 
213 (71,0) 53 (17,7) 25 (8,3) 8 (2,7) 1 (0,3) 

Έπεηε 

βαζηνεκηενζηά 

ζοιπηχιαηα; 

214 (71,3) 47 (15,7) 30(10,0) 9 (3,0) 0 (0,0) 

Έπεηε 

μονμβεκκδηζηά 

ζοιπηχιαηα; 

210 (70,0) 42 (14,0) 31 (10,3) 11 (3,7) 6 (2,0) 

Έπεηε ζοιπηχιαηα 

απυ ημ Αοηυκμιμ 

Νεονζηυ φζηδια; 

218 (72,7) 46 (15,3) 28 (9,3) 8 (2,7) 0 (0,0) 

Πίλαθαο 12: οκζζηχζεξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton βζα ημ Ν. Υακίςκ 

 

 

Πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ άγρνπο ζην Ννκό Λαθσλίαο 

 

Ακαθφμκηαξ ηζξ επζιένμοξ εηδδθχζεζξ ημο άβπμοξ ζημκ Πίκαηα 13 παναηδνμφιε υηζ 

ημ 44,7% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα αβπχδδ δζάεεζδ, ημ 

40,7% ιέηνζα ηαζ ημ 14,7% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή αβπχδδ δζάεεζδ. Σμ 

63,0% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα έκηαζδ, ημ 27,0% ιέηνζα 

έκηαζδ ηαζ ημ 10,0% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή έκηαζδ. Σμ 87,0% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα θμαίεξ, ημ 10,0% ιέηνζα ηαζ ημ 

3,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά θμαίεξ. Σμ 82,3% ηςκ ενςηδεέκηςκ εηδήθςκε 

απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ατπκία, ημ 14,0% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 3,7% απυ ζμαανή έςξ 

πμθφ ζμαανή ατπκία. Σμ 88,7% πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βκςζζαηά 

πνμαθήιαηα, ημ 7,7% ιέηνζα ηαζ ημ 3,7% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 86,6 

εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, ημ 9,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 

3,7% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ. Σμ 74,9% εηδήθςκε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα βεκζηά ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα απυ ημ ιοσηυ ζφζηδια, ημ 18,1 % 

ιέηνζα ηαζ ημ 7,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 86,0% εηδήθςκε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα αζζεδηδνζαηά ζοιπηχιαηα, ημ 9,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 4,3% απυ ζμαανά 

έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 84,2% πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ηανδζαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα, ημ 12,7% ιέηνζα ηαζ ιυθζξ ημ 3,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 
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87,3% ηςκ ενςηδεέκηςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ακαπκεοζηζηά 

ζοιπηχιαηα, ημ 9,0% ιέηνζα ηαζ ημ 3,7% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 89,3% 

ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα, ημ 

9,0% ιέηνζα ηαζ ημ 1,6% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 92% πανμοζίαγε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα μονμβεκκδηζηά ζοιπηχιαηα, ημ 4,7% ιέηνζα ηαζ ημ 3,3% απυ 

ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 91,9% ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ 

ήπζα ζοιπηχιαηα απυ ημ Αοηυκμιμ Νεονζηυ φζηδια, ημ 5,7% ιέηνζα ηαζ ημ 2,4% 

απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Ζ ιέζδ ηζιή Hamilton score ζημ Ν. Λαηςκίαξ 

ανέεδηε ίζδ ιε 8,32 (±7,004) ιμκάδεξ (Πίκαηαξ 11). 

 

 

 Καευθμο Ήπζα Μέηνζα μαανά Πμθφ ζμαανά 

Έπεηε αβπχδδ 

δζάεεζδ; 
54 (18,0) 80 (26,7) 122 (40,7) 26 (8,7) 18 (6,0) 

Έπεηε έκηαζδ; 119 (39,7) 70 (23,3) 81 (27,0) 19 (6,3) 11 (3,7) 

Έπεηε θμαίεξ; 203 (67,7) 58 (19,3) 30 (10,0) 5 (1,7) 4 (1,3) 

Έπεηε ατπκία; 165 (55,0) 82 (27,3) 42 (14,0) 8 (2,7) 3 (1,0) 

Έπεηε βκςζζαηά 

πνμαθήιαηα; 
213 (71,0) 53 (17,7) 23 (7,7) 8 (2,7) 3 (1,0) 

Έπεηε ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ; 
165 (55,2) 94 (31,4) 29 (9,7) 8 (2,7) 3 (1,0) 

Έπεηε βεκζηά 

ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα (ιοσηυ 

ζφζηδια); 

161 (53,8) 63 (21,1) 54 (18,1) 18 (6,0) 3 (1,0) 

Έπεηε βεκζηά 

ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα 

(αζζεδηδνζαηά); 

203 (67,9) 54 (18,1) 29 (9,7) 9 (3,0) 4 (1,3) 

Έπεηε 

ηανδζμαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα; 

190 (63,5) 62 (20,7) 38 (12,7) 6 (2,0) 3 (1,0) 
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Έπεηε ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα; 
215 (71,9) 46 (15,4) 27 (9,0) 6 (2,0) 5 (1,7) 

Έπεηε βαζηνεκηενζηά 

ζοιπηχιαηα; 
209 (69,9) 58 (19,4) 27 (9,0) 4 (1,3) 1 (0,3) 

Έπεηε μονμβεκκδηζηά 

ζοιπηχιαηα; 
238 (79,6) 37 (12,4) 14 (4,7) 4 (1,3) 6 (2,0) 

Έπεηε ζοιπηχιαηα 

απυ ημ Αοηυκμιμ 

Νεονζηυ φζηδια; 

240 (80,5) 34 (11,4) 17 (5,7) 5 (1,7) 2 (0,7) 

Πίλαθαο 13: οκζζηχζεξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton βζα ημ Ν. Λαηςκίαξ 

 

Δπίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην Hamilton score 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 14 παναηδνμφιε υηζ ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ, ημ ζοκμθζηυ ζημν 

ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton, ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ (p = 

0,108), είκαζ ιεβαθφηενμ ζηζξ βοκαίηεξ 9,34 (±7,201) απ’ υηζ ζημοξ άκδνεξ 8,40 

(±7,077). Πανυιμζα είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ηυζμ ζημ Ν. Υακίςκ υζμ ηαζ ζημ Ν. 

Λαηςκίαξ. 

Μεθεηχκηαξ ηδ ζπέζδ ημο Hamilton score  ιε ηδκ δθζηία, παναηδνμφιε υηζ 

ζοζπεηίγεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά (p<0,001) ηαζ ζημοξ δφμ κμιμφξ. Σδκ ιεβαθφηενδ 

αβπχδδ δζάεεζδ πανμοζζάγμοκ μζ δθζηίεξ απυ 70 + ιε αοημφξ ημο Ν. Υακίςκ 

13,95(±8,767) κα έπμοκ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ απυ αοημφξ ημο Ν. Λαηςκίαξ 

13,47(±8,312), ηζξ δθζηίεξ απυ 36 ηαζ άκς μ Ν. Υακίςκ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ 

αβπχδδ δζάεεζδ απυ αοηή ημο Ν. Λαηςκίαξ. ηζξ ιζηνυηενεξ δθζηίεξ 16-20 ηαζ 29-35 

μ Ν. Λαηςκίαξ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ απυ αοηή ημο Ν. Υακίςκ. 

ημ επίπεδμ εηπαίδεοζδ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή  (p<0.001) ζημ 

ζφκμθμ ημο δείβιαημξ, αθθά ηαζ ζημ Ν. Υακίςκ (p=0,002). Σδκ ιεβαθφηενδ αβπχδδ 

δζάεεζδ ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ πανμοζζάγμοκ αοημί πμο έπμοκ επίπεδμ 

εηπαίδεοζδξ , έςξ δδιμηζηυ 10,87(±8,038) ηαζ αημθμοεμφκ  Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ 

8,24(±7,040). ημ Ν. Υακίςκ ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ πανμοζζάγμοκ επίζδξ 

αοημί πμο έπμοκ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ , έςξ δδιμηζηυ 11,70 (±8,117).      

Όζμκ αθμνά, ημ εηήζζμ μζημβεκεζαηυ εζζυδδια, δεκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή, αοηυ πμο παναηδνμφιε είκαζ υηζ ζηδκ ηθίιαηα απυ 5.000 € έςξ 10.000 € 
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οπάνπεζ ηαζ ζημ ζφκμθμ 10,46 (±8,891) ηαζ ζημοξ δφμ κμιμφξ, Ν. Υακίςκ 

10,42(±8,325), Ν. Λαηςκίαξ 10,51(±9,733) μζ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ αβπχδμοξ 

δζάεεζδξ. 

Μεθεηχκηαξ ηδ ζπέζδ ημο Hamilton score  ιε ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, 

παναηδνμφιε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ (p<0,001) ηαζ ζημ 

ζφκμθμ, ηαζ ζημοξ δφμ κμιμφξ. ημ ζφκμθμ δ ηαηδβμνία, Υήνμξ/α 14,10(±8,121) 

πανμοζζάγεζ ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ ηαζ αημθμοεεί δ ηαηδβμνία, 

οιαίςζδ12,30(±7,543). ημ Ν. Υακίςκ δ ηαηδβμνία, Υήνμξ/α  16,27(±7,881) 

πανμοζζάγεζ ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ ηαζ αημθμοεεί δ ηαηδβμνία, 

πακηνειέκμξ/δ 9,68(±7,368), εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ  δ ηαηδβμνία, δζαγεοβιέκμξ/δ 

9,44(±8,457) πανμοζζάγεζ ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ ηαζ αημθμοεεί δ 

ηαηδβμνία, Υήνμξ/α 11,70(±7,881). 

