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Ο όρος ‘στρες’ εισήχθηκε στην επιστημονική ψυχολογία στις αρχές του 20ου αιώνα και χρη-
σιμοποιήθηκε για να περιγράψει τόσο τα ερεθίσματα που ασκούν πίεση στο άτομο ή σε μια ομάδα 
(στρεσογόνες συνθήκες) ή τις αντιδράσεις των ατόμων σε επίπεδο ψυχολογικό – συμπεριφορικό 
ή σωματικό (το στρες ως συνέπεια), όσο και τη διεργασία που περιλαμβάνει και τα δύο παραπά-
νω. Να σημειώσουμε εξ αρχής ότι το στρες αποτελεί ένα προσαρμοστικό μηχανισμό, απαραίτητο 
στον άνθρωπο και εντελώς χρήσιμο για την επιβίωσή του. Στόχος της διεργασίας του στρες είναι 
η κινητοποίηση του ατόμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπισθεί η πηγή του στρες και, ταυ-
τόχρονα, να μειωθεί η διέγερση του ατόμου, σε επίπεδο συναισθηματικό, γνωστικό και σωματικό. 
Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όμως, το στρες μπορεί να αποδειχθεί ένας αξιοσημείωτος παράγο-
ντας επικινδυνότητας για την υγεία και ευεξία των ατόμων. 

Ορισμός και βασικές διαστάσεις της έννοιας του στρες

Η έννοια του στρες εντάχθηκε ουσιαστικά στη σύγχρονη ψυχολογία από τον Hans Selye 
(1956, 1976). Ο Selye χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για να περιγράψει τις αντιδράσεις ενός ορ-
γανισμού απέναντι σε ένα «στρεσογόνο» ερέθισμα. Το ερέθισμα αυτό θα μπορούσε να είναι βιο-
λογικό (π.χ., τραύμα, ασθένεια) ή ψυχολογικό. Ο Selye έδειξε σε πειράματα με ποντίκια ότι ένας 
οργανισμός διέρχεται διάφορων φάσεων και αντιδράσεων όταν αντιμετωπίζει ένα στρεσογόνο 
ερέθισμα, όπως διέγερση του νευρικού συστήματος, έκκριση κορτιζόλης κ.λπ. Στόχος της διεργα-
σίας αυτής είναι η υπερκέραση των προβλημάτων και η προστασία του οργανισμού. Όταν όμως 
το ερέθισμα ήταν πολύ ισχυρό ή παρατεταμένο, τα πειραματόζωα περνούσαν από την «προσαρ-
μοστική» φάση στη δυσλειτουργία ή ακόμα και στο θάνατο. 

Κάποιοι ερευνητές ορίζουν το στρες με όρους βιολογικούς. Για παράδειγμα, ο Levine (2000) 
όρισε ως στρες οτιδήποτε προκαλεί αυξημένη έκκριση γλυκοκορτικοειδών (κορτιζόλης), η οποία 
εντείνει την κινητοποίηση του οργανισμού. Άλλοι πάλι εστιάζουν περισσότερο στις ψυχοκοινωνι-
κές πλευρές του στρες. Έτσι, οι Lazarus και Folkman (1984) ορίζουν το στρες ως τις εσωτερικές 
ή εξωτερικές απαιτήσεις που κατά την κρίση του ατόμου θέτουν σε δοκιμασία ή υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες, τις οποίες εκτιμά πως διαθέτει.

Σε κάθε περίπτωση το στρες αποτελεί μια πολύπλευρη διεργασία που περιλαμβάνει τόσο βιο-
λογικές όσο και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις. Οι βασικές διαστάσεις του στρες είναι τέσσερις: 



α) Τα στρεσογόνα ερεθίσματα, τα οποία αναφέρονται στις καταστάσεις εκείνες ή τα συμβάντα 
που εκκινούν τη διεργασία του στρες (π.χ., προβλήματα οικονομικά, σχέσεων, κοινωνικά, ατυχή-
ματα, εξετάσεις κλπ). 

