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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ παξνχζα κειέηε ζπλδέεη ζεσξίεο ηνπ άγρνπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ παιαηφηεξνπο αιιά θαη
πην ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο. Σν άγρνο είλαη ν θφβνο απέλαληη ζηελ αληίιεςε ελφο θηλδχλνπ , κε
ζθνπφ ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. Γίλεηαη δηαρσξηζκφο απφ ην θπζηνινγηθφ θαη ην παζνινγηθφ άγρνο.
Σν θπζηνινγηθφ άγρνο είλαη δεκηνπξγηθφ θαη δε δπζρεξαίλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ , ζε
αληίζεζε κε ην παζνινγηθφ άγρνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ νξγαληζκφ.
ε απηφ ζπγθιίλνπλ φιεο νη ζεσξίεο . Αλαγλσξίδνπλ φηη ην παζνινγηθφ άγρνο νδεγεί ην άηνκν ζε
δπζιεηηνπξγηθά θαηλφκελα. Σν άγρνο επηδξά θαη ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία πξνθαιψληαο
ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο. Οη αηηίεο ηνπ άγρνπο φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηηο ζεσξίεο νθείινληαη
ζηνλ απνρσξηζκφ ηνπ παηδηνχ απφ ηε κεηέξα , ζηηο ελνξκήζεηο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δγψ , ζην
θφβν ηνπ ζαλάηνπ ζε ζεσξίεο αληακνηβήο θα ηηκσξίαο , ζηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη ηελ χπαξμε
ηνπ άγρνπο σο δήισζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ έλλνηα ηνπ άγρνπο επεμεγείηαη κε βάζε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ , φπσο κε ηε δξάζε ησλ αγρνιπηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ αδπλακίεο ηνπ
GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη φζεο ζεσξίεο ηνπ άγρνπο έρνπλ πξνηαζεί. Δδψ θαη πνιιά
ρξφληα ηνκείο ηεο θηινζνθίαο , ζε δνθίκηα , πνηήκαηα, ζηε ζενινγία , ςπρνιφγνη , κειεηεηέο έρνπλ
αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο. Σν άγρνο είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν ζην νπνίν
εκπιέθνληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα .Δπίζεο , έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ
αλζξψπνπ αζθψληαο έληνλε επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δσή ηνπ , θαη απηφ ίζσο είλαη θαη έλα
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έρεη γίλεη ηφζε πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ν κεραληζκφο δξάζεο ηνπ θαη ε
επίδξαζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαζψο απνηειεί έλα θεληξηθφ πξφβιεκα. Γη ΄απηφ ην ιφγν έρνπλ
ζπγθεληξσζεί νη εξκελείεο θαη νη κειέηεο πάλσ ζε απηφλ ην ηνκέα θαη παξνπζηάδνληαη κε ζθνπφ λα
εληνπηζηνχλ ηα θνηλά ζηνηρεία , νη δηαθνξέο ηνπο θαη λα γίλεη κηα ζθαηξηθή θαηαλφεζε φζνλ αθνξά
ην ζέκα ηνπ άγρνπο.
Σν άγρνο είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλζξψπηλε θαζεκεξηλφηεηα . Δίλαη έλα
πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν , ην νπνίν κπνξεί λα

απνηειέζεη έλα δεκηνπξγηθφ

παξάγνληα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ αιιά παξάιιεια κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη θαη επηβιαβείο
ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ηνπ. Γελ είλαη απιά κηα αθεξεκέλε ζεσξεηηθή έλλνηα κειεηάηαη κέζα απφ
έγθπξεο κειέηεο ψζηε λα αλαιπζεί ε εξκελεία ηνπ θαη ν ζθνπφο ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία. Δπίζεο
πνιχ ζπγρένπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηξεο κε ην άγρνο , νη νπνίεο είλαη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη δε ζα
πξέπεη λα ζεσξνχληαη ην ίδην. Σν άγρνο είλαη κηα ππνθεηκεληθή αληίδξαζε είλαη κηα εζσηεξηθή
θαηάζηαζε αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. ε αληίζεζε ην ζηξεο είλαη ε
ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά αξλεηηθά εξεζίζκαηα. Δίλαη αληίδξαζε ηνπ
αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο πφξνπο ηνπ.
Σν άγρνο είλαη θπξίαξρν ζε παζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Σν χκθσλα κε ην DSM -V αλαθέξνληαη
ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ νη

δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο , νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δηαθξηηά

θεθάιαηα . Οη δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο είλαη ε αγρψδεο δηαηαξαρή ηνπ απνρσξηζκνχ , ε επηιεθηηθή
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αιαιία , ε εηδηθή θνβία , ε θνηλσληθήο αγρψδεο δηαηαξαρή , νη θξίζεηο παληθνχ , ε αγνξαθνβία , ε
γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή , ε αγρψδεο δηαηαξαρή πνπ δελ νθείιεηαη ζε άιιε ηαηξηθή
θαηάζηαζε ,αγρψδεο δηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζε νπζίεο ή άιια θάξκαθα, αγρψδεο δηαηαξαρή κε
πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο .
Ζ ζεκαζία ηνπ άγρνπο παξνπζηάδεηαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα ζε πνιιά θείκελα θαη
επεθηείλεηαη κέρξη ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο λεφηεξεο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο . Ζ ιεηηνπξγία ηνπ
ηνπ άγρνπο , ην λεπξνθπζηνινγηθφ κνληέιν , ε ςπραλάιπζε , ε λενθξνυδηζηηθέο ζεσξίεο , ν
ππαξμηζκφο , ν ζπκπεξηθνξηζκφο , ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία , κνληέιν πξνζδνθηψλ ε
είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ

αζρνιεζεί

κε ην άγρνο θαη παξνπζηάδνληαη

αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. Κχξην εθπξφζσπνη ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ άγρνπο είλαη ν Freud , ν νπνίνο επηθεληξψζεθε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
λεπξσηηθνχ απφ ην αληηθεηκεληθφ άγρνπο. Ζ Melanie Klein ε νπνία εζηίαζε ζηελ έλλνηα ηνπ θφβνπ
γηα ην ζάλαην , θαη ν Adler πνπ εζηίαζε ζηα αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο. Αθφκα παξνπζηάδνληαη νη
πξνζεγγίζεηο ζπκπεξηθνξηζηηθψλ κνληέισλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο. Ο Κάζε
ζεσξία πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο νη νπνίεο ελίνηε ζπγθιίλνπλ.
Γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε ζην θπζηνινγηθφ θαη ην λεπξσηηθφ άγρνο θαζψο επίζεο θαη ζηε δηάθξηζε
ηνπ θφβνπ κε ην άγρνο . Ο θφβνο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απεηιήο ελψ ην άγρνο είλαη κηα
ππνθεηκεληθή εκπεηξία ρσξίο ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν , κία γεληθή αίζζεζε ηνπ θφβνπ φηη θάηη
επηθίλδπλν ζα ζπκβεί . Σν άγρνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επέθηαζε ηνπ θφβνπ , κηα αξλεηηθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ απνθξίλεηαη σο απάληεζε ζε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά εξεζίζκαηα
πνπ απνηεινχλ απεηιή.
Ζ παξνχζα κειέηε είλαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην
θαηλφκελν ηνπ άγρνπο. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη κεξηθά απφ ηα πην βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ άγρνπο πσο ιεηηνπξγεί θαη επηδξά ζηνλ εγθέθαιν θαη ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.
Καζεκεξηλά βηψλεηαη ην άγρνο θαη ζπλαληάηαη ζε πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Αθφκα ε
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θχζε ηνπ άγρνπο είλαη έλα απφ ηα θαίξηα δεηήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο. Δπνκέλσο
ζα γίλεη αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ , ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε θαη ζχλζεηε εηθφλα γηα ην ηη
πξαγκαηηθά είλαη ην άγρνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ
΄΄ Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε ην θφβν , ν νπνίνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη
ζην άηνκν φηαλ απηφ αηζζάλεηαη φηη απεηιείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν . Γεληθά ην ρακεινχ βαζκνχ
άγρνπο δηεπθνιχλεη ηελ εγξήγνξζε θαη βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ ζηηο δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ (δεκηνπξγηθφ άγρνο) δίλνληαο ηνπ ψζεζε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Όηαλ
φκσο απμεζεί πάλσ απφ θάπνηα φξηα , επηδξά αλαζηαιηηθά ζηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ πξνθαιψληαο
πξνβιήκαηα ζηε ζπγθέληξσζε , ζηελ πξνζνρή θαη ζηε κλήκε (παζνινγηθφ άγρνο). Τπάξρνπλ
κεγάιεο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ άγρνο , θαζψο
θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην θάζε άηνκν ην βηψλεη. Δπίζεο , ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ ην άηνκν
κπνξεί λα αγρψλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εχθνια . ΄΄ (Νέζηνξνο & Εγαληδνχξε , 2006 ).
χκθσλα κε ηνπο Αrana & Hyman ( 2003) , ην άγρνο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα γεγνλφησλ
ηεο δσήο , ζπκπηψκαηα πξσηνπαζνχο αγρψδνπο δηαηαξαρήο , ζχκπησκα ςπρηθήο δηαηαξαρήο ή
ζχκπησκα

άιιεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο. Όηαλ άηνκν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε άγρνπο

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αληίδξαζε ‘’κάρεο ή θπγήο ΄΄ θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη ζε φια ηα ζειαζηηθά .
H αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη
ζπγθηλεζηαθέο αιιαγέο ζην ζψκα. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζην ζπκπαζεηηθφ ηκήκα ζεκεηψλεηαη
αχμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηνπο ηζηνχο θαη ηαρπθαξδία κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν κπτθφο
ηφλνο θαη ν νξγαληζκφο

λα είλαη ζε ζέζε λα ηξέμεη ή λα παιέςεη.

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν

νξγαληζκφο ληψζεη φηη απεηιείηαη θαη απμάλεηαη ε επηζεηηθφηεηά ηνπ ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ. .ε πνιιέο απφ ηηο ςπρηθέο αγρψδεο θαη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο θαζψο επίζεο θαη ζε
δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο , θνηλσληθέο θνβίεο , αυπλίεο, θαηάζιηςε, ην άγρνο είλαη ε θχξηα πεγή
εκθάληζήο ηνπο. Απηφ ζπλδπάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνπλ
κεγάιε επηζεηηθφηεηα ιφγσ ηεο αίζζεζεο απεηιήο πνπ βηψλνπλ , πξνθαιείηαη άγρνο θαη νδεγνχληαη
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ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. ( Νέζηνξνο & Εγαληδνχξε , 2006 ). Πην ζπγθεθξηκέλα ε γεληθεπκέλε
αγρψδεο δηαηαξαρή είλαη έλα αίζζεκα αλεζπρίαο, έληνλνπ θφβνπ θαη λεπξηθφηεηαο θαη πνιιέο
θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο φπσο πνλνθεθάινπο λαπηίεο , δαιάδεο . χκθσλα κε
έξεπλεο φια απηά ηα ζπκπηψκαηα θαηαζηέιινληαη κε ηε ρξήζε αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ. ( Taylor &
Gorman 1992 , Μay , 1977).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΤΥΟΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΙ ΑΓΥΟ
Σν έληνλν άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ νξγαληζκφ δηαηαξαρέο ςπρνζσκαηηθήο θχζεσο.
Ο θφβνο θαη ην άγρνο εγθαζίζηαληαη σο αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ θαη
εθθξάδνληαη κέζα απφ βιάβεο θαη παζήζεηο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζε άιιν
ηαηξηθφ πξφβιεκα. Σα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα απνηεινχλ έλα κέζν έθθξαζεο

ηεο

ζπγθηλεζηαθήο θαη αζπλείδεηεο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα
πξνθχπηνπλ απφ ε έληνλε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε ιφγσ άγρνπο ή θφβνπ , ε νπνία απνθξχπηεηαη
απφ ην άηνκν θαη δελ αθήλεη λα εθδεισζεί

πξνο ηα έμσ κέζσ ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο .

