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Δηζαγφγή 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεκαληηθό αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Παξόιν πνπ είρε γίλεη λύμε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα από ηελ αξραία 

Διιάδα θηόιαο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Αξηζηνηέιε ην επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ 

θαζπζηέξεζε λα ζηξαθεί ζηε κειέηε ηεο θύζεο θαη ηεο επηξξνήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα εκθαλίδνληαη απνθηνύλ ηόζν ςπρηθή-

γλσζηηθή ρξνηά όζν θαη βηνινγηθή, θαζώο ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ζθέςεο πνπ αληαλαθινύλ ηε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από 

ζσκαηηθέο αιιαγέο. Με βάζε ηελ άπνςε απηή μεθίλεζαλ λα δηαηππώλνληαη αξθεηέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζθνπό είραλ ηελ επεμήγεζε ηνπ κεραληζκνύ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην έξγν ηνπ Γαξβίλνπ ν νπνίνο 

ηαμίδεςε ζε αξθεηά κέξε ηνπ θόζκνπ κειεηώληαο ηελ εμέιημε ησλ εηδώλ θαη εμεηάδνληαο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξνύζε σο έλα εθόδην γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ. Παξόκνηα έπξαμε θαη ν Ekman ν νπνίνο ηαμίδεςε γηα λα κειεηήζεη 

ηελ θαζνιηθόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε απνκαθξπζκέλεο θπιέο αλά ηνλ θόζκν 

εζηηάδνληαο βέβαηα ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηηο αλάινγεο ζσκαηηθέο αιιαγέο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην ελδηαθέξνλ ζα εζηηαζηεί ζην άγρνο θαη ην θόβν, δπν 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα ηα ιάβεη ππόςε ηνπ σο ζύλνιν. Δζηηάδνληαο ζηε 

ζεσξία ηνπ Spielberger γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ άγρνο ζε ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ζε απνηέιεζκα ελόο κεκνλσκέλνπ γεγνλόηνο κειεηάκε ηε ζρέζε κεηαμύ 

ησλ δπν απηώλ ηύπσλ άγρνπο θαη ηε ζρέζε ησλ ηύπσλ απηώλ κε ηνπο θόβνπο ηνπ αλζξώπνπ. 

Παξάιιεια εμεηάδνπκε θαη ηελ ζρέζε πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ 

θόβνπ κε δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο όπσο ε θαηάζιηςε θαη ε επθνξία. Αθνύ 

γίλεη κηα αλαδξνκή ζην ρώξν ησλ ζπλαηζζεκαηηώλ πξνζεγγίζεσλ, ζθνπόο ηεο κειέηεο απηήο 

είλαη λα εμεηάζεη ηελ νξζόηεηα ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπ άγρνπο θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμύ άγρνπο θαη θόβνπ, αλ θαη έρεη θαζηεξσζεί ε αληίιεςε ηνπο σο δπν δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Δπνκέλσο, ζα δνζεί έκθαζε ζηνλ νξηζκό ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηώλ θαη ζηελ 

επαλεμέηαζε ησλ απόςεσλ πνπ επηθξαηνύλ. 
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σλαηζζεκαηηθές προζεγγίζεης 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν ζηελ επηθνηλσλία, αλαπαξαγσγή θαη 

επηβίσζε ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ. Καηά γεληθή νκνινγία ην ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη 

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα θαη ζπλδέεηαη κε κηα θαηάζηαζε ε νπνία θαζνξίδεη ηε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Καζνξίδεηαη ζεκαληηθά από ηελ εηνηκόηεηα γηα 

δξάζε θαη ηελ πξνώζεζε ελόο ζρεδίνπ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ 

αηόκνπ θαη ηελ αληαπόθξηζε ζηελ πεγή ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ πξνθάιεζε ην ζπλαίζζεκα. 

Βηώλεηαη όρη απιώο σο ςπρηθή θαη γλσζηηθή δηεξγαζία αιιά θαη σο ζσκαηηθή κεηαβνιή 

ζπλνδεπόκελε από πξάμεηο θαη εθθξάζεηο (Frijda, 1986) (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Oatley & 

Jenkins, 2004). Από ηελ αξραία επνρή κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο ζεσξίεο 

ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεσξία ησλ 

Cannon θαη Bard. Παξόια απηά κεγαιύηεξε βαξύηεηα θέξεη ην έξγν ηνπ Γαξβίλνπ θαη ηνπ 

Ekman νη νπνίνη θαηάθεξαλ λα πεξηγξάςνπλ  θαη λα εμεγήζνπλ θαιύηεξα από θάζε άιινλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηόζν ζε αλζξώπνπο όζν θαη ζε δώα θαζώο θαη ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα. Δπίζεο ζην επίθεληξν ζα ηεζνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θόβνπ θαη ηνπ άγρνπο ηα 

νπνία απνηεινύλ θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ. Αο θάλνπκε 

όκσο κηα γξήγνξε αλαδξνκή ζην παξειζόλ ώζηε λα παξνπζηαζηνύλ ζπληόκσο θάπνηεο από 

ηηο βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Καηά ηελ αξραία επνρή, ν Αξηζηνηέιεο πίζηεπε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πξνέξρνληαη 

από απηά πνπ πηζηεύνπκε. Βαζηζκέλνο ζηε ξεηνξεία ζεσξνύζε πσο νη ξήηνξεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ κε ηέηνην ηξόπν ην ιόγν ηνπο ώζηε λα πξνθαιέζνπλ ηα επηζπκεηά 

ζπλαηζζήκαηα ζην αθξναηήξην. Με ηνλ ηξόπν απηό επεξέαδαλ ηελ θξίζε ηνπ θαη 

πξνθαινύζαλ ζπλαηζζήκαηα όπσο ζπκό, νίθην θαη θόβν αιιά θαη ηα αληίζεηά ηνπο. Σν 

παξάδεηγκα απηό ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηίδεηαη κε αξθεηά ζηνηρεία ηεο ζύγρξνλεο ςπρνινγίαο 

θαη παξνπζηάδεη αξθεηέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα. πγθεθξηκέλα, ινηπόλ, 

θαίλεηαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ γλσζηηθή βάζε θαζώο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο 

θαη δξάζεο ηνπ αθξναηεξίνπ θαη επίζεο δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά (Oatley & 

Jenkins, 2004). 

Δπηπιένλ, θαηέζεζε ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα βαζηζκέλνο ζηελ αξραία 

ηξαγσδία. Δπηθεληξώζεθε ζηελ επίδξαζε ηεο ηξαγσδίαο ζηνπο ζεαηέο θαη ζηάζεθε ζε δπν 

ζεκεία: πξώηνλ ε ηξαγσδία ζπγθηλεί ηνπο αλζξώπνπο θαη δεύηεξνλ πξνθαιεί θάζαξζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ πξώηε παξαηήξεζε είλαη γλσζηό πσο νη άλζξσπνη 

ηαπηίδνληαη κε ηνλ πξσηαγσληζηή ελόο έξγνπ θαη ζπκπάζρνπλ καδί ηνπ όηαλ απηόο πεξλά 
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δπζθνιίεο. Αληίζεηα ηίζεληαη ελαληίνλ ελόο πξσηαγσληζηή πνπ παξηζηάλεη ηνλ θαθό θαη ηνλ 

θαηαθξίλνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. ρεηηθά κε ηε δεύηεξε παξαηήξεζε ν Αξηζηνηέιεο ελλνεί 

ηε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ε ηξαγσδία ζηνλ ζεαηή λα θαηαλνήζεη κέζσ ηνπ νίθηνπ θαη ηνπ 

θόβνπ ηα αδηέμνδα ζηα νπνία κπνξεί λα βξεζεί ν πξσηαγσληζηήο κέζσ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ. 

Σν γεγνλόο απηό βνεζά ην ζεαηή λα αλαγλσξίζεη ηα αμηνιύπεηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξάινγεο αλζξώπηλεο δξάζεο θαη λα ηα θαηαλνήζεη ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. 

Έηζη, ινηπόλ, θαη ζε απηό ην παξάδεηγκα θαίλεηαη ε ηάζε ηνπ Αξηζηνηέιε λα ζηεξίμεη ηελ 

άπνςή ηνπ γηα ηελ επηξξνή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηξόπν πνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη 

ηα πξάγκαηα θαη δξα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαβάιινληαη θάζε θνξά πνπ 

αιιάδεη ε αληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηα πξάγκαηα (Oatley & Jenkins, 2004). 

Ο Καξηέζηνο κε ηε ζεηξά ηνπ δηαηύπσζε κηα πην θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. ύκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα εδξάδνληαη ζηελ ςπρή θαη 

καο πιεξνθνξνύλ γηα θαζεηί πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ςπρή θαη ηνλ εαπηό καο, όπσο νη 

αληηιεπηηθέο αηζζήζεηο καο πιεξνθνξνύλ γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ εμσηεξηθό θόζκν. 

Πξνζζέηεη επίζεο πσο δελ επεξεάδνληαη απόιπηα από ηε ζθέςε θαη ηε βνύιεζε αιιά 

απαηηείηαη κηα βαζύηεξε επεμεξγαζία θαη θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο θάζε ζπλαηζζήκαηνο, 

ώζηε λα νδεγεζεί θαλείο ζην αλάινγν ζπλαίζζεκα ηελ αλάινγε ζηηγκή. ηελ νπζία εδώ 

γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ γεγνλόησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Αθόκα ηα ζπλαηζζήκαηα καο βνεζνύλ λα δηαηεξνύκε ζηε ζθέςε καο θάηη 

ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε επράξηζην είηε δπζάξεζην γηα καο, γη’ απηό θαη ν Καξηέζηνο 

δηαρσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε ιεηηνπξγηθά θαη δπζιεηηνπξγηθά αλάινγα κε ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ έρεη ε δηαηήξεζε κηαο ζθέςεο ζηνλ εαπηό καο. Έηζη, ν Καξηέζηνο αλέπηπμε ηε ζεσξία 

ηνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πάλσ ζε κηα πην νξζνινγηθή βάζε (Oatley & Jenkins, 2004). 

ηε ζπλέρεηα ν Γαξβίλνο, έλαο από ηνπο ζεκειησηέο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο ςπρηαηξηθήο 

θαη ηεο βηνινγίαο, θαηάθεξε κε ην έξγν ηνπ λα δηακνξθώζεη ζε κεγάιν βαζκό ηε ζεκαζία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ από ηε βηνινγηθή ζθνπηά. Σν βηβιίν ηνπ «Ζ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα», ην νπνίν ζα εμεηαζηεί παξαθάησ δίλνληαο 

έκθαζε ζην θόβν θαη ην άγρνο, απνηειεί ην βαζηθόηεξν βηβιίν πνπ πξαγκαηεύεηαη ηε εμέιημε 

θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνλ άλζξσπν. Ο ίδηνο παξαηήξεζε ηηο εθθξάζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηα δώα, ζε ελήιηθεο θαη ζε βξέθε θαη ήηαλ ν πξώηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

θσηνγξαθίεο ησλ εθθξάζεσλ ζηα βηβιία ηνπ.  

Μέζα από ηελ παξαηήξεζε ζπζρέηηζε θάζε ζπλαίζζεκα κε ην ζσκαηηθό κεραληζκό 

πνπ ην ζπλνδεύεη θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα ζπλαηζζήκαηα εμαθνινπζνύλ λα 

ζπκβαίλνπλ αθόκα θαη αλ δελ ρξεζηκεύνπλ ζε ηίπνηα. Σν γεγνλόο απηό ζήκαηλε πσο ηα 
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ζπλαηζζήκαηα, πνπ δε ρξεζηκεύνπλ ζε ηίπνηα, δηαηεξνύληαη σο απνηέιεζκα ζπλήζεηαο 

θαζώο ζην παξειζόλ ήηαλ απαξαίηεηα. Αλέθεξε επίζεο όηη βαζίδνληαη ζε κεραληζκνύο ηύπνπ 

αληαλαθιαζηηθώλ όπσο δάθξπα πνπ εθθξίλνληαη, ελώ δελ έρνπλ ζθνπό λα πγξάλνπλ ηα 

κάηηα. Ο Γαξβίλνο ππνζηήξημε πσο αθόκα θαη έηζη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ εμειηθηηθή ζεσξία 

είλαη κεγάιε θαζώο ππνδειώλνπλ ηελ θαηαγσγή ησλ εηδώλ. Γηα παξάδεηγκα ν θαγραζκόο, 

κηα έθθξαζε θαηά ηελ νπνία επηδεηθλύνπκε ηα δόληηα καο ζηε κηα πιεπξά ηνπ πξνζώπνπ 

απνηεινύζε πξνεηνηκαζία γηα βξπρεζκό θαη ζηε ζπλέρεηα δάγθσκα. Ζ έθθξαζε απηή ζήκεξα 

δελ έρεη θάπνηα ρξεζηκόηεηα αιιά ε ύπαξμή ηεο δειώλεη πσο θάπνηε ππήξμε ιεηηνπξγηθή γηα 

θάπνην πξόγνλό καο. Δπνκέλσο, ε βηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Γαξβίλνπ αλέδεημε ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία δηαηεξνύληαη κέρξη θαη ζήκεξα 

απνθαιύπηνληαο ηελ θαηαγσγή ηνπ αλζξώπνπ, θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζσκαηηθνύο 

κεραληζκνύο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ έθθξαζή ηνπο (Oatley & Jenkins, 2004). 

Δπηπιένλ, ν James κε ηε ζεσξία ηνπ αληηηάζεθε ζηελ αληίιεςε όηη έλα ζπλαίζζεκα 

καο νδεγεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δξάζεο. Ο ίδηνο ππνζηήξημε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη απνηέιεζκα ησλ ζσκαηηθώλ αιιαγώλ πνπ πξνθαιεί έλα εξέζηζκα. Γηα παξάδεηγκα ηνπ 

ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ξίγνπο θαη ηεο ηάζεο γηα θπγή πνπ λνηώζεη 

θάπνηνο σο απόθξηζε ζην εξέζηζκα. Παξόκνηα άπνςε εμέθξαζε θαη ν Lange γη’ απηό θαη ε 

ζεσξία πήξε ην όλνκα θαη ησλ δπν. Οπζηαζηηθά ε ζεσξία απηή ηνλίδεη ηελ ελζάξθσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ πνπ απνηεινύλ ην 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα αθνξνύλ αιιαγέο ζην 

απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα αιιά θαη κεηαβνιέο ζηηο θηλήζεηο ησλ κπώλ θαη ησλ αξζξώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηνλ James. Ζ ζεσξία απηή, αλ θαη δέρηεθε κεγάιε θξηηηθή, απνηέιεζε ηε βάζε 

γηα δηαδηθαζίεο όπσο ε κείσζε ηνπ ζηξεο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο  (Oatley & Jenkins, 

2004). 

Οη Cannon θαη Bard παξέζεζαλ κηα άπνςε αληίζεηε από απηή ησλ James θαη Lange. 

Τπνζηήξημαλ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα εθδειώλνληαη σο απόθξηζε ζε έλα εξέζηζκα ρσξίο λα 

έρνπλ πξνεγεζεί ζσκαηηθέο αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα ζηε ζέα κηαο απεηιήο πξώηα 

εθδειώλεηαη ην ζπλαίζζεκα θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζήκα από ην ζάιακν ζηνλ 

εγθεθαιηθό θινηό ελεξγνπνηώληαο έηζη ην ζπκπαζεηηθό λεπξηθό ζύζηεκα γηα λα μεθηλήζεη ε 

θπζηνινγηθή απόθξηζε ζην ζηξεο. Σν ζπλαίζζεκα επνκέλσο δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

θπζηνινγηθήο απόθξηζεο αιιά πξνεγείηαη απηήο. Ο Cannon αηηηνιόγεζε ηε ζεσξία θάλνληαο 

πεηξάκαηα ζε γάηεο νη νπνίεο ππέζηεζαλ δηαρσξηζκό ησλ λεπξσληθώλ ζπλδέζεσλ ηνπ 

ζώκαηόο ηνπο από ηνλ εγθεθαιηθό ηνπο θινηό. Σν πείξακα απηό έδεημε πσο ζηε ζέα 

ζηξεζνγόλνπ εξεζίζκαηνο νη γάηεο εθδήισζαλ ζπλαηζζήκαηα επηζεηηθόηεηαο θαη νξγήο. ηε 
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ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ζσκαηηθέο αιιαγέο όπσο επίδεημε δνληηώλ, γξύιηζκα θαη 

αλαζήθσζε ηξηρώκαηνο. Ζ ζεσξία, ινηπόλ, ησλ Cannon θαη Bard ππεξίζρπζε απηήο ηνπ 

James δηαηεξώληαο ηε ζύλδεζε κεηαμύ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζσκαηηθώλ αιιαγώλ θαη 

ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ εγθεθάινπ ζηε ζρέζε απηή (Bell, 1927. Cannon, 1972).   