β) Η εμπειρία του στρες, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται 
και αξιολογεί τα στρεσογόνα ερεθίσματα. Η πιο διαδεδομένη σχετική θεωρία είναι των Lazarus και 
Folkman (1984). Σύμφωνα με αυτήν, ένα άτομο βιώνει αρνητικά συναισθήματα, όταν αξιολογεί 
μια κατάσταση ως ζημία, πρόκληση ή κίνδυνο (πρωτογενής αξιολόγηση), καθώς και όταν κρίνει 
ότι οι διαθέσιμες τη στιγμή εκείνη προσωπικές ικανότητες και δυνατότητες δεν επαρκούν ή δοκι-
μάζονται (δευτερογενής αξιολόγηση). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διεργασία του στρες 
ξεκινά όταν οι κύριοι στόχοι του ατόμου απειλούνται ή όταν τα μέσα για την επίτευξη των στόχων 
αυτών διακυβεύονται (Carver & Scheier, 1999). 

γ) Οι στρατηγικές – μέθοδοι που θα επιλέξει το άτομο για να διαχειριστεί τις αρνητικές κατα-
στάσεις. Οι στρατηγικές αυτές αφορούν στις προσπάθειες του ατόμου αφενός να επιλύσει ή «τα-
κτοποιήσει» το πρόβλημα (π.χ., επίλυση προβλήματος) και αφετέρου να διευθετήσει τα αρνητικά 
συναισθήματα και τη διέγερση που βιώνει (π.χ., άρνηση). Οι δύο αυτοί στόχοι επιδιώκονται πα-
ράλληλα, καθώς μάλιστα η επίτευξη του ενός διευκολύνει την επίτευξη και του άλλου. 

δ) Η τέταρτη πλευρά της έννοιας του στρες αναφέρεται στην οργανική διέγερση. Η οργανική 
διέγερση συνδέεται με τις εξής οργανικές αντιδράσεις: Το αίμα κατευθύνεται σε περιοχές που εί-
ναι αναγκαία η ομαλή λειτουργία τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντίδραση στα στρεσογό-
να ερεθίσματα, όπως είναι η καρδιά και οι μύες. Παράλληλα, «εγκαταλείπει» άλλες περιοχές που 
μάλλον δεν συμμετέχουν τόσο άμεσα στην αντιμετώπιση του κινδύνου, όπως είναι το γαστρεντε-
ρικό, το γεννητικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, τα οποία αναστέλλουν τη λειτουργία τους όσο 
ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση στρες (Levine, 2000). Σε περιπτώσεις που η στρεσογόνος 
κατάσταση έχει μεγάλη ένταση ή / και διάρκεια, οι αντιδράσεις αυτές διατηρούνται σε υψηλά επί-
πεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για «απορρύθμιση» του ανθρώπινου 
οργανισμού και εμφάνιση προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας.

Στη διαμόρφωση της διεργασίας του στρες παίζουν ρόλο μια σειρά από ενδογενείς και περι-
βαλλοντικές μεταβλητές (Καραδήμας, 2008). Από τις σημαντικότερες ενδογενείς ψυχολογικές με-
ταβλητές φαίνεται να είναι η αίσθηση ελέγχου που έχει το άτομο. Σε γενικές γραμμές υψηλότερη 
αίσθηση ελέγχου σχετίζεται με καλύτερη προσαρμογή στο στρες και λιγότερα προβλήματα. Άλλες 
σημαντικές ψυχολογικές μεταβλητές είναι η αυτοεκτίμηση, η αισιοδοξία κ.ά. Από την άλλη πλευ-
ρά, καίριες περιβαλλοντικές μεταβλητές είναι το κοινωνικό επίπεδο του ατόμου, η ύπαρξη υπο-
στηρικτικού κοινωνικού δικτύου, οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κα. Ιδιαίτερα 
η κοινωνική υποστήριξη, αποτελεί σημαντική ψυχοκοινωνική μεταβλητή, η οποία αναφέρεται 
στην φροντίδα, το σεβασμό ή τη βοήθεια που το άτομο αντιλαμβάνεται πως λαμβάνει από διάφο-
ρες πηγές (π.χ., οικογένεια, φίλους). Όσο μεγαλύτερη είναι η προσφορά στήριξης, τόσο καλύτερα 
διαχειρίζεται το άτομο τα στρεσογόνα ερεθίσματα και τόσο πιο προστατευμένο είναι απέναντι στις 
αρνητικές επιπτώσεις του στρες. Τέλος, σειρά βιολογικών παραμέτρων σχετίζονται με τη διεργα-
σία του στρες. Για παράδειγμα, καίριο ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζει ο βαθμός διέγερσης του 
οργανισμού. Όσο αμεσότερη, εντονότερη, διαρκέστερη και δυσκολότερα αναστρέψιμη είναι η διέ-
γερση, τόσο μεγαλύτερη φαίνεται να είναι η αρνητική επίδραση του στρες. 



