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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε καθημερινά στρεσσογόνα γεγονότα που 
συνήθως οδηγεί σε Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ). Παρότι η Ελλάδα και η Κύπρος χαρακτηρίζονται για κοι-
νά πολιτιστικά στοιχεία, υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές διαφορές που επηρεάζουν την καθημερινότητα των 
πολιτών.
Σκοπός: Να διαπιστώσει και να συγκρίνει τα επίπεδα άγχους σε πολίτες της Ελλάδας και της Κύπρου προκειμένου να 
εξακριβωθεί αν και κατά πόσο επηρεάζονται από τις καθημερινές κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες των δύο χώρων.
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε η σταθμισμένη στα Ελληνικά κλίμακα κατά Spielberger (State Trait Anxiety Inventory-
STAI). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 διαπιστώσεις, οι οποίες αξιολογούν την συναισθηματική κατάσταση του 
εξεταζόμενου κατά τη χρονική στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου-παροδικό άγχος (20 διαπιστώσεις), καθώς 
και την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου γενικότερα-μόνιμο άγχος (20 διαπιστώσεις). Το δείγμα (n= 450) ήταν 
πολίτες από Ελλάδα (nΕ=276) και Κύπρο (nΚ=174).Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστι-
κό Πακέτο SPSS 25 με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. 
Αποτελέσματα: Στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι πολίτες έχουν μέτριο παροδικό άγχος (βαθμολογία 50 και 42 αντίστοι-
χα). Όσον αφορά το μόνιμο άγχος, οι Έλληνες πολίτες είχαν μέτριο (βαθμολογία 46), ενώ οι Κύπριοι χαμηλό (βαθμολο-
γία 36). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες βιώνουν και τα δύο αυτά συναισθήματα σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με 
τους άντρες (p<0.05), οι Έλληνες βιώνουν μόνιμο άγχος σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους Κύπριους (p<0.05), 
ενώ οι έγγαμοι βιώνουν πιο έντονα συναισθήματα παροδικού άγχους σε σχέση με τους άγαμους (p<0.05).
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα διαπίστωσε ότι οι πληθυσμοί και των δύο χώρων βίωσαν ψυχολογική κατάπτω-
ση. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι κατά μέσο όρο οι Έλληνες βιώνουν λιγότερο έντονα αισθήματα όπως ανάπαυ-
σης, ασφάλειας και ηρεμίας, δεδομένου το ότι η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με 
τέτοιες συνθήκες από ότι οι Κύπριοι πολίτες.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
•	Σημεία που διαφοροποιούνται τα δύο τμήματα του ερωτηματολογίου Spielberger (παροδικό και μόνιμο 

άγχος)
•	Χαμηλός έως μέτριος βαθμός ελέγχου άγχους
•	Ερωτηματολόγια έγκυρα και αξιόπιστα ως εργαλεία μέτρησης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H έννοια του άγχους δημιουργεί αρκετές δυσκολίες, 
καθώς δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό θεωρητι-
κό υπόβαθρο από όλους και κάθε ερευνητής εισά-

γει δικούς του όρους για την κατανόηση του φαινομένου. 
Το άγχος εμφανίζεται όταν οι απαιτήσεις που τίθενται από 
το περιβάλλον, όπως τις αντιλαμβάνεται το άτομο, υπερ-
βαίνουν τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους από αυτό 
(Peters και συν 2017). Συχνά εκδηλώνεται με δυσάρεστες 
σωματικές ή ψυχικές αντιδράσεις λόγω έντασης, θυμού 
ή απογοήτευσης. Το άγχος συνοδεύει τον άνθρωπο από 
την αρχή της ζωής, προηγείται και ακολουθεί κάθε αν-
θρώπινη δραστηριότητα και επανέρχεται στη διάρκεια 
όλων των φάσεων της ανάπτυξης της προσωπικότητας 
(Polikandrioti & Koutsopoulou 2014).

