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 Αρχαία Γαλλικά (destresse)         Στενότητα, καταπίεση 

 Αγγλικά (distress)         stress (στρες) 

 
 

 Πίεση, ένταση 

 Ελληνικά         ψυχολογική πίεση 

 

 

 

Τί είναι στρες;  



 

 

 
 Περιβάλλον (μόλυνση, θόρυβος, πλήθη) 
 

 Σώμα (ασθένειες, τραυματισμοί, καταπόνηση) 
 

 Νους (αρνητική σκέψη, εσφαλμένες πεποιθήσεις, 
διαστρεβλώσεις) 

Προέλευση του στρες 



 
 

 

Στρες 

Δημιουργικό 

Παθολογικό 



 
 «αντίδραση συναγερμού» 
 

 «αντίσταση» 
 

 «εξάντληση» 

Στάδια του στρες 



 
 Ατελείωτες δουλειές 

 Σφιγμένοι μυς 

 Πιεστικές προθεσμίες 

 Ενοχλητικά λάθη 

 Κούραση 

 Διακοπτόμενος ύπνος 

 Οικονομικοί «πονοκέφαλοι» 

 

Πιέσεις της καθημερινής ζωής 



 
 

 Στρες που προκαλείται από το σύντροφο 

 Στρες που προκαλείται από τα παιδιά 

 Στρες που προκαλείται από τη γενική κατάσταση που 
επικρατεί στο σπίτι 

 Στρες που προκαλείται από περιβαλλοντικές πιέσεις 
στην οικογένεια και το σπίτι 

 

Το στρες στο σπίτι 



 Το στρες που προκαλείται από το σύντροφο ή τα παιδιά 
οφείλεται κυρίως σε: 

 

 Συγκρούσεις προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων  

 Ασθένεια ή ανικανότητα του συντρόφου ή των παιδιών 

 

 Το στρες που προκαλείται από τη γενική κατάσταση –το 
οποίο συνδέεται συχνά με το στρες του συντρόφου ή των 
παιδιών- οφείλεται κυρίως στην: 

 

 Ανάληψη πολλών οικιακών ευθυνών και έλλειψη 
χρόνου για την εκτέλεσή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Το περιβαλλοντικό στρες προέρχεται από πολλές πηγές, 
όπως:  

 

 Οι θορυβώδεις γείτονες  

 Οι διπλανές οικοδομές που μας στερούν από την 
απόλαυση της ιδιοκτησίας μας και 

 Οι οικονομικές ανησυχίες που φτάνουν ως την 
αδυναμία μας να πληρώσουμε τους λογαριασμούς 



 
 Φυσικές συνθήκες εργασίας 
 

 Θέση του εργαζόμενου στην υπηρεσία 
 

 Σχέση με το εργασιακό περιβάλλον  

Εργασιακό στρες 



 Στρεσογόνοι φυσικοί παράγοντες είναι ο φωτισμός, ο 
θόρυβος, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το ψύχος, οι 
δονήσεις, η θερμότητα.  

 

 Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά την εργασία και η 
ανύψωση βαρών αποτελούν επίσης στρεσογόνους 
σωματικούς παράγοντες. 

 

 Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία των ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων, ιδιαίτερης βαρύτητας στρεσογόνος είναι η 
απόλυση από την εργασία, ενώ μικρότερης βαρύτητας 
είναι η αλλαγή των συνθηκών εργασίας.  



 Η ψυχοκοινωνική επιβάρυνση συχνά σχετίζεται και με  

 

 τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας,  

 τις συνθήκες απασχόλησης,  

 το αντικείμενο και το περιεχόμενο της εργασίας,  

 το πρόγραμμα εργασίας,  

 το εισόδημα,  

 τις υπερωρίες,  

 τις τριβές με τη διοίκηση ή τους συναδέλφους,  

 την υγιεινή και ασφάλεια. 



 Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι η ψυχοκοινωνική πίεση 
στην εργασία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από  

 

 τις απαιτήσεις της εργασίας,  
 

 το βαθμό ικανοποίησης από αυτήν,  
 

 τις δυνατότητες των εργαζομένων για ανάληψη 
πρωτοβουλιών και για εξέλιξη.  



 Ένα άλλο μοντέλο ερμηνείας του εργασιακού στρες 
στηρίζεται στο δίπολο προσπάθεια-επιβράβευση.  

 

 Η προσπάθεια που καταβάλλει ένας εργαζόμενος 
εξαρτάται από τις «εξωγενείς» απαιτήσεις και από τα 
«ενδογενή» κίνητρα.  

 

 Η προσπάθεια μπορεί να επιβραβεύεται με χρήματα, 
εκτίμηση, καταξίωση και ασφάλεια. Όταν κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει, όταν δηλαδή υπάρχει μεγάλη προσπάθεια 
και μικρή ανταμοιβή, τότε αυξάνει το στρες, και 
συνακόλουθα οι διαταραχές της υγείας. 



 
 

 Καινούριος όρος 
 

 Αντίδραση του ατόμου 
 

 Κατάσταση ψυχολογικής πίεσης 

 

Σύνδρομο Επαγγελματικής  
Κόπωσης («Burnout») 



 Σύγκρουση ρόλου 

Το άτομο σύρεται σε πολλές κατευθύνσεις 
 

 Ασάφεια ρόλου 

Το άτομο δε γνωρίζει τι αναμένεται να κάνει 
 

 Απαιτήσεις ρόλου 

Το άτομο δεν μπορεί να πει «όχι» 

 

Σύνδρομο Επαγγελματικής  
Κόπωσης («Burnout») 



Γενικές αιτίες του στρες στην εργασία 

1. Οργανωτικά προβλήματα  
 

 κακή οργάνωση,  

 ενοχλητικές καθυστερήσεις,  

 ασάφεια ρόλων,  

 οικονομική στενότητα της υπηρεσίας,  

 ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή 

 

 

 



2. Ανεπαρκής υποστήριξη 
 

 έλλειψη προσωπικού ή υπαλλήλων σε θέσεις – κλειδιά 
(δακτυλογράφηση εγγράφων, τηλεφωνήματα, 
μεταφορά ή εγκατάσταση μηχανημάτων, καθυστέρηση 
λόγω της επισκευής ενός μηχανήματος ή των 
προμηθειών που αργούν). 

 

 

 



3. Παρατεταμένο ωράριο με αντικοινωνικές 
συνέπειες 

 

 Κουραστικό 

 Διαταραχές του «κιρκάδιου ρυθμού» 

 Μη ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και 
ασχολιών 

 

 

 



4. Χαμηλή θέση στην ιεραρχία, αμοιβή και προοπτικές 
εξέλιξης 

 

 

5. Περιττά «τυπικά» και εσωτερικές διαδικασίες 

 Πλημμύρα των εντύπων  

 Άπειρες συνεδριάσεις (επιτροπές και ομάδες εργασίας) 
 

6. Αβεβαιότητα και ανασφάλεια 

 Συχνές αλλαγές πολιτικής 

 Δυσκολία προγραμματισμού 

 Φόβος της μετάθεσης 

 
 



Συγκεκριμένες αιτίες στρες στην εργασία 

1. Ασαφής προσδιορισμός του ρόλου 

 Δυσκολία στην ιεράρχηση των διαφόρων καθηκόντων 
μας και στην αφιέρωση του κατάλληλου χρόνου  

 
2. Σύγκρουση ρόλων 

 Συναισθήματα εσωτερικής σύγκρουσης, φόβου, 
ανακάλυψης και λογοκρισίας 

 Απαγορεύσεις από τους ανωτέρους  

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενοχή και αίσθηση 
ανεπάρκειας  



3. Εξωπραγματικά υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό μας 
(τελειοθηρία)  

 Έλλειψη ρεαλισμού 

 Έλλειψη ικανοποίησης  

 Απροθυμία καταμερισμού των εργασιών  

 