Πηγές και τύποι στρες

Σύμφωνα με τους Elliott και Eisdorfer (1982), υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι στρεσογόνων 
ερεθισμάτων: (α) τα έντονα ερεθίσματα περιορισμένης διάρκειας (π.χ., ένα ατύχημα), (β) ερε-
θίσματα σε διαδοχή (π.χ., η απόλυση από τη δουλειά και εν συνεχεία η ανεργία και οι συνέπειές 
της), (γ) οι χρόνιοι, περιοδικοί στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ., οι εξετάσεις) και (δ) οι χρόνιοι 
στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ. το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και η διαβίωση σε συνθή-
κες φτώχιας). Ο Pearlin (1989) υποστηρίζει ότι το στρες είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κοινωνι-
κό περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο: Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, η πολιτισμική καταγω-
γή, το φύλο, η ηλικία κλπ. σχετίζονται με το είδος των στρεσογόνων συνθηκών που αντιμετωπίζει 
το άτομο. Έτσι, πέρα από τις στρεσογόνες συνθήκες που αφορούν όλους (π.χ., ο θάνατος οικείων 
προσώπων), υπάρχουν ερεθίσματα ή συνθήκες που είναι μοναδικές για κάθε κοινωνική ομάδα και 
για κάθε άτομο (Thoits, 1991).

Μια άλλη διάκριση των πηγών του στρες είναι σε «γεγονότα ζωής» και σε «καθημερινές 
προστριβές». Τα «γεγονότα ζωής» είναι σοβαρά συμβάντα που δεν συμβαίνουν συχνά στη ζωή 
ενός ατόμου (π.χ., πόλεμος, θάνατος οικείου, εγκληματική βία, χωρισμός, απώλεια εργασίας 
κ.λπ.). Αντιθέτως, οι «καθημερινές προστριβές» είναι προβλήματα της καθημερινής ζωής, τα 
οποία συμβαίνουν μάλλον συχνά και είναι πιθανό να έχουν μεγάλη διάρκεια (π.χ., προβλήματα 
σχέσεων, οικονομικές δυσκολίες, θέματα σπουδών κ.λπ.). 

Συνήθεις πηγές στρες για τα παιδιά ή/και τους εφήβους είναι οι αλλαγές που επισυμβαί-
νουν ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης στο σώμα, στον τρόπο σκέψης και αντίληψης, στην ποιότητα 
και στην ένταση των συναισθημάτων, στις σχέσεις με τους γονείς και άλλους ενήλικες (π.χ. οι 
προστριβές προς την πορεία αυτονόμησης, οι προσδοκίες του κοινωνικού περίγυρου αλλά και οι 
προσωπικές φιλοδοξίες), στις σχέσεις με το άλλο φύλο και με τους συνομηλίκους (π.χ. πίεση για 
ένταξη και συμμόρφωση προς την ομάδα των συνομηλίκων). Επιπλέον, άλλοι παράγοντες αφο-
ρούν προβλήματα στην οικογένεια (π.χ., οικονομικά, σχέσεις μεταξύ γονέων), προβλήματα στο 
σχολείο, σχολική βία, εξετάσεις και επίδοση κλπ. 