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην άγρνο πνπ έρεη ‘’θξπθηεί ΄΄ λα δηνρεηεχεηαη ζηα ππφινηπα
φξγαλα ηνπ ζψκαηνο , ψζηε λα εθθξαζηεί. (May , 1977 ).
Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ζπγθηλήζεηο ζαλ ην άγρνο θαη ηνλ θφβν έρνπλ δηαβξσηηθή θαη βαζηά
αιιειεμάξηεζε λε ηελ αζζέλεηα θαη ηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζηνκαρηθά πξνβιήκαηα κπνξεί
λα εκθαληζηνχλ ιφγσ άγρνπο. Οη γαζηξεληεξηθέο δπζιεηηνπξγίεο έρνπλ σο βάζε ην ππεξβνιηθφ
άγρνο , ην νπνίν πξνθχπηεη κέζα απφ έληνλεο ζπγθξνχζεηο θαη επηδξά άκεζα ζην έιθνο . Έξεπλεο
έρνπλ δείμεη φηη ε πξφθιεζε άγρνπο έρεη σο αληίθηππν ηελ απμεκέλε ζηνκαρηθή νμχηεηα , απμεκέλε
πεξηζηαιηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ππεξαηκία . Αθφκα ε ππεξπαξαγσγή ζαθράξνπ ζην αίκα πνπ νδεγεί
ζε ζαθραξψδε δηαβήηε νθείιεηαη ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη θφβνπ ( Μay , 1977) .
Δπηπξφζζεηα , ε βνπιηκία θαη ε αλνξεμία είλαη πεγέο άγρνπο. Όπσο επηζεκαίλεηαη , φηαλ νη
κεηέξεο είλαη κε ηα παηδηά ηνπο ππεξπξνζηαηεπηηθνί , δεκηνπξγνχλ ζην παηδί άγρνο . πλέπεηα απηνχ
ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη ην παηδί ζα έρεη κηα έληνλε επηζπκία γηα ην θαγεηφ ( βνπιηκία) . ηελ
πεξίπησζε πνπ νη γνλείο είλαη πην αδηάθνξνη θαη ςπρξνί πξνο ην παηδί θαη ηνπ πξνθαινχλ αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα νδεγνχλ ζε έιιεηςε φξεμεο ( αλνξεμία) ( Μαy , 1977) .
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΦΤΥΑΝΑΛΙΣΙΚΔ ΔΡΜΗΝΔΙΔ ΑΓΥΟΤ
3.1.) ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ FREUD ΓΗΑ ΣΟ ΑΓΥΟ
χκθσλα κε ηνλ Freud o ν θάζε άλζξσπνο πιαηζηψλεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο , ην
Δθείλν , ην Δγψ θαη ην Τπεξεγψ. Σν εθείλν αληηπξνζσπεχεη ηελ πεγή ελέξγεηαο ησλ ελνξκήζεσλ ,
φπνπ αλαδεηάεη ηελ εθηφλσζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο δηέγεξζεο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή
ηεο εδνλήο. Αγλνεί θαλφλεο θαη ινγηθή θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ.
Απφ ηελ άιιε κεξηά ην Δγψ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλείδεζεο.
Αλαζηέιιεη πξνζσξηλά ηελ ελέξγεηα ηνπ Δθείλνπ , αληηζηέθεηαη ζηελ έληαζε κέρξη λα ππάξμνπλ
φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ελεξγεί κε ινγηθή ζθέςε θαη πην καθξνπξφζεζκα.
Σν Τπεξεγψ αληηπξνζσπεχεη ην εζηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηηο ελνρέο θαη ηελ επηβξάβεπζε γηα ηελ
ηήξεζε ή κε αληίζηνηρα ησλ εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαλφλσλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ε ςπρηθή
ελέξγεηα πξνζπαζεί λα εθδεισζεί κε ζθνπφ λα κεησζεί ε έληαζε θαη λα επηηεπρζεί ε ηθαλνπνίεζε. Ζ
έληαζε είλαη εγθισβηζκέλε ζε πεδία ηα νπνία νλνκάδνληαη έλζηηθηα ή ελνξκήζεηο. Τπάξρνπλ ηα
γελεηήζηα έλζηηθηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο , ην έλζηηθην ηεο δσήο πνπ
πεξηιακβάλεη εξκελείεο ηνπ Δγψ θαη ηνπ γελεηήζηνπ ελζηίθηνπ ην νπνίν έρεη πάξεη ην φλνκα
ιίκπηλην. Τπάξρεη αθφκα ην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ πνπ δειψλεη ηελ επηδίσμε ηνπ νξγαληζκνχ λα
πεζάλεη ( Freud 1926 , Pervin & John , 2001.)
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηα έλζηηθηα κπνξεί είηε λα εθδεισζνχλ θαλνληθά είηε λα εκπνδηζηεί
απηή ε εθδήισζε. Σα έλζηηθηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ή λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη απηφ
νδεγεί αληίζηνηρα ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο ζπκπεξηθνξάο . Οη άλζξσπνη πνπ αλαζηέιινπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ ελζηίθηνπ ηνπο θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο . Σν άγρνο είλαη
απνηέιεζκα δχν θαηαζηάζεσλ . Ζ πξψηε είλαη απνηέιεζκα ησλ αλεθπιήξσησλ ζεμνπαιηθψλ
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παξνξκήζεσλ δειαδή απηφ πνπ απνθαιείηαη σο ιίκπηλην θαη ην δεχηεξν είλαη ε αληίδξαζε ζε έλα
ζήκα θηλδχλνπ γηα ην Δγψ θαη πξνθαιείηαη πξνθεηκέλνπ λα ην Δγψ λα είλαη ζε ζέζε αλ δξάζεη. Σν
άγρνο αλαθέξεηαη σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν δε κπνξεί λα ζπλδέζεη
ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε κε έλα εμσηεξηθφ αληηθείκελν. Σν άγρνο ηε ζηηγκή πνπ
παξνπζηάδεηαη ζρεηίδεηαη κε κία παξειζνληηθή ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Σν άγρνο αλαπηχζζεηαη απφ ηε
ζχγθξνπζε ησλ ελζηίθησλ ηνπ Δθείλνπ θαη ηελ απεηιή ηεο ηηκσξίαο απφ ην Τπεξεγψ .( Pervin &
John , 2001.)
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηνλ Freud ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ άγρνπο θαη ηνπ
λεπξσηηθνχ άγρνπο. Σν αληηθεηκεληθφ άγρνο είλαη θάηη θπζηθφ , κία αληίδξαζε ζηελ αληίιεςε ελφο
εμσηεξηθνχ θηλδχλνπ , ζε κία θαηάζηαζε θπγήο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ απηνζπληήξεζε ηνπ
νξγαληζκνχ. Σν άγρνο είλαη αλάινγν ηεο αίζζεζεο ππεξνρήο ηνπ αηφκνπ ελάληηα ζην εμσηεξηθφ
θίλδπλν. Δπίζεο ε ίδηα ε γλψζε γηα έλα αληηθείκελν θηλδχλνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απφ κφλε ηεο
θφβν ζε έλα άηνκν πνπ γλσξίδεη γη απηφ ην αληηθείκελν απ’ φηη ζε έλα άηνκν πνπ δελ ην γλσξίδεη
( Pervin & John , 2001.)
ηελ θαηάζηαζε ηνπ θφβνπ φπνπ είκαζηε αληηκέησπνη κε έλαλ θίλδπλν , ην πξψην ζηνηρείν πνπ
παξνπζηάδεηαη είλαη ε εηνηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζε απηφ. Ζ εηνηκφηεηα ιεηηνπξγεί σο
θηλεηήξηα δχλακε είηε δξψληαο σο θπγή είηε σο ακπληηθή αληίδξαζε θαη ε απνπζία ηεο κπνξεί λα
επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Όπσο επηζεκαίλεηαη ε αγρψδεο εηνηκφηεηα είλαη ην ζηνηρείν πνπ
ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη απιψο ε αλάπηπμε ηνπ άγρνο ή ηνπ θφβνπ
( Pervin & John , 2001.)
Γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο άγρνο θαη θφβνο. Καηά ηνλ Freud ην άγρνο είλαη
κία θαηάζηαζε ε νπνία δελ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν , ζε αληίζεζε κε ην θφβν ν νπνίνο
εζηηάδεη ζην αληηθείκελν. Γίλεηαη επίζεο κία ζχλδεζε ηνπ άγρνπο κε ην πάζνο . Σν πάζνο ζρεηίδεηαη
κε κηα πξψηκε ζεκαληηθή εκπεηξία , κηα αλάκλεζε. Αληίζηνηρα ζην ΄΄ πάζνο ηνπ άγρνπο ΄΄ ε
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αλάκλεζε απηή είλαη ε εκπεηξία ηεο γέλλεζεο , ε νπνία πεξηιακβάλεη έληνλα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα , ζσκαηηθέο αηζζήζεηο , φιε απηή είλαη ηφζν έληνλε , ψζηε γίλεηαη πξφηππν ζε
θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ. Σε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο δηαθφπηεηαη μαθληθά ε αλαλέσζε ηνπ αίκαηνο κε
ηελ εζσηεξηθή αλαπλνή θαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πνπ γίλεηαη αηζζεηή ε παξνπζία ηνπ άγρνπο
θαζψο επίζεο κε ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα. Ζ πξψηκε αγρψδεο θαηάζηαζε έρεη εληππσζεί
ζηνλ νξγαληζκφ θαη γη απηφ δε κπνξεί λα μεθχγεη απφ ην ΄΄ πάζνο ηνπ άγρνπο ΄΄. ( Freud , 1926).
Tν λεπξσηηθφ άγρνο απφ ηελ άιιε κεξηά , ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάρπην άγρνο , φπνπ ν θίλδπλνο
δελ είλαη πάληα παξφλ. Απηνχ ηνπ είδνπο άγρνο εκθαλίδεηαη κε θάζε επθαηξία ζηηο ζθέςεηο ελφο
αηφκνπ επεξεάδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο αγρψδεο αλεζπρία. Σα άηνκα απηά
βξίζθνληαη ζπρλά ζε αλεζπρία φηη θάηη αξλεηηθφ ζα ζπκβεί κε δηαξθήο αίζζεζε ηνπ θφβνπ ( Freud ,
1926).
Ο θφβνο απηφο κπνξεί λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλνο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θη
θαηαζηάζεηο , ν άγρνο πνπ ζπλνδεχεη απηνχο ηνπο θφβνπο είλαη ηδηαίηεξα έληνλν θαη νδεγεί ζηελ
απνθπγή επαθήο κε ην αληηθείκελν πνπ ην πξνθαιεί . Οη θνβίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε
δψα κε θαηξηθά θαηλφκελα κε αζαλζέξ αθφκα θαη κε ηελ αίζζεζε ηεο κνλαμηάο ( Freud , 1926).
Μία αθφκα ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο γίλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο , ηεο ιίκπηλην.
Όηαλ ε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε δηαθφπηεηαη ε δελ είλαη ε αξεζηή ηφηε παξνπζηάδεηαη άγρνο γη απηή
ηελ θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ην άγρνο πνπ ζπλνδεχεη κηα θαηάζηαζε έρεη πάξεη ηε ζέζε κηα
αζπλείδεηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία δελ έρεη εκθαληζηεί ζε ζπλεηδεηφ επίπεδν ψζηε λα θαηαλνεζεί απφ
ην άηνκν. ε απηφ ην ζεκείν φια ηα πάζε βξίζθνληαη θάησ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απψζεζεο. Με
ηνλ φξν απψζεζε ελλνείηαη φηη κηα ζθέςε ή επηζπκία απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζπλείδεζε. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο απηέο νη ζθέςεηο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα νδπλεξέο γη απηφ ην ιφγν θαη
απσζνχληαη. ( Freud ,1926 , Pervin & John , 2001 )
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χκθσλα κε κειέηε ησλ Davis & Schwartz ( 1987) , δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
ζπκεζνχλ νπναηδήπνηε εκπεηξία απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Απηέο νη εκπεηξίεο έπξεπε λα είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ , ιχπε, ζπκνχ, θαη επηπρίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ
ζε νκάδεο , φπνπ ε κία πεξηειάκβαλε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ απψζεζε θαη ε άιιε απηνχο
πνπ δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ
απψζεζε αλαθαινχζαλ ιηγφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα . πλεπψο ε απψζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ
πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά αξλεηηθέο εκπεηξίεο.
Έλα άιιν θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ηνπ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα απηφ-αλάιπζε. Με ηνλ φξν απηφ
ελλνεί ην λα κπνξεί λα αλαιχεη ην εαπηφ κε γλψζεηο νη νπνίεο απνθηνχληαη αληηθεηκεληθά. Με βάζε
ηε δηθή ηνπ απηφ – αλάιπζε ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο ξίδεο ηνπ άγρνπο. Όπσο
αξρηθά είρε ππνζηεξίμεη , ην άγρνο ζηελ αγρψδε λεχξσζε είλαη κηα ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε
αηηηνινγία ηνπ δε βαζίδεηαη ζε θαλέλα ςπρηθφ κεραληζκφ. Με ηελ απηφ-αλάιπζε ηα δεδνκέλα ηνπ
άιιαμαλ θαη ζπκπεξηέιαβε ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ άγρνπο ηη θαληαζηψζεηο θαη ηηο
αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο ( Obaid , 2014 ).
Καηά ηνλ Freud, ην άγρνο είρε ζεμνπαιηθή βάζε θαη ήηαλ αδχλαην λα δηαρσξηζηεί απφ ηε
ζσκαηηθή θχζε , ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ςπρηθφο κεραληζκφο θαη είλαη απνηέιεζκα ζπζζσξεπκέλεο
ζσκαηηθήο έληαζεο ιφγσ αλεθπιήξσησλ ζεμνπαιηθψλ ελνξκήζεσλ. ηελ αηηία ηνπ ςπρηθνχ άγρνπο
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί εθηφο ησλ ηξαχκαηα , αιιά νη θαληαζηψζεηο θαη νη κλήκεο. Κακία
λεχξσζε δελ ππάξρεη ρσξίο ηελ παξνπζία ζεμνπαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ε θχξηα πεγή απηψλ
είλαη ην άγρνο ( Obaid , 2014 ).
Σέινο , ν Freud έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα φλεηξα άγρνπο . Όπσο ππνζηήξηδε ΄΄ ηα φλεηξα
άγρνπο αληαλαθινχλ κηα απνηπρία ησλ κεραληζκψλ ηεο νλεηξηθήο ηεο νλεηξηθήο εξγαζίαο λα
ιεηηνπξγήζνπλ πξνζηαηεπηηθά. Με άιια ιφγηα , νη απσζεκέλεο παξνξκήζεηο θαηνξζψλνπλ λα βξνπλ
έλα δξφκν θαη λα εθθξαζηνχλ κε έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκν ηξφπν κέζα ζην έθδειν

16

πεξηερφκελν ηνπ νλείξνπ.΄΄ ( Kaplan et al , 1996). ηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζε αλ πξνρσξήζεη ηελ
εξκελεία ηνπ ζηε βάζε ηεο απηφ-αλάιπζεο θαη λα ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ησλ θαληαζηψζεσλ θα ησλ
ζεμνπαιηθψλ ελνξκήζεσλ ζηηο πεγέο ηνπ άγρνπο.

3.2.ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ MELANIE KLEIN
χκθσλα κε ηελ Klein πξσηαξρηθή πεγή ηνπ άγρνπο είλαη ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ. Όπσο
ππνζηεξίδεη , κέζα καο ππάξρεη ην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ θαη ζπλεπψο ζα ππάξρεη θαη βαζηά ζην λνπ
καο ππάξρεη ε απάληεζε ζε απηφ ην έλζηηθην ε νπνία παίξλεη ηε κνξθή ηνπ θφβνπ. Παξαζέηεη
αθφκα παξαδείγκαηα γη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ , φπσο ην θφβν ηνπ παηδηνχ λα κε θαγσζεί απφ έλα
άγξην δψν θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κε ηελ αίζζεζε ηνπ θφβνπ γηα αθαληζκφ. Απηφ ην άγρνο
δεκηνπξγεί αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο επηβίσζεο κε ηε άξλεζε ηεο εζσηεξηθέο θαηαζηξνθηθήο
παξφξκεζεο , πξνβάιινληάο ηελ ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο , εμσηεξηθά αληηθείκελα ή ζηα δηθά ηνπ
φξγαλα. Θεσξεί επίζεο πνιχ ζεκαληηθή ηε ζρέζε κεηαμχ ππνθεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ελζηηθησδψλ κεηαπηψζεψλ ηνπ θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. ( Blass , 2014 ,
Cappelli 2006).
Καηά ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ην παηδί βηψλεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα έρνληαο ηελ παξνπζία
ηεο κεηέξαο ηνπ θαη απφ ηελ επραξίζηεζε πνπ ιακβάλεη ζην ζηήζνο ηεο , αλαπηχζζνληαο ηηο
πξψηκεο ιηβηδηληθέο πηπρέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επαλεμεηάζεη ηηο ελνξκήζεηο πνπ έρνπλ
απσζεζεί θαη λα κπνξέζεη λα ηηο ελζσκαηψζεη. Χζηφζν απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη αηζζήκαηα
ελνρήο θαη θαηάζιηςεο αθνχ , απνθηά ζπλείδεζε ησλ δηθψλ ηνπ θαηαζηξνθηθψλ ελνξκήζεσλ. Ζ
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πηζαλήο απψιεηαο κε έλα αγαπεκέλν πξφζσπν ή αληηθείκελν, δηεγείξεη ην
άηνκν ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θαληαζίαο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
απνθηά ηελ απηφ πεπνίζεζε θαη ην δεζκφ θαη επέξρεηαη ε αγάπε θαη ε θξνληίδα. Δάλ απηή ε εμέιημε
απνθεπρζεί απφ θάπνην παξάγνληα, ππάξρεη πηζαλφηεηα παιηλδξφκεζεο ζηε παξαλντθή-ζρηδνεηδή

17

ζέζε ή λα παξνπζηάζεη καληαθά-θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Καζ ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμε ην
παηδί κπνξεί λα έξζεη αληηκέησπν κε λέα εκπφδηα πνπ είλαη πηζαλφ λα ηνπ πξνθαιέζεη αξλεηηθέο
επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμή ηνπ θαη λα νδεγεζεί ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζηελ απψιεηα ηεο θξνληίδαο
θαη ηεο αζθάιεηαο. Σν παξαλντθφ θαη θαηαζιηπηηθφ άγρνο απνηεινχλ κέζα γηα ην αζπλείδεην
νδεγψληαο ηε κεηαβίβαζε , ζε ςπραλαιπηηθφ επίπεδν , ζε κηα νξηζκέλε θαηεχζπλζε φπνπ θαζνξίδεη
ην είδνο ηεο ζρέζεο θαηά πφζν ζα αηζζαλζεί ην άηνκν φηη ζα δερζεί επίζεζε ή ζα εγθαηαιεηθζεί (
Cappelli 2006).

3.3.) ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ ALFRED ADLER
ρεηηθά κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Alfred Adler ην άγρνο θαη ε λεχξσζε πξνέξρνληαη απφ αηζζήκαηα
θαησηεξφηεηαο . Σν αίζζεκα θαησηεξφηεηαο σζεί ην άηνκν λα αλαδεηήζεη πεγέο αζθάιεηαο θαη λα
ληψζεη αλψηεξνο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ θαη πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη
πξνθαιψληαο ηνπ άγρνο. Ζ βάζε ηνπ νπνίνπ έγθεηηαη ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία φπνπ ην παηδί έρεη
ηελ αλάγθε λα εμαξηηέηαη ππεξβνιηθά απφ ηνπο άιινπο . Ζ αγάπε θαη ε απφδνζε έξγνπ είλαη
θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ( Crosby , 1976 ).
H αλαζθάιεηα θαη ε θαησηεξφηεηα είλαη παξνχζεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ . Σν
βξέθνο απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη ληψζεη αδχλακν αθνχ δε ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη ρσξίο ηνπο
γνλείο ηνπ. Σν παηδί αξρίδεη λα απνθηάεη αζθάιεηα κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο ζρέζεηο κε
άιια άηνκα. Δπίζεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο κεηνλεμίεο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ζε
ζρέζε κε ππφινηπν πιεζπζκφ (May, 1977 ).
H αλάπηπμε ηνπ άγρνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αίζζεζε αδπλακίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ
γελληέηαη ην βξέθνο. Ζ αίζζεζε αδπλακίαο επηβεβαηψλεηαη ππεξνρή πνπ φζσλ έρνπλ κεγαιχηεξε
δχλακε απφ ην ίδην ην παηδί . Ζ αίζζεζε ηνπ αδχλακνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζηάζε ησλ γνληψλ πξνο
ην παηδί . Ζ αγάπε πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνπο ίδηνπο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πσο αληηιακβάλεηαη
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ηνλ εαπηφ ηνπ. Γη ‘ απηφ ην ιφγν ην παηδί πξνζπαζεί λα απνβάιιεη ηελ θαησηεξφηεηα κε
λεπξσηηθνχο αληηζηαζκηζηηθνχο παξάγνληεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα ληψζεη ηειηθά αζθάιεηα.
Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη επζχλεο θαη λα θπξηαξρήζνπλ έλαληη ηνλ
άιισλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε αλσηεξφηεηαο ( Αdler , 1917 ) .
Αθφκα κία ζεσξία γηα ην άγρνο πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη ε ζεσξία ηνπ Otto Rank . Βαζηθή
απφδνζε ηνπ άγρνπο είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ , φπνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Ζ γέλλεζε , ν απνγαιαθηηζκφο , ε
έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ζάλαηνο είλαη αηηίεο άγρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή
πνπ ην βξέθνο γελληέηαη αηζζάλεηαη ην θφβν . Όπσο απνθαιείηαη απφ ηνλ Rank ην ΄΄ηξαχκα ηεο
γέλλεζεο ΄΄ κεηαδίδεη άγρνο ζην λενγέλλεην θαζψο κεηαβαίλεη απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε
εληειψο δηαθνξεηηθή θαη δεκηνπξγείηαη θφβνο γηα ηε δσή. Σν άγρνο είλαη ν απνρσξηζκφο ηεο
ζχλδεζεο

κε

ηε

κεηέξα

θαη

ε

κεηάβαζε

ηνπ

ζαλ

κηα

αηνκηθή

χπαξμε.

( Crosby , 1976 , May , 1977) .
Σν άγρνο εκθαλίδεηαη φηαλ ηα άηνκν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα ,
σο έλα απηφλνκν άηνκν κε ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο θαη ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ράλνληαο ηελ
αηνκηθή ηνπ απηνλνκία. Ο θφβνο ηεο δσήο είλαη ην άγρνο λα ιεηηνπξγήζεη κεκνλσκέλα θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηη ζρέζεηο ηνπο κε
ηνπο άινπο αιιά θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ε ΄΄νπηζζνρψξεζε΄΄ φπνπ ράλεη
ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ .Σν άγρνο είλαη ε αλεζπρία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνρσξηζκψλ . Ο θφβνο
είλαη θπξίαξρνο απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ζηελ
πνξεία εμσηεξηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο απεηιήο παίξλνληαο ηε κνξθή άγρνπο.
( Crosby , 1976 , May, 1977).
Σν άγρνο εκθαλίδεηαη φηαλ ηα άηνκν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα ,
σο έλα απηφλνκν άηνκν κε ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο θαη ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ράλνληαο ηελ
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αηνκηθή ηνπ απηνλνκία. Ο θφβνο ηεο δσήο είλαη ην άγρνο λα ιεηηνπξγήζεη κεκνλσκέλα θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηη ζρέζεηο ηνπο κε
ηνπο άινπο αιιά θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ε ΄΄νπηζζνρψξεζε΄΄ φπνπ ράλεη
ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ .Σν άγρνο είλαη ε αλεζπρία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνρσξηζκψλ . Ο θφβνο
είλαη θπξίαξρνο απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ζηελ
πνξεία εμσηεξηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο απεηιήο παίξλνληαο ηε κνξθή άγρνπο.
( Crosby , 1976 , May, 1977).
χκθσλα κε ηνλ Rank , ν λεπξσηηθφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηελ απηνλνκία θα ζηελ εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο. Με απνηέιεζκα λα θαίλνληαη
αλεμάξηεηνη αιιά λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη εμαξηεκέλνη θαη βηψλνπλ αηζζήκαηα
ελνρήο. Δλψ ην πγηέο άηνκν είλαη ζε ζέζε λα ηζνξξνπήζεη απηφ ην άγρνο , λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη
λα δερηεί ηε δηαδηθαζία ηνπ απνρσξηζκνχ θαη λα θαηαθέξεη λα αλαπηπρζεί. Αλαγλσξίδεη φηη ην
λεπξσηηθφ άηνκν κέζα ζε έλαλ πνιηηηζκφ , ληψζεη αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο , ελνρήο , αδπλακίαο
θα θφβνπ ηα νπνία εληείλνληαη φηαλ ζηνλ πνιηηηζκφ έρνπλ θαηαξξηθζεί νη ζπιινγηθέο αμίεο.
(May , 1977).

3.4.) ΣΟ ΒΑΗΚΟ ΑΓΥΟ ΚΑΣΑ ΣΖ HORNEY
Όπσο έρεη νξίζεη ε ςπραλαιχηξηα Horney ( 1937 ) ΄΄ ε λεχξσζε είλαη κία ςπρηθή δηαηαξαρή
πνπ πξνθαιείηαη απφ θφβνπο θαη άκπλεο ελάληηα ζηνπο θφβνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ
ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο γηα ηηο αληηθξνπφκελεο ηάζεηο , θαη ην βαζηθφ άγρνο είλαη ε αηηία απηψλ ησλ
θνβηθψλ αληηδξάζεσλ .΄΄ Σν βαζηθφ άγρνο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε λεπξσηηθήο
θαηάζηαζεο. Σν βαζηθφ άγρνο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αίζζεζε φηη έλα άηνκν είλαη αβνήζεην θαη
θηλείηαη ζε έλα ερζξηθφ θφζκν φπνπ επηθξαηνχλ δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ην ίδην ηα άηνκν.