Ζ ζπέζδ ημο Hamilton score  ιε ηδκ πενζμπή δζαιμκήξ δεκ έδεζλε ζπέζδ ζηαηζζηζηήξ 

ζδιακηζηυηδηαξ. Πανυθμ πμο δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, οπάνπεζ ιζα αολδιέκδ 

αβπχδδ δζάεεζδ ζημοξ δζαιέκμκηεξ ζε αβνμηζηή πενζμπή 9,84(±7,452) ζημ Ν. Υακίςκ 

ηαζ ζημοξ δζαιέκμκηεξ ζε Ζιζαζηζηή πενζμπή 10,14(±7,571) ζημ Ν. Λαηςκίαξ. 

Μεθεηχκηαξ ηδ ζπέζδ ημο Hamilton score  ιε ημ, έπεηε παζδζά, παναηδνμφιε υηζ 

οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ (p<0,001) ιε ημοξ έπμκηεξ παζδζά 

9,86(±7,392) κα έπμοκ αολδιέκδ αβπχδδ δζάεεζδ , ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο δεκ έπμοκ 

παζδζά 6,92(±6,205). 

ηδ ζπέζδ ημο Hamilton score  ιε ημ, επάββεθια, παναηδνμφιε υηζ οπάνπεζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ βζα ημ ζφκμθμ ηαζ ημκ Ν. Υακίςκ (p<0,001) ηαζ βζα 

ημκ Ν. Λαηςκίαξ (p=0,005). Οζ έπμκηεξ ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ είκαζ, μζ 

ζοκηαλζμφπμζ 12,77(±8,341) ηαζ αημθμοεμφκ μζ αβνυηεξ 8,34(±7,394) ζηδ ηεθεοηαία 

εέζδ ηδξ αβπχδμοξ δζάεεζδ είκαζ μζ άκενβμζ 6,63(±5,370). ημ Ν. Υακίςκ ηδ 

ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ ιεηά ημοξ ζοκηαλζμφπμοξ 13,92(±8,512) ηαζ ημοξ 

αβνυηεξ 8,96(±7,325), έπμοκ, ηα μζηζαηά 9,72(±6,637), μζ ζδζςηζημί 

οπάθθδθμζ/ιζζεςημί 8,23(±6,109), μζ εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ 8,37(±6,082), μζ 

Γδιυζζμζ Τπάθθδθμζ 6,00(±4,554) ηαζ ηεθεοηαίμζ μζ άκενβμζ 5,94(±4,137). ημ Ν. 

Λαηςκίαξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ ιεηά ημοξ ζοκηαλζμφπμοξ 11,59(±8,059) 

ηαζ ημοξ αβνυηεξ 7,58(±7,465) έπμοκ μζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ/ιζζεςημί 7,78(±7,378) 

ηαζ ζηδκ ηέηανηδ εέζδ είκαζ μζ άκενβμζ 7,25(±6,324).  
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φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 

Μέζδ 

ηζιή 

(Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-

value 

Μέζδ 

ηζιή 

(Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-

value 

Μέζδ 

ηζιή 

(Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-

value 

Φφθμ 

Άκδναξ 
8,40 

(7,077) 
0,108 

8,69 

(7,258) 
0,126 

8,18 

(6,949) 
0,699 

Γοκαίηα 
9,34 

(7,201) 

9,99 

(7,236) 

8,49 

(7,093) 

Ζθζηία 

16-20 
6,13 

(5,034) 

<0,001 

5,48 

(4,355) 

<0,001 

7,36 

(6,169) 

<0,001 

21-28 
5,67 

(5,645) 

6,66 

(5,790) 

4,86 

(5,458) 

29-35 
8,23 

(6,805) 

6,69 

(5,639) 

9,65 

(7,552) 

36-50 
7,56 

(5,805) 

8,17 

(5,944) 

6,93 

(5,625) 

51-60 
10,05 

(7,690) 

11,20 

(8,010) 

8,94 

(7,258) 

61-70 
10,86 

(7,138) 

12,63 

(7,108) 

9,29 

(6,891) 

70+ 
13,73 

(8,504) 

13,95 

(8,767) 

13,47 

(8,312) 

Δπίπεδμ 

εηπαίδεοζδξ 

Έςξ Γδιμηζηυ 
10,87 

(8,038) 

<0,001 

11,70 

(8,117) 

0,002 

9,71 

(7,838) 

0,152 
Γοικάζζμ/ 

Λφηεζμ/ΗΔΚ 

8,24 

(7,040) 

8,44 

(7,100) 

8,06 

(7,007) 

ΣΔΗ/ΑΔΗ/ 

Μεηαπηοπζαηά 

7,84 

(5,753) 

8,22 

(5,626) 

7,46 

(5,882) 

Δηήζζμ 

μζημβεκεζαηυ 

εζζυδδια 

0 έςξ 5.000 
9,01 

(7,433) 
0,282 

10,29 

(8,005) 
0,349 

7,39 

(6,325) 
0,551 

5.001 έςξ 

10.000 

10,46 

(8,891) 

10,42 

(8,325) 

10,51 

(9,733) 
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10.001 έςξ 

15.000 

8,03 

(6,489) 

7,67 

(6,075) 

8,28 

(6,803) 

15.001 έςξ 

20.000 

8,89 

(6,244) 

9,47 

(6,345) 

8,29 

(6,172) 

20.001 έςξ 

25.000 

8,32 

(6,170) 

8,27 

(5,458) 

8,36 

(6,783) 

25.001 έςξ 

30.000 

7,82 

(5,173) 

8,82 

(6,512) 

7,19 

(4,133) 

Άκς ηςκ 

30.001 

8,21 

(6,643) 

8,37 

(6,491) 

8,09 

(6,908) 

Οζημβεκεζαηή 

ηαηάζηαζδ 

Ακφπακδνμξ/δ 
6,49 

(5,912) 

<0,001 

6,71 

(5,316) 

<0,001 

6,30 

(6,380) 

<0,001 

Πακηνειέκμξ/δ 
9,16 

(7,123) 

9,68 

(7,368) 

8,59 

(6,823) 

Υήνμξ/α 
14,10 

(8,121) 

16,27 

(7,881) 

11,70 

(7,881) 

Γζαγεοβιέκμξ/δ 
9,94 

(7,141) 

10,44 

(6,023) 

9,44 

(8,457) 

οιαίςζδ 
12,30 

(7,543) 

6,80 

(5,975) 

17,80 

(4,087) 

Πενζμπή 

δζαιμκήξ 

Αζηζηή 
8,87 

(5,899) 

0,985 

9,17 

(6,012) 

0,169 

8,46 

(5,833) 

0,169 Ζιζαζηζηή 
8,75 

(7,365) 

7,54 

(7,047) 

10,14 

(7,571) 

Αβνμηζηή 
8,91 

(7,281) 

9,84 

(7,452) 

8,03 

(7,018) 

Έπεηε παζδζά; 

Ναζ 
9,86 

(7,392) 
<0,001 

10,35 

(7,594) 
<0,001 

9,31 

(7,141) 
0,001 

Όπζ 
6,92 

(6,205) 

7,33 

(5,940) 

6,57 

(6,425) 

Δπάββεθια 
Αβνυηδξ 

8,34 

(7,394) <0,001 

8,96 

(7,325) <0,001 

7,58 

(7,465) 0,005 

οκηαλζμφπμξ 12,77 13,92 11,59 
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(8,341) (8,512) (8,059) 

Ηδζςηζηυξ 

Τπάθθδθμξ/ 

ιζζεςηυξ 

8,05 

(6,610) 

8,23 

(6,109) 

7,78 

(7,378) 

Δθεφεενμξ 

Δπαββεθιαηίαξ 

7,99 

(5,804) 

8,37 

(6,082) 

7,57 

(5,543) 

Γδιυζζμξ 

Τπάθθδθμξ 

7,69 

(5,756) 

6,00 

(4,554) 

8,35 

(6,076) 

Άκενβμξ 
6,63 

(5,370) 

5,94 

(4,137) 

7,25 

(6,324) 

Οζηζαηά 
8,36 

(6,421) 

9,72 

(6,637) 

6,65 

(5,860) 

Άθθμ 
6,26 

(5,627) 

7,86 

(6,724) 

4,94 

(4,308) 

Πίλαθαο 14: Δπίδναζδ ηςκ δδιμβναθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζημ Hamilton score 

 

 

Δπίδξαζε ηνπ ηξόπνπ δσήο ζην Hamilton score  

 

Απυ ημκ πίκαηα 15 παναηδνμφιε υηζ, δ ζπέζδ ημο Hamilton score ιε ημ, «έπεηε 

αοημηίκδημ», δεκ ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ, ιε εθαθνά πζμ 

αολδιέκδ ηδκ αβπχδδ δζάεεζδ απ’ αοημφξ πμο δεκ έπμοκ αοημηίκδημ 9,39(±7,743). 

