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Στρες και νευρωτισμός: η σχέση τους με τη σωματική και ψυχική υγεία των 

νέων 

 

 

Περίληψη 

Στόχοι: Το στρες και ο νευρωτισμός αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι έχει 

διαπιστωθεί ερευνητικά ότι σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία. Στην 

παρούσα μελέτη γίνεται μια απόπειρα να επιβεβαιωθεί και να διερευνηθεί περεταίρω 

αυτή η σχέση σε ένα δείγμα 130 φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος της 

έρευνας ήταν, τόσο να μελετήσει την σχέση των παραπάνω μεταβλητών, όσο και να 

διαπιστώσει την τυχόν ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Ερευνητικές Υποθέσεις: Οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις ήταν ότι τα υψηλά επίπεδα 

νευρωτισμού και στρες θα είχαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη γενική υγεία 

του δείγματος (σωματική και ψυχική). Επίσης, αναμέναμε να βρούμε διαφορές στα 

δύο φύλα, όσον αφορά το νευρωτισμό, το στρες και τη γενική υγεία.  

Μέσα Μέτρησης: Τα μέσα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ελληνική 

Έκδοση του Ερωτηματολογίου για την Γενική Υγεία (General Health Questionnaire), 

η υποκλίμακα για τον νευρωτισμό στο ερωτηματολόγιο του Eysenck, 

προσαρμοσμένη στα Ελληνικά από τον Demetriou (1986), η Ελληνική έκδοση της 

Κλίμακας Υποκειμενικού Άγχους και τέλος, μια κλίμακα μέτρησης του Καθημερινού 

Άγχους.   

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα, όπως θα δούμε κατά την αναλυτική παράθεση και 

συζήτηση τους, επιβεβαίωσαν τις πιο πάνω υποθέσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους. 

Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο νευρωτισμό και τη γενική 

υγεία, καθώς και βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. 

Παρόλα αυτά, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο 

υποκειμενικό άγχος και το στρες ζωής με τη γενική υγεία.  
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1.Εισαγωγή 

 Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει τόσο τη 

σωματική, όσο και τη ψυχική υγεία των ατόμων (Καραδήμας, 2005). Από την άλλη 

πλευρά, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας – ένα από αυτά και ο 

νευρωτισμός, με τον οποίο θα ασχοληθούμε εδώ – διαδραματίζουν τον ρόλο τους στη 

δημιουργία, την πορεία και την εξέλιξη μιας σωματικής ασθένειας ή ψυχικής 

διαταραχής, όπως υποδεικνύει η έρευνα από την δεκαετία του `60 μέχρι σήμερα 

(Καραδήμας, 2005).   

 Αλλά και πολύ νωρίτερα, από την αρχαιότητα ήδη, υπήρχαν αντιλήψεις που 

συνέδεαν την υγεία με ψυχολογικούς παράγοντες και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Πριν από 10.000 χρόνια π.Χ., στις πρωτόγονες κοινωνίες 

θεωρούνταν πως οι παθήσεις προκαλούνταν από δυνάμεις πνευμάτων και έπρεπε να 

καταπολεμηθούν με πνευματικά μέσα, όπως ο εξορκισμός και ο τρυπανισμός. Ο 

πολιτισμός των Βαβυλωνίων – Ασσυρίων (2.500 – 500 π.Χ) κυριαρχούνταν από τη 

θρησκεία και η υποβολή αποτελούσε το κύριο μέσο θεραπείας (Kaplan & Sadock, 

2000). 

Η υγεία συνδέεται με την ιδιοσυγκρασία και στον Αρχαίο Ελληνικό 

πολιτισμό, όπως φαίνεται μέσα από το γραπτά του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης πίστευε 

ότι τέσσερα στοιχεία – κλειδιά με την μορφή χυμών του σώματος εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη σωματικών και ψυχικών διαταραχών. Αυτοί οι χυμοί είναι το αίμα, το 

φλέγμα, η κίτρινη χολή και η μέλαινα χολή. Οι άνθρωποι με φυσιολογικά αποθέματα 

αίματος κατηγοριοποιούνταν ως αισιόδοξοι. Η μέλαινα χολή μπορούσε να οδηγήσει 

στην κατάθλιψη, τον καρκίνο ή σε εκφυλιστικές διαταραχές. Η κίτρινη χολή 

συσχετιζόταν με μια πικρόχολη προσωπικότητα, γεμάτη οργή και το φλέγμα 

αποτελούσε χαρακτηριστικό απάθειας. Επιπροσθέτως, ο Ιπποκράτης πίστευε ότι η 

θεραπεία των σωματικών ασθενειών περιελάμβανε και τη «θεραπεία» της ψυχής, 

εφόσον για να θεραπευτεί το ανθρώπινο σώμα είναι αναγκαίο να έχουμε γνώση του 

συνόλου των πραγμάτων. Τέλος, ο Σωκράτης υποστήριζε ότι το σώμα δεν μπορεί να 

θεραπευτεί χωρίς να θεραπευτεί ταυτόχρονα και η ψυχή (Καραδήμας, 2005` Hawkins 

& Nestoros, 1997` Friedman, 2004` Kaplan & Sadock, 2000). 

 Οι ιδέες αυτές επηρέασαν επί μακρό χρονικό διάστημα τις αντιλήψεις περί 

υγείας. Κατά τον Μεσαίωνα, υπό την επίδραση της χριστιανικής Εκκλησίας,  η 

έννοια της ασθένειας συνδέθηκε με αυτήν της αμαρτίας. Έτσι, η ασθένεια 

θεωρούνταν ότι πηγάζει από τις αμαρτίες της ψυχής. Βλέπουμε, λοιπόν και σε αυτή 
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την περίοδο την επίδραση «ψυχικών» παραγόντων στην εμφάνιση μιας νόσου. Την 

εποχή της Αναγέννησης, οι αντιλήψεις τροποποιούνται εκ νέου με τον περίφημο 

δυισμό σώματος και ψυχής. Η μελέτη της ψυχής περιορίζεται στη θρησκεία και τη 

φιλοσοφία. Εν συνεχεία, την χρονική περίοδο  του 18ο και 19ο αιώνα μπαίνουν πιο 

στέρεα οι βάσεις του βιοϊατρικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο η ασθένεια είναι 

ανεξάρτητη από ψυχολογικούς παράγοντες και ερμηνεύεται ως διαταραχή 

συγκεκριμένων οργανικών διεργασιών. Η θεραπεία εφαρμόζεται στη νόσο και όχι 

στον ασθενή (Καραδήμας, 2005). 

 Στην παρούσα εργασία θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 

και του νευρωτισμού, ως χαρακτηριστικό της, καθώς και για την σχέση του 

νευρωτισμού με τη σωματική και ψυχική υγεία. Επίσης, θα συζητήσουμε για το στρες 

και την επίδραση που ασκεί στο ανθρώπινο σώμα και στον ανθρώπινο ψυχισμό. 

Ακόμη, θα αναφερθούμε στη σχέση του νευρωτισμού με το στρες και τέλος, θα 

παρουσιάσουμε μια έρευνα που διεξήγαμε με σκοπό την διερεύνηση της σχέσης 

ανάμεσα στο στρες, το νευρωτισμό και τη σωματική και ψυχική υγεία. 

 

 

1.1.1.Ανάπτυξη προσωπικότητας 

 Η προσωπικότητα των ανθρώπων παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, αλλά και 

διαφορές, οι οποίες καθιστούν διαφορετικό τον καθένα από εμάς. Η μελέτη της 

προσωπικότητας, λοιπόν, εστιάζεται εν μέρει στις λεγόμενες ατομικές διαφορές. Στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας  επιδρούν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες, οι οποίοι 

θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν χονδρικά σε βιολογικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες  (Hilgard, 2004).  

 Πως θα μπορούσαμε, όμως, να ορίσουμε κάτι τόσο ευρύ, όπως είναι η 

προσωπικότητα; Οι Pervin & John (2001) προτείνουν ότι ως προσωπικότητα θα 

μπορούσαν να οριστούν «όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εξηγούν 

τους σταθερούς τύπους συναισθήματος, σκέψεις και συμπεριφοράς».  

 Πολλές θεωρίες έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την 

ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι τέσσερις πιο γνωστές αφορούν στην ψυχαναλυτική 

θεωρία, την συμπεριφοριστική θεωρία, την ανθρωπιστική προσέγγιση και το 

γνωστικό μοντέλο (Νέστορος και Βαλλιανάτου, 1988` Hilgard, 2004` Pervin & John, 

2001).  
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1.1.2.Θεωρίες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

 Οι θεωρίες που μελετούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αναζητούν 

τα γνωρίσματα εκείνα που είναι σταθερά στο πέρασμα του χρόνου και σε 

διαφορετικές συνθήκες. Η θεωρία των χαρακτηριστικών βασίζεται στην γενική 

υπόθεση ότι οι άνθρωποι εκδηλώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές εξαιτίας κάποιων 

γενικών προδιαθέσεων, οι οποίες ονομάζονται χαρακτηριστικά (Pervin & John, 

2001). 

 Μια γνωστή θεωρία των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που άσκησε 

μεγάλη επίδραση είναι η θεωρία του  Eysenck. Σύμφωνα με αυτήν, οι βασικές 

διαστάσεις της προσωπικότητας είναι η εσωστρέφεια – εξωστρέφεια και ο 

νευρωτισμός, ενώ αργότερα προστέθηκε και ο ψυχωτισμός (Pervin & John, 2001). 

 

  

1.1.3.Σύγχρονες τάσεις: το μοντέλο των πέντε παραγόντων 

 Εκτός από τον Eysenck, υπήρξαν πολλοί θεωρητικοί και ερευνητές που 

περιέγραψαν την προσωπικότητα σε όρους χαρακτηριστικών. Οι απόψεις τους 

ποίκιλαν αναφορικά με το πια χαρακτηριστικά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

αντιπροσωπεύουν θεμελιώδεις μονάδες της προσωπικότητας. Αυτό οδήγησε στην 

αναζήτηση ενός κοινά αποδεκτού μοντέλου ταξινόμησης των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (Goldberg, 1993). 

 Το μοντέλο των πέντε παραγόντων περιλαμβάνει τα εξής θεμελιακά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: Νευρωτισμός, Εσωστρέφεια, Πνευματική 

Διαθεσιμότητα, Καλή Προαίρεση/ Συνεργατικότητα και Ευσυνειδησία (Costa & 

McGrae, 1985` 1992). Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οι πέντε αυτοί παράγοντες 

παραμένουν σχετικά σταθεροί κατά την διάρκεια όλης της ενήλικης ζωής (Costa & 

McGrae, 1994a` 1994b). Παρόλα αυτά, πριν την ηλικία των τριάντα ετών 

παρατηρούνται αλλαγές και διαφοροποιήσεις στην προσωπικότητα ενός ατόμου. 

Όπως αναφέρουν οι Costa & McGrae (1994a) «…τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας φαίνεται να έχουν ένα σημείο πλήρους ωριμότητας…η ανάπτυξη 

της προσωπικότητας δεν ολοκληρώνεται πριν από το τέλος της πρώτης εικοσαετίας». 

 Το μοντέλο των πέντε παραγόντων μπορεί να βρει εφαρμογές στο χώρο της 

σωματικής και ψυχικής υγείας. Όσον αφορά στο χώρο της σωματικής υγείας, οι 

Friedman και συν. (1995a, 1995b) υπέδειξαν ερευνητικά ότι ο παράγοντας της 

ευσυνειδησίας σχετίζεται με την μακροζωία. Ερμήνευσαν αυτό το εύρημα ως ότι τα 
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άτομα που χαρακτηρίζονται από ευσυνειδησία είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν 

σε συμπεριφορές που επιβαρύνουν την υγεία τους (π.χ. κάπνισμα, κατάχρηση 

αλκοόλ, ατυχήματα), ενώ αντίθετα είναι περισσότερο πιθανό να εμπλέκονται σε 

συμπεριφορές που την προάγουν (π.χ. τακτικές ιατρικές εξετάσεις, ισορροπημένη 

διατροφή, άσκηση). 

 Αναφορικά με την εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών, το μοντέλο 

των πέντε παραγόντων υποστηρίζει ότι οι ψυχοπαθολογική συμπεριφορά βρίσκεται 

σε ένα συνεχές με τη φυσιολογική συμπεριφορά. Η ψυχοπαθολογία δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από την ακραία εμφάνιση κάποιων χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 

Για παράδειγμα, η ψυχαναγκαστική συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευθεί ως ακραία 

μορφή του χαρακτηριστικού της ευσυνειδησίας, ενώ η αντικοινωνική συμπεριφορά 

ως ακραία έλλειψη του χαρακτηριστικού της συνεργατικότητας (Pervin & John, 

2001` Costa & Widiger, 1994). 

 

1.1.4.Προσωπικότητα και υγεία 

 Η ψυχοσωματική ιατρική δίνει έμφαση στην ενότητα ψυχής και σώματος και 

στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Οι Smith & Gallo (2001) αναφέρουν τρεις τρόπους 

μέσα από τους οποίους η προσωπικότητα επηρεάζει την υγεία: Ι η προσωπικότητα 

επιδρά σε συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, όπως είναι ο υγιεινός τρόπος 

ζωής, ΙΙ ασκείται μια άμεση επίδραση μέσα από την βιοφυσιολογική βάση του στρες 

και των αρνητικών συναισθημάτων και ΙΙΙ η προσωπικότητα επιδρά στον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται το άτομο την ασθένεια και καθορίζει την αντίδραση του σε αυτήν. 

 Η θεωρία των Friedman & Rosenman (1974) που αναφέρεται σε 

διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας και πως αυτοί οι τύποι σχετίζονται σε την 

ανάπτυξη καρδιακών νοσημάτων, προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, οι 

παραπάνω ερευνητές συνέδεσαν την στεφανιαία νόσο με την επονομαζόμενη 

συμπεριφορά τύπου Α. Τα άτομα με αυτόν τον τύπο προσωπικότητας παρουσιάζουν 

έντονη ανταγωνιστικότητα, εχθρότητα και πίεση χρόνου στις δραστηριότητες τους. 

Αντίθετα, τα άτομα που ανήκουν στην προσωπικότητα τύπου Β παρουσιάζονται 

λιγότερο ανταγωνιστικά και επιθετικά και περισσότερο ήρεμα και χαλαρωμένα 

(Καραδήμας, 2005` Kaplan & Sadock, 2000). 

 Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες με στόχο την συσχέτιση της συμπεριφοράς 

τύπου Α και την ανάπτυξη και εξέλιξη καρδιαγγειακών νοσημάτων (Ragland & 

Brand, 1988` Booth – Kelwey & Friedman, 1987` Mathews & Haynes, 1986` Light 
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και συν., 1991). Νεώτερες έρευνες, όμως έχουν υποδείξει ότι μόνο το χαρακτηριστικό 

της εχθρότητας στην προσωπικότητα τύπου Α συσχετίζεται με την σωματική υγεία 

(Miller και συν., 1996).  

 

 

1.1.5.Νευρωτισμός 

 Ο νευρωτισμός θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Σύμφωνα με τον Watson (2004), η διάσταση του 

νευρωτισμού έχει περιληφθεί σε όλα τα μοντέλα χαρακτηριστικών του 20ου αιώνα, 

πράγμα που υποδεικνύει και την μεγάλη σημασία αυτού του γνωρίσματος στην 

προσωπικότητα των ατόμων. Το χαρακτηριστικό του νευρωτισμού αναφέρεται στο 

βαθμό που ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως απειλητικό, προβληματικό και 

στρεσογόνο.  

Παρόλο, όμως, που ο νευρωτισμός περιλαμβάνεται σε πολλά μοντέλα,  οι 

διάφοροι ερευνητές της προσωπικότητας χρησιμοποιούσαν διαφορετική ορολογία για 

να περιγράψουν αυτό το χαρακτηριστικό και μερικές φορές τόνιζαν την θετική 

πλευρά του, όταν δηλαδή υπήρχαν χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού. Για παράδειγμα, ο 

Catell χρησιμοποιούσε την διάσταση Προσαρμογή – Άγχος στο μοντέλο του, ενώ 

έχουν χρησιμοποιηθεί και οι όροι Συναισθηματικός Έλεγχος και Συναισθηματική 

Σταθερότητα. Ο όρος νευρωτισμός έγινε δημοφιλής την δεκαετία του`50 μέσα από 

την δουλειά του Eysenk. Αυτή η ποικιλία στην χρησιμοποιούμενη ορολογία 

προκαλούσε σύγχυση για χρόνια στο χώρο της ψυχολογίας της προσωπικότητας, 

καθώς δεν ήταν σαφές αν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί όροι αναφέρονταν στο ίδιο 

χαρακτηριστικό. Η έρευνα, όμως, κατά την δεκαετία του `80 υπέδειξε ότι όλες αυτές 

οι διαφορετικές έννοιες που χρησιμοποιούνταν στα διάφορα μοντέλα ανακλούσαν 

τελικά το ίδιο χαρακτηριστικό, που ονομάζουμε νευρωτισμό (Watson, 2004). 

Όπως είδαμε και παραπάνω, ο νευρωτισμός αποτελεί ένα από τους 

παράγοντες του μοντέλου των πέντε παραγόντων. Σύμφωνα με τους Costa & McGrae 

(1992), ο παράγοντας του νευρωτισμού περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: άγχος, 

έκρυθμη εχθρικότητα, κατάθλιψη, ατολμία, παρορμητικότητα, ευαισθησία.  

Ο Costa (1987) αναφερόμενος στον παράγοντα του νευρωτισμού περιγράφει 

εκτενέστερα κάποια χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με αυτόν, ο νευρωτισμός 

αποτελεί μια ευρεία διάσταση ατομικών διαφορών και τα άτομα με υψηλό 

νευρωτισμό τείνουν να βιώνουν αρνητικά, αγχογόνα συναισθήματα και να έχουν 
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ανάλογα γνωστικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Τα γνωρίσματα που 

χαρακτηρίζουν αυτή τη διάσταση είναι ο φόβος, ο εκνευρισμός, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, το κοινωνικό άγχος, χαμηλός έλεγχος παρορμήσεων και αισθήματα 

ανημπόριας. Επομένως, τα άτομα με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού έχουν την τάση να 

βιώνουν φόβο, θυμό, λύπη και αμηχανία, ενώ δυσκολεύονται να διαχειριστούν το 

στρες.  

Ο Costa (1987) τονίζει ότι θα ήταν λάθος να ταυτιστεί η διάσταση του 

νευρωτισμού με την ψυχοπαθολογία. Αφενός, επειδή υπάρχουν πολλές ψυχικές 

διαταραχές των οποίων τα συμπτώματα δεν σχετίζονται με το νευρωτισμό και 

αφετέρου επειδή οι ψυχικές διαταραχές αφορούν σε ένα μικρό ποσοστό του 

πληθυσμού, ενώ ο νευρωτισμός αποτελεί μια από τις πέντε βασικές διαστάσεις της 

φυσιολογικής προσωπικότητας.   

Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι ο νευρωτισμός φτάνει στα πιο υψηλά του 

επίπεδα κατά το τέλος της εφηβείας και μετά αρχίζει να μειώνεται, ενώ φαίνεται να 

σταθεροποιείται κατά το μέσον της ενήλικης ζωής. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι 

γυναίκες έχουν ελαφρώς αυξημένα επίπεδα νευρωτισμού σε σχέση με τους άνδρες 

(Watson, 2004).     

 

 

1.1.6.Νευρωτισμός και σωματική υγεία 

  Ο νευρωτισμός έχει συσχετιστεί με κακή σωματική υγεία, τόσο σε σχέση με 

συννόσηρες ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με προβλήματα υγείας, όσο και 

ανεξάρτητα από αυτές. Έχουν διατυπωθεί τρεις βασικές υποθέσεις με σκοπό την 

ερμηνεία της συσχέτισης ανάμεσα στο νευρωτισμό και την σωματική ασθένεια. 

Αυτές είναι: η υπόθεση της αναπηρίας (disability hypothesis),  η υπόθεση της 

αντίληψης των συμπτωμάτων (symptom perception hypothesis) και η ψυχοσωματική 

υπόθεση (psychosomatic hypothesis) (Rosmalen και συν., 2007). 

 Η υπόθεση της αναπηρίας υποστηρίζει ότι ο νευρωτισμός είναι το αποτέλεσμα 

και όχι το αίτιο των προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, οι 

δυσχέρειες που προκύπτουν από ένα πρόβλημα υγείας αυξάνουν τα επίπεδα του 

νευρωτισμού και όχι το αντίστροφο (Rosmalen και συν., 2007). 

 Η υπόθεση της αντίληψης των συμπτωμάτων αναφέρει ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές στην σωματική υγεία των ατόμων με υψηλά και χαμηλά επίπεδα 

νευρωτισμού. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι τα άτομα με υψηλό 
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επίπεδο νευρωτισμού είναι περισσότερο πιθανό να αντιληφθούν πιο γρήγορα κάποια 

σωματικά συμπτώματα και να έχουν μια υπερβολική αντίδραση αναλογικά με το 

μέγεθος της ενόχλησης που βιώνουν (Rosmalen και συν., 2007). 

 Τέλος, σύμφωνα με την ψυχοσωματική υπόθεση, ο νευρωτισμός μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα υγείας, καθώς τα άτομα που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό 

παρουσιάζουν  κοινά γνωρίσματα που τα καθιστούν ευάλωτα σε πραγματικά 

προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, τα άτομα με υψηλό επίπεδου νευρωτισμού 

μπορεί να παρουσιάζουν δυσλειτουργία στον άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – 

επινεφρίδια ή στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (Rosmalen και συν., 2007).  

 Έχει βρεθεί ότι, αν και ο νευρωτισμός δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την 

ανάπτυξη ανοιών, φαίνεται, όμως, να συσχετίζεται με την ανάπτυξη γνωστικών 

δυσλειτουργιών και με αυξημένη θνησιμότητα σε άτομα που πάσχουν από άνοιες 

(Wang, 2003). 

 Υπάρχουν μελέτες που συνδέουν άμεσα το νευρωτισμό με την ανάπτυξη 

καρδιακών παθήσεων. Μια από αυτές είναι η μελέτη των Minoretti και συν. (2006), η 

οποία συσχετίζει το νευρωτισμό με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής αρρυθμίας. 

Παρόλα τα ενδιαφέροντα ευρήματα της, η μελέτη αυτή δέχτηκε οξεία κριτική από 

τους Andrassy και συν. (2006) αναφορικά με κάποια προβλήματα στο μεθοδολογικό 

της σχεδιασμό που οδήγησαν στο συγκεκριμένο εύρημα. 

 Από την άλλη πλευρά, ο νευρωτισμός έχει συσχετιστεί με συμπεριφορές που 

θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο μελετών τα 

αποτελέσματα είναι συχνά αντιφατικά και αντικρουόμενα. Πιο συγκεκριμένα, 

κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι τα άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

νευρωτισμού είναι περισσότερο πιθανό να εμπλακούν σε συμπεριφορές, όπως το 

κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών με σκοπό να εκτονώσουν 

τα δυσάρεστα αισθήματα έντασης και στρες που βιώνουν. Από αυτή την προοπτική, ο 

νευρωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε μια πρόβλεψη για προβλήματα υγείας (Vollrath 

& Torgersen, 2002).   

Υπάρχει, όμως, και η άποψη που επιβεβαιώνεται από πολλές μελέτες, ότι τα 

άτομα που έχουν ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους το νευρωτισμό 

ασχολούνται πολύ με την υγεία τους και προσέχουν να μην την θέσουν σε κίνδυνο. 

Έτσι, μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν κάποια πλεονεκτήματα αναφορικά με 

την διατήρηση της καλής υγείας τους (Friedman, 2004). 
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Το σημείο που υπάρχει μια σχετική ομοφωνία αφορά στο ότι τα άτομα με 

υψηλό επίπεδο νευρωτισμού χαρακτηρίζονται από συναισθηματική αστάθεια και 

αναφέρουν περισσότερα σωματικά συμπτώματα και ενοχλήματα, ενώ μπορεί και να 

υπερβάλλουν στην περιγραφή τους (Vollrath & Torgersen, 2002` Rosmalen & συν., 

2007`, Williams & Wiebe, 2000` Gucht, 2003` Costa, 1987). Συνήθη συμπτώματα για 

τα οποία παραπονούνται άτομα με υψηλό επίπεδο νευρωτισμού είναι ο πονοκέφαλος, 

ο πόνος στο στήθος, η ζαλάδα, η ναυτία, ο βήχας, το φτέρνισμα, η δυσπεψία και άλλα 

(Watson, 2004). Μερικές φορές, τα συμπτώματα αυτά δεν φαίνεται να έχουν 

οργανική βάση.  

Ο Watson (2004) αναφέρει ότι ο νευρωτισμός δεν παρουσιάζει σημαντική ή 

συνεπή συσχέτιση με αντικειμενικές ενδείξεις υγείας, όπως συμπεριφορές που 

σχετίζονται με την υγεία, βιολογικούς δείκτες και αποτελέσματα που σχετίζονται με 

κακή υγεία. Οπότε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο νευρωτισμός αποτελεί πολύ πιο 

σίγουρο προβλεπτικό παράγοντα υποκειμενικών παραπόνων για σωματικά 

συμπτώματα, παρά αντικειμενικό παράγοντα πρόβλεψης για την κατάσταση της 

υγείας.                                                                                                                                

Αν και ο νευρωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε υποκειμενικές αντιλήψεις για τα 

συμπτώματα που παρουσιάζει κάποιος, δεν μπορούμε, όμως να υποστηρίξουμε ότι 

δεν σχετίζεται με θέματα που άπτονται της υγείας. Αυτό συμβαίνει καθώς οι 

αντιλήψεις και συμπεριφορές του ατόμου με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού 

αλληλεπιδρούν με τα άτομα που εργάζονται στο σύστημα υγείας. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η μελέτη και η μέτρηση του νευρωτισμού μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τα άτομα που εργάζονται στο χώρο της υγείας, καθώς μπορεί να 

συνυπολογίζεται αυτό το χαρακτηριστικό προσωπικότητας με τις υποκειμενικές 

αναφορές για σωματικά συμπτώματα και να οδηγήσει σε μια καλύτερη εκτίμηση της 

υγείας του ατόμου. Φυσικά, αναφορικά με τα άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα 

νευρωτισμού, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή, ώστε να μην παρερμηνευθούν 

και υποτιμηθούν πραγματικά σοβαρά συμπτώματα ασθενών ως λιγότερο σημαντικά 

με αποτέλεσμα να μην γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς την βελτίωση της υγείας 

του ασθενούς (Costa, 1987). 

Εφόσον η αναφορά συμπτωμάτων από τον ίδιο τον ασθενή αποτελεί μια 

βασική πηγή για την διάγνωση και θεραπεία, η μελέτη των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας είναι σημαντική  (Williams & Wiebe, 2000). 
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Ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί αναφορικά με την έρευνα του 

νευρωτισμού και την σχέση της με την σωματική υγεία είναι ότι, παρόλο που 

παρατηρούνται συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές, δεν μπορούμε, 

παρόλα αυτά, να αποδείξουμε πια μεταβλητή επιδρά πάνω σε πια, ούτε να 

εξακριβώσουμε με ακρίβεια ποιες άλλες μεταβλητές επηρεάζουν αυτή τη σχέση 

(Καραδήμας, 2005). 

 

 

1.1.7.Νευρωτισμός και ψυχική υγεία          

 Ο νευρωτισμός  έχει πιο δυνατές, σαφείς και ευρείες συσχετίσεις με την 

ψυχοπαθολογία συγκριτικά με τα άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Τα 

αυξημένα επίπεδα νευρωτισμού συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα κλινικών συνδρόμων, 

όπως οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές της διάθεσης, η κατάχρηση ουσιών, οι 

σωματόμορφες διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, οι διαταραχές 

προσωπικότητας και η σχιζοφρένεια. Η συσχέτιση του νευρωτισμού με τις παραπάνω 

διαταραχές δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η συναισθηματική δυσφορία αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό, τόσο του νευρωτισμού, όσο και των προαναφερθέντων διαταραχών 

(Costa, 1987` Watson, 2004).  