4. Έλλειψη δυνατότητας επιρροής στη λήψη αποφάσεων 
(αδυναμία) 

 Αρνητική επίπτωση στην αίσθησή μας για τη θέση μας 

 Αύξηση της απογοήτευσης 

 
5. Συχνές συγκρούσεις με ανωτέρους 

 Καθορισμός των καθηκόντων και των συνθηκών 
εργασίας 

 Καθορισμός της προαγωγής μας 

 Μείωση του κύρους μας 

 Μείωση της δημιουργικότητας 

 Αμφιβολίες για τις ικανότητές μας  



6. Απομόνωση από τους συναδέλφους 

 «Κανείς δε γνωρίζει όπως εμείς το αντικείμενό μας» 

 Αδυναμία να ζητήσουμε άδεια, να αρρωστήσουμε ή να 
παρακολουθήσουμε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

7. Πολλή δουλειά και λίγος χρόνος 

 Ανάγκη να χαλαρώσουμε  

 Μία ανάπαυλα μεταξύ της μίας εργασιακής ασχολίας 
και της επόμενης 



8. Έλλειψη ποικιλίας  

 Μονοτονία 

 Ρουτίνα 

 

9. Κακή επικοινωνία  

 Λήψη αποφάσεων χωρίς να διαθέτουμε τα ακριβή 
στοιχεία 

 Χωρίς να μπορούμε να μεταφέρουμε τις σημαντικές 
πληροφορίες στους αρμοδίους 

 Χωρίς να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι  

 Χωρίς να αισθανόμαστε ότι έχουμε πλήρη έλεγχο των 
καταστάσεων   

  



10. Διοικητική ανεπάρκεια – Κακή εποπτεία 

 Δημιουργία ενός κενού εξουσίας 

 Συγκρούσεις για απόκτηση δύναμης μεταξύ 
συναδέλφων του ίδιου βαθμού 

 Αδύνατο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις  

 Η καθοδήγηση των εργαζομένων χωλαίνει  

 

11. Συγκρούσεις με συναδέλφους 

 Κακή εποπτεία 

 Διαφορές στην προσωπικότητα  

 Ασαφής προσδιορισμός του ρόλου 

 Φόρτος εργασίας 

 



12. Ανικανότητα ολοκλήρωσης ενός έργου 

 Συνεχής αναγκαστική μετακίνηση 

 Μείωση της ικανοποίησης 

 Απογοήτευση, πικρία 

 Μη σωστή αξιολόγηση των μεθόδων που εφαρμόσαμε 

 Μη χρησιμοποίηση της εμπειρίας για τη βελτίωση της 
απόδοσής μας   

 
13. Εμπλοκή σε περιττές διαμάχες 

 

 



 Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας διαπίστωσε ότι  

 

 

  

 περισσότεροι από το 25% των εργαζομένων βιώνουν 
καταστάσεις στρες στην εργασία τους.  

  

 Ένας στους πέντε ευρωπαίους εργαζόμενους αισθάνεται 
κόπωση και ένας στους οκτώ υποφέρει από πονοκέφαλο.  



 Επίσης, οχτώ στους δέκα βέλγους εργαζόμενους 
παρουσίασαν αυξημένη ψυχολογική επιβάρυνση 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,  

 

 ενώ τέσσερις στους δέκα Άγγλους χειριστές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών νιώθουν ότι το 
ψυχοκοινωνικό στρες έχει αυξηθεί.  

 



 Άλλες ευρωπαϊκές έρευνες για τις συνθήκες εργασίας, 
δείχνουν ότι  

 

  

 9-12% των ανδρών και 9-11% των γυναικών στα κράτη-
μέλη της ΕΈ είναι εκτεθειμένο σε εργασιακή πίεση κατά 
το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας (υψηλό ποσοστό 
βρέθηκε ειδικότερα στη Γερμανία, την Ελλάδα και την 
Ολλανδία). Η εργασιακή πίεση ευθύνεται για το 5,5 % 
περίπου του συνόλου των απουσιών των εργαζομένων 
στη Σουηδία. 



