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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η Κοινωνική Ψυχολογία ,µέσα από ένα κοινωνικοψυχολογικό βλέµµα, µας παρέχει την 

δυνατότητα να παρατηρήσουµε την αλληλεπίδραση – διαντίδραση του ανθρώπου µε 

άλλα άτοµα και µε οµάδες. Η παρούσα διπλωµατική εργασία, σκοπό έχει να εκπονήσει 

µια ψυχοκοινωνική προσέγγιση στους αστυνοµικούς. Επιχειρεί να καταγράψει 

παραµέτρους που σχετίζονται µε εκδήλωση συµπτωµάτων άγχους – ανησυχίας και να 

αναλύσει την «κινητικότητα» του φαινοµένου αυτού µέσα στους κόλπους του 

εργασιακού οργανισµού και ανάµεσα στα µέλη του. 

Αρχικά, θα κάνουµε µια σύντοµη ανασκόπηση στον χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, 

όπου θα δούµε πώς η Ψυχολογία της Εργασίας – Συµβουλευτική, µπορεί να εισχωρήσει 

στον χώρο ης εργασίας, να κάνει εκτιµήσεις και παρεµβάσεις σους εργαζόµενους και 

στην χάραξη διοικητικού πλαισίου. Στην συνέχεια, µέσα από µια σύντοµη περιγραφή των 

καθηκόντων και των υποχρεώσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, θα 

συµπεράνουµε τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα του αστυνοµικού επαγγέλµατος. 

Επίσης, για την κατανόηση του αστυνοµικού θεσµού, θα δούµε µέσα από µια σύντοµη 

ιστορική αναδροµή την κοινωνική του χρησιµότητα, αλλά και την διαχρονική του 

συνέχεια. 

Στην επόµενη ενότητα, θα προσεγγίσουµε αναλυτικά, τους όρους στρες και  θα δούµε 

την ετυµολογική και εννοιολογική του προέλευση. Πρόκειται , όπως θα δούµε για µια 

βιολογικά σκόπιµη ανθρώπινη εκδήλωση, η οποία είναι συνυφασµένη µε κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα και µε σκοπό να κρατά τον άνθρωπο στην απαραίτητη για την 

επιβίωσή του εγρήγορση. Μια µορφή έκφρασης του στρες, είναι και το  εργασιακό στρες, 

που παρατηρείται στους εργαζόµενους κυρίως από την πίεση που τους προκαλεί η 

εργασία τους. Γεννάται µέσα από το ορµονικό σύστηµα (υπόφυση) η συχνή παρουσία 

του επηρεάζει καταλυτικά ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισµό.  

Ακολούθως, θα περιγράψουµε περιληπτικά το άγχος και θα αναφερθούµε στις αγχώδεις 

διαταραχές. Πρόκειται για µια συχνή κατηγορία διαταραχών στον γενικό πληθυσµό και 

ειδικότερα στον αστυνοµικό πληθυσµό. Τόσο το µετατραυµατικό στρες (PTSD), όσο και 

οι κρίσεις πανικού είναι οι κυριότερες εκφάνσεις των διαταραχών αυτής της κατηγορίας 

στους αστυνοµικούς. Στην συνέχεια, δηµιουργείται ένα ακόµα κεφαλαίο -  θεωρητική 

γέφυρα µε σκοπό να συνδέσει την αστυνοµία µε την ψυχολογία. Στο κεφάλαιο αυτό, 

βλέπουµε πως ο αστυνοµικός οργανισµός µπορεί να συσχετιστεί µε την επιστήµη της  

ψυχολογίας. Η βασικότερη προσφορά θα είναι η ψυχοκοινωνική παρέµβαση στον 
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αστυνοµικό πληθυσµό που έχει σοβαρότατες ψυχοσωµατικές επιδράσεις από την πίεση 

της εργασίας του. Στο κεφάλαιο αυτό, µέσα από µια βιβλιογραφική ανασκόπηση, της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας, θα επιχειρήσουµε να καταγράψουµε τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αστυνοµικοί και έχουν σχέση µε τον χώρο της 

ψυχολογίας. Επίσης, θα δούµε τις διαφορές των συµπτωµάτων πίεσης – στρες των 

αστυνοµικών, ανάλογα µε το φύλο, τον βαθµό, και τα χρόνια υπηρεσίας. Οι ατοµικές 

αυτές διαφορές θα µας βοηθήσουν στον σχηµατισµό και την διατύπωση των ερευνητικών 

υποθέσεων στο δεύτερο µέρος της εργασίας  (το ερευνητικό). 

Στο δεύτερο µέρος, όπως προαναφέρθηκε, θα αναλύσουµε τις παραµέτρους της 

ερευνητικής µας προσέγγισης. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια έρευνα µε σκοπό να 

καταγράψει το στρες στο αστυνοµικό επάγγελµα. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο και τον 

Ιούλιο του 2005 στα Χανιά και το Ρέθυµνο. Συµµετείχαν 65 αστυνοµικοί που 

συµπλήρωσαν την κλίµακα περιγραφής συχνότητας συµπτωµάτων άγχους – ανησυχίας 

του Zung. Μελετήθηκε η συχνότητα συµπτωµάτων που περιγράφονται στην παραπάνω 

κλίµακα, σε σχέση µε το φύλο (άντρες – γυναίκες αστυνοµικοί), το βαθµό (υψηλόβαθµοι 

– χαµηλόβαθµοι αστυνοµικοί) και τα έτη υπηρεσίας (0 µέχρι 15 έτη – 16- 30 έτη). 

Επίσης, µέσα από την ερευνητική αυτή προσέγγιση µπορούµε να δούµε τα συχνότερα και 

τα σπανιότερα συµπτώµατα άγχους στους αστυνοµικούς.  

Ουσιαστικά, µέσα από την παραπάνω ερευνητική προσέγγιση, θα σκιαγραφήσουµε,  

µε τις µεθόδους της κοινωνικής ψυχολογίας,  το φαινόµενο εργασιακό στρες στο 

αστυνοµικό επάγγελµα και  θα προσπαθήσουµε να δώσουµε λύσεις και να κάνουµε 

ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις,  µε βάση την Κλινική Ψυχολογία.   Πρόκειται για µια 

έρευνα µε ένα επίκαιρο και σύγχρονο ερευνητικό πεδίο, αφού η προσέγγιση σε ένα 

τέτοιο φαινόµενο, εξυπηρετεί  όχι µόνο τον ψυχικό κόσµο του επαγγελµατία 

αστυνοµικού, αλλά και την συνολική του προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Όπως 

και κάθε έρευνα φωτίζει ένα µόνο πεδίο του ζητήµατος και αφήνει ανοιχτές τις υπόλοιπες 

πτυχές για µελλοντικές προσεγγίσεις.  

Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να εκφράσω τις ευχαριστίες µου, για την επιστηµονική 

επίβλεψη της παρούσας εργασίας στην εκλεκτή καθηγήτρια του Τµήµατος Ψυχολογίας 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης κα. Αναστασία - Βαλεντίνη Ρήγα, η οποία µε επιστηµονική 

µεθοδικότητα κατεύθυνε τον ολοκλήρωση της εργασίας και παρείχε αξιόπιστο 

επιστηµονικό υλικό.   

Επίσης, θα πρέπει να εκφράσω ευχαριστίες στους αστυνοµικούς που πρόθυµα, 

συµµετείχαν στην έρευνα µε την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων.  



«Εργασιακό Στρες  & Αστυνοµικό Επάγγελµα» 

 

 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.1  - Κοινωνική Ψυχολογία – Ψυχολογία της εργασίας 
 

Η εργασία είναι µια δραστηριότητα, συνυφασµένη µε την καθηµερινότητα του 

ανθρώπου. Από τα προϊστορικά χρόνια παρουσιάζεται απαραίτητη για την επιβίωση των 

ανθρώπινων πληθυσµών και φαντάζει σαν µια βιολογικά σκόπιµη και προγραµµατισµένη 

ανάγκη-δραστηριότητα. Στην πρωταρχική της µορφή συνίστατο στην εξασφάλιση των 

πόρων που θα εξασφαλίσουν στον άνθρωπο την ικανοποίηση των πρωτογενών- βιοτικών 

του αναγκών και στην συνέχεια εξελίσσεται σε µια µεταπρατική διαδικασία ανταλλαγής 

προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία κορυφώνεται µε τον καταµερισµό της εργασίας όπου  

ουσιαστικά εξειδικεύει και εξατοµικεύει  την εργασία. ∆ιαχρονικά φτάνει στις µέρες µας, 

µέσα από την καταλυτική επίδραση της Βιοµηχανικής Επανάστασης διαµορφωµένη σε 

µια απαραίτητη καθηµερινή δραστηριότητα µε κοινωνική, ατοµική και πολιτισµική 

προέκταση. 

Πέρα από τα παραπάνω, η συµµετοχή στην εργασία, κατά την αρχαιότητα ήταν από τις 

ουσιαστικές διακρίσεις για τον διαχωρισµό των ελευθέρων από τους δούλους, αλλά και 

των κανονικών από τους ατελείς πολίτες. (Καµπέρης, 2001) 

Η εργασία, όπως έχει αναλωθεί σε αρκετές κοινωνικές  µελέτες, (Φαναριώτης, 1996) 

είναι µια αναγκαστική δραστηριότητα που συµβάλλει στην ολοκλήρωση της κοινωνικής 

υπόστασης του ανθρώπου. Σε σχετική έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, καταγράφηκε ότι, η 

πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν αν θα συνέχιζαν να εργάζονται, αν ξαφνικά αποκτούσαν 

τεράστια περιουσία, απάντησαν ότι θα συνέχιζαν την εργασία τους. Ουσιαστικά η 

εργασία συνδέει τον άνθρωπο µε την κοινωνία και µπορούµε κρίνοντας από αυτήν, να 

διαπιστώσουµε µε επάρκεια: το πνευµατικό επίπεδο του ατόµου, την 

οικονοµικοκοινωνική του κατάσταση και  τις µελλοντικές του προοπτικές. 

 Έτσι, µέσα στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο η ερευνητική εφαρµογή δείχνει ότι οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων για την εργασία φανερώνουν µια εργασία 

ικανοποιητική και  ευπρόσδεκτη, που  κυρίως µέσα από τις κοινωνικές σχέσεις,  την 

εµπειρία ή την εξειδίκευση υπόσχεται µια θέση εξουσίας. Πέρα από την γενική επιθυµία 

για µια καλύτερη ή σίγουρη εργασία, η πλειονότητα των νέων θέλει να αλλάξει την 

εργασία που κάνει και να βρει µια άλλη, καλύτερη. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η 
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εργασία έχει µεγάλη σηµασία για την καθηµερινότητά µας και µάλιστα είναι 

συνυφασµένη µε αυτήν.    

Συνολικά η εργασία επηρεάζει ολόκληρη την προσωπικότητα και την συµπεριφορά του 

ανθρώπου. Επιγραµµατικά µπορούµε να σηµειώσουµε για την σηµασία της ότι : 

Συµβάλλει στην ικανοποίηση των βιοτικών και κοινωνικών αναγκών του εργαζόµενου, 

δηµιουργεί δυνατότητες για οικονοµικό κέρδος και απόκτηση υλικών αγαθών 

(αυτοκίνητο, τεχνολογικά µέσα) τα οποία θεωρούνται σύµβολα ευηµερίας και ασκούν 

σοβαρή επίδραση στην κοινωνική διαφοροποίηση, δηµιουργεί πλαίσιο επαφής των 

ανθρώπων και ανάπτυξης κοινωνικών (φιλικών και συναδελφικών) σχέσεων, παρέχει 

υπόβαθρο ικανοποίησης των φιλοδοξιών. 

Η σπουδαιότητα της εργασίας, λοιπόν, παρουσιάζεται ευκρινώς µε βάση τα παραπάνω 

και επιπρόσθετα σηµασιοδοτεί την σπουδαιότητα όλων των εµπλεκοµένων σε αυτήν 

παραµέτρων, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, το περιβάλλον εργασίας  και ο 

ελεύθερος χρόνος. Στο σηµείο αυτό εισέρχεται  η Ψυχολογία Της Εργασίας – 

Συµβουλευτική µε πεδίο δράσης, εργασιακούς οργανισµούς και όλο το φάσµα των άµεσα 

συσχετιζόµενων παραγόντων (οικογένεια – προσωπικότητα – επαγγελµατική 

εκπαίδευση- αξιοποίηση προσωπικού και οργάνωση παραγωγής κλπ). Η Ψυχολογία της 

εργασίας λοιπόν, (Hollway, 1991) σχετίζεται µε την απόκτηση γνώσης για τα στοιχεία 

εκείνα που αφορούν στους εργαζόµενους, στον εργασιακό τους χώρο και επηρεάζει την 

πρακτική στους εργασιακούς οργανισµούς. Επίσης, ασχολείται µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά και δραστηριότητα στο χώρο εργασίας. Εξετάζει τις παραµέτρους που 

επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά στην έκβαση της εργασίας. Στις παραµέτρους 

αυτές συµπεριλαµβάνονται το κοινωνικό και οργανωτικό περιβάλλον, οι διαδικασίες 

εκτέλεσης της εργασίας και οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον άνθρωπο που εκτελεί 

µια εργασία (Κουφάκου, 1989). 

Όλοι οι παραπάνω τοµείς δεν µπορούν να συµπεριληφθούν κάτω από ένα γενικό τίτλο, 

επειδή αντανακλούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες είναι συχνά θεωρητικά 

αντιφατικές ακόµα και κατηγορηµατικά αντίθετες. Όπως θα δούµε παρακάτω, 

Περιλαµβάνουν την επιστηµονική διαχείριση, την παραγωγικότητα, την εργασιακή 

και κοινωνική Ψυχολογία καθώς και υποκειµενικούς παράγοντες, τις ανθρώπινες 

σχέσεις και την οργανωτική συµπεριφορά.  

Η ψυχολογία λοιπόν,  δεν θα µπορούσε να απέχει από τον χώρο της εργασίας. Η  

ψυχοκοινωνική παρέµβαση που θα µπορούσε να ασκήσει ένας ψυχολόγος σε ένα 

ψυχοκοινωνικό οργανισµό, είναι απαραίτητη καθώς η εργασία µας, επηρεάζει τον εαυτό 
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µας, τις διαπροσωπικές µας σχέσεις, την ανάπτυξη του εγώ, την αυτοπειθαρχία και 

γενικότερα, την οικονοµική και κοινωνική οργάνωση της καθηµερινότητάς µας.  Η 

ψυχολογία της εργασίας λοιπόν, που είναι ένα κοµµάτι της Κοινωνικής Ψυχολογίας, 

εφαρµόζεται στον χώρο της εργασίας µε σκοπό να βελτιώσει τις παρακάτω 

παραµέτρους: αυτογνωσία και µετεκπαίδευση,  οργάνωση και υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις,  συνθήκες εργασίας, (π.χ. περιβάλλον εργασίας, ωράριο, υγιεινή χώρου κλπ), 

εργατικά ατυχήµατα (πρόληψη και θεραπεία), αλλά και την ορθολογική αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου. 

 Ο χώρος της εργασίας λοιπόν, αποτελεί φυσικό πεδίο εφαρµογής της Ψυχολογίας. Ο 

ψυχολόγος σύµβουλος, έχει την δυνατότητα να κάνει παρεµβάσεις τόσο στους 

εργαζόµενους, όσο και στο περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Έχει σαν εργαλείο την 

«έρευνα πεδίου» και έτσι συγκεντρώνει χρήσιµες πληροφορίες και βελτιώνει τον τρόπο 

και τις συνθήκες εργασίας, ασκεί συµβουλευτική δράση µε σκοπό να µπορέσει να 

αναπτύξει προγράµµατα παρέµβασης,  

Ο στόχος του είναι να µειώνει τις δυσάρεστες συνέπειες από την εργασία (Burn out. 

stress), να κάνει εύρωστο και βιώσιµο τον εργασιακό οργανισµό και να εξυπηρετεί την 

ατοµική και διοµαδική ανάπτυξη στο χώρο εργασίας. Γενικότερα, η ενασχόληση του, 

µπορεί να περιλαµβάνει έρευνα πεδίου, αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και ανάπτυξη 

προγραµµάτων παρέµβασης, αξιολόγησης του προσωπικού και την τοποθέτηση του σε 

ανάλογους εργασιακούς χώρους, παρεµβάσεις σε διοικητικά θέµατα (π.χ. κανονισµός 

εργασίας), αλλά και η εκτίµηση – διερεύνηση της δυσαρέσκειας ή της ικανοποίησης από 

την εργασιακή απόδοση σε σχέση µε τις απολαβές. 

Επίσης είναι δυνατή η εκπόνηση συµβουλευτικών προγραµµάτων- παρεµβάσεων προς 

τους διοικούντες και προς το προσωπικό τόσο για οργανωτικά όσο και για θεραπευτικά 

θέµατα. Ακόµα έχει την δυνατότητα να καταγράψει την συµπεριφορά των υπαλλήλων, 

τις ώρες παραµονής στο χώρο εργασίας, το είδος της εργασίας, την υγεία, τις απουσίες , 

τις αποδοχές σε συνδυασµό µε την απόδοση στην εργασία. Όλοι οι παραπάνω τοµείς, οι 

οποίοι ποικίλουν από άτοµο σε άτοµο, θα µπορούσαν να συσχετιστούν ώστε να προκύψει 

οµαλή διατοµική και διοµαδική αντίδραση µε σκοπό την ατοµική και εργασιακή 

ισορροπία (Ρήγα, 2004).  

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια και µε ένα κοινωνιολογικό βλέµµα, θα προσπαθήσουµε 

να εφαρµόσουµε την «κοινωνική- κλινική προσέγγιση» της Ψυχολογίας σε έναν 

ψυχοκοινωνικό οργανισµό (αστυνοµία) και να σκιαγραφήσουµε παραµέτρους που 

σχετίζονται µε το άγχος κατά την άσκηση του αστυνοµικού επαγγέλµατος. Για την 
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καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης, στην συνέχεια, θα µας απασχολήσουν 

εννοιολογικά οι όροι Αστυνοµία, άγχος - στρες και εργασιακό στρες ώστε µέσα από 

την πλήρη βιβλιογραφική κατανόηση τους να µεταβούµε  στην ερευνητική µας 

προσέγγιση.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Εργασιακό Στρες  & Αστυνοµικό Επάγγελµα» 

 

 9

1.2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

1.2.1 - Ιστορική αναδροµή 

Αν η εργασία στην πιο απλή – πρωταρχική της µορφή, δηλαδή την µορφή µε την 

οποία εξυπηρετούσε τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου είναι ταυτόχρονη µε την 

εµφάνιση του ανθρώπου, η ανάγκη για ύπαρξη αστυνοµικών υπηρεσιών είναι επίσης 

ταυτόχρονη µε  την συγκρότηση οργανωµένων κοινωνιών. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ίδια η λέξη «Αστυνοµία» είτε στην ελληνική είτε 

στην διεθνή ορολογία «Police, Polizei, Politie κ.α) έχει αρχαία Ελληνική προέλευση. 

Είναι σύνθετη λέξη από τους όρους  «Άστυ» όπου στους πρώτους στίχους της Οδύσσειας  

έχουµε την φράση «Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα» και από το επίσης Οµηρικό  

«νέµω»  π.χ. «Ο πάντα νέµων Ζεύς». Ο διεθνής όρος  Police είναι η µεταγενέστερη 

εξέλιξη της ρωµαϊκής  λέξης Politia που φυσικά προέρχεται από την οµόηχη (πολιτεία)  

ελληνική λέξη (Καραβίτης, ∆ανούσης, 2002). 

Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουµε την σύντοµη και περιεκτική ιστορική αναδροµή 

στον αστυνοµικό θεσµό από την αρχαιοελληνική κοινωνία. Στην Ελληνική αρχαιότητα, η 

λέξη αστυνοµία σηµασιοδοτούσε την προστασία  της πόλης και είχε το ίδιο ακριβώς 

όνοµα µε την σηµερινή (αστυνοµία), παρά το ότι ο θεσµός διαχρονικά είχε διαφορετικές 

αρµοδιότητες. Η ύπαρξη αστυνοµικού θεσµού προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων  δικαίου 

δηλαδή κοινά αποδεκτών κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν τις διαπροσωπικές και 

κοινωνικές σχέσεις. Μέσα από την ύπαρξη των πρώτων κοινωνικών οµάδων   

προκύπτουν οι φυλές που σταδιακά µετεξελίσσονται στις πρώτες πόλεις – κράτη. Σε αυτά 

τα πρώτιστα αστυνοµικά καθήκοντα προβλέπουν την διατήρηση της ευκοσµίας και της 

ευταξίας στην πόλη.  Για παράδειγµα στην αρχαία Αθήνα, (την περισσότερο οργανωµένη 

κοινωνία της εποχής) προβλέπονται καθήκοντα αστυνοµίας τάξης και ασφάλειας, 

αγορανοµικού ελέγχου, υγειονοµικής εποπτείας, πολεοδοµίας, υπηρεσία δεσµωτηρίων 

(σύλληψη κακοποιών), αστυνοµία των ξένων και  αστυνοµία των ηθών. Παρατηρούµε 

ότι οι αρµοδιότητες, διαχρονικά είναι όµοιες µέχρι και σήµερα.  

Κατά την Ρωµαϊκή εποχή, µετά το 146 π.Χ.  η αστυνοµία  συνεχίζει να έχει τις ίδιες 

αρµοδιότητες, αφού δεν καταλύεται ισοπεδωτικά η πολιτειακή τάξη. Όµως στο τέλος του 

1ου µ.Χ.  αιώνα η αστυνοµία αντικαθίσταται από τον έπαρχο της πόλης και εµφανίζεται η 

µυστική αστυνοµία, η οποία διατηρείται µέχρι τον 5ο µ.Χ. αιώνα.  

Στα χρόνια του Βυζαντίου, το 539 µ.Χ. ο Ιουστινιανός διευρύνει τις αρµοδιότητες 

των αστυνοµικών οργάνων µε έµφαση στα καθήκοντα ελέγχου των αλλοδαπών, οι οποίοι 
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ήταν µάστιγα ανεργίας και ανέχειας για την κοινωνία.  Από το 1060 µ.Χ. αστυνοµικά 

καθήκοντα αποδίδονται στους «κουαίστορες» στους «επισκεπτίτες» και στους «σιτώνες» 

(Καραβίτης, ∆ανούσης, 2002). 

Στην περίοδο της τουρκοκρατίας,  οι Οθωµανοί αξιωµατούχοι ασκούσαν αστυνοµική 

εξουσία. Από ελληνικής πλευράς υπεύθυνοι για την ευταξία ήταν οι εκπρόσωποι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αρµατολοί της Ρούµελης και του Μοριά ήταν λύσεις ανάγκης 

για τους κατακτητές. Τα ένοπλα αυτά τµήµατα, αποτέλεσαν την πρώτη µορφή 

στρατιωτικά εκπαιδευµένων µονάδων  που µετεξελίσσονται σε απελευθερωτικές 

δυνάµεις. Από τα πρώτα στάδια της απελευθέρωσης και απο τις πρώτες προσπάθειες για 

δηµιουργία πολιτειακής εξουσίας (π.χ 26 Μαΐου 1821- Μονή Καλτετζών) συστήνεται η 

Πελοποννησιακή Γερουσία η οποία αποκτά αρµοδιότητες    εσωτερικής ασφάλειας.  Στις 

24 Ιουνίου 1821 στην Ύδρα, οι πρόκριτοι του νησιού, αποφασίζουν την σύσταση 

αστυνοµίας µε σκοπό την τήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής ευταξίας. Σταδιακά σε 

ολόκληρη την επαναστατηµένη Ελλάδα µαζί µε όλες τις προσπάθειες για πολιτειακή 

λειτουργία, παρατηρούνται και προσπάθειες ανάθεσης Αστυνοµικών καθηκόντων. 

Ακολουθεί (15 Ιανουαρίου 1822) η σύσταση 8 Υπουργείων ανάµεσα τους και  

Υπουργείου (Μινιστέριο) της Αστυνοµίας.  Ο Καποδίστριας στα πλαίσια των 

µεταρρυθµίσεων του ανασυγκροτεί και τον αστυνοµικό θεσµό. Ακολουθούν τα χρόνια 

της αντιβασιλείας, οπού και µε την «βαυαρική» ενίσχυση, κυρίαρχο µέληµα είναι η 

εµπέδωση ευταξίας και αισθήµατος ασφαλείας στη Χώρα. 

Σηµαντικό είναι να αναφερθούµε στην ίδρυση της Χωροφυλακής που από το 1833 

ταυτίζεται µε κάθε ιστορική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. (α΄ και β΄ παγκόσµιοι 

πόλεµοι, συµµετοχή στην Εθνική Αντίσταση κλπ). Το 1920, ιδρύεται και η Αστυνοµία 

Πόλεων µε σκοπό την προσφορά αστυνοµικών υπηρεσιών στις πόλεις των Αθηνών, της 

Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Κέρκυρας. (Ν.2461/25-07-1920)Το 1955 αρχίζει, µε 

τον Κώδικα του 1955 ο εκσυγχρονισµός και η νοµοθετική εξειδίκευση της  αποστολής 

του σώµατος της Χωροφυλακής. (Καραβίτης, ∆ανούσης, 2002).   

Η ουσιαστική ύπαρξη δύο αστυνοµικών θεσµών, στην ελληνική κοινωνία παύει το 

1984 και µαζί τα όποια προβλήµατα οργάνωσης και δια-υπηρεσιακής συνεργασίας. Ο 

ιδρυτικός νόµος είναι ο νόµος 1481/84 ο οποίος ιδρύει την Ελληνική Αστυνοµία, µε την 

σηµερινή της µορφή. 
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1.2.2.- Η Ελληνική Αστυνοµία Σήµερα, καθήκοντα και υποχρεώσεις του 

προσωπικού 

 

Για να είναι δυνατή η κατανόηση της φύσεως του αστυνοµικού επαγγέλµατος, θα 

πρέπει να κάνουµε µια σύντοµη περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων του 

αστυνοµικού προσωπικού. Όπως παρατηρούµε από την σύγχρονη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, η  ίδια αυτή η φύση των καθηκόντων,  είναι ο βασικότερος 

αιτιολογικός παράγοντας που οδηγεί στον σύγχρονο αστυνοµικό σε συµπτώµατα 

εργασιακού στρες και διαταραχών άγχους. 

Με τον Νόµο 1481/84 Ιδρύεται όπως είδαµε παραπάνω το ισχύον Αστυνοµικό Σώµα 

στην Ελλάδα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Μέσα από τον ιδρυτικό αυτό νόµο, 

παρουσιάζεται ο σκοπός και η φύση του έργου της. Προβλέπεται ότι πρόκειται για ένα 

ιδιαίτερο ένοπλο σώµα µε στρατιωτική οργάνωση και ιεραρχία. Συµµετέχει στην τήρηση 

της τάξεως, στην  εθνική και πολιτική άµυνα σε συνεργασία µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις. 

Ασκεί (άρθρο 8 Ν1481/84)1 στα πλαίσια του νόµου το σύνολο των αστυνοµικών 

αρµοδιοτήτων, δηλαδή την γενική αστυνόµευση, την τροχαία, την δηµόσια  ασφάλεια, 

την κρατική ασφάλεια και την πολιτική κινητοποίηση.   

Τα αστυνοµικά καθήκοντα λοιπόν ουσιαστικά καθορίζουν την 

µορφή εργασίας που ασκεί ο αστυνοµικός υπάλληλος. Όπως και 

σε κάθε εργασία, η εργασία του αστυνοµικού µπορεί να επηρεάσει 

την προσωπικότητα του σε θέµατα υγείας, διαµόρφωσης του 

ελεύθερου χρόνου, οικογενειακής ευηµερίας κ.α. 

Η επαγγελµατική αστυνοµική πρακτική, εξαιτίας της 

ιδιαίτερης επαγγελµατικής φύσης, είναι πολυσχιδής. Σε όλο το 

φάσµα της αστυνοµικής εργασίας, που έχει την µορφή διωκτικού µηχανισµού, ο 

αστυνοµικός υπάλληλος  αντιµετωπίζει επερχόµενο φόβο και απειλή. Αυτό συµβαίνει 

όταν εργάζεται σε εξωτερικής φύσεως υπηρεσίες (περιπολίες, σκοπός σε σηµεία – 

στόχους, κατοπτεύσεις χώρων) αφού αισθάνεται διαρκώς να απειλείται ακόµα και  η ζωή 

του. Συχνά είναι τα περιστατικά οπού αστυνοµικοί πέφτουν θύµατα επίθεσης κακοποιών 

ή τροµοκρατικών οργανώσεων. Ακόµα όµως και οι αστυνοµικού που εργάζονται σε 

εσωτερικές υπηρεσίες (γραφεία κλπ) νιώθουν την υποχρέωση να αντεπεξέλθουν µε 

πλήρη επάρκεια στα καθήκοντα επειδή η νοµική (π.χ. παράβαση καθήκοντος) και 
                                                 
1 Ν 1481/84 όπως τροποπ. µε Ν.2800/00 (ΦΕΚ 41 -Α’ της 29-02-2000) 

 

Εικόνα1.Το έµβληµα  της Ελληνικής Αστυνοµίας  
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πειθαρχική (πειθαρχικό δίκαιο αστυνοµικού προσωπικού) αντιµετώπιση τους είναι, ξανά 

εξαιτίας της φύσεως του επαγγέλµατος τους, ιδιαίτερα σκληρή. Επιπρόσθετα, συχνά 

έρχεται αντιµέτωπος µε καταστάσεις όπως τροχαία ατυχήµατα και σκληρά εγκλήµατα 

(δολοφονίες) που µπορούν να επηρεάσουν τον ψυχικό του κόσµο. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ο αστυνοµικός υπάλληλος να εξουθενώνεται 

εργασιακά και να υπόκειται στη σκέψη,  ότι ίσως τεθεί αντιµέτωπος σε  ένα φάσµα 

επερχόµενων κινδύνων (φυσικών ή «νοµικών»).    

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2800/ 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» η 

αποστολή και η φύση της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι:  

1«Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την 

επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν 

αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος, και έχει ως αποστολή: 

 α. Την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης 

κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής 

αστυνόµευσης και τροχαίας.  

β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του Κράτους και του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την 

άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.  

2. Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που 

προκύπτει από θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή 

πολέµου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην 

εξασφάλιση της εθνικής άµυνας, σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις.  

3. Η άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης περιλαµβάνει ιδίως: 

 α. Τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννοµης 

προστασίας στους πολίτες και συνδροµής στις αρχές.  

β. Την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους και στις δηµόσιες συγκεντρώσεις και 

συναθροίσεις και την προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων των πολιτών 

κατά τις εκδηλώσεις αυτές. 

 γ. Τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, θεαµάτων και καταστηµάτων. 

 δ. Την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις µεταγωγές των 

κρατουµένων. 

 ε. Τον έλεγχο της τήρησης της αγορανοµικής και τουριστικής νοµοθεσίας. 

 4. Η άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας περιλαµβάνει:  
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α. Τη ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στους δρόµους και στους λοιπούς 

δηµόσιους χώρους. 

 β. Τη µέριµνα για την εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών 

διατάξεων που σχετίζονται µε την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 

 γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχηµάτων.  

5. Η άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:  

α. Τη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της 

ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων.  

β. Τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. 

γ. Τη δίωξη του λαθρεµπορίου και της αρχαιοκαπηλίας.  

δ. Τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρµογή των διατάξεων για τα 

ήθη.  

ε. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υποµνήµατα και την 

προστασία του εθνικού νοµίσµατος και συναλλάγµατος. 

 στ. Την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και 

τον έλεγχο των προσώπων αυτών.  

ζ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων 

αντικειµένων. 

 η. Την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων. 

 6. Η άσκηση της αστυνοµίας κρατικής ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:  

α. Την προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

 β. Την προστασία των επίσηµων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται 

στη χώρα.  

γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραµονή και 

εργασία των αλλοδαπών στη χώρα.  

δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές 

ύλες.  