εκαληηθή ζην ρώξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ Freud, ν νπνίνο 

πξνζέγγηζε ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα από ηελ ςπρνπαζνινγία ησλ ζεξαπεπόκελώλ ηνπ. 

Τπνζηήξημε πσο έληνλα αξλεηηθά γεγνλόηα, ηδηαίηεξα ζεμνπαιηθνύ ηύπνπ, κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα ζην άηνκν πνπ κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ ηξαπκαηηθά. 

Σέηνηα γεγνλόηα είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο άγρνπο όπσο ζπλέβε θαη κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο Καηαξίλα, κηαο ζεξαπεπόκελεο ηνπ Freud. ηελ πεξίπησζε απηή ηα 

ζπλαηζζήκαηα κεηαηξέπνληαη ζε ζπκπηώκαηα θαζώο εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ 

αηόκνπ θαη ε ςπρνζεξαπεία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. Χζηόζν ν Freud έζεζε ην δήηεκα όηη ν 

λνπο κπνξεί λα απηνπξνζηαηεύεηαη από ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζσ ησλ ιεγόκελσλ 

ακπληηθώλ κεραληζκώλ όπσο ηνπο είρε νλνκάζεη. Έηζη, ινηπόλ, ν Freud παξνπζίαζε κηα πην 

ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε θαη δε ςπρνζεξαπεπηηθή βαζηζκέλνο ζηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ γεγνλόηα κε αξλεηηθό ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν (Oatley & Jenkins, 2004). 

ηε ζύγρξνλε επνρή θαζίζηαηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Πξώηνη αλέιαβαλ ην έξγν απηό νη Arnold θαη Tomkins νη νπνίνη ηόληζαλ ηε 

ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ. Αξρηθά ε Arnold 

ππνζηήξημε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ γλσζηηθή αμηνιόγεζε ησλ γεγνλόησλ. 

πγθεθξηκέλα είπε πσο εάλ έρνπκε γλώζε ηεο αμηνιόγεζεο ηόηε κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε θαη 

ην ζπλαίζζεκα θαη αληηζηξόθσο αλ γλσξίδνπκε ην ζπλαίζζεκα ηόηε κπνξνύκε λα 

πεξηγξάςνπκε ηελ αμηνιόγεζε. Ο Tomkins κε ηε ζεηξά ηνπ πίζηεπε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνηεινύλ έλα ζύζηεκα θηλήηξσλ θαη όηη νη αγγεηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζώπνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Βαζηζκέλνο ζηε ζεσξία ησλ James 

θαη Lange πξόηεηλε όηη νη αγγεηαθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην 

πξόζσπν θαζνξίδνπλ δηαθνξνπνηνύλ ηνλ ηξόπν πνπ βηώλεηαη θάζε ζπλαίζζεκα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ θόβνπ θαη ηνπ ζπκνύ. Καη νη δπν ζεσξίεο ινηπόλ 

απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα κηα λέα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Oatley & 

Jenkins, 2004). 

εηξά είρε ε ζεσξία ησλ δπν παξαγόλησλ ησλ Schachter θαη Singer, νη νπνίνη ηόληζαλ 

ηε ζεκαζία ηεο γλσζηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο γηα 

ηελ πξόθιεζε ελόο ζπλαηζζήκαηνο. πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ όηη, όηαλ πξνθαιείηαη έλα 

ζπλαίζζεκα, αθνινπζεί ε θπζηνινγηθή δηέγεξζε θαη ην άηνκν πξνβαίλεη ζηελ ηαπηνπνίεζε 
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απηήο ηεο δηέγεξζεο. Δάλ ε ηαπηνπνίεζε δελ πξνθύπηεη άκεζα ηόηε ην άηνκν ζηξέθεηαη ζην 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ςάρλνληαο ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ην εθάζηνηε ζπλαίζζεκα. 

Έηζη παξαηεξείηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ε έκθαζε ζηε ζύλδεζε ηεο θπζηνινγηθήο θαη 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ( Cotton, 1981). 

Οη Goffman θαη Hochschild έδσζαλ κηα δηαθνξεηηθή ηξνπή ζηελ εξκελεία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Θεώξεζαλ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινύζαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα 

ηελ εθπιήξσζε θνηλσληθώλ ξόισλ, ζηνπο νπνίνπο θαινύκαζηε λα αληαπνθξηζνύκε ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά καο. Οη ξόινη απηνί κπνξεί λα αληηηίζεληαη ζηηο επηζπκίεο ησλ αλζξώπσλ 

θάηη πνπ δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο θαη αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο ζηε δσή. Παξόια 

απηά νη άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην θαηάιιειν ζπλαίζζεκα ζηελ αλάινγε 

πεξίπησζε θάζε θνξά. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη απηό ηεο αεξνζπλνδνύ ε νπνία 

πξέπεη λα δείρλεη δηαξθώο εύζπκε ώζηε λα επηηύρεη ζηε δνπιεηά ηεο, θάηη πνπ ε Hochschild 

νλνκάδεη ζπλαηζζεκαηηθό κόρζν. Αληίζεηα δηαθνξεηηθή ζηάζε έπξεπε λα δηαηεξνύλ όζνη 

εξγάδνληαλ ζε γξαθεία είζπξαμεο θόξσλ. Έηζη, ινηπόλ ζηε ζεσξία απηή δηαηππώλεηαη κηα 

ελδηαθέξνπζα πηπρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ δίλνληαο έκθαζε ζην ρξεζηκνζεξηθό ραξαθηήξα 

πνπ απηά κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ (Oatley & Jenkins, 2004). 

Ο Ekman βαζηζκέλνο ζηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο θαη επεξεαζκέλνο θπξίσο από ηνλ 

Tomkins θαη ην Γαξβίλν πίζηεπε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα δηαηεξήζεθαλ κέζσ ηεο θπζηθήο 

επηινγήο θαζώο απνηεινύζαλ ρξήζηκν κέζν γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ. Καηόξζσζε 

λα απνδείμεη ηελ θαζνιηθόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε κειέηεο ζε δηαθνξεηηθνύο 

πνιηηηζκνύο, λα ηα δηαρσξίζεη θαη λα ηα ζπζρεηίζεη κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηηο 

ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Αξρηθά, ζέινληαο λα απνδείμεη ηελ θαζνιηθόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνθάζηζε λα 

ηαμηδέςεη ζηε Ν. Γνπηλέα θαη λα κειεηήζεη κηα θπιή ε νπνία δελ είρε πνηέ θακηά επαθή κε ην 

δπηηθό θόζκν, νύηε κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Σν πείξακα πεξηειάκβαλε ηελ 

αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ από δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο κέζα από 

θσηνγξαθηθό πιηθό, ην νπνίν έδεημε ζηε ζπγθεθξηκέλε θπιή. Οη εθθξάζεηο απηέο είραλ 

ειεγρζεί από Καπθάζηνπο παξαηεξεηέο θαη ζεσξνύληαλ πιήξσο θαηαλνεηέο. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ πεηξάκαηνο εζηηάζηεθε ζην γεγνλόο όηη νη άλζξσπνη ηεο θπιήο απηήο θαηάθεξαλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα, θάηη πνπ απνδεηθλύεη ηε θαζνιηθόηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απηώλ, κε απνηέιεζκα λα πξνθύςνπλ έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Απηά ήηαλ 

ε ραξά, ν ζπκόο, ν θόβνο, ε ιύπε, ε αεδία θαη ε έθπιεμε. Ζ ππόζεζε απηή εμεηάζηεθε 

επίζεο θαη κέζσ ηεο ζύγθξηζεο ζηηο εθθξάζεηο Ακεξηθαλώλ θαη Ηαπώλσλ, όηαλ 

παξαθνινπζνύζαλ δπζάξεζηεο ζθελέο κηαο ηαηλίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 
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εθθξάζεώλ ηνπο ήηαλ αξθεηά πςειό (0,90) απνδεηθλύνληαο ηελ θαζνιηθόηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Παξόια απηά βξέζεθε πσο απηό πνπ πνηθίιεη αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνύο 

είλαη ε έληαζε ηεο έθθξαζεο, θαζώο νη Ηάπσλεο θάλεθαλ ιηγόηεξν εθθξαζηηθνί (Ekman, 

1984. Ekman, 1992b). 

Χζηόζν ππήξμαλ νξηζκέλνη εξεπλεηέο πνπ δηαθώλεζαλ κε ην εύξεκα πεξί 

θαζνιηθόηεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. Αξρηθά ν Klineberg (1940) ππνζηήξημε 

πσο νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ δηαθέξνπλ γηα θάζε πνιηηηζκό. ύκθσλνη κε ηε γλώκε απηή 

παξνπζηάζηεθαλ θαη νη Triandis θαη Lambert (1958) νη νπνίνη εξεύλεζαλ ηελ θαζνιηθόηεηα 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ ζηελ Ακεξηθή, ηελ Αζήλα θαη έλα ρσξηό ηεο Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα έδεημαλ θσηνγξαθίεο επαγγεικαηία εζνπνηνύ ζε καζεηέο ησλ πεξηνρώλ απηώλ 

κε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αληίζεηα κε ηελ άπνςε πεξί θαζνιηθόηεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ekman, 1989). Όκσο ηα επξήκαηα απηά δε ζηάζεθαλ ηθαλά λα 

αλαηξέςνπλ ηελ ππόζεζε ηνπ Ekman ε νπνία δηαηεξεί ηελ ηζρύ ηεο κέρξη θαη ζήκεξα. 

Ο Ekman πέξα από ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θαζνιηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

αλαθέξζεθε θαη ζηνπο κεραληζκνύο πνπ επζύλνληαη γηα ηε δηακόξθσζή ηνπο. Παξαηήξεζε 

πσο ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα θαη νη κύεο είλαη νη θηλεηήξηνη κεραληζκνί ζην 

ζρεκαηηζκό ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ νη νπνίνη κάιηζηα δηαθέξνπλ 

από ζπλαίζζεκα ζε ζπλαίζζεκα. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθνί είλαη νη κύεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκνύ,  ηνπ θόβνπ, ηεο ιύπεο θαη ηεο αεδίαο 

όπσο απνδείρζεθε από ηε κειέηε κηαο θπιήο ηεο Ηλδνλεζίαο, έλα θαηλόκελν επίζεο 

θαζνιηθό.  Παξάιιεια κέζα από κειέηεο κε ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θάλεθε πσο 

ζεκαληηθή εκπινθή ζηηο εθθξάζεηο έρεη θαη ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. Σν γεγνλόο απηό 

κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε ζύλδεζε ηνπ θηλεηηθνύ θινηνύ κε πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζπλαίζζεκα. Δπηπιένλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ζύλδεζε ηεο έθθξαζεο κε ην 

ζπλαίζζεκα είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο. Σέινο ε εκπινθή απηή ίζσο εμεγείηαη από ηελ 

πεξηθεξηθή επαλαηξνθνδόηεζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ  ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό, κηα 

επαλαηξνθνδόηεζε πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ηνπο κπο, ην δέξκα ή ηηο αιιαγέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη απνηειεί είηε κηα δηαδηθαζία πξνεξρόκελε εθ θύζεσο είηε απνηέιεζκα 

κάζεζεο. Δπνκέλσο, ζην ζεκείν απηό παξαηεξείηαη ε ζπζρέηηζε πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη ν 

Ekman κεηαμύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ θάηη πνπ ζηε ζπλέρεηα 

ηνλ νδήγεζε ζην δηαρσξηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κπόο ηνπ πξνζώπνπ γηα θάζε ζπλαίζζεκα 

(Ekman, 1992b). 

Ο Ekman (1992a) επίζεο πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζώπνπ αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα. Γηα παξάδεηγκα αλέθεξε πσο ν ζπκόο πεξηιακβάλεη 
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πάλσ από 60 εθθξάζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο κπώλ νη νπνίεο όκσο δηαθέξνπλ από 

ζπλαίζζεκα ζε ζπλαίζζεκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θάζε έθθξαζε 

πνηθίινπλ ζηνλ θάζε άλζξσπν αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε βηνινγία ηνπ ζώκαηνο 

θαη ζηε κάζεζε αιιά θαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινύλ ην ζπλαίζζεκα. Σα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα πεξηιακβάλνπλ μερσξηζηέο γηα ην θαζέλα εθθξάζεηο θαη δηαρσξίδνληαη κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Απηά είλαη ηα θαζνιηθά ζεκάδηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε 

παξνπζία ηνπο ζε άιια πξσηεύνληα, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία θάζε 

ζπλαηζζήκαηνο όπσο παξαηεξνύληαη ζε άιινπο αλζξώπνπο αιιά θαη πξσηεύνληα όπσο νη 

πίζεθνη. Δπίζεο ζε απηά πεξηιακβάλνληαη ε θπζηνινγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απηόλνκνπ θαη θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε ζπλνρή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ζεκαληηθά θξηηήξηα ζεσξνύληαη ε εκθάληζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ε 

ηαρύηεηα εκθάληζεο, ε δηάξθεηα, ε ζπλεηδεηή εθηίκεζε ηνπ εξεζίζκαηνο θαζώο θαη ε 

απξνζδόθεηε εκθάληζή ηνπο. 

Παξόιν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάθξηζε ησλ έμη βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ δελ έρεη ηειεηνπνηεζεί θαη ν δηαρσξηζκόο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη αθόκα πιήξεο. πγθεθξηκέλα εληνπίδεηαη πξόβιεκα ζηε δηάθξηζε 

ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ σο πξνο ηα δηαθξηηά ηνπο ζεκάδηα. Σα κόλα βαζηθά ζεκάδηα 

πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ είλαη ην ρακόγειν Duchenne θαη ίζσο ηα θσλεηηθά ζεκάδηα. Δδώ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο δελ αλακέλεηαη πάληα λα εκθαλίδνληαη μεθάζαξα όια ηα θξηηήξηα 

γηα θάζε βαζηθό ζπλαίζζεκα. Παξάιιεια κέζα από ηελ έξεπλα πξνέθπςε ε πηζαλόηεηα 

ύπαξμεο θαη άιισλ πέξα ησλ έμη βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηά είλαη ε ακεραλία, ην δένο 

θαη ε έμαςε ηα νπνία ζίγνπξα απαηηνύλ πεξαηηέξσ έξεπλα (Ekman, 1992a)  . Έηζη, ινηπόλ, ε 

έξεπλα γηα ηε δηάθξηζε ησλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εθθξάζεώλ ηνπο δελ πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί ζηα επξήκαηα ηνπ Ekman. 