Ιδιαίτερα δυνατές είναι οι συσχετίσεις ανάμεσα στο νευρωτισμό και τις 

διαταραχές των οποίων εξέχον χαρακτηριστικό αποτελεί η υποκειμενική 

συναισθηματική δυσφορία, όπως η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, η γενικευμένη 

αγχώδης διαταραχή και η μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας. Αυτή η θέση 

ενισχύεται από έρευνες σε διδύμους, οι οποίες υποδεικνύουν ότι ο νευρωτισμός, η 

γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη μοιράζονται το ίδιο γενετικό 

υπόβαθρο. Αντίθετα, οι συσχετίσεις δεν είναι τόσο ισχυρές στην σχέση μεταξύ του 

νευρωτισμού και διαταραχών των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά δεν εστιάζονται 

στην υποκειμενική συναισθηματική δυσφορία, όπως συμβαίνει στις ειδικές φοβίες 

(Mineka και συν., 1998).   

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελετών που έχει ασχοληθεί με τον 

νευρωτισμό σε σχέση με την κατάθλιψη και το άγχος (Claridge & Davis, 2001). Έχει 

βρεθεί μάλιστα ότι ο νευρωτισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε άτομα που πάσχουν από 

συννοσηρότητα άγχους και κατάθλιψης (Weinstock & Whisman, 2006), ενώ τα 

ευρήματα των Yang και συν. (2008) υποδεικνύουν ότι το υψηλό επίπεδο 
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νευρωτισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης για την έναρξη ενός πρώτου 

καταθλιπτικού επεισοδίου στην εφηβεία.  

Ακόμη και στην περίπτωση της σχιζοφρένειας υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 

νευρωτισμός διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Οι ερευνητές και οι θεωρητικοί έχουν 

προτείνει ότι η σοβαρότητα των παραληρητικών ιδεών μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

μιας ασταθούς συναισθηματικής κατάστασης. Επομένως, ο νευρωτισμός έχει 

θεωρηθεί ότι ίσως αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της σχιζοφρένειας, καθώς έχει 

βρεθεί ότι συσχετίζεται με περισσότερο σοβαρά θετικά ψυχωσικά συμπτώματα. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ανάπτυξη των παραληρητικών ιδεών έχει προταθεί 

ότι η σοβαρότητα τους ίσως προκύπτει από τις προσπάθειες που κάνει το άτομο για 

να κατανοήσει ένα κόσμο που για εκείνο φαντάζει αγχωτικός και έτσι το περιβάλλον 

του μοιάζει παράξενο και μη οικείο (Lysaker και συν., 2003). 

Μια άλλη σειρά ερευνών έχει εστιάσει την προσοχή της στην μελέτη των 

γνωστικών λειτουργιών και πως αυτές σχετίζονται και επηρεάζονται από το 

νευρωτισμό. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το αναμάσημα σκέψεων 

(rumination) αποτελεί την εκδήλωση του νευρωτισμού σε γνωστικό επίπεδο. Οι 

Roelofs και συν. (2008) βρήκαν ότι ακριβώς αυτό το αναμάσημα αρνητικών σκέψεων 

συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της κατάθλιψης και του άγχους και διαδραματίζει 

διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του νευρωτισμού με τα συμπτώματα κατάθλιψης 

και άγχους. 

Οι Osorio και συν. (2003) μελέτησαν την επίδραση του νευρωτισμού στην 

επιλεκτική προσοχή προς στρεσογόνα ερεθίσματα. Η προηγούμενη έρευνα έχει 

υποδείξει ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο νευρωτισμού τείνουν να βιώνουν και να 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη αρνητική συναισθηματικότητα στα στρεσογόνα γεγονότα 

και επίσης τείνουν να αναφέρουν περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα ζωής. Οι 

συγγραφείς θέλησαν να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ στρες και νευρωτισμού σε 

γνωστικό επίπεδο. Η βασική υπόθεση της μελέτης ήταν ότι τα άτομα με υψηλό 

επίπεδο νευρωτισμού είναι περισσότερο πιθανό να επικεντρώνουν την προσοχή τους 

σε αρνητικά ή στρεσογόνα ερεθίσματα. Πράγματι, ο νευρωτισμός συσχετίστηκε με 

την μεγαλύτερη επικέντρωση σε στρεσογόνες πληροφορίες. 

Σε άλλες μελέτες έχει υποδειχθεί ότι ο νευρωτισμός επηρεάζει τον τρόπο 

επεξεργασίας των πληροφοριών σε επίπεδο άσκησης της κρίσης, της ανάκλησης και 

της ερμηνείας θετικών και αρνητικών συναισθηματικών πληροφοριών. Τα ευρήματα 

υποδεικνύουν ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού τείνουν να 
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επεξεργάζονται περισσότερο τις αρνητικές συναισθηματικές πληροφορίες. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει φανεί ότι ο νευρωτισμός συσχετίζεται θετικά με την αρνητική 

κρίση και την αρνητική ερμηνεία των πληροφοριών, ενώ έχει αρνητική συσχέτιση με 

την θετική κρίση και τις θετικές ερμηνείες (Rafienia και συν., 2008). 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν ότι ο νευρωτισμός 

συσχετίζεται με τα δίκτυα της σημασιολογικής μνήμης που ευνοούν το αρνητικό 

συναίσθημα (Robinson και συν., 2007). 

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μελέτες που διερευνούν τη 

σχέση του νευρωτισμού με ψυχοπαθολογικά συμπτώματα σε παιδιά ή νεαρούς 

εφήβους. Οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιαστεί σε δύο τύπους προβλημάτων, τις 

συναισθηματικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής) 

και τα προβλήματα συμπεριφοράς (διαταραχές της αγωγής, χρήση ουσιών). Αρκετές 

από αυτές υποδεικνύουν ότι ο νευρωτισμός εμπλέκεται στην αιτιολογία αυτών των 

ψυχοπαθολογικών καταστάσεων σε νεαρούς εφήβους (Muris, 2006). 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα θέλαμε να κάνουμε μια κριτική θεώρηση 

αναφορικά με το ρόλο του νευρωτισμού στις διαταραχές της ψυχικής υγείας, όπως 

διαφαίνεται από την πλειοψηφία των μελετών.  

Ένα σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι υψηλές συσχετίσεις 

του νευρωτισμού με ψυχοπαθολογικές οντότητες, όπως η κατάθλιψη ή οι αγχώδεις 

διαταραχές, οφείλονται στο ότι υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη στο περιεχόμενο 

τους. Δηλαδή, κατά πόσο τα συμπτώματα γενικότερης συναισθηματικής δυσφορίας 

που προεξάρχουν σε διάφορες αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές του 

συναισθήματος είναι επίσης τα ίδια προεξάρχοντα χαρακτηριστικά του νευρωτισμού, 

ο οποίος θεωρείται ότι αποτελεί προδιάθεση για αυτές τις διαταραχές (Engelhart και 

συν., 2003). 

Οι Claridge και Davis (2001) στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο τους με τίτλο «Ποια 

είναι η χρησιμότητα του νευρωτισμού;» θέτουν ανάλογους προβληματισμούς. Αρχικά 

αναφέρονται στο γεγονός ότι ο νευρωτισμός συσχετίζεται με μια μεγάλη γκάμα 

διαταραχών σε βαθμό που το να μη βρει κανείς συσχετίσεις μεταξύ μιας 

ψυχοπαθολογικής κατάστασης και του νευρωτισμού αποτελεί την εξαίρεση στον 

κανόνα. Αυτό τους οδηγεί στην διερεύνηση της χρησιμότητας αυτής της διάστασης 

με την έννοια ότι αφού αυτό το χαρακτηριστικό είναι «πανταχού παρόν», τι μας 

προσφέρει ουσιαστικά στην μελέτη αυτών των διαταραχών; Σίγουρα, μπορεί να πει 

κανείς ότι αποτελεί δείκτη προβλεψιμότητας ενδεχόμενης ψυχοπαθολογίας, αλλά 
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ποιών ακριβώς τύπων ψυχοπαθολογίας; Με λίγα λόγια αποτελεί μια πολύ γενική 

δομή. Μόνο όταν ένας συγκεκριμένος πληθυσμός (π.χ. σχιζοφρενείς) έχει καθοριστεί 

εκ των προτέρων, ο νευρωτισμός χρησιμεύει είτε ως στατιστικός δείκτης 

προβλεψιμότητας ή ως οδηγός για την κατανόηση των αιτιωδών επιδράσεων. Παρόλα 

αυτά, ο ρόλος του νευρωτισμού ως μέρος των αιτιάσεων που οδηγούν σε 

ψυχοπαθολογικές διαταραχές είναι αμφιλεγόμενος.    

Οι ίδιοι συγγραφείς (Claridge & Davis, 2001) θεωρούν ότι ο νευρωτισμός, αν 

χρησιμοποιούνταν με διαφορετικό τρόπο (συνήθως γίνονται απλές στατιστικές 

συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές) μέσα σε ένα μεθοδολογικό σχεδιασμό θα 

μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα στην κλινική έρευνα. Η άποψη 

τους είναι ότι θα πρέπει κανείς να επικεντρωθεί στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, τα οποία, αν και περικλείονται από το νευρωτισμό, είναι σχετικά 

και απορρέουν εννοιολογικά από το είδος της διαταραχής που διερευνάται κάθε 

φορά. Με αυτό τον τρόπο θα πήγαινε η έρευνα ένα βήμα παραπέρα από την απλή 

περιγραφή και κατηγοριοποίηση και θα προχωρούσε προς την ερμηνεία και την 

αιτιολογία. Επομένως, θα μπορούσαμε να δούμε τον νευρωτισμό ως μια μεταβλητή 

που διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στην ανάπτυξη, πορεία και πρόγνωση 

κάποιων διαταραχών, ως την τρίτη μεταβλητή που επιδρά και καθορίζει την σχέση 

δύο άλλων μεταβλητών. Έτσι, θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερες 

πληροφορίες για το ποια χαρακτηριστικά της φυσιολογικής συμπεριφοράς και 

προσωπικότητας με την διαμεσολάβηση του νευρωτισμού μετατρέπονται σε 

ψυχοπαθολογικά συμπτώματα. 

 

 

1.2.Στρες: ορισμός και θεωρίες 

 Το στρες αποτελεί μια έννοια που συνδέεται συχνά με μια ψυχολογική ή 

σωματική κατάσταση υγείας. Ο όρος στρες αναφέρεται στα στρεσογόνα ερεθίσματα 

και τις ψυχικές σωματικές και κοινωνικές αντιδράσεις του ατόμου σε αυτά 

(Καραδήμας, 2005).  

Οι παλαιότερες μελέτες για τις επιδράσεις του στρες στην σωματική και 

ψυχική υγεία επικεντρώνονταν κυρίως στην μελέτη των σημαντικών στρεσογόνων 

γεγονότων ζωής. Τα «γεγονότα ζωής» αποτελούν σημαντικά γεγονότα που 

συμβαίνουν σχετικά σπάνια στην ζωή του ανθρώπου, όπως ο θάνατος, το διαζύγιο 

και  η βία. Παρόλα αυτά, στις μέρες μας οι ερευνητές εστιάζονται και στο στρες της 



 16

καθημερινότητας. Οι «καθημερινές προστριβές» είναι προβλήματα της καθημερινής 

ζωής που συμβαίνουν συχνά και ενδέχεται αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, όπως 

προβλήματα σχέσεων και οικονομικές δυσκολίες. Ένας λόγος που οδήγησε σε αυτή 

τη στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι η διαπίστωση ότι οι καθημερινές 

προστριβές ενδέχεται να επιβαρύνουν περισσότερο την υγεία σε σχέση με τα 

γεγονότα ζωής. Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι καθημερινές προστριβές διαδραματίζουν 

διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα γεγονότα ζωής και στις επιδράσεις στην υγεία  

(Καραδήμας, 2005` Hutchinson & Williams, 2007).  

Μια πολύ γνωστή περιγραφή του στρες δόθηκε από τον Cannon το 1935. 

Υποστήριξε ότι από την στιγμή που το στρες, πυροδοτούμενο από φυσικά ή 

συναισθηματικά ερεθίσματα, θα ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο κρίσιμο ουδό, θα 

θέσει σε κίνδυνο τον ομοιοστατικό έλεγχο του οργανισμού. Ο Cannon υποστήριξε ότι 

σε συνθήκες στρες ο οργανισμός μπορεί να αντιδράσει με δύο τρόπους. Είτε θα μείνει 

και θα αντιμετωπίσει το στρεσογόνο ερέθισμα, είτε θα το αποφύγει. Ο τρόπος αυτός 

αντιμετώπισης του στρες ονομάζεται αντίδραση πάλης ή φυγής. Αυτή η αντίδραση, 

που περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα διέγερσης, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, 

ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία, όπου το άτομο παραμένει για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε κατάσταση διέγερσης με συνέπειες για τον οργανισμό του 

(Καραδήμας, 2005). 

Ο Selye (1936, 1937) επίσης αποτελεί ένα γνωστό θεωρητικό και ερευνητή ο 

οποίος όρισε το στρες ως μια μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε 

οποιαδήποτε απαίτηση χαρακτηρίζεται από την έκκριση γλυκοκορτικοειδών. Ο Seyle 

ανέπτυξε την έννοια του συνδρόμου της γενικής προσαρμογής, που περιλαμβάνει την 

αντίδραση συναγερμού, το στάδιο της αντίστασης και τέλος το στάδιο της 

εξάντλησης. Οι αντιδράσεις του σώματος σε συνθήκες έντονου ή συνεχιζόμενου 

στρες περιλαμβάνουν την διόγκωση και υπερδραστηριότητα του φλοιού των 

επινεφριδίων, την συρρίκνωση ή ατροφία του θύμου αδένα, της σπλήνας και των 

λεμφαδένων και τέλος, την εμφάνιση ελκών στο στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο. Ο 

Selye υποστήριξε ότι το στρες διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη όλων των 

ασθενειών. Ισχυρίστηκε ότι πάντα υπάρχει ένα «αδύναμο» όργανο ή σύστημα 

(εξαιτίας κληρονομικότητας ή εξωτερικών συνθηκών), το οποίο είναι πιθανό να 

επηρεαστεί δυσμενώς υπό την πίεση του στρες. Για αυτό ακριβώς το λόγο τα άτομα 

μπορεί να αναπτύσσουν διαφορετικές ασθένειες υπό την επίδραση ίδιων 

στρεσογόνων ερεθισμάτων. 
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 Το 1984 οι Lazarus & Folkman ισχυρίστηκαν ότι το στρες βιώνεται ως μια 

διαδικασία που πυροδοτείται αρχικά από ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αλλά στη 

συνέχεια πυροδοτείται κυρίως από την γνωστική εκτίμηση αυτών των ερεθισμάτων. 