20

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ θφβνπ θη ηνπ άγρνπο. Όπσο
ππνζηεξίδεη ε Horney ( 1937 ) ΄΄ Φφβνο είλαη κηα αληίδξαζε πνπ είλαη αλάινγε κε ηνλ θίλδπλν πνπ
αληηκεησπίδεη θάπνηνο , ελψ ην άγρνο είλαη κηα δπζαλάινγε αληίδξαζε ζηνλ θίλδπλν ΄΄ . Ζ
ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε φηη κε ην θφβν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη έλα
θνβνγφλν εξέζηζκα θαη βηψλεη κία θαηάζηαζε θηλδχλνπ ζηελ νπνία είλαη ζε ζέζε λα αληηδξάζεη γηα
λα ηελ αληηκεησπίζεη , κηα κάρε επίιπζεο ησλ αζπλείδεησλ ζπγθξνχζεσλ .ε αληίζεζε , ε αηηία ηνπ
άγρνπο είλαη κε αλαγλσξίζηκε απφ ηα άηνκα θαη παξαδίδνληαη ζε απηφ ην αίζζεκα ρσξίο λ είλαη ζε
ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ. ( Kelman , 1957).
Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηε

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα. Όηαλ ην παηδί απφ κηθξή ειηθία
ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε φηη κπνξεί
λα ιάβεη αγάπε θαη λα έρεη απηνεθηίκεζε , ηφηε ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα βηψλεη επηφηεξα
ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη έρεη κηα πην δπλακηθή αληηκεηψπηζε ζε θνβνγφλα εξεζίζκαηα. Σν
αληίζεην αθξηβψο ζα ζπκβεί ζηηο ζρέζεηο πνπ είλαη δηαηαξαγκέλεο , φηαλ ην παηδί αλαδεηάεη ηε
γνληθή ζηνξγή θα θνβάηαη φηη ράλεη ηελ αγάπε ηνλ γνληψλ ηνπ , δε ζα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε
αζθάιεηα θαη απηνεθηίκεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ . ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ζα αληηκεησπίδεη
έληνλν άγρνο θαη δε ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαζψο δε ζα έρεη ηελ αζθάιεηα λα
αληαπεμέιζεη ζε επηθίλδπλεο γηα ηνλ ίδην ζπλζήθεο. Ο άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ , νη ςπρηθέο αλάγθεο δελ
ηθαλνπνηνχληαη , ληψζεη ζπλαηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο θαη αίζζεζε ερζξφηεηαο , ε νπνία ζπλήζσο
νδεγεί ζε θαηαζηνιή φηαλ δε κπνξεί λα εθθξαζηεί , γηα ηα άηνκα ηα νπνία ζεσξεί φηη επζχλνληαη
γη’ απηφ ( Horney , 1939. Rudolphson , 1961 ).
ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη εμήγεζε γηα ην λεπξσηηθφ άγρνο σο αληίδξαζε ζε κηα
ζεκαληηθή απεηιή . Καηά ηε δηάξθεηα πνπ παξνπζηάδεη λεπξσηηθφ άγρνο ην άηνκν γίλεηαη ηδηαίηεξα
αλήζπρν θη αθφκα πην αλαζθαιή θαη δελ αλαγλσξίδεη ηνπο ιφγνπο ηεο έληαζήο ηνπ. Όινο απηφο ν
θφβνο κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη αθφκα θα ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ίζσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο αγάπεο

21

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζα ηνπο ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ζπκνχ θαη ελνρψλ . Ο θφβνο εληζρχεη
ηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξσηηθνχ άγρνπο . Σν λεπξσηηθφ άγρνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληηθεηκεληθή
πξαγκαηηθφηεηα , αληίζεηα είλαη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ ερζξφηεηα θαη ζηελ αλάγθε γηα
εμάξηεζε. Σν άγρνο εκθαλίδεηαη φηαλ νη κεραληζκνί άκπλαο παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θα ην άηνκν
ληψζεη αβνήζεην , ρσξίο πξνζηαζία , αδχλακν.. Ζ εξκελεία πξνρσξάεη θαη ζε κεγαιχηεξν επίπεδν
αλάπηπμεο θηάλνληαο ζην ζεκείν λα αλαθέξεη φηη ηα λεπξσηηθά άηνκα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
κε εζθαικέλε εηθφλα . Ννκίδνπλ πσο δξνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν , επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο
απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ιαλζαζκέλα ,

πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε γηα ην πνηνη

πξαγκαηηθά είλαη θαη ηνπο πξνθαινχληαη θξίζεηο παληθνχ βηψλνληαο κηα ζσκαηηθή ζχγθξνπζε. Με
απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηα πξάγκαηα φπσο πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ θαη λα
αληηδξάζνπλ κε ηνλ πην ηθαλφ ηξφπν , έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ράλνπλ ηνλ έιεγρν θαη δελ έρνπλ ηηο
επαξθείο ηθαλφηεηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε. Όια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
αλαθέξζεθαλ , πξνθαινχλ ζηνλ αζζελή έλα ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ , έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο ππαξμηαθέο ζεσξίεο ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο (Rudolphson ,
1961 , Crosby , 1976 ).
πκπεξαζκαηηθά , αλαθέξεηαη ην άγρνο σο κηα αληίδξαζε ζηε κε επαξθή ζπλαηζζεκαηηθή
θάιπςε. Σν άγρνο νξίδεηαη σο κηα αίζζεζε αβνεζεζίαο θαη φινη νη άλζξσπνη βηψλνπλ ην άγρνο ζε
ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη πην ηζρπξέο απφ ηνπο ίδηνπο. Ζ ζεκαζία ηα αγάπεο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν
ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αγάπε ζα θαζνξίζεη ηα κεηέπεηηα επίπεδα
αζθάιεηαο , ζηγνπξηάο , δπλακηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν.

3.5.) Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ SULLIVAN
χκθσλα κε ηνλ Sullivan , θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην βξέθνο έρεη
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πιήξε εμάξηεζε απφ ηε κεηέξα.. Αθφκα απφ ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο
αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Όηαλ νη ζρέζεηο απηέο δελ παξέρνπλ αζθάιεηα ζην
βξέθνο ηφηε απηφ αλαπηχζζεη ζθέςεηο θα ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ληψζεη αζθάιεηα. Καζψο ην
παηδί γίλεηαη ελήιηθαο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο απνγνεηεχζεηο θαη
απνδνθηκαζίεο. Ο δπλακηζκφο ρηίδεηαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο , ζηηο αληακνηβέο θαη ζηηο
απνδνθηκαζίεο. (Crosby ,1976 , Sullivan , 1947 ).
Σν άγρνο ιεηηνπξγεί σο πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ. Αηζζήκαηα
θαησηεξφηεηαο θαη αλαμηφηεηαο εζσηεξηθεχνληαη θαη εθδειψλνληαη ζε κνξθή άγρνπο . Τπάξρεη
φκσο έλα κέξνο ηνπ αηφκνπ ζα πξνζπαζεί λα ην θαηαπνιεκήζεη. Ο άλζξσπνο έρεη ηζρπξή αλάγθε λα
επηηπραίλεη ζηε δσή ηνπ θαη λα ληψζεη δπλακηζκφ. Πξνζπαζεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ
ηνπ θα λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αζθάιεηαο. Σν άγρνο είλαη παξφλ φηαλ έρεη ππάξμεη απνδνθηκαζία
απφ ηε κεηέξα θαζψο ην βξέθνο εμαξηάηαη απφ απηήλ γηα ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ ζα ληψζεη . Ο
Sullivan ην ραξαθηεξίδεη σο παξάγνληαο

΄΄εθπνιηηηζκνχ ΄΄,

κηα πεγή ηθαλνπνίεζεο ζηελ

αιιειεπίδξαζε βξέθνπο –κεηέξαο ε νπνία φηαλ ππάξμεη απνδνθηκαζία εκθαλίδεηαη σο πεγή
άγρνπο.( Sullivan , 1947 , May , 1977 ).
Ο άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίζεη ηηο αγρφγνλεο θαηαζηάζεηο. Ζ πξνζσπηθφηεηα θα
ν δπλακηζκφο ηνπ ,έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο επηδνθηκαζίεο (αληακνηβή ) θα απνδνθηκαζίεο (ηηκσξία).
Ο δπλακηζκφο ηνπ εαπηνχ ιεηηνπξγεί σο πξνζηαζία απφ ην άγρνο. Όηαλ ζηε παηδηθή ειηθία δελ
έκαζε λα εληζρχεη απηφ ην δπλακηζκφ ,εκθαλίδεηαη ην άγρνο νπνίν πεξηνξίδεη ηελ επίγλσζε.
(Sullivan, 1947 ).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ
ε απηφ ην ζεκείν ζα κειεηεζεί ε έλλνηα ηνπ άγρνπο θαη ηεο άκπλαο κε βάζε νληνινγηθψλ ,
ελδνςπρηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ κεραληζκψλ ζχκθσλα κε ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο . Σν άγρνο
εξκελεχεηαη σο κηα αληίδξαζε άκπλαο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε βάζε ηέζζεξα
ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη ‘’ ην θίλεηξν γηα άκπλα , ην κεραληζκφ άκπλαο , ηελ έκκεζε πεγή άγρνπο απηέο νη δηαδηθαζίεο , εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, νη νπνίεο εξκελεχνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο έλαο
θνληηλφο θίλδπλνο - θαη ηελ άκεζε πεγή , - φπνπ ν νξγαληζκφο ζπκκεηέρεη γηα ηελ πηζαλή
πξαγκαηνπνίεζε ηεο απψηεξεο πεγήο αλεζπρίαο. Χο άκεζεο πεγέο ελλννχληαη ηα αληηθείκελα ησλ
ακπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ .’’( Stolorow , 1969 ).
Ζ ελδνςπρηθή εξκελεία νξίδεη ηηο άκεζεο πεγέο ηνπ άγρνπο σο κηα ελδνςπρηθή δηαδηθαζία .
Αλαιχεη ην άγρνο ζε δχν θαηεγνξίεο , ε κία είλαη ε απηφκαηε αληίδξαζε ζε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο
θαη ηδηαίηεξα ηξαχκα ηεο γέλλεζεο .Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ε αίζζεζε ηνπ άγρνπο σο απνθπγή
κηαο θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί λα είλαη ηξαπκαηηθή. Όπσο αλαθέξεηαη νη πξψηεο εκπεηξίεο ζηε δσή
ελφο αλζξψπνπ πνπ ηνλ θέξλνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ άγρνπο έρνπλ επίδξαζε ζηε κεηέπεηηα
αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε αγρψδεο εκπεηξίεο . Δίλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία ζπκβαίλεη απηφκαηα θαη
αληηιακβάλεηαη απφ ην Δγψ σο κηα απζφξκεηε

αληίδξαζε πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη

αλάγθεο ηνπ . Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξψηκεο παηδηθέο εκπεηξίεο πνπ έρεη κάζεη ζε θαηαζηάζεηο
αλεζπρίαο , ην Δγψ αληηδξάεη κε άγρνο αλ ζεσξεί κηα θαηάζηαζε θξίζηκε ιεηηνπξγψληαο σο άκπλα
ζε κηα θνβηθή θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηνλ Fenichel ‘’ ζε ηειεπηαία αλάιπζε ην άγρνο είλαη ν
θφβνο κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο , απφ ηελ πηζαλφηεηα φηη ε νξγάλσζε ηνπ Δγψ ζα θαηαπηεζηεί
απφ ηελ δηέγεξζε.’’ Γη ‘ απηφ ην ιφγν κπνξεί ε απνδηνξγάλσζε ηνπ Δγψ λα νδεγήζεη θαη ζηελ
πξφθιεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη. . πλεπψο ην Δγψ ιεηηνπξγεί σο έλα

24

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα γηα ην άγρνο ην νπνίν φηαλ θαηαπηεζηεί πξνθαιείηαη παληθφο . ( Storolow ,
1969 ) .
Ζ δηαπξνζσπηθή εξκελεία νξίδεη φηη ν ζθνπφο ηεο άκπλαο πξνθχπηεη απφ ηε δπζαξκνλία ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο . ε αληίζεζε κε ηελ ελδνςπρηθή εξκελεία , ζεσξείηαη φηη δε δηαδξακαηίδεη
θπξίαξρν ξφιν ην Δγψ γηα ηελ πνξεία θαη αληίδξαζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο άκπλαο. Σν άγρνο κηα
κεηέξαο κπνξεί λα κεηαδνζεί ζην βξέθνο θαη ππάξρεη κηα ζρέζε ελζπλαίζζεζεο φηαλ ππάξρεη
έληνλε θαη δηαπξνζσπηθή ζρέζε. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα απην -ζχζηεκα πνπ
δηαηεξεί ηε δηαπξνζσπηθή αζθάιεηα. Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνθεχγεηαη ε έληαζε ηνπ
άγρνπο θαη λα επηθξαηεί ε αξκνλία ζηε ζρέζε κεηέξαο –βξέθνπο . Έρεη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ,
αθνχ πξνεηδνπνηεί ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα απνθχγεη κία θαηάζηαζε άγρνπο . ( Storolow , 1969 ) .
Σέινο ε νληνινγηθή εξκελεία νξίδεη φηη νη άκεζεο πεγέο άγρνπο έρνπλ νληνινγηθφ ραξαθηήξα .
Γίλεηαη έκθαζε ζην θφβν ν νπνίνο πξνθαιεί ην άγρνο. Όπσο επηζεκαίλεηαη ν θφβνο είλαη ην ζηάδην
φπνπ θάπνηνο καζαίλεη λα κε θνβάηαη , καζαίλεη λα αληηκεησπίδεη ην άγρνο ηνλίδνληαο ηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπ ζεκαζία. Σν άηνκν βηψλεη έλαλ ππαξμηαθφ θφβν ψζηε λα κελ εθκεδεληζηεί ε
χπαξμε ηνπ ( Storolow , 1969 ) .
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΠΑΡΞΙΣΙΚΔ – ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΔ ΔΡΜΗΝΔΙΔ
5.1)ΘΔΧΡΗΑ KIERKEGAARD
Μηα ζεκαληηθή ζεσξία γηα ην άγρνο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ππαξμηζηή θηιφζνθν Kierkegaard .
Πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο σο ζεηηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ φινη ζα πξέπεη λα
κάζνπλ λα έρνπλ. Σν άγρνο δειψλεη ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηνπ. Σνλίδεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηνλ πνιηηηζκφ αλά ηνπο αηψλεο( Gron , 2008 )
Απφ ηελ άιιε κεξηά ην έληνλν άγρνο ππνδειψλεη ην άγρνο γηα ηηο θαηαζηξνθέο ζηε δσή ηνπ
αλζξψπνπ πνπ επηθέξνπλ ηελ αιιαγή. Σν άγρνο δελ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν είλαη κηα
πην επξεία θαηάζηαζε. Σν κέιινλ είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί ην άγρνο , ε αλεζπρία γηα ην ηη ζα
ζπκβεί αχξην ε αβεβαηφηεηα φηη ίζσο ζπκβεί θάηη αξλεηηθφ. Ζ αιιαγή κπνξεί λα ΄΄γελλήζεη ΄΄ ην
άγρνο , δηφηη αιιάδνπλ ζεκαληηθά νη ζπλζήθεο ηεο δσήο. δελ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
είλαη κηα πην επξεία θαηάζηαζε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηακαηάεη λα ππάξρεη κία θαηάζηαζε
εκθαλίδεηαη κηα θαηλνχξγηα κε ηελ νπνία βξίζθεηαη αληηκέησπνο ν άλζξσπνο θαη θαηά ηελ νπνία
πξέπεη λα κεηαβεί απφ έλα ζηάδην ζε έλα άιιν. Σν άηνκν κε ηηο αιιαγέο σξηκάδεη, κεγαιψλεη. Όηαλ
ζπκβεί απνρσξηζκφο απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν, ν ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ,
απνρσξηζκφο κεηέξα-παηδηνχ είλαη φιεο κεηαβαηηθέο εκπεηξίεο πνπ αλαγθάδνπλ ην άηνκν λα
σξηκάζεη. Οπφηε ζπκβαίλνπλ αζπλήζηζηεο αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ νη νπνίεο θηάλνπλ ζην
ζεκείν λα ράλεη ηνλ εαπηφ ηνπ , είλαη ζαλ λα κελ ηνλ αλαγλσξίδεη. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην
άγρνο παξαιχεη ηε ινγηθή .Ζ αιιαγή πνπ επηθέξεη ν ρξφλνο αληηιακβάλεηαη ζαλ απεηιή θαζψο ηε
κία ζηηγκή ην άηνκν βξίζθεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη θαη ηελ επφκελε αλαγθάδεηαη λα ην
εγθαηαιείςεη θαη λα αθνινπζήζεη έλα άιιν. Παξ’ φια απηά ηνλίδεηαη φηη κέζα απφ φιε απηή ηε
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δηαδηθαζία θαη ηελ αιιαγή κπνξεί λα γλσξίζεη θαη λα αλαπηχμεη θαη λα νινθιεξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ
( Gron , 2008 ).
Ο Kiekergaard παξνπζηάδεη ηνλ άλζξσπν σο νιφηεηα , σο ζχλζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ππάξρεη
ζχλδεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο . Οπζηαζηηθά ελλνεί επεηδή αθξηβψο είλαη κία ζχλζεζε κπνξεί
θαη βηψλεη ην άγρνο. Τπάξρεη νινθιεξσκέλε ινγηθή ε νπνία απνηειείηαη απφ εηεξνγελή ζηνηρεία
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ θαη ην βνεζάεη λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί πηα κε λέν ηξφπν. Έλα άιιν
ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε ειεπζεξία ηελ νπνία ζπζρεηίδεη κε ην άγρνο. Όηαλ ν άλζξσπνο
βηψλεη ην άγρνο νδεγείηαη ζηελ ειεπζεξία αλαθαιχπηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν άγρνο είλαη ε εκπεηξία
αλαγλψξηζεο ηνπ εαπηφ καο ( Gron , 2008 ).
Δπηπξφζζεηα ην άγρνο ζπλδέεηαη κε ηελ ακθηζεκία . Πην ζπγθεθξηκέλα , ζην άγρνο αλαιχεηαη
σο κηα ακθίζεκε δχλακε φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα ζέιεη λα αθνινπζήζεη ην έλα κνλνπάηη αιιά
παξάιιεια θαη ηνλ άιιν. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ην άηνκν πξέπεη λα πάξεη ζέζε γηα έλα ζέκα ην νπνίν
εθθξεκεί θαη δελ έρεη απνθαλζεί αθφκα. ( Gron , 2008 ).