Δπηπιένλ ν Ekman πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ εθνύηζσλ 

θαη αθνύζησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. Αξρηθά δηέθξηλε όηη ηα εθνύζηα ζπλαηζζήκαηα 

δηαθέξνπλ από ηα αθνύζηα σο πξνο ηηο λεπξσληθέο νδνύο πνπ ηα πιαηζηώλνπλ. Σν γεγνλόο 

απηό παξαηεξήζεθε όηαλ δεηήζεθε από κηα νκάδα αηόκσλ λα θνπλήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

κπο ηνπ πξνζώπνπ, ζέινληαο λα παξαζηήζεη ηα εθνύζηα ζπλαηζζήκαηα, θαη ζύγθξηλε ηελ 

θαηάζηαζε απηή κε ην αθνύζην ρακόγειν σο αληίδξαζε ζε έλα αζηείν. Απηό πνπ πξνέθπςε 

ήηαλ αζπκκεηξία εθθξάζεσλ ζηηο δπν ζπλζήθεο θαη θάλεθε πσο πην έληνλε ήηαλ ε εθνύζηα 

έθθξαζε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πξνζώπνπ (Ekman, 1984). 
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Παξάιιεια εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε δηαθνξά ησλ έμη βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

σο πξνο ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ ππόζεζε απηή 

ειέγρζεθε όηαλ δήηεζε από κηα νκάδα αηόκσλ λα θνπλήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο κπο ηνπ 

πξνζώπνπ ηνπο ζρεκαηίδνληαο δηαθνξεηηθό ζπλαίζζεκα θάζε θνξά. Μεηαμύ απηώλ 

παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ζηνλ θαξδηαθό παικό. Ζ 

δηαθνξά απηή δε θάλεθε κόλν όηαλ έγηλε ζύγθξηζε κεηαμύ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπκνύ, ηεο απέρζεηαο, ηνπ θόβνπ 

θαη ηεο ιύπεο. Χζηόζν δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ απηόλνκνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο γηα θάζε ζπλαίζζεκα μερσξηζηά όηαλ έγηλε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα 

(Ekman, Levenson & Friesen, 1983. Ekman, 1984). 

πλνςίδνληαο, ινηπόλ, θαίλεηαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα θαηέρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δσή ηνπ αλζξώπνπ από όπνηα πξνζέγγηζε αλ ην δεη θαλείο. ίγνπξα όπσο απνδείρζεθε από 

ηελ παξνπζίαζε ησλ πνηθίισλ ζεσξηώλ απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξώπνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γύξσ ηνπ θαη 

ζαθέζηαηα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Ηδηαίηεξε βαξύηεηα απνθηνύλ νη ζεσξίεο ηνπ Γαξβίλνπ θαη 

Ekman θαζώο απηέο εξεύλεζαλ ζε βάζνο ην αληηθείκελν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε εξεπλεηηθό 

επίπεδν θαη ηόληζαλ από ηε κηα ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

θαηαγσγή ησλ εηδώλ θαη από ηε άιιε ηελ θαζνιηθόηεηά ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

θαη ηε ζύλδεζε ηνπο κε ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο. Δπνκέλσο ν Γαξβίλνο θαίλεηαη πσο έζεζε ηα 

ζεκέιηα κε ηελ θαηλνηόκν γηα ηελ επνρή έξεπλα ηνπ θαη ν Ekman θαηόξζσζε λα αλαπηύμεη ηα 

επξήκαηα ηνπ Γαξβίλνπ θαη λα πξνσζήζεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε έξεπλα ζην ρώξν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηηο ππόινηπεο ζεσξίεο λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθό ραξαθηήξα ζηελ πνξεία 

απηή.  
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Άγτος θαη Φόβος 

 

Ο θόβνο θαη ην άγρνο απνηεινύλ έλα ζπλδπαζκό ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία ζπρλά δελ 

κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ην έλα από ην άιιν θαη ζύκθσλα κε ην Freud θαη ην Γαξβίλν 

απνηεινύλ κηα ζεκειηώδε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κε κεγάιε επίδξαζε ζηηο ζθέςεηο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά. Πνιινί επηζηήκνλεο κε κεγάιε πνξεία ζην ρώξν ηεο ςπρνινγίαο 

αληηιακβάλνληαλ απηέο ηηο δπν ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζαλ κηα. Ο Freud εμίζσζε ην 

άγρνο κε ην θόβν σο αληίδξαζε ζηνλ πξαγκαηηθό θίλδπλν ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ. Ζ ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηελ πξνεηδνπνίεζε θηλδύλνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζαξκνζηηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ 

άγρνπο θαη ηνπ θόβνπ κε ζθνπό ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. Ο Γαξβίλνο ππνζηήξηδε θαη απηόο ηελ εμίζσζε ησλ δπν απηώλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνλίδνληαο ηελ θαζνιηθόηεηά ηνπο ζε αλζξώπνπο θαη δώα  θαη ηε ζεκαζία 

ηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ επηβίσζε ηνπο (Spielberger & Reheiser, 2009). Παξόια 

απηά έρεη θαζηεξσζεί ε μερσξηζηή πξνζέγγηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θόβνπ όπσο απηό θαίλεηαη 

από ην δηαρσξηζκό ηνπο ζηα δηαγλσζηηθά ζηαηηζηηθά εγρεηξίδηα ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ (DSM- 

Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders), θαζώο νη αγρώδεηο δηαηαξαρέο θαη νη 

θνβίεο απνηεινύλ μερσξηζηέο δηαηαξαρέο.  

πγθεθξηκέλα, ν Γαξβίλνο ήηαλ ν πξώηνο πνπ πξνζέγγηζε ηα ζπλαηζζήκαηα 

βαζηζκέλνο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ ησλ δώσλ. Με ηνλ ηξόπν 

απηό αλέιπζε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξόζσπνπ θαη ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 

πξόθιεζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θόβνπ. Γηα λα πξνβεί ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

απηώλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα βαζίζηεθε ζε ηξεηο αξρέο. Αξρηθά ε αξρή 

ηεο ζπλήζεηαο είλαη ζεκαληηθή θαζώο επηδξά ζην άηνκν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αηζζήζεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη θαζνξίδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ αηόκνπ ζηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο αληίζεζεο όπνπ κηα ζπλήζεηα έξρεηαη 

αληηκέησπε κε θάζε πξνθιεζείζα θαηάζηαζε ηνπ λνπ πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη από ην ζπλήζε 

ηξόπν αληίδξαζεο. Σέινο, ε αξρή ηεο δξάζεο ζπκπιεξώλεη ην ηξίπηπρν απηό θαη ζηεξίδεηαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Αλεμάξηεηα από ηε βνύιεζε θαη ηε ζπλήζεηα θάζε 

αηόκνπ νη αηζζήζεηο ιεηηνπξγνύλ δηαξθώο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

λεπξώλσλ νδεγνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζύλζεηο κεξηθώο θαζνξηζκέλεο από ηε ζπλήζεηα. 

Δπνκέλσο νη έλλνηεο ηεο ζπλήζεηαο, ηεο αληίζεζεο θαη ηεο λεπξσληθήο δξάζεο 

αιιειεπηδξνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θάζε αηόκνπ ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ζηάζεθαλ αξθεηά ρξήζηκεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γαξβίλνπ (Darwin, Ekman & Prodger, 1998). 
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Καηά πξώην ιόγν, αο εζηηάζνπκε ζην άγρνο θαη ην ζηξεο πνπ απνηεινύλ δπν έλλνηεο 

κε θνηλή ελλνηνινγηθή βάζε αιιά δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλόο 

όηη ην άγρνο αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ θαη ην ζηξεο ηε θπζηνινγηθή-νξγαληθή 

δηέγεξζε. Παξόια απηά ζα αλαιύζνπκε ηηο έλλνηεο απηέο σο ζύλνιν θαη όρη ηελ θάζε κηα μερσξηζηά.   

Σν ζηξεο-άγρνο απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαζώο αθνινπζεί 

θάζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ ηόζν ζηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν όζν θαη ζηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπ κε άιινπο αλζξώπνπο γεληθόηεξα. ε ρακειά επίπεδα ην ζηξεο-άγρνο είλαη επεξγεηηθό 

θαζώο δηαηεξεί ηνλ άλζξσπν ζε εγξήγνξζε θαη ηνλ θαζηζηά ηθαλό λα δξα ζηηο θαζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο κε κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη επηπιένλ εληζρύεη ηελ 

αλνζνινγηθή ηνπ απόθξηζε απέλαληη ζε θάζε ηό. Χζηόζν απμεκέλα επίπεδα ζηξεο-άγρνπο όρη 

κόλν δελ είλαη επεξγεηηθά αιιά θαη απεηινύλ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία.  

Σν ζηξεο πεξηιακβάλεη 3 ηύπνπο ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην άγρνο κε ην νπνίν ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηαπηίδεηαη γη’ απηό θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα νξηζηεί θαη λα 

δηαρσξηζηεί ε κηα έλλνηα από ηελ άιιε. Αξρηθά ην ζηξεο νξίδεηαη σο ην ζηξεζνγόλν εξέζηζκα 

από ην πεξηβάιινλ πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε όπσο θπζηθά θαηλόκελα 

(ηπθώλαο), ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή (γάκνο) θαη θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινύλ δηαξθώο 

πξόθιεζε γηα  ηνλ άλζξσπν (ε δσή ζε κηα θαθόθεκε γεηηνληά. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

άγρνο απνηειεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζην ζηξεζνγόλν εξέζηζκα. Γεύηεξνλ νξίδεηαη 

σο ην απνηέιεζκα είηε ζσκαηηθό είηε ςπρνινγηθό ζην ζηξεζνγόλν εξέζηζκα. Από ηελ άπνςε 

απηή ην ζηξεο εθιακβάλεηαη σο ην ππνθεηκεληθό ζπλαίζζεκα ή ε ζσκαηηθή αληίδξαζε ζην 

ζηξεζνγόλν εξέζηζκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηαπηίδεηαη κε ην άγρνο. Σξίηνλ ζεσξείηαη πσο 

απνηειεί ηνλ ηξόπν πνπ βηώλεη ην άγρνο ν θαζέλαο δηαθνξεηηθά ζε ζπκθσλία κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ελαξκόληζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οξηζκέλνη θαίλεηαη 

λα ιεηηνπξγνύλ θαιύηεξα ππό ηελ πίεζε ηνπ ζηξεο ελώ άιινη πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξε 

πξνβιεςηκόηεηα θαη εξγαζία ζε ραιαξνύο ξπζκνύο. ηελ πεξίπησζε απηή ην άγρνο απνηειεί 

ηελ εκπεηξία πνπ βηώλεη θαη θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν άλζξσπνο. Έηζη ινηπόλ γίλεηαη 

ζαθέζηεξνο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη θάζε θνξά ε έλλνηα ηνπ ζηξεο 

θαη ηνπ άγρνπο (DiMatteo & Martin, 2011) 

Δπηπξόζζεηα είλαη ζεκαληηθό λα εζηηάζνπκε ηε βηνινγηθή βάζε ηνπ ζηξεο. Αξρηθά 

ππεύζπλνο γηα ην ζηξεο είλαη ν άμνλαο ππνζάιακνο-ππόθπζε-επηλεθξίδηα (ΤΤΔ) κε ηελ 

θνξηηδόιε λα είλαη ε θύξηα νξκόλε ηνπ ζηξεο. Οη ζηξεζνγόλνη παξάγνληεο πξνθαινύλ ηελ 

έθθξηζε ηνπ εθιπηηθνύ παξάγνληα θνξηηθνηξνπίλεο (CRF) από ηνλ ππνζάιακν ν νπνίνο ε ηε 

ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε ηεο θινηνεπηλεθξηδηνηξόπνπ νξκόλεο ACTH ε νπνία 
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δξα ζην θινηό ησλ επηλεθξηδίσλ απειεπζεξώλνληαο θνξηηδόιε, ηελ θύξηα νξκόλε ηνπ ζηξεο. 

Χζηόζν αληίδξαζε ζηξεο κπνξεί λα έρνπκε θαη κέζσ κηαο άιιεο νδνύ ε νπνία απνηειείηαη 

από ζπλδέζεηο ηνπ ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πξνο ην κπειό ησλ επηλεθξηδίσλ κε 

απνηέιεζκα έλαο ζηξεζνγόλνο παξάγνληαο λα πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε αδξελαιίλεο θαη 

λνξαδξελαιίλεο (Pinel, 2011). Δπνκέλσο παξαηεξνύληαη δπν νδνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

θαηά ηελ εκθάληζε ελόο ζηξεζνγόλνπ εξεζίζκαηνο. 

Απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θπζηνινγηθή δηέγεξζε πνπ ζπκβαίλεη ζηε ζέα ελόο 

ζηξεζνγόλνπ εξεζίζκαηνο ζπλνδεύνπλ ζύκθσλα κε ην Γαξβίλν ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζώπνπ. Βαζηζκέλνο ζηελ παξαηήξεζε δώσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλζξώπσλ θαηόξζσζε 

λα απνκνλώζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ μερσξίδνπλ όηαλ έλα άηνκν είλαη αγρσκέλν 

θαη ζιηκκέλν. Δηδηθόηεξα παξαηεξείηαη έληνλα ε πιάγηα θίλεζε ησλ θξπδηώλ ζρεκαηίδνληαο 

γσλίεο θαη ε δεκηνπξγία ξπηίδσλ ζην κέησπν (Darwin, Ekman & Prodger, 1998). Ζ θίλεζε 

ησλ θξπδηώλ δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα 

άηνκν ζύκθσλα κε ηνλ Ekman (1989). Σα αλαζεθσκέλα θξύδηα ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε 

ησλ νπηηθώλ πιεξνθνξηώλ δηεπξύλνληαο ην νπηηθό πεδίν. Αληίζεηα ην θαηεβαζκέλν κέησπν, 

όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άγρνπο, ιεηηνπξγεί ζαλ θάιπςε κεηώλνληαο ηελ πνζόηεηα ηνπ 

θσηόο, πξνζηαηεύνληαο ην εζσηεξηθό ηνπ καηηνύ θαη απμάλνληαο ηε δπλαηόηεηα εζηίαζεο 

θαζώο κεηώλεηαη ν θσηηζκόο ηνπ θόληνπ. 

Ζ έθθξαζε απηή παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο θπιέο ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα Απζηξαινύο θαη Νέγξνπο, ζύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Γαξβίλνπ 

επηβεβαηώλνληαο ηελ θαζνιηθόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα από ην 

έξγν ηνπ Γαξβίλνπ (1998), «Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα», 

ήηαλ έλα κηθξό θνξηηζάθη ελάκηζε έηνπο, ην νπνίν δερόηαλ πεηξάγκαηα από άιια παηδηά θαη, 

πξηλ θιάςεη, ζνύθξσζε ηα θξύδηα ηεο. Ζ έθθξαζε απηή ηεο ζιίςεο θαη ηνπ άγρνπο 

δηακνξθώλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζθαηξνεηδνύο, ζπξξηθλσηή θαη ππξακηδηθνύ κπόο ηνπ 

πξνζώπνπ. 

Σν άγρνο, ινηπόλ, απνηειεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία έρεη κειεηεζεί 

εθηελώο αλά ηα ρξόληα ηόζν σο ζπλαίζζεκα κε θαζνιηθέο εθθξάζεηο πξνζώπνπ όζν θαη σο 

θπζηνινγηθή αληίδξαζε. Μπνξεί λα νξηζηεί ηόζν σο επεξγεηηθό όζν θαη σο παζνινγηθό θάηη 

πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ ηύπν ηνπ εξεζίζκαηνο, ηελ έληαζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θξάζε 

ηνπ αηόκνπ. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ν Spielberger πξνέβε ζε έλαλ αθόκα 

δηαρσξηζκό ηνπ άγρνπο, ην άγρνο σο απνηέιεζκα κηαο θαηάζηαζεο κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

αληίδξαζε (state anxiety) θαη ην άγρνο σο πάγην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ 
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αθνινπζείηαη από ζηαζεξή ππνθεηκεληθή αληίδξαζε ζε θάζε ζηξενζνγόλν εξέζηζκα (trait 

anxiety), έλα δηαρσξηζκό ηνλ νπνίν ζα εμεηάζνπκε ζηε έξεπλά καο. 