Στρατηγικές διαχείρισης του στρες

Οι στρατηγικές διαχείρισης του στρες αναφέρονται στις προσπάθειες του ατόμου να διευθε-
τήσει ή να αντέξει τις στρεσογόνες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Μια από τις πλέον διαδεδομέ-
νες περιγραφές των στρατηγικών διαχείρισης του στρες είναι των Folkman και Lazarus (1980). 
Αυτοί αναφέρονται στην ύπαρξη δύο κύριων ομάδων – διαστάσεων στρατηγικών αντιμετώπισης 
του στρες: των εστιασμένων στο πρόβλημα και των εστιασμένων στο συναίσθημα. Οι στρατηγικές 
που είναι εστιασμένες στο πρόβλημα αφορούν στις προσπάθειες που καταβάλλει το άτομο προκει-
μένου να ελέγξει ή να επιλύσει το πρόβλημα. Τέτοιες στρατηγικές είναι η εφαρμογή τεχνικών επί-
λυσης του προβλήματος, η αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών, η δημιουργία ενός πλάνου 
δράσης, η ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων για ένα πρόβλημα κ.λπ. Οι στρατηγικές που είναι εστι-
ασμένες στο συναίσθημα αφορούν στις προσπάθειες του ατόμου να ρυθμίσει το συναίσθημα. Τέ-
τοιες στρατηγικές είναι η αποφυγή, η απομόνωση, η άρνηση, η ευχολογία, η παραίτηση, η λήψη 
ουσιών κ.λπ. Βέβαια, μια τέτοια διάκριση είναι σχηματική, καθώς στρατηγικές εστιασμένες στο 



συναίσθημα μπορούν να συμβάλουν, τελικά, στην επίλυση του προβλήματος (π.χ., η διατήρηση 
της ψυχραιμίας διευκολύνει μια πιο αναλυτική επεξεργασία της κατάστασης), ενώ η επίλυση του 
προβλήματος σαφώς συντελεί στη μείωση της συναισθηματικής δυσφορίας (φόρτισης). Έτσι, οι 
περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τεχνικές εστιασμένες τόσο στο συναίσθημα 
όσο και στο πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, το είδος των στρατηγικών που θα εφαρμόσει το άτομο καθορίζεται από 
μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι αναφέρονται τόσο στις συνθήκες όσο και στα χαρακτηριστικά 
του ατόμου (Lazarus & Folkman, 1984). Για παράδειγμα, η ασάφεια στο περιβάλλον καθιστά δύ-
σκολη την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη απόφασης για το ποια στρατηγική θα ήταν 
καλό να επιστρατευτεί, ώστε το άτομο να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, οι ατομικές 
πεποιθήσεις «ελέγχου» που αναφέρθηκαν προηγουμένως (π.χ., για το αν όσα συμβαίνουν στη 
ζωή ελέγχονται από το ίδιο το άτομο, τους άλλους, τη «μοίρα» ή το Θεό) επιδρούν στη διαδικασία 
αξιολόγησης των συνθηκών και, επομένως, στην επιλογή και την εφαρμογή των στρατηγικών δι-
αχείρισης του στρες.

Αν και οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα προβάλλονται συχνά ως περισσότερο 
λειτουργικές και προστατευτικές της υγείας και ευεξίας, πιο αποτελεσματικές φαίνεται να είναι 
εκείνες που ταιριάζουν στο πρόβλημα, που εναρμονίζονται με τις καταστάσεις. Π.χ., η έρευνα 
των Forsythe και Compas  (1987) έδειξε ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
μια κατάσταση, είναι απαραίτητη η αντιστοίχηση μεταξύ του βαθμού ελέγχου των καταστάσεων, 
όπως το ίδιο το άτομο τον αξιολογεί, και του είδους των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών. Συ-
γκεκριμένα, η ‘κατά μέτωπο’ αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η πλέον κατάλληλη όταν το 
άτομο κρίνει το πρόβλημα ως διαχειρίσιμο (π.χ. αναζήτηση νέας εργασίας), ενώ οι στρατηγικές 
που εστιάζονται στη ρύθμιση του συναισθήματος είναι πιο κατάλληλες όταν το πρόβλημα κρίνεται 
ως λιγότερο ή καθόλου ελέγξιμο (π.χ. απώλεια οικείου προσώπου). Όταν οι αντιστοιχίες αυτές 
δεν «τηρούνται» (έλλειψη εναρμόνισης), τότε οι δυσκολίες και οι αρνητικές επιπτώσεις του στρες 
πολλαπλασιάζονται. Ομοίως, οι Lazarus και Folkman (1984) θεωρούν πως αποτελεσματικές στρα-
τηγικές για τη μείωση του στρες είναι οι ευέλικτες. Τα άτομα που χρησιμοποιούν πιο ευέλικτες 
στρατηγικές, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ένα στρεσογόνο γε-
γονός ή μια κατάσταση. 