Μεθεηχκηαξ ηδ ζπέζδ ημο Hamilton score  «ιε πμζα δναζηδνζυηδηα αζπμθείζηε 

πενζζζυηενμ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ζαξ», παναηδνμφιε υηζ ζοζπεηίγεηαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηά ζημ ζφκμθμ (p<0,001) ηαζ ζημ Ν. Υακίςκ (=0,007). ημ ζφκμθμ αοημί πμο 

ειθακίγμοκ ηδ ιεβαθφηενμζ αβπχδδ δζάεεζδ είκαζ αοημί πμο αθέπμοκ ηδθευναζδ 

10,82(±7,883) ηαζ αημθμοεμφκ αοημί πμο πδβαίκμοκ βζα ηαθέ 9,45(±6,888), εκχ ηδ 

ιζηνυηενδ αβπχδδ δζάεεζδ πανμοζζάγμοκ αοημί πμο αημφκ ιμοζζηή 6,47(±5,648). 

ημ Ν. Υακίςκ ειθακίγμοκ ηδ ιεβαθφηενμζ αβπχδδ δζάεεζδ αοημί πμο αθέπμοκ 

ηδθευναζδ 11,34(7,996) ηαζ αημθμοεμφκ αοημί πμο πδβαίκμοκ βζα ηαθέ 

10,29(±7,328), εκχ ηδ ιζηνυηενδ αβπχδδ δζάεεζδ πανμοζζάγμοκ αοημί πμο αημφκε 

ιμοζζηή 6,29(±5,293) ηαζ δζααάγμοκ αζαθίμ 6,35(±5,045). ημ Ν. Λαηςκίαξ παν’ υθμ 

υηζ δεκ έπμοιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ, ηδ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ 
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ειθακίγμοκ ηαζ εδχ αοημί πμο αθέπμοκ ηδθευναζδ 10,13(±7,722) ηαζ αημθμοεμφκ 

αοημί πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ δζαδίηηομ 7,57(±6,624) ηαζ αοημί πμο πδβαίκμοκ βζα 

ηαθέ 8,62(±6,603). Σδ ιζηνυηενδ αβπχδδ δζάεεζδ πανμοζζάγμοκ αοημί πμο αημφκε 

ιμοζζηή 6,65(±5,817) ηαζ δζααάγμοκ αζαθίμ 6,65(±5,035). 

Όζμκ αθμνά ημ, «ηαπκίγεηε», δεκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, αοηυ 

πμο παναηδνμφιε είκαζ ιζα εθαθνά πζμ αολδιέκδ αβπχδδ δζάεεζδ ζε αοημφξ πμο 

ηαπκίγμοκ 9,42(±7,161) ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο δεκ ηαπκίγμοκ 8,68(±7,145).  

Ζ ζπέζδ ημο Hamilton score ιε ημ, «ηζ χνα ημζιάζηε», δεκ έδεζλε ζπέζδ ζηαηζζηζηήξ 

ζδιακηζηυηδηαξ. Παν’ υθμ πμο δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, ζημ ζφκμθμ 

παναηδνμφιε υηζ μζ έπμκηεξ ηδκ ιεβαθφηενδ αβπχδδ δζάεεζδ, είκαζ αοημί πμο 

ημζιμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ ςνχκ 21:00 – 22:00 10,82(±9,540), ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ζημ Ν. 

Υακίςκ 11,05(±10,303) ηαζ ζημ Ν. Λαηςκίαξ 10,64(±9,096) . 

 

 

 

 

φκμθμ Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 

Μέζδ ηζιή 

(Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-value 

Μέζδ ηζιή 

(Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-

value 

Μέζδ ηζιή 

(Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-

value 

Έπεηε 

αοημηίκδημ; 

Ναζ 8,64 (6,843) 

0,230 

8,87 

(6,757) 
0,068 

8,43 

(6,929) 
0,657 

Όπζ 9,39 (7,743) 
10,46 

(8,003) 

8,04 

(7,220) 

Με πμζα   

δναζηδνζυηδηα 

αζπμθείζηε 

πενζζζυηενμ 

ημκ εθεφεενμ 

πνυκμ ζαξ; 

Βθέπεηε 

ηδθευναζδ 
10,82 (7,883) 

<0,001 

11,34 

(7,996) 

0,007 

10,13 

(7,722) 

0,068 

Πενπαηάηε- 

Γοικάγεζηε 
6,88 (6,214) 

7,00 

(6,844) 

6,81 

(5,861) 

Γζααάγεηε 

αζαθίμ 
6,52 (5,043) 

6,35 

(5,045) 

6,65 

(5,817) 

Φάπκεηε 

ζημ Internet 
7,31 (6,015) 

7,00 

(5,283) 

7,57 

(6,624) 

Πδβαίκεηε 

βζα ηαθέ 
9,45 (6,888) 

10,29 

(7,328) 

8,62 

(6,603) 
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Αημφηε 

ιμοζζηή 
6,47 (5,648) 

6,29 

(5,293) 

6,65 

(5,035) 

Άθθμ 10,23 (7,796) 
9,65 

(6,671) 

11,29 

(9,655) 

Καπκίγεηε; 

Ναζ 9,42 (7,161) 

0,261 

10,69 

(7,765) 
0,094 

8,42 

(6,518) 
0,868 

Όπζ 8,68 (7,145) 
9,05 

(7,064) 

8,27 

(7,229) 

Σζ χνα 

ημζιάζηε; 

21:00 - 

22:00 
10,82 (9,540) 0,493 

11,05 

(10,303) 
0,865 

10,64 

(9,096) 
0,347 

                                                           

Οη κε έρνληεο εξγαζία (άλεξγνη) 

 

ηδ ιεθέηδ ζοιιεηείπακ 38 άκενβμζ, 20 απυ ημ Ν. Λαηςκίαξ ηαζ 18 απυ ημ Ν. 

Υακίςκ, ημοξ μπμίμοξ εα ιεθεηήζμοιε πςνζζηά ηαζ εα ζοβηνίκμοιε ηα απμηεθέζιαηα 

ιε αοηά ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ, αθθά ηαζ ημοξ δφμ κμιμφξ ιεηαλφ ημοξ .   

Απυ ημκ Πίκαηα 16 παναηδνμφιε υηζ, ζημ ζφκμθμ ηςκ ακένβςκ ημ 57,9% ήηακ 

βοκαίηεξ ηαζ ημ 42,1% ήηακ άκδνεξ, έςξ ηδκ δθζηία ηςκ 35 πνμκχκ ήηακ ημ 76,3%, 

απυ 36 έςξ 50 ημ 15,8% ηαζ άκς ηςκ 60 ημ 7,9% ηςκ ακένβςκ. Απυ ημ «επίπεδμ 

εηπαίδεοζδξ», μζ απυθμζημζ Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ ήηακ ημ 68,4% ηαζ μζ απυθμζημζ 

ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηοπζαηά ήηακ ημ 26,3%. Απυ ηδκ «μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ», ημ 

ακφπακδνμξ/δ ήηακ ημ 71,1%, ημ πακδνειέκμξ/δ ήηακ 23,7% ηαζ ημ ζοιαίςζδ ήηακ 

5,3%. 

 

 
Άκενβμζ 

οπκυηδηα Πμζμζηυ 

Νμιυξ 
Υακίςκ 18 47,4 

Λαηςκίαξ 20 52,6 

Φφθμ 
Άκδναξ 16 42,1 

Γοκαίηα 22 57,9 

Ζθζηία 

16-20 13 34,2 

21-28 10 26,3 

29-35 6 15,8 
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36-50 6 15,8 

51-60 3 7,9 

Δπίπεδμ 

εηπαίδεοζδξ 

Αβνάιιαημξ 1 2,6 

Έςξ Γδιμηζηυ 1 2,6 

Γοικάζζμ/ Λφηεζμ/ΗΔΚ 26 68,4 

ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηοπζαηά 10 26,3 

Οζημβεκεζαηή 

ηαηάζηαζδ 

Ακφπακδνμξ/δ 27 71,1 

Πακηνειέκμξ/δ 9 23,7 

οιαίςζδ 2 5,3 

Πίλαθαο 16: Γδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ακένβςκ 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 17 πνμηφπηεζ υηζ ημ 44,7% ηςκ ακένβςκ αζπμθμφκηακ ιε ημ 

δζαδίηηομ, ημ 18,4% πήβαζκε βζα ηαθέ, ημ 13,2% πενπαημφζε-βοικαγυηακ, ημ 7,9% 

άημοβε ιμοζζηή, ημ 7,9% έαθεπε ηδθευναζδ ηαζ έκα πμζμζηυ 5,3% δζάααγε. 

Σμ 39,5% ηάπκζγε, πμζμζηυ πμθφ ιεβαθφηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ημο 

ζοκμθζημφ ημο δείβιαημξ πμο ήηακ 27,8%. 

Σμ 34,2% ημζιυηακ ζηζξ 23:00-24:00, εκχ ημ 42,1% ημζιυηακ ιεηά ηζξ 24:00, έκακηζ 

ημο 25,3% ζημ ζοκμθζηυ δείβια. 