7. Η Ελληνική Αστυνοµία για την εκπλήρωση της αποστολής της: α. Χρησιµοποιεί 

επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους διαλεύκανσης των εγκληµάτων και διαθέτει 

εγκληµατολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές. β. 

Συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συµµετέχει στο 

∆ιεθνή Οργανισµό Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Ε.Α. - INTERPOL), στην 

Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (EUROPOL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που χειρίζονται θέµατα αστυνοµικής φύσης.  
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8. Η έκταση των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας που εµπίπτουν στα κατά τις 

προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέµατα της αποστολής της, προσδιορίζεται 

από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά διατάξεις.» 

Μέσα από την παραπάνω λεπτοµερή ανάλυση των καθηκόντων και των 

υποχρεώσεων του αστυνοµικού προσωπικού, όπως περιγράφεται νοµοθετικά, µπορούµε 

µε ασφάλεια να εξάγουµε συµπεράσµατα για την πολυπλοκότητα και την επικινδυνότητα 

που προκύπτει από την άσκηση του αστυνοµικού επαγγέλµατος. Επίσης, µέσα από τα 

ποικίλα καθήκοντα των αστυνοµικών, την επικινδυνότητα και την λεπτότητα των 

εργασιακών τους αρµοδιοτήτων, είναι εµφανείς οι λόγοι που οδηγούν στην εκδήλωση 

εργασιακού στρες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3- Εργασιακό Στρες (occupational stress) 
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Επιχειρώντας µια βιβλιογραφική  αναδροµή για διερεύνηση της έννοιας του στρες, 

αρχικά θα πρέπει να πούµε ότι η λέξη «στρες» (stress) δεν είναι ελληνική. Προέρχεται 

από την γαλλική λέξη «destresse» και σήµαινε το να βρίσκεται  κάποιος σε 

στενότερη πίεση (Fontana, 1993).  Στην συνέχεια η λέξη µεταλλάσσεται στα αγγλικά 

στην λέξη «Stress» και στην γλώσσα αυτή αποκτά την έννοια της πίεσης, της έντασης, 

του άγχους. Στην ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται η ίδια λέξη και έχει την έννοια της 

ψυχολογικής πίεσης. Αναφέρεται στις προκλήσεις που διεγείρουν το ενδιαφέρον των 

ανθρώπων και που χωρίς αυτές η ζωή µας θα ήταν ανούσια και άχρηστη για αρκετούς. 

Από την άλλη αντιπροσωπεύει τις καταστάσεις κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι δεν 

µπορούν να ανταποκριθούν οργανικά ή ψυχολογικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος 

και της κοινωνίας για προσαρµογή. Βλέπουµε δηλαδή µια διπολικότητα, που από την µία 

έχει ευεργετικές επιδράσεις για την ζωή µας, ενώ από την άλλη έχει απόλυτα 

καταστροφικές. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουµε τους δύο πόλους του στρες, οι 

οποίοι είναι και οι πιο καθοριστικοί. Κατά τον Fontana, «το στρες είναι µια απαίτηση 

πάνω στις προσαρµοστικές δυνατότητες του πνεύµατος και του σώµατος».  

Πρόκειται για ένα αρκετά σηµαντικό και κοινό πρόβληµα στην καθηµερινότητά µας. 

Αν και το στρες αποτελεί αντικείµενο δράσης των Ψυχολόγων, οι πρώτες έρευνες έγιναν 

από την Ιατρική (medicine). Για παράδειγµα, την πρώτη δεκαετία του αιώνα γιατροί 

περιέγραψαν την σχέση ανάµεσα στα κύρια πρότυπα της προσωπικότητας και τις 

επόµενες ασθένειες.    

Το στρες είναι ένας φυσιολογικός µηχανισµός άµυνας του οργανισµού µας. Είναι 

απαραίτητο για την επιβίωση µας διότι σε περιπτώσεις επικείµενου κινδύνου επιτρέπει 

την άµεση αντίδραση µας. Οι ορµόνες του στρες όπως η αδρεναλίνη θέτουν σε 

συναγερµό τα συστήµατα του οργανισµού που µπορούν έτσι να βρίσκονται σε 

εγρήγορση για να αντεπεξέρχονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.   

Είναι το στρες που κατέστησε δυνατή την επιβίωση του ανθρώπινου είδους από τον 

καιρό που πρωτοεµφανίστηκε διότι του επέτρεπε να αντιµετωπίζει κάθε µορφής απειλές 

για την επιβίωση του. Όµως το στρες µπορεί να προκαλεί προβλήµατα υγείας στις 

περιπτώσεις που διαρκεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς να υποχωρεί.    

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις στην καθηµερινή µας ζωή που µπορεί να δηµιουργούν 

χρόνιο στρες. Ο θάνατος ενός αγαπηµένου προσώπου, η απώλεια εργασίας, τα 

οικονοµικά προβλήµατα, οι συµφορές του χρηµατιστηρίου, το διαζύγιο, µια σοβαρή 

ασθένεια, η υπερφόρτωση από ευθύνες και εργασία, η γέννηση ενός παιδιού, όταν φεύγει 

ένα παιδί από το σπίτι και πολλές άλλες καταστάσεις είναι αιτίες ενεργοποίησης των 



«Εργασιακό Στρες  & Αστυνοµικό Επάγγελµα» 

 

 16

µηχανισµών του στρες.   ∆εν έχει µόνο σηµασία το γεγονός που βρίσκεται στη γένεση 

του στρες αλλά και το πως ο κάθε άνθρωπος βιώνει την εν λόγω κατάσταση και µε ποιο 

τρόπο το αντιµετωπίζει.   

Οι άνθρωποι που δεν µπορούν να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το στρες που 

αναπόφευκτα θα προκύπτει στη ζωή τους, δυνατόν να παρουσιάζουν ψυχικά και 

σωµατικά προβλήµατα διαφόρων βαθµών σοβαρότητας.   

Τα συχνότερα σηµαία και συµπτώµατα που συνοδεύουν το στρες είναι:  

1. Κούραση   

2. Πονοκέφαλοι   

3. Ψηλή πίεση   

4. Αϋπνία   

5. Κατάθλιψη   

6. Στοµαχικές διαταραχές   

7. Πόνοι στην πλάτη   

8. ∆υσκαµψία του αυχένα   

9. Απώλεια ή πρόσληψη βάρους   

10. ∆υσκοιλιότητα ή διάρροια   

11. ∆ύσπνοια   

12. Εφίδρωση   

13. Φόβοι, ανησυχίες, νευρικότητα, ευερεθιστικότητα   

14. Προβλήµατα στις σχέσεις µε τους άλλους   

15. Σεξουαλική δυσλειτουργία  

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι προτού γίνει αποδεκτό ότι µια ενόχληση, σηµείο ή 

σύµπτωµα οφείλεται στο στρες, είναι απαραίτητο µε τη βοήθεια του γιατρού να 

αποκλεισθεί οποιαδήποτε άλλη σωµατική ή ψυχική πάθηση που πιθανόν να υπάρχει.   

Βλέπουµε λοιπόν ότι το πρόβληµα του στρες είναι πολύ συχνό. Επηρεάζει όλους τους 

ανθρώπους και µπορεί να προκαλείται από µεγάλο αριθµό καταστάσεων.   Τα σηµεία και 

συµπτώµατα που προκαλούνται είναι ευρέως φάσµατος και µιµούνται πολλές άλλες 

ασθένειες. Οι στρεσογόνες καταστάσεις µπορεί να έχουν διαφορετικές επιδράσεις από 

άνθρωπο σε άνθρωπο.  Οι επιδράσεις του στρες στην υγεία εξαρτώνται από τον τρόπο µε 

τον οποίο το βιώνει και το αντιµετωπίζει ο κάθε άνθρωπος.      
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Όταν λοιπόν µιλάµε για «χρήσιµο»  στρες, τότε το πνεύµα και το σώµα µπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της προσαρµοστικότητας και τα άτοµο απολαµβάνει την 

προσαρµογή του και ολοκληρώνεται. Στην αντίθετη περίπτωση, η απαίτηση για 

προσαρµογή εξουθενώνεται, έτσι το πνεύµα και το σώµα του ανθρώπου µαστίζονται από 

βλαβερές συνέπειες.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι : 

α) Το στρες µπορεί να έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες. 

β) Το στρες µπορεί να έχει πολυσύνθετη αιτιότητα. 

γ)  Είναι µια απαίτηση που καθορίζεται στην αιτιότητα του σώµατος, δηλαδή 

εξαρτάται από τις αντικειµενικές µας δυνατότητες. Είναι υπαρκτό στη ζωή µας και 

εµφανίζεται για πολλούς λόγους. Εξαρτάται από την προσωπική και κοινωνική διάσταση 

του κάθε ανθρώπου. 

   Το στρες εµφανίζεται καθηµερινά στην ζωή µας και µια πτυχή του περιλαµβάνει 

και την εργασία. Το εργασιακό στρες αναφέρεται στην επιρροή, θετική ή αρνητική που 

έχει πάνω στον εργαζόµενο η επαγγελµατική του δραστηριότητα (Altmaier& Ross, 

1994).  

Το εργασιακό στρες, µπορεί να οριστεί σαν  µια συνάθροιση στρεσογόνων, 

σχετιζόµενων µε την εργασία παραγόντων- καταστάσεων, για όλους τους 

εργαζόµενους. Για παράδειγµα, µια κατάσταση που προκαλεί στρες, είναι  οι πολλές  

απαιτήσεις των ανωτέρων σε ένα επάγγελµα προς τους υφισταµένους. Οι Beehr και 

Newman (1978) εντόπισαν τρεις κατηγορίες συµπτωµάτων τα οποία εµφανίζονται σαν 

συνέπειες εργασιακού στρες : 

α) Ψυχολογικά προβλήµατα: είναι όλα τα συναισθηµατικά προβλήµατα (όπως 

από αίσθηµα µη ικανοποίησης από την εργασία, καταθλιπτικά συµπτώµατα, 

αγχώδεις διαταραχές κλπ.) 

β) Φυσικά συµπτώµατα: είναι δυσκολότερο να τα ορίσουµε, καθώς τα 

συναισθηµατικά προβλήµατα οδηγούν µεν σε σωµατικές δυσλειτουργίες, αλλά είναι 

δύσκολο να αποδειχθεί αιτιότητα. 

γ)    Προβλήµατα συµπεριφοράς: τα διακρίνουµε σε δύο υποκατηγορίες, αρχικά, 

µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για αυτά που αφορούν τον εργαζόµενο (αποφυγή 

εργασίας, κατάχρηση ουσιών, επιθετικότητα, υπερφαγία κλπ) και για αυτά που 

αφορούν τον εργασιακό οργανισµό (αυθαίρετη απουσία από την εργασία, µείωση 

παραγωγικότητας, εργατικά ατυχήµατα, παραίτηση από την εργασία).  
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Ένα σύνοδο πρόβληµα του εργασιακού στρες, είναι η εργασιακή εξουθένωση 

(burnout). (Pines& Aronson, 1981)Η έννοια της εργασιακής εξουθένωσης είναι αρκετά 

δηµοφιλής και φυσικά είναι η πιο συχνή έκφραση του εργασιακού στρες, όταν αυτό 

υπάρχει και µένει αδιόρθωτο. Εκφράζεται από τρία κύρια βασικά χαρακτηριστικά, 

φυσική εξάντληση, συναισθηµατική εξάντληση και πνευµατική εξάντληση. . 

Άνθρωποι που βιώνουν την εργασιακή εξουθένωση, µπορεί να αφήσουν όχι µόνο την 

εργασία τους, αλλά και γενικότερα να παραιτηθούν από το επάγγελµά τους. Αυτή η 

απώλεια είναι συχνή στα επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών, όπως αυτά των 

εκπαιδευτικών. Κάποιες άλλες κατηγορίες που τελικά αποφασίζουν να παραµείνουν στην 

εργασία τους, βαθµιαία χάνουν κάθε ενθουσιασµό για την προσωπική και επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη. 

Επιδηµιολογικές µελέτες, παρουσιάζουν τον ρόλο των εργασιακών παραγόντων που 

προκαλούν το στρες. Για παράδειγµα, η εργασιακή υπερφόρτωση, ή έλλειψη εργασίας 

(π.χ. σε ελεύθερους επαγγελµατίες), οι συχνές αλλαγές στην εργασία, το επίπεδο 

εργασιακής υπευθυνότητας, η υποστήριξη ή όχι από τον προϊστάµενο, το εργασιακό 

περιβάλλον  και τέλος ακόµα και ο τύπος του επαγγέλµατος είναι παράγοντες που 

επιδρούν στην εκδήλωση και στον βαθµό εκδήλωσης εργασιακού στρες.  Το συνολικό 

επιδηµιολογικό µέγεθος του φαινοµένου και κατ’ επέκταση οι συνέπειές του,  είναι 

δύσκολο να εκτιµηθεί, επειδή για τον σχηµατισµό του συµβάλλουν αρκετές µεταβλητές. 

Επίσης, είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιµηθεί το οικονοµικό κόστος που υπάρχει και 

οφείλεται στο εργασιακό στρες. Εκτιµάται ότι το 60 % των απουσιών από την εργασία 

οφείλεται στην εκδήλωση – ύπαρξη του φαινοµένου ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο, περίπου 

100 εκατοµµύρια ηµέρες εργασίας χάνονται ετησίως, επειδή το προσωπικό λόγω 

εργασιακού στρες, δεν µπορεί να πάει στην εργασία του. (Cooper, Rayne, 1988).  
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1.4 Νευροβιολογική Αιτιολογία Στρες 

 

Οι στρεσογόνοι παράγοντες διεγείρουν τόσο το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα,  

όσο και τον άξονα που απαρτίζεται από τον υποθάλαµο, την υπόφυση και το φλοιό 

των επινεφριδίων (Kalat, 1995). Όσο µεγαλύτερη σε διάρκεια είναι η έκθεση στο στρες, 

τόσο εµφανέστερα είναι και τα αποτελέσµατα της δραστηριοποίησης του άξονα 

υποθάλαµος- υπόφυση- φλοιός των επινεφριδίων. Ο υποθάλαµος προκαλεί την έκκριση, 

από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορµόνης 

(αδρενοκορτικοτροπίνης) – ACTH, η οποία µε την σειρά της προκαλεί την έκκριση της 

κορτιζόλης και κάποιων άλλων ορµονών από τον φλοιό των επινεφριδίων. Η κορτιζόλη 

ανεβάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα και επιταχύνει το µεταβολισµό. Η αυξηµένη 

παροχή θρεπτικών ουσιών προς τα κύτταρα επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών επιπέδων 

δραστηριότητας του οργανισµού κατά την αντιµετώπιση ενός στρεσογόνου παράγοντα. 

Πρόκειται, ωστόσο, για µία σταθερή δραστηριότητα, σε αντίθεση µε τα ξαφνικά 

ξεσπάσµατα δραστηριότητας «φυγής ή µάχης» που σχετίζονται µε το νευρικό σύστηµα.  

Μάλιστα ένα άτοµο που 

παρουσιάζει αυξηµένη 

έκκριση κορτιζόλης, µπορεί 

να εµφανίσει απόσυρση και 

παρατεταµένη απραγία. Υπό 

την επίδραση της 

κορτιζόλης και των άλλων 

ορµονών, η διαθέσιµη 

ενέργεια χρησιµοποιείται για 

την αύξηση των επιπέδων 

γλυκόζης στο αίµα και του 

µεταβολισµού (αυξάνεται η 

γλυκογέννεση ), ενώ δεν 

χρησιµοποιείται για τη 

σύνθεση πρωτεϊνών, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

πρωτεϊνών που είναι  απαραίτητες για το ανοσοποιητικό σύστηµα. (Σχήµα 

2)Βραχυπρόθεσµα η εκτροπή αυτή στη διαχείριση των ενεργειακών αποθεµάτων είναι 

δυνατόν να µη δηµιουργήσει προβλήµατα, αλλά, όταν το στρες διαρκεί βδοµάδες ή και 

Σχήµα 2. στρες και ορµόνες  
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µήνες είναι πιθανό να εξασθενήσει, το ανοσοποιητικό σύστηµα  και να καταστήσει τον 

οργανισµό ιδιαιτέρως ευπαθή σε ποικίλες ασθένειες. 

Συνοψίζοντας, η έκθεση σε σύντοµες ή περιστασιακές καταστάσεις στρες δεν 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, σε αντίθεση µε το χρόνιο στρες που είναι ένα 

σοβαρό πρόβληµα. Το κυνήγι του χρήµατος, το άγχος της δουλειάς, και οι καθηµερινές 

κοινωνικές υποχρεώσεις, αποτελούν αιτίες παρατεταµένου στρες στους περισσότερους 

ανθρώπους. Όσο κι αν οι  άνθρωποι θεωρούν ότι µπορούν να ελέγξουν το στρες, οι 

τελευταίες επιστηµονικές µελέτες δείχνουν πως αυτό το φαινόµενο προκαλεί µια σειρά 

σοβαρότατων ασθενειών στον οργανισµό (Κρίκης& Ελευθεριάδου, 2004) 

    Σε µικρές «δόσεις» το στρες,      τροφοδοτεί το σώµα µε ενέργεια και δράση, ώστε  

να το ενεργοποιεί σε κάποιο ενδεχόµενο κίνδυνο. Όταν όµως η κατάσταση στρες αποκτά 

µόνιµο χαρακτήρα για τον οργανισµό,  τότε επηρεάζεται ο εγκέφαλος µας, µε συνέπεια 

την απελευθέρωση ορµονών οι οποίες δηµιουργούν φλεγµονές σε διάφορα σηµεία στο 

σώµα µας, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εµφάνιση σοβαρών 

στοµαχικών παθήσεων,  ενθαρρύνει την δηµιουργία πλάκας στις στεφανιαίες αρτηρίες, η 

οποία µπορεί να οδηγήσει σε έµφραγµα. 

Πέρα από τις παραπάνω βλαπτικές συνέπειες, µελέτες δείχνουν ότι το στρες είναι 

ικανό να  εµποδίσει τον οργανισµό να αναρρώσει γρήγορα από ένα απλό κρυολόγηµα ή 

ακόµα και να µειώσει την άµυνα του οργανισµού απέναντι σε αρκετούς 

µικροοργανισµούς – εισβολείς  (Kalat, 1995). Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι το πρώτο 

όργανο που επηρεάζει το στρες και αντιδρά µε δύο διαφορετικούς τρόπους.   

Στην πρώτη περίπτωση ο θάλαµος, όπως είδαµε και παραπάνω, στέλνει σήµατα µέσω 

των συµπαθητικών νεύρων,  στα επινεφρίδια να εκκρίνουν τις ορµόνες του στρες, την 

επινεφρίνη και την νορεπινεφρίνη ή αλλιώς αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη.   

Οι ορµόνες αυτές προετοιµάζουν το σώµα για δράση, δηλαδή προκαλούν την 

«ενεργοποίηση» σε εντονότερους ρυθµούς του παρασυµπαθητικού συστήµατος. 

Παρατηρείται αύξηση στους καρδιακούς ρυθµούς, στην αιµατική πίεση, στον ρυθµό 

αναπνοής και στην αιµάτωση των µυών και των οργάνων του σώµατος. Με τον τρόπο 

αυτό ο οργανισµός τίθεται σε εγρήγορση και µπορεί, µε τους βιολογικούς του ρυθµούς 

αυξηµένους, να αντιµετωπίσει κάποιο έκτακτο περιστατικό, που συνήθως είναι και 

εκείνο που του έχει προκαλέσει το στρες. Μετά την αντιµετώπιση του ερεθίσµατος ο 

οργανισµός επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας. 
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Όταν όµως το στρες δεν είναι 

παροδικό, αλλά συνεχές, έτσι όπως 

είναι για παράδειγµα στην 

καθηµερινή µας ζωή και την 

εργασία, τότε οι δύο παραπάνω 

ορµόνες, εκκρίνονται συνεχώς, 

δρουν ανεξέλεγκτα, και επιτρέπουν 

σε ιούς και βακτήρια να 

αναπτυχθούν στον οργανισµό 

(κυρίως µε την έλλειψη πρωτεϊνών 

για σχηµατισµό αντισωµάτων). 

 Στην δεύτερη περίπτωση, η 

υπόφυση (όργανο του εγκεφάλου), 

στέλνει εντολή στα επινεφρίδια για 

την απελευθέρωση της κορτιζόλης 

και άλλων στεροειδών (όπως 

αναφέρεται παραπάνω). Οι ουσίες 

αυτές, σε µεγάλες δόσεις βοηθούν 

την συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα, καταστέλλουν την δράση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος, συρρικνώνουν τα εγκεφαλικά  κύτταρα και εξασθενούν την 

µνήµη. 

Όσο το στρες διαρκεί, τα κύτταρα, γίνονται όλο και περισσότερο ευαίσθητα (αντοχή) 

στην δράση της κορτιζόλης (που σε φυσιολογικά επίπεδα βοηθά τον οργανισµό µας να 

ανακτήσει τις δυνάµεις του) µε αποτέλεσµα οι φλεγµονές να εξαπλώνονται. 

Σε πολλά εργαστήρια δηµιουργούνται πειραµατικές συσκευές οι οποίες φιλοδοξούν 

να αναστείλουν τις παρενέργειες του στρες, όπως για παράδειγµα η ρευµατοειδής 

αρθρίτιδα, ερεθίζοντας µερικές περιοχές του σώµατος. Παράλληλα γιατροί στις Η.Π.Α., 

εφαρµόζουν στους ασθενέις τους πιο παραδοσιακές µορφές θεραπείας, όπως η 

ψυχοθεραπεία 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.  

Οι αρνητικές συνέπειες του στρες στον οργανισµό 
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1.5  - Άγχος -Αγχώδεις ∆ιαταραχές 

Η συνεχής επίδραση του στρες στον οργανισµό, µπορεί να οδηγήσει σε βιώµατα 

έντονου άγχους, µε χρόνια µορφή και να αναπτυχθούν στον άνθρωπο συµπτώµατα 

ψυχοπαθολογίας. Φυσικά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να µην έχει νιώσει άγχος, αφού 

αυτό βιώνεται ψυχολογικά ως συναίσθηµα. Έτσι είναι χρήσιµο, για την κατανόηση του 

φαινοµένου, να αναφερθούµε σε ένα άλλο παρόµοιο και συσχετιζόµενο  συναίσθηµα, τον 

φόβο. 

«Ο φόβος είναι µια δυσάρεστη εµπειρία, µια δυσάρεστη συναισθηµατική 

κατάσταση, που δηµιουργείται ως απάντηση σε πραγµατικό κίνδυνο ή απειλή, που 

γίνεται αντιληπτός  -συνειδητά.» (Μάνος, 1997).Η ένταση και η διάρκεια του φόβου, 

που καταλαµβάνει το άτοµο, είναι ανάλογη του κινδύνου που διατρέχει.  

Η σωµατική και συναισθηµατική ένταση, υποχωρεί όταν µέσω του φόβου, το άτοµο 

αναλάβει δράση που οδηγεί σε «φυγή ή αποφυγή» του ερεθίσµατος που προκάλεσε τον 

φόβο. Το βίωµα του φόβου περιλαµβάνει τόσο ψυχολογική διάσταση, όσο και 

φυσιολογικές µεταβολές, όπως : επιτάχυνση του καρδιακού ρυθµού, επιτάχυνση της 

αναπνοής, τρόµος των µυών και ανακατανοµή του δέρµατος από τα σπλάχνα στους 

µεγάλους µύες. Η µεταβολές αυτές είναι βιολογικά σκόπιµες και προετοιµάζουν το σώµα 

για ανάληψη µυϊκής δράσης που θα έχει µία από τις παρακάτω δύο εκφάνσεις : «πάλη ή 

φυγή».  

Το άγχος, τώρα, είναι µια δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση, που περιλαµβάνει 

αισθήµατα τάσης, φόβου και τρόµου, σε κίνδυνο που η πηγή του είναι άγνωστη ή µη 

αναγνωρίσιµη. Όπως και στον φόβο, έτσι και εδώ, εκτός από την ψυχολογική διάσταση, 

συνοδεύεται από διέγερση του συµπαθητικού συστήµατος που εκδηλώνεται µε ιδρώτα, 

ταχυκαρδία, τρόµο, επιτάχυνση της αναπνοής και γαστρεντερική δυσφορία. Το άγχος, 

δεν αποτελεί µόνο ένα συγκεκριµένο είδος διαταραχής,  αλλά πολύ περισσότερα, από 

αυτό. Είναι ένα συναίσθηµα που εµπλέκεται τόσο έντονα σε όλη την έκταση της 

ψυχοπαθολογίας, ώστε ξεκινάµε πρώτα εξετάζοντας την γενική του φύση, τόσο την 

βιολογική όσο και την ψυχολογική.  

Συνήθως το άγχος είναι µια κοινή αντίδραση που σε µικρό ή µεγάλο βαθµό 

απαντάται σε όλους τους ανθρώπους, µε την µορφή της υπερβολικής αντίδρασης σε  ήπια 

στρεσογόνα γεγονότα. Το άγχος θεωρείται παθολογικό, αν δηµιουργεί προβλήµατα στην 

καθηµερινή λειτουργικότητα,  οπότε και έχουµε κάποια αγχώδη διαταραχή. Όπως είχε 

δηλώσει ο Freud για το άγχος,  «Ένα πράγµα είναι βέβαιοι, ότι το πρόβληµα του 

άγχους είναι παρόν σε όλα τα σηµαντικά ερωτήµατα που θέτουµε. Αποτελεί ένα 
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αίνιγµα, του οποίου η λύση είναι απαραίτητη προκειµένου να διαφωτίσουµε εξ 

ολοκλήρου την ψυχική ζωή» (Freud, Εισαγωγικές διαλέξεις στην Ψυχανάλυση)     

Το αστυνοµικό επάγγελµα, που όπως φανερώνουν οι έρευνες συνδέεται µε αρκετούς 

στρεσογόνους παράγοντες, οδηγεί αρκετούς από το αστυνοµικό προσωπικό στην  

εκδήλωση αγχωδών διαταραχών µε πιο κοινή την ∆ιαταραχή Μετά Από τραυµατικό 

Στρες. Το στρες αυτό τις περισσότερες φορές, οι αστυνοµικοί το βιώνουν κατά την 

διάρκεια της εργασίας τους, ενώ το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των αστυνοµικών 

υπηρεσιών, δεν προβλέπει την ύπαρξη κάποιου µοντέλου απευαισθητοποίησης, των 

αγχογόνων ερεθισµάτων (Barlow&Durand, 1999). 

Κατά το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο της αµερικανικής ψυχιατρικής 

εταιρείας, (DSM- IV, APA 1994) οι αγχώδεις διαταραχές περιλαµβάνουν τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

◊ ∆ιαταραχή Πανικού Χωρίς Αγοραφοβία 

◊ ∆ιαταραχή Πανικού Με Αγοραφοβία 

◊ Αγοραφοβία Χωρίς Ιστορικό ∆ιαταραχής Πανικού 

◊ Ειδική Φοβία 

◊ Κοινωνική Φοβία 

◊ Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική ∆ιαταραχή 

◊ ∆ιαταραχή Μετά Από Τραυµατικό Στρες 

◊ ∆ιαταραχή Από Οξύ Στρες 

◊ Γενικευµένη Αγχώδεις ∆ιαταραχή 

◊ ∆ιαταραχή Οφειλόµενη Σε Γενική Ιατρική Κατάσταση 

◊ Αγχώδεις ∆ιαταραχή Προκαλούµενη Από Ουσίες 

◊ Αγχώδεις ∆ιαταραχή Μη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς. 
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1.6 Αστυνοµία Και Ψυχολογία 

Ο τοµέας της αστυνόµευσης είναι γενικά, εξαιτίας της φύσεως του αστυνοµικού  

επαγγέλµατος,  ικανός να παρέχει άφθονες ευκαιρίες για ψυχολογική έρευνα, καθώς όλο 

και περισσότερο η επιστήµη της Ψυχολογίας χρησιµοποιείται από την Αστυνοµία είτε για 

την επιλογή προσωπικού, είτε για αστυνοµική χρήση, όπως για παράδειγµα κατά την 

διάρκεια διαπραγµατεύσεων σε περιπτώσεις οµηρίας ή σε τροµοκρατικές επιθέσεις 

(Καπαρδής, 2004). 

Όµως, µία παράµετρος που παρέχει ερευνητικό πεδίο  και ταυτόχρονα συνδέει την 

ψυχολογία και το αστυνοµικό επάγγελµα, (ενσαρκώνοντας και την εµπλοκή της 

Κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας, ως µορφή ψυχοκοινωνικής παρέµβασης)  είναι το 

άγχος που βιώνουν όσοι εργάζονται στην αστυνοµία και στα σώµατα ασφαλείας 

γενικότερα εξαιτίας της φύσης του επαγγέλµατος.  

Υπάρχουν παγκοσµίως αρκετά ερευνητικά δεδοµένα που φανερώνουν ότι οι 

εργαζόµενοι στην αστυνοµία, µαστίζονται από το εργασιακό άγχος παρουσιάζοντας 

συχνά αγχώδεις διαταραχές. Οι αστυνοµικές ενώσεις και η διοίκηση της αστυνοµίας, 

προβληµατίζονται όχι µόνο από τις συνέπειες του εργασιακού στρες στο αστυνοµικό 

προσωπικό, αλλά και για τα παρεπόµενα προβλήµατα όπως αυτά της υγείας, της 

κατάχρησης ουσιών, και των οικογενειακών προβληµάτων. Εκτός από την πλευρά του 

ανθρώπου που υποφέρει υπάρχει και εκείνη που συνεπάγεται χαµηλή επιθυµία παροχής 

αστυνοµικών υπηρεσιών, απουσίες λόγω ασθένειας για το προσωπικό και κατ’ επέκταση 

χαµηλότερης ποιότητας αστυνοµικές υπηρεσίες στην κοινωνία. 

Αναφορικά µε την αιτιολογία της αγχώδους αστυνοµικής εργασίας, θα µπορούσαµε 

να αναφέρουµε όχι µόνο το ότι η φύση του αστυνοµικού επαγγέλµατος απαιτεί την 

συνεχή ένταση για αντιµετώπιση ενδεχόµενου κινδύνου κατά την διάρκεια τέλεσης της 

υπηρεσίας, που θα µπορούσε να προέλθει από παραβάτες του ποινικού δικαίου, αλλά και 

την ιδιαίτερα απαιτητική διοικητική – πειθαρχική διάρθρωση που έχει το αστυνοµικό 

επάγγελµα. Απαιτείται λοιπόν η συνεχής προσοχή είτε για προάσπιση του εαυτού από 

εξωτερικούς κινδύνους, είτε τεταµένη προσοχή για αποφυγή πειθαρχικών 

παραπτωµάτων. 

 Επιπρόσθετα, λόγω της ιεραρχικής δοµής που διέπει τα αστυνοµικά σώµατα 

παγκοσµίως, υπάρχει η τεταµένη αναζήτηση προαγωγής και εργασιακής αναβάθµισης. Ο 

Terry (1981) κατέγραψε τέσσερις κατηγορίες στρες στο αστυνοµικό προσωπικό: 

α) Εξωτερικό, που αναφέρεται στην αίσθηση ενδεχόµενου κινδύνου από εγκληµατίες 

τους οποίους έχουν συλλάβει και  οι οποίοι αποφυλακίζονται ή εκτίουν επιεικής ποινές. 
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β) Εσωτερικό, που αναφέρεται στην αναζήτηση καλύτερης ιεραρχικής θέσης και 

εκτέλεση καλύτερης υπηρεσίας.  

γ) Σχετιζόµενο µε την εργασία – υπηρεσία, επειδή έχουν πρόσβαση στην άσχηµη και 

σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων. 

δ) ∆ιαρκής κίνδυνος για την ζωή ή για τραυµατισµό.  

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε και την άµεση παρουσία των 

αστυνοµικών είτε στον χώρο της σκηνής του εγκλήµατος (π.χ. όταν ο αστυνοµικός 

χρειαστεί να αντικρίσει ένα πτώµα έπειτα από  µια ανθρωποκτονία),είτε σε διάφορα 

συµβάντα (π.χ. σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχηµα ή µια αυτοκτονία) όπου έρχεται 

αντιµέτωπος µε πραγµατικά σκληρές σκηνές που επηρεάζουν τον ψυχικό του κόσµο. 