Η υποκειμενική αντίληψη του συναισθήματος του 
άγχους αποδίδεται τόσο από επιστήμονες όσο και από 
απλούς ανθρώπους με διάφορους όρους όπως φόβος, 
αγωνία, απειλή και stress. Η συσχέτιση ανάμεσα σε αυ-
τές τις έννοιες και το άγχος οδήγησε πολλούς μελετητές 
να ασχοληθούν με το χαρακτηρισμό, την ταύτιση, τις ομοι-
ότητες ή τις διαφορές τους (Kupfer 2015). Η βιβλιογραφία 
αναλύει τις έννοιες του φόβου (Garcia 2017), της αγωνί-
ας (Dylan 2016), της απειλής (Naghiyaee και συν 2020), 
της σύγχυσης (Wrzus & Roberts 2017) και του stress 
(Lecic-Tosevski 2011), οι οποίοι αποτελούν τα κυριότε-
ρα χαρακτηριστικά του άγχους. Οι κυριότεροι παράγοντες 
άγχους είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι αποτυχίες, η 
οικονομική κρίση, κάποιο πρόβλημα υγείας, η εργασία, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις και η κακή διατροφή (Γιαννο-
πούλου 2020).

Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) είναι η 
ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος 
ποικίλων οργανικών αντιδράσεων καθώς και από την 
ύπαρξη γενικευμένης, επίμονης και ακαθόριστης ανη-
συχίας, η οποία καλύπτει σχεδόν όλες τις δραστηριότητες 
του ατόμου (James 2017). Σύμφωνα με τους Tough και 
συν (2017) η διάγνωση της ΓΑΔ ορίζεται ως η ύπαρξη 
υπερβολικού άγχους και ανησυχίας που εμφανίζονται 
για περισσότερες από δύο ημέρες σε περίοδο 6 μηνών 
τουλάχιστον δίχως δυνατότητα ελέγχου τους. Επιπλέον 
σχετίζονται με τρία η περισσότερα από τα 6 παρακάτω συ-
μπτώματα, όπως τα περιγράφει ο Dean (2016): 1.κινητική 
ανησυχία 2.εύκολη κόπωση, 3.δυσκολία στη συγκέντρω-

ση ή το μυαλό αδειάζει λόγω άγχους 4. ευερεθιστότητα, 
5. μυϊκή ένταση, 6. ανήσυχος μη ικανοποιητικός ύπνος. 
Όλα αυτά δημιουργούν μια κλινικά σημαντική δυσκολία 
ή αδυναμία σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους 
σημαντικούς τομείς. Άξιο αναφοράς είναι ότι η διαταρα-
χή δεν οφείλεται στις άμεσα φυσιολογικές επιδράσεις 
κάποιας ουσίας ή σε μια γενική παθολογική κατάσταση 
(North και συν 2016).

Η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακευτική και ψυχο-
θεραπευτική. Το πλεονέκτημα της φαρμακευτικής θερα-
πείας είναι ότι επιδρά γρήγορα, αλλά το μειονέκτημα είναι 
ότι, αν σταματήσει η θεραπεία, το άτομο υποτροπιάζει. 
Το πλεονέκτημα της ψυχοθεραπείας είναι ότι το άτομο 
υποτροπιάζει πολύ λιγότερο από ότι με τα φάρμακα, αλλά 
το μειονέκτημα είναι ότι αργεί να δράσει (Stein και συν 
2021).