 

 
Άκενβμζ 

οπκυηδηα Πμζμζηυ 

Με πμζα 

δναζηδνζυηδηα 

αζπμθείζηε 

πενζζζυηενμ 

ημκ εθεφεενμ 

πνυκμ ζαξ; 

Βθέπεηε 

ηδθευναζδ 
3 7,9 

Πενπαηάηε - 

Γοικάγεζηε 
5 13,2 

Γζααάγεηε 

αζαθίμ 
2 5,3 

Φάπκεηε ζημ 

Internet 
17 44,7 

Πδβαίκεηε βζα 

ηαθέ 
7 18,4 

Αημφηε 

ιμοζζηή 
3 7,9 
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Άθθμ 1 2,6 

Καπκίγεηε; 
Ναζ 15 39,5 

Όπζ 23 60,5 

Σζ χνα 

ημζιάζηε; 

21:00 - 22:00 2 5,3 

22:00 - 23:00 7 18,4 

23:00 - 24:00 13 34,2 

24:00 - 16 42,1 

Πίλαθαο 17: οκήεεζεξ ηςκ ακένβςκ 

 

 

Με αάζδ ημκ Πίκαηα 18, δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηθίιαηαξ άβπμοξ ημο Hamilton score βζα 

ημοξ ακένβμοξ ήηακ 6,63 (± 5,370) ιμκάδεξ. 

 

 

 Μέζδ ηζιή (Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

Άκενβμζ 6,63 (5,370) 

Πίλαθαο 18: Hamilton score ακένβςκ 

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλέξγσλ αλά λνκό 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 19 παναηδνμφιε υηζ ζημ Ν. Υακίςκ ημ 61,1% ήηακ  βοκαίηεξ ηαζ ημ 

38,9% ήηακ άκδνεξ, εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ  ημ 55,0% ήηακ βοκαίηεξ ηαζ ημ 45,0% 

ήηακ άκδνεξ. Ζ δθζηία ηςκ ακένβςκ, έςξ 35 πνμκχκ ζημ Ν. Υακίςκ ήηακ ημ 83,3% 

ηαζ ζημ Ν. Λαηςκίαξ ήηακ ημ 70,0%. 

ημ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ, ακένβςκ ημο Ν. Υακίςκ, ημ 33,3% ήηακ ΣΔΗ/ΑΔΗ/ 

Μεηαπηοπζαηά ηαζ ημ 66,7% ήηακ Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ,  εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ ημ 

20,0% ήηακ ΣΔΗ/ΑΔΗ/ Μεηαπηοπζαηά ηαζ ημ 70,0% ήηακ Γοικάζζμ/Λφηεζμ/ΗΔΚ.  

ημ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, ακένβςκ ημο Ν. Υακίςκ, ημ 77,8% ήηακ ακφπακδνμζ 

ηαζ ημ 22,2% ήηακ πακδνειέκμζ, εκχ ζημ Ν. Λαηςκίαξ, ημ 65,0% ήηακ ακφπακδνμζ, 

ημ 25,0% ήηακ πακηνειέκμζ ηαζ ημ 10,0% ήηακ ζοιαίςζδ.    
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Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 

οπκυηδηα Πμζμζηυ οπκυηδηα Πμζμζηυ 

Φφθμ 
Άκδναξ 7 38,9 9 45,0 

Γοκαίηα 11 61,1 11 55,0 

Ζθζηία 

16-20 9 50,0 4 20,0 

21-28 4 22,2 6 30,0 

29-35 2 11,1 4 20,0 

36-50 1 5,6 5 25,0 

51-60 2 11,1 1 5,0 

Δπίπεδμ 

εηπαίδεοζδξ 

Αβνάιιαημξ 0 0,0 1 5,0 

Έςξ Γδιμηζηυ 0 0,0 1 5,0 

Γοικάζζμ/ Λφηεζμ 

/ΗΔΚ 
12 66,7 14 70,0 

ΣΔΗ/ΑΔΗ/ 

Μεηαπηοπζαηά 
6 33,3 4 20,0 

Οζημβεκεζαηή 

ηαηάζηαζδ 

Ακφπακδνμξ/δ 14 77,8 13 65,0 

Πακηνειέκμξ/δ 4 22,2 5 25,0 

οιαίςζδ 0 0,0 2 10,0 

Πίλαθαο 19: Γδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ακένβςκ 

 

Απυ ημκ Πίκαηα 20 παναηδνμφιε υηζ ζημ Ν. Υακίςκ ημ 44,4% ηαζ ημ 45,0% ημο Ν. 

Λαηςκίαξ πενζδβμφκηακ ζημ δζαδίηηομ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ. Σμ 22,2% ηςκ 

Υακζςηχκ ηαζ ημ 5,0% ηςκ Λαηχκςκ πενπαημφζακ-βοικάγμκηακ ζημκ εθεφεενμ 

πνυκμ ημοξ. Σμ 20,0% ηςκ Λαηχκςκ ηαζ ημ 16,7% ηςκ Υακζςηχκ πήβαζκακ βζα ηαθέ. 

Γζααάγακε αζαθία ημ 5,6% ηςκ Υακζςηχκ ηαζ ημ 5,0% ηςκ Λαηχκςκ. Σμ 11,1% ηςκ 

Υακζςηχκ ηαζ ημ 5,0% ηςκ Λαηχκςκ άημοβε ιμοζζηή, εκχ ημ 15,0% ηςκ Λαηχκςκ 

έαθεπε ηδθευναζδ.      

Σμ 27,8% ηςκ ακένβςκ ημο Ν. Υακίςκ ηαζ ημ 50,0% ημο Ν. Λαηςκίαξ ήηακ 

ηαπκζζηέξ. 

ημ «ηζ χνα ημζιάζηε», απυ ημοξ ακένβμοξ ημο Ν. Υακίςκ ημ 27,8% έςξ ηζξ 23:00, ημ 

33,3% απυ 23:00 έςξ 24:00 ηαζ ημ 28,9% ιεηά ηζξ 24:00, απυ ημ Ν. Λαηςκίαξ ημ 

20,0% έςξ ηζξ 23:00, ημ 35,0% απυ 23:00 έςξ 24:00 ηαζ ημ 45,0% ιεηά ηζξ 24:00. 
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Ν. Υακίςκ Ν. Λαηςκίαξ 

οπκυηδηα Πμζμζηυ οπκυηδηα Πμζμζηυ 

Με πμζα 

δναζηδνζυηδηα 

αζπμθείζηε 

πενζζζυηενμ 

ημκ εθεφεενμ 

πνυκμ ζαξ; 

Βθέπεηε 

ηδθευναζδ 
0 0,0 3 15,0 

Πενπαηάηε - 

Γοικάγεζηε 
4 22,2 1 5,0 

Γζααάγεηε 

αζαθίμ 
1 5,6 1 5,0 

Φάπκεηε ζημ 

Internet 
8 44,4 9 45,0 

Πδβαίκεηε βζα 

ηαθέ 
3 16,7 4 20,0 

Αημφηε 

ιμοζζηή 
2 11,1 1 5,0 

Άθθμ 0 0,0 1 5,0 

Καπκίγεηε; 
Ναζ 5 27,8 10 50,0 

Όπζ 13 72,2 10 50,0 

Σζ χνα 

ημζιάζηε; 

21:00 - 22:00 1 5,6 1 5,0 

22:00 - 23:00 4 22,2 3 15,0 

23:00 - 24:00 6 33,3 7 35,0 

24:00 - 7 38,9 9 45,0 

Πίλαθαο 20: οκήεεζεξ ηςκ ακένβςκ 

 

 

 

Με αάζδ ημκ Πίκαηα 21, δ ιέζδ ααειμθμβία ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton ακένβςκ ημο Ν. 

Υακίςκ ήηακ 5,94 (±4,137) ιμκάδεξ, εκχ ημο Ν. Λαηςκίαξ ήηακ 7,25 (±6,32) 

ιμκάδεξ. Ζ δζαθμνά υιςξ αοηή δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. 
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Μέζδ ηζιή (Σοπζηή 

απυηθζζδ) 

p-

value 

Ν. Υακίςκ 5,94 (4,137) 
0,652 

Ν. Λαηςκίαξ 7,25 (6,32) 

Πίλαθαο 21: Hamilton score ακένβςκ 

 

Πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ άγρνπο ζηνπο αλέξγνπο ηνπ Ννκό Υαλίσλ  

 

ημκ Πίκαηα 22 παναηδνμφιε υηζ ημ 61,1% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα αβπχδδ δζάεεζδ, ημ 33,3% ιέηνζα ηαζ ημ 5,6% απυ ζμαανή έςξ πμθφ 

ζμαανή αβπχδδ δζάεεζδ. Σμ 61,1% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα 

έκηαζδ, ημ 33,3% ιέηνζα έκηαζδ ηαζ ημ 5,6% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή έκηαζδ. 

Σμ 94,4% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα θμαίεξ ηαζ ημ 5,6% απυ 

ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά θμαίεξ. Σμ 94,4% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα ατπκία ηαζ ημ 5,6% ιέηνζα. Σμ 94,4% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ 

ηαευθμο έςξ ήπζα βκςζζαηά πνμαθήιαηα ηαζ ημ 5,6% ιέηνζα. Σμ 94,4% ηςκ ακένβςκ 

εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ ηαζ ημ 5,6% ιέηνζα. Σμ 

88,9% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βεκζηά ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα 

απυ ημ ιοσηυ ζφζηδια, ημ 5,6% ιέηνζα ηαζ ημ 5,6% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. 