Επιπρόσθετα, µεγάλος αριθµός αστυνοµικών υπαλλήλων δεν αναφέρονται συχνά στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν επειδή το «αστυνοµικό» πρότυπο τους θέλει σκληρούς 

και καθόλου ευαίσθητους. 

Τα παρακάτω, σηµαντικά συµπεράσµατα προκύπτουν από έρευνα που έκαναν 

επιστήµονες από το πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας Berkeley, σε 19 αστυνοµικούς και τις 

συζύγους τους. 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα διατηρούσαν για περίοδο ενός µηνός, ένα λεπτοµερές 

ηµερολόγιο για τις δραστηριότητές τους, για το επίπεδο στρες και κούρασης που ένιωθαν 

λόγω της εργασίας τους.    

Κατά τη διάρκεια του ενός µηνός που ήσαν υπό παρακολούθηση για την έρευνα, 

επισκέφτηκαν 4 φορές τα εργαστήρια όπου οι ερευνητές ανέλυαν τη ψυχική και 

σωµατική τους κατάσταση. Στα εργαστήρια οι επιστήµονες παρατηρούσαν τη 

συµπεριφορά τους, εξέταζαν τις διαπροσωπικές αντιδράσεις µεταξύ των συζύγων και 

κατέγραφαν παράλληλα τις σωµατικές τους αντιδράσεις.  

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων µεταξύ των συζύγων στα εργαστήρια υπήρχε και 

κάµερα, µε τη σύµφωνο γνώµη των συµµετεχόντων, η οποία κινηµατογραφούσε τα 

διαδραµατιζόµενα. Οι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι οι αστυνοµικοί, µετέφεραν το στρες 

που ένιωθαν στη δουλειά τους στο σπίτι τους. Το στρες αυτό είχε δυσάρεστες συνέπειες 

στην οικογενειακή και συζυγική τους ζωή. Οι επιδράσεις του στρες που µεταφερόταν στο 

σπίτι από τη δουλειά, ήσαν µεγαλύτερες και προκαλούσαν µεγαλύτερη φθορά στις 

συζυγικές σχέσεις σε σύγκριση µε τις αρνητικές συνέπειες της σωµατικής κούρασης και 

εξουθένωσης.  

Ακόµη κάτι πολύ σηµαντικό που διαπίστωσαν οι ερευνητές, είναι το γεγονός ότι τα 

αρνητικά φαινόµενα που οφείλονταν στο εργασιακό στρες, υπήρχαν ανεξάρτητα από το 
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κατά πόσο υπήρχε ικανοποιητική σχέση µεταξύ των συζύγων, από το εάν εργάζονταν µε 

το σύστηµα βάρδιας, ή από το εάν είχαν ή όχι παιδιά. Το συµπέρασµα που προκύπτει 

είναι ότι πράγµατι το εργασιακό στρες που µεταφέρεται στο σπίτι, προκαλεί σηµαντικά 

προβλήµατα µεταξύ των δύο συζύγων. Μπορεί να είναι η πηγή για µια δυστυχισµένη 

συζυγική ζωή και ακόµη να οδηγήσει σε διαζύγιο. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να 

ληφθούν πολύ σοβαρά υπ' όψη απ' όλους.  Αρχικά οι εργαζόµενοι είναι καλό να 

κατανοήσουν το τι συµβαίνει. Καταλαβαίνοντας τι τους προκαλεί το εργασιακό στρες, θα 

µπορέσουν να αντιληφθούν καλύτερα τη δική τους συµπεριφορά και τις επιπτώσεις πάνω 

στους άλλους. Αφού αντιληφθούν τα βασικά αυτά σηµεία, θα µπορέσουν να βρουν 

µηχανισµούς για να τα αντιµετωπίσουν. Οι δύο σύζυγοι θα είναι σε θέση να 

αντιλαµβάνονται σε ποιες µέρες βρίσκονται κάτω από το ψηλότερο βαθµό έντασης και 

στρες, κατανοώντας έτσι καλύτερα τον άλλο και να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις µε 

µεγαλύτερη ηρεµία. Επιπρόσθετα τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόµενοι ή οι ειδικοί 

που καλούνται να τους βοηθήσουν, είναι καλό να φροντίζουν για την εµπέδωση και 

εφαρµογή µεθόδων καταπολέµησης και χειρισµού του στρες.     

Σε µια ακόµα ερευνητική προσπάθεια (Kop, Euwema & Schaufeli, 1999) 

παρουσιάζονται και τα παρακάτω χρήσιµα αποτελέσµατα που αφορούν τους Ολλανδούς 

αστυνοµικούς.  Η έρευνα αυτή εξετάζει τους παράγοντες άγχους στην αστυνοµική 

εργασία και εστιάζει στην έλλειψη αµοιβαιότητας των ανώτερων υπαλλήλων µε τους 

πολίτες τους συναδέλφους και την αστυνοµική υπηρεσία γενικότερα. Εξετάζει ακόµα την 

σχέση ανάµεσα στην  εργασιακή εξουθένωση (burn out) απέναντι στις συµπεριφορές των 

αστυνοµικών απέναντι στην βία και απέναντι στην χρήση βίας από τους  ίδιους.  Οι 358 

Ολλανδοί αστυνοµικοί συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι: 

α) Οι  παράγοντες που δηµιουργούν στρες κατά την άσκηση οργανωτικών 

καθηκόντων, ήταν επικρατέστεροι των παραγόντων δηµιουργίας στρες κατά την άσκηση 

µιας άλλης µη οργανωτικής εργασίας. 

β) Συγκρινόµενοι [κλίµακα καταλόγου ουδετεροποίησης του  Maslach (MBI)] µε 

εργαζόµενους άλλων επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών, οι αστυνοµικοί εµφάνισαν ένα 

σχετικά χαµηλό επίπεδο συναισθηµατικής εξάντλησης,  ένα µέσο επίπεδο 

αποπροσωποποίησης  και ένα υψηλό επίπεδο προσωπικής ολοκλήρωσης. 

γ) Η εργασιακή εξουθένωση, συνδέεται µε µια έλλειψη αµοιβαιότητας µεταξύ των 

εκφάνσεων των ενεργειών τους και των εκβάσεων στις σχέσεις που οι ανώτεροι 
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αστυνοµικοί υπάλληλοι έχουν µε τους πολίτες, τους συνάδελφους τους  και την 

αστυνοµική  επαγγελµατική οργάνωσή,  και  

δ) Η εργασιακή εξουθένωση συσχετίζεται θετικά µε τη στάση απέναντι στη χρήση 

της βίας και τη χρήση της βίας κατά τη διάρκεια του καθήκοντος των ανωτέρων 

αστυνοµικών στην Ολλανδία. 

Στην συνέχεια, στην βιβλιογραφική µας ανασκόπηση (Dick, 2000) βρίσκουµε µία 

ακόµα έρευνα όπου χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς απολογισµούς 35 αστυνοµικών 

που παρευρίσκονται σε µια εσωτερική κλινική παροχής συµβουλών ενάντια στην πίεση, 

ενώ  ο στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να παρασχεθεί µια ποιοτική εξέταση για το 

πώς το θεσµικό πλαίσιο της αστυνόµευσης επηρέασε τους τρόπους µε τους οποίους οι 

οξείς παράγοντες άγχους δήλωσαν στους µεµονωµένους αστυνοµικούς που δοκιµάζουν 

τον αισθητό κίνδυνο. Πραγµατικά οι συµµετέχοντες καταγράφουν τους παράγοντες 

επικινδυνότητας για εκδήλωση συµπτωµάτων που σχετίζονται µε στρες ενώ, 

υποστηρίζεται ότι οι πεποιθήσεις που συµβάλλουν στην εµπειρία του αισθητού κινδύνου 

και στην δηµιουργία αγχωδών καταστάσεων, συσχετίζονται µε τον τρόπο µε τον οποίο η 

αστυνόµευση ως ταυτότητα και ως δραστηριότητα κατασκευάζεται µέσω της 

επιχειρησιακής φιλοσοφίας  της αστυνοµίας.  

Το επάγγελµα αστυνοµίας αναγνωρίζεται ως ένα που είναι ιδιαίτερα αγχώδες. 

Ποικίλες έρευνες, έχουν εξετάσει τις πηγές τέτοιας πίεσης, - που περιλαµβάνουν 

λειτουργικές καταστάσεις όπως οι εµφανίσεις στα δικαστήρια και η ανακοινώσεις 

ξαφνικών θανάτων ή άλλων τροµακτικών γεγονότων (Gudjonsson &  Adlam, 1985). Πιο 

πρόσφατα, (Anshel, Robertson& Caputi, 1997) έχουν υποστηρίξει ότι στην βιβλιογραφία, 

σχετικά  µε την αστυνοµία  και το στρες, έχει δοθεί ανεπαρκή προσοχή στη διάκριση 

µεταξύ της χρόνιας και οξείας πίεσης, που δηµιουργεί στρες. Η οξεία πίεση διαφέρει από 

τη χρόνια πίεση στο µέτρο που προέρχεται από τα ξαφνικά γεγονότα που µπορούν να 

είναι σχετικά σύντοµης διάρκειας και που προκαλούν µια  σχεδόν άµεση ψυχολογική 

αντίδραση.(Newton, 1989).  

Επιπρόσθετα, σε παραπέρα βιβλιογραφική έρευνα σχετικά µε τις αντιδράσεις πίεσης 

στους αστυνοµικούς µετά από µια υπηρεσία διάσωσης (Renck, Weisaeth& Skarabo, 

2002), παρατηρούµε ότι,  αυτή η µελέτη σκόπευε να καθορίσει την επικράτηση των 

µετατραυµατικών συµπτωµάτων αναταραχής από εργασιακή πίεσης και να εκθέσει την 

υποκειµενική ευηµερία, το γενικό κίνδυνο, και την κοινωνική λειτουργικότητα των 

αστυνοµικών, 18 µήνες µετά από µια υπηρεσία διάσωσης κατά τη διάρκεια µιας 

πυρκαγιάς σε µια ντισκοτέκ. Αναλύθηκαν οι συναισθηµατικές απαντήσεις, 
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συµπεριλαµβανοµένων των αυτoαναφερόµενων αντιδράσεων, που καταγράφηκαν κατά 

τη διάρκεια και µετά από της πυρκαγιάς. Σαράντα ένας αστυνοµικοί συµµετείχαν στη 

µελέτη. Συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς.  

Η ψυχολογική καταπόνηση καταγράφηκε χρησιµοποιώντας τις κλίµακες  PTSS-10, 

IES-R, και GHQ- 28. Οι τρεις κλίµακες είχαν µια υψηλή εσωτερική συνέπεια. Οι 

αστυνοµικοί δεν ήταν ανεπηρέαστοι από την εµπειρία τους, και µάλιστα µερικοί ήταν 

ακόµα κάτω από την πίεση στρες. Ποσοστό 5% των αστυνοµικών παρουσίασαν υψηλό 

επίπεδο ψυχολογικής καταπόνησης.  

Μετρηµένοι µε το GHQ- 28, ακόµα τρεις ανώτεροι υπάλληλοι (7%) είχαν ένα υψηλό 

επίπεδο ψυχολογικής καταπόνησης. Σε µια από τις τέσσερις διαφορετικές υποκλίµακες οι 

περισσότεροι από τους αστυνοµικούς υπαλλήλους παρουσίασαν διάφορους βαθµούς 

µειωµένης κοινωνικής λειτουργικότητας. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούµε σε κάποιες παραµέτρους, οι οποίες σχετίζονται µε 

την ατοµικότητα και την επίδραση του στρες στον οργανισµό. Η µεγαλύτερη έρευνα 

σχετικά µε το ανθρώπινο στρες, έχει εστιαστεί στο περιβάλλον του ανθρώπου και την 

απάντηση του ανθρώπου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του.  Τουλάχιστον πέντε 

παράγοντες έχουν αποµονωθεί, οι οποίοι και διαφοροποιούν την διατοµική απόκριση – 

απάντηση,   στην περιβαλλοντική πίεση (Lawrence, 1984). Αρχικά, παίζει µεγάλο ρόλο η 

γνωστική αξιολόγηση της πίεσης, δηλαδή αν µια απαίτηση του περιβάλλοντος κρίνεται 

στρεσογόνα ή όχι, εξαρτάται από την αντίληψη κάθε ατόµου. Ακολουθεί η 

προγενέστερη εµπειρία σε παράγοντες πίεσης που δηµιουργούν στρες, δηλαδή αν 

κάποιος έχει ήδη µια στρεσογόνα έµπειρα, την δεύτερη φορά που θα την αντιµετωπίσει 

ξανά, θα υποστεί µικρότερες συνέπειες, αλλά και θα γνωρίζει επαρκέστερα τρόπους 

διαφυγής. Στην συνέχεια, ακολουθεί η ύπαρξη προγενέστερων εµπειριών και πιέσεων. 

Όταν υπάρχει µια προγενέστερη ανεπιτυχής εµπειρία µπορεί να αυξηθεί την πίεση λόγω 

στρες σε µια µελλοντική αρνητική εµπειρία. Το στρες µπορεί να προέρχεται από την 

αύξηση ή την µείωση, αντίστοιχα, ενός ερεθίσµατος. ∆ιαφορετική πίεση 

αντιλαµβάνεται κάποιος όταν «µειώνεται κάτι καλό» και διαφορετική όταν «αυξάνεται 

κάτι κακό» για παράδειγµα, η ο εργασιακός φόρτος.  Στην 5η περίπτωση, διακρίνουµε 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και το στρες. Για παράδειγµα, ένα περιβάλλον µε 

υπερβολικό κόσµο είναι ένα στρεσογόνο ερέθισµα, όσο και ένα περιβάλλον που 

στερείται αντιληπτικών ερεθισµάτων.  

Μέσα από τις παραπάνω υποκειµενικές διαφορές στην αξιολόγηση ερεθισµάτων  που 

προκαλούν πίεση στον οργανισµό, προκύπτει σαφέστατα η διατοµική αντίληψη στην 
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αξιολόγηση της πίεσης- στρες. Μπορούµε, όµως όπως θα δούµε παρακάτω να 

γενικεύσουµε κάποιους  κανόνες που θα ισχύον σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες 

ή υποσύνολα. Με τον τρόπο αυτό θα σχηµατίσουµε τις τρεις ερευνητικές µας υποθέσεις.   

Για τους µάχιµους αστυνοµικούς, το στρες προκαλείται κατά κύριο λόγο από κάποια 

πραγµατικά περιστατικά  - ερεθίσµατα που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα για την ζωή και 

την ακεραιότητα του αστυνοµικού.  Το στρες εµφανίζεται λοιπόν, όταν υπάρχουν 

κάποιες πραγµατικές συνθήκες - ενδείξεις οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως  

σήµατα επικείµενου κινδύνου. Επιπρόσθετα απαιτείται ο αστυνοµικός να έχει άµεση 

αντίδραση η οποία εξυπηρετεί κυρίως την επιβίωση του. Έτσι αν η κατάσταση εκτιµηθεί 

ως απειλητική και επικίνδυνη, θα σηµάνει «συναγερµός» στον οργανισµό και θα 

µεταδοθεί το σήµα για «ενεργοποίηση» των συµπτωµάτων του στρες. 

Οι εξωτερικές συνθήκες, που προκαλούν και εντάσσουν τον οργανισµό σε 

κατάσταση στρες είναι υποκειµενικές, οφείλονται στην αλληλεπίδραση του αστυνοµικού 

µε το περιβάλλον  και όπως είδαµε, (στον ορισµό του στρες) κινητοποιεί τον 

ψυχοσωµατικό προσαρµοστικό µηχανισµό. Ο οργανισµός του αστυνοµικού, 

επαναδιατάσσεται και αξιολογεί τις δυνάµεις του προκειµένου να επιλέξει την φυγή ή 

την µάχη. Η διαδικασία αυτή διαχωρίζεται σε στάδια (Περδίκης , 1996).  

Αρχικά, στο πρώτο στάδιο, (Στάδιο Αντίδρασης Ψυχικού Συναγερµού) ο 

οργανισµός κινητοποιείται και αντιµετωπίζει την απειλή που έχει αντιληφθεί. Στο στάδιο 

αυτό παρατηρούνται ψυχοσωµατικές ενεργοποιήσεις προετοιµασίας του οργανισµού 

(όπως αύξηση καρδιακού ρυθµού, οξυγόνωση εγκεφάλου, αυξηµένη εφίδρωση κλπ). 

Ακολουθεί το στάδιο της αντίστασης,  όπου ουσιαστικά διαπιστώνεται η µεγαλύτερη 

δυνατή κινητοποίηση του οργανισµού για την αντιµετώπιση της απειλής που έχει 

εντοπισθεί. Κατά την φάση αυτή µειώνεται η διαθέσιµη ενέργεια του σώµατος για να 

συνεχίσει την αντίδραση προς το στρεσογόνο ερέθισµα.  Ουσιαστικά οι δυνάµεις αυτές 

οριοθετούν τις δυνατότητες «αντοχής» του οργανισµού στο στρες. Αν ξεπεραστούν, το 

σώµα περνά στο στάδιο της εξάντλησης όπου η αντίσταση στην συνεχιζόµενη πίεση 

υποχωρεί το ανοσοποιητικό σύστηµα το οποίο γίνεται λιγότερο αποτελεσµατικό και ο 

οργανισµός καταρρέει. Φυσικά επηρεάζονται και οι  πνευµατικές αντιδράσεις. Η 

βασικότερη επιρροή είναι η µειωµένη ικανότητα στην λήψη αποφάσεων δηλαδή η 

µειωµένη ή λανθασµένη λογική. Το γεγονός αυτό στερεί από τον αστυνοµικό που βιώνει 

µια τέτοια στρεσογόνο κατάσταση, να µπορεί να λάβει ορθές και άµεσες απαντήσεις, µε 

αποτέλεσµα µερικές φορές οι ενέργειες του να έχουν κόστος για τον ίδιο. Επίσης 

εκδηλώνεται και παραποίηση των αντιλήψεων, γεγονός αρκετά σηµαντικό για την 
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µετέπειτα αντικειµενική εκτίµηση των γεγονότων (πχ µαρτυρική κατάθεση). Τέλος 

αποσπάται η προσοχή του αστυνοµικού προς ένα συγκεκριµένο ερέθισµα, το οποίο 

µονοπωλεί την αντιληπτική ικανότητα του αστυνοµικού και χάνονται άλλα χρήσιµα για 

την συνολική εκτίµηση της κατάστασης  ερεθίσµατα.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
2.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι η προσπάθεια σκιαγράφησης και καταγραφής 

των παραµέτρων του άγχους όπως αυτό εκδηλώνεται σε αστυνοµικούς. Όπως όλα οι 

εργαζόµενοι σε επαγγέλµατα  που σχετίζονται µε την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, 

έτσι και οι υπηρετούντες στην αστυνοµία,  αναφέρουν συχνά συµπτώµατα άγχους που 

σχετίζονται µε το ιδιόµορφο και δύσκολο επάγγελµά τους, τα οποία δυσχεραίνουν 

καθηµερινά την επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή. 

Στην ελληνική και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχουν τελευταία όλο και 

περισσότερες αναφορές οι οποίες προσεγγίζουν το φαινόµενο του άγχους στο 

αστυνοµικό επάγγελµα (Καπαρδής, 2004- Pancheri et all, 2002- Kop et all, 1999- Dick, 

2000 κλπ). Η αιτιολογική βάση εµφάνισης συµπτωµάτων άγχους στους αστυνοµικούς 

αποδίδεται στην πίεση που δέχονται οι αστυνοµικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους από τις ίδιες τις συνθήκες εργασίας τους.  

Με κύριο υπόστρωµα τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και την 

δυνατότητα που µας παρέχει ο κλάδος της κοινωνικής ψυχολογίας γενικότερα και 

ειδικότερα ο κλάδος της «Ψυχολογίας της εργασίας» για ψυχοκοινωνική παρέµβαση 

σε οργανισµούς και άτοµα, επιχειρήσουµε µια προσέγγιση του άγχους στο 

αστυνοµικό επάγγελµα. Απώτερος σκοπός η οριοθέτηση του φαινοµένου για µια 

παραπέρα ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνικών κατάλληλα σχεδιασµέων ώστε να 

βοηθήσουν το άτοµο, τον επαγγελµατία αστυνοµικό, µε συναισθηµατικές ή 

συµπεριφορικές διαταραχές   να προσαρµοστεί   σε καταστάσεις που απαιτούν 

κοινωνική συναλλαγή και αλληλεπίδραση µε τα άλλα µέλη της κοινότητας και τους 

συναδέλφους του (Ρήγα, 2001). 

Η έρευνα εκπονήθηκε  στους νοµούς Χανίων και Ρεθύµνης τους µήνες Ιούνιο και 

Ιούλιο του 2005. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα, ήταν αστυνοµικοί όλων των ηλικιών 

και ιεραρχικών βαθµίδων. Συµµετείχαν συνολικά 65 Αστυνοµικοί οι οποίοι καλύπτουν 

περίπου το 10 % της αστυνοµικής δύναµης των δύο νοµών.  

Οι παραπάνω αστυνοµικοί κλήθηκαν να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο 

αυτοαναφoράς ανησυχίας του Zung (SAS) που καταγράφει την συχνότητα εµφάνισης 

συµπτωµάτων άγχους (Zung, 1971). Η αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου έγινε µε την 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for windows 12.0.   
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Η µεθοδολογική τεχνική της έρευνας περιλαµβάνει την αξιολόγηση και την 

βαθµολόγηση των παραπάνω ερωτηµατολογίων και στην συνέχεια την συγκέντρωση των 

αποτελεσµάτων. Στην συνέχεια αναλύεται κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

ξεχωριστά µε σκοπό να σκιαγραφήσουµε και να καταγράψουµε την συχνότητα του κάθε 

συµπτώµατος ξεχωριστά και να κατατάξουµε ιεραρχικά τα πιο συχνά και τα λιγότερο 

συχνά συµπτώµατα άγχους και  ανησυχίας όπως αυτά εµφανίστηκαν στο δείγµα της 

έρευνάς µας.  

Στην συνέχεια,  διατυπώνονται οι προς διερεύνηση ερευνητικές υποθέσεις. Επιλέχθηκε  

να ερευνηθεί  η αλληλεπίδραση του άγχους σε σχέση µε το φύλο, την ιεραρχική θέση και 

τα έτη προϋπηρεσίας των αστυνοµικών. Οι τρεις ερευνητικές υποθέσεις διατυπώνονται 

ως εξής: 

• 1η Ερευνητική υπόθεση:  «Οι γυναίκες αστυνοµικοί βιώνουν τα συµπτώµατα 

άγχους σε µεγαλύτερη συχνότητα από τους άντρες  συναδέλφους τους». Στην 

πρώτη ερευνητική υπόθεση µελετάµε την διακύµανση της συχνότητας των 

συµπτωµάτων του άγχους ανάλογα µε το φύλο των συµµετεχόντων.  

• 2η Ερευνητική υπόθεση : «Το ιεραρχικά ανώτερο αστυνοµικό προσωπικό 

(Βαθµοφόροι), έχει συµπτώµατα άγχους σε µεγαλύτερη συχνότητα από τους 

ιεραρχικά κατώτερους  αστυνοµικούς. (Αστυφύλακες)». Στην δεύτερη ερευνητική 

υπόθεση µελετάµε την διακύµανση της συχνότητας των συµπτωµάτων του άγχους 

ανάλογα µε το φύλο των συµµετεχόντων και : 

• 3η Ερευνητική υπόθεση: Οι αστυνοµικοί που έχουν περισσότερα έτη υπηρεσίας 

(16-30) παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης συµπτωµάτων άγχους 

από τους αστυνοµικούς µε λιγότερα έτη υπηρεσίας (0-15).  Στην πρώτη ερευνητική 

υπόθεση µελετάµε την διακύµανση της συχνότητας των συµπτωµάτων του άγχους 

ανάλογα µε το φύλο των συµµετεχόντων.   

Αφού καταγράψουµε τις τρεις ερευνητικές υποθέσεις, αναλύουµε σύµφωνα µε τις 

οδηγίες βαθµολόγησης όλα τα ερωτηµατολόγια και ακολουθεί η αξιολόγηση του 

µέσου όρου όλων των βαθµολογιών(Μ.Ο.= 32 πόντοι). Έπειτα από τον εντοπισµό του 

µέσου όρου όλων των βαθµολογιών, διαχωρίζουµε τις δυνατές  τιµές της κλίµακας σε 

δύο µέρη µε κριτήριο τον µέσο όρο.  

Στην συνέχεια, µε την χρήση του στατιστικού πακέτου και τον «διαχωρισµό 

δειγµάτων» µελετάµε ξεχωριστά την διακύµανση της ανεξάρτητης µεταβλητής κάθε 

ερευνητικής υπόθεσης χωριστά, πάνω και κάτω από τον µέσο όρο. Ουσιαστικά µπορούµε 
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να διαπιστώσουµε την διαφορά του ποσοστού πάνω και κάτω από τον µέσο όρο και να 

εξάγουµε συµπεράσµατα για την συχνότητα των συµπτωµάτων που αναφέρονται στην 

κλίµακα Zung σε σχέση µε τον µέσο όρο. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουµε αν οι τρεις 

ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο, βαθµός, προϋπηρεσία) ασκούν  επίδραση στην 

συχνότητα εµφάνισης των συµπτωµάτων. 
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2.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία  

Στην παρούσα παράγραφο, θα παρουσιάσουµε, τα δηµογραφικά στοιχεία των 

συµµετεχόντων στην έρευνα µας. 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό % 
Αθροιστικό 
Ποσοστό % 

Έτη 20-25 3 4,6 4,6 

  26-30 13 20,0 24,6 

  31-35 14 21,5 46,2 

  36-40 17 26,2 72,3 

  41-45 8 12,3 84,6 

  46-50 10 15,4 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

H ηλικία του δείγµατος παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Παρατηρούµε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος είναι από 26-46 ετών.   

Η γραφική απεικόνιση παρουσιάζεται στο γράφηµα που ακολουθεί. 

  

Στην συνέχεια, στον παρακάτω πίνακα διαχωρίζονται οι ηλικίες µε κριτήριο την ηλικία 

του αστυνοµικού δηλαδή αν είναι από 20 µέχρι 35 ή από 36 µέχρι 50. Ο διαχωρισµός 

αυτός (σε δύο δεκαπενταετίες) θα µας επιτρέψει παρακάτω να προσεγγίσουµε τα 

συµπτώµατα άγχους µε βάση το αν ο εργαζόµενος αστυνοµικός βρίσκεται στην πρώτη ή 

στην δεύτερη εργασιακή περίοδο, δηλαδή αν έχει µέχρι 15 έτη εργασίας ή παραπάνω. 

4,6
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Παρατηρούµε ότι ποσοστό 40 % των συµµετεχόντων είναι από 20 µέχρι 36 ετών και 

ποσοστό 60% είναι από 36 µέχρι 50. 
 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 20-35 26 40,0 40,0

  36-50 39 60,0 100,0

  Σύνολο 65 100,0  

 

Η γραφική απεικόνιση παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφηµα. 

 
Ηλικία: 
 

  
ΦΥΛΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ: 

  Συχνότητα 

Έγκυρο Ποσοστό 

% 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Άνδρες 53 81,5 81,5 

Γυναίκες 12 18,5 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Το φύλο του δείγµατος παρουσιάζεται στον παραπάνω  πίνακα.  Οι άνδρες αστυνοµικοί 

που συµµετείχαν στην έρευνα αποτελούν το 81,5% του δείγµατος ενώ οι γυναίκες 

αποτελούν το 18,5 %. Η απόκλιση αυτή, οφείλεται κυρίως στο ότι µέχρι πριν από λίγα 

40

60

20-35

36-50
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χρόνια οι γυναίκες είχαν δικαίωµα εισαγωγής µόνο σε ποσοστό 10% από το σύνολο των 

εισαγοµένων στις αστυνοµικές σχολές. [Η ποσόστωση αυτή σήµερα έχει καταργηθεί.] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω δείγµα παρατηρούµε και γραφικά την κατανοµή φύλλου του δείγµατός 

µας. 

Ακολουθεί ο τόπος κατοικίας και εργασίας των συµµετεχόντων στην έρευνα. Η έρευνα 

διεξήχθη, στις πόλεις Χανιά και Ρέθυµνο. Το 43,1 % των συµµετεχόντων αστυνοµικών 

ζει και εργάζεται στα Χανιά, ενώ το 56,9 % ζει και εργάζεται στην πόλη του Ρεθύµνου. 

Οι συµµετέχοντες αποτελούν περίπου το 20 % της αστυνοµικής δύναµης στις πόλεις 

(έδρες των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων) και το 10% του προσωπικού των αστυνοµικών 

διευθύνσεων Χανίων και Ρεθύµνου. 
 

Τόπος κατοικίας και εργασίας δείγµατος 

  Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό % Αθροιστικό Ποσοστό % 

Χανιά  28 43,1 43,1 

  

Ρέθυµνο 
37 56,9 100.0 

  

Σύνολο 
65 100,0   

 

Γράφηµα φύλλου  δείγµατος:
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Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηµατικά σε ραβδόγραµµα το ποσοστό 

των αστυνοµικών που εργάζονται σε Χανιά και Ρέθυµνο αντίστοιχα:   
 

 

 

Ιεραρχία & Βαθµός ∆είγµατος  
 

  Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό % Αθροιστικό Ποσοστό % 

Αστυφύλακες 32 49,2 49,2 

Ειδικοί Φρουροί 10 15,4 64,6 

Υπαξιωµατικοί 16 24,6 89,2 

Αξιωµατικοί 7 10,8 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

  

Ένας ακόµα παράγοντας που θα είναι χρήσιµος στην έρευνα συσχετίσεων για το 

άγχος στην Ελληνική Αστυνοµία είναι ο βαθµός των υποκειµένων. Θα ερευνήσουµε 

κατά πόσο η θέση στην ιεραρχία σχετίζεται ή όχι µε συµπτώµατα άγχους. 

 Το δείγµα µας αποτελείται από ποσοστό 49,2 % αστυνοµικών που φέρουν τον βαθµό 

του Αστυφύλακα, 15,4% αστυνοµικών  που φέρουν τον βαθµό του Ειδικού Φρουρού, το 

24,6% είναι Υπαξιωµατικοί (Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόµοι), ενώ το 10,8% του 

δείγµατος είναι Αξιωµατικοί. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι Αστυφύλακες µε τους 

Ειδικούς Φρουρούς έχουν ουσιαστικά ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα, οπότε αθροιστικά 

ποσοστό 64,6% είναι οι χαµηλόβαθµοι αστυνοµικοί του δείγµατος. 

Τόπος Εργασίας & κατοικίας:

Χανιά Ρέθυµνο
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Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό από κάθε βαθµό που αποτελεί το 

δείγµα της έρευνας. 

 

Στην συνέχεια, διακρίναµε τους βαθµούς σε κατώτερους και ανώτερους. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι αστυνοµικοί που κατέχουν οργανική θέση κατώτερων (χωρίς 

βαθµό- Αστυφύλακες & Ειδικοί Φρουροί), ενώ στην δεύτερη κατηγορία 

εντάσσονται όσοι κατέχουν θέση οργανική  βαθµοφόρου. (Αρχιφύλακες – 

Ανθυπαστυνόµοι - Αξιωµατικοί).  

Παρατηρούµε στον πίνακα που ακολουθεί,  ότι το 64,6 % του δείγµατος (όπως είδαµε 

και παραπάνω) κατέχουν οργανική θέση κατώτερου προσωπικού ενώ το υπόλοιπο 35,4 

% κατέχει θέση βαθµοφόρου. 

  Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Κατώτερο προσωπικό 42 64,6 64,6 64,6 

  Ανώτερο προσωπικό 23 35,4 35,4 100,0 

  Σύνολο 65 100,0 100,0   

 
ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο χρόνος εργασίας στην Ελληνική Αστυνοµία, επειδή ο 

χρόνος προϋπηρεσίας είναι παράγοντας που εξετάζεται στην ερευνητική µας υπόθεση. 