Τα χαρακτηριστικά μιας κατάστασης (πρωτογενής εκτίμηση) συνεκτιμώνται 

ταυτόχρονα με τις διαθέσιμες ικανότητες διαχείρισης της (δευτερογενής εκτίμηση). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια γνωστική εκτίμηση της συνθήκης (είτε πρόκειται για 

απώλεια, απειλή, πρόκληση, ουδέτερο ερέθισμα κλπ.) και τελικά την ανάπτυξη 

συναισθημάτων, στρατηγικών αντιμετώπισης και προσαρμοστικών εκβάσεων. Αυτή 

η διαδικασία μπορεί να είναι κυκλική και μπορεί να οδηγήσει σε πολλές 

επανεκτιμήσεις που μεταβάλλουν την φύση του επεισοδίου στρες. Όσον αφορά στις 

αντιδράσεις στο στρες, αυτές  μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Οι 

σωματικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν των άξονα συμπαθητικό σύστημα – 

επινεφρίδια – προμήκης μυελός, τον άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – επινεφριδίων 

και το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι συμπεριφορικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν την 

προσοχή, την διέγερση και την επαγρύπνηση. Οι υποκειμενικές/λεκτικές αντιδράσεις 

περιλαμβάνουν ερμηνείες, γνωσίες και συναισθήματα. Αν και οι αντιδράσεις στο 

στρες καθορίζονται πρωτίστως από την ερμηνεία του ατόμου για τα στρεσογόνα 

ερεθίσματα, καθορίζονται ακόμη και από το κοινωνικό πλαίσιο, του γενετικούς 

παράγοντες, το φύλο, το αναπτυξιακό στάδιο και τις ατομικές διαφορές στην εμπειρία 

των ατόμων. 

 Το 1989 ο Hobfoll ανέπτυξε ένα ακόμη μοντέλο για το στρες που έγινε 

γνωστό ως η θεωρία για την διατήρηση των πόρων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι 

άνθρωποι προσπαθούν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τους διαθέσιμους πόρους 

τους, δηλαδή τα πράγματα που είναι σημαντικά για αυτούς. Οι διαθέσιμοι πόροι 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τα αντικείμενα (π.χ. σπίτι), τις συνθήκες (π.χ. 

γάμος), τα προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ. αυτοεκτίμηση) και ενέργειες (π.χ. γνώση, 

ασφάλεια, αξιοπιστία). Η αποτυχία να συμβεί αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έντονη 

έκθεση του ατόμου στο στρες. 

 Τέλος, θα αναφερθούμε στο μοντέλο των McEwen & Stellar (1993) για το 

αλλοστατικό φορτίο (allostatic load), όπου γίνεται μια απόπειρα ερμηνείας του μη 

εμφανούς κόστους που έχει το χρόνιο στρες στον οργανισμό. Ως αλλόσταση 

(allostasis) ορίζεται η προσαρμοστική διαδικασία για την ενεργό διατήρηση της 

σταθερότητας σε συνθήκες αλλαγής. Ο εγκέφαλος διαδραματίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην αλλόσταση. Μέσα από τον ταυτόχρονο έλεγχο όλων των μηχανισμών, ο 
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εγκέφαλος μπορεί να επιβάλλει τις εντολές του και να ενσωματώσει παράγοντες που 

ασκούν επίδραση, όπως η εμπειρία, οι αναμνήσεις, η προσδοκία και η επανεκτίμηση 

των αναγκών. Η αλλόσταση είναι σημαντική, τόσο κατά την διάρκεια απρόβλεπτων 

γεγονότων, όσο και κατά την διάρκεια προβλέψιμων αλλαγών. Η κεντρική ιδέα είναι 

ότι το κόστος για το σώμα προκύπτει όταν οι διαμεσολαβητές της αλλόστασης 

(ορμόνες των επινεφριδίων, νευροδιαβιβαστές κλπ.) εκκρίνονται πολύ συχνά ή 

υπάρχει αποτυχία στη σωστή διαχείριση τους από τον οργανισμό. Αυτό το κόστος 

ονομάζεται αλλοστατικό φορτίο (Allostatic Load) ( Mechiel Korte και συν., 2005).  

Επομένως, ως αλλοστατικό φορτίο θα μπορούσαν να οριστούν οι συνέπειες 

της χρόνιας έκθεσης σε υψηλά επίπεδα ενδοκρινολογικών και νευρολογικών 

αντιδράσεων ως αποτέλεσμα χρόνιων ή επαναλαμβανόμενων προκλήσεων τις οποίες 

το άτομο βιώνει ως στρεσογόνες. Το στρες ενεργοποιεί διάφορα αλλοστατικά 

συστήματα για να  διευκολυνθεί η προσαρμογή και να εξευρεθούν στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Ο άξονας συμπαθητικό σύστημα – επινεφρίδια – προμήκης μυελός 

και ο άξονας υποθάμαλος – υπόφυση – επινεφρίδια αποτελούν τα κύρια 

ενδοκρινολογικά συστήματα που περιλαμβάνονται στις αντιδράσεις στρες του 

οργανισμού. Συμπερασματικά, τα αλλοστατικά συστήματα δίνουν την δυνατότητα 

στο σώμα να αντιδράσει με επάρκεια στις αλλαγές του περιβάλλοντος του, 

προστατεύοντας το βραχυπρόθεσμα. Σε βάθος χρόνου, όμως, αυτές οι σωματικές 

αντιδράσεις στο στρες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και τελικά να έχουν ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη διάφορων ασθενειών (McEwen & Stellar, 1993).  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτού του μοντέλου, θα κάνουμε λόγο για 

τους τύπους του αλλοστατικού φορτίου. Το αλλοστατικό φορτίο μπορεί να προκληθεί 

με τέσσερις διαφορετικούς τρόπου. Πρώτον, μέσα από την συχνή έκθεση στο στρες. 

Δεύτερον, από την αδυναμία εξοικείωσης στις επαναλαμβανόμενες  προκλήσεις. 

Τρίτον, μέσα από την αδυναμία να τερματιστεί η αντίδραση στο στρες. Σε αυτούς 

τους τρεις πρώτους τύπους, το αλλοστατικό φορτίο προέρχεται από την αυξημένη 

έκθεση του οργανισμού στις ορμόνες και τους άλλους διαμεσολαβητές του στρες. 

Στον τέταρτο τύπο αλλοστατικού φορτίου μια ανεπαρκής αλλοστατική αντίδραση 

μπορεί να συνδέεται με μια αυξημένη ενεργοποίηση ενός άλλου αλλοστατικού 

συστήματος. Η μη επαρκής αντίδραση ενός αλλοστατικού συστήματος μπορεί να 

πυροδοτήσει μια μη επαρκή αντίδραση σε ένα άλλο αλλοστατικό σύστημα (Kudielka 

& Kirschbaum, 2004). 
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Αυτό το μοντέλο τονίζει ότι το αλλοστατικό φορτίο δεν ανακλά μόνο την 

επίδραση των χρόνιων εμπειριών ζωής, αλλά καλύπτει και τις πρώιμες εμπειρίες 

ζωής, τις γενετικές προδιαθέσεις, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και 

ψυχολογικές και συμπεριφορικές παραμέτρους. Οι σειριακές σχέσεις ανάμεσα σε 

αυτούς του παράγοντες θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις ατομικές διαφορές στην 

ευαισθησία στο στρες και σε κάποιες περιπτώσεις, στην ασθένεια (Kudielka & 

Kirschbaum, 2004). 

 

 

1.2.1.Τρόποι αντιμετώπισης του στρες 

 Η κλασική ψυχαναλυτική θεωρία του Freud αναφέρει ότι οι άνθρωποι 

προσπαθούν να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες του στρες μέσα από μια σειρά 

ασυνείδητων μηχανισμών άμυνας, όπως η προβολή, η εκλογίκευση, η μετάθεση, η 

απώθηση, η άρνηση και αρκετές άλλες (Νέστορος και Βαλλιανάτου, 1987). 

 Άλλες θεωρήσεις πρεσβεύουν ότι οι άνθρωποι στην προσπάθεια τους να 

αντιμετωπίσουν τη δυσάρεστη συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί το στρες 

τείνουν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο κυρίως τρόπους αντιμετώπισης του. Ο 

πρώτος τρόπος αναφέρεται στην επικέντρωση του ατόμου στο ίδιο το στρεσογόνο 

ερέθισμα ή στρεσογόνα συνθήκη. Μέσα από αυτόν τον τρόπο το άτομο επιδιώκει να 

χειριστεί τη στρεσογόνα συνθήκη, να την τροποποιήσει ή να την αποφύγει (Hilgard, 

2004).  

 Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης του στρες αναφέρεται στην επικέντρωση, 

όχι στο ίδιο το στρεσογόνο ερέθισμα, αλλά στα συναισθήματα που αυτό παράγει. 

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης ονομάζεται «αντιμετώπιση με εστίαση στο 

συναίσθημα». Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν οι άνθρωποι να ελέγξουν τα αρνητικά 

συναισθήματα που συνοδεύουν το στρες και τα οποία δυσχεραίνουν τις απόπειρες 

τους να επιλύσουν τα προβλήματα τους. Οι συμπεριφορικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μπορεί να περιλαμβάνουν την χρήση ουσιών, τα 

ξεσπάσματα θυμού και την αναζήτηση υποστήριξης από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Στις γνωστικές στρατηγικές περιλαμβάνεται η προσωρινή εγκατάλειψη του 

προβλήματος και η μείωση της απειλής μέσα από την διαφορετική νοηματοδότηση 

της στρεσογόνας κατάστασης (Hilgard, 2004).  
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1.2.2.Διαχείριση του στρες 

 Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά συστήματα διαχείρισης 

του στρες, εφόσον αυτό θεωρείται ότι εμπλέκεται στην ανάπτυξη και πορεία τόσων 

πολλών ασθενειών και ψυχικών διαταραχών, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και θα 

αναλύσουμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα. Έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή σε 

προγράμματα διαχείρισης άγχους επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην βελτίωση της 

σωματικής και ψυχικής υγείας. Αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο (Καραδήμας, 2005). 

 Οι βασικές προσεγγίσεις πάνω στην διαχείριση του άγχους συνήθως 

απορρέουν από συμεριφοριστικές, γνωστικές ή θεωρίες γνωστικού συμπεριφορισμού. 

Οι συμπεριφοριστικές τεχνικές περιλαμβάνουν την προοδευτική νευρομυϊκή 

χαλάρωση, την βιοανατροφοδότηση, τον διαλογισμό και τις αεροβικές ασκήσεις. Η 

βαθιά μυϊκή χαλάρωση περιλαμβάνει την εκπαίδευση του ατόμου αφενός στο να 

μπορεί να διακρίνει πότε το σώμα του είναι «σφιγμένο» και μετά , μέσα από τη 

σταδιακή διέγερση και χαλάρωση διάφορων μυϊκών ομάδων, να επιτυγχάνει πλήρη 

σωματική χαλάρωση. Κατά την βιοανατροφοδότηση, τα άτομα δέχονται πληροφορίες 

για μια πλευρά της σωματικής τους κατάστασης και μετά προσπαθούν να αλλάξουν 

την κατάσταση αυτή.  Κατά τον διαλογισμό έχει διαπιστωθεί ότι μειώνεται ο ρυθμός 

της αναπνοής και της κατανάλωσης οξυγόνου, μειώνεται ο καρδιακός ρυθμός, 

σταθεροποιείται η ροή του αίματος και μειώνεται η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος 

στο αίμα. Έτσι, μειώνεται η σωματική διέγερση και επέρχεται χαλάρωση. Τέλος, η 

αεροβική άσκηση έχει βρεθεί ότι συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του στρες 

και των συνεπειών του (Hilgard, 2004). 

 Οι γνωστικές προσεγγίσεις στην διαχείριση του στρες επικεντρώνονται στην 

τροποποίηση των γνωστικών αντιδράσεων του ατόμου σε στρεσογόνες συνθήκες. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των στρεσογόνων 

ερεθισμάτων που τους προκαλούν συναισθηματική δυσφορία και στη συνέχεια 

ενθαρρύνονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται αυτά τα ερεθίσματα. 

Το μέσο για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή είναι η μεταβολή στον τρόπο σκέψης που 

έχει το άτομο αναφορικά με τον εαυτό του ή και την στρεσογόνο συνθήκη (Hilgard, 

2004). 
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1.2.3.Παράγοντες που διαμεσολαβούν στην σχέση του στρες με την υγεία 

 Ανάμεσα στο στρες και στην επίδραση που ασκεί αυτό στην σωματική και 

ψυχική υγεία παρεμβάλλονται διάφοροι παράγοντες που ρυθμίζουν την επενέργεια 

του ενός στο άλλο. Αυτοί οι ρυθμιστικοί παράγοντες, με την παρουσία ή απουσία 

τους, ευθύνονται για τις ατομικές διαφορές που παρατηρούνται αναφορικά με την 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ευαισθησία που έχουν οι άνθρωποι απέναντι στο στρες. 

Αυτοί οι ρυθμιστικοί παράγοντες διαμεσολαβούν την σχέση στρες και υγείας με δύο 

τρόπους. Πρώτον, μπορεί να παρεμβάλλονται μεταξύ των στρεσογόνων ερεθισμάτων 

και της αντίδρασης, μεταβάλλοντας την γνωστική αξιολόγηση του ατόμου για το 

στρεσογόνο ερέθισμα. Δεύτερο, μπορεί να παρεμβάλλονται μεταξύ των στρεσογόνων 

ερεθισμάτων και της εμφάνισης των αρνητικών συνεπειών και να επιδρούν έτσι στην 

εφαρμογή των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες ή να προκαλούν παθογόνες 

συμπεριφορές (Καραδήμας, 2005). 

 Αναφέρουμε εδώ πέντε βασικούς ρυθμιστικούς παράγοντες, την κοινωνική 

υποστήριξη, την αίσθηση αντοχής, την αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος, τις 

προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας και την θρησκευτικότητα/ πνευματικότητα. Η 

κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται στην συναισθηματική ή υλική βοήθεια που δέχεται 

ένα άτομο. Η αίσθηση αντοχής καθιστά το άτομο λιγότερο ευάλωτο απέναντι στους 

διάφορους στρεσογόνους παράγοντες με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπο. Η 

αίσθηση του ελέγχου του περιβάλλοντος αποτελεί έναν ακόμη «προστατευτικό» 

παράγοντα. Ο έλεγχος αναφέρεται στην δυνατότητα που έχει μια αντίδραση του 

ατόμου να τροποποιήσει μια συνθήκη και στην χρήση των κατάλληλων πληροφοριών 

που καθιστούν μια κατάσταση λιγότερο απειλητική. Οι προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζονται με την πεποίθηση του ατόμου ότι διαθέτει τις 

κατάλληλες ικανότητες να αντιδράσει με τρόπο που θα προάγει το επιθυμητό για 

αυτό αποτέλεσμα. Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι το θρησκευτικό αίσθημα βοηθά στην 

αντιμετώπιση ιδιαιτέρως στρεσογόνων καταστάσεων, όπως οι χρόνιες ασθένειες 

(Καραδήμας, 2005). 