 Η έκταση του φαινομένου οφείλεται κυρίως στις 
συνθήκες εργασίας που επικρατούν.  

 

 Περισσότεροι από το 1/3 των εργαζομένων δεν έχουν 
καμιά άλλη αρμοδιότητα εκτός από την ολοκλήρωση 
των εργασιακών καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.  



 Περισσότεροι από το 1/3 δεν μπορούν να κάνουν 
διάλειμμα όταν το χρειάζονται, ενώ τέσσερις στους δέκα 
δεν έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν μόνοι τους το 

διάστημα διακοπών τους ή τις ημέρες της άδειάς τους.  

 



 Περίπου οι μισοί από τους εργαζόμενους στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούνται σε μονότονες 
εργασίες.  

 

 Η μονοτονία και η επανάληψη στην εργασία είναι 
φαινόμενα που παρατηρούνται περισσότερο στη Γαλλία, 
την Ελλάδα και την Ισπανία. 



 Οι εργαζόμενες γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε 
στρεσογόνους παράγοντες. Οι γυναίκες και οι νεότεροι 
εργαζόμενοι έχουν τους περισσότερους περιορισμούς.  

 

 Οι γυναίκες κερδίζουν κατά κανόνα λιγότερα χρήματα 
και έχουν χαμηλότερου κύρους εργασία απ’ ό,τι οι 
άνδρες.  



 Ένας μεγάλος αριθμός εργασιών που διεκπεραιώνονται 
από γυναίκες περιλαμβάνει άμεση επαφή με πελάτες, η 
οποία πολλές φορές συνεπάγεται ένταση και στρες.  

 

 Οι γυναίκες ελέγχουν επίσης λιγότερο το ρυθμό της 
δουλειάς τους απ’ ό,τι οι άνδρες, ενώ και οι υπερωρίες 
έχουν μεγαλύτερη στρεσογόνα επίδραση στις γυναίκες. 



Συνέπειες του στρες 

1. Οργανικές 

 Μυϊκοί πόνοι 

 Αδυναμία στα πόδια 

 Έντονη εφίδρωση 

 Τρέμουλο 

 Δύσκολη και άτακτη αναπνοή 

 Φούσκωμα ή πόνο στο στομάχι 

 Δυνατοί ή γρήγοροι καρδιακοί παλμοί  

 



 Το χρόνιο έντονο στρες επηρεάζει αρνητικά πολλά 
συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.  

 
 Η καρδιά και τα αγγεία, το σύστημα άμυνας εναντίον 

των μολύνσεων και του καρκίνου, το πεπτικό σύστημα, 
το άσθμα, η ημικρανία και άλλες ασθένειες, 
επιδεινώνονται από τις συνέπειες που δημιουργούνται 
από το χρόνιο στρες.  
 
 



 Μήπως το στρες παίζει κάποιο ρόλο στη γένεση των 
καρκίνων;  

 
 Ξέρουμε ότι το στρες μειώνει το σύστημα άμυνας του 

οργανισμού. Το ανοσοποιητικό σύστημα, εκτός από την 
άμυνα εναντίον των μικροβίων που συνεχώς μας 
επιτίθενται, έχει σημαντικό ρόλο στην καταστολή της 
ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων.  

 
 Όμως επειδή οι περισσότεροι καρκίνοι δεν ανιχνεύονται 

στα πρώτα τους στάδια, είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι 
το στρες από μόνο του, είναι αιτία καρκίνου.  
 
 



 Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του στρες στη γένεση του 
καρκίνου χρειάζεται ακόμη διερεύνηση, στους ασθενείς 
με καρκίνο η καταπολέμηση του στρες μπορεί να 
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες.  
 