Παρατηρούµε ότι ποσοστό 18,5 % ΄από τους συµµετέχοντες εργάζονται από 0-5 έτη 

στην Αστυνοµία, το 20% εργάζεται από 6-10 έτη, το 27,7% του δείγµατος εργάζεται από 

Βαθµοί Συµµετεχόντων 
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10,8 
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11-15 έτη, ενώ το 9,2 % δηλώνει ως χρόνο εργασία τα 16-20 έτη, ακολουθεί ποσοστό 

18,5 % που έχει εργαστεί για 21-25 χρόνια και τέλος ποσοστό 6,2%  έχει σαν χρόνο 

προϋπηρεσίας τα 26-30 έτη.   

  Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό % Αθροιστικό Ποσοστό % 

 0-5 12 18,5 18,5 

  6-10 13 20,0 38,5 

  11-15 18 27,7 66,2 

  16-20 6 9,2 75,4 

  21-25 12 18,5 93,8 

  26-30 4 6,2 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Στο  παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται τα παραπάνω ποσοστά µε βάση την 

προϋπηρεσία που είχαν οι συµµετέχοντες στην Ελληνική Αστυνοµία.  
 

  

 
Στην συνέχεια στα διαχωρίσαµε τα έτη εργασίας (περίπου 30) σε δύο περιόδους των 15 

ετών, µε σκοπό να καταγράψουµε την συµπτωµατολογία του άγχους ανάλογα µε την 

περίοδο που βρίσκονται οι αστυνοµικοί (α’ ή β’ 15ετία). Ο παρακάτω πίνακας µας 

φανερώνει ότι το 63,1 % των συµµετεχόντων είναι αστυνοµικοί από 1-15 έτη, ενώ το 

υπόλοιπο 36,9% εργάζονται ως αστυνοµικοί από 16-30 έτη. 
 
 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 1-15 41 63,1 63,1

  16-30 24 36,9 100,0

  Σύνολο 65 100,0  
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Επειδή η Αστυνοµική εργασία διαχωρίζεται σε εξωτερική (περιπολίες, έλεγχοι, 

φρούρηση κλπ) και σε εσωτερική (διοικητική υποστήριξη) εφαρµόσαµε διαχωρισµό σε 

αστυνοµικούς που εργάζονται κυρίως σε γραφείο και σε αστυνοµικούς που εκτελούν 

διάφορες άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. ∆ιαπιστώνουµε ότι ποσοστό 49,2 % των 

συµµετεχόντων εργάζονται σε γραφείο και ποσοστό 50,8 % εκτελούν εξωτερικές 

υπηρεσίες. 

 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 NAI 32 49,2 49,2

  OXI 33 50,8 100,0

  Σύνολο 65 100,0   
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2.3 Ανάλυση συµπτωµάτων κλίµακας Zung συνολικά 

 

Στην συνέχεια θα παρατηρήσουµε την γενική διακύµανση των συµπτωµάτων σε κάθε 

ερώτηση της κλίµακας στο γενικό σύνολο του δείγµατος.  

Ερώτηση 1. 
«Αισθάνοµαι περισσότερο νευρικός και ανήσυχος από ότι συνήθως» 

 Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Καθόλου ή λίγο  28 43,1 43,1

Μερικές φορές  23 35,4 78,5

Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 10 15,4 93,8

Τον περισσότερο από το χρόνο µου 4 6,2 100,0

  Σύνολο 65 100,0  

 
Στην ερώτηση αυτή, οι απαντήσεις των συµµετεχόντων εκφράζονται ως εξής: ποσοστό 

43,1% µας δήλωσε ότι αισθάνεται «περισσότερο  νευρικός και ανήσυχος» απ’ ότι 

συνήθως. Ποσοστό 35,4 % απάντησε ότι αισθάνεται νευρικός και ανήσυχος απ’ ότι 

συνήθως «µερικές φορές». Αντίθετα το 15,4 % απάντησε ότι αισθάνεται τα παραπάνω 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του» και τέλος ποσοστό 6,2 % απάντησε ότι έχει την 

παραπάνω αίσθηση  «τον περισσότερο από το χρόνο του».  

Ακολουθεί η σχηµατική απεικόνιση των παραπάνω: 
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Ερώτηση 2. 
«Αισθάνοµαι φοβισµένος χωρίς κανένα λόγο» 

 Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Καθόλου ή λίγο  61 93,8 93,8

Μερικές φορές  4 6,2 100,0

  Σύνολο 65 100,0   

 
Τα συµπτώµατα της ερώτησης 2, δεν φαίνεται να έχουν καθόλου ή να έχουν µερική  

επίδραση µερικές συµµετέχοντες, αφού η απόλυτη πλειοψηφία, απάντησε ότι «δεν νιώθει 

καθόλου ή νιώθει λίγο» φόβο χωρίς κανένα λόγο (93,8%) ή έχει την παραπάνω αίσθηση  

«Μερικές φορές» από το χρόνο του (6,2%). 

Ερώτηση 3. 
«Γίνοµαι ανήσυχος εύκολα και αισθάνοµαι πανικόβλητος» 

 Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Καθόλου ή λίγο  54 83,1 83,1 

Μερικές φορές  8 12,3 95,4 

Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 2 3,1 98,5 

Τον περισσότερο από το χρόνο µου 1 1,5 100,0 

  Σύνολο 65 100,0  

 

Στην ερώτηση αυτή που µετράει τον βαθµό του συµπτώµατος «ανησυχία και πανικός»  

των συµµετεχόντων, βλέπουµε ότι ποσοστό 83,1 % απάντησε ότι δεν έχει αυτό το 

σύµπτωµα καθόλου ή το έχει  λίγο. Ποσοστό 12,3 % ότι το έχει «Μερικές φορές», 

ποσοστό 3,1% ότι νιώθει τα παραπάνω «Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου» και τέλος,  

ποσοστό 1,5% είναι ανήσυχο και αισθάνεται πανικό «Κατά ένα µεγάλο µέρος του 

χρόνου». Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση στο διάγραµµα που ακολουθεί:  
 

 

 

 

Ερώτηση 4. 
«Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια» 
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Ερώτηση 4 
Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια 

 

Στην ερώτηση αυτή, παρατηρούµε ότι το 80% αισθάνεται ότι «καταρρέει και γίνεται 

κοµµάτια» «καθόλου ή λίγο»,  ποσοστό 15,4 % απάντησε ότι έχει τα παραπάνω 

συµπτώµατα «µερικές φορές», ενώ τέλος ποσοστό 4,6% απάντησε ότι κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου, έχει την αίσθηση ότι «καταρρέει και γίνεται κοµµάτια». Το γράφηµα 

που ακολουθεί µερικές δείχνει πώς κατανέµεται σχηµατικά το παραπάνω ποσοστό: 

 

 

 

 
 
 

 Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Καθόλου ή λίγο  52 80,0 80,0 

Μερικές φορές  10 15,4 95,4 

Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 3 4,6 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   
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 Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου

 

Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια:
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Ερώτηση 5. 
«Θεωρώ ότι όλα είναι εντάξει» 

 

 Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  14 21,5 21,5 

  Μερικές φορές  20 30,8 52,3 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 20 30,8 83,1 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 11 16,9 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Η ερώτηση αυτή στην καταµέτρηση των πόντων µερικές κλίµακας, έχει αντίστροφη 

αξιολόγηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι µόλις το 16,9 % των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

κατά τον «περισσότερο χρόνο» τους  θεωρούν ότι «όλα είναι εντάξει». Το 30,8% 

αναγνωρίζει ότι αυτό συµβαίνει «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του», ενώ ίδιο 

ποσοστό θεωρεί ότι «όλα είναι εντάξει» µερικές φορές από το χρόνο του. Τέλος, 

σηµαντικό είναι και το ότι το 21,5 % µερικές ανάφερε ότι θεωρούν πως «όλα είναι 

εντάξει» σε διάστηµα λίγο ή καθόλου, από τον χρόνο του.   

Η παρακάτω σχηµατική αναπαράσταση µερικές φανερώνει την αναλογία των 

συµπτωµάτων στην παραπάνω ερώτηση 
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Ερώτηση 6. 
«Τα χέρια και τα πόδια µου τινάζονται και τρέµουν» 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  60 92,3 92,3 

  Μερικές φορές  4 6,2 98,5 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 1 1,5 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Εξετάζοντας το σύµπτωµα αυτό, που αναφέρεται στο τίναγµα των χεριών και των 

ποδιών, παρατηρούµε ότι το 92,3 % του δείγµατος, δεν το έχουν καθόλου ή το έχουν 

λίγο, το 6,2 % το βιώνει «µερικές φορές» και τέλος ποσοστό 1,5% το βιώνει «κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου». Το σύµπτωµα αυτό δεν φαίνεται να χαρακτηρίζει το δείγµα 

µερικές έρευνας. 

Ερώτηση 7. 
«Ενοχλούµαι από πονοκεφάλους, πόνο στο λαιµό και στην πλάτη» 

 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  41 63,1 63,1 

  Μερικές φορές  20 30,8 93,8 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 3 4,6 98,5 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 1 1,5 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Η ερώτηση 7, που αναφέρεται στην ύπαρξη συµπτωµάτων όπως : «πονοκέφαλος και 

πόνος στο λαιµό και την πλάτη», δίνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά συµπεράσµατα: 

ποσοστό 63,1% έχει τα παραπάνω συµπτώµατα «Καθόλου ή λίγο», ποσοστό 30,8% 

(σχεδόν το 1/3 του δείγµατος) έχει τα παραπάνω συµπτώµατα «µερικές φορές», το 4,6% 

αντιµετωπίζει τα παραπάνω κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του. Τέλος ποσοστό 

1,5% αντιµετωπίζει τις καταστάσεις αυτές τον περισσότερο από τον χρόνο του. 
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Ερώτηση 8. 

«Αισθάνοµαι αδύναµος και κουράζοµαι εύκολα» 
 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  38 58,5 58,5 

  Μερικές φορές  18 27,7 86,2 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 4 6,2 92,3 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 5 7,7 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

Για την ερώτηση αυτή παρατηρούµε ότι: αισθάνεται αδύναµο και κουράζεται εύκολα, 

κατά τον περισσότερο από το χρόνο του το 7,7% των συµµετεχόντων, ενώ την ίδια 

αίσθηση έχει «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του»  το 6,2%. Παρατηρούµε λοιπόν 

ότι περίπου 14% των συµµετεχόντων στην έρευνα έχουν την αίσθηση αδυναµίας κατά 

ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του  ή κατά τον  περισσότερο χρόνο του.  Επιπρόσθετα, το 

ίδιο σύµπτωµα αναφέρει  ότι έχει το  27,7 %  «µερικές φορές» στην καθηµερινότητά του 

ενώ αντίθετα το 58,5 % των συµµετεχόντων δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο το 

παραπάνω σύµπτωµα.  

Η διασπορά αυτή των συµπτωµάτων κατανέµεται σχηµατικά µερικές φαίνεται στο 

παρακάτω ραβδόγραµµα.  
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Ερώτηση 9. 

«Αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος εύκολα» 
 

 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  17 26,2 26,2 

  Μερικές φορές  11 16,9 43,1 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 17 26,2 69,2 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 20 30,8 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Στην δήλωση «αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος» το 26,2 % 

απάντησε ότι δεν βρίσκεται καθόλου ή βρίσκεται λίγο στην παραπάνω κατάσταση ενώ, 

ποσοστό 16,9% απάντησε ότι εντάσσεται στην ίδια ψυχική κατάσταση «Μερικές φορές», 

«Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου» δήλωσε το 26,2% των αστυνοµικών που 

απάντησαν στην ερώτηση. Τέλος ποσοστό 30,8% δήλωσε ότι «Τον περισσότερο από το 

χρόνο» τους  αισθάνονται ήρεµοι και µπορούν να παραµείνουν ήρεµοι. Χαρακτηριστικό 

είναι το ότι ποσοστό 43,1 % αθροιστικά,  απάντησε ότι δεν αισθάνεται «καθόλου» ή 

αισθάνεται «λίγο» ή  «µερικές φορές» ηρεµία και µπορεί να την διατηρήσει.  

Το παρακάτω γράφηµα αναπαριστά τις απαντήσεις των συµµετεχόντων : 
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Ερώτηση 10 
«Αισθάνοµαι την καρδιά µου να χτυπά δυνατά» 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  39 60,0 60,0 

  Μερικές φορές  18 27,7 87,7 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 5 7,7 95,4 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 3 4,6 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Στην ερώτηση αυτή, ποσοστό 60,0 % απάντησε ότι δεν αισθάνεται ή αισθάνεται λίγο 

την καρδιά του να χτυπά δυνατά, ποσοστό 27,7 % απάντησε ότι έχει το παραπάνω 

αίσθηµα «µερικές φορές», ενώ ποσοστό 7,7 % δήλωσε ότι έχει το παραπάνω αίσθηµα 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου». Τέλος το 4,6 % απάντησε ότι αισθάνεται την 

καρδιά του να χτυπά δυνατά κατά «Τον περισσότερο από το χρόνο του». Θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι το συγκεκριµένο σύµπτωµα άγχους, χαρακτηρίζει περίπου το 12,6%  

του δείγµατος κατά τον περισσότερο χρόνο ή κατά ένα µεγάλο µέρος αυτού. 
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Ερώτηση 11. 
Ενοχλούµαι από περιόδους ζάλης  

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  54 83,1 83,1 

  Μερικές φορές  6 9,2 92,3 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 2 3,1 95,4 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 3 4,6 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν φαίνεται να ενοχλείται  από περιόδους 

ζάλης. Το 83,1 % δήλωσε ότι δεν έχει αυτό το σύµπτωµα καθόλου ή το έχει λίγο, το 

9,2% το έχει µερικές φορές (συνολικά 92,3% απάντησαν καθόλου, λίγο ή µερικές 

φορές). Το 3,1 % έχει αυτό το σύµπτωµα κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του και το 

4,6 % κατά τον περισσότερο από το χρόνο του. 
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Ερώτηση 12 

Έχω λιποθυµίες ή αισθάνοµαι σαν να λιποθυµώ 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  63 96,9 96,9 

  Μερικές φορές  1 1,5 98,5 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 1 1,5 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Η υπαγωγή σε κατάσταση λιποθυµίας είναι ένα σύµπτωµα που δεν χαρακτηρίζει τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα. Ποσοστό 96,9% δεν έχει καθόλου αυτό το σύµπτωµα ή το 

έχει λίγο. Ποσοστό 1,5% δήλωσε ότι το αντιµετωπίζει «Μερικές φορές», ενώ το ίδιο 

ποσοστό απάντησε ότι έχει λιποθυµικά επεισόδια ή αισθάνεται σαν να λιποθυµά, κατά 

«Τον περισσότερο από το χρόνο του». 

Ερώτηση 13 

Μπορώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω εύκολα 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  12 18,5 18,5 

  Μερικές φορές  7 10,8 29,2 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 3 4,6 33,8 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 43 66,2 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   
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Στην ερώτηση : «Μπορώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω εύκολα» το 18,5 % δήλωσε 

«Καθόλου ή λίγο», το 10,8 % «Μερικές φορές », ενώ το 4,6% απάντησε «Κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου µου». Τέλος «Τον περισσότερο από το χρόνο µου» απάντησε 

το 66,2 %. Προκύπτει ότι ποσοστό 29,2 % µπορεί να εισπνεύσει και να εκπνεύσει 

εύκολα λίγο, µερικές φορές ή δεν µπορεί καθόλου. 

Ακολουθεί γραφική απεικόνιση : 

 
 

Ερώτηση 14 
Έχω την αίσθηση  µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών 

ή των ποδιών µου 
 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  55 84,6 84,6 

  Μερικές φορές  6 9,2 93,8 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 3 4,6 98,5 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 1 1,5 100,0 

  Σύνολο 65 100,0  

 

Στην 14η ερώτηση που απαρτίζει την κλίµακα Zung, έχουµε αναφορά στο σύµπτωµα που 

παρουσιάζει  τσούξιµο στα δάχτυλα των ποδιών ή των χεριών. Ποσοστό 84,6 % 

απάντησε ότι έχει αυτό το σύµπτωµα «καθόλου ή λίγο», ποσοστό 9,2 % απάντησε ότι 

έχει αυτό το αίσθηµα µερικές φορές,  το 4,6 % το αντιµετωπίζει κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου του. Τέλος µόλις το 1,5% έχει το παραπάνω σύµπτωµα κατά «Τον 

περισσότερο από το χρόνο του» 
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Ερώτηση 15 
Ενοχλούµαι από στοµαχόπονους ή δυσπεψία 

  Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  46 70,8 70,8 70,8

  Μερικές φορές  12 18,5 18,5 89,2

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 1 1,5 1,5 90,8

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 6 9,2 9,2 100,0

  Σύνολο 65 100,0 100,0  

 

Η ερώτηση 15 της κλίµακας αναφέρεται σε ένα κλασσικό σύµπτωµα άγχους. Οι 

στοµαχικές διαταραχές δεν εµφανίζονται καθόλου ή εµφανίζονται λίγο στο 70,8 % του 

συνόλου των συµµετεχόντων. Ποσοστό 18,5 % αντιµετωπίζει διαταραχές µερικές φορές,  

ενώ ποσοστό 10,7% συνολικά έχει στοµαχόπονο ή δυσπεψία κατά ένα µεγάλο µέρος του 

χρόνου του ή τον περισσότερο από το χρόνο του. 

Ερώτηση 16 
Έχω συχνοουρία 

 

  Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  50 76,9 76,9 76,9

  Μερικές φορές  11 16,9 16,9 93,8

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 4 6,2 6,2 100,0

  Σύνολο 65 100,0 100,0  

 

Η ύπαρξη συχνοουρίας αναφέρεται σαν σύµπτωµα κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου 

από το  6,2% των συµµετεχόντων, ενώ το 16,9% δηλώνει ότι το αντιµετωπίζει σαν 

σύµπτωµα «Μερικές φορές», τέλος το 76,9% αναγνωρίζει ότι  δεν αντιµετωπίζεται σαν 

σύµπτωµα καθόλου ή το αντιµετωπίζει λίγο.  
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Ερώτηση 17 
Τα χέρια µου είναι συνήθως ξηρά και θερµά.  

 
 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  47 72,3 72,3 

  Μερικές φορές  10 15,4 87,7 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 2 3,1 90,8 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 6 9,2 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Η ξηρότητα στα χέρια είναι το επόµενο εξεταζόµενο σύµπτωµα. Το 72,3 % του 

δείγµατος απάντησε ότι δεν νιώθει καθόλου ή νιώθει λίγο τα χέρια του συνήθως ξηρά και 

θερµά. Το 15,4 % παρουσιάζεται να έχει το παραπάνω σύµπτωµα «µερικές φορές», ενώ 

το 3,1 % «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του». Τέλος ποσοστό 9,2 % δηλώνει ότι 

έχει το παραπάνω σύµπτωµα  «τον περισσότερο από τον χρόνο του».   Η γραφική 

παράσταση της κατανοµής που ακολουθεί µας διαφωτίζει για την συχνότητά του 

συµπτώµατος. 
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Ερώτηση  18 

Τo πρόσωπό µου ζεσταίνεται και κοκκινίζει. 
 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  43 66,2 66,2 

  Μερικές φορές  18 27,7 93,8 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 2 3,1 96,9 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 2 3,1 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Στην ερώτηση αυτή το 66,2% των συµµετεχόντων απάντησε ότι δεν παρατηρεί καθόλου 

ή παρατηρεί λίγο  να ζεσταίνεται το πρόσωπό του και να κοκκινίζει. Ποσοστό 27,7 % 

απάντησε ότι έχει το παραπάνω σύµπτωµα  «µερικές φορές. Ποσοστό 3,1% έχει το 

παραπάνω σύµπτωµα  «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του» ενώ επίσης ποσοστό 

3,1%, αντιµετωπίζει το ίδιο σύµπτωµα «κατά τον περισσότερο από τον χρόνο του» 

27,7%.  
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Μερικές φορές 
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Ερώτηση 19 
Κοιµάµαι εύκολα και ξεκουράζοµαι κατά το υπόλοιπο της νύχτας 

 

  Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  12 18,5 18,5 

  Μερικές φορές  15 23,1 41,5 

  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 12 18,5 60,0 

  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 26 40,0 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

 

Αναλύοντας την 19η ερώτηση, παρατηρούµε ότι οι διαταραχές ύπνου µας παρέχουν 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την συµπτωµατολογία του άγχους στους αστυνοµικούς. Το 

18,5% µας απάντησε ότι «δεν έχει καθόλου ή έχει λίγο το εξεταζόµενο στην 18η ερώτηση 

σύµπτωµα» κατά την νύχτα. Κοιµάται εύκολα και ξεκουράζεται κατά το υπόλοιπό της 

νύχτας «µερικές φορές» το 23,1%  του δείγµατος. Συνολικά  όµως το 41,5 %  αναφέρει 

ότι από λίγο µέχρι «µερικές φορές» δεν κοιµάται εύκολα και δεν ξεκουράζεται κατά 

τον νυχτερινό ύπνο. Ποσοστό 18,5% αναφέρει ότι κοιµάται εύκολα και ξεκουράζεται 

κατά την διάρκεια της νύχτας «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του». Τέλος, κατά τον  

«περισσότερο από τον χρόνο του» απάντησε ότι  κοιµάται εύκολα και ξεκουράζεται το 

40,0 % των συµµετεχόντων. 
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Ερώτηση 20     
Έχω εφιάλτες 

  Συχνότητα 

Έγκυρο Ποσοστό 

% 

Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

 Καθόλου ή λίγο  55 84,6 84,6 

  Μερικές φορές  10 15,4 100,0 

  Σύνολο 65 100,0   

  

Από την ερώτηση αυτή, η οποία και ολοκληρώνει το Ερωτηµατολόγια της κλίµακας 

Zung, παρατηρούµε ότι, ποσοστό 86,4% δεν έχει καθόλου ή έχει λίγες φορές εφιάλτες, 

ενώ ποσοστό 15,4% δηλώνει ότι έχει εφιάλτες «µερικές φορές».  Το επόµενο γράφηµα 

είναι χαρακτηριστικό της κατανοµής!: 
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2.3.1 Στατιστική επεξεργασία συµπτωµάτων 
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την συχνότητα εµφάνισης των τιµών – βαθµολογιών 

όλων των ερωτηµατολογίων της κλίµακας  Zung. 

  Συχνότητα 
Έγκυρο 

Ποσοστό % 
Αθροιστικό 
Ποσοστό % 

 21 1 1,5 1,5 
  23 4 6,2 7,7 
  24 2 3,1 10,8 
  25 5 7,7 18,5 
  26 5 7,7 26,2 
  27 3 4,6 30,8 
  28 5 7,7 38,5 
  29 3 4,6 43,1 
  30 2 3,1 46,2 
  31 5 7,7 53,8 
  32 3 4,6 58,5 
  33 2 3,1 61,5 
  34 3 4,6 66,2 
  35 4 6,2 72,3 
  36 3 4,6 76,9 
  37 4 6,2 83,1 
  39 1 1,5 84,6 

  40 2 3,1 87,7 
  44 1 1,5 89,2 
  45 2 3,1 92,3 
  47 2 3,1 95,4 
  48 1 1,5 96,9 
  53 2 3,1 100,0 
  Σύνολο 65 100,0   

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε την συχνότητα των πόντων κατά την κλίµακα 

zung,  όπως  παρουσιάζεται  έπειτα από την βαθµολόγηση των 65 ερωτηµατολογίων. 

Με ερυθρό χρώµα έχουν σηµειωθεί οι αξιολογήσεις που υπερβαίνουν  την µέση τιµή των 

δυνατών τιµών της κλίµακας Zung. Οι δυνατές τιµές µε τις οποίες µπορεί να αξιολογηθεί 

ένα ερωτηµατολόγιο κυµαίνονται από 20-80 πόντους.  

Παρατηρούµε ότι οι τιµές κυµαίνονται από 21 µέχρι 53 πόντους.  Πάνω από την µέση 

δυνατή τιµή, κυµαίνεται το 12,3% του δείγµατος, Η βαθµολογία µε την µεγαλύτερη 

συχνότητα, είναι οι 25, οι 26, οι 28, οι 31 πόντοι  που παρουσιάζονται 5 φορές.  
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Τέλος ο µέσος όρος των βαθµολογιών είναι 32,31 πόντοι. Η τυπική απόκλιση των 

βαθµολογιών υπολογίστηκε σε 7,533 πόντους (Ν=65).  Η µέση τιµή των βαθµολογιών 

είναι οι 31 πόντοι.  

 
Στον επόµενο πίνακα, διαχωρίσαµε ανά 10αδες την πιθανή κατανοµή των 

βαθµολογιών. Παρατηρούµε ότι το 13,9% κυµαίνεται πάνω από τους 40 πόντους, 

δηλαδή αναφέρει συµπτώµατα άγχους πάνω από την µέση δυνατή τιµή αξιολόγησης της 

κλίµακας άγχους του Zung. Το 41,5 % βρίσκεται στην περιοχή από 31-40 πόντους,  κάτω 

από την µέση δυνατή  της κλίµακας 

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζεται το συνολικό ποσοστό των αστυνοµικών που 

κυµαίνεται πάνω και κάτω από τον µέσο όρο του δείγµατος. Το 583,5% των 

αστυνοµικών συγκεντρώνει βαθµολογία της κλίµακας Zung κάτω από τον Μέσο όρο και 

το 41,5 % συγκεντρώνει βαθµολογία πάνω από τον Μέσο  Όρο.  

Πόντοι Κλίµακας Zung 20-32 33-80 

 Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

 38 58,5% 27 41,5% 

 

Ο διαχωρισµός αυτός µε κριτήριο τον Μέσο όρο θα µας είναι χρήσιµος επειδή µε βάση 

την διακύµανση πάνω ή κάτω από τον µέσο όρο, θα κριθούν οι 3 ερευνητικές υποθέσεις. 

 

 

 

 Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό % Αθροιστικό Ποσοστό % 

 20-30 29 44,6 44,6 

  31-40 27 41,5 86,2 

  41-50 7 10,8 96,9 
  51+ 2 3,1 100,0 
  Σύνολο 65 100,0   

Περιγραφική Στατιστική

65 21 53 32,31 ,934 7,533 
65

POINTSZUNG
Valid N) 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
N Minimum Maximum Mean Std.
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2.4  Ερευνητικές Υποθέσεις. 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί ως σκοπός 

της έρευνας. Για την ασφαλέστερη ανάλυση και την όσο το δυνατό αρτιότερη εξαγωγή 

συµπερασµάτων, διαχωρίστηκε η κλίµακα αξιολόγησης Zung σε δύο µέρη.  

Έτσι, η κλίµακα αξιολόγησης, η οποία µπορεί να έχει τιµές από 20-80, διαιρέθηκε σε 

δύο τοµείς. Από 20 µέχρι 32 και από 33 µέχρι 80. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζουµε τους 

συµµετέχοντες, οι οποίοι έπειτα από την επεξεργασία και την βαθµολόγηση των 

ερωτηµατολογίων συγκέντρωσαν βαθµολογία πάνω ή κάτω από τον µέσο όρο. (Μ.Ο= 

32,31). 

 Με βάση αυτήν την κατανοµή, θα διακρίνουµε, µε την χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS και µε τις  δυνατότητες  «διασταύρωσης συχνοτήτων» και «δηµιουργίας 

δείγµατος»,  τις προϋποθέσεις που θα ερευνούν τα δεδοµένα των ερευνητικών 

υποθέσεων, δηλαδή την διαφορά συχνότητας συµπτωµάτων άγχους  της κλίµακας Zung, 

πάνω και κάτω από τον µέσο όρο ανάλογα µε την κατηγορία υπαγωγής των 

συµµετεχόντων αστυνοµικών σε κάθε ερευνητική υπόθεση. 

 

2.4.1   Ερευνητική Υπόθεση 1 

Σε µια έρευνα που αναφέρεται στην ψυχική υγεία του προσωπικού της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας στην Ρώµη, όπου σκοπό είχε την παραγοντική αξιολόγηση της 

υποκειµενικής πίεσης που δέχεται το αστυνοµικό προσωπικό (Pancheri et all, 2002). 

Αξιολογήθηκαν 590 αστυνοµικοί που υπηρετούν στην Τροχαία και 590 αστυνοµικοί που 

υπηρετούν σε γραφείο και από τα δύο φύλα. Αξιολογήθηκε µε κλίµακα (RAS, «Rapid 

Stress Assessment Scale») η επιρροή της διοίκησης µέσω της πίεσης κατά την εκτέλεση 

καθηκόντων και η αξιολόγηση. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε σε ηµέρα µη 

εργασίας των αστυνοµικών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αστυνοµικοί που 

εκτελούσαν υπηρεσία τροχαίας είχαν στατιστικά σηµαντικότερες επιδράσεις πίεσης  και 

στρες από αυτούς που εκτελούσαν υπηρεσία γραφείου και οι γυναίκες αστυνοµικοί είχαν 

στατιστικά σηµαντικότερη επίδραση από το πίεσης και στρες από τους άντρες 

συναδέλφους τους. 

Ουσιαστικά, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες αστυνοµικοί είχαν περισσότερες 

επιδράσεις από το στρες σε σχέση µε τους άντρες συναδέλφους τους, είτε αν αυτές 

υπηρετούν σε θέσεις γραφείου, είτε αν υπηρετούν σε θέσεις ρύθµισης κυκλοφορίας. Η 

επίδραση από το στρες έχει κυρίως σωµατική έκφραση.  
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Επιπρόσθετα, σε παράλληλες έρευνες των Lyons και Scotti et. all. (Renck, et all., 2002) η 

οποία µετρούσε την αντίδραση που έχουν οι αστυνοµικοί, έπειτα από την επίδραση 

στρεσογόνων γεγονότων, βρέθηκε ότι : οι γυναίκες αστυνοµικοί,   εξέφρασαν 

περισσότερο ενοχλητικές σκέψεις, έπειτα από την επίδραση του τραυµατικού γεγονότος. 

Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι οι γυναίκες αστυνοµικοί είναι περισσότερο  «δεκτικές» 

στην πίεση που δέχονται, από διάφορα υπηρεσιακά γεγονότα. Αυτό φαίνεται να 

προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, ,από την επιδηµιολογία των διαταραχών 

άγχους (Μάνος,  1997) αλλά και από την περισσότερο συναισθηµατική φύση των 

γυναικών σε σχέση µε τον ανδρικό πληθυσµό. 

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση, λοιπόν,  αναφέρεται στην µεταβλητή φύλο :  

«Οι γυναίκες αστυνοµικοί βιώνουν τα συµπτώµατα άγχους σε µεγαλύτερη 

συχνότητα από τους άντρες  συναδέλφους τους» 

Θα αναµένουµε λοιπόν οι γυναίκες αστυνοµικοί να παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό 

συµπτωµάτων στην κλίµακα από 20-32 (όπως έχει γίνει ο διαχωρισµός) και µικρότερο 

ποσοστό σε σχέση πάντα µε τους άντρες αστυνοµικούς στην υποκατηγορία των  33-20 

πόντων  της κλίµακας Zung.  

Με την δηµιουργία ανεξάρτητων δειγµάτων, αποµονώθηκαν οι απαντήσεις που έχουν 

συµπληρώσει οι γυναίκες αστυνοµικοί και µε την «διασταύρωση συχνοτήτων» 

επιχειρήθηκε η αποτύπωση των συµπτωµάτων άγχους που αντιµετωπίζουν.  

Στην συνέχεια, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους άντρες αστυνοµικούς και 

µε τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η σύγκριση των δύο δειγµάτων και επακόλουθα ή 

επιβεβαίωση ή όχι της 1ης ερευνητικής υπόθεσης. Οι πίνακες που ακολουθούν είναι 

ενδεικτικοί. 