Καηά ηνλ Maslow αζθάιεηα θαη ε αλάπηπμε βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. Ζ
αλάπηπμε είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία απφ επηινγέο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε άηνκν θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Δπηιέγεη αλάκεζα ζε σξηκφηεηα θαη αλσξηκφηεηα , αζθάιεηα θαη αλάπηπμε ,
αλεμαξηεζία θα εμάξηεζε. Σν λεπξσηηθφ άγρνο πξνθχπηεη απφ ηηο άκπλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αζθάιεηα νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε. Άγρνο είλαη ε ζχγθξνπζε
γηα ηελ θάιπςε αζθάιεηαο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε

κε ηελ

αλάγθε ηνπ γηα απηνλνκία θαη

αηνκηθφηεηα. ( Crosby , 1976 ).
Μία αθφκα ζεκαληηθή ζεσξία παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Paul Tillich , ν νπνίνο ζπλδπάδεη
θηινζνθηθέο , ζενινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο εξκελείεο. Σν άγρνο είλαη κέξνο ηεο αλζξψπηλεο
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χπαξμεο. Ζ θαζεκεξηλή δσή ππφθεηληαη ζε ζπρλέο αιιαγέο θαη ν άλζξσπνο αληαπεμέξρεηαη ζε
απηέο φηαλ έρεη ζάξξνο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη σο ηελ εζηθή πξάμε πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ
, αιιά θαη πίζηε ψζηε λα κπνξεί λα ηηο απνδερηεί . Με ηελ έλλνηα ζάξξνο δε ζεκαίλεη φηη ην άηνκν
δε θνβάηαη , αιιά φηη αθφκα θαη αλ θνβάηαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη κπνξεί λα βξεη ηξφπν λα ην
αληηκεησπίζεη. Οη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο αγσλίεο ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
θφβνπ ψζηε κε ην ζάξξνο λα κπνξεί λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. ( Weems et al., 2004).
Δπηπξφζζεηα ηνλίδεηαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ. Ο θφβνο έρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν , ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί λα αλαιπζεί θαη λα αγσληζηεί γη’
απηφ . Μέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο ην άηνκν απηφ-επηβεβαηψλεηαη. ε αληίζεζε κε ην θφβν ην άγρνο
δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ζ αλππαξμία είλαη ε θχξηα πεγή πνπ νδεγεί ζην άγρνο. Πην
αλαιπηηθά ην άγρνο είλαη ε αίζζεζε αληθαλφηεηαο λα αληηκεησπηζηεί κηα θαηάζηαζε. Δίλαη ε κε
επαξθήο ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο επεκεξίαο πνπ δεκηνπξγεί ην άγρνο. Ζ νπνία μεπεξλάεη ην
ζάξξνο θαη ηφηε ην άηνκν θαζνξίδεη έλα αληηθείκελν θφβνπ. . Άγρνο είλαη ν θφβνο ηνπ επεξρφκελνπ
ζαλάηνπ. Αθφκα ην άγρνο είλαη απνηέιεζκα ζπγθξνχζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ
δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί. Ζ βαζηά αλεζπρία ηνπ αηφκνπ γηα απηφ επηβεβαίσζε ηνλ θαζειψλεη ζην
΄΄θάζηξν΄΄ ηνπ θαη ακχλεηαη ζε απηά πνπ ζεσξεί επηθίλδπλα . Ο λεπξσηηθφο αληηκάρεηαη ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία ΄΄επηηίζεηαη ΄΄ ζηηο άκπλέο ηνπ . Οπζηαζηηθά ην άηνκν αξλείηαη ηηο αιιαγέο
πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ηηο βιέπεη σο επηθίλδπλεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ απηφ-επηβεβαίσζή ηνπ. Αλ
ν θφβνο αληηκεησπίδεηαη κε ζάξξνο ηφηε θαηαπνιεκάηαη ν θφβνο . Σν ζάξξνο αληηζηέθεηαη ζηελ
αίζζεζε ηεο αλππαξμίαο θαη βνεζάεη ψζηε λα κεησζεί

ην άγρνο θαη λα αληηιεθζεί ηελ

πξαγκαηηθφηεηα .Αλ δελ επηηεπρζεί ην άγρνο γίλεηαη επηβιαβέο κε ηνλ λα κελ γίλεηαη απνδερηεί ε
πξαγκαηηθφηεηα. ( Crosby , 1976 , Weems et al,, 2004).
Ζ λεχξσζε είλαη ε εκπεηξία θαηά ηελ νπνία απνθεχγεηαη ε πξαγκαηηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ.
Αλαγλσξίδεη ηξηψλ εηδψλ άγρνπο. ΄΄ α) ην άγρνο ηεο κνίξαο θαη ηνπ ζαλάηνπ , β) ην άγρνο ηεο
θελφηεηαο θαη λνήκαηνο , γ) ην άγρνο ηεο ελνρήο θαη ηεο επίθξηζεο ΄΄ . Ζ πξψηε κνξθή άγρνπο
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αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε πνπ πεξηιακβάλεη απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμνπ
ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ. Σνπο θηλδχλνπο πνπ επηθπιάζζεη ε δσή γηα ηελ νληφηεηα ησλ
αλζξψπσλ. Ζ δεχηεξε κνξθή άγρνπο κε ηε λνεκαηνδνηεκέλε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε
θαζεκεξηλή δσή. Σν λα δξαζηεξηνπνηείηαη ην άηνκν θαη ππάξρεη λφεκα ζηε δσή ηνπ ψζηε λα ληψζεη
δεκηνπξγηθφο κεηψλεη ην άγρνο. Τπφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ην άγρνο αλαπηχζζεηαη φηαλ δε κπνξεί
λα βξεζεί ην λφεκα ηεο χπαξμεο θαη φηαλ θάπνηνο ράλεη ην πλεπκαηηθφ ηνπ θέληξν. Ζ αγσλία ηνπ
θελνχ πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν ζηε δσή ηνπ νδεγνχλ ζην λα κε ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά , λα κελ
είλαη κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα απνκνλψλεηαη. Σν ζπλαίζζεκα ηνπ θελνχ ζπκβαίλεη αθφκα
, φηαλ νη αμίεο παχνπλ λα έρνπλ ην ίδην λφεκα θαη δχλακε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπο αδχλαην
λα δερηνχλ ηελ απψιεηα θαζψο

έρνπλ κάζεη λα δίλνπλ ην λφεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο

θαηαλνψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ηξίηε κνξθή αλαθέξεηαη ζηελ
εζηθή απηφ-επηβεβαίσζε κέζα απφ ηηο ειεχζεξεο επηινγέο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ην άηνκν. Ο
θαζέλαο ιακβάλεη απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ πνξεία ηνπ θαη κπνξεί λα
ππνπέζεη ζε ζθάικαηα θαη ιάζε θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Ζ
εζηθή απηφ-επηβεβαίσζε είλαη ε ΄΄εθπιήξσζε ηνπ πεπξσκέλνπ΄΄ εθπιεξψλνληαο ην δπλακηθφ ηνπ
αλζξψπνπ. Ζ ελνρή δεκηνπξγείηαη φηαλ ιεηηνπξγήζνπλ ελάληηα κε απηφ πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ. Γίλεηαη αξλεηηθή εθηίκεζε πξνο ηνλ εαπηφ θαη απηφ-απνξξίπηεηαη θαη γίλεηαη ν ίδηνο
επηθξηηηθφο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ , επεηδή δελ θαηάθεξε ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη αληίδξαζεο. Ο έλαο είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη
αξλεηηθέο απνθάζεηο θαη νη απαηηήζεηο θαη ν άιινο λα ζπλερίζεη λα θξίλεη απζηεξά ηνλ εαπηφ ηνπ
παίξλνληαο κέζα απφ απηή ηελ ελέξγεηα ηθαλνπνίεζε. ( Weems et al., 2004 ).
Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηνπ άγρνπο δειψλνπλ ηελ ππαξμηαθή αγσλία θαη ε απειπηζία
δειψλεηαη σο ε εθπιήξσζε ηνπ άγρνπο. Με ηελ έλλνηα απειπηζία ελλνείηαη λα κελ ππάξρεη ειπίδα
θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Ζ απειπηζία είλαη θάηη πνπ απνθεχγεηαη θαζ’νιε ηε δηάξθεηα ηεο
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δσήο , αιιά φηαλ είλαη παξνχζα ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο. (
Weems et al., 2004 ).

5.2) Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ ROLLO MAY
Αθφκα κία ζεκαληηθή ζπκβνιή είλαη απηή ηνπ ππαξμηαθνχ ςπρνιφγνπ Rollo May. Ζ θχξηα
ζεψξεζή ηνπ είλαη φηη δε κπνξεί λα ππάξρεη κία χπαξμε ρσξίο άγρνο Δίλαη έλα νληνινγηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ θνηλσλία πνπ δνχκε. Όπσο
ππνζηεξίδεη πίζσ απφ επαγγεικαηηθά , νηθνλνκηθά , πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα ππάξρεη
πάληα ην άγρνο. ( May , 1981).
Καηά ηνλ May ππάξρεη ην θπζηνινγηθφ άγρνο πνπ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη θαη δηεγείξεη ηνλ
άλζξσπν , ηνλ δξαζηεξηνπνηεί θαη ην θξαηάεη ζε εγξήγνξζε λα αληηζηαζεί ζηελ αλππαξμία θαη δελ
ηνπ πξνθαιεί άιινπ είδνπο νξγαληθά πξνβιήκαηα. Δπηζεκαίλεη αθφκα φηη νη άλζξσπνη μερψξηζαλ
απφ ηα ππφινηπα δψα θαη αλέπηπμαλ ηνλ πνιηηηζκφ ράξε ζην άγρνο πνπ ηνπο ψζεζε λα
ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα πξνθπιάμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ψζηε λα αλαπηχμεη ινγηθή θαη δχλακε γηα λα
θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ απφ ηα άγξηα δψα θαηά ηελ επνρή πνπ δνχζαλ ζηηο ζπειηέο ( May ,
1981).
Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρεη θαη ην άγρνο πνπ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο απεηιήο. Δίλαη
κηα ππνθεηκεληθή αληίδξαζε , κηα εζσηεξηθή ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ θαη κε ην γεγνλφο φηη θάπνηα
ζηηγκή ζα επέιζεη ν ζάλαηνο , κηα ζχγθξνπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δεη θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ.
Θάλαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κεηαθνξηθά φηαλ ρσξίδεη έλα άηνκν απφ κηα ζρέζε πνπ
ζεσξείηαη έλαο κηθξφο ζάλαηνο , φηαλ απνηπραίλεη ζε έλαλ ζηφρν ηνπ . Δίλαη κηα εζσηεξηθή δηακάρε
αλάκεζα ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο επηζπκίεο θαη βιέςεηο ηνπ αλζξψπνπ φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα
ράζκα αλάκεζα ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Απηφο ν ηχπνο άγρνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη νξγαληθά
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θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη δελ δξα σο δεκηνπξγηθφο θαη ελεξγνπνηεηηθφο παξάγνληαο.
( May , 1981).
Αθφκα είλαη ε αδπλακία επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ καο θαη ε αίζζεζε ηνπ θελνχ πνπ ληψζεη ν
άλζξσπνο θαη ηνπ πξνθαινχλ άγρνο. Σν λα ληψζεη θάπνηνο θελφ κέζα είλαη κηα εκπεηξία φπνπ δελ
έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ζέισ ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ μεθάζαξα ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ
ηνπο γχξσ ηνπ. Δίλαη ε αίζζεζε ηεο αδπλακίαο φηη δε κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζσζηά γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο θαη γηα ηνπο γχξσ ηνπο , ληψζνπλ καηαηφηεηα θαη απειπηζία . ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε
απάζεηα. Παχεη λα αλαγλσξίζεη ηα ζέισ ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνζπαζψληαο λα ακπλζεί
ζην άγρνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηακαηάεη λα επεξεάδεηαη θαη απνθφβεηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο. Ζ
κνλαμηά είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο άγρνπο , πνπ πεξηγξάθεηαη σο απνμέλσζε θα απνκφλσζε
απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Όηαλ έλα άηνκν βξίζθεηαη ζε θίλδπλν , ληψζεη αλαζθάιεηα , φηη
δελ μέξεη ηη απνθάζεηο λα πάξεη ε θπζηθή ηνπ αληίδξαζε είλαη λα αλαδεηήζεη ηε βνήζεηα θαη ηε
ζηήξημε ζε άιινπο αλζξψπνπο. ( May , 1981).

5.3) Ζ ΠΔΛΑΣΟ –ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ
Μηα αθφκα ζεκαληηθή ζεσξία παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ςπρνζεξαπεπηή Carl Rogers ν νπνίνο
αλέπηπμε ηελ αλζξσπηζηηθή (πειαην-θεληξηθή ) ζεσξία. Τπνζηήξημε φηη ηα άηνκα έρνπλ ηνπο πφξνπο
γηα απηνγλσζία θαη απηφ-βειηίσζε φηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο .Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί
λα αλαπηχμεη φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη αη λα εληζρχζεη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Καηά ηελ πξνζσπνθελξηθή ζεσξία , φιε ε ζπκπεξηθνξά θηλεηνπνηείηαη κε
βάζε απηφ ην θίλεηξν. Βέβαηα ηνλίδεη φηη θαη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε
δξαζηεξηνπνίεζε θαη αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ. φπσο ε ζεηηθή εθηίκεζε πνπ έρεη ιάβεη ην παηδί απφ
ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο πνπ είλαη γχξσ ηνπ. ( Rogers , 1980 ).
ηνλ παξφλ θεθάιαην κειεηήζεθε ε εξκελεία ηνπ άγρνπο κε βάζε ππαξμηζηηθέο ζεσξίεο αιιά θαη
ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ηνπ Rogers. εκαληηθνί θηιφζνθνη θαη ςπρνιφγνη έθαλαλ επθξηλή
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δηαρσξηζκφ ζην θπζηνινγηθφ άγρνο θαη ην άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε αλππαξμίαο πνπ
θέξλεη ζε ζχγθξνπζε ην άηνκν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κχξην ζηνηρείν ήηαλ ε αιιαγή ησλ
θαηαζηάζεσλ , ν γεληθφο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ θαη ε αλεζπρία γηα ηελ απψιεηα πνπ πξνθαιεί ην
άγρνο. Σέινο επηζεκαίλεηαη ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ σο θηλεηήξηα δχλακε γηα λα μεπεξάζεη ην άηνκν ηηο
δπζθνιίεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΜΟ
6.1)ΘΔΧΡΗΑ ΜΑΘΖΖ MOWRER
χκθσλα κε ηα ζεσξία ηνπ Mowrer ην άγρνο ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε. Λεηηνπξγεί σο έλαο
παξάγνληαο αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο . Με βάζε πεηξάκαηα ζε δψα απνδείρηεθε φηη παξνπζίαδαλ
λεπξσηηθέο ζπκπεξηθνξέο φηαλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ησ
πξάμεσλ ηνπο . φπσο αλαθέξεηαη νη λεπξψζεηο απφ ηελ αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ γηα πξνζαξκνγή ζε
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. ( May , 1977).
Ο Mowrer παξνπζηάδεη θαη κία άιιε δηάζηαζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο. πκθσλεί κε ηελ
άπνςε ηνπ Freud φηη ηα παηδηά φηαλ αηζζάλνληαη θφβν γηα ηνπο γνλείο ιφγσ ηηκσξίαο νδεγνχληαη
ζηελ απψζεζε απηνχ ηνπ θφβνπ θαη ηειηθά ζε λεπξσηηθφ άγρνο . Ζ δηαθνξά είλαη φηη ην άγρνο
πξνθχπηεη κέζσ εζηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Κπξίαξρα ζηνηρεία είλαη ν θνηλσληθφο θφβνο θαη ε ελνρή.
Σν λεπξσηηθφ άγρνο πθίζηαηαη θάησ απφ ην θφβν ηεο θνηλσληθήο ηηκσξίαο θαη ηεο αλάγθεο ηνπ
αηφκνπ λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηα πξφζσπα πνπ ζεσξεί νηθεία θαη ηνπ παξέρνπλ αγάπε θαη
θξνληίδα . Θεσξεί φηη δελ είλαη ε αηηία πνπ θέξλεη ην άηνκν ζε δπζιεηηνπξγηθφ ή λεπξσηηθφ επίπεδν
, αιιά ν ηξφπνο εξκελείαο θαη έθθξαζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ. ( May ,1977) .
Απφ ηελ άιιε κεξηά ηνλίδεη ηε ζεηηθή ζεκαζία ηνπ άγρνπο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
αλζξψπνπ. Θεσξεί φηη δελ είλαη ε αηηία πνπ θέξλεη ην άηνκν ζε δπζιεηηνπξγηθφ ή λεπξσηηθφ
επίπεδν , αιιά ν ηξφπνο εξκελείαο θαη έθθξαζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν άγρνο ιεηηνπξγεί ζηελ
εθ λένπ κάζεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη επαλαθνξά ζηελ θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ επεκεξία
ηνπ . Γη ΄ απηφ ην ιφγν επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε απνδνρή ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ άγρνπο θαη λα κελ ην αληηκεησπίδεη ζαλ έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη εκπφδην
ζηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε( May ,1977 ) .
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6.2) Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ BANDURA
Όπσο ππνζηεξίδεη ν Bandura (Bandura , 1997 ) , θαλέλαο κεραληζκφο ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη
πην απνηειεζκαηηθφο απφ ην λα κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηε δηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη λα αζθνχλ
έιεγρν ζηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο. Ζ αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειεί
ζεκέιην ιίζν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεσξεί φηη έρεη ηε
δχλακε λα ην αληαπεμέιζεη ζηηο ζπλζήθεο ηφηε απηφ απφ κφλν απνηειεί έλα ηζρπξφ θίλεηξν. Οη
πεπνηζήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο βνεζνχλ ην άηνκν λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο θα ηελ
επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε θαη
ζπληεινχλ

ζηελ

απφθηεζε

αλζεθηηθφηεηαο

απέλαληη

ζε

αγρνγφλεο

θαηαζηάζεηο.

( Benight & Βandura , 2004 ).
Oη άλζξσπνη θνβνχληαη ηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη απεηιεηηθέο γη ‘απηνχο θαη πνπ πηζηεχνπλ φηη
ππεξβαίλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηείλνπλ λα ηηο απνθεχγνπλ κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχληαη νη
θφβνη ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε αληίζεηε πεξίπησζε , εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ
πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ηηο θαηαπνιεκήζνπλ. Ζ απηφ – απνηειεζκαηηθφηεηα αθφκα , ζπκβάιεη
θαη ζην πφζε πξνζπάζεηα ζα θαηαβάιινπλ ηα άηνκα. Όζν πην πςειή είλαη ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ηφζν πην πνιχ ζα πξνζπαζήζεη θαη ζα επηκείλεη γηα λα
αληηκεησπίζεη ηα εκπφδηα . Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
εμαιείθεηαη ε ακπληηθή ζπκπεξηθνξά . (Βandura , 1978 ).

Ζ αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, νη πξνζδνθίεο ηεο πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
βαζίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ: α)πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη επηδνζεηο , β) ε
κάζεζε κέζσ πξνηχπνπ, γ) ιεθηηθή πεηζψ θαη δ) ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε. Οη επηηπρίεο ζπκβάινπλ
ζηελ αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ελψ ε απνηπρίεο κεηψλνπλ ηελ αίζζεζε
απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ηδηαίηεξα εάλ ζπκβαίλνπλ λσξίο ζηελ πνξεία ησλ
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γεγνλφησλ. Έληνλν άγρνο πξνθαιείηαη απφ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ
απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ζπρλά πξνθχπηεη κέζσ παξαηήξεζεο θαη κίκεζεο θπξίσο θνληηλψλ θαη
νηθείσλ αηφκσλ ηνπ πεξίγπξνχ θαη νη άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη αλ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ νη άιινη
είλαη ζε ζέζε θαη νη ίδηνη λα επηηχρνπλ. Οη πξνζδνθίεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ φζα
εξκελεχνληαη θαη κεηαθέξνληαη απφ ηξίηνπο εηδηθνχο ε κε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε θαηαζηάζεηο θπξίσο άγρνπο .Οη άλζξσπνη ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο θξίλνπλ
φηη δελ είλαη ηφζν ζηξεζζνγφλεο ληψζνπλ φηη έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελψ
φηαλ ηηο θξίλνπλ σο ζηξεζζνγφλεο ληψζνπλ πην επάισηνη θαη δεκηνπξγείηαη πεξηζζφηεξν άγρνο ην
νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ έληαζε ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.