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσουμε και να 

συγκρίνουμε κατά πόσο οι δυσχέρειες σε καθημερινό 
κοινωνικό-οικονομικό τομέα είναι ικανές να επηρεά-
σουν αρνητικά το άγχος σε πολίτες δύο διαφορετικών 
χωρών συγκεκριμένα της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος, και συγκεκριμένα 
το έγκυρο και σταθμισμένο στα Ελληνικά ερωτηματο-
λόγιο του Spielberger (State Trait Anxiety Inventory for 
adults - STAI), με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Αυτό αποδείχτηκε και στην παρούσα έρευ-
να όπου η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s 
α) κυμαινόταν από 0,842 έως 0.879. Το ερωτηματολόγιο 
έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και έχει σταθμιστεί από 
τους Liako & Giannitsi (1984) και πιο πρόσφατα από τους 
Fountoulakis και συν (2006). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες, επί 
συνόλου 40 ερωτήσεων και αντιστοίχως διαβαθμισμέ-
νων απαντήσεων (τύπου Likert - 1=καθόλου, 2=σε κά-
ποιο βαθμό, 3=μέτρια, 4=πάρα πολύ). Στην πρώτη υπο-
κλίμακα του παροδικού άγχους - State (20 ερωτήσεων), 
αξιολογούνται οι καταστάσεις που περιγράφεται η ψυχο-
λογική κατάσταση εκείνης της στιγμής, ενώ στη δεύτερη 
υποκλίμακα, περιγράφεται το μόνιμο άγχους - Trait (20 
ερωτήσεων), περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν 
την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου γενικά. Το συ-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lecic-Tosevski+D&cauthor_id=22271841
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νολικό άγχος, αξιολογείται από το σύνολο των 40 ερω-
τήσεων, προσδίδοντας αθροιστικά η κάθε υποκλίμακα 
ξεχωριστά τελική βαθμολογία (εύρους 20 έως 80). Τελική 
βαθμολογία (20-39) υποδεικνύει χαμηλό άγχος, βαθμο-
λογία (40-59) υποδεικνύει μέτριο άγχος, ενώ η βαθμολο-
γία μεγαλύτερη του 60 υποδεικνύει τη παρουσία υψηλού 
άγχους (Spielberger 1972).

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ενημερωτικό φύλ-
λο στο οποίο παρείχε οδηγίες για την συμπλήρωσή του, 
ενώ διευκρίνιζε θέματα εμπιστευτικότητας και εθελοντι-
κή συμμετοχή. Τέλος, το ερωτηματολόγιο είχε ερωτήσεις 
που αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγ-
ματος όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, μόρ-
φωση, απασχόληση, και οικογενειακό εισόδημα.

Δείγμα
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε δειγματολη-

ψία μη πιθανότητας και συγκεκριμένα ευκολίας λόγω έλ-
λειψης οικονομικών πόρων. Το δείγμα μας ήταν πολίτες 
από Ελλάδα (nΕ= 276) και Κύπρο (nΚ= 174). Συγκεκριμέ-
να το δείγμα ήταν από δύο πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα και 
Πάτρα) και της Κύπρου (Λευκωσία και Λάρνακα). Επι-
λέξαμε μεγάλες πόλεις έτσι ώστε να είναι εύκολα προ-
σβάσιμες και ευελπιστώντας σε μεγαλύτερη συμμετοχή 
πολιτών.

Διαδικασία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 

2019. Η παρούσα έρευνα έλαβε άδεια από την Επιτροπή 
Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Αφού καθορίστηκαν τα σημεία στα οποία θα διεξαγόταν η 
ερευνητική διαδικασία (πολυσύχναστοι δρόμοι, εμπορικά 
κέντρα, πλατείες), οι ερευνητές προσέγγιζαν τους πολί-
τες. Γινόταν ενημέρωση για τον σκοπό της έρευνας, την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και την εθελοντική 
τους συμμετοχή. Μετά την συγκατάθεση τους, συμπλή-
ρωναν το ερωτηματολόγιο. Διευκρινιστικές ερωτήσεις 
δεν υπήρχαν. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτη-
ματολογίου κυμάνθηκε στα 10-15 λεπτά.