 

 Ποιος είναι ο ρόλος του στρες στην καρδιά και στα 
αγγεία;  

 
 Πολλές έρευνες μέχρι σήμερα έδειξαν ότι ο κίνδυνος 

καρδιακής προσβολής μειώνεται σε άτομα που 
καταφέρνουν να ελέγχουν αποτελεσματικά το στρες 
τους.  
 
 



 Οι κίνδυνοι για την καρδιά λόγω του στρες, έχει 
αποδειχθεί ότι είναι πολύ μεγαλύτεροι για άτομα με 
ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας:  
 
 

 Αρχικά ο θυμός βρέθηκε ότι ευνοεί την απόφραξη των 
στεφανιαίων αρτηριών, συμβάλλει στην εκδήλωση 
καρδιακής προσβολής και προκαλεί ανωμαλίες του 
ρυθμού της καρδιάς.  
 
 
 
 



 Οι ανησυχίες και το πένθος λόγω απώλειας αγαπημένων 
προσώπων, προκαλούν περισσότερα καρδιακά 
επεισόδια.  
 
 

 Η επιθετικότητα έχει συσχετισθεί με υψηλή πίεση που 
δημιουργείται λόγω αυξημένης αντιδραστικότητας του 
καρδιαγγειακού συστήματος.  
 
 
 
 
 



 Πόσο επηρεάζει το στρες το ανοσοποιητικό μας σύστημα; 
Το σύστημα άμυνας του οργανισμού δε λειτουργεί τόσο 
καλά όσο θα έπρεπε κάτω από συνθήκες χρόνιου και 
έντονου στρες.  

 
 Οι ορμόνες που εκκρίνονται από τις καταστάσεις στρες 

(κορτιζόνη, αδρεναλίνη) επηρεάζουν αρνητικά τις 
λειτουργίες των κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος.  
 
 
 



 Η καταστολή που παρατηρείται κάτω από τέτοιες 

καταστάσεις του συστήματος άμυνας, ευνοεί την 
ανάπτυξη λοιμώξεων και μπορεί να συμβάλει σε 
συνδυασμό με άλλους παράγοντες στην εκδήλωση 
καρκίνων.  
 



 Ποια είναι η σχέση του στρες με το έλκος στο στομάχι 
και στο δωδεκαδάκτυλο; Ιστορικά οι γιατροί ήταν 
πεπεισμένοι ότι το έλκος προκαλείται από το στρες.  

 
 Σταδιακά όμως αποδείχθηκε ότι η αιτία της πολύ συχνής 

αυτής νόσου οφειλόταν σε ένα βακτηρίδιο, το 
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.  

 
 Το βακτηρίδιο αυτό, έχει την εξαιρετική ιδιότητα να 

επιβιώνει μέσα στο όξινο περιβάλλον του στομαχιού και 
να προκαλεί βλάβες στη βλεννογόνο και κατά συνέπεια, 
έλκος.  
 
 
 



 Σήμερα το έλκος του πεπτικού συστήματος θεραπεύεται 
με αντιβιοτικά και φάρμακα που μειώνουν την οξύτητα 
των γαστρικών υγρών.  

 

 Παρ' όλα αυτά όμως, το στρες, τα μη στεροειδή 
αναλγητικά φάρμακα, το κάπνισμα και η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ, είναι παράγοντες που ευνοούν την 
εμφάνιση έλκους, το επιδεινώνουν και δυσκολεύουν την 
ίασή του. 



2. Γνωστικές συνέπειες 

Μειώνεται η διάρκεια της 
συγκέντρωσης & προσοχής 

Το μυαλό εμφανίζει δυσκολίες 
συγκέντρωσης σε κάτι συγκεκριμένο. Οι 
δυνάμεις της παρατήρησης εξασθενούν 

Αυξάνεται η πιθανότητα 
διάσπασης της προσοχής 

Χάνεται συχνά ο ειρμός της σκέψης ή της 
ομιλίας ακόμα και στη μέση μίας πρότασης 