Ζ

απμεκέλε

ζπλαηζζεκαηηθή

θαη εμαζζελεί ηηο πξνζδνθίεο

δηέγεξζε

νδεγεί

ζε

ελεξγνπνίεζε

ζπκπεξηθνξάο απνθπγήο. Οη αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ
αμηνινγνχληαη σο ιηγφηεξν αγρσηηθέο θαη κεηψλνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε . Αθφκα
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν βαζκφο απηνειέγρνπ ζηε δηακφξθσζε επηηπρήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ
απηνπαξαηήξεζε , ε απηνελίζρπζε θαη ν θαζνξηζκφο ελφο ηειηθνχ θξηηεξίνπ επηηπρίαο νδεγνχλ
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζεο πξνζδνθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο.
( Καξαδήκαο , ).
Ζ αίζζεζε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ , ξπζκίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ κέζσ
γλσζηηθψλ θαη θηλεηήξησλ απνθάζεσλ. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ ζπληεινχλ ζηελ
πεπνίζεζε ηνπ γηα ην αλ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο αληημνφηεηεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα
ιάβεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο θαζνξίδνληαο θαη ην βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο ζην άγρνο ( Βenight &
Bandura , 2004).
Ζ ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πξφβιεςε ζπκπεξηθνξάο.
Δπεμεγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν νδεγείηαη ε φρη ζε κία ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ην πφζν
θξίλεη κηα εκπεηξία σο επηθίλδπλε θαη πσο ην άγρνο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο.
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Σνλίδεηαη ε έλλνηα ηεο απηφ-ξχζκηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζθέςεσλ

νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηελ

ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία. Ο Bandura ζπληέιεζε ζηε κεηάβαζε απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ ζηελ
γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία. ( Βenight & Bandura , 2004).
ην παξφλ ππφ-θεθάιαην κειεηήζεθε ε ζεσξία ηεο κάζεζεο πάλσ ζηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο.
Γφζεθαλ νη ζαθείο εξκελείεο ηνπ Mowrer θαη Bandura φπνπ θαη νη δχν ηφληζαλ ην ξφιν ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο . Ο Mowrer έδσζε έκθαζε ζηε πεγή ηνπ άγρνπο σο απνηέιεζκα αληακνηβήο
θαη ηηκσξίαο ελψ ν Bandura εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο σο κέζν γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ππνθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ
ΣΗ ΓΝΧΙΑΚΗ – ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΙΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ

χκθσλα κε ηε Γλσζηαθή θαη πκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία ην άγρνο πξνζεγγίδεηαη κε γλσζηαθέο
θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαζηάζεηο κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη κε βάζε απηέο.
Αλαγλσξίδεηαη ην άγρνο σο κία πνιπδηάζηαηε εξκελεία ε νπνία έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ
αλζξψπνπ θαη γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε ε παξνπζία ηνπ . Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγηθά
ζρήκαηα θαη κε απνθξίζεηο ζε εξεζίζκαηα ηνπο πεξηβάιινληνο θαη παξαθάησ ζα δσζνχλ πιήξεο
εξκελείεο κε βάζε ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί .
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ηδξπηέο ηεο γλσζηαθήο ζεξαπείαο ήηαλ ν Α.Σ. Beck . Έδσζε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ εξκελεία θαηάζιηςεο αιιά θαη

ζηε γλσζηαθή βάζε ηνπ άγρνπο. Ο ηχπνο ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ν ηξφπνο πνπ εθθξάδεηαη απνηεινχλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα ηε
δηαηήξεζε θαη αηηηνινγία ηνπ άγρνπο. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ αληίδξαζε ηνπ άγρνπο είλαη ε
αίζζεζε ηεο απεηιήο θαη ηνπ θηλδχλνπ . Σν άγρνο ζηεξίδεηαη ζε έλα ζρήκα , ιεηηνπξγηθή δνκή πνπ
ζηεξίδεηαη ζε πξνγελέζηεξε γλψζε θαη εκπεηξίεο , ην νπνίν ιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα εζθαικέλα σο
επηθίλδπλα ή απεηιεηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Γελ ζηεξίδεηαη
ζηνπο πξνζσπηθνχο πφξνπο θαη ζηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα έρεη ην άηνκν. Σα ζρήκαηα
απνζεθεχνπλ νξγαλψλνπλ θαη αλαθαινχλ πιεξνθνξίεο.( Beck & Clark , 1997 ).
Σν γλσζηαθφ κνληέιν θαηά ηνλ Beck , ππνζηεξίδεη φηη ην άγρνο απνηειείηαη ζπλαηζζεκαηηθέο,
γλσζηηθέο , θπζηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο αιιαγέο .ην θπζηνινγηθφ επίπεδν ην απηφλνκν
λεπξηθφ ζχζηεκα πξνεηνηκάδεηαη γηα κάρε ή θπγή . ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ επίπεδν ,
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ελεξγνπνίεζε γηα λα δξαπεηεχζεη ή λα ακπλζεί ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν , ε
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αλαζηνιή ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε κέγηζηε αζθάιεηα , ε απελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ
γηα ηελ απνθπγή απνγνήηεπζεο . ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ην άηνκν αηζζάλεηαη αλήζπρν θαη
θνβηζκέλν.

ην γλσζηηθφ επίπεδν πεξηιακβάλνληαη αηζζεηεξηαθά-αληηιεπηηθά ζπκπηψκαηα ,

δπζθνιίεο ζηε ζθέςε φπσο θησρή ζπγθέληξσζε θαη ελλνηνινγηθά ζπκπηψκαηα φπσο γλσζηηθέο
ζηξεβιψζεηο , πεπνηζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφβν θαη ζπρλέο απηφκαηεο ζθέςεηο . Ζ
επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ σο επηθίλδπλα , ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη επηβιαβή είλαη ην
θχξην γλψξηζκα αγρψδσλ δηαηαξαρψλ (Beck , 1985 ).
Σν πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηε ρξήζε
ζηξαηεγηθήο ή ιεπηνκεξήο επεμεξγαζίαο. Οη γλσζηηθνί πφξνη είλαη ειάρηζηνη θαη ε ζπλεηδεηή
επεμεξγαζία απνχζα (Beck ,1985 ). Γίλεηαη κηα αληηιεπηηθή δηαδηθαζία κε ρακειά επίπεδα
ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα εληνπίζεη ηα εξεζίζκαηα θαη λα
μεθηλήζεη κηα αξρηθή επεμεξγαζία κέζσ ηεο πξνζνρήο ζέηνληαο ηα κε πξνηεξαηφηεηα μεθηλψληαο
απφ απηφ πνπ νξίδεη σο πην επηθίλδπλν. Σν ζηάδην απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ επηβίσζε
ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο επηηξέπεη ηελ ηαρεία επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
απεηιέο. Αξγφηεξα κε βάζε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνπο Mc Nally ( 1995 ) , έδεημε φηη ε αξρηθή
επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ γίλεηαη απηφκαηα θαη ρσξίο ζηξαηεγηθή , αιιά ζηεξίδεηαη γεληθά
ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο απεηιεηηθά θαη φηη νη αζζελείο δελ αληηιακβάλνληαη πην ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο .
Μία αθφκα έξεπλα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επηιεθηηθή επεμεξγαζία ησλ απεηιεηηθψλ εξεζηζκάησλ
είλαη απηή ησλ Mathews θαη McLeod ζηεξηδφκελνη ζην πείξακα ηνπ Stroop . ε απηφ ην πείξακα νη
ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αλαθέξνπλ ην ρξψκα ηνπ κειαληνχ ζε πνηεο ιέμεηο είλαη γξακκέλν
αγλνψληαο ηε ιεθηηθή ζεκαζία. ην πείξακα ζπκκεηείραλ είθνζη ηέζζεξα άηνκα αγρψδε θαη
αληίζηνηρνο αξηζκφο απφ κε αγρψδε άηνκα. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα νλνκάζνπλ ην ρξψκα πνπ
ζρεηίδεηαη κε απεηιή καδί κε άιιεο πνπ δελ είραλ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο απεηιήο. Δίρε
πξνβιεθζεί φηη ηα άηνκν κε άγρνο ζα νλνκάζνπλ ην ρξψκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απεηιή ζε ζρέζε

38

κε ηελ άιιε νκάδα. ηε ζπλέρεηα ηνπο δφζεθε κία άιιε ιίζηα κε παξφκνηεο ιέμεηο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί ε κλήκε αλαγλψξηζεο . Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο
Ζ νκάδα άγρνπο ήηαλ πην αξγή κε ηηο ζπζρεηηδφκελεο ιέμεηο απεηιήο ,θαη φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε
ρσξεηηθφηεηα ζηελ κλήκε εξγαζίαο. (Mathews & McLeod , 1986 ).
Σν δεχηεξν ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ απνηειείηαη απφ αιιειέλδεηα ζρήκαηα θαη
απνζθνπνχλ ζηνπο εμειηθηηθνχο ζηφρνπο φπσο ε επηβίσζε θαη ε αζθάιεηα. Σα ζρήκαηα
απνηεινχληαη απφ γλσζηηθά ζηνηρεία θαη είλαη ε βαζηθή δνκή γηα ηελ γλσζηηθή νξγάλσζε. Όηαλ
ελεξγνπνηεζνχλ απηά ηα ζρήκαηα επεξεάδνπλ απεπζείαο ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ ηε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ , λα εξκελεχζνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Πεξηιακβάλνπλ θαλφλεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη παξφλ θπξίσο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα
έληνλεο απφ ην άηνκν θαη απεηιεηηθέο θαη φηαλ γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ην άηνκν ελεξγνπνηείηαη ην
αληίζηνηρν γλσζηηθφ ζρήκα. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη άγρνο γηα ηηο εμεηάζεηο ,
θφβνο απφιπζεο ζηε δνπιεηά ή φηη θάηη νδπλεξφ ζα ζπκβεί ζην άηνκν. Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν
ησλ ζρεκάησλ θαζνξίδεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά , ε

νπνία ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο εθηηκά ηηο

δηαζέζηκεο ηθαλφηεηεο γηα λα αληαπεμέιζεη ζηνλ θίλδπλν. πλεπψο φηαλ ην πεξηερφκελν ζρεηίδεηαη
κε ηνλ θίλδπλν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία ηφηε ε ζπκπεξηθνξά παίξλεη ηε κνξθή
θαηάξξεπζεο ή ζπλαηζζήκαηα άγρνπο. ε αληίζεζε αλ ην πεξηερφκελν είλαη απξφζβιεην ηφηε ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη λα επηηεζεί θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκφ. Δπηπιένλ ελεξγνπνηνχληαη
αξρέγνλεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη αληαλαθιαζηηθέο θαη αθνινπζεί κηα ζηφρν-θαηεπζπλφκελε
ζηξαηεγηθή. ε απηφ ην ζεκείν ελεξγνπνηείηαη ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ πξνεηνηκάδεη ηνλ
νξγαληζκφ γηα πάιε ή θπγή . Οδεγεί ζε αλαζηνιή ζπκπεξηθνξάο γηα απνθπγή απεηιήο ε
ελεξγνπνίεζε γηα δξάζε αληίζηνηρα. ( Beck , 1985 ).
Ο Ellis θάλεη ζεκαληηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζην άγρνο δπζθνξίαο θαη ην άγρνο πνπ έρεη λα θάλεη
κε ην Δγψ. Σν άγρνο δπζθνξίαο νξίδεηαη σο ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε πνπ πξνθαιείηαη φηαλ
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ληψζνπλ νη άλζξσπνη φηη απεηιείηαη ε δσή ηνπο , φηη πξέπεη λα έρνπλ φηη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο
θαη είλαη θαηαζηξνθηθφ φηαλ δελ θαηαθέξλνπλ λα ηα απνθηήζνπλ. Σν άγρνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ην
Δγψ , είλαη ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε πνπ πξνθαιείηαη φηαλ νη άλζξσπνη ληψζνπλ φηη ν εαπηφο ηνπο
απεηιείηαη ,φηαλ ληψζνπλ φηη ζα πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη είλαη γηα ηνπο
ίδηνπο θαηαζηξνθηθφ φηαλ δε ιακβάλνπλ απηή ηελ απνδνρή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα έρνπλ.
Απηφ ην είδνο άγρνο

βηψλεηαη σο έλα έληνλν ζπλαίζζεκα ην νπνίν είλαη αλππέξβιεην θαη

ζπληξηπηηθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο , απφγλσζεο , ελνρήο πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ην άηνκν αθφκα θαη ζηε απηνθηνλία. Αληίζεηα ην άγρνο δπζθνξίαο είλαη πην θνηλφ θαη
ζρεηίδεηαη κε άγρνο ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη εκθαλίδεηαη ζε θνβίεο φπσο ηα χςε , θνβία γηα
ην αζαλζέξ , γηα αλνηρηνχο ρψξνπο , αιιά αθφκα θαη γηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαη ληξνπήο. Δπίζεο
ην άγρνο παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηα αζαλζέξ είλαη έλα πξσηνγελέο ζχκπησκα , ελψ ην άγρνο γηα ην
γεγνλφο φηη αγρψλεηαη κε ηα αζαλζέξ είλαη έλα δεπηεξνγελέο ζχκπησκα. Μπνξεί αξρηθά λα έρνπλ
ζπγθεθξηκέλν άγρνο αιιά ζηε ζπλέρεηα είλαη πηζαλφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη απηφ ην άγρνο
γεληθεχεηαη θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν. Οη δχν απηέο κνξθέο
άγρνπο έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηα θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ αίζζεζε αληθαλφηεηαο ,
απειπηζίαο φηη δελ αμίδνπλ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηε δσή ηνπο , ηνπο ζηελ
αληίιεςε φηη δελ είλαη δπλαηφ λα παιέςνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη
ην γεγνλφο απηφ εληείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο πξνο ηνλ
εαπηφ ηνπο ( Ellis , 2003 ).
χκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί απφ Sutton- Simon & Goldfried ( 1979 ) , ην άγρνο
δπζθνξίαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα ην άγρνο πνπ βηψλεηαη απφ ην Δγψ
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πνηφηεηεο ηνπ εαπηνχ θαη γεληθεχεηαη ζε πεξηζζφηεξεο
θαηαζηάζεηο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 25 άληξεο θαη 33 γπλαίθεο , νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ζεξαπεία
ζε κηα θιηληθή. Αμηνινγήζεθαλ κε βάζε δχν θιίκαθεο ,ε κία αλαθεξφηαλ ζηελ θνηλσληθή απνθπγή
θαη ε άιιε ζην θφβν γηα ηα χςε θαη κε βάζε ην Irrational Beliefs Test θαη ην

Situation
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Questionnaire .Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην θνηλσληθφ άγρνο ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ παξάινγε
ζθέςε θαη εκθάληδε πςειή ζπζρέηηζε ζην Irrational Beliefs Test , ελψ ην άγρνο γηα ηα χςε
παξνπζίαδε ρακειή ζπζρέηηζε.
Σέινο έλα αθφκα ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα έρνπλ ηξείο
βαζηθέο πεπνηζήζεηο. Ζ πξψηε είλαη πσο πξέπεη λα επηηχρνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο δσήο ηνπο θαη λα
ιάβνπλ ηελ απνδνρή ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ πνπ είλαη γχξσ ηνπο αιιηψο ληψζνπλ απνγνήηεπζε θαη
φηη δελ είλαη ηφζν ηθαλνί. Ζ δεχηεξε είλαη φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη
ζεβαζκφ . Ζ ηξίηε είλαη φηη ζα πξέπεη λα έξρνληαη φια εχθνια , ή κε ήπηεο δπζθνιίεο ρσξίο λα
ρξεηαζηεί λα εμνπζελσζεί ην άηνκν αλ δελ θπινχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηφηε ν θφζκνο είλαη απαίζηνο
θαη θαηαζηξνθηθφο. Όηαλ νη παξαπάλσ πεπνηζήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη , πξάγκα ην νπνίν είλαη
ην ινγηθφ , ηφηε έξρεηαη ην άγρνο , ε θαηάζιηςε , ν ζπκφο ( Ellis , 2003 ).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΓΥΟ ΑΠΟΥΧΡΙΜΟΤ
8.1) Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ BOWLBY
Ο

J. Bowlby ήηαλ θχξηνο ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο δεζκνχ φπνπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε

πξσηαξρηθή επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα. Απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ ην παηδί έρεη αλάγθε
ην δεζκφ κε ην γνληφ ηνπ θαη νπνηαδήπνηε δηαθνπή απηήο ηεο επαθήο ηνπ πξνθαιεί αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θπξίσο άγρνπο. Όπσο επηζεκαίλεηαη ε αξρηθή απηή ζχλδεζε έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
γηα ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ. ην παξφλ θεθάιαην ζα
γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηέξαο βξέθνπο θαη πσο ν απνρσξηζκφο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαζψο επίζεο ζα αλαθεξζνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα.
χκθσλα κε ην Bowlby ε γνληθή θηγνχξα είλαη κηα πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ε νπνία έρεη
βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Έλα παηδί ληψζεη έληνλα αηζζήκαηα θφβνπ θα άγρνπο φηαλ ληψζεη φηη δε
ιακβάλεη αγάπε απφ ην γνληφ ή φηαλ ην απνρσξίδεηαη απφ απηφλ. Όπσο επηζεκαίλεηαη ν άλζξσπνο
βηψλεη ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ , θάηη ην
νπνίν ζπκβαίλεη θαη ζηα δψα. ε ζπλζήθεο πνπ είλαη αηθλίδηεο νη άλζξσπνη είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη
λα αληηδξνχλ κε ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ , γηα ιφγνπο επηβίσζεο , αθξηβψο γη απηφ ην ιφγν
αληαπνθξίλνληαη κε ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ ζε θαηαζηάζεηο απνρσξηζκνχ απφ ην άηνκν πνπ ηνπ
παξέρεη θξνληίδα (Bowlby , 1980).
Τπάξρνπλ καξηπξίεο αζζελψλ νη νπνίνη ήηαλ ηδηαίηεξα αγρψδεηο θαη νη νπνίνη είραλ εθηεζεί ζε
ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο .Όπσο αλαθέξεη ν Bowlby (1980 ) , ππήξρε έλα κηθξφ παηδί ην νπνίν
δελ έηξσγε θαη έραλε βάξνο. Ζ κεηέξα ηνπ βξέθνπο ήηαλ αγρψδεο θαη θαηαζιηπηηθή ιφγσ ηνπ
ρακνχ ηνπ ελφο γηνχ ηεο επεηδή ηνλ πίεδε λα θάεη. Οη γνλείο ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα βίαηνη θαη απφκαθξνη
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θαη ηεο είραλ δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα θφβνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηεο ειηθίαο ηα
νπνία ηελ αθνινχζεζαλ θαη κεγαιψλνληαο.