Στρες και υγεία

Ήδη από το 1929 ο φυσιολόγος Walter Cannon προσπάθησε να κατανοήσει τον τρόπο με 
τον οποίο αντιδρούμε σε καταστάσεις ανάγκης ή κινδύνου. Έτσι, περιέγραψε για πρώτη φορά την 
‘αντίδραση φυγής ή πάλης’. Σύμφωνα με τον Cannon, η αντίδραση αυτή προετοιμάζει τον οργα-
νισμό που βρίσκεται σε κίνδυνο για δύο κυρίως ενδεχόμενα: είτε να επιτεθεί και να πολεμήσει 
(πάλη) είτε να «το βάλει στα πόδια» (φυγή). Αν και υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο του ‘παγώ-
ματος’, της μη ανάληψης δράσης ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση, η φυγή και 
η πάλη αποτελούν τις κυριότερες και συχνότερες αντιδράσεις. Στην αντίδραση φυγής ή πάλης 
προκαλείται διέγερση του συμπαθητικού νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος, έτσι ώστε 
να προετοιμαστεί ο οργανισμός για αντίδραση. Η διέγερση σχετίζεται τόσο με θετικά όσο και με 



αρνητικά αποτελέσματα: Θετικά, γιατί προκαλείται κινητοποίηση του οργανισμού με στόχο την 
άμεση αντίδραση μπροστά στον κίνδυνο. αρνητικά, γιατί η υψηλή διέγερση μπορεί να καταστεί 
επικίνδυνη, εάν διαρκέσει πολύ. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί στις σημερινές συνθήκες 
ζωής, στις οποίες το άτομο κατά κύριο λόγο δεν έχει να αντιμετωπίσει φυσικούς κινδύνους κατά 
της ζωής ή της σωματικής του ακεραιότητας, αλλά στρες που σχετίζεται με τους κοινωνικούς δε-
σμούς και τις κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, η αντίδραση της επίθεσης ή της αποχώρησης συχνά δεν 
αποδίδει, με αποτέλεσμα το άτομο να μένει «εγκλωβισμένο» σε μία χρόνια κατάσταση διέγερσης 
χωρίς χαλάρωση, η οποία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τη σωματική και ψυχική υγεία και ευε-
ξία.

Η συσχέτιση του στρες με την υγεία και τη λειτουργικότητα έχει τεκμηριωθεί μέσω ενός 
μεγάλου αριθμού ερευνών. Από τη δεκαετία του 1940 οι φυσικές καταστροφές και ο πόλεμος 
είχαν συσχετισθεί με τη συχνότητα επεισοδίων υπέρτασης, ενώ από τη δεκαετία του 1970 είχε 
διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ σημαντικών γεγονότων, όπως το πένθος και η ανεργία, με την εκ-
δήλωση καρδιολογικών και άλλων προβλημάτων υγείας (Καραδήμας, 2008). Όταν η διέγερση 
που σχετίζεται με το στρες είναι επαναλαμβανόμενη ή και χρόνια, τότε οδηγεί στην εκδήλωση 
συμπτωμάτων και ασθενειών μέσω συγκεκριμένων διεργασιών («αλλοστατικό βάρος»), τις οποίες 
η έρευνα προσπαθεί να προσδιορίσει. Έτσι, το στρες φαίνεται να αποτελεί έναν ανεξάρτητο πα-
ράγοντα επικινδυνότητας για την έναρξη και την πορεία πολλών προβλημάτων σωματικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας γήρανσης (Epel et al., 2004. Rabin, 1999). Παράλληλα, 
ψυχικές διαταραχές, όπως οι διαταραχές στο συναίσθημα, φαίνονται να αποτελούν αποτελέσματα 
«σφαλμάτων» στη διεργασία του στρες. Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που επιβεβαιώνουν 
το ρόλο του στρες στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων, αλλά και στην πορεία και την πρόγνω-
ση μιας ήδη υπάρχουσας καρδιαγγειακής διαταραχής. Επίσης, το στρες έχει συσχετισθεί με την 
εξέλιξη των νεοπλασιών, αλλά και με άλλα προβλήματα υγείας, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, ο 
πόνος, διάφορες μορφές λοιμώξεων κ.ά. (για σχετική ανασκόπηση βλ. Καραδήμας, 2008).