Στατιστική ανάλυση
Για την επεξεργασία και την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS 25. Ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερι-
κής συνοχής του κάθε ερωτηματολογίου (Cronbach’s 
alpha), ενώ εφαρμόστηκε T-test και One way ANOVA 
έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι υποθέσεων για 
τους μέσους των παραγόντων, και πιο συγκεκριμένα σε 
συγκρίσεις των μέσων όρων των συναισθημάτων που 
νιώθουν τα άτομα ως προς τις κλάσεις/γκρουπ των δη-
μογραφικών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 31 έως 
45 ετών (40.2% στην Ελλάδα και 37.3% στη Κύπρο), ήταν 
έγγαμοι (47.8% στην Ελλάδα και 55.1% στη Κύπρο), εργά-
ζονταν στον ιδιωτικό τομέα (38% στην Ελλάδα και 40.8% 
στην Κύπρο) και δεν είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
(69.9% στην Ελλάδα και 69.5% στην Κύπρο). Τέλος, το οι-
κογενειακό τους εισόδημα κυμαινόταν από 5.000-15.000 
€ (56.5% στην Ελλάδα και 51.6% στην Κύπρο), ενώ το με-
γαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν γυναίκες (58.3%) και 
στην Κύπρο άνδρες (52.2%).

Παραγοντική ανάλυση
Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α για το ερωτηματο-

λόγιο συνολικά και για τις 40 ερωτήσεις, βρέθηκε ίσος με 
0.919, ο οποίος θεωρείται υψηλός. Στην υποενότητα που 
εκτιμάται η στιγμιαία ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, 
ο συντελεστής α βρέθηκε ίσος με 0.879, ενώ στην δεύτε-
ρη υποενότητα που εκτιμάται η γενική ψυχολογική κατά-
σταση του ατόμου ήταν 0.842.

Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση
Έγινε εκτίμηση των παραγόντων και στις δύο περι-

πτώσεις (παροδικό ή μόνιμο άγχος) με την μέθοδο των 
κυρίων συνιστωσών (PCA), ενώ παράλληλα πραγματο-
ποιήθηκε ορθογώνια περιστροφή των αξόνων στο σύ-
νολο των μεταβλητών, σύμφωνα με την οποία ελαχιστο-
ποιείται το πλήθος των μεταβλητών που έχουν υψηλές 
επιβαρύνσεις για κάθε παράγοντα, έτσι ώστε να έχουμε 
καλύτερη ερμηνεία των παραγόντων.

α) State Anxiety Inventory
Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ΚΜΟ (0,884) που δείχνει 

ότι το δείγμα είναι επαρκές για να εφαρμοστεί παραγο-
ντική ανάλυση. Παράλληλα, για να επιβεβαιώσουμε την 
σημαντικότητα των συσχετίσεων των δεδομένων μας, 
υπολογίστηκε η μέτρηση Bartlett’s Test of Sphericity 
(x2=2671.41, df=153, p<0.05), η οποία έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστική σημαντικότητα. 

Τέλος από την παραγοντική ανάλυση του ερωτηματο-
λογίου, με ορθογώνια περιστροφή των αξόνων Equamax, 
βρέθηκαν ότι υπάρχουν 4 παράγοντες, οι οποίοι ερμηνεύ-
ουν το 55% της συνολικής διακύμανσης. Από αυτούς τους 
παράγοντες οι δύο σχετίζονται με την παρουσία παροδι-
κού άγχους, ενώ οι άλλοι δύο με την απουσία παροδικού 
άγχους και άρα την παρουσία θετικών συναισθημάτων.

Στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συ-
γκεντρωτικά οι παράγοντες που βρέθηκαν με την ερμη-
νεία τους.
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β) Trait Anxiety Inventory
Όσον αφορά την κατάσταση μόνιμου άγχους το δείγμα 

κρίνεται κατάλληλο για παραγοντική ανάλυση δεδομένου 
ότι ο δείκτης ΚΜΟ είναι ίσος με 0.874, ενώ ταυτόχρονα η 
μέτρηση Bartlett Test of Sphericity (x2=2018.33, df=120, 
p<0.05), δείχνει στατιστική σημαντικότητα.

Από την παραγοντική ανάλυση της εξεταζόμενης 
υποκλίμακας του ερωτηματολογίου, με ορθογώνια περι-
στροφή των αξόνων Varimax, βρέθηκαν ότι υπάρχουν 3 

Διάγραμμα 1.