ύκθσλα κε ηνπο Spielberger θαη Reheiser (2009) ην state anxiety νξίδεηαη σο ε 

δηέγεξζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ππνθεηκεληθώλ ζπλαηζζεκάησλ κε έληαζε, λεπξηθόηεηα 

θαη θόβν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Από ηελ 

άιιε πιεπξά ην trait anxiety απνηειεί ηηο ζηαζεξέο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε βίσζε ηνπ άγρνπο 

όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ ηξόπν πνπ έρνπλ εθδεισζεί ζην παξειζόλ από αγρώδεηο 

θαηαζηάζεηο θαη είλαη πηζαλόλ λα εθδεισζνύλ κε παξόκνην ηξόπν ζην κέιινλ, θάηη πνπ 

ραξαθηεξίδεη ζεκαληηθά θαη ηνπο αζζελείο κε αγρώδεηο δηαηαξαρέο. Οη νξηζκνί απηνί 

ππνδειώλνπλ πσο ε αληίδξαζε ζε έλα ζηξεζνγόλν γεγνλόο δελ εμαξηάηαη κόλν από ηε θύζε 

ηνπ γεγνλόηνο αιιά θαη από ηελ ζηαζεξή ππνθεηκεληθή αληίδξαζε θάζε αηόκνπ όπσο απηή 

έρεη δηακνξθσζεί  αλά ηα ρξόληα από ηελ επαθή κε ηα ζηξεζνγόλα εξεζίζκαηα.  

ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο απηήο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ην εξσηεκαηνιόγην STAI (State 

and Trait Anxiety Inventory) ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ηε δηαθνξά πνπ πξναλαθέξζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο. Ζ κέηξεζε ηνπ state anxiety αθνξά 

ηελ απάληεζε εξσηήζεσλ κε βάζε ηα αηζζήκαηα άγρνπο πνπ βηώλεη θαλείο απηή ηε ζηηγκή, 

ελώ ε κέηξεζε ηνπ trait anxiety αθνξά ην πώο αηζζάλεηαη θαλείο γεληθά αμηνινγώληαο ηε 

ζπρλόηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη ζπκπηώκαηα ζρεηηθά κε ην άγρνο. 

Παξά ηελ επαλεηιεκκέλε εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαίλεηαη πσο αθόκα ππάξρεη θάπνηα κηθξή δπζθνιία ζην δηαρσξηζκό ησλ 

απηώλ ελλνηώλ. πγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα εληνπίδεηαη πξόβιεκα ζηελ εγθπξόηεηα 

πεξηερνκέλνπ θαζώο νξηζκέλεο εξσηήζεηο δε θαίλεηαη μεθάζαξα αλ κεηξνύλ ην state ή ην trait 

anxiety ιόγσ ηεο παξόκνηαο ελλνηνινγηθήο ηνπο ρξνηάο. Δπνκέλσο ίζσο απαηηείηαη 

πεξηζζόηεξε έξεπλα πάλσ ζην δηαρσξηζκό απηό (Spielberger & Reheiser, 2009). 

Σν εξσηεκαηνιόγην απηό βάζεη ηεο ππάξρνπζαο ζεσξίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αξθεηέο έξεπλεο, ησλ νπνίσλ ε εμέηαζε ζα βνεζήζεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

άγρνπο όπσο απηό έρεη δηαρσξηζηεί από ην Spielberger.  

Αξρηθά, νη Ursache θαη Raver, 2014 εξεύλεζαλ ηε ζρέζε ηνπ state θαη trait anxiety κε 

ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Υξεζηκνπνηώληαο γλσζηηθέο δνθηκαζίεο όπσο ην stroop task ζε 

παηδηά αξρηθά παξαηήξεζαλ όηη ην trait anxiety ζπλδέεηαη κε ρακειά επίπεδα γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο. Αληίζεηα όζνλ αθνξά ην state anxiety, θάλεθε λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ησλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ ζηα γλσζηηθά ηεζη θαη ηεο πξνζνρή ηνπο ίζσο ιόγσ ηεο 

εληζρπηηθήο ηδηόηεηαο ηνπ state anxiety ζε δηαδηθαζίεο πξνζνρήο bottom-up (από ην 
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πεξηβάιινλ ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία) (Pacheco-Unguetti et al., 2010) (όπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Ursache & Raver, 2014). ηελ έξεπλα απηή, ινηπόλ, ην state anxiety κεηαθξάδεηαη 

θπξίσο σο δεκηνπξγηθό άγρνο, θαζώο εληζρύεη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα, ελώ ην trait 

anxiety κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ίζσο σο παζνινγηθό, θαζώο εκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ γλσζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Οη Quigley, Nelson, Carriere, Smilek θαη Purdon (2012) επηθεληξώζεθαλ επίζεο ζηελ 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηελ πξνζνρή κειεηώληαο θνηηεηηθό πιεζπζκό. Όζνλ αθνξά ην state 

anxiety, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε πξνζνρή ζε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα αιιά όρη ζε 

ζεηηθά, έλα εύξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα. Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο θαζώο ην ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ θαη ηεο απεηιήο, ηνπ νπνίνπ ε 

δηαδηθαζία αλίρλεπζεο εδξάδεηαη ζε απηή ηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή, σζεί ζηελ εληόπηζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεγώλ πξνζνρήο πνπ είλαη επηθίλδπλεο, δίλνληαο εμειηθηηθά έλα 

πιενλέθηεκα ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ δηαζέηνπλ ην ζύζηεκα απηό ζε πςειά επίπεδα 

(LeDoux, 1996) (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο  Quigley, Nelson, Carriere, Smilek & Purdon, 

2012). Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηεο ακπγδαιήο, θαζώο ζηε ζέα 

ελόο απεηιεηηθνύ εξεζίζκαηνο απμάλνληαη ηα επίπεδα ηνπ state anxiety θαη δξνκνινγείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξζεθε. 

Όζνλ αθνξά ην trait anxiety, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνύ επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηνλ έιεγρν ηεο πξνζνρήο (Bishop, 2009). 

Παξόια απηά ζηελ έξεπλα ησλ Quigley, Nelson, Carriere, Smilek θαη Purdon (2012) δελ 

παξαηεξήζεθε θακηά απνιύησο επίδξαζή ηνπ. Απηό ζπλέβε ίζσο επεηδή ηα απεηιεηηθά 

εξεζίζκαηα δελ δήισλαλ αληηθεηκεληθά απεηιή θαη έηζη ε απεηιή ήηαλ επθνιόηεξν λα 

εθηηκεζεί. Ζ επίδξαζε ζηελ πξνζνρή ίζσο λα ήηαλ πην εκθαλήο, αλ ε απεηιή ήηαλ 

δπζθνιόηεξν λα εθηηκεζεί, όπσο γηα παξάδεηγκα αλ ήηαλ απξόβιεπηε θαη αζαθήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή άηνκα κε πςειό trait anxiety ζα εζηίαδαλ πεξηζζόηεξν ζην εξέζηζκα. Έηζη, 

ινηπόλ, ην trait anxiety ζε αληίζεζε κε ην state θαίλεηαη λα απνηειεί πεξηζζόηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό παζνινγηθήο θαηάζηαζεο, θαζώο όρη κόλν δε βειηηώλεη ηελ αληίιεςε θαη 

ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο απέλαληη ζε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα αιιά αληίζεηα κεηώλεη ηε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο πνπ εδξάδεηαη ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηό.  

Δπηπιένλ, νη Johnson θαη Spielberger (1968) κέηξεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο κπτθήο 

ραιάξσζεο ζην state θαη trait anxiety ζην βάζνο ηνπ ρξόλνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

κείσζε ηνπ state anxiety ζε αζζελείο ςπρηθήο πγείαο, ελώ ην trait anxiety έκεηλε 

αλεπεξέαζην. Γειαδή κεηώζεθε ην ππνθεηκεληθό άγρνο θαη δελ επεξεάζηεθε ε γεληθόηεξε 

ξνπή πξνο ην άγρνο, αληίζηνηρα. Σν ζπκπέξαζκα απηό θάλεθε από απηναλαθνξέο θαη 
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θπζηνινγηθέο κεηξήζεηο γηα ην άγρνο. Δπίζεο επηβεβαηώλεη ηε ζεσξία ηνπ Spielberger θαζώο 

εθ ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ην state θαη trait anxiety απνηεινύλ δπν δηαθξηηέο 

έλλνηεο νη νπνίεο δελ κεηαβάιινληαη ηαπηόρξνλα. Σν άγρνο, ινηπόλ, έηζη όπσο έρεη 

δηαρσξηζηεί από ηνλ Spielberger, θαίλεηαη λα απνηειείηαη όλησο από ηηο δπν έλλνηεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαζώο επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλα απηή.  

Όζνλ αθνξά ην θόβν, ν Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ «Ρεηνξηθή» (1381-1385) 

ππνζηεξίδεη πσο ην ζπλαίζζεκα απηό απνηειεί ηε ιύπε ή ηαξαρή πνύ πξνθαιείηαη από ηελ 

αίζζεζε θάπνηνπ θαθνύ πνπ ειινρεύεη θαη ην νπνίν ηείλεη λα καο θαηαζηξέςεη ή καο 

ζηελαρσξήζεη. ύκθσλα κε ηα ιεγόκελά αληηθείκελν θόβνπ απνηεινύλ κόλν ηα θαθά πνπ 

κπνξεί λα καο βιάςνπλ θαη ηα νπνία βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζε καο. Γηα παξάδεηγκα ν 

ζάλαηνο απνηειεί έλα αληηθείκελν θόβνπ, όκσο, επεηδή είλαη έλα αξθεηά καθξηλό γεγνλόο, 

δελ ελδηαθέξεη θαλέλαλ άκεζα. Αληίζεηα ε αδηθία πνπ είλαη έλα ζπρλό θαηλόκελν  απνηειεί 

έλα αληηθείκελν θόβνπ ην νπνίν κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη ηαξαρή. Παξόια απηά ππάξρνπλ 

θαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη δε θνβνύληαη, είηε επεηδή λνκίδνπλ όηη δελ πξόθεηηαη λα πάζνπλ 

θαλέλα θαθό είηε επεηδή πηζηεύνπλ όηη έρνπλ θαηαθέξεη ηόζα πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή ηνπο 

θαη έρνπλ μεπεξάζεη ηόζεο δπζθνιίεο, πνπ ηίπνηα πηα δελ κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη θόβν. Ο 

Αξηζηνηέιεο, ινηπόλ, αληηιακβαλόηαλ ην θόβν σο έλα ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηηο 

δσέο ησλ αλζξώπσλ.  

Όπσο νξζά είπε ν Αξηζηνηέιεο, ν θόβνο απνηειεί ην ζπλαίζζεκα ηνπ επεξρόκελνπ 

θηλδύλνπ. Μηα απεηιή από ην πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ, ε ζύγθξνπζε ζηόρσλ ή ε έιιεηςε 

πόξσλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζπλαίζζεκα απηό θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ξπζκίδεη ην 

ζύζηεκα ηνπ νξγαληζκνύ ώζηε λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο γηα ηελ ελδερόκελε 

αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ. πγθεθξηκέλα βνεζά ζηελ επαγξύπλεζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη 

ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην εθθνβηζηηθό εξέζηζκα. Ο θόβνο ζεσξείηαη έλα δπζάξεζην 

ζπλαίζζεκα,  όπσο είλαη γλσζηό θαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ ππνθέξνπλ από θξίζεηο 

παληθνύ θαη αλαθέξνπλ όηη νξηζκέλεο θνξέο ην ζπλαίζζεκα απηό είλαη ε ρεηξόηεξν από 

νπνηαδήπνηε άιιε εκπεηξία. Χζηόζν ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. 

Όπσο αθξηβώο ν πόλνο ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο από πεξαηηέξσ 

ηξαπκαηηζκό, έηζη αθξηβώο θαη έληνλε δπζαξέζθεηα γηα θάπνην γεγνλόο, πνπ πξνθαιεί θόβν, 

απνηειεί κηα αληίδξαζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ελδερόκελν θίλδπλν 

(Oatley & Jenkins, 2004). 

ύκθσλα κε ηνπο Lang, Davis θαη Ohman (2000) ε λεπξνθπζηνινγία ηνπ θόβνπ 

εδξάδεηαη ζηελ εγθεθαιηθά πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο. Ζ ακπγδαιή απνηειεί ην θέληξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο άκπλαο θαη ιακβάλεη πνιιέο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο όπσο ε αληίιεςε ελόο 
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εθθνβηζηηθνύ εξεζίζκαηνο. Ζ πιεξνθνξία απηή θαηαιήγεη ζην βαζηθό ηεο ππξήλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ελεξγνπνηεί ππνζαιακηθά δίθηπα, ηελ θεληξηθή θαηά νπζία ηεο γέθπξαο θαη άιιεο 

πεξηνρέο κέζσ ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό κεηαθέξνληαη ζήκαηα γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηόζν εξεζίζκαηα θόβνπ όζν θαη άγρνπο. Ζ αληίδξαζε απηή θαη ε ελεξγνπνίεζε 

ηεο ακπγδαιήο θαη ησλ επαθόινπζσλ πεξηνρώλ ζέηεη ην άηνκν ζε θαηάζηαζε είηε 

ελεξγεηηθήο είηε παζεηηθήο άκπλαο. Έηζη, ινηπόλ, απνδεηθλύεηαη ε εμειηθηηθή ζεκαζία ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θόβνπ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ε θπζηνινγηθή βάζε ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη.  

Αλ όκσο ν θόβνο μεπεξλά ηα θπζηνινγηθά επίπεδα νξγαληθήο δηέγεξζεο θαη 

νπνηνδήπνηε εξέζηζκα κεηαηξέπεηαη ζε εθθνβηζηηθό γηα ην άηνκν, ηόηε ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

θόβνπ παύεη λα επηηειεί κηα ιεηηνπξγία ρξήζηκε γηα ηελ επαγξύπλεζε ηνπ αηόκνπ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ην άηνκν έρεη αλαπηύμεη ςπρνπαζνινγία ε 

νπνία ην νδεγεί ζε αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζε εξεζίζκαηα πνπ πξνεγνπκέλσο δελ 

απνηεινύζαλ απεηιή. Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ππεξβνιηθό θόβν 

νλνκάδνληαη θνβίεο θαη ραξαθηεξίδνληαη, επίζεο, από αζπλήζηζην άγρνο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ  είλαη ε εηδηθή θνβία θαη ε θνηλσληθή αγρώδεο θνβία, 

πνπ κέρξη πξόηηλνο νλνκαδόηαλ θνηλσληθή θνβία. Αλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάζκα 

ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ θαη ην άγρνο κε ην θόβν ζπλππάξρνπλ, ζεσξείηαη πσο δηαθέξνπλ 

από αγρώδεηο δηαηαξαρέο όπσο ε γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή (APA, 2013). Αμίδεη, 

ινηπόλ, λα εμεηαζηεί ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δπν ζεκαληηθά όκνηεο έλλνηεο, όπσο 

ην άγρνο θαη ν θόβνο. 