Σμ 100,0% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα αζζεδηδνζαηά 

ζοιπηχιαηα. Σμ 100,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα 

ηανδζαββεζαηά ζοιπηχιαηα. Σμ 94,4% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ 

ήπζα ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ ημ 5,6% ιέηνζα. Σμ  88,9% ηςκ ακένβςκ 

πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα ηαζ ημ 11,1% ιέηνζα. 

Σμ 94,4% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα μονμβεκκδηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ ημ 5,6% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 100,0% ηςκ ακένβςκ 

πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ζοιπηχιαηα απυ ημ Αοηυκμιμ Νεονζηυ φζηδια.   
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 Καευθμο Ήπζα Μέηνζα μαανά Πμθφ ζμαανά 

Έπεηε αβπχδδ δζάεεζδ; 4 (22,2) 7 (38,9) 6 (33,3) 1 (5,6) 0 (0,0) 

Έπεηε έκηαζδ; 7 (38,9) 4 (22,2) 6 (33,3) 1 (5,6) 0(0,0) 

Έπεηε θμαίεξ; 10 (55,6) 7 (38,9) 0 (0,0) 1 (5,6) 0 (0,0) 

Έπεηε ατπκία; 12 (66,7) 5 (27,8) 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε βκςζζαηά 

πνμαθήιαηα; 
16 (88,9) 1 (5,6) 1(5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ; 
12 (66,7) 5 (27,8) 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε βεκζηά ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα (ιοσηυ 

ζφζηδια); 

12(66,7) 4 (22,2) 1 (5,6) 1 (5,6) 0 (0,0) 

Έπεηε βεκζηά ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα 

(αζζεδηδνζαηά); 

12 (66,7) 6 (33,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ηανδζμαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα; 
15 (83,3) 3(16,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα; 
13 (72,2) 4 (22,2) 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε βαζηνεκηενζηά 

ζοιπηχιαηα; 
14 (77,8) 2 (11,1) 2(11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε μονμβεκκδηζηά 

ζοιπηχιαηα; 
15(83,3) 2 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,6) 

Έπεηε ζοιπηχιαηα απυ 

ημ αοηυκμιμ Νεονζηυ 

φζηδια; 

15 (83,3) 3 (16,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Πίλαθαο 22: οκζζηχζεξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton ακένβςκ  Ν. Υακίςκ 

 

Πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ άγρνπο ζηνπο αλέξγνπο ηνπ Ννκό Λαθσλίαο  

 

ημκ Πίκαηα 23 παναηδνμφιε υηζ ημ 35,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα αβπχδδ δζάεεζδ, ημ 40,0% ιέηνζα ηαζ ημ 25,0% απυ ζμαανή έςξ πμθφ 

ζμαανή αβπχδδ δζάεεζδ. Σμ 65,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα 
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έκηαζδ, ημ 15,0% ιέηνζα έκηαζδ ηαζ ημ 20,0% απυ ζμαανή έςξ πμθφ ζμαανή έκηαζδ. 

Σμ 70,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα θμαίεξ ηαζ ημ 30,0% 

ιέηνζα θμαίεξ. Σμ 95,0% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ατπκία ηαζ 

ημ 5,0% ιέηνζα. Σμ 85,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βκςζζαηά 

πνμαθήιαηα ηαζ ημ 10,0% ιέηνζα. Σμ 80,0% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο 

έςξ ήπζα ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ ηαζ ημ 20,0% ιέηνζα. Σμ 80,0% ηςκ ακένβςκ 

εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα βεκζηά ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα απυ ημ ιοσηυ 

ζφζηδια, ημ 15,0% ιέηνζα ηαζ ημ 5,0% απυ ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά. Σμ 85,0% ηςκ 

ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα αζζεδηδνζαηά ζοιπηχιαηα ηαζ ημ 15,0% 

ιέηνζα. Σμ 90,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ηανδζαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα, ημ 5,0% ιέηνζα ηαζ ημ 5,0% ζμαανά έςξ πμθφ ζμαανά ζοιπηχιαηα. Σμ 

95,0% ηςκ ακένβςκ εηδήθςκε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ 

ημ 5,0% ιέηνζα. Σμ 90,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε ηαευθμο βαζηνεκηενζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ ημ 10,0% ιέηνζα. Σμ 95,0% ηςκ ακένβςκ πανμοζίαγε ηαευθμο 

μονμβεκκδηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ ημ 5,0% πμθφ ζμαανά. Σμ 100,0% ηςκ ενςηδεέκηςκ 

πανμοζίαγε απυ ηαευθμο έςξ ήπζα ζοιπηχιαηα απυ ημ Αοηυκμιμ Νεονζηυ φζηδια.   

 

 Καευθμο Ήπζα Μέηνζα μαανά Πμθφ ζμαανά 

Έπεηε αβπχδδ δζάεεζδ; 5(25,0) 2 (10,0) 8(40,0) 3 (15,0) 2 (10,0) 

Έπεηε έκηαζδ; 8 (40,0) 5 (25,0) 3 (15,0) 2 (10,0) 2(10,0) 

Έπεηε θμαίεξ; 12 (60,0) 2 (10,0) 6 (30,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ατπκία; 15 (75,0) 4 (20,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε βκςζζαηά πνμαθήιαηα; 15 (75,0) 2 (10,0) 2(10,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ; 11 (55,0) 5 (25,0) 4 (20,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε βεκζηά ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα (ιοσηυ ζφζηδια); 
12(60,0) 4 (20,0) 3 (15,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 

Έπεηε βεκζηά ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα (αζζεδηδνζαηά); 
15 (75,0) 2 (10,0) 3 (15,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ηανδζμαββεζαηά 

ζοιπηχιαηα; 
16 (80,0) 2(10,0) 1 (5,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 

Έπεηε ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα; 
16 (80,0) 3 (15,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Έπεηε βαζηνεκηενζηά 

ζοιπηχιαηα; 
18(90,0) 0 (0,0) 2(10,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Έπεηε μονμβεκκδηζηά 

ζοιπηχιαηα; 
19(95,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,0) 

Έπεηε ζοιπηχιαηα απυ ημ 

αοηυκμιμ Νεονζηυ φζηδια; 
18 (90,0) 2 (10,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Πίλαθαο 23: οκζζηχζεξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton ακένβςκ  Ν. Λαηςκίαξ 

 

 

 

ηδ ιεθέηδ οπήνπακ 38 άκενβμζ, απυ αοημφξ μζ 18 (47,4%) δήθςζακ υηζ δ μζημκμιζηή 

ηνίζδ ημοξ έπεζ επδνεάζεζ «πμθφ ηαζ πάνα πμθφ». ηδ κμιυ Υακίςκ οπήνπακ 18 

άκενβμζ, απυ αοημφξ, μζ 6 (33,3%) δήθςζακ υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ημοξ έπεζ 

επδνεάζεζ «πμθφ ηαζ πάνα πμθφ». ηδ κμιυ Λαηςκίαξ οπήνπακ 20 άκενβμζ, απυ 

αοημφξ, μζ 12 (60,0%) δήθςζακ υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ημοξ έπεζ επδνεάζεζ «πμθφ 

ηαζ πάνα πμθφ».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν 
 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

6.1. Οξηνζέηεζε-Πεξηνξηζκνί   

 

Ζ μνζμεέηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ άπηεηαζ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ πμο 

έπμοκ ήδδ ηεεεί. Χξ εη ημφημο, μ υνμξ «μνζμεέηδζδ» ακαθένεηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ ή 

ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ πενζμπήξ ημο πνμαθήιαημξ πνμξ ιεθέηδ (Παπακαζηαζίμο & 

Παπακαζηαζίμο, 2014). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ζδιεία πμο ιεθεηήεδηακ 

πενζθαιαάκμοκ ημ ααειυ (ηαζ ζηζξ 13 ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ Hamilton) αβπχδμοξ 

δζάεεζδξ, ζε ηοπαίμ δείβια ηαημίηςκ ημο Ν. Λαηςκίαξ ηαζ ημο Ν. Υακίςκ. Δπίζδξ, ημ 

ααειυ αβπχδμοξ δζάεεζδξ, ζε ηοπαίμ δείβια ηαημίηςκ ηςκ ακςηένς Νμιχκ ζε ζπέζδ 

ιε ηάεε δδιμβναθζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ πανάβμκηα ιε αάζδ: 

- ημ θφθμ  

- ηδκ δθζηία 

- ηδκ εηπαίδεοζδ 

- ημ εζζυδδια 

- ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ 

- ημ επάββεθια 

- ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ  

- ημ ακ είκαζ ηαπκζζηήξ 

Ακαθμνζηά ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ένεοκαξ, είκαζ ζδιακηζηυ ιεθθμκηζηά κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ιεβαθφηενα δείβιαηα πνμενπυιεκα απυ πενζζζμηένμοξ Νμιμφξ ηδξ 

πχναξ πνμηεζιέκμο ηα απμηεθέζιαηα κα είκαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ έβηονα ηαζ 

αλζυπζζηα.  