 

 

1.2.4.Στρες και σωματική υγεία 

 Έχουμε ήδη δει σε προηγούμενες ενότητες ότι το στρες έχει μια γενική 

επίδραση στην σωματική υγεία (Maddi και συν., 1987). Σε αυτήν την ενότητα θα 
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αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα  στην επίδραση του στρες σε διάφορα συστήματα του 

οργανισμού, καθώς και σε συγκεκριμένες ασθένειες.   

 Ένας αριθμός μελετών συνδέει το στρες με παράπονα για διάφορα σωματικά 

ενοχλήματα, τόσο σε ενήλικους, όσο και σε έφηβους (Jorgensen και συν., 1999` 

Pietila & Rytkonen, 2008). 

 Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στη μελέτη των επιδράσεων του στρες στο 

Καρδιοαγγειακό Σύστημα. Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα υποδεικνύουν ότι υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στο στρες και τις καρδιοαγγειακές διαταραχές. Το στρες 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως παράγοντας επικινδυνότητας για την σταδιακή 

ανάπτυξη της υπέρτασης και της αρτηριοσκλήρωσης. Επιπροσθέτως, μπορεί να 

πυροδοτήσει έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό ή και να επιφέρει το θάνατο. Το 

στρες μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (Kudielka 

& Kirschbaum, 2004` Taylor και συν, 2006` Weis και συν., 2006). 

 Οι άνθρωποι που εργάζονται με συνθήκες υψηλού στρες σε απαιτητικές 

δουλειές από άποψη χρόνου και υποχρεώσεων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

προσβληθούν από στεφανιαία νόσο, όπως και να παρουσιάσουν και μια σειρά από 

άλλα προβλήματα υγείας (Hilgard, 2004` McNeely, 2005). Έχει διαπιστωθεί επίσης 

ότι οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποια 

μορφή καρδιόπαθειας, σε σχέση με τις νοικοκυρές, με την πιθανότητα της πάθησης 

να αυξάνεται με τον αριθμό των παιδιών (Hilgard, 2004` Lundberg, 2005). 

 Οι Weis και συν., 2006 βρήκαν ότι η μείωση των χρόνιων συμπτωμάτων του 

στρες βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την υγεία ατόμων που έχουν υποστεί 

επέμβαση στην καρδιά. Στα άτομα που χορηγήθηκε υδροκορτιζόνη με σκοπό την 

μείωση του στρες παρουσίασαν καλύτερη σωματική λειτουργικότητα, λιγότερους 

χρόνιους πόνους, καλύτερη γενική υγεία, μεγαλύτερη ζωτικότητα και καλύτερη 

ψυχική υγεία. 

 Εκτός από το Καρδιοαγγειακό Σύστημα, ένας μεγάλος αριθμός μελετών 

υποδεικνύει ότι το στρες επιδρά και στο Ανοσοποιητικό Σύστημα. Το χρόνιο 

ψυχολογικό στρες έχει φανεί ότι συσχετίζεται με μειωμένες αντιδράσεις του 

ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και αυξημένες πιθανότητες για σοβαρές 

μολύνσεις. Επομένως, η μειωμένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος 

μπορεί να καταστήσει τον οργανισμό περισσότερο ευάλωτο σε ένα κρύωμα, για 

παράδειγμα. Από την άλλη μεριά, αν και τα ευρήματα είναι αντικρουόμενα, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο στρες και την ανάπτυξη 
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καρκίνου. Φαίνεται επίσης, ότι το στρες μπορεί να επηρεάζει την πορεία του 

καρκίνου. Όσον αφορά τις μεταδιδόμενες ασθένειες, κάποιες μελέτες έχουν βρει 

αρνητικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια ευρήματα που 

υποδεικνύουν ότι το στρες διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην πιθανότητα να νοσήσει 

κανείς από φυματίωση, γρίπη, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, καθώς και 

στην πιθανότητα αυξημένων υποτροπών έρπητα. Επιπροσθέτως, το στρες έχει 

συσχετιστεί με την πορεία του ιού HIV. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το στρες θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας από τους παράγοντες που 

εμπλέκονται στην παθογένεση και την εξέλιξη κάποιων συγκεκριμένων ασθενειών 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Όμως, οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή 

για τον ρόλο που διαδραματίζει το στρες σε νόσους, όπως η ρευματοειδείς αρθρίτιδα, 

ο ερυθηματώδης λύκος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Crohn, η ψωρίαση 

και οι φλεγμονές των αρθρώσεων, είναι πολύ λίγες. Περισσότερες πληροφορίες 

υπάρχουν για το βρογχικό άσθμα, όπου το στρες φαίνεται να επιδεινώνει τα 

συμπτώματα του. Ακόμη, η διαδικασία επούλωσης των πληγών επηρεάζεται 

αρνητικά σε περιπτώσεις χρόνιου στρες (Kudielka & Kirschbaum, 2004). Τέλος, το 

στρες που συνδέεται με την εργασία φαίνεται να συσχετίζεται με την ανάπτυξη 

αυτοάνοσων ασθενειών (Boscolo και συν., 2008). 

 Να σημειώσουμε εδώ ότι έχει υποδειχθεί πως οι ψυχολογικοί παράγοντες που 

μειώνουν το στρες μειώνουν αυτές τις αντίξοες αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Οι τεχνικές χαλάρωσης, αλλά και ο ρυθμιστικός παράγοντας που αναφέρεται στον 

έλεγχο του στρες από το άτομο έχει βρεθεί ότι βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία 

του ανοσοποιητικού (Hilgard, 2004). 

 Ένα ακόμη σύστημα στο οποίο επιδρά το στρες είναι το Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα μέσα από την έκκριση των στεροειδών των επινεφριδίων. Για παράδειγμα, 

τα αυξημένα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών μπορεί να δημιουργήσουν βλάβες στην 

λειτουργία του ιππόκαμπου και του κροταφικού λοβού. Αυτές οι περιοχές του 

εγκεφάλου εμπλέκονται στην λειτουργία της βραχύχρονης και επεισοδιακής μνήμης. 

Το οξύ στρες μπορεί να προκαλέσει βραχύχρονες και αναστρέψιμες σοβαρές βλάβες 

στη μνήμη. Το επαναλαμβανόμενο στρες μπορεί να οδηγήσει στην ατροφία των 

δενδριτών των πυραμιδοειδών νευρώνων στον ιππόκαμπο, προκαλώντας 

μακροχρόνιες γνωστικές βλάβες. Εκτός από τον ρόλο που διαδραματίζει στη μνήμη 

και τις γνωστικές διαδικασίες, ο ιππόκαμπος είναι πολύ σημαντικός για την ρύθμιση 

της αρνητικής ανατροφοδότησης του άξονα υποθάλαμου – υπόφυσης – επινεφριδίων. 
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Το χρόνιο στρες μπορεί να προκαλέσει την απώλεια προσαρμοστικότητας της 

λειτουργίας του άξονα υποθάλαμου – υπόφυσης – επινεφριδίων με αποτέλεσμα την 

υπερδραστηριότητα αυτού του συστήματος (Kudielka & Kirschbaum, 2004). 

 Τέλος, το στρες σχετίζεται με επιβλαβείς για την υγεία συμπεριφορές. Το 

κάπνισμα, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, 

η αϋπνία συσχετίζονται με το στρες, όπως και με την ανάπτυξη και πορεία διάφορων 

ασθενειών (Hilgard, 2004).  

 

 

1.2.5.Στρες και ψυχική υγεία 

 Το στρες έχει βρεθεί ότι εμπλέκεται σε μια σειρά από ψυχικές διαταραχές, 

όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές και η σχιζοφρένεια. Η πιο συνηθισμένη 

αντίδραση στο στρες είναι το άγχος και η περισσότερο άμεσα συνδεόμενη με το 

στρες διαταραχή είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αυτή μπορεί να 

προκληθεί από εξαιρετικά τραυματικά στρεσογόνα γεγονότα, όπως φυσικές 

καταστροφές, σεξουαλικές ή σωματικές επιθέσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι τα 

τραυματικά γεγονότα που προκαλούνται από ανθρώπους είναι περισσότερο πιθανό να 

οδηγήσουν σε διαταραχή μετατραυματικού στρες. Επίσης, η ένταση του τραυματικού 

γεγονότος μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα μετατραυματικού στρες που διαρκούν 

χρόνια μετά το γεγονός (Hilgard, 2004). 

 Μια άλλη κοινή αντίδραση στο στρες αποτελεί ο θυμός και η επιθετική 

συμπεριφορά. Για να δώσουμε ένα ακραίο παράδειγμα, στα τέλη της δεκαετίας του 

`80 στο Λος Άντζελες, μετά από πολύωρη αναμονή μέσα στη ζέστη λόγω 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, κάποιοι οδηγοί άρχισαν να πυροβολούν ο ένας τον 

άλλο. Επομένως, η ματαίωση που μπορεί να προέλθει από ένα στρεσογόνο γεγονός 

ενδέχεται να οδηγήσει στο θυμό και την επιθετικότητα. Είναι πολύ συνηθισμένο τα 

μικρά παιδιά να εκφράζονται επιθετικά όταν ένα άλλο παιδί προσπαθήσει να τους 

πάρει το παιχνίδι (Hilgard, 2004). 

 Μια σοβαρή ψυχική αντίδραση στο στρες είναι η ανάπτυξη καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων. Ίσως το περισσότερο γνωστό πείραμα που διεξήχθη με σκοπό να 

υποδείξει την άμεση επίδραση των έντονων περιβαλλοντικών στρεσογόνων 

γεγονότων στην συμπεριφορά παθητικότητας και αποφυγής που χαρακτηρίζει την 

κατάθλιψη είναι αυτό του Martin Seligman (Overmeier & Seligman, 1967` Seligman, 

1972). Ο Seligman χορήγησε σε σκυλιά μια σειρά από ηλεκτροσόκ, τα οποία δεν 



 25

είχαν τρόπο να αποφύγουν. Στην αρχή τα ζώα έτρεχαν και προσπαθούσαν να 

ξεφύγουν από αυτό που τους συνέβαινε. Αρκετά σύντομα, όμως, εγκατέλειψαν την 

προσπάθεια, παραιτήθηκαν και κάθισαν σε μια άκρη κλαψουρίζοντας. Σε μια δεύτερη 

συνθήκη του πειράματος, χορηγήθηκαν ηλεκτροσόκ στα ίδια σκυλιά, μόνο που αυτή 

τη φορά θα μπορούσαν να τα αποφύγουν, αν προσπαθούσαν. Τα σκυλιά, όμως, 

επέδειξαν παθητική στάση και έκαναν μικρές ή και καθόλου προσπάθειες να 

ξεφύγουν. Αργότερα, ο Seligman παρατήρησε ότι αυτά τα σκυλιά παρουσίαζαν και 

άλλες συμπεριφορές που έμοιαζαν με αυτές που παρουσιάζουν οι άνθρωποι με 

συμπτώματα κατάθλιψης. Τα σκυλιά παρουσίαζαν ανορεξία, είχαν δυσκολία να φάνε 

ή να κατακρατήσουν την τροφή και έχαναν βάρος. 

 Ο Seligman (1975)  διατύπωσε την θεωρία της μαθημένης ανικανότητας για 

να ερμηνεύσει τα ευρήματα του. Συνοπτικά, η θεωρία βασίζεται στο συλλογισμό ότι 

η παθητικότητα ενός ατόμου και η αίσθηση ότι δεν είναι ικανό να δράσει και να 

ελέγξει τη ζωή του δημιουργούνται μέσα από δυσάρεστες και τραυματικές εμπειρίες, 

τις οποίες το άτομο προσπάθησε ανεπιτυχώς να ελέγξει. Αυτή η παθητικότητα και η 

αίσθηση αδυναμίας ελέγχου της προσωπικής ζωής θεωρούνται υπεύθυνες και ικανές 

να οδηγήσουν ένα άτομο στην κατάθλιψη. 

 Η δεύτερη αναθεώρηση του μοντέλου του Seligman, που ονομάστηκε θεωρία 

της έλλειψης ελπίδας (Abramson, Metalsky & Alloy, 1989) ερμηνεύει ως ένα σημείο 

την συννοσηρότητα άγχους κατάθλιψης. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μοντέλου 

αυτού είναι η προσδοκία ότι αρνητικά και ανεπιθύμητα  γεγονότα θα συμβούν και η 

πεποίθηση του ατόμου ότι δεν μπορεί και δεν είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά. Μια τέτοια προσδοκία αδυναμίας και ανικανότητας προκαλεί άγχος. 

Όταν η προσδοκία αυτή γίνει βεβαιότητα, τότε έρχεται στην επιφάνεια ένα σύνδρομο 

που χαρακτηρίζεται τόσο από στοιχεία άγχους, όσο και από στοιχεία κατάθλιψης. Εν 

συνεχεία, αν το άτομο πράγματι έρθει σε επαφή με σημαντικά για αυτό αρνητικά 

γεγονότα, αναπτύσσει ένα αίσθημα έλλειψης ελπίδας που μπορεί να οδηγήσει στην 

κατάθλιψη. 

 Ο Wolpe (1971) υποστήριξε ότι η επαφή με στρεσογόνα ερεθίσματα οδηγεί 

στο άγχος. Στην προσπάθεια του να αποφύγει αυτή τη δυσάρεστη συναισθηματική 

κατάσταση, το άτομο αποφεύγει τα εν λόγω στρεσογόνα ερεθίσματα, αλλά στο βαθμό 

που αυτά τα ερεθίσματα έχουν συνδεθεί με άλλα ερεθίσματα, το άτομο αποφεύγει και 

αυτά, μέσα από τους μηχανισμούς της κλασικής εξαρτημένης μάθησης. Τελικά, το 

άτομο μπορεί να καταλήξει στην προσπάθεια αποφυγής του άγχους, να βγάλει από τη 
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ζωή του και σημαντικούς θετικούς ενισχυτές, πράγμα που μπορεί να το οδηγήσει σε 

καταθλιπτικά συμπτώματα. 