 

 20-32 33-80 

  Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

Άντρες Αστυνοµικοί  32 60,4% 21 39,6%
 

 

Παρατηρούµε ότι το 60,4 % των ανδρών αστυνοµικών συγκέντρωσαν κατά την 

ανάλυση των ερωτηµατολογίων τους από 20-32 πόντους στην κλίµακα Zung, ενώ το 39,6 

% συγκέντρωσε πόντους από 33-80. Για την ασφαλή σύγκριση των ποσοστών  ακολουθεί 

ο πίνακας που περιγράφονται οι βαθµολογίες µόνο των γυναικών. 
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 20-32 33-80 

  Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

Γυναίκες Αστυνοµικοί  6 50,0% 6 50,0%
 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι το ποσοστό των γυναικών που κινούνται στην περιοχή της κλίµακας 

από 20-32 είναι 50%   και αυτών που εντάσσονται στην περιοχή 33-80 είναι επίσης 50%. 

Συγκρίνοντας τα δύο ποσοστά, µπορούµε να αναφέρουµε ότι  οι άντρες αστυνοµικοί 

παρουσιάζονται µε µικρότερα ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο της κατανοµής σε σχέση 

µε τον γυναικείο δείγµα,   

Οι γυναίκες αστυνοµικοί, φαίνονται να συγκεντρώνουν περισσότερο ποσοστό στην 

κλίµακα από 33-80 πόντους, δηλαδή, παρουσιάζονται µε συµπτώµατα άγχους σε 

µεγαλύτερη συχνότητα από τους άντρες συναδέλφους τους. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει την ερευνητική  µας υπόθεση. 

Παρατηρούµε δηλαδή ότι επιβεβαιώνεται η 1η ερευνητική µας υπόθεση κατά την 

οποία : οι γυναίκες αστυνοµικοί βιώνουν συµπτώµατα άγχους σε µεγαλύτερη 

συχνότητα  από τους άνδρες συναδέλφους τους.  

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε µια συγκριτική αντιπαραβολή των συµπτωµάτων 

ανδρών και γυναικών αστυνοµικών όπως αυτά διαγράφονται µέσα από την κλίµακα Zung 
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και την χρήση της µεθόδου διασταύρωσης συχνοτήτων που µας παρέχει το   στατιστικό 

πακέτο επεξεργασίας δεδοµένων  «SPSS 12.0». 

 
Ερώτηση 1. 

«Αισθάνοµαι περισσότερο νευρικός και ανήσυχος από ότι συνήθως» 
 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 24 45,3% 19 35,8% 6 11,3% 4 7,5%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες  4 33,3% 4 33,3% 4 33,3% 

 

 

Οι παραπάνω πίνακες καταγράφουν την συµπτωµατολογία ανδρών και γυναικών 

ξεχωριστά στην δήλωση 1 του ερωτηµατολογίου Zung : «Αισθάνοµαι περισσότερο 

νευρικός και ανήσυχος από ότι συνήθως» 

∆ιαπιστώνουµε ότι «Καθόλου ή λίγο » νευρικοί αισθάνονται το 45,3 % των ανδρών 

αστυνοµικών και  το 33,3 % των γυναικών. Μερικές φορές από τον χρόνο τους, βιώνουν 

το ίδιο σύµπτωµα το 35,8% των ανδρών και  το 33,3% των γυναικών. Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου τους οι άνδρες παρουσιάζονται επίσης νευρικοί κατά 11,3 %  ενώ οι 

γυναίκες αστυνοµικοί κατά 33,3 %.  

Τέλος υπάρχει και ένα ποσοστό  7,5% ανδρών αστυνοµικών που δήλωσαν ότι 

αισθάνονται περισσότερο νευρικοί και ανήσυχοι από ότι συνήθως  κατά «Τον 

περισσότερο από το χρόνο τους». Παρατηρούµε ότι τα δεδοµένα της  πρώτης 

ερώτησης, επιβεβαιώνουν την ερευνητική µας υπόθεση.  

Μεγαλύτερο ποσοστό   γυναικών βιώνει «µερικές φορές» ή «κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου του» νευρικότητα και ανησυχία από ότι συνήθως. Αντίθετα µεγαλύτερο 

ποσοστό  ανδρών, έχει λίγο ή δεν έχει καθόλου τα παραπάνω συµπτώµατα.  

Το γράφηµα που ακολουθεί είναι ενδεικτικό των διαφορών στην συχνότητα και την 

ποσόστωση των συµπτωµάτων. 
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Ερώτηση 2. 
«Αισθάνοµαι φοβισµένος χωρίς κανένα λόγο» 

 

 

 Καθόλου ή λίγο  

  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες 

 
12 100,0%

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραπάνω πίνακες. Το αίσθηµα φόβου δεν 

φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό του δείγµατός µας. Το 92,5 % των ανδρών και το 100% 

των γυναικών αστυνοµικών φαίνεται να  µη έχουν ή να έχουν λίγο την αίσθηση του 

φόβου χωρίς κανένα λόγο. Επίσης ένα ποσοστό 7,5 % των ανδρών αστυνοµικών 

αναφέρουν ότι έχουν αυτό το σύµπτωµα «µερικές φορές» 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι γυναίκες αστυνοµικοί  στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία (83,3% ) εργάζονται σε γραφείο, οπότε έχουν περιορισµένη την αίσθηση του 

φόβου από εξωτερικές κλπ απειλές. Αντίθετα σε γραφείο εργάζεται το 41,5% των 

ανδρών.  

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 

 
49 92,5% 4 7,5% 

«Αισθάνοµαι περισσότερο νευρικός και ανήσυχος από ότι συνήθως»

Kαθόλου  
ή  λίγο 

Μερικές  φορές Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου
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από 

 τον  χρόνο µου
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Ερώτηση 3. 
«Γίνοµαι ανήσυχος εύκολα και αισθάνοµαι πανικόβλητος» 

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
47 88,7% 4 7,5% 1 1,9% 1 1,9%

 

Καθόλου ή λίγο  
 

Μερικές φορές  
 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες  
 

7 58,3% 4 33,3% 1 8,3% 

 

  Στην 3η ερώτηση της κλίµακας, διαπιστώνουµε ότι από το δείγµα µας, στην δήλωση 

«γίνοµαι εύκολα ανήσυχος και αισθάνοµαι πανικόβλητος» το 58,3% των γυναικών και το 

88,7 % των ανδρών  δήλωσαν ότι έχουν λίγο ή δεν έχουν καθόλου αυτήν την αίσθηση. 

Οι άνδρες βιώνουν λοιπόν το σύµπτωµα αυτό σε µικρότερη συχνότητα  από τις 

γυναίκες αστυνοµικούς.  

Ποσοστό 33,3% των γυναικών έχουν αυτό το σύµπτωµα «µερικές φορές» σε 

αντίθεση µε το 7,5% των ανδρών. Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους  έχουν 

αίσθηση ανησυχίας και πανικού, το 1,9 % των ανδρών και το 8,3 % των γυναικών. Τέλος 

ένα ποσοστό 1,9 % των ανδρών, (ουσιαστικά ένας συµµετέχοντας) δήλωσε ότι είναι 

νευρικός και ανήσυχος κατά τον περισσότερο από τον χρόνο του.  Το ακόλουθο 

γράφηµα, φανερώνει και σχηµατικά ότι οι άνδρες έχουν υψηλότερη αξιολόγηση στην 

ανυπαρξία ή στην ελάχιστη παρουσία του συµπτώµατος, ενώ αντίθετα οι γυναίκες 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη αξιολόγηση και µεγαλύτερη βαθµολογία στις περιπτώσεις 

µεγαλύτερης χρονικής εµφάνισης των συµπτωµάτων που αναφέρει η 3η ερώτηση της 

κλίµακας άγχους του Zung.  
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Ερώτηση 4. 
«Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια» 

Στην επόµενη ερώτηση εξετάζεται κατά πόσο οι αστυνοµικοί έχουν την αίσθηση ότι 

καταρρέουν και ότι γίνονται κοµµάτια. Η διάκριση των απαντήσεων των συµµετεχόντων 

µε κριτήριο το φύλο, παρουσιάζεται στους  παρακάτω πίνακες: 

 

Καθόλου ή λίγο  

 

Μερικές φορές  

 Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 

 
44 83,0% 7 13,2% 2 3,8%

 

 

Καθόλου ή λίγο  

 

Μερικές φορές  

 Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες  

 
8 66,7% 3 25,0% 1 8,3%

 

 «Γίνοµαι ανήσυχος εύκολα και αισθάνοµαι πανικόβλητος»

Kαθόλου  ή  
λίγο 

 
Μερικές  φορές

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος

του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο
από 

 τον  χρόνο µου
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 ∆ιαφαίνεται ότι την αίσθηση ότι ο αστυνοµικός καταρρέει και γίνεται κοµµάτια δεν 

την έχει καθόλου ή την έχει  λίγο το 83% των ανδρών και το 66,7% των γυναικών. Κατά 

συνέπεια, οι γυναίκες αστυνοµικοί παρουσιάζονται µε µικρότερη αξιολόγηση στην 

«αρνητική ή ελάχιστη» συχνότητα εµφάνισης του συµπτώµατος. Παρουσιάζονται 

δηλαδή µε µεγαλύτερη συχνότητα τα συµπτώµατα της ερώτησης 4 στις γυναίκες 

αστυνοµικούς παρά στους άντρες αστυνοµικούς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 

1η ερευνητική υπόθεση.  

 

 

Ακολούθως, το 25 % των γυναικών αστυνοµικών και το 13,2 % των ανδρών 

συναδέλφων τους αισθάνεται ότι καταρρέει και γίνεται κοµµάτια. Επίσης, το 8,3 % των 

γυναικών και το 3,8 % των ανδρών έχει το ίδιο αίσθηµα κατά ένα µεγάλο µέρος του 

χρόνου τους.  

Ερώτηση 5. 
«Θεωρώ ότι όλα είναι εντάξει» 

Η 5η ερώτηση της κλίµακας, εξετάζει την άποψη των συµµετεχόντων για το ότι όλα 

είναι εντάξει. Είναι µια θετική δήλωση και η αξιολόγησή της σύµφωνα µε τις οδηγίες, 

γίνεται αντίστροφα. Ο πίνακες που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικοί:    

 

 

Καθόλου ή λίγο  

 

Μερικές φορές  

 

Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 

Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 10 18,9% 18 34,0% 15 28,3% 10 18,9%

 

 «Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια»

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος
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Καθόλου ή λίγο  

 

Μερικές φορές  

 

Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες  4 33,3% 2 16,7% 5 41,7% 1 8,3%

 

 

Παρατηρούµε ότι οι γυναίκες αστυνοµικού δεν θεωρούν καθόλου ή θεωρούν λίγο ότι 

όλα είναι εντάξει, σε ποσοστό 33,3% ενώ  άντρες αστυνοµικούς που δηλώνουν το ίδιο σε 

ποσοστό 18,9% .∆ηλαδή µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών αστυνοµικών δεν θεωρεί 

καθόλου ή θεωρεί «λίγο» ότι όλα είναι εντάξει. Επιπρόσθετα, το ίδιο θεωρεί το 34% 

των γυναικών  αστυνοµικών σε αντίθεση µε το 16,7% των ανδρών αστυνοµικών.  

Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους οι γυναίκες αστυνοµικοί θεωρούν σε ποσοστό 

41,7 %   ότι όλα είναι εντάξει ενώ το ίδιο απάντησε το  28,3 % των ανδρών. Τέλος το 

18,9 % των ανδρών και το 8,3 % των γυναικών, δηλώνει ότι όλα είναι εντάξει κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνο του. Το γεγονός αυτό συνάδει µε την ερευνητική µας 

υπόθεση.  

Ακολουθεί χαρακτηριστικό γράφηµα και για αυτήν την ερώτηση.  

 

 

 
 

Καθόλου ή λίγο
Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο 
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του χρόνου µου
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Ερώτηση 6. 

«Τα χέρια και τα πόδια µου τινάζονται και τρέµουν» 
Στην ερώτηση 6 οι απαντήσεις των συµµετεχόντων µε κριτήριο το φύλο 

καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες : 

 
Καθόλου ή λίγο  

 
Μερικές φορές  

 
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 

  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 
 

48 90,6% 4 7,5% 1 1,9% 

 

 Καθόλου ή λίγο 

  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες 

 
12 100,0%

 

 Παρατηρούµε ότι οι γυναίκες αστυνοµικοί δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο το 

σύµπτωµα της ερώτησης 6 σε ποσοστό 100 %. Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απουσίας του 

παραπάνω συµπτώµατος έχουν και οι άνδρες αστυνοµικοί, αφού σε ποσοστό 90,6 %  

έχουν λίγο ή δεν έχουν καθόλου την αίσθηση ότι τα χέρια τους τινάζονται και τρέµουν. 

Τέλος ποσοστό 1,9 % δήλωσε ότι βιώνει το παραπάνω σύµπτωµα  «Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου του».  

Η 6η ερώτηση δεν συνάδει µε το πνεύµα των υπόλοιπων ερωτήσεων. Αφού 

παρουσιάζει τις γυναίκες αστυνοµικούς να έχουν το συγκεκριµένο σύµπτωµα σε 

µικρότερη συχνότητα από τους άνδρες συναδέλφους τους.  

Ερώτηση 7. 
 «Ενοχλούµαι από πονοκεφάλους, πόνο στο λαιµό και στην πλάτη» 
Για την ερώτηση 7 οι απαντήσεις των συµµετεχόντων διαγράφονται όπως παρακάτω:  

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 36 67,9% 15 28,3% 2 3,8%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 

Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 
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Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες  5 41,7% 5 41,7% 1 8,3% 1 8,3%

 

∆ιαπιστώνουµε ότι το 67,9 % των ανδρών και το 41,7 % των γυναικών αστυνοµικών 

δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο πονοκεφάλους και πόνους στον λαιµό ή την πλάτη.  Το 

ίδιο σύµπτωµα έχει «µερικές φορές» από τον χρόνο του,  το 28,3% των ανδρών και το 

41,7 % των γυναικών, ενώ την  ίδια αίσθηση µας ανέφερε   το 3,8 % των ανδρών και το 

8,3 % των γυναικών «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος 8,3 % των 

γυναικών αστυνοµικών της έρευνάς µας, έχουν πονοκέφαλο και πόνους στην πλάτη και 

λαιµό κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους. Ουσιαστικά η ερώτηση 7 

επιβεβαιώνει την ερευνητική µας υπόθεση.   

 

 

το  

  
 

Ερώτηση 8. 
«Αισθάνοµαι αδύναµος και κουράζοµαι εύκολα» 

Στην ερώτηση 8, µετράµε την συχνότητα εµφάνισης αίσθησης αδυναµίας και ευκολίας 

κούρασης, η οποία και σχετίζεται µε την εργασιακή εξουθένωση. Οι απαντήσεις των 

συµµετεχόντων, παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες : 

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος

του χρόνου µου Τον περισσότερο 

 από το χρόνο µου 
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%  %  %  %  

Άνδρες 33 62,3% 14 26,4% 3 5,7% 3 5,7%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες  5 41,7% 4 33,3% 1 8,3% 2 16,7%

 

Παρατηρούµε ότι το σύµπτωµα αυτό, δεν το έχει «καθόλου ή το έχει λίγο» το 62,3% 

των ανδρών και το 41,7 % των γυναικών αστυνοµικών. Επιπρόσθετα,  αδυναµία και 

ευκολία κούρασης αισθάνεται «µερικές φορές» το 33,3 % των γυναικών και το 26,4 % 

των ανδρών αστυνοµικών. Το ίδιο σύµπτωµα είναι επίσης πιο συχνό «σε ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου τους» στις γυναίκες σε ποσοστό 8,3 % έναντι 5,7 % των ανδρών. 

Τέλος κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους βιώνουν την παραπάνω κατάσταση το 

16,7 % των γυναικών και το 5,7 % των ανδρών αστυνοµικών. Ουσιαστικά και αυτή η 

αναλυτική παρουσίαση των συµπτωµάτων αδυναµίας και κούρασης επιβεβαιώνει 

την ερευνητική µας υπόθεση, αφού οι γυναίκες αστυνοµικοί και σε αυτήν την 

ερώτηση έχουν σε µεγαλύτερη συχνότητα συµπτώµατα άγχους. 

 

Ερώτηση 9. 
«Αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος εύκολα» 

Η ερώτηση αυτή, που κατά την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, έχει αντίστροφη 

βαθµολόγηση, µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε την συχνότητα ηρεµίας  των 

αστυνοµικών. 

 Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 12 22,6% 9 17,0% 12 22,6% 20 37,7%

 

 

Καθόλου ή λίγο  

 

Μερικές φορές  

 

Κατά ένα µεγάλο µέρος 
του χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες  5 41,7% 2 16,7% 5 41,7% 
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Παρατηρούµε ότι,  το 22,9% των ανδρών αστυνοµικών  και το 41,7 % των γυναικών 

αστυνοµικών δηλώνει ότι «αισθάνονται ήρεµοι και µπορούν να παραµείνουν ήρεµοι» για 

διάστηµα λίγο ή καθόλου  από τον χρόνο τους.  Επίσης, το 17 % των ανδρών δηλώνει ότι 

έχει το παραπάνω σύµπτωµα «µερικές φορές»  και το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το 

16,7 % των γυναικών αστυνοµικών. Το 41,7 % των γυναικών αστυνοµικών και το 37,7 % 

των ανδρών πιστεύουν ότι αισθάνονται ήρεµοι και µπορούν να παραµείνουν ήρεµοι 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος καταγράφουµε και ένα ποσοστό 37,7 

% των ανδρών που απάντησαν ότι «κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους» νιώθουν 

ήρεµοι και µπορούν να διατηρήσουν αυτή την ηρεµία.  

 
«Αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος εύκολα» 

 

 

 

Τα δεδοµένα και από την  9η ερώτηση της κλίµακας Zung επιβεβαιώνουν την 

ερευνητική µας υπόθεση. 

Ερώτηση 10 
«Αισθάνοµαι την καρδιά µου να χτυπά δυνατά» 

 
Το επόµενο σύµπτωµα, εξετάζει την ταχυκαρδία, ως σύµπτωµα άγχους. Η σχέση 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες αστυνοµικούς παρουσιάζεται µέσα από τους 

παρακάτω πίνακες : 

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο

µέρος

Τον 

περισσότερο 

από
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  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
33 62,3% 15 28,3% 2 3,8% 3 5,7%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες  
 

6 50,0% 3 25,0% 3 25,0% 

 

 

Παρατηρούµε ότι οι γυναίκες δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο 

αισθάνονται «την καρδιά τους να χτυπά δυνατά»  σε ποσοστό 50 %, ενώ οι άντρες 

αστυνοµικοί απάντησαν ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο την καρδιά 

τους να χτυπά δυνατά σε ποσοστό 62,3 %. Κατ’ επέκταση οι άνδρες αστυνοµικοί έχουν 

το συγκεκριµένο σύµπτωµα σε µικρότερο ποσοστό από ότι οι γυναίκες συνάδελφοι τους.  

Στην συνέχεια παρατηρούµε ότι  «µερικές φορές από τον χρόνο τους» το παραπάνω 

σύµπτωµα αντιµετωπίζουν οι γυναίκες αστυνοµικοί σε ποσοστό 25 % σε και οι άντρες 

αστυνοµικοί σε ποσοστό  28,3 %. Παρατηρείται επίσης στο 25 % των γυναικών «κατά 

ένα µεγάλο  µέρος του χρόνου τους» σε αντίθεση µε το µόλις  3,8 % των ανδρών για την 

ίδια συχνότητα εµφάνισης. Τέλος 5,7 % των ανδρών δήλωσαν ότι νιώθουν την καρδιά 

τους να χτυπά δυνατά «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Το επόµενο γράφηµα 

παρουσιάζει το ποσοστό εµφάνισης του συµπτώµατος στην ερώτηση 10 από την κλίµακα 

µέτρησης άγχους Zung 
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. 

Ερώτηση 11. 
Ενοχλούµαι από περιόδους ζάλης  

 

Για την ερώτηση 11,  η οποία αναφέρεται σε περιόδους ζάλης, ο διαχωρισµός των 

απαντήσεων σε σχέση µε το φύλο των αστυνοµικών παρουσιάζεται παρακάτω : 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
46 86,8% 4 7,5% 1 1,9% 2 3,8%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 8 66,7% 2 16,7% 1 8,3% 1 8,3%

 

«Καθόλου ή λίγο» απάντησαν ότι  έχουν περιόδους ζάλης το 86,8 % των ανδρών και το 

66,7 % των γυναικών αστυνοµικών. Ενώ  «Μερικές φορές» από το χρόνο τους, έχουν το 

παραπάνω σύµπτωµα , το 7,5 % των ανδρών και το 16,7 5 των γυναικών που εργάζονται 

στην αστυνοµία.  

Καθόλου ή λίγο
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Αντίθετα, «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους» , έχουν το ίδιο σύµπτωµα, το 8,3 

% των γυναικών και  µόλις το 1,9 % των ανδρών. Τέλος «κατά τον περισσότερο  από τον 

χρόνο τους» έχουν περιόδους ζάλης το 3,8 % των ανδρών και το 8,3 % των γυναικών 

αστυνοµικών.   

Παρατηρούµε ότι και η 11η ερώτηση επιβεβαιώνει την ερευνητική µας υπόθεση. 

Χαρακτηριστικό είναι το γράφηµα που ακολουθεί : 

 

 
 
 
 
 
 

Ερώτηση 12 
Έχω λιποθυµίες ή αισθάνοµαι σαν να λιποθυµώ 

Για την 12η ερώτηση προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία : 
 Καθόλου ή λίγο  Τον περισσότερο από το χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 

 
52 98,1% 1 1,9% 

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες 11 91,7% 1 8,3% 

 

Το 98,1 % των ανδρών αστυνοµικών και  το 91,7 % των γυναικών αστυνοµικών, δεν 

έχουν καθόλου λιποθυµίες  ή έχει λίγο την αίσθηση λιποθυµίας. Επίσης οι γυναίκες 

αστυνοµικού έχουν  το ίδιο σύµπτωµα «µερικές φορές» από τον χρόνο τους σε  ποσοστό 

8,3 %. 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο 
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 Τέλος 1,9 % των ανδρών αστυνοµικών (ουσιαστικά ένας συµµετέχοντας) δήλωσε ότι 

έχει λιποθυµίες ή αισθάνεται σαν να λιποθυµά «τον περισσότερο από τον χρόνο του». 

Επιβεβαιώνεται η υπεροχή του ποσοστού των ανδρών αστυνοµικών στην απουσία ή την 

ελάχιστη παρουσία συµπτωµάτων άγχους και η αντίστοιχη υπεροχή του ποσοστού των 

γυναικών αστυνοµικών στην ύπαρξη συµπτωµάτων. 

 

 
 

Ερώτηση 13 
Μπορώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω εύκολα 

Για την 13η ερώτηση, τα αποτελέσµατα των απαντήσεων παρουσιάζονται στους 

ακόλουθους πίνακες και αναπαριστώνται στο επόµενο γράφηµα: 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 

 
11 20,8% 6 11,3% 3 5,7% 33 62,3%

 

 

Καθόλου ή λίγο  

 

Μερικές φορές  

 

Τον περισσότερο από το 
χρόνο µου 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες 1 8,3% 1 8,3% 10 83,3% 
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Το 20,8 % των ανδρών και το 8,3 % των γυναικών αστυνοµικών «δεν  µπορούν  καθόλου 

ή µπορούν λίγο» να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν εύκολα.  Το 11,3 %  των ανδρών 

αστυνοµικών µπορούν να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν εύκολα,  σε αντίθεση µε το 8,3 

% των γυναικών αστυνοµικών.  

Το 5,7 % των ανδρών αστυνοµικών έχουν φυσιολογική εισπνοή και εκπνοή «κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους».  Αντίθετα, το 83,3 % των γυναικών αστυνοµικών και το 

62,3 % των ανδρών αστυνοµικών, έχουν φυσιολογική  εισπνοή και εκπνοή, κατά «τον 

περισσότερο από τον χρόνο τους».  

 
 

 
Ερώτηση14 

Έχω την αίσθηση  µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών 
ή των ποδιών µου 

 
Για την 14η ερώτηση, οι απαντήσεις των αστυνοµικών ήταν οι ακόλουθες : 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
44 83,0% 5 9,4% 3 5,7% 1 1,9%

 

 

Καθόλου ή λίγο
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Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 11 91,7% 1 8,3%

 

 

Παρατηρούµε ότι το 83,0 % των ανδρών και το 91,7 % των γυναικών αστυνοµικών δεν 

έχουν καθόλου ή έχουν λίγο την αίσθηση µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα 

των χεριών ή των ποδιών. Το 9,4 % των ανδρών και το 8,3 % έχουν την παραπάνω 

αίσθηση «µερικές φορές». Τέλος το 5,7 % των ανδρών έχουν το παραπάνω σύµπτωµα 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους» και το 1,9 % κατά «τον περισσότερο από τον 

χρόνο τους». 

Ερώτηση15 
Ενοχλούµαι από στοµαχόπονους ή δυσπεψία 

Για την 15η ερώτηση διαπιστώνουµέ µέσα από την σύγκριση των απαντήσεων τα 

παρακάτω : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
38 71,7% 9 17,0% 1 1,9% 5 9,4%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 8 66,7% 3 25,0% 1 8,3% 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι το 71,7 % των ανδρών αστυνοµικών δήλωσαν ότι δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν λίγο πόνους στο στοµάχι ή δυσπεψία, σε αντίθεση µε το 66,7 % των 

γυναικών. Το  25 % των γυναικών απάντησαν ότι έχουν τα παραπάνω συµπτώµατα 

µερικές φορές σε σχέση µε το 17,0 %  των ανδρών. Ποσοστό 1,9 % των ανδρών 

Καθόλου ή λίγο  
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αστυνοµικών παρουσιάζουν το ίδιο σύµπτωµα «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου 

τους». Τέλος, ποσοστό 9,4 % του ανδρικού πληθυσµού και 8,3 % του γυναικείου, 

απάντησε ότι υπάρχει το παραπάνω σύµπτωµα κατά «τον περισσότερο από τον χρόνο 

τους» .  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ερώτηση 16 
Έχω συχνοουρία 

Για την ερώτηση 16, παρατηρούµε ότι : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
40 75,5% 9 17,0% 4 7,5% 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 10 83,3% 2 16,7%

 

 Το 83,3 % των γυναικών και το 75,5 % των ανδρών δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγου 

το αίσθηµα συχνοουρίας. Επίσης, ποσοστό 16,7 % των γυναικών της αστυνοµίας και το 

17 % των ανδρών του ίδιου επαγγελµατικού χώρου, έχουν συχνουρία «µερικές φορές». 

Τέλος το 7,5 % των ανδρών αστυνοµικών έχουν το παραπάνω σύµπτωµα κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους 

 
Ερώτηση 17 

Τα χέρια µου είναι συνήθως ξηρά και θερµά.  
Για την 17η ερώτηση διαπιστώνουµε ότι : 
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Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
37 69,8% 9 17,0% 2 3,8% 5 9,4%

 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 10 83,3% 1 8,3% 1 8,3% 

 

 

 

Το 83,3 % των γυναικών αστυνοµικών και το 69,8 % των ανδρών αστυνοµικών, 

δηλώνει ότι έχει «λίγο ή δεν έχει καθόλου» συνήθως θερµά και ξηρά χέρια. Τα ο ίδιο 

σύµπτωµα το έχουν «µερικές φορές» οι άνδρες σε ποσοστό 17 % και οι γυναίκες σε 

ποσοστό 8, 3 %.  

Επιπρόσθετα, το 3,8 % των ανδρών αστυνοµικών δηλώνει ότι έχει το παραπάνω 

σύµπτωµα «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους» και τέλος, το 8,3 % των γυναικών 

και το 9,4 % των ανδρών αναφέρει ότι νιώθει τα χέρια του συνήθως ξηρά και θερµά κατά 

«τον περισσότερο από τον χρόνο τους» 
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Ερώτηση  18 
Τo πρόσωπό µου ζεσταίνεται και κοκκινίζει. 

Για την 18η ερώτηση τα αποτελέσµατα από την διασταύρωση συχνοτήτων µας 

παρουσιάζονται ως εξής : 

 
1 2 3 4 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
35 66,0% 15 28,3% 1 1,9% 2 3,8%

 

1 2 3 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 8 66,7% 3 25,0% 1 8,3% 

 

Το 66,0 % των ανδρών και το 66,7 % των γυναικών αστυνοµικών δήλωσαν ότι δεν 

νιώθουν καθόλου ή νιώθουν λίγο  το πρόσωπό τους να ζεσταίνεται και να κοκκινίζει. Το 

25 % των γυναικών και το 28,3 % των ανδρών δηλώνει ότι νιώθει «µερικές φορές» το 

ίδιο σύµπτωµα, ενώ το 3,8 % των γυναικών και το 1,9 % των ανδρών, έχουν την 
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παραπάνω αίσθηση  κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους. Τέλος το 3,8 % των 

ανδρών απάντησαν ότι αυτό το αισθάνονται κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους. 

 

Ερώτηση 19 
Κοιµάµαι εύκολα και ξεκουράζοµαι κατά το υπόλοιπο της νύχτας 

 

Για την ερώτηση 19, µέσα από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων προκύπτουν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Άνδρες 

 
12 22,6% 10 18,9% 9 17,0% 22 41,5%

 

Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  Συχνότητα 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 5 41,7% 3 25,0% 4 33,3% 

 

Καθόλου ή λίγο

 
Μερικές φορές

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος

του 
χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο

από 
το χρόνο µου 
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Το 22,6 % των ανδρών αστυνοµικών θεωρεί ότι δεν κοιµάται καθόλου εύκολα ή ότι 

κοιµάται λίγο και δεν ξεκουράζεται καθόλου ή ξεκουράζεται λίγο. Το 41,7 % των 

γυναικών αστυνοµικών και  µόλις το 18,9 % των ανδρών αναφέρουν ότι κοιµούνται 

εύκολα και ότι ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της νύχτας «µερικές φορές». 

 Κοιµάται εύκολα και έχει ξεκούραστο ύπνο «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του» 

το 17 % των ανδρών και το 25 % των γυναικών αστυνοµικών. Τέλος το ίδιο συµβαίνει 

κατά «τον περισσότερο από τον χρόνο τους  για το 33,3 % των γυναικών και το 41,5 % 

των ανδρών του συγκεκριµένου επαγγελµατικού κλάδου. 
 

 
 

Ερώτηση 20     
Έχω εφιάλτες 

Η επόµενη και τελευταία ερώτηση αναφέρεται επίσης στον ύπνο. Τα αποτελέσµατα  

των απαντήσεων παρουσιάζονται παρακάτω : 

 
 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Άνδρες 

 
45 84,9% 8 15,1%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό %  

Γυναίκες 10 83,3% 2 16,7%
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Το 84,39 % των ανδρών και το 83,3 % των γυναικών που εργάζονται στην Ελληνική 

Αστυνοµία, απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγους εφιάλτες.  

Το  15,1 % και το 16,7 5 αντίστοιχα, αναφέρουν ότι έχουν εφιάλτες µερικές φορές. 
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2.4.2  Ερευνητική Υπόθεση 2 

Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση για εξακρίβωση των παραµέτρων που 

επηρεάζουν την επίδραση του στρες στους εργαζόµενους στην αστυνοµία, προκύπτει ότι 

και ο βαθµός που έχουν στην ιεραρχία του σώµατος, είναι παράγοντας σηµαντικός µε 

ξεχωριστή επίδραση.  

Για την µελέτη επίδρασης του στρες σε σχέση µε τον βαθµό των αστυνοµικών, η 

έρευνα που διεξήχθη σε µέλη της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας της Ρώµης, (Pancheri et all, 

2002) έδειξε ότι οι Αστυνοµικοί χαµηλού βαθµού που ασχολούνται κυρίως µε την 

ρύθµιση της κυκλοφορίας, δέχονται µεγαλύτερη επίδραση από την πίεση της εργασίας 

τους και εµφανίζουν περισσότερη δεκτικότητα και επιρροή από το στρες σε σχέση µε 

τους υψηλόβαθµους αστυνοµικούς που εργάζονται σε διοικητικές θέσεις.  

Επίσης υπάρχει η θεώρηση ότι η ιεραρχική θέση, είναι παράγοντας που σχετίζεται µε 

την επίδραση που δέχεται κάποιος από το στρες. Έτσι θεωρείται ότι όσο χαµηλότερη 

είναι µια θέση ενός εργαζόµενου, τόσο µεγαλύτερες αρνητικές επιδράσεις έχει στον 

οργανισµό του το στρες. 