ύκθσλα κε ην DSM-V ην άγρνο θαη ν θόβνο δηαθέξνπλ ζηα πιαίζηα ησλ ςπρηθώλ 

δηαηαξαρώλ (APA, 2013), ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Γαξβίλνπ πνπ αληηιακβαλόηαλ ηηο 

δπν απηέο έλλνηεο σο έλα. Αξρηθά, ν θόβνο ζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε ηε δηέγεξζε ηνπ 

απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ αληίδξαζε 

κάρεο ή θπγήο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ζθέςεηο θηλδύλνπ θαη ζπκπεξηθνξέο 

δηαθπγήο. Από ηελ άιιε πιεπξά ην άγρνο ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηε ζύζπαζε ησλ κπώλ 

θαη ηε δηέγεξζε πνπ απνηεινύλ πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνύ γηα κειινληηθό θίλδπλν θαη 

ζπκπεξηθνξά απνθπγήο ηνπ θηλδύλνπ. ηα ζεκεία εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο ησλ δπν απηώλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Παξόια απηά ε δηαθνξά απηή δελ ηζρύεη ζε απόιπην βαζκό, 

θαζώο πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα δηαρσξηζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηελ θαζεκηά μερσξηζηά, όπσο ζα θαλεί παξαθάησ από ηελ αλάιπζε ηξηώλ όκνησλ κεηαμύ 

ηνπο δηαηαξαρώλ, ηεο εηδηθήο θνβίαο, ηεο θνηλσληθήο αγρώδνπο δηαηαξαρήο (ή θνηλσληθήο 

θνβίαο) θαη ηεο γεληθεπκέλεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο. 
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Αξρηθά, ζην DSM-III (APA, 1987) γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ θνηλσληθή θνβία, ηελ απιή 

θνβία θαη ηε γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή. Ζ πξώηε αθνξά ηνλ επίκνλν θόβν γηα κηα ή 

πεξηζζόηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ θάλνπλ ην άηνκν λα ληώζεη ακήραλα θαη ζπλνδεύεηαη από 

έληνλν άγρνο θαη αλάινγε απόθξηζε. Σν εθθνβηζηηθό εξέζηζκα γίλεηαη αληηθείκελν απνθπγήο 

θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αηόκνπ. Ζ απιή θνβία εκθαλίδεη ηα ίδηα 

ζπκπηώκαηα κε ηελ θνηλσληθή. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απιήο θνβίαο ν θόβνο πξνθαιείηαη από έλα θαη κόλν εξέζηζκα. Σέινο, ε γεληθεπκέλε 

αγρώδεο δηαηαξαρή αθνξά ην ππεξβνιηθό άγρνο θαη ηελ αλεζπρία γηα θάπνηεο θαηαζηάζεηο 

ηεο δσήο. πλνδεύεηαη από ζσκαηηθή θόπσζε, ππεξδξαζηεξηόηεηα ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ππεξδηέγεξζε θαη αλεζπρία ζηνλ ύπλν ζε γεληθέο γξακκέο. Αλ θαη 

παξνπζηάδνπλ πνιιά όκνηα ζηνηρεία κεηαμύ ηνπο, δε γίλεηαη ιόγνο γηα δηαθνξνπνίεζε ζηε 

δηάγλσζε κεηαμύ απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ, θαζώο πηζαλόλ λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

ηε ζπλέρεηα ην DSM-IV (APA, 1994) πξνβαίλεη ζε κηα πην βαζηά αλάιπζε ησλ 

δηαηαξαρώλ απηώλ. Ζ απιή θνβία κεηνλνκάδεηαη ζε εηδηθή θνβία θαη ζηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζηίζεηαη πέξα από ην θόβν θαη ην άγρνο. Γίλεηαη έκθαζε, επίζεο, ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο ηεο από ηε γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή, θαζώο 

ππνζηεξίδεηαη πσο ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ δύν. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

εηδηθή θνβία δελ παξαηεξείηαη δηάρπηε αλεζπρία επεηδή ν θόβνο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε έλα 

αληηθείκελν, ελώ ην γεληθεπκέλν άγρνο πξνθαιείηαη κόλν όηαλ ην εξέζηζκα ζπλδέεηαη κε 

επξύηεξεο θαηαζηάζεηο. Ζ γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή κε ηε ζεηξά ηεο εκθαλίδεη 

ζπκπηώκαηα ππεξβνιηθνύ άγρνπο θαη αλεζπρίαο, όπσο πξναλαθέξζεθαλ, πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

αλαθεξζεί όηη ππάξρεη ην ελδερόκελν ζπλλνζεξόηεηαο απηήο κε ηελ θνηλσληθή θνβία. Σέινο, 

ε θνηλσληθή θνβία απνηειείηαη από θόβν γηα θνηλσληθέο ζπλαζξνίζεηο θαη ζηα ζπκπηώκαηα 

πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην άγρνο. Σα επίπεδα ηνπ άγρνπο θαη ηνπ 

θόβνπ νκνηάδνπλ κε απηά ησλ δπν παξαπάλσ δηαηαξαρώλ. Όκσο ε δηαθνξά ηεο θνηλσληθήο 

θνβίαο κε ηελ εηδηθεπκέλε έγθεηηαη ζην αληηθείκελν ηνπ θόβνπ θαη ε δηαθνξά κε ηελ 

γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή εληνπίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα άηνκα κε γεληθεπκέλν άγρνο 

δελ επεξεάδνληαη από ηε ύπαξμε άιισλ αηόκσλ γύξσ ηνπο, όπσο ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκό 

ζηελ θνηλσληθή θνβία. Έηζη, ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ DSM αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε 

πξνζζήθε ηνπ άγρνπο σο ζύκπησκα ησλ θνβηώλ, αιιά παξόια απηά δηαηεξείηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο από ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο. 

ηελ πέκπηε θαη πην πξόζθαηε έθδνζε ηνπ DSM (APA, 2013) παξνπζηάδνληαη 

θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε θύζε ησλ δηαηαξαρώλ. Ζ εηδηθή θνβία παξνπζηάδεη 
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ηα ζπκπηώκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη επηζεκαίλεηαη ε δηαθνξά ηεο από ηελ θνηλσληθή 

θνβία ζην γεγνλόο όηη γηα ε δηάγλσζε ηεο ηειεπηαίαο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αξλεηηθή 

εθηίκεζε ελόο αηόκνπ από ηα ππόινηπα. Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή θνβία κεηνλνκάδεηαη ζε 

θνηλσληθή αγρώδε δηαηαξαρή θαη ην άγρνο θαίλεηαη λα απνθηά πην ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

ζπκπησκαηνινγία ηεο δηαηαξαρήο. Ζ δηαθνξά ηεο από ηελ εηδηθή θνβία είλαη γλσζηή, θαζώο 

έγηλε ιόγνο παξαπάλσ. Σέινο, ζηα ζπκπηώκαηα ηεο γεληθεπκέλεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο 

πξνζηίζεηαη ν θόβνο πνπ κέρξη πξόηηλνο δελ ζπκπεξηιακβαλόηαλ, όκσο εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη δηαθνξά από ηελ θνηλσληθή αγρώδε δηαηαξαρή. Ζ δηαθνξά εζηηάδεηαη ζην γεγνλόο 

όηη ε γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή αθνξά ηελ θύζε-πνηόηεηα ηεο ζρέζεο κε ην 

ζηξεζνγόλν εξέζηζκα-θαηάζηαζε θαη όρη ην αίζζεκα ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο πνπ βηώλεη ην 

άηνκν ζηελ θνηλσληθή αγρώδε δηαηαξαρή.  

πλνςίδνληαο, ινηπόλ, παξαηεξείηαη έληνλα ε ηάζε γηα εμίζσζε ησλ δηαηαξαρώλ 

απηώλ όζν εμειίζζεηαη ην DSM, αλ θαη θάηη ηέηνην αθόκα δελ αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηα 

εγρεηξίδηα. Σόζν ν θόβνο όζν θαη ην άγρνο απνηεινύλ δπν ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο θαη δύζθνια κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ θαηά ηε βίσζε 

κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Απηό παξαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκό ζην δηαρσξηζκό 

ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ από ηηο θνβίεο, έλαο δηαρσξηζκόο ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθό λα 

εξεπλεζεί πεξαηηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εμέιημε ζηελ έξεπλα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θόβνπ ζθνπόο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα αλαδείμεη ηελ άκεζε ζρέζε πνπ 

απηά ηα δπν έρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άγρνπο λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ state 

θαη trait anxiety, όπσο απηή δηαηππώζεθε από ην Spielberger. Πξώηνλ, ππνζέηνπκε όηη ην 

άγρνο απμάλεηαη παξάιιεια κε ηηο θνβίεο, εθόζνλ όπσο θάλεθε έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία. 

Γεύηεξνλ, όζνλ αθνξά ην άγρνο, πηζηεύνπκε όηη ην state anxiety επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό ηελ θξίζε ηνπ αηόκνπ γηα ζηξεζνγόλα γεγνλόηα από ην trait, ζε αληίζεζε κε ηηο 

έξεπλεο πνπ ζέινπλ ην trait anxiety λα θαζνξίδεη ηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπ αηόκνπ απέλαληη 

ζηα ζηξεζνγόλα εξεζίζκαηα. Γειαδή ππνζέηνπκε όηη ην άγρνο πνπ πξνέξρεηαη από έλα 

γεγνλόο είλαη πνπ επεξεάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ αηόκνπ ζε άιια ζηξεζνγόλα γεγνλόηα θαη όρη 

ε ζηαζεξή απόθξηζε ζην άγρνο, όπσο έρεη δηακνξθσζεί από ηνλ ηξόπν αληίδξαζεο ζε 

αγρώδεηο θαηαζηάζεηο ζην παξειζόλ. Σέινο, αλακέλνπκε λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ησλ θιηκάθσλ νπηηθνύ αλαιόγνπ, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, θαη state-

trait anxiety θαζώο θαη ησλ θνβηώλ. Αληίζεηα αλακέλνπκε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ ησλ θιηκάθσλ νπηηθνύ αλαιόγνπ, ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο, ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο, ελέξγεηαο θαη επθνξίαο, θαη state-trait anxiety 
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θαζώο θαη ησλ θνβηώλ.   Απηέο νη ππνζέζεηο, ινηπόλ, ζα εμεηαζηνύλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο 

απηήο. 
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Μεζοδοιογία 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηήζεθε έλα δείγκα 55 αηόκσλ εθ ησλ νπνίσλ 

ζπκκεηείραλ 42  γπλαίθεο θαη 13 άληξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ κέζν όξν ειηθίαο 21,5 έηε 

θαη ηνπο δεηήζεθε, πέξα από ηε δήισζε ηνπ θύινπ θαη ηεο ειηθίαο, ε αλαθνξά ζσκαηηθήο 

αζζέλεηαο, από ηελ νπνία ελδερνκέλσο έπαζραλ, θαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ιάκβαλαλ 

γηα ηελ αζζέλεηα απηή. Οη γπλαίθεο ήηαλ απηέο πνπ αλέθεξαλ ηελ ύπαξμε ζσκαηηθήο 

αζζέλεηαο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αιιά ην πνζνζηό ηνπο ήηαλ πνύ ρακειό. Σξεηο 

γπλαίθεο έπαζραλ από ππεξζπξενεηδηζκό, κηα γπλαίθα έπαζρε από ην ζύλδξνκν «Υαζηκόην» 

θαη άιιε κηα από ην ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Οη γπλαίθεο απηέο ιάκβαλαλ 

αλάινγε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε από δπν δηαθνξεηηθέο ζπκκεηέρνπζεο 

ε ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αλητηζηακηληθώλ θαη ρξήζε θαξκάθσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

αθκήο. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απηνύ έγηλε από ην θνηηεηηθό πιεζπζκό ηνπ Σκήκαηνο 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ ηπραία θαη ηα 

εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ ζε δπν θάζεηο από ηνπο θνηηεηέο, κηα ζε 

πεξίπησζε πνπ ήηαλ ζε θαιή δηάζεζε θαη κηα πνπ ήηαλ ζε θαθή δηάζεζε ζύκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηνπο.O ιόγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα αθνξά, θπξίσο, ηελ 

πνηθηινκνξθία πνπ παξαηεξείηαη ζην θνηηεηηθό πιεζπζκό σο πξνο ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο. 

Σν γεγνλόο απηό καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επξύηεξν 

πιεζπζκό ηεο Διιάδαο θαηαβάιινληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα ην δείγκα καο λα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθό. Έηζη, ζθνπόο καο ήηαλ λα θαηαγξάςνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ηε 

γεληθή ηάζε ζην ζέκα ηνπ άγρνπο θαη ησλ θνβηώλ όπσο κπνξεί λα απνδνζεί από έλα δείγκα 

θνηηεηηθνύ πιεζπζκνύ, ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηεί αληηπξνζσπεπηηθό.  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε 

θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ, ην εξσηεκαηνιόγην απηνεθηίκεζεο (State and Trait Anxiety 

Inventory-STAI-Gr. X-I) θαη ην εξσηεκαηνιόγην θόβσλ (Fear Survey Schedule-FSS). 

Αξρηθά, ε θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ θαηαζθεπάζηεθε από ην Νέζηνξνο ην 1998. 

Οη θιίκαθεο απηέο αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε, 

ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε, ηελ ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ ελέξγεηα θαη ηε επθνξία πνπ 

λνηώζεη ην άηνκν ηε δεδνκέλε ζηηγκή πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ θιίκαθα. πγθεθξηκέλα ε 

θιίκαθα απηή απνηειεί κηα θάζεηε γξακκή δέθα εθαηνζηώλ ζηελ νπνία ην άηνκν θαιείηαη λα 

ηξαβήμεη κηα νξηδόληηα γξακκή ώζηε λα δειώζεη ην βαζκό ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 
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βξίζθεηαη. ην πάλσ άθξν θάζε θάζεηεο γξακκήο δειώλεηαη ε αξλεηηθή έθθαλζε ησλ 

παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. «Σν άγρνο κνπ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ρεηξόηεξν») θαη ζην 

άθξν ε ζεηηθή έθθαλζε (π.ρ. «Γελ έρσ θαζόινπ άγρνο»). Γε ζπκβαίλεη ην ίδην όκσο θαη κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο επθνξίαο γηα ηελ νπνία ηζρύεη ην αληίζηξνθν, δειαδή ε ζεηηθή έθθαλζε 

βξίζθεηαη ζην πάλσ άθξν θαη ε αξλεηηθή ζην θάησ. Αλάινγα κε  ην πνην άθξν πιεζηάδεη ε 

νξηδόληηα γξακκή, ηελ νπνία ζα ηξαβήμεη ν ζπκκεηέρνληαο, γίλεηαη αληηιεπηή ε θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ν βαζκόο απηήο από ην έλα έσο ην δέθα. Γειαδή όζν ε γξακκή 

πιεζηάδεη ζηε ζεηηθή έθθαλζε βαζκνινγείηαη κε επηά έσο δέθα, όζν πιεζηάδεη ζηελ 

αξλεηηθή κε κεδέλ έσο ηξία, ελώ αλ βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν κε ηέζζεξα έσο έμη. Ζ 

θιίκαθα απηή δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθόκα αιιά βαζίδεηαη ζηε Visual Analogue Scale-Pain 

(VASP) ηνπ Σκήκαηνο Φπρηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Vanderbilt.  

ηε ζπλέρεηα ην STAI γηα πξώηε θνξά θαηαζθεπάζηεθε από ην Spielberger ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εξεπλεηέο Gorsuch, Lushene, Vagg θαη Jacobs (Spielberger, 1968. 1977). 

Σν ελ ιόγσ εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε δπν εθδόζεηο, ην STAI Form Y-1, θαη ηε 

βειηησκέλε ηνπ έθδνζε, ην STAI Form Y-2. Σν STAI κεηξά ην state anxiety, δειαδή ηελ 

δηέγεξζε πνπ βηώλεηαη απηή ηε ζηηγκή βάζεη ησλ ππνθεηκεληθώλ ζπλαηζζεκάησλ έληαζεο, 

λεπξηθόηεηαο θαη θόβνπ, θαη ην trait anxiety, δειαδή ηε γεληθόηεξε βίσζε ηνπ άγρνπο 

αμηνινγώληαο ηε ζπρλόηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη ζπκπηώκαηα 

ζρεηηθά κε ηα άγρνο. Πεξηιακβάλνληαη 20 θξάζεηο, πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, γηα ην θαζέλα νη νπνίεο κεηξήζεθαλ ζε θιίκαθα ίζσλ 

δηαζηεκάησλ (1-θαζόινπ, 2-θάπσο, 3-κέηξηα, 4-πάξα πνιύ). Όζν πην πςειή είλαη ε 

βαζκνινγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηόζν πην απμεκέλν είλαη θαη ην άγρνο. Όζνλ αθνξά ηελ 

αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα απηνύ ηνπ ςπρνκεηξηθνύ εξγαιείνπ  αλαθέξεηαη πςειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θιίκαθαο (0,86-0,95) θαη πςειή αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ 

κεηξήζεσλ ζε δηάζηεκα δπν κελώλ (0,65-0,75) (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & 

Jacobs, 1983). ε επξύηεξν πιαίζην ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην δε ρξεζηκνπνηείηαη 

κόλν γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ άγρνπο αιιά θαη γηα ηε δηάθξηζε ηνπ από ηηο θαηαζιηπηηθέο 

δηαηαξαρέο. 