 Πάρα πολλές μελέτες από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις αναφέρουν 

τα στρεσογόνα ερεθίσματα ως παράγοντες που εμπλέκονται στην κατάθλιψη (Lynd – 

Stevenson, 1997` Houston, 1995` Metalsky & Joiner, 1992` Xenikou & Furnham, 

1997` Sakamoto & Kampara (1998)` Amital και συν., 2008` Hutchinson & Williams, 

2007` Yang και συν., 2008). 

 Η σχιζοφρένεια αποτελεί μια ακόμη ψυχική διαταραχή που έχει συσχετιστεί 

έντονα με την έννοια του στρες. Οι κοινωνικές θεωρίες προτείνουν την επίδραση της 

εκβιομηχάνισης, της αστικοποίησης, των κλιματολογικών συνθηκών, της μόλυνσης 

του περιβάλλοντος, της μετανάστευσης, του θορύβου των μεγάλων πόλεων και 

γενικότερα των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην 

εμφάνιση διάφορων ψυχικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων και της σχιζοφρένειας. 

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης έχει προταθεί το μοντέλο ευπάθειας στο στρες 

(Vulnerability/Stress Model), το οποίο υποστηρίζει ότι για την εκδήλωση της 

σχιζοφρένειας αλληλεπιδρούν ορισμένοι βιολογικοί παράγοντες που καθιστούν το 

άτομο ευπαθές στη διαταραχή, με τις στρεσογόνες περιβαλλοντικές συνθήκες και 

γεγονότα ζωής (Curran & Cirelli, 1988). 

 Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μοντέλο υποστηρίζει ότι η σχιζοφρένεια δεν 

είναι κληρονομική. Εκείνο που  ίσως είναι  κληρονομικό ή επίκτητο είναι μια 

ευαισθησία προς την διαταραχή αυτή η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες, γενετικούς, βιοχημικούς, νευροανατομικούς, αναπτυξιακούς, 

ψυχοκοινωνικούς και οικολογικούς. Η βασική τοποθέτηση του μοντέλου είναι ότι για 

να εκδηλωθούν ψυχωσικά φαινόμενα είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση αυτών των 

παραγόντων ευαισθησίας με στρεσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος. Συνεπώς, 

για την εκδήλωση της ψυχωσικής συμπτωματολογίας είναι απαραίτητο να 

προηγηθούν κάποιοι στρεσογόνοι παράγοντες. Η απομάκρυνση αυτών των 

στρεσογόνων παραγόντων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση ή την 

εξαφάνιση των συμπτωμάτων (Curran & Cirelli, 1988). 

 Οι διαφορετικοί στρεσογόνοι περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να 

διαμορφώνουν διαφορετικούς τύπους ψυχωσικής συμπτωματολογίας. Επιπροσθέτως, 

γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε διαπλαστικούς (formative) στρεσογόνους 

παράγοντες και πυροδοτικούς (triggering) στρεσογόνους παράγοντες. Αυτός ο 

διαχωρισμός γίνεται με βάση το κατά πόσο οι περιβαλλοντικές συνθήκες θεωρούνται 
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αιτιολογικοί για την ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. Οι πυροδοτικοί παράγοντες, αν και 

δεν θεωρούνται αιτιολογικοί, θεωρείται, όμως, ότι επηρεάζουν κάποια σημαντική 

ιδιότητα που σχετίζεται με την διαταραχή, όπως ο συγχρονισμός.  Οι στρεσογόνοι 

παράγοντες που εμφανίστηκαν νωρίς στη ζωή του ατόμου θεωρείται ότι ασκούν 

διαπλαστική επιρροή στην εκδήλωση της σχιζοφρένειας, αν και είναι δυνατό ένας 

πρόσφατος ισχυρός στρεσογόνος παράγοντας να έχει διαπλαστική δράση. Οι 

επιδράσεις των διαπλαστικών στρεσογόνων ερεθισμάτων θεωρούνται δύσκολα 

αναστρέψιμες, σε αντίθεση με τους πυροδοτικούς στρεσογόνους παράγοντες. Παρόλα 

αυτά, οι πυροδοτικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν μόνο τον χρόνο που θα εκδηλωθεί 

το ψυχωσικό επεισόδιο, επηρεάζουν και το αν θα εκδηλωθεί ή όχι.  

 Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες που συνδέουν την σχιζοφρένεια με τα 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής (Cullberg, 2003). Άλλες μελέτες έχουν διερευνήσει την 

επίδραση του καθημερινού στρες στην ανάπτυξη των ψυχώσεων (Myin – Germeys 

και συν., 2001).  

Ακόμη οι Ζγαντζούρη και Νέστορος (2002) αναφέρουν ότι ένας πιθανός 

μηχανισμός ανάπτυξης παρανοϊκών παραληρημάτων που χαρακτηρίζονται από 

υπερβολικά υψηλά επίπεδα φόβου και άγχους μπορεί να βασίζεται στην δαρβινική 

θεώρηση της εξελικτικά χρήσιμης αντίδρασης. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της 

ύπαρξης του στη γη ο άνθρωπος υπήρξε κυνηγός, αλλά και θήραμα. Για να μπορέσει 

να προστατευτεί και να επιβιώσει ανέπτυξε τα χαρακτηριστικά της καχυποψίας και 

της παρανοϊκότητας. Με το πέρασμα του χρόνου, οι άμεσες απειλητικές συνθήκες για 

την ζωή έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι η συνεχής 

χρήση αυτών των χαρακτηριστικών (καχυποψία, παρανοϊκότητα) για πολλά 

εκατομμύρια χρόνια συντελεί στο να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ακόμη και σήμερα 

αυτή τη συμπεριφορά, όταν αισθάνεται ότι απειλείται. 

Τέλος, η Gispen – de Wied (2000) σε μια συνθετική άποψη για το στρες στη 

σχιζοφρένεια αναφέρει ότι αν και το στρες συνδέεται άρρηκτα με την ψύχωση, ο 

ακριβής μηχανισμός μέσα από τον οποίο αυτό συμβαίνει δεν είναι αποσαφηνισμένος. 

Έχει θεωρηθεί σημαντικός ο ρόλος του άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – 

επινεφριδίων και ιδιαίτερα η έκκριση κορτικοστεροειδών. Παρόλα αυτά, στην 

σχιζοφρένεια παρατηρούνται αλλοιώσεις σε πολλά επίπεδα, όπως στην συμπεριφορά, 

στις γνωστικές λειτουργίες, στη φυσιολογία, στο ανοσοποιητικό. Τα άτομα που 

πάσχουν από σχιζοφρένεια έχουν προβλήματα στην σωματική τους αντίδραση στο 

στρες, παρουσιάζοντας μια άμβλυνση στην έκκριση της κορτιζόλης ως αντίδραση 
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στο ψυχοκοινωνικό στρες. Γίνεται η υπόθεση ότι αυτό υποδεικνύει μάλλον γνωστική 

δυσλειτουργία, που βασίζεται σε βιολογικές δυσλειτουργίες στις εγκεφαλικές δομές 

που είναι υπεύθυνες για αυτές τις διαδικασίες, όπως είναι το μεταιχμιακό σύστημα  

και ο προμετωπιαίος φλοιός. Δεδομένης της αμβλυμένης έκκρισης της κορτιζόλης ως 

μη προσαρμοστικής απόκρισης στο στρες, εξηγούνται και τα προβλήματα στο 

ανοσοποιητικό σύστημα. Τα νευροληπτικά μπορεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο 

στην αποκατάσταση μιας πιο προσαρμοστικής αντίδρασης στο στρες. 

 

 

1.2.6.Σχέση νευρωτισμού και στρες αναφορικά με τη σωματική και ψυχική υγεία 

 Οι ψυχοφυσιολογικοί μηχανισμοί αποτελούν την πρώτη σκέψη στο θέμα της 

συσχέτισης της προσωπικότητας με την υγεία. Η προσωπικότητα και το στρες έχουν 

άμεση επίδραση σε εσωτερικές φυσιολογικές (σωματικές) διαδικασίες και μπορούν 

επομένως να προκαλέσουν ασθένειες. Μια πιο γενική άποψη υποστηρίζει ότι αυτή η 

ρήξη διαταράσσει την ομοιόσταση του οργανισμού, παρέχοντας έτσι πιο πρόσφορο 

έδαφος για την ανάπτυξη μιας ασθένειας. Έχουμε ήδη αναφερθεί στους τρόπους με 

τους οποίους το στρες επηρεάζει την υγεία. Έχει παρατηρηθεί, όμως, ότι κάποιοι 

άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν ασθένειες από άλλους. Ο 

παράγοντας προσωπικότητα αποτελεί μια μεταβλητή που μπορεί να εξηγήσει, έστω 

εν μέρει, γιατί κάποιοι άνθρωποι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία από 

κάποιους άλλους (Friedman, 2004). 

 Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τόσο, ο νευρωτισμός, όσο και τα στρεσογόνα 

γεγονότα ζωής σχετίζονται με αύξηση των ψυχολογικών και σωματικών 

συμπτωμάτων. Γνωρίζουμε, όμως, πολύ λιγότερα πράγματα και υπάρχει πολύ 

μικρότερη συμφωνία μεταξύ των ερευνητών αναφορικά με την αιτιώδη σχέση που 

διέπει αυτές τις δύο μεταβλητές. Για παράδειγμα, ο νευρωτισμός και τα στρεσογόνα 

γεγονότα ζωής  μπορεί να είναι ανεξάρτητοι αιτιολογικοί παράγοντες στην ανάπτυξη 

σωματικών και ψυχικών συμπτωμάτων. Ακόμη, μπορεί τα υψηλά επίπεδα 

νευρωτισμού να αποτελούν παράγοντα πρόβλεψης για την ανάπτυξη συμπτωμάτων. 

Επίσης, μπορεί η ασθένεια να έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά μεγαλύτερων 

επιπέδων νευρωτισμού και την αναφορά περισσότερων στρεσογόνων ζωής 

(Whittington & Huppert, 1998).  

 Οι Denney & Frisch (1981) αναφέρουν ότι παρά την μεγάλη συνέπεια 

ευρημάτων που συσχετίζουν το στρες με την σωματική υγεία, το στρες ευθύνεται σε 
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ποσοστό περίπου 15%  αναφορικά με την διακύμανση των αναφερόμενων ασθενειών. 

Αυτό λογικά οδηγεί στη σκέψη ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που να 

διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή τη σχέση. Παρόλα αυτά, στο σχετικό 

ερευνητικό πεδίο πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να μην συγχέονται οι 

διαμεσολαβητικές μεταβλητές με τους ανεξάρτητους παράγοντες που προβλέπουν 

ασθένεια.  

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές (Denney & Frisch, 1981) διεξήγαν δύο μελέτες 

με σκοπό να αποσαφηνίσουν την διάκριση ανάμεσα σε διαμεσολαβητικές μεταβλητές 

και ανεξάρτητους προβλεπτικούς παράγοντες. Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση ότι 

ο νευρωτισμός αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, διαμόρφωσαν 

την βασική ερευνητική τους υπόθεση που υποστήριζε ότι ο νευρωτισμός λειτουργεί 

ως διαμεσολαβητική μεταβλητή ανάμεσα στο στρες και την ασθένεια. Δηλαδή, τα 

άτομα με υψηλό επίπεδο νευρωτισμού θα βίωναν περισσότερα προβλήματα υγείας ως 

αντίδραση στο στρες, σε σχέση με τα άτομα που χαρακτηρίζονται από χαμηλά 

επίπεδα νευρωτισμού.  

Τα ευρήματα τους, όμως, δεν επιβεβαίωσαν την ερευνητική τους υπόθεση. 

Τόσο ο νευρωτισμός, όσο και το στρες συσχετίστηκαν με την ανάπτυξη 

προβλημάτων υγείας. Παρόλα αυτά, δεν βρέθηκε ο νευρωτισμός να ασκεί 

οποιαδήποτε διαμεσολαβητική επιρροή στην εμφάνιση αυτών των προβλημάτων 

υγείας. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι οι δύο αυτές μεταβλητές αποτελούν 

ανεξάρτητους παράγοντες πρόβλεψης για την εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων 

(Denney & Frisch, 1981).   

Υπάρχουν αρκετές άλλες μελέτες που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο 

νευρωτισμός ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση ανάμεσα στο στρες και την 

εκδήλωση σωματικών και ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Ο Schneider (2004) 

διεξήγε μια μελέτη με σκοπό να εξετάσει τις επιδράσεις του νευρωτισμού στην 

διαδικασία του στρες. Προέβλεψε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού 

θα πρέπει να βιώνουν συχνότερα στρεσογόνες εμπειρίες. Ο νευρωτισμός θεωρείται 

ότι διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ενίσχυση της έντασης της 

στρεσογόνας ανταπόκρισης και οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία στο στρες. 

Τα ευρήματα του υποδεικνύουν ότι ο νευρωτισμός προέβλεπε γνωστικές εκτιμήσεις 

που σχετίζονται με την απειλή. Περισσότερο από όλες τις άλλες διαστάσεις  της 

προσωπικότητας, ο νευρωτισμός συνδέεται με την γνωστική εκτίμηση μιας 

κατάστασης ως απειλητικής, καθώς χαρακτηριστικό του είναι η συναισθηματική 
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δυσφορία που οδηγεί κατά κάποιο τρόπο σε μια ετοιμότητα, ώστε το άτομο να 

επαγρυπνεί για απειλητικά ερεθίσματα. Η επίδραση του νευρωτισμού στα αρνητικά 

συναισθήματα διαμεσολαβούνταν από τις γνωστικές εκτιμήσεις ενός ερεθίσματος ως 

απειλητικό. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού 

παρουσιάζουν μια ευαισθησία απέναντι στο στρες, αλλά αυτό συμβαίνει στην 

περίπτωση που οι συνθήκες εκλαμβάνονται ως απειλητικές. 