Παροδικού 
άγχους 

κατάσταση

Παρουσία 
άγχους

Έλλειψη 
άγχους

Ένταση και 
αναστάτωση

Άγχος και 
νευρικότητα

Ηρεμία και 
ασφάλεια

Ανάπαυση

Έξαψη, ταραχή, διέγερση, 
υπερένταση, αναστάτωση, ανησυχία, 

ανησυχία για ατυχίες

Αγωνία,όχι άνεση ή βολικότητα, 
ανησυχία, άγχος, νευρικότητα

Ηρεμία, ασφάλεια, ικανοποίηση

Χαλάρωση, ανάπαυση, εσωτερική 
γαλήνη

παράγοντες, οι οποίοι ερμηνεύουν το 48.421% της συνο-
λικής διακύμανσης. Από αυτούς τους παράγοντες οι δύο 
σχετίζονται με την παρουσία άγχους γενικά στη ζωή του 
ατόμου, ενώ ο άλλος με την απουσία άγχους και την πα-
ρουσία θετικών συναισθημάτων. 

Στο διάγραμμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται συ-
γκεντρωτικά οι παράγοντες που βρέθηκαν, από αυτή την 
υποκλίμακα, με την ερμηνεία τους. 
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Διάγραμμα 2.

Παροδικού 
άγχους 

κατάσταση

Παρουσία 
άγχους

Έλλειψη 
άγχους

Ένταση και 
αναστάτωση

Άγχος και 
νευρικότητα

Ηρεμία και 
ασφάλεια

Έξαψη, ταραχή, διέγερση, 
υπερένταση, αναστάτωση, ανησυχία, 

ανησυχία για ατυχίες

Αγωνία,ανησυχία, άγχος, 
νευρικότητα, όχι άνεση ή βολικότητα

Ηρεμία, ασφάλεια, ικανοποίηση

 T-Tests & ANOVA

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τιμή t των παραγόντων παροδικής ανάπαυσης και γενικευμένου αισθήματος ανασφάλειας & ταραχής, ανά φύλο

Φύλο

Άνδρες Γυναίκες

Μ.Ο. Μ.Ο. t (df=448)

Ανάπαυση (State) 2,48 2,34 1,95*

Ανασφάλεια & Ταραχή (Trait) 2,57 2,40 2,67**

Σημείωση: * p <0,05, ** p <0,01

Σε ό,τι αφορά το φύλο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στα-
τιστικά σημαντική διαφορά των συναισθημάτων παροδι-
κής ανάπαυσης (p<0.05) και της γενικευμένης ανασφά-
λειας και ταραχής των πολιτών (p<0.01) ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι κατά μέσο όρο 
οι γυναίκες βιώνουν και τα δύο αυτά συναισθήματα σε 
μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες.
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τιμή t των παραγόντων παροδικής ανάπαυσης, παροδικής ασφάλειας & ηρεμίας 
και γενικευμένου αισθήματος ανασφάλειας & ταραχής, ανά χώρα

Χώρα

Ελλάδα Κύπρος

Μ.Ο. Μ.Ο. t (df=448)

Ανάπαυση (State) 2,33 2,52 -3,006**

Ανασφάλεια & Ταραχή (Trait) 2,39 2,60 -2,637**

Ασφάλεια * Ηρεμία (State) 2,36 2,57 -3,296**

Σημείωση: ** p <0,01

Σε ό,τι αφορά την χώρα από την οποία προέρχονται 
οι πολίτες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά των συναισθημάτων παροδικής ανάπαυσης 
(p<0.01), παροδικής ασφάλειας και ηρεμίας (p<0.01) και 
της γενικευμένης ανασφάλειας και ταραχής των πολιτών 

(p<0.01), ανάμεσα στις δύο χώρες. Συγκεκριμένα, παρα-
τηρήθηκε ότι κατά μέσο όρο οι Έλληνες βιώνουν και τα 
τρία αυτά συναισθήματα σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με 
τους Κύπριους.