Εξασθενούν η 
βραχυπρόθεσμη & 
μακροπρόθεσμη μνήμη  

Η διάρκεια της μνήμης μειώνεται. Η 
ανάκληση ή η αναγνώριση ακόμα και 
γνωστικών πληροφοριών φθίνουν 

Η ταχύτητα αντίδρασης 
γίνεται απρόβλεπτη 

Η ταχύτητα αντίδρασης μειώνεται. Οι 
αντισταθμιστικές προσπάθειες μπορεί να 
καταλήξουν σε βεβιασμένες αποφάσεις 

Αυξάνεται ο ρυθμός των 
σφαλμάτων 

Τα σφάλματα σε πνευματική ή 
χειρωνακτική εργασία αυξάνονται. Οι 
αποφάσεις που παίρνονται είναι 
αμφισβητήσιμες 



Εξασθενούν οι 
δυνατότητες οργάνωσης 
και μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού 

Το μυαλό δεν μπορεί να αξιολογήσει με 
ακρίβεια τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες ή 
να διαβλέψει τις μελλοντικές συνέπειες 

Αυξάνονται οι 
ψευδαισθήσεις και οι 
διαταραχές της σκέψης 

Ο έλεγχος της πραγματικότητας γίνεται 
λιγότερο αποτελεσματικός, μειώνονται οι 
δυνατότητες αντικειμενικής και κριτικής 
σκέψης. Εμφανίζεται σύγχυση και 
παραλογισμός. 



3. Συναισθηματικές αντιδράσεις 

Αυξάνονται οι οργανικές 
& ψυχολογικές εντάσεις 

Η ικανότητα χαλάρωσης του μυϊκού 
τόνου, της αίσθησης ευεξίας και της 
απομάκρυνσης των ανησυχιών και του 
άγχους μειώνονται 

Αυξάνεται η υποχονδρία Φανταστικά συμπτώματα προστίθενται 
στις πραγματικές διαταραχές που έχουν 
αιτία το στρες. Εξαφανίζεται η αίσθηση 
υγείας και ευεξίας 

Συντελούνται αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας  

Άνθρωποι συνήθως προσεκτικοί και 
τακτικοί γίνονται ακατάστατοι και 
επιπόλαιοι. Άνθρωποι κοινωνικοί 
γίνονται αδιάφοροι. Άνθρωποι 
δημοκρατικοί γίνονται αυταρχικοί 

Αυξάνονται τα ήδη 
υπάρχοντα προβλήματα 
προσωπικότητας 

Η υπάρχουσα υπερευαισθησία, 
αμυντικότητα, εχθρικότητα και άγχος 
χειροτερεύουν 



Εξασθενούν οι ηθικοί και 
οι συναισθηματικοί 
περιορισμοί                               

Οι κώδικες συμπεριφοράς και ο έλεγχος 
της παρόρμησης για το σεξ εξασθενούν (ή 
αντίθετα γίνονται εξωπραγματικά 
αυστηροί) 

Εμφανίζεται κατάθλιψη 
και αισθήματα αδυναμίας 

Αυξάνονται οι συναισθηματικές εκρήξεις. 
Το ηθικό πέφτει. Εμφανίζεται μία αίσθηση 
αδυναμίας επηρεασμού των γεγονότων ή 
των συναισθημάτων του ατόμου για το 
περιβάλλον και τον εαυτό του. 

Πέφτει ραγδαία η 
αυτοεκτίμηση  

Αναπτύσσονται συναισθήματα 
ανικανότητας και αναξιότητας 

Αυξάνουν τα προβλήματα 
λόγου 

Ο υπάρχων τραυλισμός ή η 
διστακτικότητα στην ομιλία αυξάνουν ή 
μπορούν να εμφανιστούν στο άτομο για 
πρώτη φορά  



4. Γενικές συμπεριφορικές συνέπειες του στρες 

Μειώνονται τα 
ενδιαφέροντα αλλά και ο 
ενθουσιασμός  

Οι φιλοδοξίες και οι στόχοι της ζωής 
συχνά εγκαταλείπονται. Τα χόμπι χάνουν 
το ενδιαφέρον τους και πετάγονται 
αγαπημένα αντικείμενα 