Ζ θιίκαθα άγρνπο ηνπ Spielberger ηξνπνπνηήζεθε ζηα ειιεληθά από ηνπο Ληάθν θαη 

Γηαλλίηζε (1984) κε ζθνπό ηε ρξήζε ηεο ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό κε ηελ νλνκαζία STAI- 

Gr. X-I. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο πεξηειάκβαλε ηε ρνξήγεζε ηνπ λένπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζε 73 ηειεηόθνηηνπο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ θάλεθε 

λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο λέαο θιίκαθαο. 

Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ε δηαρσξηζηηθή εγθπξόηεηα κε αλαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα ειιεληθώλ 
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πιεζπζκώλ αξξώζησλ ζε ζύγθξηζε κε απηά ακεξηθαληθώλ πιεζπζκώλ αξξώζησλ ζρεηηθά κε 

ηηο κέζεο ηηκέο άγρνπο ηνπο. Αθόκα εμαζθαιίζζεθε θαη ε θαηλνκεληθή εγθπξόηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ εξσηεκάησλ, πνπ δήισλαλ πεξηζζόηεξν 

θαηάζιηςε παξά άγρνο, κε άιια πην θαηάιιεια. Παξόια απηά πξνέθπςαλ νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα ζηελ απόδνζε ησλ θαηάιιεισλ θξάζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ιόγσ ησλ 

ελλνηνινγηθώλ δηαθνξώλ ηεο ακεξηθαληθήο θαη ειιεληθήο γιώζζαο.   

Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην θόβσλ (FSS) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε 

πξάγκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θόβν ή άιια δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. 

Δθδόζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Akutagawa (1956) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινύζεζαλ 

αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ έθδνζε ησλ Wolpe θαη Lange (1964, 1990), ην 

εξσηεκαηνιόγην θόβσλ ΗΗΗ, λα απνηειεί ηελ πην επξέσο δηαδεδνκέλε έθδνζε. Ζ έθδνζε ησλ 

Wolpe θαη Lange ήηαλ απηή πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ην ειιεληθό εξσηεκαηνιόγην θόβσλ 

(FSS-GR) πνπ κεηαθξάζηεθε από ην Mellon ην 2000. Ζ ελ ιόγσ ςπρνκεηξηθή θιίκαθα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ θόβνπ γηα δηάθνξα γεγνλόηα θαη 

αληηθείκελα. Ζ έληαζε απηή θαηαγξάθεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα πεληάβαζκε 

θιίκαθα ίζσλ δηαζηεκάησλ (0-θαζόινπ, 1-ιίγν, 2-αξθεηά, 3-πνιύ, 4-πάξα πνιύ). Ζ έθδνζε 

απηή απνηειεί έλα αμηόπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ησλ θόβσλ κε 

ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη πςειή εγθπξόηεηα εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο. Ζ ρξεζηκόηεηά ηνπ είλαη κεγάιε θαζώο δε βνεζά ηνπο θιηληθνύο ςπρνιόγνπο κόλν 

ζηε δηάγλσζε ησλ θνβηώλ αιιά θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ θαη ησλ 

δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο (όπσο αλαθέξεηαη ζην Μέιινλ, 2010). 

Σα εξσηεκαηνιόγηα απηά κνηξάζηεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κε ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ ζπκπιήξσζε θαη ε επηζηξνθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απνηεινύζε ηελ απνδνρή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ  ζηελ έξεπλα θαζώο ε ζπκκεηνρή ήηαλ 

εζεινληηθή. Ζ ηαπηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ παξέκεηλε αλώλπκε, επίζεο. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα έπξεπε λα ζπκπιεξσζνύλ ζε δπν θάζεηο, ηε κηα όηαλ ζα είραλ ζρεηηθά θαιή 

δηάζεζε θαη ηελ άιιε όηαλ ζα είραλ ζρεηηθά θαθή δηάζεζε. Σν δηάζηεκα πνπ έπξεπε λα 

δηακεζνιαβήζεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεύηεξεο θάζεο ήηαλ δπν έσο ηξεηο εβδνκάδεο, 

ώζηε νη αιιαγέο ζηε δηάζεζε λα είλαη πεξηζζόηεξν ζηαζεξέο. Ο ρξόλνο πνπ απαηηνύληαλ γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε θάζε θάζε ήηαλ 30 ιεπηά θαη ε ζπκπιήξσζε 

γηλόηαλ ζηνλ ηδησηηθό ρώξν ησλ ζπκκεηερόλησλ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηα άηνκα, πνπ επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ηνπνζεηνύζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα ζε έλα θάθειν θαη ηνλ έξηρλαλ ζε έλα θνπηί ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο 

Φπρνινγίαο, ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα άηνκα, εάλ 
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επέζηξεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο. Ο εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

βαζίζηεθε ζε εμαξηεκέλα δείγκαηα  θαη, αθνύ ζπιιέρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα, έγηλε ε 

απαηηνύκελε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηώληαο ην δείθηε ζπζρέηηζεο Pearson r. Οη 

αλαιύζεηο έγηλαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

κε βάζε ην ζθνξ ησλ ζπκκεηερόλησλ (ρακειό-κέηξην-πςειό) γηα θάζε κεηαβιεηή ηεο 

θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ. 
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Αποηειέζκαηα 

 

Αξρηθά ππνινγίζηεθε ε ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηώλ state θαη trait anxiety, ησλ θνβηώλ 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο όπσο αμηνινγήζεθε από ηελ θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ 

αλαιόγνπ γηα θάζε κηα από ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ 

αλαιόγνπ (Πίλαθαο 1.1 θαη Πίλαθαο 1.2). ηηο κεηξήζεηο, πνπ έγηλαλ, ππνινγίζηεθε ε 

δηάκεζνο θάζε θιίκαθαο νπηηθνύ αλαιόγνπ θαη απνδείρζεθε όηη ην state anxiety έρεη πςειή 

ζεηηθή ζπλάθεηα κε ην trait, θάηη ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαη από ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ t 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε πςειή ζεηηθή ζπλάθεηα ηόζν 

ηνπ state όζν θαη ηνπ trait anxiety κε ηηο θνβίεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ. Αο δνύκε 

όκσο αλαιπηηθά ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ. 

Πίλαθας 1.1. Γηάκεζος ηφλ θιηκάθφλ οπηηθού αλαιόγοσ  

Κιίκαθες Υακειό Μέηρηο Τυειό 

Άγτος 8,5 4 2 

Καηάζιηυε 9 5 2 

 

Πίλαθας 1.2. Γηάκεζος ηφλ θιηκάθφλ οπηηθού αλαιόγοσ 

Κιίκαθες Καθή Μέηρηα Καιή 

Φστοιογηθή 

θαηάζηαζε 

2 4,5 8 

φκαηηθή 

θαηάζηαζε 

3 5 8 

Φστοζφκαηηθή 

θαηάζηαζε 

2 5 8 

Δλέργεηα 2 5 8 

Δσθορία 2 5 8 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άγρνπο από ηελ θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ 

αλαιόγνπ, εμεηάζζεθε ε ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηώλ άγρνπο (state & trait anxiety), ησλ 

θνβηώλ θαζώο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άγρνπο, όπσο αμηνινγήζεθε από ηελ 

θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ. Αξρηθά, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ πςειό άγρνο θαηά 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Γκ=2) παξαηεξήζεθε πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(42)=0,45, p=0,003) θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ trait anxiety 
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θαη ησλ θνβηώλ (r(42)=0,298, p=0,027). Δπίζεο θάλεθε όηη ππήξρε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άγρνπο ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ κε 

ην state anxiety (r(42)=-0,515, p=0,000) (Πίλαθαο 2). 

Πίλαθας 2. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=42) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Άγτος  -0,515** -0,213 -0,76 

2.State 

anxiety 

  0,450** 0,231 

3.Trait 

anxiety 

   0,298* 

4.Φοβίες     

*p<0,05,  **p<0,01     

 ηε ζπλέρεηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ κέηξην άγρνο (Γκ=4) παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ 

αλαιόγνπ θαη ηνπ state anxiety (r(20)=-0,593, p=0,006) (Πίλαθαο 3). Δπηπιένλ, δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety κεηαμύ 

ηνπο. 

Πίλαθας 3. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=20) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Άγτος  -0,593** -0,227 -0,234 

2.State 

anxiety 

  0,200 0,76 

3.Trait 

anxiety 

   0,373 

4.Φοβίες     

 **p<0,01 

 ρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ρακειά επίπεδα άγρνπο ζύκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ (Γκ=8,5) παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο. Αξρηθά, θάλεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο 

ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ θαη ηνπ state anxiety (r(48)=-0,376, p=0,008). Δπίζεο, ην 

άγρνο ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ θάλεθε λα έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο θνβίεο 

(r(48)=-0,293, p=0,043). Σν state anxiety είρε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην trait anxiety 

(r(47)=0,479, p=0,001) αιιά θαη κε ηηο θνβίεο (r(48)=0,341, p=0,018). Αθόκα, ζεκαληηθή 
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ζεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζίαζε θαη ην trait anxiety κε ηηο θνβίεο (r(48)=0,474, p=0,001) 

(Πίλαθαο 4).  

Πίλαθας 4. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=48) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Άγτος  -0,376** -0,269 -0,293* 

2.State 

anxiety 

  0,479** 0,341* 

3.Trait 

anxiety 

   0,474** 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01    

 Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ γηα ηελ θιίκαθα ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηα απνηειέζκαηα θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα πξνεγνύκελα. 

πγθεθξηκέλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (Γκ=2) 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state anxiety θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο (r(40)=-0,361, p=0,022). Παξαηεξείηαη επίζεο πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(40)=0,468, p=0,002). Σέινο, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ trait anxiety κε ηηο θνβίεο (r(40)=0,368, p=0,019) 

αιιά θαη ηνπ state anxiety  κε ηηο θνβίεο (r(40)=0,310, p=0,026) (Πίλαθαο 5). 

Πίλαθας 5. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=40) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Φστοιογηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,361* -0,185 -0,222 

2.State 

anxiety 

  0,468** 0,310* 

3.Trait 

anxiety 

   0,368** 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (Γκ=4,5) παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο κε ην  state anxiety (r(16)=-0,524, 

p=0,037) αιιά θαη κε ην trait anxiety (r(16)=-0,512, p=0,042). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη θαη 
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εδώ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(16)=0,743, p=0,001) 

(Πίλαθαο 6).  

Πίλαθας 6. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=16) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Φστοιογηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,524* -0,512* -,024 

2.State 

anxiety 

  0,743** 0,211 

3.Trait 

anxiety 

   0,349 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

Αθόκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (Γκ=8) θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο  θαη ηνπ state anxiety 

(r(54)=-0,315, p=0,020) αιιά θαη κεηαμύ ηνπ state anxiety θαη ησλ θνβηώλ (r(54)=-0,237, 

p=0,042) (Πίλαθαο 7). Σν state anxiety κε ηε ζεηξά ηνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην trait (r(54)=0,488, p=0,000). Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε έρνπλ νη θνβίεο θαη κε ην state (r(54)=0,346, p=0,010) θαη κε ην trait anxiety 

(r(54)=0,461, p=0,000) (Πίλαθαο 7). 

Πίλαθας 7. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=54) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Φστοιογηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,315* -0,080 -0,237* 

2.State 

anxiety 

  0,488** 0,346** 

3.Trait 

anxiety 

   0,461** 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ε αληηιακβαλόκελε ζσκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε ήηαλ θαθή (Γκ=3), παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

state θαη trait anxiety (r(17)=0,554, p=0,021) (Πίλαθαο 8).  
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Πίλαθας 8. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=17) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.φκαηηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,016 -0,308 -0,057 

2.State 

anxiety 

  0,554* 0,196 

3.Trait 

anxiety 

   0,229 

4.Φοβίες     

*p<0,05 

 ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ είραλ κέηξηα αληηιακβαλόκελε ζσκαηηθή θαηάζηαζε 

(Γκ=5), παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state θαη trait 

anxiety (r(32)=0,374, p=0,035) (Πίλαθαο 9).  

Πίλαθας 9. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=32) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.φκαηηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,192 -0,158 -0,031 

2.State 

anxiety 

  0,374* 0,259 

3.Trait 

anxiety 

   0,173 

4.Φοβίες     

*p<0,05 

Δπηπξόζζεηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θαιή ζσκαηηθή θαηάζηαζε (Γκ=8) 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state anxiety θαη ηνπ trait 

(r(61)=0,429, p=0,001). εκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε είραλ θαη νη θνβίεο κε ην state anxiety 

(r(61)=0,320, p=0,006) αιιά θαη κε ην trait (r(61)=0,522, p=0,000) (Πίλαθαο 10). 

Πίλαθας 10. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=61) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.φκαηηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,066 0,112 -0,095 

2.State   0,429** 0,320** 
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anxiety 

3.Trait 

anxiety 

   0,522** 

4.Φοβίες     

**p<0,01 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αληηιακβαλόκελε θαηάζιηςε ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζε 

απηνύο κε πςειή θαηάζιηςε (Γκ=2) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(23)=0,377, p=0,038). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε θαη κεηαμύ ηνπ trait anxiety  θαη ησλ θνβηώλ (r(23)=0,352, p=0,05) 

(Πίλαθαο 11). 

Πίλαθας 11. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=23) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Καηάζιηυε  -0,053 -0,215 -0,043 

2.State 

anxiety 

  0,377* 0,256 

3.Trait 

anxiety 

   0,352* 

4.Φοβίες     

*p< 0,05 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα θαηάζιηςε (Γκ=5) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κόλν κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(17)=0,462, p=0,031) 

(Πίλαθαο 12).  

Πίλαθας 12. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=17) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Καηάζιηυε  -0,380 -0,214 -0,133 

2.State 

anxiety 

  0,462* 0,008 

3.Trait 

anxiety 

   0,382 

4.Φοβίες     

*p< 0,05  
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 Δπηπιένλ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο όπνπ είραλ ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο (Γκ=9) 

παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. Αξρηθά, ηα ρακειά επίπεδα 

θαηάζιηςεο ζπζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ην state anxiety (r(70)=-0,416, p=0,000) θαζώο θαη 

κε ην trait anxiety (r(70)=-0,388, p=0,000). Σα ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο ζπζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά, επίζεο, κε ηηο θνβίεο (r(70)= -0,221, p=0,033). Σν state anxiety ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζεηηθά κε ην trait anxiety (r(70)= 0,525, p=0,000). Σέινο, νη θνβίεο ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά ηόζν κε ην state anxiety (r(70)=0,239, p=0,023) όζν θαη κε ην trait anxiety 

(r(70)=0,432, p=0,000) (Πίλαθαο 13).  

Πίλαθας 13. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=70) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Καηάζιηυε  -0,416** -0,388** -0,221* 

2.State 

anxiety 

  0,525** 0,239* 

3.Trait 

anxiety  

   0,432** 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

Αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε, ζε όζνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

παξνπζίαζαλ  θαθή ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε (Γκ=2) πξνέθπςε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηεο ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ state anxiety (r(32)=-0,358, =0,022) θαζώο θαη ησλ 

θνβηώλ (r(32)=-0,314, p=0,040). Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(32)=0,351, p=0,024. Σέινο, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κεηαμύ ηνπ   trait anxiety θαη ησλ θνβηώλ (r(32)=0,305, 

p=0,045) (Πίλαθαο 14). 