Το στρες επιδρά στην υγεία μέσω διαφόρων «διαδρομών». Μία κύρια διαδρομή επίδρασης 
του στρες στην υγεία αφορά στις συμπεριφορές υγείας, όπως είναι το κάπνισμα, η χρήση ουσιών, 
η ποιότητα του ύπνου, η διατροφή, η άσκηση κλπ, οι οποίες επηρεάζονται με το στρες. Μια άλλη 
διαδρομή έχει να κάνει με τις επιπτώσεις του στρες στον οργανισμό γενικώς, αλλά και με τις ισχυ-
ρές επιδράσεις που το στρες ασκεί ειδικά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στις 
διαδικασίες γήρανσης των κυττάρων, στις διεργασίες «αυτόματης» επιδιόρθωσης του DNA, αλλά 
και σε γνωστικούς μηχανισμούς όπως εκείνοι της μνήμης και της μάθησης (για σχετικώς εκτενή 
ανασκόπηση των παραπάνω σχέσεων βλ., Καραδήμας, 2008).

Συμπτώματα «έντονου» στρες

Τα «συμπτώματα» του στρες εκδηλώνονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης λειτουργίας. 
Τόσο στο συναίσθημα (π.χ., άγχος, αγωνία, θλίψη) και το γνωστικό μηχανισμό/σκέψη (π.χ., αρ-
νητικές σκέψεις για τον εαυτό ή την κατάσταση, αδυναμία συγκέντρωσης), ως τη συμπεριφορά 
(π.χ., νευρικότητα) και την σωματική λειτουργία (π.χ., αλλαγές στην όρεξη, αϋπνία, πόνους σε 
διάφορα σημεία). 



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν τα συμπτώματα αρχίζουν να επιδεινώνονται ή να 
επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ πιθανό το (χρόνιο, κυρί-
ως) στρες να έχει ήδη πλήξει την υγεία και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Τέτοια συμπτώματα 
είναι, για παράδειγμα, θλίψη ή μεγάλη αγωνία και έντονος φόβος για κάτι, αδυναμία απόδοσης, 
έντονοι ή επαναλαμβανόμενοι πόνοι, μεγάλες αλλαγές στον ύπνο ή την όρεξη, κόπωση/εξάντλη-
ση, σύγχυση/αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζο-
νται μόνα τους ή σε διάφορους συνδυασμούς.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα όποια συμπτώματα ή 
δυσλειτουργίες προκαλεί το στρες, προτού οδηγήσουν σε μονιμότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα 
(π.χ., προβλήματα μνήμης, σκέψεις προσωπικής απαξίας, απόσυρση, χρόνια κόπωση, εμφάνιση 
προβλημάτων σωματικής υγείας, επαγγελματική εξουθένωση, σχολική αποτυχία κ.ά.). Προσοχή 
χρειάζεται, επίσης, ώστε το άτομο να μην «εξοικειωθεί» με τα προβλήματα που σχετίζονται με το 
στρες (εξαιτίας του ότι τα βιώνει για πολύ καιρό) και μην τα θεωρήσει μέρος της καθημερινότητάς 
του. Η εξοικείωση συμβάλλει στο να μην τους δοθεί η πρέπουσα σημασία και το άτομο να φθάνει, 
τελικά, με καθυστέρηση να αντιληφθεί και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επι-
πτώσεις του στρες. Βέβαια, το θετικό είναι ότι έχουν αναπτυχθεί αρκετές και αποτελεσματικές μέ-
θοδοι διαχείρισης του στρες και αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων, για τις οποίες γίνεται 
λόγος στην αμέσως επόμενη ενότητα. 