Σε μια ακόμη μελέτη βρέθηκε ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού 

ήταν περισσότερο πιθανό, σε σχέση με τα άτομα που είχαν χαμηλά επίπεδα 

νευρωτισμού, να εκδηλώσουν συμπτώματα κατάθλιψης υπό την έκθεση σε 

στρεσογόνους παραγόντες της καθημερινότητας. Επιπροσθέτως, οι στρεσογόνοι 

παράγοντες της καθημερινότητας διαμεσολαβούσαν εν μέρει στη σχέση ανάμεσα στο 

νευρωτισμό και τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλά επίπεδα 

νευρωτισμού επιτείνουν την επίδραση των καθημερινών στρεσογόνων παραγόντων 

αναφορικά με την ανάπτυξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Ένας μηχανισμός μέσω 

του οποίου ο νευρωτισμός παρεμβαίνει στις επιδράσεις του καθημερινού στρες στην 

ανάπτυξη της κατάθλιψης είναι μέσα από την υψηλή συναισθηματική και σωματική 

αντίδραση σε αρνητικά γεγονότα. Επίσης, ένα μέρος της επίδρασης του νευρωτισμού 

στα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να αποδοθεί στην διαφορετική έκθεση σε 

στρεσογόνους παράγοντες της καθημερινότητας. Τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό 

τείνουν αναφέρουν περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα. Παρόλα αυτά, δεν έχει 

κατασταθεί σαφές αν αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα ή αν κατηγοριοποιούν 

περισσότερα γεγονότα ως στρεσογόνα. Πάντως, θεωρείται ότι κατά ένα μέρος ο 

μηχανισμός διαμέσου του οποίου ο νευρωτισμός επενεργεί στην εκδήλωση των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων είναι μέσα από την επίδραση του στην αύξηση της 

πιθανότητας να βιώσει το άτομο περισσότερα καθημερινά γεγονότα ως στρεσογόνα 

(Hutchinson & Williams, 2007). 

Οι Malyazczak και συν. (2007) επίσης κάνουν λόγο για τον διαμεσολαβητικό 

ρόλο του νευρωτισμού στην ανάπτυξη κατάθλιψης υπό την παρουσία στρεσογόνων 

γεγονότων. Παρόμοια είναι και τα ευρήματα των Yang και συν. (2008), με τη 

διαφορά ότι η δική τους μελέτη υποδεικνύει πώς τα υψηλά επίπεδα νευρωτισμού 

αποτελούν εξέχοντα παράγοντα ευαισθησίας για το αρχικό μόνο επεισόδιο 

κατάθλιψης, υπό την παρουσία πάντα στρεσογόνων γεγονότων.  Από εκεί και μετά 

και για την εκδήλωση κατοπινών καταθλιπτικών επεισοδίων, εφόσον έχει ξεπεραστεί 

ο ουδός και έχει εκδηλωθεί ένα πρώτο επεισόδιο, οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών 
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της προσωπικότητας και των καθημερινών στρεσογόνων γεγονότων αποκτούν 

προσθετικό χαρακτήρα και διαμορφώνουν μια σχέση δόσης – αντίδρασης. Επομένως, 

όσον αφορά στη σχέση αρνητικών γεγονότων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας, 

αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συνάφεια με ένα μηχανισμό που υποστηρίζει 

ότι τα ψυχοκοινωνικά στρες αφήνουν «σημάδια», παρά ότι υπάρχει μια συνηθισμένη 

ευαισθησία που ερμηνεύει την παραπάνω σχέση. Με βάση τον πιο πάνω μηχανισμό, 

όταν έχει προκληθεί ένα επεισόδιο κατάθλιψης, αλλάζει την προσωπικότητα του 

ατόμου με τέτοιο τρόπο, που ένα μελλοντικό επεισόδιο υποτροπής γίνεται 

περισσότερο πιθανό. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθούν ευαισθησίες τόσο στα 

στρεσογόνα ερεθίσματα, όσο και στα καταθλιπτικά συμπτώματα και ο ουδός για την 

πυροδότηση ενός καταθλιπτικού επεισοδίου χαμηλώνει, έτσι ώστε η έκθεση σε 

ασήμαντους στρεσογόνους παράγοντες να οδηγεί σε μια υποτροπή. 

Υπάρχουν και κάποιες μελέτες που διακρίνουν μεν την σχέση νευρωτισμού – 

στρες, αλλά αμφισβητούν κατά κάποιο τρόπο την σημαντικότητα του νευρωτισμού, 

συγκριτικά με το στρες στην ανάπτυξη σωματικών και ψυχοπαθολογικών 

συμπτωμάτων. Οι Engelhard και συν. (2003), μελετώντας ένα δείγμα ατόμων που 

είχαν αναπτύξει διαταραχή μετατραυματικού στρες, βρήκαν ότι το τραυματικό 

γεγονός είναι εκείνο που καθορίζει την ανάπτυξη των συμπτωμάτων και όχι το 

επίπεδο νευρωτισμού των ατόμων. Αν και βρέθηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στο 

νευρωτισμό και τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες, μετά από 

την εφαρμογή του κατάλληλου στατιστικού ελέγχου η σχέση συμπτωμάτων 

μετατραυματικού στρες και νευρωτισμού δεν ήταν πια στατιστικά σημαντική. 

Δηλαδή, η αύξηση των συμπτωμάτων διέγερσης μετά από ένα τραυματικό γεγονός 

ήταν ίδια, τόσο για τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό, όσο και για τα άτομα με χαμηλό 

νευρωτισμό. Ο νευρωτισμός δεν αποτέλεσε παράγοντα πρόβλεψης για τα 

συμπτώματα αναβίωσης του τραυματικο΄που γεγονός. Οι συγγραφείς πιθανολογούν 

ότι αρχικά φάνηκε να υπάρχει σημαντική σχέση εξαιτίας της σοβαρής 

αλληλοεπικάλυψης των χαρακτηριστικών του νευρωτισμού με τα συμπτώματα του 

μετατραυματικού στρες. 

Ακόμη, η μελέτη των Murberg & Bru (2007) κάνει λόγο για υπερεκτίμηση 

του νευρωτισμού και υποτίμηση του στρες στην ανάπτυξη σωματικών συμπτωμάτων. 

Παρόλο, που βρήκαν συσχετίσεις ανάμεσα στο νευρωτισμό και την εκδήλωση 

σωματικών συμπτωμάτων, ακολουθώντας διαφορετικό ερευνητικό σχεδιασμό από 

παρελθούσες ανάλογες μελέτες, βρήκαν ότι ο νευρωτισμός δεν διαδραματίζει τόσο 
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σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σωματικών συμπτωμάτων υπό την έκθεση σε 

καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες. 

Τέλος, ο Καραδήμας (2005) αναφέρει ότι οι περισσότερες μελέτες που 

ασχολούνται με τον ρόλο του νευρωτισμού ως προβλεπτικού ή διαμεσολαβητικού 

παράγοντα στην ανάπτυξη ασθενειών χρησιμοποιούν μεθοδολογικούς σχεδιασμούς 

που επιτρέπουν την ανάδειξη απλώς συναφειακών σχέσεων, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων και 

την κατεύθυνση τους. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η ανάπτυξη της ασθένειας να έχει 

επιδράσει στην προσωπικότητα του ασθενή, πολύ περισσότερο αν αυτή έχει αρχίσει 

να αναπτύσσεται πολύ χρόνο πριν την εκδήλωση της. 
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1.3.Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της 

σχέσης ανάμεσα στο στρες και το νευρωτισμό. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη 

έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη των επιδράσεων του στρες και του νευρωτισμού στη 

σωματική και ψυχική υγεία των φοιτητών. 

 

 

1.3.1.Υποθέσεις 

Οι κυριότερες υποθέσεις της παρούσας έρευνας μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

1. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το 

Υποκειμενικό Άγχος που βιώνουν οι φοιτητές. 

2. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο Νευρωτισμό, το 

Στρες Ζωής, τη Γενική Υγεία και το Υποκειμενικό Άγχος των φοιτητών του 

δείγματος. 

3. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά 

στο Νευρωτισμό, το Στρες Ζωής, τη Γενική Υγεία και το Υποκειμενικό 

Άγχος. 
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2.ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1.Δείγμα 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 130 άτομα (53 άνδρες και 77 γυναίκες) ηλικίας 18 

έως 48 ετών (Μ.Ο.=22.01 χρόνια, Τ.Α.=4.65). 

 Από τους συμμετέχοντες, 114 άτομα (87.7%) ήταν άγαμα, 7 άτομα (5.4%) 

ήταν έγγαμα, 1 άτομο (0.8%) ήταν σε διάσταση, 6 άτομα (4.6%) συγκατοικούσαν και 

2 άτομα (1.5%) δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

2.2.Διαδικασία  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, τα οποία 

συμπληρώθηκαν ατομικά από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος 

Ψυχολογίας. Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώνονταν για το σκοπό 

της και έδιναν τη συγκατάθεσή τους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.  

 

 

2.3.Εργαλεία 

 

 Γενική Υγεία: Η γενική υγεία αξιολογήθηκε με τη βοήθεια της ελληνικής 

έκδοσης του ερωτηματολογίου General Health Questionnaire (GHQ) (Moutzoukis, 

Adamopoulou, Garyfallos, & Karastergiou, 1999). Το ερωτηματολόγιο GHQ είναι 

ένα ευρέως γνωστό κι έγκυρο εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο παρέχει ένα γενικό 

δείκτη της ψυχολογικής και σωματικής υγείας του ατόμου.  

 Περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις (π.χ. «Μπορούσατε να συγκεντρωθείτε σε ό,τι 

κάνατε», «Νιώθατε ότι είστε συνεχώς κάτω από πίεση», «Νιώθατε δυστυχής και 

θλιμμένος»), οι οποίες αθροίζονται και δίνουν ένα συνολικό σκορ (Cronbach a= .92, 

στην παρούσα έρευνα). Γενικά, υψηλότερο σκορ σημαίνει την παρουσία 

περισσότερων συμπτωμάτων (προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας). 

 

 Νευρωτισμός: Ο νευρωτισμός αξιολογήθηκε με τη βοήθεια της σχετικής 

κλίμακας του ερωτηματολογίου Eysenck Personality Questionnaire, η οποία 

προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τον Demetriou (1986). Περιλαμβάνει 22 

ερωτήσεις (π.χ. «Στενοχωριέστε όταν σας λένε «όχι» σε κάτι που ζητάτε;», 

«Τριγυρνάνε στο μυαλό σας σκέψεις που δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε;», 
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«Αισθάνεστε παλμούς ή κτύπους στην καρδιά σας;), οι οποίες αθροίζονται και δίνουν 

ένα συνολικό σκορ (Cronbach a= .74, στην παρούσα έρευνα). Σε γενικές γραμμές, 

όσο ανεβαίνει το συνολικό σκορ, τόσο μικραίνει ο νευρωτισμός και το αντίστροφο, 

δηλαδή άτομα με χαμηλή συνολική βαθμολογία στη συγκεκριμένη κλίμακα 

εκδηλώνουν περισσότερα συμπτώματα νευρωτισμού. 

 

 Κλίμακα Υποκειμενικού Άγχους: Αποτελεί την ελληνική έκδοση της 

κλίμακας Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen et al., 1983), η οποία σχεδιάστηκε για 

την αξιολόγηση του κατά πόσο το άτομο πιστεύει ότι οι συνθήκες της ζωής του τού 

προκαλούν άγχος. Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις (π.χ. «Κατά τον τελευταίο μήνα, πόσο 

συχνά είσαστε σε ένταση επειδή κάτι συνέβη απρόοπτα;», «Κατά τον τελευταίο μήνα, 

πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουρος για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα 

προσωπικά σας προβλήματα;», «Κατά τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

ότι οι δυσκολίες συσσωρευόταν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορείτε να τις 

ξεπεράσετε;»), οι οποίες αθροίζονται και δίνουν ένα συνολικό σκορ (Cronbach a= 

.83, στην παρούσα έρευνα). Γενικά, υψηλότερο σκορ σημαίνει την παρουσία 

περισσότερων συμπτωμάτων υποκειμενικού άγχους. 

 

 Στρες Ζωής (Life stress): Για την αξιολόγηση του στρες, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να δηλώσουν το συνολικό στρες που βίωναν από 8 πιθανές 

στρεσογόνες πηγές (εργασία-επάγγελμα, σύζυγος-σύντροφος, οικογένεια-παιδιά, 

προσωπική υγεία και ευεξία, υγεία και ευεξία προσφιλών προσώπων, κοινωνικές 

σχέσεις, συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής, οικονομικά ζητήματα) κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες δήλωναν το βαθμό, κατά τον 

οποίο η κάθε πηγή τους προκαλούσε στρες με τη βοήθεια μιας 4-βάθμιας κλίμακας 

Likert, η οποία κυμαινόταν από το 1 (καθόλου άγχους) έως το 4 (υψηλό άγχος). Η 

συγκεκριμένη κλίμακα περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις (μία για κάθε πηγή στρες), οι 

οποίες αθροίζονται και δίνουν ένα συνολικό σκορ (Cronbach a= .63, στην παρούσα 

έρευνα). Γενικά, υψηλότερο σκορ σημαίνει την παρουσία περισσότερων 

συμπτωμάτων στρες. 
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2.4.Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δεδομένων 

 Οι στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό πακέτο 

SPSS 13.0 ήταν οι ακόλουθες: 

1) Αξιοπιστία των ερωτηματολογίων: Εξετάστηκε η αξιοπιστία των 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων της Γενικής Υγείας, του Νευρωτισμού, 

του Υποκειμενικού Άγχους και του Στρες Ζωής. 

2) Δείκτες περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics): Μέσος Όρος (Mean) 

και Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation). 

3) Συσχετίσεις μεταξύ υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων: Για τον έλεγχο των 

συσχετίσεων μεταξύ των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας Pearson r (Pearson r correlation 

coefficient). 

 

 

 

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1.Σχέση του Στρες Ζωής με το Υποκειμενικό Άγχος 

 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο δείκτης συνάφειας Pearson r μεταξύ των 

υποκλιμάκων του Στρες Ζωής και του Υποκειμενικού Άγχους, αφού έχουν πρώτα 

απομονωθεί οι παράγοντες του φύλου και του Νευρωτισμού. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Pearson r=0.39, 

p<0.001) ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το Υποκειμενικό Άγχος που βιώνουν οι 

φοιτητές του δείγματος, ανεξάρτητα από το φύλο και το επίπεδο του Νευρωτισμού 

τους.  