Πίλαθας 14. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=32) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Φστοζφκαηηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,358* -0,131 -0,314* 

2.State anxiety   0,351* 0,245 

3.Trait anxiety    0,305* 

4.Φοβίες     

*p<0,05 
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 ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα επίπεδα ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο (Γκ=5) 

παξαηεξήζεθε κόλν ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(27)=0,513, 

p=0,003) (Πίλαθαο 15).  

Πίλαθας 15. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=27) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Φστοζφκαηηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,314 -0,173 -0,032 

2.State anxiety   0,513** 0,057 

3.Trait anxiety    0,258 

4.Φοβίες     

**p<0,01  

 ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θαιή ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο 

ζπζρεηίζεηο. Αξρηθά, θάλεθε λα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ςπρνζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ state anxiety (r(51)=-0,369, p=0,004) θαζώο θαη ησλ θνβηώλ (r(51)=-

0,275), p=0,025). Θεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety 

(r(51)=0,493, p=0,000). Σέινο, παξνπζηάζηεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ θνβηώλ θαη κε 

ην state anxiety (r(51)=0,400, p=0,002) θαη κε ην trait anxiety (r(51)=0,531, p=0,000) 

(Πίλαθαο 16).  

Πίλαθας 16. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=51) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Φστοζφκαηηθή 

θαηάζηαζε 

 -0,369** -0,223 -0,275* 

2.State anxiety   0,493** 0,400** 

3.Trait anxiety    0,531** 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

  Όζνλ αθνξά ηα επίπεδα ελέξγεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο (Γκ=2) παξαηεξήζεθε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state anxiety θαη ησλ ρακειώλ επηπέδσλ ελέξγεηαο (r(40)=-

0,287, p=0,036). Θεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε, αθόκα, κεηαμύ ησλ θνβηώλ θαη ηνπ trait 

anxiety (r(40)=0,341, p=0,016). Σέινο, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state θαη trait 

anxiety (r(40)=0,401, p=0,005) (Πίλαθαο 17). 



34 
 
Πίλαθας 17. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=40) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Δλέργεηα  -0,287* -0,193 -0,109 

2.State 

anxiety 

  0,401** 0,261 

3.Trait 

anxiety 

   0,341 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

 ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα επίπεδα ελέξγεηαο (Γκ=5) παξαηεξήζεθε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κόλν κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety (r(20)=0,504, p=0,012) (Πίλαθαο 18). 

Πίλαθας 18. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=20) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Δλέργεηα  0,190 -0,32 -0,341 

2.State 

anxiety 

  0,504* 0,073 

3.Trait 

anxiety 

   0,264 

4.Φοβίες     

*p<0,05 

 Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ πςειώλ επηπέδσλ ελέξγεηαο (Γκ=8) παξαηεξήζεθε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ελέξγεηαο ηόζν κε ην state (r(50)=0,291, p=0,020) όζν θαη κε ην trait 

anxiety (r(50)=-0,287, p=0,022). Αθόκα, ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμύ ησλ 

θνβηώλ θαη ηνπ state anxiety (r(50)=0,270, p=0,029) θαζώο θαη ηνπ trait (r(50)=0,452, 

p=0,000). Σέινο, ζεηηθή ζπζρέηηζε θάλεθε λα ππάξρεη θαη κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety 

(r(50)=0,516, p=0,000) (Πίλαθαο 19). 

Πίλαθας 19. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=20) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Δλέργεηα  -0,291 -0,287* -0,72 

2.State 

anxiety 

  0,516** 0,270* 

3.Trait    0,452** 
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anxiety 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

 ηα πιαίζηα ηεο θιίκαθαο ηεο επθνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

ρακειή επθνξία (Γκ=2) παξαηεξήζεθε αξρηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ state 

θαη trait anxiety (r(48)=0,408, p=0,002). Δπηπιένλ θάλεθε λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ θνβηώλ θαη ηνπ state anxiety (r(48)=0,430, p=0,001) θαζώο θαη ηνπ trait 

(r(47)=0,439, p=0,001) (Πίλαθαο 20). 

Πίλαθας 20. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=48) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Δσθορία  0,036 0,166 -0,005 

2.State 

anxiety 

  0,408** 0,430** 

3.Trait 

anxiety 

   0,439** 

4.Φοβίες     

 **p<0,01 

 Όζνλ αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα επίπεδα επθνξίαο (Γκ=5) παξαηεξήζεθε 

αξρηθά ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επθνξίαο θαη ηνπ trait anxiety (r(28)= 0,442, p=0,009) 

θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ trait anxiety θαη ησλ θνβηώλ (r(28)=0,441, p=0,009). Αθόκα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηνπ state θαη trait anxiety 

(r(28)=0,472, p=0,006) (Πίλαθαο 21). 

Πίλαθας 21. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=28) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Δσθορία  -0,023 0,442** 0,195 

2.State 

anxiety 

  0,472** 0,045 

3.Trait 

anxiety 

   0,441** 

4.Φοβίες     

**p<0,01 
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 Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειή επθνξία (Γκ=8) ππήξμε 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ θνβηώλ θαη ηνπ state anxiety (r(4)=-2,726, p=0,002) θαζώο 

θαη ηνπ trait (r(4)=0,381, p=0,013). Θεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε θαη κεηαμύ ηνπ state θαη 

trait anxiety (r(4)=0,614, p=0,000) (Πίλαθαο 22).   

Πίλαθας 22. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης κεηαβιεηές ηες έρεσλας (Ν=4) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 4 

1.Δσθορία  -0,139 -0,192 -0,197 

2.State 

anxiety 

  0,614** 0,479** 

3.Trait 

anxiety 

   0,381* 

4.Φοβίες     

*p<0,05, **p<0,01 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί, όηη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο έγηλε ζε δπν θάζεηο, κηα ζε θαιή δηάζεζε θαη κηα ζε θαθή δηάζεζε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξώλ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ state θαη trait 

anxiety  κε ηηο δηαθνξέο ησλ κεηξήζεσλ ησλ θνβηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα θαλεί ε 

ζπκκεηαβνιή ηνπ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηηο θνβίεο αλάινγα κε ηε δηάζεζε. πγθεθξηκέλα, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ θνβηώλ θαη ηνπ 

state anxiety (r(55)=0,302, p=0,012) αιιά όρη κεηαμύ ηνπ trait anxiety θαη ησλ θνβηώλ 

(Πίλαθαο 23). 

Πίλαθας 44. Γείθηες ζσζτέηηζες αλάκεζα ζηης δηαθορές ηφλ κεηρήζεφλ ηοσ state-trait anxiety θαη ηφλ δηαθορώλ ηφλ 

κεηρήζεφλ ηφλ θοβηώλ (Ν=55) 

Μεηαβιεηές 1 2 3 

1.State anxiety  - 0,302* 

2.Trait anxiety  - 0,181 

3.Φοβίες    

*p<0,05 
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σδήηεζε 

 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο ζα εμεηάζνπκε ηελ ηζρύ ησλ ππνζέζεώλ καο. Αξρηθά ππνζέζακε όηη ην άγρνο, 

όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ, ζα απμάλεηαη παξάιιεια κε 

ην state-trait anxiety θαζώο θαη κε ηηο θνβίεο. Οη αλαιύζεηο έγηλαλ ζε επίπεδν πςεινύ, 

κεηξίνπ θαη ρακεινύ άγρνπο. Σα απνηειέζκαηα, όκσο, γηα ηα ηξία επίπεδα θαη γηα όιν ην 

κήθνο ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ έδεημαλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο 

θαη ηνπ state anxiety, πνπ δειώλεη όηη όζν απμάλεηαη ην πξώην ηόζν κεηώλεηαη ην δεύηεξν, 

έλα απξνζδόθεην απνηέιεζκα. Απηό πηζαλόηαηα ζεκαίλεη πσο, όηαλ ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο 

γηα έλαλ άλζξσπν είλαη ηδηαίηεξα πςειά, έλα ζηξεζνγόλν γεγνλόο, ην νπνίν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά ην state anxiety, δε ζα απνηειέζεη έλα ηόζν ζεκαληηθό 

γεγνλόο γηα έλαλ ήδε επηβαξπκέλν άλζξσπν. Οπόηε ε ηζρύ ηνπ ζηξεζνγόλνπ γεγνλόηνο 

κεηώλεηαη θαη ηαπηόρξνλα ην άγρνο ηνπ αλζξώπνπ παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. Αληίζεηα 

δελ ππήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ trait anxiety.  

Γεύηεξνλ, παξαηεξήζεθε επίζεο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο θαη ησλ 

θνβηώλ κόλν ζε επίπεδν ρακεινύ άγρνπο, πνπ ζεκαίλεη όηη όζν απμάλεηαη ην άγρνο ηόζν 

κεηώλνληαη νη θνβίεο. Απηό ίζσο βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα ζηαζεξά ρακειά επίπεδα 

άγρνπο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηθξέο απμνκεηώζεηο, δε ζπλνδεύνληαη θαη από αύμεζε ησλ 

θνβηώλ, επεηδή ην άγρνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπνπ εκθαλίδεηαη κεησκέλν, ίζσο 

απνηειεί επεξγεηηθό παξάγνληα γηα ηνλ άλζξσπν. Έηζη, ηα ρακειά επίπεδα άγρνπο κε κηθξέο 

απμνκεηώζεηο δελ νδεγνύλ απαξαίηεηα θαη ζηελ αύμεζε ησλ θνβηώλ, εθόζνλ κπνξεί λα 

έρνπλ επεξγεηηθή δξάζε, όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή. πλνςίδνληαο, ινηπόλ, αλ θαη 

νη ππνζέζεηο καο δελ επηβεβαηώζεθαλ, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

έσο ηώξα ζεώξεζε ηνπ άγρνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζιηςε δηαηππώζεθε, επίζεο, ε ππόζεζε όηη ε θαηάζιηςε έρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην state-trait anxiety θαζώο θαη κε ηηο θνβίεο. Παξόια απηά 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο κόλν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

είραλ ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο. Αξρηθά παξαηεξήζεθε όηη όζν απμάλνληαη ηα επίπεδα ηεο 

θαηάζιηςεο ηόζν κεηώλνληαη ηα επίπεδα ηνπ state. Απηό δείρλεη όηη ε θαηαζιηπηηθή 

θαηάζηαζε ελόο αηόκνπ, ην νπνίν εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα καηαηνδνμίαο, απειπηζίαο θαη 

άγρνπο, δελ κπνξεί λα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ από έλα ζηξεζνγόλν γεγνλόο (state anxiety) 

πνπ ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε αζήκαλην εθόζνλ ε γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ είλαη ήδε 

επηβαξπκέλε. Παξόκνηα αηηηνιόγεζε ζα κπνξνύζε λα δνζεί θαη γηα ην γεγνλόο όηη ε 
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θαηάζιηςε απμάλεηαη όηαλ ηα επίπεδα ηνπ  trait anxiety θαη ησλ θνβηώλ κεηώλνληαη, θάηη ην 

νπνίν θάλεθε ζηα απνηειέζκαηα. Χζηόζν ζα κπνξνύζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη όηη, εθόζνλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά αθνξνύλ άηνκα κε ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο κε κηθξέο απμνκεηώζεηο, 

ε θαηάζιηςή ηνπο δελ ήηαλ ηόζν ζνβαξή ώζηε λα πιαηζησζεί από αύμεζε ηνπ state, ηνπ trait 

anxiety θαη ησλ θνβηώλ. Όζνλ αθνξά  ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα θαη πςειά επίπεδα 

θαηάζιηςεο δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Έηζη, ινηπόλ, ε 

ππόζεζή καο δελ επηβεβαηώζεθε, όκσο ηα απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ, αληηηίζεληαη ζηελ 

έσο ηώξα ζεώξεζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο σο ζπκκεηαβαιόκελα ζπκπηώκαηα, όπσο 

ππνζηήξημε θαη ν Ηππνθξάηεο από ηνλ 5
ν
 αηώλα θηόιαο, πνπ ζεσξνύζε όηη ε ζπλύπαξμε ηνπ 

άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζπλζέηνπλ ηε κειαγρνιία, κηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειώζεη ηνλ παξαηεηακέλν θόβν θαη ιύπε (Jackson, 1995) (όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Spielberger & Reheiser, 2009). 

Δπηπξόζζεηα, ππνζέζακε όηη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζα έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ην state-trait anxiety θαη κε ηηο θνβίεο. Αξρηθά, ε ππόζεζε καο επηβεβαηώζεθε θαζώο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θάλεθε πσο όζν απηή βειηησλόηαλ ηόζν ην 

state anxiety κεησλόηαλ. Σν γεγνλόο απηό δελ απνηειεί θάηη λέν εθόζνλ ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθό, όηαλ έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, λα έρεη ρακειά 

επίπεδα άγρνπο θαη λα κελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα ζηξεζνγόλα γεγνλόηα γύξσ 

ηνπ. Χζηόζν δελ ππήξμε ζεκαληηθό απνηέιεζκα όηαλ ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ζπζρεηίζηεθε κε ην trait anxiety θαη ηηο θνβίεο. ηε ζπλέρεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε δελ παξαηεξήζεθε κόλν αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ state anxiety αιιά θαη κεηαμύ απηήο θαη ηνπ trait anxiety. 

Απηό δείρλεη όηη όζν ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε βειηηώλεηαη ηόζν ην γεληθόηεξν άγρνο ηνπ 

αηόκνπ θζίλεη, έλα απνηέιεζκα πνπ απνηειεί θαη ην δεηνύκελν ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηνλ νξηζκό ηνπ trait anxiety, 

αλ όλησο ην trait anxiety αθνξά έζησ θαηά έλα κέξνο ην παζνινγηθό άγρνο, όπσο 

ζπκπεξάλακε από ηηο έξεπλεο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ εηζαγσγή (βι. Ursache & Raver, 2014).  

Δπίζεο, όζνλ αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

παξαηεξήζεθε θαη πάιη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 

state anxiety αιιά θαη ησλ θνβηώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη όζν βειηηώλεηαη ε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ ηόζν κεηώλεηαη ην πνζνζηό ησλ θνβηώλ ηνπ. Ζ πιεξνθνξία απηή 

αθνξά άκεζα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία αλζξώπσλ κε έληνλεο θνβίεο, ε νπνία ζηνρεύεη 

ζηελ ςπρνινγηθή αλάηαζε ησλ λεπξσηηθώλ απηώλ αζζελώλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

εμαθάληζε ησλ θνβηώλ ηνπο. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε βέβαηα θαλέλαο από ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο δελ είρε ζπκκεηάζρεη ζε ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία. Παξόια απηά θαίλεηαη 

πσο θαη ηα «θπζηνινγηθά άηνκα» ιεηηνπξγνύλ κε ηξόπν όκνην κε απηόλ ησλ λεπξσηηθώλ 

αζζελώλ.  