 Το ίδιο υποστηρίζεται και  για την κοινωνική θέση κάθε εργαζόµενου. Όσο πιο 

υψηλή είναι τόσο λιγότερη επίδραση του  στρες σε αυτόν (Webb, 1980). Κατά συνέπεια 

οι ιεραρχικά ανώτεροι αστυνοµικοί, που κατά τεκµήριο µε βάση το εισόδηµα τους και 

την ιεραρχική τους ισχύ, είναι κοινωνικά ανώτεροι από τους χαµηλόβαθµους, θα πρέπει 

να έχουν λιγότερη επίδραση από το εργασιακό στρες. 

Εµπειρικά τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την έρευνα του Gudjonsson (1983) 

όπου  οι υψηλόβαθµοι αστυνοµικοί αναφέρουν ως αιτίες στρες τις δυσκολίες προαγωγής 

καθώς και τις δυσκολίες   που αντιµετώπιζαν µε τις συζύγους και τα παιδιά τους. 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στην ιεραρχία των εργαζόµενων στην 

Ελληνική Αστυνοµία και τα συµπτώµατα άγχους που καταγράφηκαν από τις απαντήσεις 

των αστυνοµικών που συµµετείχαν στην έρευνα. ∆ιατυπώνεται ως εξής : Το ιεραρχικά 

ανώτερο αστυνοµικό προσωπικό (Βαθµοφόροι) λόγω της ιδιοµορφίας των 

καθηκόντων του, έχει συµπτώµατα άγχους σε µεγαλύτερη συχνότητα από τους 

ιεραρχικά κατώτερους  αστυνοµικούς. (Αστυφύλακες) 

Θεωρούµε δηλαδή ότι οι αστυνοµικοί που βρίσκονται στην µεγαλύτερη  ιεραρχικά 

θέση (υπαξιωµατικοί & αξιωµατικοί) έχουν περισσότερα συµπτώµατα άγχους από τους 

αστυνοµικούς που δεν φέρουν βαθµό.  Για τον έλεγχο της παραπάνω ερευνητικής 

υπόθεσης, διαχωρίστηκε το αστυνοµικό προσωπικό που συµµετείχε στην έρευνά µας σε 

κατώτερο προσωπικό (Αστυφύλακες & Ειδικοί Φρουροί) και σε βαθµοφόρους  
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(υπαξιωµατικοί & αξιωµατικοί) ενώ διαιρέθηκε η κλίµακα Zung σε δύο µέρη µε 

κριτήριο τον µέσο όρο. Ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία της 1ης ερευνητικής υπόθεσης 

Ο έλεγχος των απαντήσεων µε βάση την διασταύρωση συχνοτήτων παρουσιάζεται 

στους παρακάτω πίνακες :   
20-32 33-80 

 

   
Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

Κατώτερο 
Προσωπικό  

27 64,3% 15 35,7% 

 
20-32 33-80 

 

   
Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

Ανώτεροι  11 47,8% 12 52,2% 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι  οι κατώτεροι ιεραρχικά αστυνοµικοί, κατά την ανάλυση του 

ερωτηµατολογίου, συγκεντρώνουν συµπτώµατα που κυµαίνονται σε ποσοστό 64,3%  

στην κατηγορία από 20-32 πόντους (κάτω από τον µέσο όρο) και ποσοστό 35,7 %  % 

για την κατηγορία από 33 µέχρι 80 πόντους. Αντίθετα, οι ανώτεροι ιεραρχικά, έχουν 

ποσοστό 47,8 % % για  βαθµολογία από 20 µέχρι  32  πόντους και ποσοστό 52,2 % 

από 33 µέχρι 80 πόντους. Παρατηρούµε ότι οι ανώτεροι ιεραρχικά αστυνοµικοί 

συγκεντρώνουν σε ποσοστό 52,2%   έναντι 37,5 %  των κατωτέρων, βαθµολογίες από 33 

µέχρι 80 πόντους. Κατά συνέπεια, οι ανώτεροι αστυνοµικοί συγκεντρώνουν 

περισσότερα συµπτώµατα άγχους και σε µεγαλύτερη συχνότητα από, τους ιεραρχικά 

κατώτερους και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η 2η ερευνητική υπόθεση.  
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Για την δεύτερη αυτή, ερευνητική υπόθεση, ακολουθεί µία αναλυτική ανάπτυξη – 

παρουσίαση των συµπτωµάτων κάθε ερώτησης ξεχωριστά µε σκοπό να σκιαγραφήσει το 

προφίλ των αστυνοµικών συσχετίζοντας τα συµπτώµατα άγχους ανάλογα µε την 

ιεραρχική τους θέση στον οργανισµό της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

 

Ερώτηση 1. 
«Αισθάνοµαι περισσότερο νευρικός και ανήσυχος από ότι συνήθως» 

Για την 1η  ερώτηση της κλίµακας έχουµε τις παρακάτω απαντήσεις, ανάλογα µε την 

ιεραρχική θέση των συµµετεχόντων. 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% Συχνότητα 

Ποσοστό 

% Συχνότητα 

Ποσοστό 

% Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ  
18 42,9% 15 35,7% 7 16,7% 2 4,8%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% Συχνότητα 

Ποσοστό 

% Συχνότητα 

Ποσοστό 

% Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   10 43,5% 8 34,8% 3 13,0% 2 8,7%

   

Ποσοστό 42,9 % των κατωτέρων αστυνοµικών δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται καθόλου 

ή αισθάνονται λίγο περισσότερο νευρικοί και ανήσυχοι από ότι συνήθως ενώ το ίδιο 

ισχύει για το 43,5 % από το ανώτερο προσωπικό. Το 35,7 % των κατωτέρων απάντησαν 

ότι έχουν το παραπάνω σύµπτωµα, της ερώτησης 1, µερικές φορές , ενώ το ίδιο απάντησε 

το 34,8 % των βαθµοφόρων. Επίσης, το 16,7 % των κατώτερων και το 13 % των 

ανώτερων δήλωσαν ότι αντιµετωπίζουν την νευρικότητα και την ανησυχία κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους.  

Τέλος το 4,8 % των κατώτερων σε αντίθεση µε το σχεδόν διπλάσιο ποσοστό 8,7 %   

των ανώτερων απάντησαν ότι αισθάνονται περισσότερο νευρικοί και ανήσυχοι από ότι 

συνήθως κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους.  
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Ερώτηση 2. 
«Αισθάνοµαι φοβισµένος χωρίς κανένα λόγο» 

 
Για την επόµενη  ερώτηση του ερωτηµατολογίου, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στους παρακάτω πίνακες σε σχέση µε την ιεραρχική υπαγωγή του δείγµατος : 

 
 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ  
40 95,2% 2 4,8% 

 
 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   21 91,3% 2 8,7% 

 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι το 95,2  % από το κατώτερο προσωπικό, και το 91,3 %  από το 

ανώτερο  δεν αισθάνεται καθόλου ή αισθάνεται λίγο «φοβισµένο χωρίς κανένα λόγο». Το 

8,7 % των ανωτέρων και το 4,8 % από τους κατώτερους απάντησαν ότι έχουν την 

παραπάνω αίσθηση φόβου µερικές φορές από τον χρόνο τους. 
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Ερώτηση 3. 
«Γίνοµαι ανήσυχος εύκολα και αισθάνοµαι πανικόβλητος» 

 
3 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ  
37 88,1% 5 11,9% 

 

3 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   18 78,3% 3 13,0% 2 8,7%

 

Το 88,1 % από το κατώτερο προσωπικό και το 78,3 % από τους βαθµοφόρους 

απάντησαν ότι «δεν γίνονται καθόλου ή γίνονται λίγο», ανήσυχοι µε ευκολία και 

αισθάνονται πανικόβλητοι. Το 13 % των βαθµοφόρων και το 11,9 % των κατώτερων 

απάντησαν ότι γίνονται εύκολα ανήσυχοι και αισθάνονται πανικόβλητοι, µερικές φορές 

από τον χρόνο τους, ενώ ποσοστό 8,7 % των ανωτέρων έχει την παραπάνω  αίσθηση 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του». 

 

Ερώτηση 4. 
«Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια» 

Για την 4η ερώτηση, έχουµε τα ακόλουθα συµπεράσµατα :  

 

Καθόλου ή λίγο  
 

Μερικές φορές  
 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

4 Συχνότητα 
Ποσοστό 

% Συχνότητα 
Ποσοστό 

% Συχνότητα 
Ποσοστό 

% Συχνότητα 
Ποσοστό 

% 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ  8 19,0% 13 31,0% 12 28,6% 9 21,4%

 

4 
Καθόλου ή λίγο  

 
Μερικές φορές  

 

Κατά ένα µεγάλο µέρος του 
χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   15 65,2% 5 21,7% 3 13,0%
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Το 65,2 % των ανώτερων αστυνοµικών απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο 

την αίσθηση ότι καταρρέουν και ότι γίνονται κοµµάτια, ενώ το ίδιο απάντησε το 19 % 

των κατώτερων αστυνοµικών. Το 21,7 % των βαθµοφόρων και το 31 % των κατωτέρων 

δήλωσε ότι έχει το παραπάνω σύµπτωµα , «µερικές φορές»,  ενώ κατά «ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου» του απάντησε ότι το έχει, το 13 % των ανωτέρων και το 28,6 % των 

κατωτέρων. Επίσης ποσοστό 21,4 % από το κατώτερο προσωπικό θεωρεί ότι 

καταλαµβάνεται από το παραπάνω σύµπτωµα κατά ένα µεγάλο µέρος το χρόνου του.  

 

 
Ερώτηση 5. 

«Θεωρώ ότι όλα είναι εντάξει» 
Για  την 5η ερώτηση από το ερωτηµατολόγιο, η οποία εξετάζει την θεώρηση των 

συµµετεχόντων στην έρευνα για  τον βαθµό και την συχνότητα που θεωρούν ότι «όλα 

είναι εντάξει» έχουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα : 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 38 90,5% 4 9,5%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   6 26,1% 7 30,4% 8 34,8% 2 8,7%
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 Ερώτηση 6. 
«Τα χέρια και τα πόδια µου τινάζονται και τρέµουν» 

Το 90, 5 % των αστυνοµικών κατώτερου βαθµού και  το 26,1 % των ανωτέρων  

απάντησαν ότι θεωρούν ότι δεν είναι «όλα είναι εντάξει» ή είναι «λίγο»  εντάξει. Το 9,5 

% των κατώτερων  αστυνοµικών και το 30,4 % των ανώτερων δηλώνει ότι πιστεύουν 

µερικές φορές πως «όλα είναι εντάξει». Επίσης, το 34,8 % των ανώτερων αστυνοµικών 

θεωρεί ότι «όλα είναι εντάξει» κατά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους, και το 8,7 % 

της ίδιας οµάδας απάντησε ότι όλα είναι εντάξει κατά τον περισσότερο από τον χρόνο 

τους. Για το παραπάνω σύµπτωµα οι απαντήσεις των συµµετεχόντων διαρθρώνονται ως 

εξής  

6 
Καθόλου ή λίγο  

 
Μερικές φορές  

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου µου 
  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  %
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 27 64,3% 13 31,0% 2 4,8%

 

6 
Καθόλου ή λίγο  

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου 

µου 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   22 95,7% 1 4,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 64,3 % των κατωτέρων αστυνοµικών και το 95,7% των ανωτέρων απάντησαν ότι 

δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο «τα χέρια και τα πόδια τους να τινάζονται 

και να τρέµουν». Το 31 % των κατώτερων αστυνοµικών και θεωρεί ότι έχει το παραπάνω 
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σύµπτωµα «µερικές φορές». Τέλος το 4,8 % των κατωτέρων και το 4,3 % των ανωτέρων 

αστυνοµικών απάντησαν ότι τα χέρια και τα πόδια  τους τινάζονται και τρέµουν, κατά 

«ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους».  

 

Ερώτηση 7. 
«Ενοχλούµαι από πονοκεφάλους, πόνο στο λαιµό και στην πλάτη» 

Για την ερώτηση 7, η οποία εξετάζει την συχνότητα εµφάνισης πονοκεφάλων και πόνων 

στο λαιµό και την πλάτη, τα αποτελέσµατα των απαντήσεων παρουσιάζονται στους 

ακόλουθους πίνακες:  

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

7 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 28 66,7% 9 21,4% 2 4,8% 3 7,1%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

7 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   14 60,9% 7 30,4% 1 4,3% 1 4,3%

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 66,7 % από το κατώτερο προσωπικό και το 60,9 % των ανωτέρων αστυνοµικών, 

απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο το εξεταζόµενο στην 7η ερώτηση 

σύµπτωµα. Το 21,4 % των κατωτέρων και το 30,4 % των ανώτερων αστυνοµικών 
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δήλωσαν ότι έχουν µερικές φορές πονοκέφαλο και πόνο στον λαιµό και την πλάτη. Το 

4,8 % των κατωτέρων και το 4,3% των ανωτέρων απάντησαν ότι έχουν το παραπάνω 

σύµπτωµα «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος, την ίδια συµπτωµατολογία 

παρουσιάζει «κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους» το 7,1 % των κατωτέρων και 

το 4,3% των βαθµοφόρων αστυνοµικών. 

 

Ερώτηση 8. 
«Αισθάνοµαι αδύναµος και κουράζοµαι εύκολα» 

Για την 8η ερευνητική µας υπόθεση τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

8 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 19,0% 8 19,0% 11 26,2% 15 35,7%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

8 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   10 43,5% 9 39,1% 2 8,7% 2 8,7%
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Παρατηρούµε ότι το 43,5 %των ανωτέρων και το 19 % των κατωτέρων στην ιεραρχία 

αστυνοµικών , δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο «αδύναµοι και κουράζονται 

εύκολα». Το 39,1 % των ανωτέρων και το 19 % των κατωτέρων απάντησαν ότι έχουν το 

παραπάνω σύµπτωµα µερικές φορές, ενώ το 8,7 % των βαθµοφόρων και το 26,2 % των 

κατωτέρων αστυνοµικών θεωρούν ότι αισθάνονται αδύναµοι και κουράζονται εύκολα 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος, το 8,7 % των ανωτέρων ιεραρχικά 

αστυνοµικών και το 35,7 %  των κατώτερων, έχουν το παραπάνω σύµπτωµα  «κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνο τους»  

 

Ερώτηση 9. 
«Αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος εύκολα» 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

  Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

26 61,9% 9 21,4% 4 9,5% 3 7,1%

 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

9 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   9 39,1% 3 13,0% 6 26,1% 5 21,7%

 

∆ιαπιστώνουµε ότι το 61,9 % του κατώτερου προσωπικού και το 39,1 % των 

βαθµοφόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας απάντησαν ότι δεν  αισθάνονται  καθόλου ή 

αισθάνονται λίγο  «ήρεµοι και επίσης µπορούν να παραµείνουν ήρεµοι». Το 21,4 % των 

κατώτερων  και το 13%  των ανωτέρων αισθάνονται ήρεµοι και µπορούν να παραµείνουν 

ήρεµοι «µερικές φορές» από τον χρόνο τους. Το 26,1 % των ανωτέρων και το 9,5 % του 

κατώτερου προσωπικού βρίσκονται στην παραπάνω κατάσταση «κατά ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου τους». Τέλος έχει την αίσθηση ηρεµίας και µπορεί να την διατηρήσει «κατά 

τον περισσότερο από τον χρόνο του» το 7,1% των κατωτέρων και το 21,7 % των 

ανωτέρων. 
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Ερώτηση 10 
«Αισθάνοµαι την καρδιά µου να χτυπά δυνατά» 

 
Για την 10η ερώτηση από το ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας προκύπτουν τα 

ακόλουθα : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

26 61,9% 9 21,4% 4 9,5% 3 7,1%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου 
µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   13 56,5% 9 39,1% 1 4,3%

 

Εύκολα διαπιστώνουµε ότι : Το 61,9% από το κατώτερο προσωπικό και το 56,5% από 

το ανώτερο προσωπικό, µας απάντησαν ότι «δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται 

λίγο» την καρδιά τους να χτυπά δυνατά. Το 21,4% από το κατώτερο προσωπικό και το 

39,1% από το ανώτερο προσωπικό απάντησε  ότι «αισθάνεται την καρδιά του να χτυπά 

δυνατά» µερικές φορές, ενώ το 9,5%  των κατωτέρων και το 4,3 % των βαθµοφόρων, 

δήλωσαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». 

Τέλος το 7,1% από το κατώτερο προσωπικό απάντησε ότι έχει την παραπάνω αίσθηση 
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κατά τον περισσότερο από τον χρόνο του. ∆ιαφωτιστικό ως προς την διαφορά 

συχνότητας του περιγραφόµενου 

 

 

  

Ερώτηση 11. 
Ενοχλούµαι από περιόδους ζάλης  

 
Η 11η ερώτηση εξετάζει την περίπτωση ύπαρξης συµπτωµάτων ζάλης στο αστυνοµικό 

προσωπικό. Η διαβάθµιση συχνοτήτων ανάλογα µε την ιεραρχική υπαγωγή 

παρουσιάζεται παρακάτω :  

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

36 85,7% 4 9,5% 1 2,4% 1 2,4%
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Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
18 78,3% 2 8,7% 1 4,3% 2 8,7%

 

 

∆ιαφαίνεται ότι το 85,7% των κατωτέρων και το 78,3% των ανωτέρων, «δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν λίγες» περιόδους ζάλης, ενώ το 9,5% των κατωτέρων και το 8,7% των 

βαθµοφόρων ενοχλούνται από περιόδους ζάλης «µερικές φορές». Ακόλουθα, το 4,3% 

των βαθµοφόρων και το 2,4% των κατωτέρων, έχουν το παραπάνω σύµπτωµα «κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος το 2,4 5 των κατωτέρων και το 8,7% των 

βαθµοφόρων, ενοχλείται από περιόδους ζάλης κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους. 

Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται γραφικά στο επόµενο γράφηµα : 

 

  
 

Παρουσιάζεται ότι το κατώτερο προσωπικό έχει περισσότερο ποσοστό εκπροσώπησης 

στην κατηγορία εµφάνισης συµπτωµάτων «καθόλου ή λίγο» σε αντίθεση µε τους 

ανώτερους που συγκεντρώνουν ποσοστό 8,7%  στην περίπτωση που το σύµπτωµα 

εµφανίζεται τον «περισσότερο από τον χρόνο» τους. 
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Ερώτηση 12 
Έχω λιποθυµίες ή αισθάνοµαι σαν να λιποθυµώ 

 

 Καθόλου ή λίγο 
Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 

  Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

41 97,6% 1 2,4% 

 

 
Καθόλου ή λίγο 

 
Μερικές φορές 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   22 95,7% 1 4,3% 

 

∆ιαφαίνεται ότι το 97,6% από το κατώτερο και το 95,7% από το ανώτερο ιεραρχικά 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας που συµµετείχε στην έρευνα,  απάντησαν ότι δεν 

λιποθυµούν καθόλου ή αισθάνονται σαν να λιποθυµούν λίγο. Επακόλουθα, το 2,4 % των 

κατωτέρων απάντησε ότι έχει λιποθυµίες ή αισθάνεται σαν να λιποθυµά κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνο του. Τέλος ποσοστό 4,3% από τους βαθµοφόρους  

απάντησαν ότι έχουν το παραπάνω σύµπτωµα «µερικές φορές».  

 
 

Ερώτηση 13 
Μπορώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω εύκολα 

Η 13η ερώτηση από το ερωτηµατολόγιο της κλίµακας Zung αναφέρεται στην 

κανονικότητα της αναπνευστικής διαδικασίας. ∆ιερευνάται κατά πόσο οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα µπορούν να εισπνεύσουν και να  εκπνεύσουν εύκολα. Τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων παρουσιάζονται στους ακόλουθους 

πίνακες : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 7 16,7% 4 9,5% 2 4,8% 29 69,0%
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
5 21,7% 3 13,0% 1 4,3% 14 60,9%

 

 

Παρατηρούµε ότι το 16,7% των κατωτέρων και το 21,7% των ανωτέρων, απάντησαν 

ότι δεν µπορούν καθόλου ή µπορούν λίγο «να εισπνεύσουν και να  εκπνεύσουν 

κανονικά», ακολούθως τι 13 % των ανωτέρων και το 9,5% των κατωτέρων έχουν εύκολη 

και κανονική αναπνοή  «µερικές  φορές» και το 4,8 % των βαθµοφόρων µε το 4,3% των 

κατώτερων µπορούν να εκπνεύσουν και να εισπνεύσουν κανονικά κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου τους. Τέλος το 69%  των κατωτέρων και το 60,9% των βαθµοφόρων 

µπορούν να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν κανονικά κατά τον περισσότερο από τον 

χρόνο τους. Η επιβεβαίωση της ερευνητικής µας υπόθεσης και µέσα από αυτό το 

σύµπτωµα, παρουσιάζεται και γραφιά παρακάτω :  
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Μερικές φορές
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Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου 
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Ερώτηση14 
Έχω την αίσθηση  µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών 

ή των ποδιών µου 
 

Για την 14η ερώτηση, τα δεδοµένα παρουσιάζονται ως εξής για το εξεταζόµενο 

σύµπτωµα:  

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

35 83,3% 5 11,9% 1 2,4% 1 2,4%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
20 87,0% 1 4,3% 2 8,7%

 

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος

του 
χρόνου µου 

Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου
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Είναι εµφανές ότι :  το 83,3 % των κατωτέρων και το 87 % των ανωτέρων ιεραρχικά 

αστυνοµικών δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο την αίσθηση τσουξίµατος στα δάχτυλα των 

χεριών ή  των ποδιών. Το 4,3% των ανωτέρων και το 11,9% των κατωτέρων έχουν την 

παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές». «Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους»δήλωσε 

ότι έχουν το ίδιο σύµπτωµα το 2,4% των κατωτέρων και το 8,7% των βαθµοφόρων 

αστυνοµικών. Τέλος ποσοστό 2,4% από τους κατώτερους δήλωσαν ότι έχουν την ίδια 

αίσθηση κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους.  

 

Ερώτηση15 
Ενοχλούµαι από στοµαχόπονους ή δυσπεψία 

 
Για την 15η ερώτηση, τα συµπτώµατα αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

32 76,2% 7 16,7% 1 2,4% 2 4,8%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Τον περισσότερο από το 

χρόνο µου 
 Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  %

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
14 60,9% 5 21,7% 4 17,4%

 

Το 76,2% από το κατώτερο προσωπικό και το 60,9% από το ανώτερο αστυνοµικό 

προσωπικό  απάντησε ότι δεν ενοχλείται καθόλου ή ενοχλείται λίγο από στοµαχόπονο ή 

δυσπεψία. Το 21,7%  των βαθµοφόρων και το 16,7% των κατωτέρων απάντησε ότι έχει 

στοµαχόπονο ή δυσπεψία «µερικές φορές». Επίσης, το 2,4% των κατωτέρων απάντησαν 

ότι έχουν το παραπάνω σύµπτωµα «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους».  

Τέλος υπήρξε και ποσοστό 4,8% από το κατώτερο προσωπικό και ποσοστό 17,4% από 

τους ανώτερους αστυνοµικούς,  που δήλωσε ότι έχει στοµαχόπονο και δυσπεψία κατά 

τον περισσότερο από το χρόνο του. 
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Ερώτηση 16 
Έχω συχνοουρία 

 

Η 16η ερώτηση αναφέρεται σε συµπτώµατα συχνοουρίας. Οι απαντήσεις των 

συµµετεχόντων στην έρευνα, συσχετιζόµενες µε την ιεραρχική τους θέση, 

παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

34 81,0% 6 14,3% 2 4,8% 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
16 69,6% 5 21,7% 2 8,7% 

 

Παρατηρούµε ότι το 81% των κατωτέρων και το 69,6% των ανωτέρων ιεραρχικά 

αστυνοµικών δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο συχνοουρία, ποσοστό 14,3% των 

κατωτέρων και 21,7% έχουν «µερικές φορές» και τέλος ποσοστό 8,7% από τους 
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βαθµοφόρους και 4,8% από τους κατώτερους απάντησαν ότι έχουν το παραπάνω 

σύµπτωµα «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». ∆ιαπιστώνουµε ότι και το 

κλασσικό σύµπτωµα άγχους, η συχνοουρία, επιβεβαιώνει κατά την ανάλυσή του, η 

ερευνητική µας υπόθεση. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ερώτηση 17 

Τα χέρια µου είναι συνήθως ξηρά και θερµά. 
Για την 17η ερώτηση που σκιαγραφεί ως σύµπτωµα άγχους την ξηρότητα και την 

θερµότητα στα χέρια, έχουµε τα ακόλουθα : 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

31 73,8% 8 19,0% 3 7,1% 

 

 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
16 69,6% 2 8,7% 2 8,7% 3 13,0%

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος
του 
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Παρατηρούµε ότι ποσοστό 73,8% από τους κατώτερους και 69,6%  από τους 

βαθµοφόρους αναφέρουν ότι δεν νιώθουν καθόλου ή νιώθουν λίγο,  τα χέρια τους ξηρά 

και θερµά. Όµως ποσοστό 19% από το κατώτερο προσωπικό και 8,7% από το ανώτερο 

αστυνοµικό προσωπικό, απάντησαν ότι έχουν το παραπάνω σύµπτωµα «µερικές φορές». 

Επίσης, το 7,1% των κατωτέρων και το 8,7% των ανωτέρων δήλωσαν ότι έχουν την 

παραπάνω αίσθηση «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος ποσοστό 13% των 

ανωτέρων απάντησε ότι έχει το παραπάνω σύµπτωµα «κατά τον περισσότερο από τον 

χρόνο του» . 

 
  

 

Ερώτηση  18 
Τo πρόσωπό µου ζεσταίνεται και κοκκινίζει. 

 

Για την 18η ερώτηση της κλίµακας µέτρησης άγχους του Zung, παρατηρούµε τα 

παρακάτω: 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

28 66,7% 11 26,2% 2 4,8% 1 2,4%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο µέρος του 
χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   15 65,2% 7 30,4% 1 4,3%

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος
του 

χρόνου µου 

Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου 
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∆ιαφαίνεται ότι ποσοστό 65,2% των ανωτέρων και 66,7% των κατωτέρων αστυνοµικών, 

δεν νιώθουν καθόλου ή νιώθουν λίγο το πρόσωπό τους να ζεσταίνεται και να κοκκινίζει. 

Ποσοστό 26,2% των κατωτέρων και 30,4% των ανωτέρων αστυνοµικών, απάντησαν ότι 

έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές» και ποσοστό 4,8% των ανωτέρων µε 

ποσοστό 4,3% των κατωτέρων απάντησαν ότι παρουσιάζουν το παραπάνω σύµπτωµα 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος ποσοστό 2,4% των κατωτέρων 

αστυνοµικών που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι το πρόσωπό τους ζεσταίνεται 

και κοκκινίζει κατά «τον περισσότερο από τον χρόνο τους».  

 
 
 
 

Ερώτηση 19 
Κοιµάµαι εύκολα και ξεκουράζοµαι κατά το υπόλοιπο της νύχτας 

Η 19η ερώτηση εξετάζει την κανονικότητα και την επάρκεια του ύπνου, ως σύµπτωµα 

άγχους για τους αστυνοµικούς. Οι απαντήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

8 19,0% 9 21,4% 6 14,3% 19 45,2%
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Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ   
4 17,4% 6 26,1% 6 26,1% 7 30,4%

 

∆ιαφαίνεται ότι το 17,4 % των ανωτέρων και το 19% των κατωτέρων «δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν λίγο»  ευκολία  ύπνου και δεν ξεκουράζονται καθόλου ή ξεκουράζονται 

λίγο κατά το υπόλοιπο της νύχτας. Το 21,4% των κατωτέρων και το 26,1% των 

ανωτέρων κοιµούνται εύκολα και ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της νύχτας «µερικές 

φορές». Το ίδιο συµβαίνει «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους» για το 26,1% των 

ανωτέρων και για το 14,3% των κατωτέρων. Τέλος µόνο το 30,4%  των ανωτέρων 

απάντησαν ότι κοιµούνται εύκολα την νύχτα και ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της 

νύχτας ενώ από την ίδια δήλωση απάντησε ότι εκφράζεται και το 45,2% των κατωτέρων. 

 

Ερώτηση 20     
Έχω εφιάλτες 

Για την 20η ερώτηση που επίσης εξετάζει την κατάσταση ύπνου, ΄χουµε τις παρακάτω 

απαντήσεις : 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 35 83,3% 7 16,7% 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος
του 

χρόνου µου 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 
 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ   20 87,0% 3 13,0% 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι  το 83,3% από τους κατώτερους αστυνοµικούς και το 87% από τους 

βαθµοφόρους, δεν έχουν καθόλου ή έχουν  λίγους εφιάλτες, ενώ το  16,7 % των 

ανωτέρων  και το 13%  ανωτέρων έχουν εφιάλτες «µερικές φορές». 
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2.4.3   Ερευνητική Υπόθεση 3 

Αν  και οι ατοµικές διαφορές, δεν µπορούν να γενικευτούν για την ισχυρότερη 

επίδραση ή όχι σε στρεσογόνα ερεθίσµατα, αφού κάθε άτοµο παρουσιάζει ξεχωριστή 

αντίδραση στην πίεση που ασκεί το στρες,  υπάρχουν ορισµένες οµάδες πληθυσµού, που 

διατηρούν κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες, έτσι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι 

γίνονται σταδιακά πιο ευαίσθητοι στις επιδράσεις του στρες.   

Αντίθετα, οι εµπειρίες της ζωής  ή συγκεκριµένα της εργασίας δίνουν στους 

εργαζόµενους την δυνατότητα να µπορούν να σχηµατίσουν περισσότερη αντίσταση στην 

πίεση που δέχεται ο οργανισµός τους από το στρες. (Webb, 1980). 

 Επιπρόσθετα, σε παράλληλες έρευνες των Lyons και Scotti et. all. (Renck, et all., 

2002) η οποία µετρούσε την αντίδραση που έχουν οι αστυνοµικοί, έπειτα από την 

επίδραση στρεσογόνων γεγονότων, βρέθηκε ότι : οι µεγαλύτεροι και αρχαιότεροι 

αστυνοµικοί, (και ειδικά όσοι δεν έχουν παντρευτεί), εξέφρασαν περισσότερο 

ενοχλητικές σκέψεις, έπειτα από την επίδραση του τραυµατικού γεγονότος. Το γεγονός 

αυτό φανερώνει ότι οι αστυνοµικοί µε περισσότερα έτη υπηρεσίας,  είναι περισσότερο  

«δεκτικοί» στην πίεση που δέχονται, από διάφορα υπηρεσιακά γεγονότα.  Είναι 

γενικότερα αποδεκτό ότι το στρες αυξάνεται ανάµεσα στους µεγαλύτερους 

αστυνοµικούς, οι οποίοι οδηγούνται και σε άλλα προβλήµατα µετά από ένα γεγονός που 

τους ασκεί πίεση.  

Η τρίτη ερευνητική µας υπόθεση µελετάει τα συµπτώµατα άγχους των αστυνοµικών 

που εργάζονται  ως αστυνοµικοί µέχρι 15 έτη και των αστυνοµικών που εργάζονται πάνω 

από 15 έτη στην ενεργό υπηρεσία. ∆ιαχωρίζουµε τα έτη υπηρεσίας, από 1-15 και από 16-

30.  

Για την εξέταση της συχνότητας των συµπτωµάτων ακολουθείται η διαδικασία που 

εφαρµόστηκε για την 1η και την 2η ερευνητική υπόθεση. ∆ιαχωρίζονται οι δυνατές  τιµές 

της κλίµακας άγχους Zung (οι δυνατές  τιµές κυµαίνονται από  20-80 πόντους) σε δύο 

µέρη  δηλαδή από 20-32 πόντους και από 33 µέχρι 80. Ουσιαστικά θα παρατηρήσουµε 

την ποσοστιαία ένταξη των αστυνοµικών και των δύο οµάδων στο πρώτο ή στο δεύτερο 

µέρος της κλίµακας. 