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής μέτριας 

θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το Υποκειμενικό Άγχος, δηλαδή 

όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Στρες Ζωής που βιώνει το άτομο τόσο 

μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο του Υποκειμενικού Άγχους του. 
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3.2.Συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες του Νευρωτισμού, του Στρες Ζωής, του 

Υποκειμενικού Άγχους και της Γενικής Υγείας 

  

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο δείκτης συνάφειας Pearson r 

μεταξύ των υποκλιμάκων του Νευρωτισμού, του Στρες Ζωής, του Υποκειμενικού 

Άγχους και της Γενικής Υγείας. 

 

Πίνακας 1 

  

Νευρωτισμός 

Στρες  

Ζωής 

Γενική 

Υγεία 

Υποκειμενικό 

Άγχος 

Νευρωτισμός  -.406** -.202* -.497** 

Στρες Ζωής   -.164 .536** 

Γενική Υγεία    .146 

Υποκειμενικό Άγχος     

Σημείωση: * p<.05, ** p<.01 

 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής μέτριας αρνητικής συσχέτισης (Pearson r=-.406, 

p<0.001) ανάμεσα στο Νευρωτισμό και το Στρες Ζωής που βιώνουν οι φοιτητές του 

δείγματος. Δεδομένου ότι όσο ανεβαίνει το συνολικό σκορ, τόσο μικραίνει ο 

νευρωτισμός και το αντίστροφο, το εύρημα αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο 

νευρωτισμός τόσο αυξάνεται και το στρες των φοιτητών. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς 

σημαντικής αρνητικής συσχέτισης χαμηλού βαθμού (Pearson r=-.202, p=.026) 

ανάμεσα στο Νευρωτισμό και τη Γενική Υγεία. Δεδομένου ότι όσο ανεβαίνει το 

συνολικό σκορ, τόσο μικραίνει ο νευρωτισμός και το αντίστροφο, το εύρημα αυτό 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο νευρωτισμός τόσο μειώνεται το επίπεδο της γενικής 

υγείας των φοιτητών του δείγματος.. 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής αρνητικής συσχέτισης 

μέτριου βαθμού (Pearson r=-.497, p<.001) ανάμεσα στο Νευρωτισμό και το 

Υποκειμενικό Άγχος που βιώνουν οι φοιτητές του δείγματος. Δεδομένου ότι όσο 

ανεβαίνει το συνολικό σκορ, τόσο μικραίνει ο νευρωτισμός και το αντίστροφο, το 

εύρημα αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο νευρωτισμός τόσο αυξάνεται και το 

υποκειμενικό άγχος των φοιτητών.  
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Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά στην ύπαρξη στατιστικώς 

συσχέτισης ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το Υποκειμενικό Άγχος. Πιο αναλυτικά, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης (Pearson r=.536, 

p<0.001) ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το Υποκειμενικό Άγχος που βιώνουν οι 

φοιτητές του δείγματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς 

σημαντικής μέτριας θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το 

Υποκειμενικό Άγχος, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Στρες Ζωής που 

αναφέρει το άτομο τόσο μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο του Υποκειμενικού Άγχους 

του. 

Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης 

(Pearson r=-.164, p=.075, ns) ανάμεσα στο Στρες Ζωής και τη Γενική Υγεία, δηλαδή 

το επίπεδο του Στρες Ζωής δεν σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τη Γενική Υγεία 

του ατόμου. 

Τέλος, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης 

(Pearson r=-.146, p=.106, ns) ανάμεσα Γενική Υγεία και το Υποκειμενικό Άγχος και τη 

Γενική Υγεία, δηλαδή το επίπεδο του Στρες Ζωής δεν σχετίζεται στατιστικώς 

σημαντικά με τη Γενική Υγεία του ατόμου. 

 

3.3.Σχέση του Νευρωτισμού, του Στρες Ζωής, του Υποκειμενικού Άγχους και της 

Γενικής Υγείας με το φύλο 

  

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές (F-values) στις 

υποκλίμακες των ερωτηματολογίων του Νευρωτισμού, του Στρες Ζωής, του 

Υποκειμενικού Άγχους και της Γενικής Υγείας με βάση το φύλο (άνδρες-γυναίκες). 

Στο συγκεκριμένο πίνακα παρατίθενται οι μέσοι όροι (M), οι τυπικές αποκλίσεις (SD) 

ανά φύλο, οι διαφορές (t-test) μεταξύ των δύο φύλων, καθώς και το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας (p-values). 

 

Πίνακας 2 

Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (SD), διαφορές (t-test) και επίπεδο 

σημαντικότητας (p-values) στις υποκλίμακες των ερωτηματολογίων του 

Νευρωτισμού, του Στρες Ζωής, της Γενικής Υγείας και του Υποκειμενικού Άγχους  

ανά φύλο. 
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Άνδρες  

(Ν=51) 

Γυναίκες 

(Ν=75) 

 

Μεταβλητές 

M SD M SD 

 

 

t 

 

 

p 

Νευρωτισμός 34.33 3.72 32.73 4.10 2.231 0.027 

Στρες Ζωής 15.42 3.73 17.22 4.33 -2.417 0.017 

Γενική Υγεία 81.81 17.26 81.30 13.96 0.181 0.857 

Υποκειμενικό Άγχος 26.92 6.67 29.43 6.08 -2.208 0.029 

 

 Όπως δείχνει ο Πίνακας 2, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανά 

φύλο (t=2.231, df=124, p=0.027) στην υποκλίμακα του Νευρωτισμού. Δεδομένου ότι 

όσο ανεβαίνει το συνολικό σκορ, τόσος μικραίνει ο νευρωτισμός και το αντίστροφο, 

το εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι άνδρες φοιτητές του δείγματος εμφάνισαν 

στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα Νευρωτισμού συγκριτικά με τις 

γυναίκες. 

 Επίσης, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανά φύλο (t=-2.417, 

df=122, p=0.017) στην υποκλίμακα του Στρες Ζωής. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες 

φοιτητές του δείγματος εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Στρες 

Ζωής συγκριτικά με τους άνδρες. 

 Παρόμοιο είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά στην ύπαρξη στατιστικώς 

σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων στην υποκλίμακα του Υποκειμενικού 

Άγχους. Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανά φύλο 

(t=0.181, df=127, p=0.029) στην υποκλίμακα του Υποκειμενικού Άγχους. 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες φοιτητές του δείγματος εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα Υποκειμενικού Άγχους συγκριτικά με τις άνδρες. 

 Αντίθετα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, δεν βρέθηκαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές (t=-2.208, df=123, p=0.857) μεταξύ των δύο φύλων 

όσον αφορά στην υποκλίμακα της Γενικής Υγείας. 
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3.4.Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Συνοπτικά λοιπόν, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι τα παρακάτω: 

1. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής μέτριας θετικής συσχέτισης 

ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το Υποκειμενικό Άγχος, δηλαδή όσο 

μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Στρες Ζωής που βιώνει το άτομο τόσο 

μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο του Υποκειμενικού Άγχους του. 

2. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής μέτριας αρνητικής 

συσχέτισης ανάμεσα στο Νευρωτισμό και το Στρες Ζωής, δηλαδή όσο 

μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Νευρωτισμού που αναφέρει το άτομο τόσο 

μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο του Καθημερινού Άγχους του.  

3. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής χαμηλής αρνητικής 

συσχέτισης ανάμεσα στο Νευρωτισμό και τη Γενική Υγεία, δηλαδή όσο 

μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Νευρωτισμού που αναφέρει το άτομο τόσο 

περισσότερα είναι τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας του.  

4. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής μέτριας αρνητικής 

συσχέτισης ανάμεσα στο Νευρωτισμό και το Υποκειμενικό Άγχος, δηλαδή 

όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Νευρωτισμού που αναφέρει το άτομο 

τόσο μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο του Υποκειμενικού Άγχους του.  

5. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής μέτριας θετικής συσχέτισης 

ανάμεσα στο Στρες Ζωής και το Υποκειμενικό Άγχος, δηλαδή όσο 

μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του Καθημερινού Άγχους που αναφέρει το άτομο 

τόσο μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο του Υποκειμενικού Άγχους του.  

6. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα 

στο Στρες Ζωής και τη Γενική Υγεία, δηλαδή το επίπεδο του Στρες Ζωής δεν 

σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τη Γενική Υγεία του ατόμου.  

7. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα 

στη Γενική Υγεία και το Υποκειμενικό Άγχος, δηλαδή το επίπεδο του 

Υποκειμενικού Άγχους δεν σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τη Γενική 

Υγεία του ατόμου. 

8. Βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανά φύλο  στην υποκλίμακα του 

Νευρωτισμού. Συγκεκριμένα, οι άνδρες φοιτητές του δείγματος εμφάνισαν 
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στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα Νευρωτισμού συγκριτικά με τις 

γυναίκες.  

9. Βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανά φύλο στην υποκλίμακα του 

Στρες Ζωής. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες φοιτητές του δείγματος εμφάνισαν 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Στρες Ζωής συγκριτικά με τους 

άνδρες. 

10. Βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανά φύλο στην υποκλίμακα του 

Υποκειμενικού Άγχους. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες φοιτητές του δείγματος 

εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Υποκειμενικού 

Άγχους συγκριτικά με τους άνδρες. 

11. Δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον 

αφορά στην υποκλίμακα της Γενικής Υγείας. 

 

 

4.Συζήτηση 

            Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνονται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους. Όπως προβλέψαμε, βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στο στρες ζωής και το υποκειμενικό άγχος, όπως σημαντική ήταν και η 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στο νευρωτισμό και τη σωματική και ψυχική υγεία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, η συνάφεια ανάμεσα στο νευρωτισμό και 

το στρες ζωής ήταν αρνητική, όπως και η συνάφεια ανάμεσα στο νευρωτισμό και το 

υποκειμενικό άγχος. Αυτό σημαίνει, ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα επίπεδα του 

νευρωτισμού, τόσο μεγαλύτερο είναι το υποκειμενικό άγχος και το στρες ζωής.  

Εντούτοις, το στρες ζωής και το υποκειμενικό άγχος δε βρέθηκαν να συνδέονται με 

τη σωματική και ψυχική υγεία.  

Όσον αφορά στις διαφορές των δύο φύλων, βρέθηκε ότι οι γυναίκες 

παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα, τόσο υποκειμενικού άγχους, όσο και στρες ζωής. 

Επιπλέον, οι γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερο επίπεδο νευρωτισμού. Τέλος, δε 

βρέθηκαν διαφορές στη σωματική και ψυχική υγεία των δύο φύλων. 

Τα αποτελέσματα μας φαίνεται να δικαιώνουν αρκετούς ερευνητές που 

υποστηρίζουν ότι τα αυξημένα επίπεδα νευρωτισμού σχετίζονται με αύξηση των 

συμπτωμάτων στη ψυχική και σωματική υγεία (Friedman, 2004). Αναφορικά με αυτό 

το θέμα έχουν υπάρξει αμφισβητήσεις αναφορικά με το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό 

η συγκεκριμένη διάσταση προσωπικότητας επηρεάζει την ανάπτυξη σωματικής 
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παθολογίας και ψυχοπαθολογίας. Μάλιστα, κάποιοι ερευνητές τονίζουν τη σημασία 

του στρες και του άγχους, ως πολύ σημαντικότερου παράγοντα ανάπτυξης 

σωματικών και ψυχικών διαταραχών (Engelhard & συν., 2003 Murberg & Bru, 

2007). 

Στην παρούσα μελέτη, αν και έχουν βρεθεί στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στο υποκειμενικό άγχος, το στρες ζωής και το νευρωτισμό, 

όμως, δε βρέθηκε να συσχετίζεται η γενική υγεία ούτε με το στρες ζωής, ούτε με το 

υποκειμενικό άγχος. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με πολυάριθμες μελέτες 

και με την κοινώς αποδεκτή άποψη ότι το στρες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 

την ανάπτυξη σωματικών και ψυχικών παραπόνων (Kudielka & Kirschbaum, 2004). 

Ίσως το παραπάνω εύρημα να μπορεί να εξηγηθεί με βάση το γεγονός ότι το δείγμα 

μας αποτελούνταν από φυσιολογικό πληθυσμό, που δεν υπέφερε από κάποιες 

σωματικές ή ψυχικές παθήσεις. Παρόλα αυτά, το εύρημα αποτελεί έκπληξη. 

Όπως είδαμε, ο νευρωτισμός συσχετίστηκε με το στρες ζωής. Αυτό το 

εύρημα, αν και αναμενόμενο, αποτελεί ανοικτό αντικείμενο διερεύνησης, όσον 

αφορά στη συζήτηση για το κατά πόσο τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό συμβαίνει να 

βιώνουν τυχαία περισσότερα στρεσογόνα ερεθίσματα, πράγμα που μπορεί να 

συντελεί στη αύξηση του νευρωτισμού ή κατά πόσο ο υψηλός νευρωτισμός οδηγεί σε 

συμπεριφορές και επιλογές που αυξάνουν το στρες ζωής και το υποκειμενικό άγχος 

(Schneider, 2004). 

Αναφορικά με τα ευρήματα μας για τα δύο φύλα, αυτά ήταν λίγο πολύ 

συναφή με τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς θεωρείται ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

κάπως υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού σε σχέση με τους άνδρες (Watson, 2004). 

Παρόλα αυτά, οι διαφορές των δύο φύλων σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν μελετηθεί 

ιδιαίτερα συστηματικά, όπως χρειάζεται περαιτέρω μελέτη το κατά πόσο τα υψηλά 

επίπεδα νευρωτισμού στις γυναίκες επηρεάζουν τη βαθμολογία τους σε 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που σχετίζονται με τη γενική υγεία (Williams & 

Wiebe, 2000). Παρόλα αυτά, στην παρούσα μελέτη δε βρέθηκαν διαφορές στη γενική 

υγεία μεταξύ των δύο φύλων. 

Στους περιορισμούς της έρευνας, θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι οι 

συσχετίσεις στην παρούσα έρευνα έχουν συναφειακό χαρακτήρα, πράγμα που δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων πέρα από μια ένδειξη για την 

ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ των διάφορων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Χρειάζεται περισσότερο πολύπλοκος μεθοδολογικός σχεδιασμός για την εξαγωγή πιο 
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ασφαλών συμπερασμάτων. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα και η προσθήκη και 

άλλων μεταβλητών-χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως είναι ο 

ναρκισσισμός για παράδειγμα, ώστε να εξεταστεί πως διαμορφώνεται σε αυτήν την 

περίπτωση η σχέση νευρωτισμού με τη γενική υγεία.    
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