Οι απουσίες αυξάνονται Οι απουσίες και η αργοπορία στη δουλειά 
λόγω πραγματικών ή φανταστικών 
ασθενειών ή πλαστών δικαιολογιών 
παίρνουν διαστάσεις προβλήματος  

Αυξάνεται η κατάχρηση 
ουσιών  

Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών, 
καφεΐνης, νικοτίνης, φαρμάκων ή 
ναρκωτικών αυξάνεται 

Τα επίπεδα ενέργειας είναι 
χαμηλά 

Η ενεργητικότητα μειώνεται ή 
παρουσιάζει καθημερινές διακυμάνσεις 
χωρίς εμφανή αίτια 



Ο ύπνος διαταράσσεται Παρουσιάζονται δυσκολίες στον ύπνο 
(δηλ. το άτομο δυσκολεύεται να 
αποκοιμηθεί ή να κοιμηθεί πάνω από 
τέσσερις ώρες συνέχεια) 

Αυξάνει η κυνική διάθεση 
απέναντι στους πελάτες ή 
τους συναδέλφους 

Εμφανίζεται στο άτομο η τάση να 
μεταθέτει τα σφάλματά του στους άλλους. 
«Τι μπορείς να κάνεις με τέτοιους 
ανθρώπους;» - «Θα ξανάχουμε τα ίδια σε 
μερικούς μήνες» - «Κανείς δεν 
ενδιαφέρεται εκτός από μένα» 

Αναπτύσσεται αδιαφορία 
για νέες πληροφορίες  

Απορρίπτονται νέοι κανονισμοί και 
πληροφορίες ακόμα και όταν έχουν 
μεγάλη χρησιμότητα. «Είμαι πολύ 
πνιγμένος για να ασχοληθώ με τέτοια 
πράγματα»  



Οι ευθύνες μετατίθενται 
στους άλλους   

Αυξάνει η τάση του ατόμου για νέες 
οριοθετήσεις με στόχο την αποφυγή των 
δύσκολων και δυσάρεστων καθηκόντων 
από τον τομέα ευθύνης του   

Τα προβλήματα λύνονται 
σε όλο και περισσότερο 
επιφανειακό επίπεδο 

Υιοθετούνται βραχύπροθεσμες λύσεις, 
«μπαλώματα». Εγκαταλείπονται οι 
προσπάθειες για ριζική επίλυση ή 
διευθέτηση ενός προβλήματος. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται 
πλήρης εγκατάλειψη 

Εμφανίζονται τύποι 
«παράδοξης» 
συμπεριφοράς 

Εμφανίζονται παράξενες χειρονομίες, 
απρόβλεπτη και αχαρακτήριστη 
συμπεριφορά  

Εμφάνιση απειλών 
αυτοκτονίας 

Ακούγονται φράσεις όπως: «να 
τελειώσουν όλα», «δεν έχει νόημα να 
συνεχίσω» 



Πώς διατηρούνται και αυξάνονται οι αρνητικές 
συνέπειες του στρες 

 

 Τώρα πια «στήνεται» ένας φαύλος κύκλος και συχνά η 
κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας: 

 

 
      

       στρες          σωματικά συμπτώματα 
       

 

 



 

 

   στρες                          ανήσυχες σκέψεις 

αύξηση του στρες Αποφυγή της αγχογόνου κατάστασης  



 Η εμφάνιση αυτών των αρνητικών συνεπειών διαφέρει 
από άτομο σε άτομο. Πολλοί λίγοι άνθρωποι, ακόμα και 
κάτω από ακραίες καταστάσεις στρες, εμφανίζουν όλα 
αυτά τα συμπτώματα. Ποικίλλει επίσης και ο βαθμός 
σοβαρότητάς τους. 



 Σας ευχαριστώ 