 Αθόκα κηα ππόζεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ όηη ε ζσκαηηθή θαηάζηαζε βειηηώλεηαη όζν ην 

state-trait  anxiety θαη νη θνβίεο κεηώλνληαη. Χζηόζν ε ππόζεζε απηή δελ επηβεβαηώζεθε, 

θαζώο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ αξλεηηθέο θαηά θύξην ιόγν αιιά όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Αλ θαη αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο καο γηα ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε δελ ππήξμε 

αμηνζεκείσην απνηέιεζκα, ε ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε ηόζν κε ην state anxiety όζν θαη κε ηηο θνβίεο, θάηη πνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε θαθή θαη θαιή ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε. Αξρηθά, ην απνηέιεζκα απηό 

δείρλεη όηη όζν βειηηώλεηαη ε ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ηόζν κεηώλεηαη ην άγρνο πνπ 

πξνθιήζεθε από θάπνην ζηξεζνγόλν εξέζηζκα. Σν γεγνλόο απηό θαίλεηαη λα πιεζηάδεη ζηε 

ζεώξεζε όηη ην ζώκα θαη ε ςπρή ιακβάλνληαη ππόςε ζαλ ζύλνιν θαη κεηαβάιινληαη 

παξάιιεια. Όηαλ ππάξρεη αξκνλία κεηαμύ ςπρήο θαη ζώκαηνο ηόηε ηα επίπεδα άγρνπο ηνπ 

αηόκνπ κεηώλνληαη. Ίζσο γηα ην ιόγν απηό δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

κεκνλσκέλα γηα ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, παξόκνηα αιιειεμάξηεζε παξαηεξείηαη 

θαη κεηαμύ ηεο ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ θνβηώλ. Γειαδή όζν βειηηώλεηαη ε 

ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ηόζν κεηώλνληαη νη θνβίεο ηνπ αηόκνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηόζν ην 

άγρνο όζν θαη νη θνβίεο κεηώλνληαη εθόζνλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε αξκνληθή ςπρνζσκαηηθή 

θαηάζηαζε. Έηζη, ινηπόλ, θαίλεηαη λα επηβεβαηώλνληαη νη ππνζέζεηο καο γηα ηελ 

αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ηεο ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ state anxiety θαζώο θαη ησλ 

θνβηώλ, θάηη ην νπνίν βέβαηα δελ ηζρύεη γηα ηε ζρέζεο απηήο κε ην trait anxiety.  

 Αθόκα, ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα ππνζέζακε όηη ζα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ απηήο θαη ηνπ άγρνπο θαζώο θαη ησλ θνβηώλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αύμεζε ηεο 

ελέξγεηαο, όηαλ ην state anxiety κεησλόηαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή ελέξγεηα. 

Γειαδή ε απνπζία ζηξεζνγόλσλ γεγνλόησλ απνηειεί ζεηηθό έλαπζκα γηα ελεξγό ξόιν ηνπ 

αηόκνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, θάηη βέβαηα πνπ δειώλεη όηη ην state anxiety δελ απνηειεί 

απαξαίηεηα ηελ επεξγεηηθή κνξθή άγρνπο. Δπίζεο, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειή 

ελέξγεηα παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο ελέξγεηαο όρη κόλν όηαλ κεησλόηαλ ην state anxiety αιιά 

θαη όηαλ κεησλόηαλ ην trait anxiety. Σν γεγνλόο απηό δείρλεη όηη ην trait anxiety, πνπ απνηειεί 

έλα ζρεηηθά ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο, είλαη δπλαηόλ λα εμαξηάηαη από ηα 

επίπεδα ελέξγεηαο ηνπ αηόκνπ. Έηζη, ινηπόλ, αλ θαη νη ππνζέζεηο καο επηβεβαηώζεθαλ γηα ηε 

ζρέζε ελέξγεηαο θαη state-trait anxiety, δελ επηβεβαηώζεθαλ γηα ηε ζρέζε ελέξγεηαο θαη 

θνβηώλ. 
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 Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζή καο γηα ηε ζρέζε ηεο επθνξίαο κε ην state- trait 

anxiety θαη ηηο θνβίεο παξαηεξήζεθε κόλν ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επθνξίαο θαη ηνπ 

trait anxiety γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα επθνξία. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη 

αμηνπεξίεξγν, θαζώο όζν απμάλεηαη ε επθνξία ηόζν απμάλεηαη θαη ην trait anxiety. Ο ιόγνο, 

πνπ δηακνξθώζεθε ην απνηέιεζκα απηό, ίζσο είλαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειό trait 

anxiety, νη νπνίνη ζεσξνύληαη αγρώδεηο πξνζσπηθόηεηεο θαη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

δηέγεξζε, έρνπλ απνδερζεί ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαη έρνπλ αληηιεθζεί ηνλ ηξόπν 

αληίδξαζήο ηνπο ζηα ζηξεζνγόλα εξεζίζκαηα. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα κελ επεξεάδεηαη ε 

βίσζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπσο ε επθνξία, θαζώο παξάιιεια ηα 

επίπεδα άγρνπο θαη δηέγεξζήο ηνπο είλαη απμεκέλα. Αλ θαη ην απνηέιεζκα απηό δηαθέξεη από 

ην αλακελόκελν θαη ε ππόζεζήο καο δελ επηβεβαηώζεθε, είλαη πηζαλόλ ε εμήγεζε πνπ δόζεθε 

λα έρεη θάπνηα ινγηθή βάζε. 

 Δζηηάδνληαο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ άγρνπο όπσο παξνπζηάζηεθαλ από ηνλ Spielberger, 

state-trait anxiety, αμηνζεκείσην είλαη όηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ δπν απηώλ δηαζηάζεσλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ παξαηεξήζεθε όηη 

ην state anxiety απμάλεηαη, όηαλ απμάλεηαη θαη ην trait anxiety, έλα απνηέιεζκα πνπ 

δεκηνπξγεί αληηθάζεηο ζηε ζεσξία ηνπ Spielberger. πγθεθξηκέλα απηό ζεκαίλεη πσο νη δπν 

απηέο δηαζηάζεηο αιιεινεμαξηώληαη θαη απμάλνληαη παξάιιεια θαζηζηώληαο έηζη ππό 

ακθηζβήηεζε ηνλ πθηζηάκελν δηαρσξηζκό ηνπο. Χζηόζν απηό δε ζεκαίλεη πσο νη ηηκέο 

κεηαμύ ησλ δπν δηαζηάζεσλ είλαη όκνηεο θαη έηζη δελ κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε κε 

αθξίβεηα ηελ εμίζσζε ησλ δπν δηαζηάζεσλ άγρνπο ζε κηα. 

Δηδηθόηεξα, ζεσξνύκε όηη ην άγρνο πνπ πξνθαιεί θπζηνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δηέγεξζε ζην άηνκν δελ απνηειεί απόξξνηα ηνπ trait anxiety, δειαδή ηεο γεληθόηεξεο 

ζηαζεξήο θαη ππνθεηκεληθήο απόθξηζεο ζηα ζηξεζνγόλα γεγνλόηα όπσο έρεη δηακνξθσζεί κε 

ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ. Αληίζεηα, ην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη ζε έλα άηνκν είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζηξεζνγόλνπ θαηάζηαζεο, state anxiety, ηεο νπνίαο ε έληαζε θαη ε θύζε επεξεάδνπλ ην 

άηνκν θαη δηαθνξνπνηνύλ ηελ απόθξηζή ηνπ ζε απηή. Με ιίγα ιόγηα, ε δηαθνξνπνίεζε 

έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ην άηνκν δελ έρεη έλα πξνθαζνξηζκέλν θαη ζηαζεξό ηξόπν 

αληίδξαζεο απέλαληη ζηα ζηξεζνγόλα εξεζίζκαηα, αιιά ε αληίδξαζή ηνπ θαζνξίδεηαη από ην 

εξέζηζκα θαη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ν  δηαρσξηζκόο ηνπ 

άγρνπο ζα πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα ηεζεί ππό ακθηζβήηεζε θαη επαλεμέηαζε. 

Σέινο, κηα από ηηο ππνζέζεηο βαζίζηεθε ζηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο θαη ησλ 

θνβηώλ. πγθεθξηκέλα ππνζέζακε όηη ην state-trait anxiety απμάλεηαη παξάιιεια κε ηηο 

θνβίεο. Οη εθδόζεηο ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ DSM αλά ηα ρξόληα ηνλίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ 
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ππάξρεη κεηαμύ ηνπ άγρνπο θαη ησλ θόβσλ, γη’ απηό άιισζηε δηαρσξίδνπλ ην έλα από ην 

άιιν αλαθεξόκελεο ζε αγρώδεηο δηαηαξαρέο θαη ζε θνβίεο. Παξόιν πνπ είλαη θαλεξό όηη ηα 

ζπκπηώκαηα κεηαμύ ησλ δπν δηαηαξαρώλ είλαη θαηά πνιύ όκνηα, εμαθνινπζεί λα δηαηεξείηαη 

ε άπνςε όηη ην άγρνο θαη ν θόβνο απνηεινύλ δπν εληειώο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Άιισζηε ζην DSM-V αλαθέξεηαη όηη ν θόβνο απνηειεί ηε δηέγεξζε ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ αληίδξαζε κάρεο ή θπγήο, ελώ ην 

άγρνο ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηε ζύζπαζε ησλ κπώλ θαη ηε δηέγεξζε πνπ απνηεινύλ 

πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνύ γηα κειινληηθό θίλδπλν θαη ζπκπεξηθνξά απνθπγήο ηνπ 

θηλδύλνπ. Ζ άπνςε απηή αληηηίζεηαη ηόζν ζηηο απόςεηο ηνπ Γαξβίλνπ όζν θαη ζηηο απόςεηο 

ηνπ Freud (όπσο αλαθέξεηαη ζην Spielberger & Reheiser, 2009). Δπίζεο, ε δηαθνξά απηή δε 

θαίλεηαη λα πθίζηαηαη πιήξσο θαη ζε λεπξνθπζηνινγηθό επίπεδν, θαζώο ηα εκπιεθόκελα 

ζπζηήκαηα ζηελ πξόθιεζε θόβνπ δξνπλ παξάιιεια κε απηά ζηελ πξόθιεζε άγρνπο (Lang, 

Davis & Ohman, 2000). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

άπνςε όηη ην άγρνο θαη ν θόβνο απνηεινύλ ζπγθνηλσλνύληα δνρεία. Παξαηεξήζεθε ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο όηη ε αύμεζε ηνπ state ή trait anxiety ζπλνδεπόηαλ από αύμεζε ησλ 

θνβηώλ. Σν εύξεκα απηό ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ έσο ηώξα ζεώξεζε ηνπ DSM γηα ην 

άγρνο θαη ην θόβν, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε ζηηο επόκελεο εθδόζεηο.  

Από ην DSM-III γίλεηαη ιόγνο γηα αγρώδεηο δηαηαξαρέο θαη θνβίεο ρσξίο όκσο λα 

παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ηνπο. Σα ζπκπηώκαηα γηα ηελ θνηλσληθή θνβία, 

ηελ απιή θνβία θαη ηε γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή είλαη ζε κεγάιν βαζκό θνηλά, ελώ θαη 

ζηηο ηξεηο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνληαη έληνλα ζπκπηώκαηα θόβνπ θαη άγρνπο. Ζ θνηλσληθή 

θνβία, πνπ νκνηάδεη κε ηελ απιή θνβία κε κόλε δηαθνξά ην αληηθείκελν ηνπ θόβνπ, δε 

θαίλεηαη λα δηαθέξεη από ηε γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή θαζώο ζηελ πξώηε θπξηαξρεί ν 

θόβνο θαη ζηε δεύηεξε ην άγρνο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. Άιισζηε ζηε 

γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή ηα νξγαληθά ζπκπηώκαηα, όπσο ε ππεξδξαζηεξηόηεηα ηνπ 

απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ζην  DSM-V απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ησλ θνβηώλ. ην 

DSM-IV ε απιή θνβία νλνκάδεηαη πηα εηδηθή θνβία θαη εκθαλίδεη πςειή ζπλλνζεξόηεηα κε 

αγρώδεηο δηαηαξαρέο αιιά ηα επίπεδα άγρνπο ηεο δηαηαξαρήο δηαθέξνπλ από απηά ηεο 

γεληθεπκέλεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο θαζώο αθνξνύλ έλα αληηθείκελν. Ζ γεληθεπκέλε αγρώδεο 

δηαηαξαρή κε ηε ζεηξά ηεο αλαθέξεηαη όηη παξνπζηάδεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ 

θνηλσληθή θνβία κε κόλε δηαθνξά ην αληηθείκελν πξόθιεζεο θόβνπ θαη άγρνπο. Σέινο, ζην 

DSM-V πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο, όηη νη νκνηόηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 

έθδνζε απηή, ην αμηνζεκείσην είλαη όηη ε θνηλσληθή θνβία κεηνλνκάδεηαη ζε θνηλσληθή 

αγρώδεο δηαηαξαρή. Σν γεγνλόο απηό γελλά απνξίεο γηα ην ιόγν πνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμύ απηήο θαη ηεο γεληθεπκέλεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο, εθόζνλ ην άγρνο απνθηά θπξίαξρν 
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ξόιν ζε κηα θνβία όπσο είλαη ε θνηλσληθή θνβία. Παξόια απηά εκκέλνπλ ζηελ άπνςε όηη 

απηέο νη δπν δηαηαξαρέο δηαθέξνπλ σο πξνο ην αληηθείκελν θόβνπ θαη άγρνπο. Γηα ηελ εηδηθή 

θνβία ηζρύεη  όηη αλαθέξζεθε θαη γηα ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, κηα έληνλε ηάζε γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ άγρνπο από ην θόβν, 

ελώ απνδεηθλύεηαη ην αληίζεην από ηελ έξεπλά καο. Αθόκα θαη νη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο πνπ 

παξαηεξνύληαη κεηαμύ ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ, ζηηο νπνίεο εζηηάζακε, θαη ησλ θνβηώλ δελ 

θηλνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθώλ γηα ζύκπηπμε ησλ δηαηαξαρώλ απηώλ. Απηό έξρεηαη ζε 

αληίθαζε, επίζεο, κε ηελ ηάζε ηνπο ζε θάζε λέα έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ λα εμηζώλνπλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξν ηα ζπκπηώκαηα θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία θάζε δηαηαξαρήο, όπσο ζπλέβε κε 

ηελ θνηλσληθή αγρώδε δηαηαξαρή θαη ηε γεληθεπκέλε αγρώδε δηαηαξαρή ζην DSM-V. Οη 

παξαηεξήζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ θαη ησλ θνβηώλ σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 

θαη ηελ θνηλή θύζε ηνπο. 
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Συμπεράςματα 
 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα καο θάλεθε πσο θάζε θαηάζηαζε, όπσο 

παξνπζηάζηεθε από ηελ θιίκαθα ηνπ νπηηθνύ αλαιόγνπ, επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηα επίπεδα 

άγρνπο (state-trait anxiety) θαη θνβηώλ αληίζεηα πνιιέο θνξέο από ηηο ππνζέζεηο καο, όπσο 

ζπλέβε κε ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο, ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ επθνξία. Δπηπιένλ, ηα 

αλαηξεπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ άγρνπο, state θαη trait anxiety, όπνπ 

δείρλνπλ ηελ απνπζία δηαρσξηζκνύ ηνπ άγρνπο θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ state anxiety έλαληη ηνπ 

trait, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Spielberger. Σέινο, ε ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο (state-trait anxiety) θαη ησλ θνβηώλ αλαηξέπεη ηε 

ζεώξεζε, πνπ επηθξαηεί, όηη ην άγρνο θαη ν θόβνο απνηεινύλ δπν δηαθνξεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα εγρεηξίδηα ηνπ DSM πνπ δηαηεξνύλ 

ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ δηαηαξαρώλ γηα ηνλ ππεξβνιηθό θόβν θαη ην παζνινγηθό άγρνο θαη 

ζέηεη σο αλαγθαίν δήηεκα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο. ην κέιινλ, 

ινηπόλ, ζα κπνξνύζε λα εμεηαζηεί, αλ όλησο ππάξρεη δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ state θαη trait 

anxiety κέζα από έξεπλα ζην ελδερόκελε ύπαξμε δηαθνξνπνίεζεο ζην θπζηνινγηθό 

ππόζηξσκα ησλ δπν απηώλ δηαζηάζεσλ θαζώο θαη λα δηεξεπλεζεί ε παξάιιειε πνξεία 

άγρνπο θαη θνβηώλ ππό ην πξίζκα πεξηζζόηεξσλ δηαηαξαρώλ ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ην άγρνο 

θαη ν θόβνο. 
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