 

6.2. πδήηεζε 

 

Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ζημ ζοκμθζηυ δείβια θαίκεηαζ κα αζχκεζ ήπζαξ ιμνθήξ 

άβπμξ ιε ημ 5,8% κα εηθνάγεζ ζμαανήξ ηαζ πμθφ ζμαανήξ ιμνθήξ άβπμξ. 

Δπζπνυζεεηα, είκαζ ααζζηυ κα ακαθενεεί υηζ μζ ηάημζημζ ηαζ ζημοξ δφμ κμιμφξ 

(Υακίςκ ηαζ Λαηςκίαξ ακηίζημζπα) θαίκεηαζ κα είκαζ ημ ίδζμ πενίπμο αβπχδεζξ, ιε 
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ημοξ ηαημίημοξ ημο Νμιμφ Υακίςκ κα ειθακίγμοκ θίβμ ορδθυηενα πμζμζηά. 

Χζηυζμ, είκαζ άλζμ πνμζμπήξ υηζ ζηδκ μιάδα ηςκ ακένβςκ ζημοξ δφμ Νμιμφξ, 

θαίκεηαζ υηζ πενζζζυηενμ άβπμξ αζχκμοκ μζ άκενβμζ ζημ Νμιυ Λαηςκίαξ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημοξ ακένβμοξ ζημ Νμιυ Υακίςκ.   

Δπζπθέμκ, μζ Λάηςκεξ ειθακίγμκηαζ κα έπμοκ ηαθφηενμ μζημκμιζηυ επίπεδμ, 

αζπμθμφκηαζ πενζζζυηενμ ιε ημ Internet, αθέπμοκ θζβυηενμ ηδθευναζδ, πδβαίκμοκ 

πενζζζυηενμ βζα ηαθέ, εκχ ημζιμφκηαζ θζβυηενδ χνα ημ ανάδο. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, μζ Υακζχηεξ θαίκεηαζ κα είκαζ πενζζζυηενμ ζηακμπμζδιέκμζ απυ ημ ενβαζζαηυ 

ημοξ πενζαάθθμκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ Λάηςκεξ. Δπίζδξ, πενζζζυηενμζ Λάηςκεξ 

ηαηέπμοκ αοημηίκδημ εκχ μζ Υακζχηεξ είκαζ θζβυηενμζ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ημζκςκζημδδιμβναθζηχκ ιεηααθδηχκ ζηδκ 

ειθάκζζδ ημο άβπμοξ, ζοιπεναίκμοιε υηζ ζημ Νμιυ Λαηςκίαξ έπμοκ πενζζζυηενα 

ζοιπηχιαηα άβπμοξ μζ κευηενμζ ζε δθζηία ζε ακηίεεζδ ιε ημ Νμιυ Υακίςκ, υπμο 

ειθακίγμκηαζ πενζζζυηενμ αβπςιέκμζ μζ ιεβαθφηενμζ ζε δθζηία ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ 

ένεοκα. Δπίζδξ, ηα άημια ιε παιδθυ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ (απυθμζημζ Γδιμηζημφ) 

ηυζμ ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ υζμ ηαζ εζδζηυηενα ζημοξ ηαημίημοξ ημο Νμιμφ 

Υακίςκ ειθακίγμκηαζ κα έπμοκ ορδθυηενα πμζμζηά άβπμοξ. Ζ πδνεία ηαζ ημ δζαγφβζμ 

απμηεθμφκ επίζδξ ανκδηζημφξ πανάβμκηεξ επίδναζδξ ζηδκ ειθάκζζδ ημο άβπμοξ ηαζ 

ζημοξ δφμ Νμιμφξ ηδξ πχναξ ηαεχξ ηαζ ημ ακ μζ ενςηχιεκμζ έπμοκ ή υπζ παζδζά. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, υζμζ έπμοκ παζδζά πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενμ άβπμξ ζοβηνζηζηά ιε 

υζμοξ δεκ έπμοκ. Αοηυ είκαζ έκα ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια ηαευηζ μζ μζημβεκεζαηέξ 

οπμπνεχζεζξ ηαζ μζημκμιζηέξ επζαανφκζεζξ είκαζ ιεβαθφηενεξ υηακ οπάνπμοκ παζδζά 

ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ ανκδηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ (π.π. άβπμξ). Σα ζοβηεηνζιέκα εονήιαηα ένπμκηαζ ζε πθήνδ 

ζοιθςκία ιε εηείκα άθθςκ ενεοκχκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε 78 άημια (οβζήξ 

πθδεοζιυξ), ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ηα άημια ιε παιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηαεχξ 

ηαζ μζ δζαγεοβιέκμζ ηαζ μζ πήνμζ πανμοζζάγμοκ πεζνυηενδ ροπζηή οβεία ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ (Θεμθίθμο, 2010α, 2010α).  

Δπζπνυζεεηα, μζ ζοκηαλζμφπμζ ηαζ μζ αβνυηεξ ηαζ ζημοξ δφμ Νμιμφξ ειθακίγμκηαζ κα 

έπμοκ πενζζζυηενμ άβπμξ εκχ μζ άκενβμζ πανμοζζάγμκηαζ κα έπμοκ ημ θζβυηενμ άβπμξ. 

Σμ ηεθεοηαίμ απμηέθεζια ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παναηζεέιεκδ ηαηά ηαζνμφξ 

αζαθζμβναθία (Λεπμονίηδξ, 2002, Popovici & French, 2013)  ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ 

ακενβία μδδβεί ημ άημιμ ζηδκ ακάπηολδ πμζηίθςκ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ 

είκαζ δ απμβμήηεοζδ, μ εοιυξ, δ εθίρδ, δ ακδζοπία, ημ άβπμξ, δ πζηνία, δ απεθπζζία. 
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Με ηδ ζεζνά ηδξ, δ ιαηνμπνυκζα ακενβία ενοιιαηίγεζ ηδκ αοημεηηίιδζδ ηαζ 

αλζμπνέπεζα ημο αηυιμο ηαζ απμθένεζ δναιαηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ ροπζηή ημο 

θεζημονβία ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο. Μπμνεί κα ειθακζζηεί απάεεζα, κεονζηυηδηα, 

έθθεζρδ επζεοιίαξ βζα αεθηίςζδ, έθθεζρδ εοπανίζηδζδξ ηαζ ζηακμπμίδζδξ, ακδδμκία, 

απμιυκςζδ, ηθμκίγεηαζ δ αοημπεπμίεδζδ ηαζ δ ειπζζημζφκδ ηυζμ ζημκ εαοηυ ημο 

υζμ ηαζ ζημοξ βφνς ημο (Λεπμονίηδξ, 2002). 

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο θαίκεηαζ υηζ επζδνά ζηδκ ειθάκζζδ άβπμοξ είκαζ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ, ιε ηζξ μπμίεξ αζπμθμφκηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, υζμζ αημφκ ιμοζζηή ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ, αζζεάκμκηαζ θζβυηενμ 

άβπμξ ζε ζπέζδ ιε υζμοξ παναημθμοεμφκ ηδθευναζδ ή πάκε βζα ηαθέ. Σμ εκ θυβς 

απμηέθεζια είκαζ ζε απυθοηδ ζοζπέηζζδ ιε ηα εονήιαηα πανυιμζςκ ενεοκχκ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ζε ιαεδηέξ ζπμθείςκ ζημ Ηζναήθ (Yehuda, 2011) ηαεχξ ηαζ ζε 

ενβαγυιεκμοξ ζε εηαζνείεξ Πθδνμθμνζηήξ ζημκ Κακαδά (Lesiuk, 2005) ακηίζημζπα, 

αάζεζ ηςκ μπμίςκ ακαδεζηκφεηαζ μ ζδιακηζηυξ νυθμξ πμο παίγεζ δ ιμοζζηή ζηδ 

ιείςζδ ημο άβπμοξ. Δπζπθέμκ, μζ άκενβμζ ημο Νμιμφ Λαηςκίαξ πμο ηαπκίγμοκ έπμοκ 

ζπεδυκ δζπθάζζα πμζμζηά 50% απυ ημοξ άκενβμοξ πμο ηαπκίγμοκ ημο Νμιμφ Υακίςκ 

27,8%. ε ένεοκα βζα ημ μζημκμιζηυ θμνηίμ ημο ηαπκίζιαημξ απυ ηδκ Δεκζηή πμθή 

Γδιυζζαξ Τβείαξ (Tζαθαπάηδ Κ., Απνίθζμξ 2013), επζαεααίςζε ημ ζοιπέναζια ημο 

(ΟΟΑ, 2011) υηζ ζήιενα δ Δθθάδα έπεζ ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ ηαπκζζηχκ, υπζ 

ιυκμ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, αθθά ηαζ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ιεθχκ 

ημο ΟΟΑ. 