Διαχείριση του στρες

Διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί με στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διαχει-
ριστούν αποτελεσματικά το στρες και τις αρνητικές επιδράσεις του. Τέτοιες τεχνικές είναι, για 
παράδειγμα, η εκπαίδευση στην επίλυση προβλήματος, η προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση, οι 
επονομαζόμενες «αυτογενείς» ασκήσεις χαλάρωσης, η διαφραγματική αναπνοή, η εκπαίδευση 
«εμβολιασμού» κατά του στρες του Meichenbaum (1996), η γνωσιακή θεραπεία του στρες, η εκ-
παίδευση στη γνωστική επαναξιολόγηση των στρεσογόνων ερεθισμάτων, η εκπαίδευση στην ανα-
ζήτηση και κατάλληλη χρήση της κοινωνικής υποστήριξης, η βιοεπανατροφοδότηση, ο διαλογι-
σμός, η φαρμακοθεραπεία κλπ (για εκτενή περιγραφή των τεχνικών αυτών βλ., Lehrer, Woolfolk, 
& Sime, 2007). Πέρα όμως από τις πιο συστηματικές τεχνικές διαχείρισης του στρες, σημαντικό 
ρόλο παίζουν και σχετικά απλούστερες πρακτικές όπως το χιούμορ, η οργάνωση του χρόνου, ο 
καλής ποιότητας και επαρκής ύπνος, η ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση κ.ά., πράγματα που 
συχνά ξεχνούμε ή υποβαθμίζουμε. 

Οι νεότερες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν συνδυαστικά τεχνικές που ανήκουν σε διαφορετι-
κές προσεγγίσεις, ώστε να καλύψουν πληρέστερα τις ανάγκες ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Σε γε-
νικές γραμμές, όμως, κύριος στόχος των προγραμμάτων παρέμβασης για τη διαχείριση του στρες 
είναι: α) η κατανόηση από την πλευρά του ατόμου της διεργασίας του στρες και της αποτελεσμα-
τικότητας των ποικίλων τρόπων διαχείρισής του, β) η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης του στρες 
και, γ) η εφαρμογή και γενίκευση των δεξιοτήτων αυτών. 

Προγράμματα διαχείρισης του στρες έχουν εφαρμοστεί με σημαντική επιτυχία σε πληθώρα 
σωματικών και ψυχικών προβλημάτων, όπως στις αγχώδεις και τις συναισθηματικές διαταρα-



χές, στην κατάχρηση ουσιών, σε προβλήματα της σχολικής και εφηβικής ηλικίας, σε προβλήματα 
ύπνου, στις καρδιαγγειακές παθήσεις, σε χρόνιους πόνους, στο άσθμα, στις νεοπλασίες, καθώς 
και σε ποικιλία περιπτώσεων όπου τα άτομα βιώνουν ισχυρή πίεση από το περιβάλλον ή βρίσκο-
νται σε κρίση (για αναλυτική σχετική βιβλιογραφία, βλ., Lehrer et al., 2007). Επίσης, έχουν ανα-
πτυχθεί προγράμματα αποτελεσματικής διαχείρισης του στρες για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν παιδιά σχολικής, εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας (π.χ., προβλήματα με το 
σχολείο ή στις σχέσεις τους με τους άλλους), προβλημάτων που σχετίζονται με το γονεϊκό στρες, 
όπως και προβλημάτων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να 
εφαρμοστούν προληπτικά ή παρεμβατικά, ατομικά ή ομαδικά, εντός ή εκτός σχολικού περιβάλλο-
ντος, με την εμπλοκή άλλων (π.χ., γονέων, εκπαιδευτικών) ή όχι, να έχουν γενική ή ειδική στό-
χευση (π.χ., παρέμβαση στην κρίση).

Συμπερασματικές διαπιστώσεις

Το στρες αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ζωής όλων των ανθρώπων. Αν και απαραίτητο 
για την επιβίωση, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ανθρώπινη ψυχική και σωματική υγεία και 
ευεξία, τουλάχιστον υπό ορισμένες συνθήκες. Κάθε άτομο και ομάδα έχει τους δικούς του τρό-
πους για να διαχειρίζεται το στρες και να αντιμετωπίζει τις συνθήκες που το προκαλούν. Παράλ-
ληλα, όμως, έχουν αναπτυχθεί και πιο συστηματικοί τρόποι/τεχνικές διαχείρισης του στρες. Αυτές 
οι τεχνικές μπορεί να είναι απλούστερες ή συνθετότερες, όπως και να εφαρμόζονται αυτόνομα 
ή συνδυαστικά στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων διαχείρισης του στρες. Η εφαρμογή τους 
μπορεί να αποσκοπεί σε προληπτικές ή και σε παρεμβατικές δράσεις με στόχο να μάθει το άτομο 
να αντιμετωπίζει καλύτερα το στρες της ζωής ή και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις αρνη-
τικές του συνέπειες.
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