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τιμή t των παραγόντων παροδικής έντασης & αναστάτωσης και γενικευμένου Συναισθηματικού & Γνωστικού 
Άγχους, ανάλογα με την ύπαρξη παιδιών

Παιδιά

Ναι Όχι

Μ.Ο. Μ.Ο. t (df=448)

Ένταση & Αναστάτωση (State) 2,45 2,29 2,375**

Συναισθηματικό & Γνωστικό Άγχος (Trait) 2,44 2,30 2,169*

Σημείωση: * p < 0,05, ** p <0,01

Σε ό,τι αφορά το αν κάποιος έχει παιδιά, διαπιστώθη-
κε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των συναι-
σθημάτων παροδικής έντασης και αναστάτωσης (p<0.01) 
και του γενικευμένου συναισθηματικού και γνωστικού 

άγχους (p<0.05). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι κατά 
μέσο όρο όσοι έχουν παιδιά βιώνουν και τα δύο αυτά συ-
ναισθήματα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με όσους δεν 
έχουν.

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τιμή t των παραγόντων παροδικής έντασης & αναστάτωσης και της παροδικής ασφάλειας & ηρεμίας, ανάλογα με 
την οικογενειακή κατάσταση

Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμοι Έγγαμοι

Μ.Ο. Μ.Ο. t (df=415)

Ένταση & Αναστάτωση (State) 2,28 2,45 -2,410*

Ασφάλεια & Ηρεμία (State) 2,53 2,36 2,444*

Σημείωση: * p < 0,05

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, δια-
πιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
των συναισθημάτων παροδικής έντασης και αναστάτω-
σης (p<0.05) και της παροδικής ασφάλειας και ηρεμίας 
(p<0.05). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι κατά μέσο 

όρο οι έγγαμοι βιώνουν πιο έντονα συναισθήματα παρο-
δικής έντασης και αναστάτωσης σε σχέση με τους άγα-
μους, ενώ οι άγαμοι βιώνουν πιο έντονα συναισθήματα 
παροδικής ασφάλειας και ηρεμίας σε σχέση με τους έγ-
γαμους.
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Πίνακας 5: Μέσοι όροι και ANOVA των παραγόντων παροδικής Έντασης & Αναστάτωσης και του παροδικού αισθήματος άγχους & 
νευρικότητας, ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Γυμνασίου Απόφοιτος Λυκείου Απόφοιτος ΑΕΙ

Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. F-Test

Ένταση & Αναστάτωση (State) 2,70 2,32 2,35 5,707**

Άγχος & Νευρικότητα (State) 2,85 2,45 2,50 6,911**

Σημείωση: ** p < 0,01

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική δι-
αφορά των συναισθημάτων παροδικής έντασης, ανα-
στάτωσης, άγχος και νευρικότητας των συμμετεχόντων 
ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικού επιπέδου 

(p<0.01). Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι γυμνασίου τείνουν 
να νιώθουν περισσότερη παροδική ένταση, αναστάτωση, 
άγχος και νευρικότητα σε σχέση με τους απόφοιτους λυ-
κείου και τους απόφοιτους ΑΕΙ.

Πίνακας 6: Μέσοι όροι και ANOVA των παραγόντων παροδικής Έντασης & Αναστάτωσης και γενικευμένου συναισθηματικού & γνωστικού 
άγχους, ανάλογα με το επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος

Οικογενειακό Εισόδημα

< 5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 20.001-40.000 40.000

Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. F-Test

Ένταση & Αναστάτωση (State) 2,50 2,38 2,22 2,34 1,96 4,008**

Συναισθηματικό & Γνωστικό Άγχος (Trait) 2,49 2,35 2,24 2,37 1,97 3,637**

Σημείωση: ** p < 0,01

Οι διαφορές στους μέσους όρους τόσο στην περί-
πτωση των συναισθημάτων παροδικής έντασης και 
αναστάτωσης όσο και στα συναισθήματα γενικευμένου 
συναισθηματικού και γνωστικού άγχους εντοπίζονται 
ανάμεσα στα άτομα με οικογενειακό εισόδημα μικρότε-
ρο των 5.000€ και τα άτομα με οικογενειακό εισόδημα 
10.001-20.000€ και >40.000€ (p<0.01). Δηλαδή τα άτομα 
με μικρότερο εισόδημα βιώνουν πιο έντονα συναισθή-
ματα παροδικής έντασης και αναστάτωσης αλλά και γε-
νικευμένου συναισθηματικού και γνωστικού άγχους σε 
σχέση με τις κατηγορίες ατόμων με οικογενειακό εισόδη-
μα μεγαλύτερο των 40.000€ ή στο εύρος τιμών 10.001€ 
-20.000€.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι έγγαμοι είχαν μεγαλύτερο 