ηα πθαίζζα οθμπμίδζδξ ηαζ εθανιμβήξ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

αηυιςκ πμο πανμοζζάγμοκ ζοιπηχιαηα άβπμοξ, είκαζ ααζζηυ κα ημκίζμοιε ηα ελήξ: 

Ζ βεκζηή ζοιαμοθεοηζηή ηαζ μζ ακάθμβεξ δελζυηδηεξ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ζηα 

άημια πμο έπμοκ πνμαθήιαηα άβπμοξ ή ηαηάεθζρδξ. Οζ δελζυηδηεξ ζοιαμοθεοηζηήξ 

υπςξ ημ κα αημφεζ ηακείξ ηαζ ημ κα δζαεέηεζ εκζοκαίζεδζδ, εα πνέπεζ κα 

δζαιμνθχκμοκ ηδ αάζδ ηάεε εεναπεοηζηήξ ζπέζδξ. Χζηυζμ, δ ζοιαμοθεοηζηή δεκ 

είκαζ ζοκήεςξ ανηεηή βζα ηδκ αθθαβή ηςκ ζοιπενζθμνχκ ημο αηυιμο ηαζ εα πνέπεζ 

κα οπμζηδνίγεηαζ απυ πζμ ελεζδζηεοιέκεξ ηεπκζηέξ. Οζ δφμ ηφνζμζ ζηυπμζ ηδξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ είκαζ πνχημκ, κα αμδεήζμοκ ηα άημια κα δζαπεζνζζημφκ ηα 

πνμαθήιαηά ημοξ, χζηε κα γήζμοκ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ κα ακαπηφλμοκ 

απνδζζιμπμίδηεξ πδβέξ ηαζ παιέκεξ εοηαζνίεξ πθδνέζηενα, ηαζ δεφηενμκ, κα 

αμδεήζμοκ ηα άημια κα βίκμοκ ηαθφηενα ζημ κα αμδεμφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζηδκ 

ηαεδιενζκή ημοξ γςή (Miller & Wilbourne, 2002). 
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Δπίζδξ, δ εθανιμβή ηδξ βκςζζαηήξ - ζοιπενζθμνζζηζηήξ ροπμεεναπεοηζηήξ 

πνμζέββζζδξ ιπμνεί κα θακεί απμηεθεζιαηζηή ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ. Ο υνμξ 

ακαθένεηαζ ζε ιία πνμζέββζζδ πμο ηαθφπηεζ ιία εονεία ζεζνά ζηναηδβζηχκ ηαζ 

ηεπκζηχκ πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ ιάεδζδξ βφνς απυ ηδκ ζδέα υηζ δ 

ηνμπμπμίδζδ ηαζ δ εη κέμο ιάεδζδ ιίαξ ζοιπενζθμνάξ επδνεάγεηαζ απυ ημ πχξ 

αθέπμοκ μζ άκενςπμζ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ημοξ άθθμοξ. Οζ πενζζζυηενεξ εεναπεοηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ πμο έπεζ θακεί υηζ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ανκδηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ εκηάζζμκηαζ ζημ εονφ θάζια ηςκ βκςζζαηχκ - 

ζοιπενζθμνζζηζηχκ πνμζεββίζεςκ (Miller & Wilbourne, 2002). ημ πθαίζζμ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ βκςζζαηχκ - 

ζοιπενζθμνζζηζηχκ πανειαάζεςκ, ηςκ ηαθχξ ζπεδζαζιέκςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

πνςημηυθθςκ εθανιμβήξ ηαζ ηδξ απμδμπήξ ηαζ δδιμηζηυηδηάξ ημοξ, μζ βκςζζαηέξ - 

ζοιπενζθμνζζηζηέξ πανειαάζεζξ είκαζ πζεακυ κα πανέπμοκ ιία απμηεθεζιαηζηή, 

πναηηζηή αάζδ βζα ηδ ζςζηή δζαπείνζζδ ημο άβπμοξ. Οζ πανειαάζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ 

κα εθανιμζημφκ ιε έκακ ηνυπμ πμο επζηνέπεζ ηδκ ακάπηολδ ιίαξ ζπέζδξ 

ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ημο εεναπεοηή ηαζ ημο εεναπεουιεκμο ζε ιία αηιυζθαζνα ιε 

εκζοκαίζεδζδ ηαζ πςνίξ ακηζπανάεεζδ. Αοηέξ μζ πνμζεββίζεζξ είκαζ ζοιααηέξ ιε 

άθθεξ πανειαάζεζξ, υπςξ μζ θανιαηεοηζηέξ (Miller & Wilbourne, 2002). 

 

6.3 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ πθεζμρδθία ημο δείβιαημξ ειθακίγεζ παιδθυ πμζμζηυ άβπμοξ ιε ιεβαθφηενα 

επίπεδα ζημ Νμιυ  Υακίςκ. Ζ ειθάκζζδ ημο άβπμοξ ανέεδηε κα  επδνεάγεηαζ ηονίςξ 

απυ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πςνμηαλζηή απμιυκςζδ πμο αζχκμοκ μζ άκενςπμζ ζδζαίηενα 

ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ. Οζ οπμδμιέξ ζηα πςνζά ιζηνέξ, δ ημζκςκζηή πνυκμζα βζα ημοξ 

ακενχπμοξ πμο δεκ ανίζημκηαζ ζηδκ παναβςβζηή δθζηία, ακφπανηηδ ζηδκ Δθθάδα.     
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2. Έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

 

Γειηίν πγθαηάζεζεο 

        Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

“Αλζμθυβδζδ ηαζ ζοζπέηζζδ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ ηαζ αβπχδμοξ 

δζάεεζδξ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ ημο Νμιμφ Λαηςκίαξ ηαζ ημο Νμιμφ Υακίςκ. 

Μζα ζοβηνζηζηή ιεθέηδ”  

 Μεηαπηοπζαηυξ Φμζηδηήξ: Ακδνμκζηάηδξ Δθεοεένζμξ, Γζμίηδζδ Δπζπεζνήζεςκ 

ΣΔ. 

 Δπζαθέπμκ ιέθμξ ΓΔΠ: Γν μθία Εοβά, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα Σιήιαημξ    

Νμζδθεοηζηήξ Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. 

 Καηακμχ υηζ εα πάνς ιένμξ ζε ιζα ζοβηνζηζηή ιεθέηδ, δ μπμία εηηυξ απυ ημοξ 

ημζκςκζημμζημκμιζημφξ πανάβμκηεξ, εα εζηζάζεζ ηαζ ζηδκ δζενεφκδζδ ηςκ 

επζπέδςκ άβπμοξ, αθθά ηαζ ζηδκ έκηαζδ ηςκ επζιένμοξ ζοιπηςιάηςκ αοημφ. 

 Ζ πανμφζα ένεοκα απμζημπεί ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εονδιάηςκ ζημοξ Νμιμφξ, 

Λαηςκίαξ ηαζ Υακίςκ ηαζ ηδκ ζφβηνζζδ ημοξ. 

 Καηακμχ υηζ εα ιμο γδηδεμφκ πνμζςπζηά ζημζπεία ηαζ υηζ δ θήρδ ηςκ 

ζημζπείςκ εα βίκεζ απυ ημκ ίδζμ ημκ ενεοκδηή. 

 Καηακμχ υηζ δ επζθμβή ιμο έβζκε ηοπαία, ακάιεζα ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ.  

 Απμδέπηδηα εθεφεενα κα ζοιιεηάζπς ζηδκ ένεοκα.  

 Δκδιενχεδηα υηζ δ ζοιιεημπή ιμο ζηδ ιεθέηδ είκαζ εεεθμκηζηή.  

 Δπίζδξ εκδιενχεδηα υηζ ηα ζημζπεία δεκ εα δμεμφκ ζε ηακέκακ  πμο δεκ 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ υηζ δεκ εα βίκεζ βκςζηή δ ηαοηυηδηα ιμο ιε 

ηακέκα ηνυπμ. 

 Σα πζεακά μθέθδ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ, είκαζ υηζ εα ζοιαάθθς ιε ηδ ζοιιεημπή 

ιμο,   ζηδκ δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ αβπχδμοξ δζάεεζδξ, ζε δφζημθεξ 

επμπέξ ηνίζδξ.  

 

 Τπμβναθή ημο ζοιιεηέπμκημξ ………………………….. 

 

 Ζιενμιδκία: ……………………. 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεύ μϋροσ τησ Μεταπτυχιακόσ Διπλωματικόσ 

Εργαςύασ  με τύτλο: ''Αξιολόγηςη και ςυςχϋτιςη κοινωνικοοικονομικών 

παραγόντων και αγχώδουσ διϊθεςησ ςτο γενικό πληθυςμό του Νομού Χανύων 

και του Νομού Λακωνύασ. Μια ςυγκριτικό μελϋτη'',  που εκπονεύται ςτο πλαύςιο  

του  Μεταπτυχιακού  Προγρϊμματοσ  πουδών του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ 

"Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ και Διαχεύριςη Κρύςεων" του Πανεπιςτημύου 

Πελοποννόςου.   

Ευχαριςτούμε  για την ςυμμετοχό ςασ. 

Παρακαλώ ςημειώςτε με «Χ» την απϊντηςη που ςασ αντιπροςωπεύει περις

ςότερο, ςε  

κϊθε ερώτηςη. 