Η 3η ερευνητική υπόθεση διατυπώνεται ως εξής : Οι αστυνοµικοί που έχουν 

περισσότερα έτη υπηρεσίας (16-30) παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης 

συµπτωµάτων άγχους από τους αστυνοµικούς µε λιγότερα έτη υπηρεσίας (0-15).  
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Η παραπάνω διατύπωση οφείλεται στο ότι οι αστυνοµικοί µε περισσότερα έτη 

υπηρεσίας  έχουν συσσωρευµένα συµπτώµατα άγχους από την χρόνια ενασχόληση µε το 

αστυνοµικό επάγγελµα. Επίσης σε σχέση µε την 2η αστυνοµική υπόθεση θα πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι οι αστυνοµικοί µε περισσότερα έτη υπηρεσίας, συνήθως έχουν 

προχωρήσει στην ιεραρχία και όπως φανερώνει η αποδοχή της 2ης ερευνητικής υπόθεσης, 

οι ανώτεροι αστυνοµικοί έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης συµπτωµάτων άγχους. 

Τέλος οι νεότεροι σε ηλικία αστυνοµικοί λόγω της φυσικής αρτιότητάς τους, µπορούν να 

αντιµετωπίσουν ευκολότερα την σωµατοποίηση του άγχους τους. Οι παρακάτω πίνακες, 

µας φανερώνουν τις απαντήσεις των αστυνοµικών έπειτα από τη αξιολόγηση και την 

βαθµολόγηση των ερωτηµατολογίων:  

 
20-32 33-80 

 

   
Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 28 68,3% 13 31,7%

 

 
20-32 33-80 

  
   
Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 10 41,7% 14 58,3%

 

 

Οι αστυνοµικοί που συµµετείχαν στην έρευνα µας και που  έχουν µέχρι 15 έτη 

εργασίας στην Ελληνική Αστυνοµία, συγκέντρωσαν από  20 µέχρι 32 πόντους της 

κλίµακας αξιολόγησης άγχους του Zung, σε ποσοστό 68,3 %  και βαθµολογία από 33 

µέχρι 80 πόντους σε ποσοστό 31,7 % .  

Οι αστυνοµικοί που έχουν από 16-30 έτη υπηρεσίας έχουν σε ποσοστό 41,7 % 

βαθµολογία που κυµαίνεται από 20-32 και σε ποσοστό 58,3 % βαθµολογία σε ποσοστό 

από 33-80 πόντους.   
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∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι οι αστυνοµικοί που έχουν 16-30 έτη υπηρεσίας, 

συγκεντρώνουν περισσότερο ποσοστό στην οµάδα από 33-80 πόντους, Κατά συνέπεια, η 

εργασιακή αυτή οµάδα έχει µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης συµπτωµάτων άγχους από 

την οµάδα των αστυνοµικών που εργάζεται από 16-30 έτη. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει την 3η ερευνητική µας υπόθεση. Ακολουθεί η εµπεριστατωµένη ανάλυση 

κάθε συµπτώµατος χωριστά: 

Ερώτηση 1. 
«Αισθάνοµαι περισσότερο νευρικός και ανήσυχος από ότι συνήθως» 

Για την 1η ερώτηση από το ερωτηµατολόγια της κλίµακας Zung, µπορούµε να 

παρατηρήσουµε τα παρακάτω, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων: 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 21 51,2% 16 39,0% 4 9,8% 
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Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 7 29,2% 7 29,2% 6 25,0% 4 16,7%

 

To 51.2%  από τους συµµετέχοντες αστυνοµικούς που έχουν προϋπηρεσία από 1-15 

έτη  στην Αστυνοµία και το 29,2% των αστυνοµικών που έχουν 16-30 έτη υπηρεσίας,  

απάντησαν  ότι «δεν αισθανόταν καθόλου ή αισθανόταν λίγο» νευρικοί και ανήσυχοι από 

ότι συνήθως. Το 39% των αστυνοµικών που διανύουν  την πρώτη δεκαπενταετία και το 

29,2% των αστυνοµικών που βρίσκονται στην δεύτερη δεκαπενταετία υπηρεσίας στην 

Αστυνοµία, απάντησαν ότι «αισθάνονται περισσότερο νευρικοί και ανήσυχοι από ότι 

συνήθως», µερικές φορές από τον χρόνο τους. Το 9,8% από τους αστυνοµικούς που 

έχουν µέχρι 15 έτη υπηρεσία, και το 25% των αστυνοµικών που έχουν από  16 µέχρι 30 

έτη, απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου 

τους». Τέλος το 16,7% των αστυνοµικών που συµµετείχαν και είχαν από 16-30 έτη 

υπηρεσίας, απάντησαν ότι «αισθάνονται περισσότερο νευρικοί και ανήσυχοι από ότι  

συνήθως τις περισσότερες φορές».  

Ακολουθεί η σχηµατική απεικόνιση: 
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Ερώτηση 2. 

«Αισθάνοµαι φοβισµένος χωρίς κανένα λόγο» 
 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

1-15 40 97,6% 1 2,4%

 

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

16-30 21 87,5% 3 12,5% 

 

Για την 2η ερευνητική ερώτηση από το ερωτηµατολόγια τη κλίµακας Zung, 

παρατηρούµε ότι  το 97,6% των αστυνοµικών µε προϋπηρεσία από 1-15 έτη, και το 87, 

5% των αστυνοµικών που έχουν προϋπηρεσία πάνω από 16 έτη, απάντησαν ότι «δεν 

αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο»  φοβισµένοι χωρίς κανένα λόγο. Επιπρόσθετα, 

το  2,4% των αστυνοµικών της πρώτης κατανοµής και το 12,5% των αστυνοµικών µε τα 

περισσότερα έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι «αισθάνονται φοβισµένοι χωρίς κανένα 

λόγο» µερικές φορές.  
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Ερώτηση 3. 

«Γίνοµαι ανήσυχος εύκολα και αισθάνοµαι πανικόβλητος» 
 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 35 85,4% 5 12,2% 1 2,4% 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 19 79,2% 3 12,5% 1 4,2% 1 4,2%

 

 

Για ην 3η ερώτηση οι απαντήσεις των συµµετεχόντων διαγράφονται ως εξής: 

Το 85,4% των αστυνοµικών που έχουν από 1-15 έτη υπηρεσίας και το 79,2% των 

αστυνοµικών πού έχουν 16-30 έτη υπηρεσίας, δεν γίνονται καθόλου ή γίνονται λίγο 

«ανήσυχοι εύκολα και αισθάνονται πανικόβλητοι». Το 12,2% των αστυνοµικών που 

εντάσσονται στην κατηγορία της πρώτης µεταβλητής και το 12,5% των αστυνοµικών που 

εντάσσονται στην κατηγορία της δεύτερης µεταβλητής, απάντησαν ότι έχουν την 

παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές». Το 2,4 % των αστυνοµικών που έχουν µέχρι 15 έτη 

υπηρεσίας, και το 4,2% των αστυνοµικών που έχουν από 16 και πάνω έτη, απάντησαν ότι 

«γίνονται εύκολα ανήσυχοι και πανικόβλητοι» κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους. 

Τέλος το 4,2% των αστυνοµικών έχουν την παραπάνω αίσθηση κατά τον περισσότερο 

από τον χρόνο τους. 

Χαρακτηριστική είναι η γραφική απεικόνιση:   
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Ερώτηση 4. 

«Αισθάνοµαι  ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια» 
 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 37 90,2% 3 7,3% 1 2,4% 

 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 15 62,5% 7 29,2% 2 8,3% 
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Το 90,25% των αστυνοµικών που έχουν µέχρι 15 έτη υπηρεσίας και το 62,5% των 

αστυνοµικών µε  16 και περισσότερα έτη, απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο 

την αίσθηση ότι καταρρέουν και γίνονται κοµµάτια. Το 7,3% των αστυνοµικών µε τα 

λιγότερα έτη και το 29,2% των αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη, απάντησαν ότι 

έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές». Τέλος το 2,4% των αστυνοµικών µε  

λιγότερα έτη στο σώµα και το 8,3% µε τα περισσότερα έτη στο σώµα, απάντησαν ότι 

αισθάνονται να καταρρέουν και να γίνονται κοµµάτια, «κατά ένα µεγάλο µέρος του 

χρόνου τους».   

 
Ερώτηση 5. 

«Θεωρώ ότι όλα είναι εντάξει» 
 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
1-15 9 22,0% 10 24,4% 15 36,6% 7 17,1%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
16-30 5 20,8% 10 41,7% 5 20,8% 4 16,7%
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Το 22% των αστυνοµικών µε 1-15 έτη υπηρεσία από 1-15 έτη και το 20,8% των 

αστυνοµικών µε υπηρεσία από 16-30 έτη, απάντησαν ότι «δεν θεωρούν καθόλου ή 

θεωρούν λίγο» ότι όλα είναι εντάξει.  Το 24,4% των αστυνοµικών µε 1-15 έτη και το 

41,7% των αστυνοµικών µε 16-30 έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι θεωρούν ότι όλα είναι 

εντάξει «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος το 17,1% των αστυνοµικών 

που συµµετείχαν στην έρευνα και  έχουν εργαστεί µέχρι 15 έτη στην αστυνοµία και το 

16,7% των αστυνοµικών που έχουν πάνω από 16 έτη στην Αστυνοµία απάντησαν ότι 

αισθάνονται ότι όλα είναι εντάξει «κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους».   

 
 

Ερώτηση 6. 
«Τα χέρια και τα πόδια µου τινάζονται και τρέµουν» 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
1-15 39 95,1% 2 4,9%

 

 Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
16-30 21 87,5% 2 8,3% 1 4,2% 

 

 

Καθόλου ή λίγο

 
Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος

του 
χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου 
 

0

10

20

30

40

50

Percent

22 24,4

36,6

17,1
20,8

41,7

20,8
16,7

1-15 
16-30 



«Εργασιακό Στρες  & Αστυνοµικό Επάγγελµα» 

 

 116

Το 95,1% των αστυνοµικών που έχουν από 1-15 έτη υπηρεσίας και το 87,5 % των 

αστυνοµικών µε  16-30 έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο 

την αίσθηση ότι τα χέρια τους τινάζονται και τρέµουν. Το 4,9 Των αστυνοµικών µε τα 

λιγότερα έτη υπηρεσία ς και το 8,3 % των αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη 

υπηρεσίας απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές». Τέλος το 4,2% 

των αστυνοµικών µε 16-30 έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι τα χέρια και τα πόδια τους 

τινάζονται και τρέµουν «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους»      

 
 

Ερώτηση 7. 
«Ενοχλούµαι από πονοκεφάλους, πόνο στο λαιµό και στην πλάτη» 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

  

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
1-15 27 65,9% 12 29,3% 1 2,4% 1 2,4%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
16-30 14 58,3% 8 33,3% 2 8,3% 
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∆ιαπιστώνουµε  ότι το 65,9% των αστυνοµικών µε 1-15 έτη εργασίας και το 58,3% των 

αστυνοµικών µε 16-30 έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι  δεν ενοχλούνται καθόλου ή 

ενοχλούνται λίγο από πονοκεφάλους και πόνο στον λαιµό και την πλάτη. Το 29,3% των 

αστυνοµικών µε λιγότερα έτη και το 33,3 % των αστυνοµικών µε περισσότερα έτη 

εργασίας απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές».  

Ποσοστό 2,4% των αστυνοµικών µε 1-15 έτη και 8,3 % των αστυνοµικών µε 16-30 έτη 

θεωρούν ότι ενοχλούνται από πονοκεφάλους  και πόνο στο λαιµό και την πλάτη «κατά 

ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους»  

Επιπρόσθετα, το 2,4 % των αστυνοµικών µε 1-15 έτη, απάντησαν ότι έχουν τις 

παραπάνω ενοχλήσεις «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». 

 

 

Ερώτηση 8. 
«Αισθάνοµαι αδύναµος και κουράζοµαι εύκολα» 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 27 65,9% 10 24,4% 2 4,9% 2 4,9%

 

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 11 45,8% 8 33,3% 2 8,3% 3 12,5%

Παρατηρούµε το 65,9% των αστυνοµικών που έχουν µέχρι 15 έτη υπηρεσίας και το 

45,8% των αστυνοµικών µε περισσότερα από 16 έτη εργασίας στην Ελληνική 

Αστυνοµία,  απάντησαν ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο «αδύναµοι και  

να κουράζονται εύκολα.». Το 24,4%  των αστυνοµικών της έρευνάς µας µε 1-15 και το 

33,3% των αστυνοµικών µε 16-30 έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι αισθάνονται αδύναµοι 

και κουράζονται εύκολα «µερικές φορές» από τον χρόνο τους. 
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Επιπρόσθετα, το 4,9% των αστυνοµικών µε λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 8,3% των 

αστυνοµικών µε περισσότερα έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω 

αίσθηση «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». 

Τέλος το 12,5% των αστυνοµικών που συµµετείχαν στην έρευνα και έχουν εργαστεί γι 

περισσότερα από 16 έτη και το 4,9% των αστυνοµικών που έχουν εργαστεί µέχρι 15 έτη 

στην αστυνοµία απάντησαν ότι «αισθάνονται αδύναµοι και κουράζονται εύκολα κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνο τους».  

 
 

Ερώτηση 9. 
«Αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος εύκολα» 

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
1-15 10 24,4% 7 17,1% 11 26,8% 13 31,7%

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος
του 

χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου 
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Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 7 29,2% 4 16,7% 6 25,0% 7 29,2%

 

Το 24,4% των αστυνοµικών µε λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 29,2% των 

αστυνοµικών µε περισσότερα έτη,  απάντησαν ότι δεν µπορούν καθόλου ή µπορούν λίγο 

να αισθανθούν ήρεµοι και να παραµείνουν ήρεµοι. Το 17,1% των αστυνοµικών µε 1-15 

έτη υπηρεσίας και το 16, 7% από τους αστυνοµικούς µε  16-30 έτη υπηρεσίας, 

απάντησαν ότι µπορούν να αισθανθούν ήρεµοι και να παραµείνουν ήρεµοι µερικές 

φορές. 

Το 26,8% των αστυνοµικών µε λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 25 % των 

αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι απάντησαν ότι «κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους, αισθάνονται ήρεµοι και µπορούν να παραµείνουν 

ήρεµοι». Τέλος ποσοστό 31,7% των αστυνοµικών που έχουν µέχρι 15 έτη εργασία στην 

αστυνοµία και το 29,2% των αστυνοµικών που έχουν εργαστεί για περισσότερα από 16 

χρόνια απάντησαν ότι «κατά τον περισσότερο από τον χρόνο τους» αισθάνονται και 

µπορούν να παραµείνουν ήρεµοι. 

 
 
 

Καθόλου ή λίγο

 
Μερικές φορές

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος

του 
χρόνου µου

Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου
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3
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Ερώτηση 10 
«Αισθάνοµαι την καρδιά µου να χτυπά δυνατά» 

 
 

 Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

1-15 28 68,3% 9 22,0% 4 9,8%

 

  

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 11 45,8% 9 37,5% 1 4,2% 3 12,5%

 

 

Για την 10η ερώτηση, παρατηρούµε ότι: το 68,3% από τους αστυνοµικούς µε λιγότερα 

έτη υπηρεσίας και το 45,8% από τους αστυνοµικούς µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας, 

απάντησαν πως δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο  «την καρδιά τους να χτυπά 

δυνατά».Ποσοστό 22 % µε από τους αστυνοµικούς που έχουν µέχρι 15 έτη υπηρεσίας και 

ποσοστό 37,5% από τους αστυνοµικούς µε περισσότερα από 16 έτη, απάντησαν ότι 

έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές από τον χρόνο τους». 

Το 9,8% των αστυνοµικών που έχουν µέχρι 15 έτη υπηρεσίας και το 4,2 % των 

αστυνοµικών µε 16 και περισσότερα έτη, ανέφεραν ότι κατά «ένα µεγάλο µέρος από τον 

χρόνο τους» αισθάνονται την καρδιά τους να χτυπά δυνατά. Τέλος το 12,5 % των 

αστυνοµικών µε 16-30 έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω  αίσθηση 

κατά «τον περισσότερο από τον χρόνο τους» 
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Ερώτηση 11. 
Ενοχλούµαι από περιόδους ζάλης  

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 36 87,8% 4 9,8% 1 2,4% 

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 18 75,0% 2 8,3% 2 8,3% 2 8,3%

 

Το 87,8% από τους αστυνοµικούς µε λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 75% από τους 

αστυνοµικούς µε περισσότερα έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι δεν ενοχλούνται καθόλου ή 

ενοχλούνται λίγο από περιόδους ζάλης. Το 9,8%  από τους αστυνοµικούς που 

συµµετείχαν στην ερευνά και που είχαν από 1-15 έτη και το 8,3% των αστυνοµικών µε 

16-30 έτη απάντησαν ότι ενοχλούνται από περιόδους ζάλης µερικές φορές. 

Το 8,3 % των αστυνοµικών µε 16-30 έτη υπηρεσίας απάντησε ότι κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου του, ενοχλείται από περιόδους ζάλης. Τέλος το 2,4 % των 

Καθόλου ή λίγο
Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος

του 
χρόνου µου 

Τον περισσότερο
από 

το χρόνο µου 
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αστυνοµικών µε λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 8,3% των αστυνοµικών µε περισσότερα 

έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι κατά «τον περισσότερο από τον χρόνο του»  

 

 
Ερώτηση 12 

Έχω λιποθυµίες ή αισθάνοµαι σαν να λιποθυµώ 
 

 Καθόλου ή λίγο 

  Συχνότητα Ποσοστό  % 

1-15 41 100,0%

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 22 91,7% 1 4,2% 1 4,2% 

 

Για την 12η ερώτηση χαρακτηριστικό είναι το ότι το 100% των αστυνοµικών που έχουν 

µέχρι και 15 έτη υπηρεσίας δεν  έχουν καθόλου ή έχουν λίγο λιποθυµίες ή την αίσθηση 

λιποθυµίας, ενώ το ίδιο απάντησε το 91,75 των αστυνοµικών µε περισσότερα από 16 έτη 

υπηρεσίας. Τέλος το 4,2% των αστυνοµικών µε περισσότερα έτη απάντησε ότι έχει την 

παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές», ενώ από την ίδια κατηγορία το ίδιο ποσοστό (4,2%) 

Καθόλου ή λίγο

 
Μερικές φορές

 
Κατά ένα µεγάλο µέρος

του 
χρόνου µου 
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δήλωσε ότι έχει λιποθυµίες ή αισθάνεται σαν να λιποθυµά, κατά τον περισσότερο από 

τον χρόνο του.  

 

 
Ερώτηση 13 

Μπορώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω εύκολα 
 

Καθόλου ή λίγο 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 5 12,2% 2 4,9% 2 4,9% 32 78,0%

 

Καθόλου ή λίγο 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 7 29,2% 5 20,8% 1 4,2% 11 45,8%

 

 

Το 12,2% των αστυνοµικών  που συµµετείχαν στην έρευνά µας και που  έχουν από 1-

15 έτη υπηρεσίας,  και το 29,2% των αστυνοµικών που έχουν περισσότερα από 16 έτη 

υπηρεσίας απάντησαν ότι «δεν µπορούν καθόλου ή µπορούν λίγο» να εισπνεύσουν και 
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να εκπνεύσουν εύκολα. Το 4,9% των αστυνοµικών µε λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 

20,8% των αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας , απάντησαν ότι µπορούν να 

εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν εύκολα «µερικές φορές». Το 4,9 % µε 1-15 έτη και το 

4,2% µε 16-30 έτη απάντησαν ότι  µπορούν αν εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν εύκολα 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος το 78 % των αστυνοµικών µε τα 

λιγότερα έτη και το 45,8% των αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη, απάντησαν ότι 

µπορούν να εισπνεύσουν και να  εκπνεύσουν εύκολα «κατά τον περισσότερο από τον 

χρόνο τους».  

 
 
 

Ερώτηση14 
Έχω την αίσθηση  µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών 

ή των ποδιών µου 
Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 39 95,1% 2 4,9%

 

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 16 66,7% 4 16,7% 3 12,5% 1 4,2%
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∆ιαπιστώνουµε ότι το 95,1% των αστυνοµικών που έχουν λιγότερα έτη εργασίας και το 

66,7% των αστυνοµικών που έχουν περισσότερα έτη εργασίας, δεν έχουν καθόλου ή 

έχουν λίγο την αίσθηση µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών και των 

ποδιών τους. 

Το 4,9 % των αστυνοµικών µε 1-15 έτη υπηρεσίας και το 16,7% των αστυνοµικών µε 

16-30 έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές φορές». 

Τέλος από τους αστυνοµικούς µε 16-30 έτη υπηρεσίας το 12,5% απάντησε ότι έχουν το 

παραπάνω σύµπτωµα «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους και το 4,2% κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνο τους» 

  

 
 
 

Ερώτηση15 
Ενοχλούµαι από στοµαχόπονους ή δυσπεψία 

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 32 78,0% 6 14,6% 1 2,4% 2 4,9%

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές Κατά ένα µεγάλο µέρος
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Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
16-30 14 58,3% 6 25,0% 4 16,7% 

 

Για το εξεταζόµενη στην 16η ερώτηση σύµπτωµα, παρατηρούµε ότι το 785 των 

αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 58,3% των αστυνοµικών µε τα 

περισσότερα έτη υπηρεσίας, απάντησαν ότι δεν ενοχλούνται καθόλου ή ενοχλούνται λίγο 

από στοµαχόπονους ή δυσπεψία. Το 14,6 % των αστυνοµικών µε 1-15έτη και το 25 % 

των αστυνοµικών µε  16-320 έτη, απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές 

φορές». Το 2,4% των αστυνοµικών µε λιγότερα έτη και το 16,7% των αστυνοµικών µε τα 

περισσότερα έτη απάντησαν ότι το σύµπτωµα αυτό τους ταλαιπωρεί «κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου τους». Τέλος το 4,9 % των αστυνοµικών µε 1-15 έτη εργασίας στην 

Ελληνική Αστυνοµία, δήλωσαν ότι ενοχλούνται από πόνους ή δυσπεψία «κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνου τους».  

 
Ερώτηση 16 

Έχω συχνοουρία 
 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

 Συχνότητα 
Ποσοστό  

% Συχνότητα 
Ποσοστό  

% 
1-15 32 78,0% 9 22,0%
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Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 18 75,0% 2 8,3% 4 16,7% 

 

Για την 16η ερώτηση παρατηρούµε ότι το 78% των αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη 

εργασίας και  το 75% µε τα περισσότερα, απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο 

συχνοουρία. Το 22 % των αστυνοµικών µε 1-15 έτη και το 8,3% των αστυνοµικών µε 16-

30 έτη υπηρεσίας δήλωσαν ότι έχουν το παραπάνω σύµπτωµα «µερικές φορές». Τέλος το 

16,7%των αστυνοµικών που έχουν περισσότερα έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι «κατά ένα 

µεγάλο µέρος του χρόνου τους έχουν συχνοουρία».  

 

 
Ερώτηση 17 

Τα χέρια µου είναι συνήθως ξηρά και θερµά  

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 32 78,0% 5 12,2% 1 2,4% 3 7,3%
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Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 15 62,5% 5 20,8% 1 4,2% 3 12,5%

 

Για την 17η ερώτηση, παρατηρούµε ότι το 78% των αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη 

υπηρεσίας και το 62,5 % των αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας,  θεωρεί ότι 

τα χέρια τους δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο  ξηρά και θερµά. Το 12,2% των 

αστυνοµικών µε 1-15 έτη και το 20,8 %  των αστυνοµικών µε 16-3 0 έτη απάντησαν ότι 

τα χέρια τους είναι συνήθως ξηρά και θερµά «µερικές φορές». Το 2,4 % των 

αστυνοµικών µε λιγότερα από 15 έτη και το 4,2 % των αστυνοµικών µε περισσότερα έτη 

απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». 

Τέλος το 7,3 % των αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη και το 12,5 % των αστυνοµικών µε 

τα περισσότερα έτη απάντησαν ότι  έχουν το παραπάνω σύµπτωµα κατά «τον 

περισσότερο από τον χρόνο τους». 
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Ερώτηση  18 
Τo πρόσωπό µου ζεσταίνεται και κοκκινίζει. 

 

 Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 
Κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου 

 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

1-15 29 70,7% 11 26,8% 1 2,4%

 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

Κατά ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου 

 

Τον περισσότερο από 
το χρόνο µου 

 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 14 58,3% 7 29,2% 1 4,2% 2 8,3%

 

Για την 18η ερώτηση παρατηρούµε : 

Το 70,7 % των αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 58,3 % των 

αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι δεν νιώθουν καθόλου ή 

νιώθουν λίγο το πρόσωπο τους να ζεσταίνεται και να κοκκινίζει. Το 26,8 % των 

αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 29,2 5των αστυνοµικών µε τα 

περισσότερα έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι έχουν την παραπάνω αίσθηση «µερικές 

φορές». Ποσοστό 2,4 % από τους αστυνοµικούς µε λιγότερα από 15 έτη  και ποσοστό 4,2 

% των αστυνοµικών µε περισσότερα από 16 έτη, απάντησαν ότι αισθάνονται το πρόσωπό 

τους να ζεσταίνεται και να κοκκινίζει «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος, 

το 8,3 %των αστυνοµικών µε περισσότερα από 16 έτη εργασίας απάντησε ότι έχει το  

παραπάνω σύµπτωµα «κατά τον περισσότερο από τον χρόνο του». 
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Ερώτηση 19 

Κοιµάµαι εύκολα και ξεκουράζοµαι κατά το υπόλοιπο της νύχτας 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

1-15 6 14,6% 10 24,4% 4 9,8% 21 51,2%

 

Καθόλου ή λίγο  Μερικές φορές  
Κατά ένα µεγάλο 

µέρος του χρόνου µου 
Τον περισσότερο από 

το χρόνο µου 

 Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% Συχνότητα 

Ποσοστό  

% 

16-30 6 25,0% 5 20,8% 8 33,3% 5 20,8%

 

Ποσοστό 14,6% από τους αστυνοµικούς µε τα λιγότερα έτη υπηρεσίας και ποσοστό 25 

% από τους αστυνοµικούς µε τα περισσότερα έτη  απάντησαν ότι δεν κοιµούνται 

καθόλου εύκολα ή κοιµούνται και ξεκουράζονται λίγο κατά το υπόλοιπο της νύχτας. Το 

24,4 % των αστυνοµικών µε λιγότερα από 15 έτη υπηρεσίας και το 20,8 % από τους 

αστυνοµικούς µε περισσότερα από 16 έτη υπηρεσίας απάντησαν ότι κοιµούνται εύκολα 

και ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της νύχτας µόνο «µερικές φορές». Επίσης, το 9,8 % 

των αστυνοµικών µε τα λιγότερα έτη και το 33,3 % των αστυνοµικών µε τα περισσότερα 

έτη απάντησαν ότι κοιµούνται εύκολα και ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της νύχτας 

«κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους». Τέλος, το 51,2 % των αστυνοµικών µε τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και το 20,8 % των αστυνοµικών µε περισσότερα από 16 έτη, 

δήλωσαν ότι κοιµούνται εύκολα και ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της νύχτας «κα΄τα 

ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους».  
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 Ερώτηση 20     
Έχω εφιάλτες 

 Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

1-15 36 87,8% 5 12,2%

 

 Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 

  Συχνότητα Ποσοστό  % Συχνότητα Ποσοστό  % 

16-30 19 79,2% 5 20,8% 

 

Ποσοστό 87,8 % από τους αστυνοµικούς µε 1-15 έτη υπηρεσίας και ποσοστό 79,2 % 

από τους αστυνοµικούς µε 16-30 έτη απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγους 

εφιάλτες, ενώ ποσοστό 12,2% από τους αστυνοµικούς µε λιγότερα έτη υπηρεσία και 20,8 

% µε περισσότερα απάντησαν ότι έχουν εφιάλτες µερικές φορές. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Καθόλου ή λίγο Μερικές φορές 
0

20 

40 

60 

80 

100 

Percent

87,8

12,2

79,2

20,8

1-15 
16-30 



«Εργασιακό Στρες  & Αστυνοµικό Επάγγελµα» 

 

 132

2.5   Συµπεράσµατα 

 
Έπειτα από την παρουσίαση των απαντήσεων των αστυνοµικών που συµµετείχαν στην 

έρευνα, µπορούµε να σκιαγραφήσουµε σε επαρκή βαθµό το άγχος που βιώνουν οι 

εργαζόµενοι στην Αστυνοµία και να εξάγουµε συµπεράσµατα, τόσο µε την  ανάλυση των 

συχνοτήτων όσο και µε την παρουσίαση των ερευνητικών µας υποθέσεων. 

Αρχικά, είναι δυνατός ο καθορισµός των περισσότερο εµφανιζόµενων συµπτωµάτων. 

Αφού η κλίµακα Zung µας επιτρέπει να καταγράψουµε την συχνότητα των συµπτωµάτων 

άγχους. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι τα περισσότερο συχνά συµπτώµατα, µε βάση τον χρόνο 

εµφάνισης, δηλαδή αυτά που παρουσιάζονται σε υψηλότερο ποσοστό «κατά τον 

περισσότερο από τον χρόνο τους» στους εργαζόµενους αστυνοµικούς, είναι:  

 Η απώλεια της αίσθησης ηρεµίας και η έλλειψη δυνατότητας να παραµείνει κάποιος 

ήρεµος, σε ποσοστό 26,2% , ακολουθεί η απώλεια της άγνοια της αίσθησης του ότι όλα 

είναι εντάξει µε ποσοστό 21,5% , επόµενο σύµπτωµα είναι η αδυναµία κανονικής 

εισπνοής και εκπνοής µε ποσοστό 18,5% . Έπεται µε το ίδιο ποσοστό ή ύπαρξη 

δυσκολίας στο να κοιµηθεί κάποιος εύκολα και να ξεκουραστεί καλύτερα κατά το 

υπόλοιπό της νύχτας. Η αίσθηση στοµαχόπονου και δυσπεψίας, είναι το επόµενο 

συχνότερο σύµπτωµα µε ποσοστό 9,2%  και µε το ίδιο ποσοστό εντοπίζεται και η 

αίσθηση θερµότητας και ξηρότητας των χεριών.  

Ακολουθεί η αίσθηση αδυναµίας και η ευκολία κούρασης, µε ποσοστό 7,7%  και η 

έντονη νευρικότητα, η οποία είναι πιο έντονη από ότι συνήθως µε ποσοστό 6,2%. Το 

επόµενο πιο συχνό σύµπτωµα είναι η αίσθηση της καρδιάς να χτυπά δυνατά µε ποσοστό 

4,6% και ακολουθεί µε το ίδιο ποσοστό η αίσθηση ζάλης. Στην συνέχεια κατατάσσεται 

µε 3,1% η αίσθηση θερµότητας και ερυθρότητας του προσώπου, ενώ ακολουθούν µε 

1,5%  η αίσθηση ανησυχίας και πανικού, πονοκέφαλοι  και πόνοι στο λαιµό  και την 

πλάτη και η αίσθηση µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών και των 

ποδιών. 

Το επόµενο εµφανιζόµενο, µε κριτήριο, την συχνότητα σύµπτωµα είναι η συχνοουρία 

εµφανίζεται «κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου των αστυνοµικών» σε ποσοστό 6,2%  

και ακολουθούν στην ίδια κατηγορία η αίσθηση καταρροής και κοµµατιάσµατος µε 

ποσοστό 4,6%. Τέλος εµφανίζονται το τίναγµα και η τρεµούλα των χεριών και των 

ποδιών  µε ποσοστό 1,5 % και η λιποθυµία ή η αίσθηση λιποθυµιάς σε ποσοστό  1,5 % 
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επίσης κατά ένα µεγάλο µέρος των αστυνοµικών και υ ύπαρξη εφιαλτικών ονείρων που 

εµφανίζεται µόνο σε ποσοστό 15,4 % µερικές φορές από τον χρόνο τους.  