σκορ αναφορικά με τον δείκτη αυτών των ψυχολογικών 
αρνητικών συναισθημάτων συγκριτικά με τους άγαμους. 
Αντίστοιχα συμπεράσματα έγραψε ο Kupfer (2015) και 
επεσήμαναν ότι η φροντίδα της οικογένειας συνιστά φορ-
τίο για τον έγγαμο γονέα. 

Επιπλέον, το μηνιαίο εισόδημα επηρέασε τους δεί-
κτες του συναισθηματικού και γνωστικού άγχους, της 
κατάθλιψης και της απελπισίας στους εργαζομένους. Οι 

δείκτες ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι στους εργαζόμενους με 
χαμηλότερο εισόδημα κάτω από 5000 δηλαδή μέχρι 450 
ευρώ το μήνα. Η εργασιακή ανασφάλεια και ιδιαίτερα, οι 
περιορισμένες οικονομικές απολαβές έχουν συσχετιστεί 
με την εκδήλωση ψυχιατρικών διαταραχών στο εργατικό 
δυναμικό στη διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως όσον αφο-
ρά τις χώρες του δυτικού κόσμου (László και συν 2010, 
Yiengprugsawan και συν 2015). 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να πα-
ραλειφθεί έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό επίπεδο. Το 
εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελούσε ανέκαθεν σημαντι-
κό παράγοντα διακύμανσης της έντασης και του άγχους 
όπως και αυτών της έντασης και της νευρικότητας. Τα εν 
λόγω ευρήματα αντιστοιχούν και σε άλλες μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αιτία 
αυτή της σχέσης αναδεικνύεται η έλλειψη των προσό-
ντων των εν λόγω ατόμων να ανταποκριθούν επαρκώς 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικογενειακό στίβο 
(Chen και συν 2012, Economou και συν 2013).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επίδραση του φύλου φά-
νηκε ότι ήταν σημαντική στην ψυχολογική διάθεση των 
ανθρώπων. Δηλαδή, οι γυναίκες παρουσίασαν χαμη-
λότερα επίπεδα ανάπαυσης και άγχους σε σύγκριση με 
τους άνδρες. Ο Knopp (2016) αναφέρει ότι οι άνεργοι και 
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έγγαμοι άνδρες είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εκδή-
λωση του άγχους. Μάλιστα, οι Hauksdottir και συν (2013) 
εκτίμησαν υψηλά επίπεδα άγχους ιδιαίτερα μεταξύ των 
ανδρών ανεξαρτήτως εργασιακής κατάστασης μετά την 
οικονομική κατάρρευση στην Ισλανδία. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που ερμηνεύει το γεγο-
νός ότι οι άνδρες βιώνουν σε υψηλότερο ποσοστό άγχος 
είναι η αύξηση της ανεργίας πρωτίστως στους άνδρες. 
Είναι αλήθεια ότι ψυχολογικό κόστος και το επακόλου-
θο στίγμα αυξάνονται, όταν η ανεργία και η οικονομική 
ανασφάλεια λαμβάνουν προεκτάσεις κοινής παραμέτρου 
για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (Drydakis 2015)