 

1. Σο Υύλο ςασ είναι: 

Άνδρασ □ 

Γυναύκα □ 

 

2. H Ηλικία ςασ είναι; 

16-20     □ 

21-28 □ 

29-35             □ 

36-50 □ 

51-60 □ 

61-70 □ 

71 + □ 

 

3. Σο επίπεδο εκπαίδευςήσ ςασ είναι ; 

Αναλφϊβητοσ □ 

Έωσ Δημοτικό □ 

Γυμνϊςιο/ Λύκειο/ΙΕΚ □ 

ΣΕΙ/ΑΕΙ/ Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ □ 
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4. Σο ετήςιο οικογενειακό ςασ ειςόδημα ςε ευρώ είναι ; 

0 ϋωσ 5.000,00 □ 

5.001,00 ϋωσ 10.000,00 □ 

10.001,00 ϋωσ 15.000,00 □ 

15.001,00 ϋωσ 20.000,00 □ 

20.001,00 ϋωσ 25.000,00 □ 

25.001,00 ϋωσ 30.000,00 □ 

Άνω των 30.001,00 □ 

 

5. Η οικογενειακή ςασ κατάςταςη είναι ; 

Ανύπανδροσ/η □ 

Παντρεμϋνοσ/η □ 

Χόροσ/α □ 

Διαζευγμϋνοσ/η □ 

υμβύωςη □ 

6. Η περιοχή που διαμένετε είναι ; 

Αςτικό                       □ 

Ημιαςτικό                  □ 

Αγροτικό                    □ 

 

7. Θα επιθυμούςατε να μετακινηθείτε ςε κάποια άλλη περιοχή; 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

 

8. Αν ναι, γιατί (ςημειώςτε μόνο μια απάντηςη); 

Ανεργύα    □ 

Έλλειψη ψυχαγωγύασ   □ 

Έλλειψη ϋργων υποδομόσ    □ 

Έλλειψη υπηρεςιών υγεύασ  □ 

Άλλο (προςδιορύςτε ___________________________) 
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  9. Αν όχι, γιατί (ςημειώςτε μόνο μια απάντηςη); 

Λόγω εργαςύασ            □ 

Αςφαλόσ περιοχό για τα παιδιϊ           □ 

Αργού ρυθμού ζωόσ (ποιότητα ζωόσ)           □ 

Επαφό με τη φύςη                                      □    

Άλλο (προςδιορύςτε ____________________________) 

 

10. Έχετε παιδιά; 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

 

11. Εάν ναι, πόςα παιδιά έχετε; _______ 

 

12. Ποιο είναι το επάγγελμά ςασ; 

Αγρότησ                        □ 

υνταξιούχοσ                       □ 

Ιδιωτικόσ Τπϊλληλοσ / μιςθωτόσ              □ 

Ελεύθεροσ Επαγγελματύασ                       □ 

Δημόςιοσ Τπϊλληλοσ                         □ 

Άνεργοσ                        □ 

Οικιακϊ                       □ 

Άλλο (προςδιορύςτε) ____________________ 

 

13. Πόςο ικανοποιημένοι είςτε με την εργαςία ςασ, όςον αφορά: 

 

 Πϊρα 

πολύ 

Πολύ Μϋτρια Λύγο Καθόλου 

13α. Σο 

ωρϊριο τησ 

εργαςύασ ςασ  

     

13β. Ση φύςη 

τησ εργαςύασ 
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ςασ   

13γ. Σο 

περιβϊλλον 

τησ εργαςύασ 

ςασ 

     

 

14. Έχετε αυτοκίνητο; 

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ □ 

 

15. Σο ςπίτι που κατοικείτε είναι: 

Δικό ςασ □ 

Νοικιαζόμενο □ 

Άλλο______________ 

 

16. Που ξοδεύετε τα περιςςότερα χρήματα : 

(ςημειώςτε μόνο μια απάντηςη) 

Ρούχα - Παπούτςια       □ 

Διατροφό           □ 

Διαςκϋδαςη           □ 

Εκπαύδευςη           □ 

Έξοδα ςπιτιού           □ 

Τγεύα           □ 

Δϊνεια και κϊρτεσ          □ 

17. Πόςο ςασ  έχει επηρεάςει η οικονομική κρίςη; 

Πϊρα πολύ  □ 

Πολύ □ 

Μϋτρια □ 

Λύγο □ 

Καθόλου □ 
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18.Με ποια από τισ παρακάτω δραςτηριότητεσ αςχολείςτε περιςςότερ

ο τον ελεύθερο χρόνο ςασ και πόςεσ ώρεσ αφιερώνετε ςε αυτή; 

(ςημειώςτε μόνο μια απάντηςη) 

                                                

Βλϋπετε τηλεόραςη                                     .………….                              

Περπατϊτε - Γυμνϊζεςτε                           ……….….                               

Διαβϊζετε βιβλύο                                           ……….…..                              

Ψϊχνετε ςτο Internet                                  ……….…..                               

Πηγαύνετε για καφϋ                                      ……….…..                          

Ακούτε μουςικό                                            …………...                           

Άλλο (προςδιορύςτε)                                   …………...                                                                                   

 

 

19. Καπνίζετε;    NAI  □                      OXI   □ 

 

 

20. Εάν ναι, πόςα τςιγάρα την ημέρα; _________ 

 

 

 21. Πόςεσ ώρεσ κοιμάςτε (το βράδυ); _________ 

 

 

22. Σι ώρα κοιμάςτε; 

           21:00 - 22:00            □   

     22:00 - 23:00            □ 

     23:00 - 24:00            □ 

     24:00 -                        □ 
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ΚΑΘΟΛΟΤ ΗΠΙΑ ΜΕΣΡΙΑ ΟΒΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

ΟΒΑΡΑ 

 

23. Έχετε αγχώδη διάθεςη; 

Ανηςυχύεσ, εγρόγορςη, αναμονό 

του χειρότερου, ευερεθιςτικότητα. 

     

 

24. Έχετε ένταςη; 

Αύςθημα ϋνταςησ, εύκολη κόπωςη, 

αδυναμύα χαλϊρωςησ, 

τρομαγμϋνεσ αντιδρϊςεισ, εύκολο 

κλϊμα, τρόμοσ, αύςθημα 

ανηςυχύασ. 

     

 

25. Έχετε φοβίεσ; 

Για ςκοτϊδι, ξϋνουσ, μεγϊλα ζώα, 

κύνηςη ςτουσ δρόμουσ, πλόθοσ, να 

μεύνετε μόνοσ- η. 

     

 

26. Έχετε αώπνία; 

ασ παύρνει δύςκολα ο ύπνοσ, 

διακοπτόμενοσ ύπνοσ, αύςθημα 

κούραςησ ςτο ξύπνημα, εφιϊλτεσ, 

νυχτερινού τρόμοι.  

     

27. Έχετε γνωςιακά 

προβλήματα; 

Δυςκολύα ςυγκϋντρωςησ, φτωχό 

μνόμη. 
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28. Έχετε καταθλιπτική 

διάθεςη; 

Απώλεια ενδιαφερόντων, ϋλλειψη 

ικανοπούηςησ από τα χόμπι, 

κατϊθλιψη, πολύ πρωινό ξύπνημα, 

διακύμανςη διϊθεςησ κατϊ την 

διϊρκεια τησ ημϋρασ. 

     

 

29. Έχετε γενικά ςωματικά 

ςυμπτώματα (μυΰκό ςύςτημα); 

Μυώκού πόνοι, πιαςύματα, 

δυςκαμψύα, μυώκού ςπαςμού, 

τρύξιμο δοντιών, αςτϊθεια φωνόσ. 

 

     

 

30. Έχετε γενικά ςωματικά 

ςυμπτώματα (αιςθητηριακά); 

Βοό ςτα αυτιϊ μασ, θόλωςη τησ 

δρϊςησ, ψυχρϋσ ό ζεςτϋσ εξϊψεισ, 

αύςθημα αδυναμύασ, μουδιϊςματα. 

     

31. Έχετε καρδιοαγγειακά 

ςυμπτώματα; 

Σαχυκαρδύα, θωρακικόσ πόνοσ, 

αύςθημα λιποθυμύασ, αρρυθμύα, 

ταχυπαλμύα. 

     

 

32. Έχετε αναπνευςτικά 

προβλήματα; 

Αύςθημα πύεςησ ό ςύςφιξη ςτο 

θώρακα, αύςθημα πνιγμού, 

αναςτεναγμού, δύςπνοια. 
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33. Έχετε γαςτρεντερικά 

ςυμπτώματα; 

Δύςκολα καταπύνετε, δυςπεψύα, 

πόνοι πριν και μετϊ το γεύμα, 

καούρεσ, αύςθημα πληρότητασ, 

ναυτύα, ϋμετοσ, αύςθημα βύθιςησ, 

κινητικότητα των ςπλϊχνων, 

χαλϊρωςη τησ κύςτησ, απώλεια 

βϊρουσ, δυςκοιλιότητα. 

     

 

34. Έχετε ουρογεννητικά 

ςυμπτώματα; 

υχνοουρύα  ό αύςθημα 

πληρότητασ τησ κύςτησ, απουςύα 

περιόδου, πρόωρη εκςπερμϊτωςη, 

απώλεια τησ γενετόςιασ ορμόσ, 

ανικανότητα. 

     

35. Έχετε ςυμπτώματα από το 

αυτόνομο Νευρικό ύςτημα; 

Ξηροςτομύα, εξϊψεισ, ωχρότητα, 

τϊςη για εφύδρωςη, ύλιγγοσ, 

κεφαλαλγύα, ανόρθωςη τριχών. 

     

 