Αντίθετα, τα λιγότερο συχνά συµπτώµατα που δεν παρατηρούνται καθόλου ή 

παρατηρούνται λίγο (επειδή δεν ακολουθείται απόλυτα αντίστροφη πορεία στη ιεραρχία 

συχνότητας των συµπτωµάτων) είναι: Οι λιποθυµίες ή οι τάσεις λιποθυµίας που δεν 

εµφανίζονται  καθόλου ή εµφανίζονται  λίγο σε ποσοστό 96,6 %, ακολουθεί η αίσθηση 

φόβου χωρίς κανένα λόγο σε ποσοστό 93,8%. Στην συνέχεια, λιγότερο συχνά 

εµφανιζόµενο σύµπτωµα είναι η αίσθηση τινάγµατος και τρόµου ων χεριών και των 

ποδιών µε ποσοστό 92,3%  και ακολουθεί η αίσθηση µουδιάσµατος και το  τσούξιµο στα 

δάχτυλα των χεριών και των ποδιών  καθώς επίσης  και οι εφιάλτες κατά την διάρκεια 

του ύπνου µε το ίδιο ποσοστό 84,6%. Ακολουθούν, µε το ίδιο ποσοστό δύο ακόµα 

συµπτώµατα η ανησυχία µε την αίσθηση πανικού και ο περίοδοι ζάλης, µε ποσοστό µη 

εµφάνισης 83,1%. 

Επιπρόσθετα, η αίσθηση ότι κάποιος καταρρέει και γίνεται κοµµάτια, δεν εµφανίζεται 

στο 80% των αστυνοµικών και ακολουθεί µε ποσοστό µη εµφάνισης 76,9% στους 

αστυνοµικούς η συχνοουρία. Στην συνέχεια, οι αστυνοµικοί σε ποσοστό 72,3% 

απάντησαν ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο την αίσθηση  ότι τα χέρια τους είναι ξηρά 

και θερµά και σε ποσοστό 70,8% ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο «στοµαχόπονο και 

δυσπεψία». Επίσης, το 66,2% των αστυνοµικών απάντησε ότι δεν έχει προβλήµατα στην 

εισπνοή και την εκπνοή και το ίδιο ποσοστό ότι δεν αισθάνεται καθόλου ή αισθάνεται 

λίγο το πρόσωπό του να ζεσταίνεται και να κοκκινίζει. 

Στην συνέχεια το 63,1%  των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν 

ενοχλούνται από πονοκεφάλους και πόνο στον λαιµό και την πλάτη και 58,5 % από τους 

αστυνοµικούς απάντησαν ότι δεν αισθάνονται καθόλου ή αισθάνονται λίγο αδύναµοι και 

δεν κουράζονται καθόλου ή κουράζονται λίγο. Στη συνέχεια, βλέπουµε ότι οι 

αστυνοµικοί κοιµούνται εύκολα και ξεκουράζονται κατά το υπόλοιπο της νύχτας σε 

ποσοστό 40% και ακολουθεί η απώλεια αισθήµατος ανησυχίας, σε ποσοστό 30,8% . 

Τελευταίο σύµπτωµα µε την µικρότερη συχνότητα εµφάνισης είναι η αίσθηση του ότι 

όλα  «δεν είναι εντάξει» κατά τον χρόνο τους. 

Επιπρόσθετα, µπορούµε να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε την επαλήθευση και 

αποδοχή ή την απόρριψη των τριών ερευνητικών µας υποθέσεων.  

Για την πρώτη ερευνητική µας υπόθεση µπορούµε να αποδεχθούµε ότι οι γυναίκες που 

υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία, εµφανίζουν συµπτώµατα άγχους (σύµφωνα µε 

την κλίµακα Zung) σε µεγαλύτερη συχνότητα από τους άντρες που υπηρετούν στην 
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Ελληνική Αστυνοµία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται  τόσο από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (Pancheri et all, 2002, Μάνος 1997), αλλά και από τα αποτελέσµατα της 

ερευνητικής προσέγγισης. ∆ιαπιστώθηκε ότι ποσοστό 50 % από τις γυναίκες 

αστυνοµικούς απάντησαν ότι εµφανίζουν συνολική βαθµολογία, έπειτα από την 

αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων  πάνω από τον µέσο όρο της συνολικής κατανοµής 

που προκύπτει από την ανάλυση όλων συνολικά των ερωτηµατολογίων, ενώ το ίδιο  

ποσοστό για τους άντρες πάνω από τον µέσο όρο φτάνει το 39,6%. Επίσης, ποσοστό 50 

% των γυναικών αστυνοµικών συγκεντρώνει βαθµολογία που κυµαίνεται κάτω από τον 

µέσο όρο της συνολικής κατανοµής, ενώ για την ίδια περιοχή το ποσοστό των ανδρών 

ήταν 60,4% (βλ. πίνακες σελ 27). 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι οι γυναίκες αστυνοµικοί απάντησαν ότι έχουν τα 

συµπτώµατα που περιγράφονται στην κλίµακα Zung, σε µεγαλύτερη συχνότητα από τους 

άντρες συναδέλφους τους. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνει την πρώτη 

ερευνητική µας υπόθεση.  

Ακολούθως, για την 2η ερευνητική υπόθεση, διαπιστώνουµε ότι οι ανώτεροι 

αστυνοµικοί (βαθµοφόροι) έχουν σε µεγαλύτερη συχνότητα τα συµπτώµατα της 

κλίµακας Zung από τους κατώτερους στην ιεραρχία αστυνοµικούς (χαµηλόβαθµο 

προσωπικό).   

Από τα δεδοµένα της ερευνητικής προσέγγισης, παρατηρούµε ότι το 35,7% από το 

κατώτερο προσωπικό έχουν συγκεντρώσει,  κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων,  

βαθµολογία πάνω από τον µέσο όρο της συνολικής κατανοµής, ενώ το ποσοστό των 

ανώτερων στην ιεραρχία αστυνοµικών κυµαίνεται, για την ίδια περιοχή της κατανοµής 

στο 52,2%. Επίσης,  το 64,3 % από τους κατώτερους ιεραρχικά αστυνοµικούς, 

συγκέντρωσε βαθµολογία κάτω από τον µέσο όρο της κατανοµής, σε αντίθεση µε τους 

ανώτερους που συγκέντρωσαν σαφώς µικρότερο ποσοστό για την ίδια περιοχή, δηλαδή 

47,38%.  

Από την παραπάνω σύγκριση προκύπτει ότι οι βαθµοφόροι (ανώτερο ιεραρχικά 

προσωπικό- υπαξιωµατικοί και αξιωµατικοί) έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης 

των συµπτωµάτων άγχους της κλίµακας Zung, από το κατώτερο προσωπικό της 

Ελληνικής Αστυνοµίας.   

Τελειώνοντας την ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων, θα πρέπει να αναφερθούµε 

και στην 3η ερευνητική υπόθεση. Από την επεξεργασία – βαθµολόγηση των 

ερωτηµατολογίων προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα αστυνοµικοί που 

έχουν περισσότερα έτη υπηρεσίας (πάνω από 16 έτη) στην Ελληνική Αστυνοµία, 
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έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης συµπτωµάτων άγχους της κλίµακας Zung, 

σε σχέση µε  τους αστυνοµικούς που έχουν  λιγότερα έτη εργασίας στην Ελληνική 

Αστυνοµία (µέχρι 15 έτη).  

Η παραπάνω παραδοχή βασίζεται στο ότι οι αστυνοµικοί µε 16 έως 30 έτη υπηρεσίας, 

συγκεντρώνουν ποσοστό 58,3% µε βαθµολογία των ερωτηµατολογίων (έπειτα από την 

επεξεργασία) πάνω από τον µέσο όρο της συνολικής κατανοµής, ενώ οι αστυνοµικοί µε 

1-15 έτη υπηρεσίας συγκεντρώνουν βαθµολογίες της κλίµακας Zung πάνω από τον µέσο 

όρο της συνολικής κατανοµής σε  ποσοστό 31,7% . Η αντίστροφη εικόνα ισχύει για την 

περιοχή της κατανοµής κάτω από τον µέσο όρο, αφού το 68,3 % των αστυνοµικών µε τα 

λιγότερα έτη εργασίας στην αστυνοµία  έχει βαθµολογία κάτω από τον µέσο όρο, ενώ το 

ίδιο ισχύει για το  41,7 % των αστυνοµικών µε τα περισσότερα έτη εργασίας.    

Μετά από σύγκριση των  παραπάνω τιµών µπορούµε να αποδεχθούµε την ερευνητική 

µας υπόθεση που δηλώνει ότι οι αστυνοµικοί µε περισσότερα έτη εργασίας (16 έως 30 

έτη) εµφανίζουν σε µεγαλύτερη συχνότητα τα συµπτώµατα της κλίµακας Zung, από 

τους αστυνοµικούς µε τα λιγότερα έτη εργασίας στον αστυνοµικό κλάδο.   

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και επισηµάνσεις τόσο για την συχνότητα, την σπανιότητα, 

όσο και για την φύση των συµπτωµάτων άγχους, όπως αυτά µελετήθηκαν µε βάση την 

κλίµακα Zung, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, µας επιτρέπουν να 

σκιαγραφήσουµε την  «φυσιολογία» του άγχους στους αστυνοµικούς να εντοπίσουµε την 

επίδρασή του ανάλογα µε το φύλο, το βαθµό και τα έτη προϋπηρεσίας  στο σώµα, ώστε 

τελικά να µπορέσει να εφαρµοστεί από τους ειδικούς συµβούλους εργασίας και τους 

κλινικούς ψυχολόγους µια στρατηγική αντιµετώπισης του φαινοµένου.    

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν τόσο στην βελτίωση της προσωπικής ζωής των 

αστυνοµικών, την κρίση για την τοποθέτηση σε ανάλογη  για τον κάθε αστυνοµικό θέση 

εργασίας,  όσο και στην αρτιότερη υπηρεσιακή απόδοση που στην τελική της µορφή 

µετουσιώνεται σε κοινωνική προσφορά. 
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Επίλογος 

Μέσα από την παρούσα εργασία, προσπαθήσαµε να οριοθετήσουµε µερικές πλευρές 

του  φαινοµένου «εργασιακό στρες» και να καταγράψουµε τις επιδράσεις του στην 

συµπεριφορά των εργαζοµένων στην Ελληνική Αστυνοµία. Σκοπός µας είναι να 

διαπιστώσουµε µε ακρίβεια,  µε τις δυνατότητες της κοινωνικής ψυχολογίας (έρευνα), 

την διάσταση του φαινοµένου, αλλά και  την επίδραση του σε οµάδες, άτοµα και 

οργανισµούς  και να επιχειρήσουµε, στην συνέχεια µια περισσότερο κλινική προσέγγιση 

για την ψυχοκοινωνική παρέµβαση, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων. 

∆ιαπιστώσαµε ότι στην Ελληνική Αστυνοµία, το εργασιακό στρες όπως αυτό µετριέται 

µε την κλίµακα Zung, η οποία περιγράφει ως προς την διάρκεια, µια σειρά από 

ψυχοσωµατικά συµπτώµατα, έχει εµφανιστεί και έχει επιδράσεις στο προσωπικό. 

Βιβλιογραφικά, είναι γενικότερη η αποδοχή ότι οι αστυνοµικοί υπάλληλοι της µέσης 

ηλικίας είναι περισσότερο επιρρεπής σε ασθένειες που εκδηλώνονται χάρη στο 

εργασιακό στρες από οµάδες ίδιας ηλικίας του γενικού πληθυσµού (Webb, 1980). 

Επιλέξαµε να µην επιχειρήσουµε µια συγκριτική µέτρηση µε άλλες εργασιακές οµάδες, 

επειδή η ερευνητική αυτή προσπάθεια έχει εκπονηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά 

να εκπονήσουµε µια «ενδοοργανική» έρευνα για την καταγραφή των ευρύτερων οµάδων 

που µπορούν να γενικεύσουν τις ατοµικές διαφορές (άντρες – γυναίκες, χαµηλόβαθµοι- 

υψηλόβαθµοι, προσωπικό µε λιγότερα ή περισσότερα έτη υπηρεσίας) και να 

διαφοροποιηθούν ως προς την αντίσταση στα στρεσογόνα ερεθίσµατα.  

Ακολουθείται η άποψη που εκφράζεται στην διεθνή βιβλιογραφία, ότι η αστυνοµική 

εργασία είναι ένα από τα περισσότερο στρεσογόνα επαγγέλµατα. Από την έρευνα µας 

βρέθηκε ότι µερικές «εργασιακές οµάδες» έχουν αναπτύξει µηχανισµούς µείωσης των 

βλαβερών επιδράσεων του στρες, ενώ άλλες δέχονται περισσότερη πίεση από το 

φαινόµενο.   Οι συνέπειες του εργασιακού στρες στο συγκεκριµένο επάγγελµα έχουν 

αντίκτυπο όχι µόνο ατοµικά στον εργαζόµενο, στην οικογένειά του και στην εργασία του, 

αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο εξαιτίας της φύσης του επαγγέλµατος. 

Επιπρόσθετα, το εργασιακό στρες είναι µια πηγή έναρξης ποικίλων άλλων συνόδων 

ψυχολογικών προβληµάτων (PTSD, Panic attacks). 

Το κυριότερο αίτιο το οποίο προβάλλεται ως κινητήριος άξονας στην δηµιουργία 

άγχους, είναι  η πίεση που δέχεται ο επαγγελµατίας αστυνοµικός κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. Μπορεί να οφείλεται σε γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα, αλλά µε 

υψηλό ψυχολογικό αντίκτυπο  πολλαπλές και µαζικές καταστροφές, τροχαία ατυχήµατα, 
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η σύλληψη προσώπων µε άµεσο κίνδυνο των αστυνοµικών, αλλά και η πίεση λόγω 

φόρτου εργασίας κλπ (Dick, 2000). 

Επιπρόσθετα, ο αστυνοµικός, δεν έχει ουσιαστική υποστήριξη από το εργασιακό του 

περιβάλλον, (σύµβουλοι εργασίας - ψυχολόγοι), ενώ του έχουν αποδοθεί και 

«υπερφυσικές ιδιότητες» όπου ουσιαστικά του απαγορεύουν έχει ανθρώπινες αδυναµίες. 

Το  αποτέλεσµα λοιπόν είναι ότι, όταν το στρες δηµιουργεί κάποιο ψυχοσωµατικό 

σύµπτωµα δεν υπάρχει αντιµετώπιση του κατά τα πρώτα στάδια µε αποτέλεσµα να 

γιγαντώνεται στην συνέχεια (Καµπανάκης, 2000).  

Εκτός από τα παραπάνω, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι οι αστυνοµικοί έχουν 

περισσότερο στρες από την εργασία τους παρά από την προσωπική τους ζωή. Έτσι, για 

την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών και την κοινωνική προσφορά των 

αστυνοµικών, θα πρέπει να αναπτυχθεί σχέδιο «εκτόνωσης» του εργασιακού στρες και 

µείωσης των βλαβερών επιδράσεών του.  

Ο ψυχολόγος που θα παρέχει υπηρεσία υποστήριξης στο προσωπικό της 

Αστυνοµίας, ουσιαστικά θα έχει ερευνητικό ρόλο, ώστε να µπορεί να επηρεάζει τις 

παραµέτρους του ανθρώπινου οργανισµού σε σχέση µε τα ερεθίσµατα που προκαλούν 

ψυχική διαταραχή και τα κοινωνικά δεδοµένα. Επίσης η έρευνα, θα µπορεί να έχει σκοπό 

την εφαρµογή µεθόδων καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού και αύξησης της 

αποδοτικότητας.  

Ουσιαστικά απαιτείται να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά δεδοµένα της κοινωνικής 

ψυχολογίας στην πρόληψη και την παρέµβαση. Να εφαρµοστεί ένα είδος αξιολόγησης – 

παρέµβασης, αφού πρώτα εφαρµοστεί για την ασφαλέστερη εξαγωγή συµπερασµάτων 

ένας ερευνητικός τριγωνισµός, δηλαδή µια πολυπρισµατική µεθοδολογική προσέγγιση, 

«που θα αντιπροσωπεύει µια ερευνητική προσπάθεια, σωστά προσανατολισµένη για την 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας και της παρέµβασης (Ρήγα, 2001). 

Επίσης θα µπορεί να έχει διαγνωστικό ρόλο στον χώρο εργασίας, ώστε να διαγνώσει 

αξιόπιστα την αιτία του εργασιακού προβλήµατος και να διεξάγει διαγνωστικές µελέτες 

στα προσωπικά προβλήµατα των εργαζοµένων. Θα έχει ακόµα, την δυνατότητα να 

εκπονεί συµβουλευτικά προγράµµατα και ως σύµβουλος να επιλαµβάνεται των 

εργασιακών προβληµάτων (Κουφάκου, 1989). 

«Για να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους που προέρχονται από το στρες των 

αστυνοµικών οι αστυνοµίες προσπαθούν να προσλαµβάνουν άτοµα που είναι όσο το 

δυνατόν λιγότερο ευάλωτα στις στρεσογόνες καταστάσεις του αστυνοµικού έργου και 

στη συνέχεια µε κατάλληλες µεθόδους και τακτικές τα εκπαιδεύουν στην αντιµετώπιση 



«Εργασιακό Στρες  & Αστυνοµικό Επάγγελµα» 

 

 138

του στρες. Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει θεσµός ο ψυχολόγος της αστυνοµίας, ο οποίος έχει 

έδρα στην αστυνοµική διεύθυνση και στην αστυνοµική σχολή. Ο ρόλος του δεν είναι 

µόνο θεραπευτικός αλλά και προληπτικός µέσω ενεργητικών παρεµβάσεών του µέσα 

στην αστυνοµική υπηρεσία (υποστήριξη αστυνοµικών µέσω συµβουλευτικής, υποδείξεις 

για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ψυχολογική προετοιµασία για νέες καταστάσεις, κλπ). 

Επίσης στα καθήκοντά του υπάγεται η µελέτη και έρευνα των καταστάσεων του 

επαγγέλµατος που προκαλούν στρες στο προσωπικό και η ανάπτυξη προγραµµάτων για 

την αντιµετώπισή τους 

Εκτός από τα παραπάνω οι ψυχολόγοι της αστυνοµίας προωθούν την επιστηµονική 

έρευνα πάνω σε αστυνοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά και την 

προσωπικότητα (δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε 

συνέδρια, εκδόσεις βιβλίων, κ.α) (Καµπανάκης, 2000).  

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι αστυνοµίες των ΗΠΑ απασχολούν τους ψυχολόγους στις 

διαδικασίες επιλογής προσωπικού (34,8% του χρόνου εργασίας), για συµβουλευτική και 

θεραπεία του προσωπικού (19,8% του χρόνου εργασίας), για συµβουλευτική και 

θεραπεία των οικογενειών αστυνοµικών (7,3% του χρόνου εργασίας), για την εκπαίδευση 

του προσωπικού (6,9% του χρόνου εργασίας), για συµβουλευτική σε διοικητικά θέµατα 

(5,5% του χρόνου εργασίας). Ακόµα, λιγότερο τους απασχολούν για συµβουλευτική και 

θεραπεία των θυµάτων, για την αξιολόγηση του προσωπικού, για τη δηµιουργία του 

εγκληµατικού προφίλ, για την έρευνα και την ανάπτυξη και για παροχή άµεσων 

υπηρεσιών στην αστυνοµία (οµηρίες, περιστατικά µε πυροβολισµούς, εξετάσεις 

µαρτύρων, πραγµατογνώµονες σε δικαστήρια, κ.α)» (Bartol,1996). 

Ο Ψυχολόγος της αστυνοµίας µπορεί να αναπτύξει πεδίο δράσης µέσα από ένα φάσµα 

υπηρεσιών να παρέχει χρήσιµες υπηρεσίες. Αρχικά µπορεί µέσα από ατοµική 

προσέγγιση – παρακολούθηση να βοηθήσει τον αστυνοµικό µε σκοπό την κλινική 

επίβλεψη, την ατοµική συµβουλευτική, την ατοµική και οικογενειακή θεραπεία, την 

διαχείριση εντόνων καταστάσεων έπειτα από περιστατικά «υψηλής πίεσης» για τον 

αστυνοµικό και φυσικά την αντιµετώπιση του στρες. Επιπρόσθετα, ο ψυχολόγος της 

αστυνοµίας, θα µπορέσει να  προσφέρει υπηρεσίες συµβουλευτικής µορφής στον 

οργανισµό, όπως παρέµβαση σε καταστάσεις κρίσεων, ανάλυση κρίσιµων περιστατικών, 

Συµβουλές µέσω της εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων πειθαρχίας και παραπόνων, 

αξιολόγηση επίδοσης προσωπικού, συµβουλευτική στην εξέταση µαρτύρων /υπόπτων, 

έλεγχος της ψυχικής υγείας  και συµβουλευτική σε θέµατα διοίκησης (Καµπανάκης, 

2001). 
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Συγκεκριµένα όµως, για την µείωση των συνεπειών του στρες, ο σύµβουλος 

ψυχολόγος, µε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις της Κλινικής Ψυχολογίας, µπορεί να 

ασκήσει προγράµµατα σε ατοµικό και οµαδικό πεδίο. Υπάρχει πραγµατική ανάγκη να 

µειωθεί το στρες που βιώνουν οι αστυνοµικοί για να υπάρξει αποτελεσµατικότητα στο 

εργασιακό αυτό οργανισµό. 

Κλείνοντας, το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να θυµίσουµε ότι το στρες δεν έχει µόνο  

αρνητικές συνέπειες στην αρχή της αναφοράς µας αυτής το γνωρίσαµε και σαν 

ενεργοποιητικό µηχανισµό που  διατηρεί τον οργανισµό σε εγρήγορση. Κατά συνέπεια 

και στην αστυνοµία, το στρες µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και 

την επιβίωση του αστυνοµικού σε κρίσιµες καταστάσεις. Το στοίχηµα είναι να 

διατηρηθεί το στρες στα επίπεδα που είναι ωφέλιµο και όχι καταστροφικό.  Η πίεση από 

το στρες είναι ένα χρήσιµο διοικητικό εργαλείο, που όπως και η πυρκαγιά, µπορεί να 

είναι είτε ένας καλός υπάλληλος είτε ένα καταστροφικό εργαλείο (Kurke, Scrivner, 

1995). 

Η µη αντιµετώπιση της πίεσης, µπορεί να έχει συµπεριφορικές, συναισθηµατικές  και ο 

εργαζόµενος να έχει χαµηλό επίπεδο υγείας, χαµηλή καριέρα, ατελέσφορη απόδοση, 

καθώς και αυξηµένο κίνδυνο εργασιακών ατυχηµάτων. Ειδικά για την αστυνοµία θα 

πρέπει να πούµε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος  της αυτοκτονίας λόγω της ευκολίας 

πρόσβασης σε όπλα. Για τα έτη 1991 µέχρι 2001, ενενήντα τρεις (93) χαµηλόβαθµοι 

αστυνοµικοί έχουν αυτοκτονήσει (Καµπανάκης, 2000). 

Το στρες, µπορεί να θεωρηθεί, λοιπόν ως η σωµατοποίηση των αποτελεσµάτων της 

σύγκρουσης,  ανάµεσα στις απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος και των σωµατικών 

δυνατοτήτων για ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτές. Ο Berkhout to 1970, ταξινόµησε 

τους φυσικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που προκαλούν στρες 

στους αστυνοµικούς.  

Περιβαλλοντολογικοί Φυσικοί Ψυχολογικοί 

Ακουστικός θόρυβος Έλλειµµα υγείας Μονοτονία και πλήξη 

Χρόνιος θόρυβος  Έλλειµµα φυσικής ικανότητας ∆υσκολίες στην  εργασία  
Ατµοσφαιρική καταπόνηση (κυκλοφοριακό νέφος) Ηλικία  Απογοήτευση, φόβος,  

«χηµικό στρες» από τρόφιµα , εργασία, 

φάρµακα 

Εγκυµοσύνη (για τις γυναίκες) ∆ιάσπαση της κιρκαδικής 

περιοδικότητας 

Υπερφόρτωση εργασίας   
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Για το ίδιο θέµα, εικάζεται ότι το στρες στην αστυνοµική εργασία αναλύεται σε 

οργανωτικά και  λειτουργικά συστατικά.  Οργανωτικά : οι σχετικοί µε την εργασία όροι, 

όπως, ο φόρτος εργασίας και η έλλειψη υποστήριξης, Λειτουργικά : απειλητική για την 

ζωή φύση της εργασίας, πλήξη, ένταση µεταξύ της αστυνοµίας και της κοινότητας.  

Συµπεραίνουµε ότι στην αστυνοµική εργασία, υπάρχει  διαχρονικά µια  πλειάδα αιτιών  

που προκαλούν στρες στους αστυνοµικούς. Ο στόχος είναι να παραµείνει το στρες σε 

ωφέλιµα επίπεδα, να ασκεί µόνο ευεργετικές επιδράσεις και να περιοριστούν κατά το 

δυνατό οι βλαβερές ψυχοκοινωνικές του συνέπειες. 

Η λαογραφία (Kurke, 1995) θέλει έξι τυφλά άτοµα, να προσπαθούν να περιγράψουν 

ένα ελέφαντα, αγγίζοντας µόνο ένα σηµείο του σώµατός του και περιγράφοντας  τι 

ένιωσαν. Ένας από αυτούς άγγιξε το πλευρό  του ελέφαντα  και περιέγραψε έναν τοίχο, 

κάποιος άλλος ακούµπησε το πόδι του ελέφαντα και περιέγραψε έναν κορµό δέντρου, ο 

τρίτος άγγιξε την ουρά και το παραλλήλισε µε ένα σχοινί, ο άλλος έπιασε την 

προβοσκίδα και την παραλλήλισε σαν φίδι, ο πέµπτος, αισθάνθηκε τον αέρα από την 

κίνηση των αυτιών του ζώου και  το περιέγραψε σαν ανεµιστήρα. Ο τελευταίος που πριν 

τυφλωθεί ήταν στρατιώτης έπιασε τον χαυλιόδοντα και τον περιέγραψε σαν λόγχη.  

Κάθε «τυφλός ειδικός», περιέγραψε τον ελέφαντα σύµφωνα µε την περιορισµένη 

έκθεση του στο άγγιγµα του ζώου. Κατά παρόµοιο τρόπο, «στρες» σηµαίνει κάτι 

διαφορετικό για έναν µηχανικό , για έναν µουσικό, για έναν κλινικό Ψυχολόγο, για έναν 

διανοούµενο, για έναν οργανωτικό ψυχολόγο και ικανοποιεί η υποκειµενική  αυτή 

υπόσταση, την αντίληψη του κάθε επαγγελµατία ξεχωριστά,  για το στρες. Αντίθετα οι 

έξι τυφλοί που περιέγραφαν έναν ελέφαντα, δεν είναι ικανοποιηµένοι από την 

υποκειµενική  περιγραφή του ζώου. ∆εν µπορούν να το περιγράψουν µε ασφάλεια και να 

το ελέγξουν. Αυτή η  απόκλιση µεταξύ των προσεγγίσεων, για τον έλεγχο του 

εργασιακού στρες, µπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν οι ειδικοί επαγγελµατίες του χώρου, 

διεπιστηµονικά επιχειρήσουν µια κοινή εκτίµηση και σχεδίαση κοινής στρατηγικής.  

Ουσιαστικά η παρούσα  έρευνα προσπάθησε να φωτίσει µερικές πτυχές του 

εργασιακού στρες στον χώρο της αστυνοµίας και  να εντοπίσει µερικές γενικευµένες 

οµάδες εργασιακού πληθυσµού που έχουν συνέπειες από την πίεση της εργασίας τους. 

Μέσα από τους όποιους περιορισµούς της έρευνας (επαρχιακοί Νοµοί, µικρός αριθµός 

ερωτηµατολογίων) µπορούµε να πούµε ότι  επιβεβαιώνει την διεθνή βιβλιογραφία σε 

θέµατα διαφοράς επίδρασης στρες ανάµεσα σε αντρικό και γυναικείο προσωπικό, 

ανάµεσα σε εργαζόµενους µε πολλά και λιγότερα έτη υπηρεσίας και διαπιστώνει την 

αυξηµένη πίεση των βαθµοφόρων σε σχέση µε τους χαµηλόβαθµους αστυνοµικούς. 
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 Όπως και κάθε ερευνητική προσπάθεια, αφήνει πρόσφορο έδαφος για επανάληψη της, 

για επέκταση της εφαρµογής της και για  µελλοντική αξιοποίηση των ευρηµάτων της.   

Ας ελπίσουµε η ψυχολογία, στην χώρα µας, µε την επικείµενη πρόσληψη ειδικών 

ψυχολόγων στην αστυνοµία,  να βρει πεδίο δράσης στον εργασιακό αυτό χώρο, να 

χρησιµοποιηθεί σαν χρήσιµο εργαλείο για την  στήριξη του αστυνοµικού προσωπικού και 

να συµβάλλει  παροχή ολοκληρωµένων αστυνοµικών υπηρεσιών στην ελληνική 

κοινωνία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
1. Ηλικία:    2. Φύλλο: Α  ή  Γ  3. Νοµός κατοικίας: 
4. Επάγγελµα:  5. Βαθµός  (αν υπάρχει) 6. ‘Έτη εργασίας (στην σηµερινή σας 

εργασία). 
7. Εργάζεστε σε γραφείο : ΝΑΙ    ΟΧΙ    

*Στην συνέχεια βάλτε σε κύκλο έναν αριθµό (1,2,3 ή 4)  που βρίσκεται δίπλα από κάθε 
ερώτηση, ανάλογα µε το πόσο συχνά σας συµβαίνει κάθε σύµπτωµα. 

1=  καθόλου ή λίγο από τον χρόνο µου.                        
2 = µερικές φορές από τον χρόνο µου . 
3=  κατά ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου.  
4=  τον περισσότερο χρόνο µου ή συνέχεια. 

8. 1 Αισθάνοµαι περισσότερο  νευρικός και ανήσυχος απ’ ότι συνήθως 1 2 3 4
9. 2 Αισθάνοµαι φοβισµένος χωρίς κανένα λόγο 1 2 3 4
10. 3 Γίνοµαι ανήσυχος εύκολα και αισθάνοµαι πανικόβλητος 1 2 3 4
11. 4 Αισθάνοµαι ότι καταρρέω και γίνοµαι κοµµάτια 1 2 3 4
12. 5 Θεωρώ ότι όλα είναι εντάξει  1 2 3 4
13. 6 Τα χέρια και τα πόδια µου τινάζονται και τρέµουν  1 2 3 4
14. 7 Ενοχλούµαι από πονοκεφάλους, πόνο στο λαιµό και πόνους στην πλάτη 1 2 3 4
15. 8 Αισθάνοµαι αδύναµος και κουράζοµαι εύκολα 1 2 3 4
16. 9 Αισθάνοµαι ήρεµος και µπορώ να παραµείνω ήρεµος εύκολα 1 2 3 4
17. 10 Αισθάνοµαι την καρδιά µου να χτυπά δυνατά 1 2 3 4
18. 11 Ενοχλούµαι από περιόδους ζάλης  1 2 3 4
19. 12 Έχω λιποθυµίες ή αισθάνοµαι σαν να λιποθυµώ 1 2 3 4
20. 13 Μπορώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω εύκολα 1 2 3 4
21. 14 Έχω την αίσθηση  µουδιάσµατος και τσουξίµατος στα δάχτυλα των χεριών 

ή των ποδιών µου 
1 2 3 4

22. 15 Ενοχλούµαι από στοµαχόπονους ή δυσπεψία 1 2 3 4
23. 16 Έχω συχνοουρία 1 2 3 4
24. 17 Τα χέρια µου είναι συνήθως ξηρά και θερµά.  1 2 3 4
25. 18 Τo πρόσωπό µου ζεσταίνεται και κοκκινίζει. 1 2 3 4
26. 19 Κοιµάµαι εύκολα και ξεκουράζοµαι κατά το υπόλοιπο της νύχτας 1 2 3 4
27. 20 Έχω εφιάλτες 1 2 3 4
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