8.2)ΑΠΟΥΧΡΗΜΟ ΚΑΗ ΝΔΤΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΗΟΣΤΡΓΗΑ
Σν άγρνο ζχκθσλα κε ηνλ Cappelli , ( 2006 ) δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθά
απφ ηηο επηξξνέο ζηελ παηδηθή ειηθία. Ο απνρσξηζκφο ηνπ βξέθνπο απφ ην γνληφ είλαη έλαο
παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε παζνινγηθφ άγρνο θαη θάπνηεο δηαηαξαρέο φπσο νη θξίζεηο παληθνχ
νθείινληαη ζε απηφ. ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο Kendler et al. (1992) , κε δίδπκα
έδεημε φηη ν απνρσξηζκφο απφ ηνπο γνλείο ζρεηίζηεθε κε θξίζεηο παληθνχ ζηα παηδηά , θαη κε έληνλν
θφβν φηαλ έξρνληαλ αληηκέησπνη κε θάπνηνλ άγλσζην ζε απηνχο.
Σα βξέθε απηά , πνπ απνρσξίδνληαη αξρηθά ηνπο γνλείο , αξγφηεξα έρνπλ ηελ ηάζε λα ξσηνχλ
επαλεηιεκκέλα πξνθεηκέλνπ λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη αληηδξνχλ κε ζπκφ φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη
ηα αηηήκαηά ηνπο. Ζ εθδήισζε ηνπ ζπκνχ , ηφηε πξνθαιεί έθξπζκε αληίδξαζε απφ ηνπο γνλείο θαη
αηζζήκαηα ελνρήο ζηα παηδηά. πλέπεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη έλα ερζξηθφ θιίκα θαη θνβηθέο
εμαξηήζεηο θάλνληαο εχθνξν ην έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε παζνινγηθνχ άγρνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο
άγρνο ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο άγρνο πξνζθφιιεζεο , ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε
θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ πξνζθφιιεζε θαη απνρσξηζκφ κε απνηέιεζκα ην νμχ άγρνο
( Cappelli , 2006).
ε λεφηεξεο κειέηεο κε βάζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Hofer ( 1996 ) , κειεηήζεθαλ ζε
πνληίθηα νη ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηε κεηέξα. Ζ
επηθνηλσλία κε ηε κεηέξα δηεγείξεη ηηε θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ,εληζρχνληαο δειαδή ηνλ θαξδηαθφ
ξπζκφ , ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ξπζκφ δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζεηα ν ρσξηζκφο απφ ηε κεηέξα
πξνθαιεί άγρνο απνρσξηζκνχ , θαη ηα δψα ην εθπέκπνπλ απηφ σο θξαπγή αγσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο
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ηνπο ιαξπγγηθνχο κχεο θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη θαη ζηα αλζξψπηλα βξέθε. Όηαλ ε κεηέξα
απνπζηάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα , εκθαλίδνληαη βηνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο φπσο ε
βξαδπθαξδία ή κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα .χκθσλα κε ηελ Hofer ( 1996 ) , ΄΄ ν δεζκφο
πξνζθφιιεζεο ζπκβάιεη ζηε βηνινγηθή ξχζκηζε θαζ ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο , φπσο γηα
παξάδεηγκα , ν ζάλαηνο ελφο ζπδχγνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ εππάζεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ –
ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ επηδψληνο. Όπσο παξαηεξείηαη ε έγρπζε αγσληζηή βελδνδηαδεπίλεο
ζηελ ακπγδαιή κεηψλεη ην θιάκα άγρνπο ιφγσ ηνπ απνρσξηζκνχ ελψ ν αληαγσληζηήο ην εληζρχεη
αθφκα θαη φηαλ ε κεηέξα είλαη παξφλ. ΄΄
Γχν ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο έρνπλ αληρλεπηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ άγρνπο , ε κία βαζίδεηαη
ζηνλ θεληξηθφ θαη πιεπξηθφ ππξήλα ηεο ακπγδαιήο , θαη ε άιιε απνηειεί επεμεξγαζία γηα ην άγρνο
απνρσξηζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδφο πξνέξρεηαη απφ ηελ πξφζζηα έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ , ε νπνία
κε ηε ζεηξά ηηο δέρεηαη ζπλδέζεηο απφ ην ζάιακν , ηνλ ππνζάιακν θαη απφ ηελ θνηιηαθή θαιχπηξα.
Απηέο νη πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζεμνπαιηθή θαη κεηξηθή ζπκπεξηθνξά ζηα θαηψηεξα
ζειαζηηθά. Δπίζεο επεξεάδεηαη απφ ελδνγελή νπηνεηδή , φπσο ε πξνιαθηίλε θαη ε νθπηνθίλε πνπ
ζπκβάινπλ ζην ζχζηεκα ηεο κεηξφηεηαο. Όπσο έρεη παξαηεξεζεί ζε απηηζηηθά παηδηά ,ην νπηνεηδέο
ζχζηεκα είλαη ππεξδξαζηήξην θη απηφ κπνξεί λα νδεγεί ζηε κεησκέλε αλάγθε γηα ζπλαηζζεκαηηθή
αιιαγή . Ο απνρσξηζκφο είλαη επψδπλνο ιφγσ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ εγθεθαιηθψλ νπηνεηδψλ ηα
νπνία φηαλ είλαη ζε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία δηεγείξνπλ ην βξέθνο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνλ
θξνληηζηή ηνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ. Σν παηδί αληηδξά ζηνλ απνρσξηζκφ κε ην λα
απνζχξεηαη φπσο ην ζήξακα παγψλεη πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηνλ θίλδπλν.
Απηφ πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα είλαη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο γνλέα παηδηνχ
έρνπλ καθξνπξφζεζκεο θπζηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο επηπηψζεηο

ζην βξέθνο. Ζ

δπζιεηηνπξγία ηεο πξνζθφιιεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο αιιά θαη ζχγρπζεο
θαη θαηάζιηςεο. Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο απνρσξηζκνχ πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία , ηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο θαη ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα ζηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ παηδηνχ ( Hofer , 1996 ).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9
ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ ΣΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ
Σν παζνινγηθφ άγρνο είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θαη επεξεάδεη κεγάιν κέξνο ηεο
θνηλσλίαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην παζνινγηθφ θαη ζην θπζηνινγηθφ άγρνο είλαη απαξαίηεηε
θαζψο ην θπζηνινγηθφ άγρνο ζπκβάιεη ζηελ πξνζαξκνγή , ελψ ην παζνινγηθφ πξνθαιεί
δπζιεηηνπξγίεο ζην άηνκν. Σν άγρνο είλαη ρξήζηκν φηαλ ιεηηνπξγεί σο απφθξηζε θφβνπ ζε έλα
επηθίλδπλν εξέζηζκα. Δλψ αληίζεηα ην παζνινγηθφ άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξεο
λεπξνινγηθέο βιάβεο αιιά θαη θαηάζιηςε ( Cappelli , 2006).
Tν άγρνο είλαη θπξίαξρν θαη ζηηο θξίζεηο παληθνχ. Σα άηνκν ληψζνπλ κηα δπζθνξία ζην ζηήζνο
, ζηελ θαηάπνζε ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή , λαπηία , δαιάδεο , έλα αίζζεκα θαςίκαηνο θαη ππάξρεη
ε αίζζεζε φηη ην άηνκν ζα πεζάλεη. Μεηά απφ κία θξίζε εληείλεηαη ην άγρνο θαζψο θνβάηαη φηη ζα
ηνπ μαλά πξνθιεζεί θξίζε παληθνχ. Ηδηαίηεξα αλεζπρεί αλ βξίζθεηαη ζε κέξνο πνπ δε κπνξεί
θάπνηνο λα ηνλ βνεζήζεη . Σα άηνκα θαηαθεχγνπλ ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηείινπλ ην άγρνο ηνπο φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζε αζζελείο κε αγρψδεο δηαηαξαρέο. Σέινο
έρεη ηνληζηεί ε ζεκαζία ρνξήγεζεο βελδνδηαδεπίλεο ζε άηνκα κε δηαηαξαρέο άγρνπον νη νπνίεο
αζθνχλ ηελ δξάζε ηνπο κέζσ ζχδεπμεο κε ηνπο ππνδνρείο GABA- A Taylor & Gorman 1992 ).
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη αλζξψπηλα φληα θαίλεηαη λα έρνπλ γελεηηθή πξνδηάζεζε
γηα ην άγρνο κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε. Έλα πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη ρακειά επίπεδα
ζεξνηνλίλεο ζην γελεηηθφ ηνπ πξνθίι , ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπηχμνπλ πςειά επίπεδα
άγρνπο. Έλα άιιν κηθξφηεξν πνζνζηφ έρεη θπζηνινγηθά επίπεδα ζεξνηνλίλεο κε απνηέιεζκα λα
έρνπλ απμεκέλε αίζζεζε εξεκίαο απ’ φηη άγρνπο (Cappelli , 2006).
χκθσλα κε ηνλ Cappelli ( 2006) , ε ακπγδαιή είλαη έλα κηα θπξίαξρε δνκή ηνπ εγθεθάινπ ε
νπνία ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε ηελ αλαγλψξηζε επηθίλδπλσλ
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εξεζηζκάησλ. Μία απφ ηηο θνληηλέο δνκέο ηεο ακπγδαιήο , ν δηάκεζνο ππξήλαο ηεο ηειηθήο ηαηλίαο
ηνπ νπηηθνχ ζαιάκνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άγρνπο. Όηαλ γίλεηαη αληηιεπηφ έλα
αργνγφλν εξέζηζκα ,ν θεληξηθφο ππξήλαο ηεο ακπγδαιήο δξα είηε έκκεζα είηε άκεζα κέζσ ηνπ
δηάκεζνπ ππξήλα ηεο ηειηθήο ηαηλίαο ηνπ νπηηθνχ ζαιάκνπ , είηε κέζσ παξαθνηιηαθνχ ππξήλα ηνπ
ππνζαιάκνπ , είηε κέζσ ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ. Ο ππνκέιαλαο ηφπνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
παξαγσγή λνξαδξελαιίλεο ε νπνία απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο , επηηαρχλνληαο ηνλ θαξδηαθφ
ξπζκφ θαη κε ηνλ επηθιηλή ππξήλα , ελεξγνπνηεί κηα θηλεηηθή αληίδξαζε,. ηε ζπλέρεηα ν
παξαθνηιηαθφο ππξήλαο ηνπ ππνζαιάκνπ, ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή θνξηηθνηξνπίλεο , ε νπνία
δηεγείξεη ηελ ππφθπζε ψζηε λα απειεπζεξψζεη αδελνθνξηηθνηξνπηθή νξκφλε , ε νπνία παξάγεηαη
ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηα επηλεθξίδηα. Σφηε ε θνξηηδφιε , ε νπνία είλαη κηα νξκφλε πνπ
εθθξίλεηαη απφ ηηο θάςνπιεο ,επηζηξέθεη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ εγθέθαιν ξπζκίδνληαο ηε δηέγεξζε ηεο
ππφθπζεο. Σν ζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη θαη ην ζψκα πξνεηνηκάδεηαη γηα κάρε ή θπγή.
Ζ θνξηηδφιε ελεξγνπνηεί ηνλ ηππφθακπν λα θαηαγξάςεη ηηο αλακλήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ
επηβίσζε . ‘Όηαλ φκσο ππάξρεη έληνλε δηέγεξζε θα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφηε , ππάξρεη
κείσζε ηεο γιπθφδεο ζηα θχηηαξα ηνπ ηππφθακπνπ. Απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη φηη ηα θχηηαξα απηά
είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηα εξεζίζκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαη κπνξεί λα αηξνθήζνπλ ή λα
πεζάλνπλ , κε απνηέιεζκα λα αλαζηέιιεηαη ε λεπξνγέλεζε ηνπ ηππφθακπνπ. Απηφ επεμεγεί θαη ηα
ειιείκκαηα κλήκεο ζε άηνκα κεηα-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη θαηάζιηςεο.
Έρεη απνδεηρζεί φηη ην δεμί εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
Δπίζεο έρεη ελεξγφ ξφιν ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ,
θαιχπηεη δειαδή ηηο βαζηθέο πηπρέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελψ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην αζρνιείηαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπφλεζε απηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ είλαη εκθαλήο φηη
ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία αζπλείδεησλ ζπλαηζζεκάησλ γεγνλφο πνπ επεμεγεί θαη ηελ άξλεζε
ηεο εκηπιεγίαο ζε αζζελείο κε βιάβεο ζην δεμί εκηζθαίξην. Οη αζζελείο κε βιάβεο ζην αξηζηεξφ
εκηζθαίξην εκθαλίδνπλ άγρνο θαη θαηάζιηςε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ηξφπνο αληίδξαζεο
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ζπλαγεξκνχ , απφ ην αλέπαθν δεμί εκηζθαίξην , ζηελ παξνπζία δπζιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο
( Cappelli , 2006).
Αθφκα ε ακπγδαιή είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ακνηβαίαο ξχζκηζεο κε ηα επηλεθξίδηα θαζψο
είλαη επαίζζεηε ζηε λνξαδξελαιίλε θαη ηε επηλεθξίλε πνπ ηα παξάγνπλ , θαη ζπκβάιιεη ζηε
απφθηεζε ξεηψλ αλακλήζεσλ πνπ παξάγνληαη ζε ζπλζήθεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο. Όηαλ είλαη
παξφλ έλα έληνλα ζπλαηζζεκαηηθφ εξέζηζκα ηφηε ε κλήκε εληζρχεηαη , αιιά ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ
ηππφθακπν λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν πιαίζην γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ
εξέζηζκα. Απηνχ ηνπ είδνπο νη αλαηξνθνδνηήζεηο επεξεάδνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζνρήο
απνδεηθλχνληαο φηη νη λεπξνινγηθέο πηπρέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ πεξηγξαθή ησλ
απηφκαησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο .ηελ
πεξηνρή ηνπ ηππφθακπνπ φπνπ παξνπζηάδεη αλεπάξθεηα λα ηνπνζεηήζεη θαηάιιεια ην θφβν θαη ην
άγρνο ζηα αληίζηνηρα πιαίζηα , νδεγψληαο ζε παζνινγηθά θαη δπζιεηηνπξγηθά θαηλφκελα. Δπίζεο ε
παξαγθεθαιίδα θαη ε γέθπξα έρνπλ ελεξγφ ξφιν , θαζψο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ άζηθηεο
Έρεη απνδεηρζεί φηη ππάξρνπλ δχν ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο γηα ηε κλήκε , ε έθδειε κλήκε
πνπ είλαη ε ζπλεηδεηή θαη απηνβηνγξαθηθή , θαη ε άδειε πνπ είλαη αζπλείδεηε θαη κε ιεθηηθή. Ζ
πξν-ιεθηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ εδξάδεηαη ζηελ άδειε κλήκε , ε νπνία απνηειεί αζπλείδεηε
αληίιεςε ηνπ εαπηνχ θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή , γλσζηηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπ
θαηάζηαζε θαη ηνλ αθνινπζεί θαη σο ελήιηθα. Ζ ζρέζε κε ην αζπλείδεην κέξνο πξνθχπηεη απφ
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο ( φπσο ν ηφλνο , ν ξπζκφο θαη ε πξνζσδία ηεο θσλήο ) θαη κέζα
απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ νλείξσλ. Αλάινγα κε ηελ εξκελεία ηνπ νλείξνπ , δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
λα απνθαιπθζνχλ νη αζπλείδεηεο κε θαηαπηεζκέλεο εκπεηξίεο αθφκα θαη αλ ην άηνκν δελ έρεη
μεθάζαξεο κλήκεο γη απηέο ( Mancia , 2003).
Όπσο επηζεκαίλεη ε Mancia (2003) , θφβνο θαη ην άγρνο είλαη απνζεθεπκέλα ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη άδειε κλήκε θαη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αλεμάξηεηεο απφ ηηο εμσηεξηθέο
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επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα ηηο πξνθαιέζνπλ. Απηέο νη κλήκεο παξά ην γεγνλφο φηη δε κπνξνχλ λα
θιεζνχλ νηθεηνζειψο αζθνχλ έληνλε πίεζε ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ. Οη αζπλείδεηεο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηείλνπλ λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ζε κε ιεθηηθή κνξθή θαη
εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνλ ηφλν θα ην ξπζκφ ηεο θσλήο θα φρη ηφζν απφ ην ζεκαζηνινγηθφ
πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο ηνπ αηφκνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10
ΝΔΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΔΣΟΡΟ
χκθσλα κε ηνλ Νέζηνξνο (1981) , ην άγρνο κπνξεί λα εξκελεπηεί κέζα απφ ην
λεπξνθπζηνινγηθφ κνληέιν θαηαλνψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξνπλ ηα αγρνιπηηθά θάξκαθα
(βελδνδηαδεπίλεο , βαξβηηνπξηθά , αηζαλφιε ) ζηνλ εγθέθαιν. Καηαλνψληαο ινηπφλ , ηε ιεηηνπξγία
ησλ θαξκάθσλ πξνθχπηεη θαη ε λεπξνθπζηνινγία ηνπ άγρνπο . Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ην
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν , ‘’ ν λενθινηφο πεξηέρεηαη ζε θαηάζηαζε ππεξγξήγνξζεο ιφγσ αδπλακίαο
πξνζαξκνγήο ηνπ GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο πνιχ ζπρλέο αλάγθεο ελεξγνπνίεζήο ηνπ , φηαλ
απηέο ππεξβαίλνπλ θάπνηα φξηα. Σν κνληέιν απηφ βαζίζηεθε ζηε ζχλζεζε θηινζνθηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ ζεσξήζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ην άγρνο κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ
λεπξνεπηζηεκψλ πνπ αθνξνχλ α) ζην κεραληζκφ δξάζεο αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ

ζε επίπεδν

λεπξηθψλ ζπλάςεσλ , β) ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ GABA- ππνδνρέσλ, γ) ζην θαηλφκελν
ηεο άξζεο GABAεξγηθήο αλαζηνιήο κεηά απφ επαλαιεπηηθή δηέγεξζε ησλ GABAεξγηθψλ λεπξηθψλ
νδψλ , δ) θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη απαξηίσζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο .’’
χκθσλα κε ηνλ Νεζηνξνο 1981 , ε πςειή δηέγεξζε ζην GABΑεξγηθφ ζχζηεκα πξνθαιεί
κείσζε ηνπ GABA θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπρλή πξφζιεςε GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ
απφ ηνλ εγθέθαιν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε κείσζε GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο , ε νπνία
απνηειεί ην λεπξνθπζηνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο εκπεηξίαο ηνπ άγρνπο ε νπνία αληηκεησπίδεηαη κε
αγρνιπηηθά θάξκαθα . πλεπψο , ε κείσζε ηεο GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο ππεξβαίλεη ηελ
ππεξεγξήγνξζε θαη έλα άηνκν ληψζεη άγρνο αθφκα θαη φηαλ ην εξέζηζκα έρεη απνζπξζεί. Πην
ζπγθεθξηκέλα , ΄΄ Καηά ηελ εξεκία, αλά πάζα ζηηγκή ζεκαληηθφο αξηζκφο ηφζν ησλ δηεγεξηηθψλ
φζν θαη ησλ αλαζηαιηηθψλ λεπξψλσλ βξίζθνληαη ζε δηέγεξζε , ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο λεπξψλσλ
βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Καηά ηελ ππεξεγξήγνξζε φινη νη δηεγεξηηθνί θαη αλαζηαιηηθνί
λεπξψλεο είλαη ελεξγνπνηεκέλνη , επεηδή φκσο ζχκθσλα κε ηα λεπξνθπζηνινγηθά δεδνκέλα , νη
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αλαζηαιηηθνί λεπξψλεο πνπ ζηελ ζπληξηπηηθνί πιεηνςεθία ηνπο , έρνπλ σο λεπξνδηαβηβαζηή ην
γάκκα-ακηλν-βνπηπξηθφ νμχ δε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πάλσ απφ νξηζκέλεο ζπρλφηεηεο. Ζ
ζπρλή ππεξεγξήγνξζε γξήγνξα νδεγεί ζε κία θαηάζηαζε πνπ νη αλαζηαιηηθνί λεπξψλεο παχνπλ λα
είλαη απνηειεζκαηηθνί ( άξζε αλαζηνιήο ). Γη’ απηφ θαη ζε θαηάζηαζε άγρνπο είλαη ελεξγνπνηεκέλνη
κφλν νη δηεγεξηηθνί λεπξψλεο , ελψ νη αλαζηαιηηθνί βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11
ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ
χκθσλα κε ηνλ Reiss 1991 , ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί θφβνη πνπ νλνκάδνληαη επαηζζεζίεο. Ο έλαο
είλαη ν θφβνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ , ν δεχηεξνο ν θφβνο ηνπ άγρνπο θαη ν ηξίηνο ν θφβνο ηεο
αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. εκαληηθή αλάιπζε δφζεθε ζηελ επαηζζεζία ζην άγρνο. Όπσο νξίδεηαη , ν
παξαπάλσ φξνο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην θφβν
θαη φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ άγρνπο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη δχν είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδξνχλ
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε έλα θνβηθφ αληηθείκελν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη
νη πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ θαη ε επαηζζεζία. Με ηελ έλλνηα πξνζδνθία αλαθέξεηαη ζην ηη πηζηεχεη
ην άηνκν φηη ζα ζπκβεί αλ πξαγκαηνπνηεζεί ν θφβνο ηνπ , ελψ κε ηελ έλλνηα ηεο επαηζζεζίαο
ελλνείηαη ηνπο ιφγνπο ηνπ αηφκνπ γηα ηνπο νπνίνπο ηνπ πξνθαιείηαη ν θφβνο. ε θνβηθέο
θαηαζηάζεηο νξηζκέλα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ φηη ζα ηνπο πξνθιεζεί άγρνο αληηιακβάλνληαη ηηο
αιιαγέο ζηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο σο αθίλδπλεο ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ην άγρνο ζα ηνπο
πξνθαιέζεη ζνβαξά ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεηαη απφ ηηο
αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ επαηζζεζία ζην άγρνο πνπ έρεη ην θάζε άηνκν. Γη’ απηφ φηαλ νη άλζξσπνη
έρνπλ ρακειή επαηζζεζία ζην άγρνο ηφηε ην ζεσξνχλ σο θάηη αβιαβέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο
αλζξψπνπο κε πςειή επαηζζεζία πνπ ην θξίλνπλ σο έλα παξάγνληα πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη
θξίζεηο παληθνχ ή θαη θαξδηαθέο πξνζβνιέο.
Δπηπξφζζεηα έλα άηνκν ην νπνίν θνβάηαη φηη ζα αγρσζεί θαη ζπλεπψο ζα πξνθιεζεί κηα θξίζε
παληθνχ είλαη πηζαλφ λα ηνπ δεκηνπξγείηαη θφβνο θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο θαη κε άιια αληηθείκελα
,ηα νπνία ηνπ πξνθαινχλ άγρνο.

Γη΄ απηφ ην ιφγν ηα άηνκα ηα νπνία θνβνχληαη ην άγρνο

αλαπηχζζνπλ θφβνπο γηα νπνηαδήπνηε εξέζηζκα κπνξεί λα ηνπο θάλεη αγρψδεηο. Τπάξρεη κεγάιε
ζρέζε αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ επαηζζεζία ζην θφβν θαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηνλ
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αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ θφβν. Σέινο , ην κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη ν θφβνο ηνπ
άγρνπο ζρεηίδεηαη κε απιέο θνβίεο , κε θαηαρξήζεηο νπζηψλ θαη άιιεο δηαηαξαρέο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΓΥΟ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τπάξρεη επξέσο απνδεθηή άπνςε φηη γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ άγρνπο
θαη ηνπ θφβνπ. Ο θφβνο πξνθαιείηαη απφ έλα επηθίλδπλν θαη απεηιεηηθφ εξέζηζκα , πνπ έρεη λα
θάλεη κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά , ην άγρνο είλαη απνηέιεζκα
ςπρηθψλ παξαγφλησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. ην παξφλ
θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε εξκελεία ηνπ άγρνπο κέζα απφ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε θαη ηεο
εξκελείαο ηνπ Δγψ.
Ζ εξκελεία ηνπ άγρνπο γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα απφ ηα φλεηξα άγρνπο ηα νπνία ζεσξνχληαη κηα
πξσηαξρηθή θαηάζηαζε εθδήισζεο ηνπ άγρνπο. ε απηά ηα φλεηξα ην άηνκν εκθαλίδεηαη ζαλ έλα
αληηθείκελν ην νπνίν δε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαη εληζρχεηαη
κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άγρνπο. Ζ παξνπζία ηνπ Δγψ ζπκβάιιεη ζηε
δηαηήξεζε ηεο ζπλείδεζεο . Σν άγρνο ππνδειψλεη ην αίζζεκα ηνπ αβνήζεηνπ θαη ηνπ θφβνπ , ζηελ
ππεξνρή ηνπ αζπλείδεηνπ ( Frankenstein , 1958 ).
Σν παηδί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο είλαη αδχλαην λα θξνληίζεη κφλν ηνπ ηνλ εαπηφ
ηνπ. Σν Δγψ ηνπ δελ είλαη νινθιεξσκέλν θαη ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ
λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζπλζήθεο. Οη γνλείο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ιεηηνπξγνχλ σο θξνληηζηέο
ηνπ θαη σο εμάξηεζε ιεηηνπξγψληαο κε ζεηηθφ αιιά θαη κε αξλεηηθφ ηξφπν. Απηφ είλαη έλα κνηίβν
πνπ έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ παηδηνχ αιιά θαη πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο
ηνπ. Σν άγρνο ηνπ παηδηνχ έγθεηηαη ζηελ ππεξνρή πνπ έρεη ν γνληφο ζε απηφλ θαη πνπ ρσξίο άιιε
επηινγή απζφξκεηα θαη αλαγθαία ππνβάιιεηαη ( Frankenstein , 1958 ).
Γχν είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθαινχλ ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ ζην παηδί . Σν έλα
είλαη ε αδπλακία ηνπ Δγψ θαη ην άιιν είλαη ε ππεξνρή ησλ ελειίθσλ. Σα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά
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αληαλαθινχλ ην θφβν ηεο απνκφλσζεο θαη ηη θφβν γηα ην ζθνηάδη. Με ηνλ φξν απνκφλσζε
ελλνείηαη ε απνζηέξεζε ηνπ γνλέα θαη ε απνθιεηζηηθή ζηήξημε ζην αδχλακν Δγψ. Ζ έθζεζε ζε
απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζε λεαξά ζηάδηα αλάπηπμεο , πξσηνχ δειαδή εδξαησζεί ε δηαπξνζσπηθή
ζρέζε , ην Δγψ κπνξεί λα εθθπιηζηεί θαη ε αλάπηπμή ηνπ λα ζηακαηήζεη έσο φηνπ έξζεη ζηελ
επηθάλεηα ε απάζεηα θαη ε ςπρηθή θαζπζηέξεζε ( Frankenstein , 1958 ).
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξνπζία ηνπ άγρνπο , είλαη ε χπαξμε ηνπ Δγψ σο
αληηθείκελν ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη
πξνθαιείηαη ν θφβνο γηα ηελ απψιεηα ηνπ Δγψ σο αληίδξαζε ζε εμσηεξηθνχο επηθίλδπλνπο
παξάγνληεο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη άγρνο. ε έξεπλεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ,ζρεηηθά κε ηνλ
απνρσξηζκνχ κεηέξαο παηδηνχ κεηά ηελ δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ είραλ αλαπηχμεη , έδεημαλ φηη ην
άγρνο είρε απμεζεί ζεκαληηθά. Απφ ην γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη φηη θάζε απψιεηα κε ην πεξηβάιινλ
πνπ παξέρεη θξνληίδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ γνληφ πξνθαιεί άγρνο ζην παηδί θαζψο βηψλεη
κηα επηθίλδπλε γηα ην ίδην θαηάζηαζε. Απηή ε απψιεηα ηεο επαθήο κε επαθφινπζε αληίδξαζε ην
άγρνο , ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ηνπ Δγψ , ε νπνία ζεκαίλεη ηελ αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα δξα
έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ ( Frankenstein , 1958 ).
Οη δηαηήξεζε ησλ αηζζήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα έλα παηδί θαη κε κεγαιχηεξε
ζεκαζία απηή ηεο νπηηθήο επαθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα είλαη ν θφβνο γηα ην
ζθνηάδη πνπ ληψζεη έλα παηδί. Ο θφβνο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ην παηδί ρξεηάδεηαη ηελ επαθή κε
ην πεξηβάιινλ ηνπ γηα λα δηαηεξεί ηελ αίζζεζε ηεο αλαγλψξηζεο. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ ,
ππνζηεξίδεηαη φηη ην Δγψ θαη ν θφζκνο παχνπλ λα ππάξρνπλ ή φηη ην Δγψ αληηιακβάλεηαη σο έλα
απξνζδηφξηζην αληηθείκελν ζε έλα άγλσζην πεξηβάιινλ. Έηζη ινηπφλ , ε δηαηήξεζε ηεο νπηηθήο
επαθήο ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ
(Frankenstein , 1958 ).
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Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ , ραξαθηεξίδεη
ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ , θαη απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζνχλ.
Ζ ζηαδηαθή απηή αλάπηπμε νδεγεί ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ Δγψ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ιεηηνπξγεί σο κέζν αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. ηε ζπλέρεηα ησλ ζηαδίσλ φηαλ
αθνινπζεί ε απψιεηα ηεο νπηηθήο επαθήο κε ην ζψκα , ην νπνίν απνηειεί θχξην εθπξφζσπν ηνπ Δγψ
, απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ άγρνπο. Ζ εκθάληζε θαη ν βαζκφο ηνπ άγρνπο είλαη
απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πνπ βηψλεη ην παηδί. Ζ αζθάιεηα πεγάδεη απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ κε ηη πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο ε νπνία νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν
βαζκφ αληίδξαζεο ηνπ άγρνπο ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζε θάζε πεξίπησζε ε αηνκηθέο δηαθνξέο
έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν απφ γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ άγρνπο (Frankenstein , 1958 ).
Αληίζεηα , φηαλ ην αδχλακν Δγψ αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη φηη πξνζηαηεχεηαη απφ επηθίλδπλεο
θαηαζηάζεηο , ην άγρνο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαληζηεί. Σν άγρνο δειαδή , απνηειεί κηα
αληίδξαζε ζηελ απεηιή ηνπ Δγψ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξεί επηθίλδπλεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη
απφ κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ςπρσζηθέο αληηδξάζεηο , φπνπ ην Δγψ θινλίδεηαη απφ ηηο θσλέο ηηο
παξαιεξεηηθέο ηδέεο θαη ηηο αζπλείδεηεο δπλάκεηο πνπ θπξηαξρνχλ θαη ηφηε πξνθαιείηαη ηεξάζηηα
αχμεζε ηνπ άγρνπο (Frankenstein , 1958 ).
Δπηπιένλ , ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο
θαη εζσηεξηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη
σο ζπλέπεηα λα ζεσξεί ηνπο ελήιηθνπο σο αλψηεξνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο σο ζεκαληηθή θαη
έγθπξε αμία γηα ην ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπνκέλσο, ηα επίπεδα ηνπ θφβνπ θαη ηνπ άγρνπο πνπ βηψλεη
είλαη θαηά πνιχ πην απμεκέλα απφ απηά ησλ ελειίθσλ θαζψο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο
αληηθείκελν απηψλ ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ (Frankenstein , 1958 ).
ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ε αλάπηπμε
ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο βνεζάεη ην παηδί λα αληηιεθζεί φηη ε
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κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν δελ απεηιεί ηελ χπαξμε ηνπ Δγψ θαη εμνηθεηψλνληαη κε απηή
ηε δηαδηθαζία. Όηαλ ε ζπλείδεζε δελ έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά ή ζσζηά ηφηε ε κεηάβαζε σο απψιεηα
ηνπ Δγψ κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο αληίδξαζεο άγρνπο. Δπνκέλσο νξίδεηαη φηη , ην άγρνο ηνπ
παηδηνχ είλαη έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηεο δσήο ηνπ θαη φρη έλα παζνινγηθφ θαηλφκελν θαη δε ζα πξέπεη
λα ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε (Frankenstein , 1958 ).
Έλαο άιινο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ άγρνπο είλαη ε παιηλδξφκεζε θαηά ηα
ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Με ηνλ φξν παιηλδξφκεζε ελλνείηαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα
επηζηξέθεη ζε κηα πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε , έλα πξνγελέζηεξν ζηάδην , κε ζπλέπεηα λα ράλεη ηελ
θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη , ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ( φπνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο γηα ηνλ νξγαληζκφ) ζεσξείηαη πην επράξηζηε γηα ην άηνκν θαη
είλαη πην εχθνιε ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αδχλακνπ Δγψ. Παξ’ φια απηά ζε απηή ηε δηαδηθαζία ην
παηδί ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ παζεηηθφ θαζψο ππνρσξεί ζηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
ζηαδίσλ. Ζ παιηλδξφκεζε ινηπφλ , είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία φπνπ ην Δγψ μεθεχγεη απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη γπξίδεη ζην παξειζφλ (Frankenstein , 1958 ).
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχζεθε ε έλλνηα ηνπ άγρνπο σο πεγή ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ
παηδηψλ. Ο κεραληζκφο ηνπ Δγψ φπσο αληηιακβάλεηαη απφ ην παηδί έρεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν γηα ηελ
εκθάληζε ηνπ άγρνπο. Όηαλ εθιακβάλεηαη σο αδχλακν θαη ππνθχπηεη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
δπλάκεηο ηφηε πξνθαιείηαη άγρνο. Ζ θπζηνινγηθή κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην αλάπηπμεο ζην άιιν
θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ παξνπζία ησλ αλψηεξσλ ελειίθσλ θαζψο θαη ε
πξνζηαζία ηνπ , δηαηεξεί ζε ρακειά επίπεδα ηελ παξνπζία ηνπ άγρνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΓΥΟ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΙΦΝΙΓΙΟΤ ΔΡΔΘΙΜΑΣΟ

Έλα γεγνλφο ή κία θαηάζηαζε ε νπνία ιακβάλεη ρψξα επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε
αλάινγα κε ην πφζν πξνβιέςηκε ή φρη είλαη. Όζν πην απξφβιεπην είλαη έλα γεγνλφο ηφζν
κεγαιχηεξε επίδξαζε έρεη ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ άγρνπο αιιά θαη δηαηαξαρψλ ηεο
δηάζεζεο ( Grillon , 2002). Παξαθάησ ζα γίλεη αλάιπζε κειέηεο ηνπ θαηά πφζν ηα κε πξνβιέςηκα
εξεζίζκαηα ζε θαηαζηάζεηο θφβνπ απμάλνπλ ην άγρνο θαη ηελ απνθπγή.
Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έξεπλα ε αίζζεζε ηνπ απξφβιεπηνπ απμάλεη ηα επίπεδα
απνθπγήο θαη άγρνπο ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ , έλα κήλα αξγφηεξα. Σν άγρνο κπνξεί λα πάξεη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Σν θπζηνινγηθφ άγρνο ην νπνίν είλαη ε αληίιεςε κηαο αλαγλσξίζηκεο
θαηάζηαζεο , δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ρξφλην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη αλά
πάζα ζηηγκή θάηη θαθφ κπνξεί λα ζπκβεί. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ρξφληνπ άγρνπο πνηθίινπλ , απφ
έληνλε αλεζπρία έσο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή δηέγεξζε θαη ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο. Απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη θαη ζηα δψα φηαλ ην εξέζηζκα δελ είλαη πξνβιέςηκν. ( Grillon ,
2002). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεπγάξηα θαη εμεηάζηεθαλ νη απνθξίζεηο ηνπ θφβνπ. Σνπο
παξνπζηάδνληαλ είηε πξνβιέςηκα είηε απξφβιεπηα εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα ,κηθξήο έληαζεο πφλνπ.
Όηαλ γχξηζαλ ζην πεηξακαηηθφ δσκάηην κία βδνκάδα κεηά απφ ηελ αξρηθή ζπλζήθε , ε νκάδα κε ην
απξφβιεπην εξέζηζκα , έδεημαλ κεγαιχηεξν βαζκφ έληνλνπ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε νκάδα
φπνπ παξνπζίαζαλ θπζηνινγηθή αληίδξαζε άγρνπο απιά ζην ζήκα θηλδχλνπ .Με ηα απνηειέζκαηα
απηά επηβεβαηψζεθαλ νη αξρηθέο ππνζέζεηο ( Grillon & Davis, 1997).
ε επφκελε έξεπλα κειεηήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ κάζεζεο ησλ πξνβιέςηκσλ θαη κε
εξεζηζκάησλ θαη ηηο αληηδξάζεηο θφβνπ αιιά θαη απνθπγήο ζε απηέο ηηο ελδείμεηο θαζψο θαη ηελ
ρξνληθή επίδξαζε πνπ ζα είρε ην άγρνο ζηα ππνθείκελα. Τπήξραλ γπλαίθεο θαη άληξεο
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ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο απφ 18 έσο 35 κε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα λα είλαη ζπνπδαζηέο. Αθνχ
ελεκεξψζεθαλ , θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δχν πεηξακαηηθέο ζπλεδξίεο ζε μερσξηζηέο εκέξεο
θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δηαδηθαζίαο. Οη ζπλεδξίεο ήηαλ ίδηεο θαη απνηεινχληαλ απφ πέληε
θάζεηο. Ζ πξψηε είρε λα θάλεη κε ηελ αηθλίδηα εμνηθείσζε ζηάδην έλα θαη αηθλίδηα εμνηθείσζε
ζηάδην δχν , πξηλ ηελ απφθηεζε , θαηά ηελ απφθηεζε θαη κεηά ηελ απφθηεζε. Κάζε ζπλεδξία
μεθηλνχζε κε ηελ εμνηθείσζε έλα θαη απνηεινχληαλ απφ ηελ παξνπζία ελλέα μαθληθψλ ερεηηθψλ
εξεζηζκάησλ. ε απηή ηε θάζε δελ ζπλδέζεθαλ ηα ειεθηξφδηα πνπ ζα πξνθαινχζαλ ηελ κηθξή
έληαζεο ζνθ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε επφκελε θάζε φπνπ θαη ζπλέδεζαλ ηα ειεθηξφδηα . Καηά
ηηο θάζεηο ηνπ αηθληδηαζκνχ ρξεζηκνπνίεζαλ αμηνινγήζεηο δίλνληαο απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
κεηξεζνχλ νη ζπλζήθεο θαηά ηηο ζπλεδξίεο. Σα απξφβιεπηα εξεζίζκαηα ρνξεγνχληαλ θάζε 18 κε 25
δεπηεξφιεπηα. Παξάιιεια θαηαγξαθφηαλ ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζνχληαλ απφ ηελ
παξνπζίαζε ησλ αλάινγσλ εξεζηζκάησλ ( Grillon & Davis, 1997).
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεγαιχηεξε αίζζεζε ηνπ θφβνπ θαη μάθληαζκα θαη εληζρπκέλν άγρνο
ζηελ εκθάληζε ησλ απξφβιεπησλ εξεζηζκάησλ. Δπίζεο έδεημαλ φηη ε εθκάζεζε ησλ πξνβιέςηκσλ
εξεζηζκάησλ θαη ησλ κε πξνβιέςηκσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εκθάληζε αγρνγφλσλ
εθδειψζεσλ απνζηξνθήο ( Grillon , 2002).
ε απηφ ην θεθάιαην εθηελήο αλαθνξά ζηε ζρέζε ησλ αλακελφκελσλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ
επηπέδνπ άγρνπο πνπ βηψλεη έλα άηνκν ζηελ παξνπζία απηψλ. Έγηλε αλαθνξά ζηελ έξεπλα πνπ
δηεμήρζε κειεηψληαο ηηο δξάζεηο εμνηθείσζεο κε ην εξέζηζκα ζνθ θαη ηε ζρέζε κε ηελ αίζζεζε ηνπ
θφβνπ θαη απνθπγήο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14
ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ STROOP ΓΙΑ ΣΟ ΑΓΥΟ

Έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθαηάιεςε πξνζνρή ππφ ηελ παξνπζία
άγρνπο. Ζ εθηίκεζε ηεο δηρσηηθήο αθνήο , ηνλ έξγν αλάπηπμεο πξνζνρήο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ
έξγν ηνπ Stroop είλαη κεξηθέο απφ ηηο πεηξακαηηθέο έξεπλεο πνπ είραλ σο ζηφρν λα κειεηήζνπλ ηελ
επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηελ πξνζνρή. Μάιηζηα ε ηειεπηαία έξεπλα είλαη ε πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηεκέλε θαη επξέσο απνδεθηή γηα ηα απνηειέζκαηά ηεο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο
πξνθαηάιεςεο ηεο πξνζνρήο ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο. Παξ ’φια απηά ππάξρνπλ ελζηάζεηο πξνο ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο ζπλαηζζεκαηηθέο επίδξαζεο σο απνηέιεζκα πξνθαηάιεςεο ηεο πξνζνρήο.
Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη ελαιιαθηηθέο απφςεηο θαη ζα παξνπζηαζηεί λέεο
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ( Ruiter & Brosschot ,
1994).
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζην έξγν ηνπ Stroop
πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη φπνηεο δηαθνξέο παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. ην θιαζζηθφ
έξγν ηνπ Stroop δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαγλσξίδνπλ ην ρξψκα ηεο κειάλεο φπνπ κία
κε ζπκβαηή ιέμε είλαη γξακκέλε. ηνπο ζπκκεηέρνληεο παίξλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα
αλαγλσξίζνπλ κε ζπκβαηέο ιέμεηο κε ην κειάλη απ ’ φηη ηηο ζπκβαηέο. ην ζπλαηζζεκαηηθφ έξγν
παξνπζηάδεηαη κε νξηζκέλεο παξαιιαγέο. Απηή ηε θνξά νη ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ κεηαμχ
ηνπο δηαθνξεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ζζέλνο θαη είλαη δηαθνξεηηθά ρξσκαηηζκέλεο. Οη ζπκκεηέρνληεο
ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην ρξψκα αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαζηνινγία ηεο ιέμεηο ( Ruiter &
Brosschot , 1994).
ηηο κειέηεο κε άηνκα κε αγρψδεηο δηαηαξαρέο έρεη απνδεηρζεί φηη νη ιέμεηο πνπ είλαη πην
ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηηζκέλεο θαη ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο απεηιήο κέζα ηνπο , ρξεηάζηεθαλ
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πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαθέξνπλ ην ρξψκα κε ην νπνίν ήηαλ γξακκέλεο , θάηη ην νπνίν δε
ζπλέβε κε άηνκα πνπ δελ έπαζραλ απφ θάπνηα αγρψδε δηαηαξαρή. Δπίζεο ζε θπζηνινγηθά άηνκα
πνπ εκθάληδαλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο ζεκείσζα δηαθνξνπνίεζε ζηηο ιέμεηο απεηιήο απ’ φηη ζηηο
νπδέηεξεο ιέμεηο. Δπνκέλσο πξνθχπηεη φηη ε πξνθαηάιεςε ζε ιέμεηο κε απεηιεηηθή ζεκαζία
ζρεηίδεηαη κε αγρψδεο θαηαζηάζεηο ( Ruiter & Brosschot , 1994).
Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ κειέηεο πνπ αληηθξνχνπλ ηε δηαδηθαζία ζην πείξακα ηνπ Stroop
ζρεηηθά κε ηηο εξκελείεο πξνθαηάιεςεο ηεο πξνζνρήο γηα ην άγρνο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη αζζελείο
εκθάληζαλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζηηο ιέμεηο ησλ νπνίσλ ε ζεκαζηνινγία είρε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή
ρξνηά , φπσο ραξά , δηαζθέδαζε. Δπίζεο φζνη εκθάληδαλ πςειά επίπεδα άγρνπο εκθάληζαλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζεηηθέο ιέμεηο πεξηζζφηεξνο απφ απηνχο κε ρακειά επίπεδα άγρνπο , αιιά ζηηο
ιέμεηο απεηιήο ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πςεινχ άγρνπο. Δπίζεο
βξέζεθε φηη ηα άηνκν πνπ ραξαθηεξίζηηθαλ σο ΄΄θαηαζηνιείο΄΄ είραλ αθφκα κεγαιχηεξε
δηαθνξνπνίεζε απ’ φηη απηά κε πςειά επίπεδα άγρνπο κε ιέμεηο πνπ δήισλαλ ζπκφ , άγρνο θαη
ζιίςε. Με ηνλ φξν θαηαζηνιέαο ελλνείηαη ην ρακειφηεξν επίπεδν ππνθεηκεληθήο δπζθνξίαο θαη
πςειφηεξν επίπεδν θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο ζε θξάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεμνπαιηθφ θαη επηζεηηθφ
πεξηερφκελν. Δπηπιένλ , ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επεξεάδεη κφλν ε
πξνθαηάιεςε ηεο πξνζνρήο φπσο επηζεκάλζεθε ζην πείξακα ηνπ Stroop αιιά θαη ε γλσζηηθή
απνθπγή ε νπνία ζπκβαίλεη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ( Ruiter & Brosschot , 1994).
Οη γλσζηηθέο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνθαηαιήςεηο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζεκαζηνινγηθά ζπλαηζζεκαηηθέο ιέμεηο επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ
αληίδξαζεο ζε άηνκα κε αγρψδεο δηαηαξαρέο αιιά θαη ζε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά
άγρνπο . Οη αλαπαξαζηάζεηο κλήκεο θαζψο θαη ηα πςειά επίπεδα θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο έρνπλ
ελεξγφ ξφιν ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ άγρνπο ( Ruiter & Brosschot , 1994).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15
ΑΓΥΧΓΔΙ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ
Σν άγρνο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεηαη είηε ζε θπζηνινγηθφ βαζκφ είηε ζε νξηζκέλνπο
ζε παζνινγηθφ βαζκφ. Μάιηζηα ην άγρνο κπνξεί λα απνηειέζεη ην θεληξηθφ ζχκπησκα ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηή ε κνξθή νδεγεί ζε ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηελ
πξνζαξκνγή θαη είλαη πηζαλή ε επέκβαζε κέζσ θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο. Μεξηθέο απφ ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή ,νη θξίζεηο παληθνχ θαη
αγνξαθνβία θαη ε κεηα-ηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο , νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.
΄΄Ζ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή είλαη πξσηνπαζήο δηαηαξαρή άγρνπο , ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ κε ξεαιηζηηθή θαη ζπλερή ( δηάξθεηαο άλσ ησλ έμη κελψλ ) ζηελνρψξηα πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα άγρνπο , φπσο θηλεηηθή έληαζε , ππεξδξαζηεξηφηεηα
ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή ππεξβνιηθή εγξήγνξζε . Γελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζηεί αλ
θαη θαηά πφζν ε γεληθεπκέλεο αγρψδεο δηαηαξαρή απνηειεί έγθπξε δηαγλσζηηθή νληφηεηα
ζπκπεξηιακβάλεη εηεξνγελή νκάδα αζζελψλ , αιιά ε δηάγλσζε κπνξεί λα είλαη θιηληθά ρξήζηκε ,
δηφηη παξέρεη θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κηαο νκάδαο αζζελψλ πνπ έρνπλ παξφκνηεο αλάγθεο ζεξαπείαο
θαη ζέηνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα ρεηξηζκνχ .΄΄ ( Arana ,Hyman , 2003 ).
Σα ζπκπηψκαηα άγρνπο ζηελ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή πεξηιακβάλνπλ δηέγεξζε
ππεξεπαηζζεζία , αλεζπρία , ππεξδηέγεξζε θαη κπτθή έληαζε κπνξεί λα νθείινληαη ζε άιιεο
ςπρηαηξηθέο , παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ή ζε άιια θάξκαθα θαη νπζίεο. Αθφκα κπνξεί λα είλαη
απνηέιεζκα ζηέξεζεο νηλνπλεχκαηνο ή άιισλ θαηαζηαιηηθψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δπηπξφζζεηα ε εθηελήο έθζεζε ζε αλεμέιεγθηα απξφζκελα γεγνλφηα κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηελ
αηηηνινγία ηνπ άγρνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ απνπζίαο ζεκάησλ γηα ηα απξφζκελα απηά γεγνλφηα
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ψζηε λα πξνεηδνπνηνχλ ην άηνκν γηα ληψζε αζθάιεηα. Ζ πξνβιεςηκφηεηα ινηπφλ θαη ε δηαρείξηζε
απηψλ ησλ ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ θαζνξίδεη θαη ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο ( Mineka , Oehlberg ,
2008).
χκθσλα κε ηνπο Arana & Hyman ( 2003 ) , ΄΄ Ζ θεληξηθή εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ
είλαη νη ππνηξνπηάδνπζεο απξνζδφθεηεο θξίζεηο παληθνχ. Δπηπιένλ , ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
πεξηπηψζεσλ δηαηαξαρήο παληθνχ νη αζζελείο αλαπηχζζνπλ πξνθαηαβνιηθφ άγρνο θη θνβηθή
ζπκπεξηθνξά απνθπγήο , πνπ είλαη δπλαηφ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα απφ ηηο
ίδηεο ηηο θξίζεηο παληθνχ. Όηαλ είλαη έληνλε ε θνβηθή απνθπγή έρεη ηε κνξθή αγνξαθνβίαο θαη
κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ αζζελή ζε νινθιεξσηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ άγρνπο. ΄΄ Ζ δηαηαξαρή παληθνχ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο θαηαζηάζεηο. θξίζεηο νη νπνίεο είλαη νη παληθνχ , ην άγρνο αλακνλήο θαη ε
αγνξαθνβηθή απνθπγή . Νεφηεξεο πξνζεγγίζεηο απνδίδνπλ ηελ αηηηνινγία ησλ π0ξσηαξρηθψλ
θξίζεσλ παληθνχ ζηε ζχλδεζε κε νπδέηεξα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
πξνεηνηκαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ην άγρνο θαη φζν πην έληνλε είλαη ε θξίζε
ηφζν πην πνιχ απμάλεηαη ε πξνεηνηκαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αγνξαθνβηθνχ άγρνπο θαη ηνπ άγρνπο αγσλίαο ( Mineka , Oehlberg , 2008).
Μηα αθφκα δηαηαξαρή είλαη ε κεηα-ηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο ζηελ νπνία νη αζζελείο
εκθαλίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα , απμεκέλε δηέγεξζε , αλαδξνκέο ζην παξειζφλ θα εθηάιηεο
θαη απνθπγή ησλ ππελζπκίζεσλ ηνπ ηξαχκαηνο. Όπσο θαη κε ηηο άιιεο δηαηαξαρέο άγρνπο ππάξρνπλ
πνηθίινη παξάγνληεο γηα λα αλαπηπρζεί απηή ε δηαηαξαρή ζε θάζε άηνκν , φπσο είλαη νη
ηδηνζπγθξαζηαθνί , νη γελεηηθνί θαη νη βησκαηηθήο ηδηνζπζηαζίαο. Ζ χπαξμε απξφζκελσλ αξλεηηθψλ
γεγνλφησλ θάλεη πηζαλή ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο. Σν απμεκέλν άγρνο είλαη θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο επίζεο θ ε δηέγεξζε θαη ε απμεκέλε παζεηηθή ζπκπεξηθνξά απνθπγήο
( Mineka , Oehlberg , 2008).
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Ζ ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο είρε ζηφρν λα ηνλίζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ
άγρνπο ζηνλ άλζξσπν φηαλ μεπεξλάεη ηα θπζηνινγηθά επίπεδα. Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο νθείινληαη
ζε απξφζκελα ζπκβάληα πνπ έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εκθάληζε απμεκέλνπ παζνινγηθνχ
άγρνπο ε νπνία παξάιιεια επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα ηνπ θάζε αηφκνπ. Δίλαη ζεκαληηθή ε επηζήκαλζε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί
πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην άγρνο ζηε δσή ησλ
αλζξψπσλ ψζηε λα ππάξμεη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάιπζε.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ παξαπάλσ κειέηε είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο έλλνηεο ηνπο έρνπλ πνπ
έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ ην παξειζφλ έσο ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθαλ αξρηθά νη
ιεηηνπξγίεο θαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ άγρνπο ζηνλ άλζξσπν θα ζηε ζπλέρεηα νη ςπραλαιπηηθέο
πξoζεγγίζεηο κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Freud , ηεο Melanie Klein ,ηνπ Adler , ηνπ Sullivan θαη ηεο
Horney. Έπεηηα , δφζεθε έκθαζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο- ππαξμηζηηθέο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο
ζεσξίεο θαη πσο εθείλεο εξκελεχνπλ ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο. Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ έλλνηα
ηνπ άγρνπο δφζεθε απφ ηελ ζεσξία γηα ηλ απνρσξηζκφ κεηέξαο παηδηνχ ,αιιά θαη ηελ παξνπζία ηνπ
άγρνπο ζηελ παηδηθή ειηθία. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ λεπξνθπζηνινγηθνχ κνληέινπ , ψζηε
λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ άγρνπο ζηνλ εγθέθαιν. Δθηφο απφ ηηο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο παξνπζηάζηεθαλ νη αληίζηνηρεο έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έγθπξα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη αλ ζηεξίμνπλ ηηο ζεσξίεο. ην ηέινο αλαθέξζεθαλ ελδεηθηηθά νη
θπξηφηεξεο δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο ψζηε λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη
επίδξαζήο ηνπ.
Έλα απφ ηα πην θνηλά ζεκεία ζηνπο κειεηεηέο φπσο απνδείρηεθε ήηαλ ε αληίιεςε ηνπ άγρνπο
σο κηα δηάρπηε αλεζπρία γηα έλα πηζαλφ απεηιεηηθφ γεγνλφο θαη ε δηαθνξά ηνπ άγρνπο απφ ην θφβν
είλαη φηη ν θφβνο είλαη κηα αληίδξαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ελψ ην άγρνο έρεη κε
ζπγθεθξηκέλν αφξηζην αληηθείκελν. Αθφκα ήηαλ ζαθήο ε δηάθξηζε ηνπ θπζηνινγηθνχ απφ ην
λεπξσηηθφ άγρνο. Όπνπ σο θπζηνινγηθφ ζεσξήζεθε ε αληίδξαζε ζε κηα αληηθεηκεληθή απεηιή κε
ζθνπφ ηελ επηβίσζε. Αληίζεηα ην παζνινγηθφ/λεπξσηηθφ άγρνο είλαη κηα αληίδξαζε ζε απεηιή ε
νπνία δελ απνηειεί αληηθεηκεληθφ θίλδπλν θα είλαη απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εζσηεξηθήο
ζχγθξνπζεο.
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ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ άγρνπο ζηνλ εγθέθαιν , φπνπ ζχκθσλα κε ην
λεπξνθπζηνινγηθφ κνληέιν εην άγρνο πξνθχπηεη απφ ηε δξάζε ηνπ GABΑεξγηθνχ ζπζηήκαηνο
φπνπ ππάξρεη κείσζε ηεο GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο ε νπνία απνηειεί ην λεπξνθπζηνινγηθφ
ππφζηξσκα ηεο εκπεηξίαο ηνπ άγρνπο. Όπσο επίζεο έρεη απνδεηρζεί θπξίαξρν ξφιν έρνπλ θαη άιιεο
δνκέο ηνπ εγθεθάινπ φπσο ε ακπγδαιή θαη νη ππξήλεο ηεο θαζψο θαη ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο ζηνλ
εγθέθαιν.
Έλα αθφκα εχξεκα πνπ απνθαιχπηεη ηεο αηηίεο ηνπ άγρνπο είλαη ν απνρσξηζκφο απφ ηε κεηέξα.
Σν γεγνλφο απηφ καξηπξά φηη ε χπαξμε ηνπ άγρνπο θαζνξίδεηαη θαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο. Ζ γνληθή παξνπζία είλαη κηα πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη βηνινγηθέο
ιεηηνπξγίεο. Σν παηδί φηαλ απνρσξίδεηαη ην γνληφ ληψζεη αλαζθάιεηα θαη φηη δε ιακβάλεη αγάπε.
Όηαλ είλαη απξφζκελεο νη θαηαζηάζεηο θαη μέλεο γηα ην παηδί ληψζεη φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
θηλδχλνπ θαηγη απηφ αθξηβψο ην ιφγν αληαπνθξίλνληαη κ αηζζήκαηα θφβνπ θη άγρνπο.
πλνςίδνληαο , ε παξνχζα κειέηε είρε σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηηο θχξηεο εξκελείεο ηνπ άγρνπο
ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε πνιχπινθε θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη λα παξνπζηαζηεί ε
ζχλζεζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ. Σνλίζηεθαλ ηα θνηλά ηνπο ζεκεία αιιά θα ηα ζεκεία ζηα νπνία
δηέθεξαλ ψζηε. Ζ κειέηε ηνπ άγρνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ην άγρνο είλαη θπξίαξρν ζε
φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη ε κειέηε ηνπ ζπκβάιεη ζηε πεξαηηέξσ βνήζεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο
έξεπλαο αιιά θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο.
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