Περιορισμοί της μελέτης
Ο πρώτος περιορισμός της παρούσας έρευνας ήταν ο 

μικρός αριθμός του δείγματος. Αν και η έρευνα παρείχε 
σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαίο 
στο μέλλον η επίτευξη παρόμοιας έρευνας με μεγαλύτε-
ρο δείγμα. Η έλλειψη οικονομικών πόρων καθώς και η 
δυσκολία στο να βρεθούν άτομα πρόθυμα να συμπλη-
ρώσουν τα ερωτηματολόγια ανάγκασε τους ερευνητές να 
περιορίσουν το δείγμα σε μικρότερο αριθμό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι οι πληθυ-

σμοί και των δύο χώρων βίωσαν μεγάλη ψυχολογική 
κατάπτωση από τις πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής 

ανασφάλειας που βίωσαν. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 
ότι κατά μέσο όρο οι Έλληνες βιώνουν λιγότερο έντονα 
αισθήματα όπως ανάπαυσης, ασφάλειας και ηρεμίας, 
δεδομένου ότι η χώρα τους βρέθηκε αντιμέτωπη πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τέτοιες συνθήκες από 
ότι οι Κύπριοι μέχρι και σήμερα. Καθώς η οικονομική 
ύφεση συνεχίζεται και το ποσοστό της φτώχειας αυξάνε-
ται, το κοινωνικοοικονομικό χάσμα διευρύνεται μεταξύ 
των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες με αποτέλεσμα τη 
ραγδαία αύξηση του επιπολασμού των κοινών ψυχικών 
διαταραχών. 

Ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, παραδείγματος 
χάριν οι γυναίκες, οι έγγαμοι με παιδιά και οι ανεκπαί-
δευτοι, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Στόχος, λοιπόν, των 
εθνικών κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι η κοινωνική 
ενσωμάτωση των ευάλωτων ανθρώπων και η κοινωνική 
συνοχή (Martin και συν 2016). Συνεπώς, η ικανότητα μιας 
κοινότητας μέσα από τις στοχευμένες προσπάθειες των 
εκάστοτε υπευθύνων που την διοικούν είναι να κατορ-
θώσει μέσα από ένα συνδυασμό προσωπικών και συλλο-
γικών προσπαθειών των κατοίκων της να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά σε όλων των ειδών τις ενδεχόμενες αρ-
νητικές αλλαγές που θα προκύψουν. Αυτό οδηγεί ομάδες 
κατοίκων της κοινότητας που πιθανόν να είχαν περιθω-
ριοποιηθεί να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτήν και να επηρε-
άζουν την μελλοντική πορεία της (Lahad και συν 2016).
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ABSTRACT
Introduction: Stress is a normal reaction of the body to daily stressful events that usually leads to Generalized 
Anxiety Disorder (GAD). Although Greece and Cyprus dispose common cultural elements, there are economic 
and social differences that affect the daily lives of citizens.
Aims: To identify and compare the stress levels in citizens of Greece and Cyprus in order to evaluate whether 
and to what extent these levels are influenced by the daily socio-economic circumstances of each country.
Methodology: The Spielberger State Trait Anxiety Inventory (STAI) was used which has been used and 
evaluated in Greek language. The questionnaire composed of 40 statements, which measure the emotional 
state of the participant at the time of filling in the questionnaire-state anxiety (20 statements), as well as the 
emotional state of the person in general-trait anxiety (20 statements). The sample (n = 450) were citizens 
from Greece (nG = 276) and Cyprus (nC = 174). The statistical package SPSS 25 was used to analyze the data 
with a level of statistical significance p <0.05.
Results: In Greece and Cyprus, citizens have moderate state anxiety (score 50 and 42 respectively). Regarding 
trait anxiety, Greek citizens had a moderate level (score 46), while Cypriots had a low level (score 36). It is 
worth noting that women experience both of these emotions to a lesser extent than men (p <0.05), Greeks 
experience permanent stress to a greater level than Cypriots (p <0.05), while married people experience 
more state anxiety compared to single (p <0.05). 
Conclusions: The present research found that citizens in both countries experienced a psychological 
depression mood. In particular, it was observed that Greeks experience less intense feelings such as rest, 
security and calm due to the fact that Greece was faced with such conditions for much longer time than 
Cypriot’s citizens. 
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