
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ 

Tο άγχος είναι ένα συναίσθημα που όλοι οι άνθρωποι έχουν βιώσει και βιώνουν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα στη ζωή τους. Είναι μια  φυσιολογική αντίδραση  του οργανισμού μας 

σε μια απειλή ή σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός. Ακόμη, το άγχος μπορεί να εμφανιστεί όταν 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μη οικεία/άγνωστη συνθήκη. 

Το άγχος μικρής ή μέτριας έντασης(λίγο άγχος) μας βοηθάει να ανταπεξέλθουμε στις 

δύσκολες ή απαιτητικές συνθήκες. Μας κινητοποιεί να δράσουμε και οξύνει τις λειτουργίες 

μας(μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση). Το άγχος αυτό το ονομάζουμε δημιουργικό ή 

λειτουργικό άγχος. 

 Όμως, το υψηλό άγχος μεγάλης διάρκειας, δεν μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε. Αντίθετα 

μας μπλοκάρει, μας ακινητοποιεί και δεν μας επιτρέπει να χειριστούμε σωστά την 

κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Αυτό το άγχος το ονομάζουμε μη λειτουργικό άγχος. 

Το παρατεταμένο υψηλό άγχος μπορεί να προκαλέσει έκπτωση στην ποιότητα της ζωής μας. 

Για παράδειγμα ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές στον ύπνο μας, στη διατροφή μας,  να 

έχουμε πόνους στο σώμα, να εμφανίσουμε δερματικές παθήσεις κ.α. Το άγχος ακόμη μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση μας στο σχολείο/εργασία, τη συγκέντρωσή μας, και 

γενικότερα τη ζωή μας σε διάφορα επίπεδα.(κοινωνική-επαγγελματική ζωή) 

 

Τι συμβαίνει όταν έχουμε υψηλό άγχος; 

Εκδηλώνεται με διάφορα σωματικά συμπτώματα όπως: εφίδρωση, τρέμουλο, ταχυκαρδία, 

αίσθημα παλμών, ρίγος, πονοκέφαλος, δύσπνοια, ξηροστομία κ.α. 

Επηρεάζει την συμπεριφορά: αποφυγή καταστάσεων που προκαλούν άγχος, αλλαγές στον 

ύπνο και την διατροφή, υπερανασχόληση με αυτό που προκαλεί άγχος σε σημείο εξάντλησης 

κ.α. 

Επηρεάζει την διάθεση γενικότερα: ευερεθιστότητα, συνεχόμενη ανησυχία, ξεσπάσματα, 

μειωμένη ενέργεια κ.α. 

 

  Αντιμετώπιση: 

Σωματική άσκηση  

Τεχνικές χαλάρωσης(διαφραγματική αναπνοή, τεχνικής της νοερής απεικόνισης)* 

Επικοινωνία με φίλους  

Χόμπι/ευχάριστες δραστηριότητες  

Ξεκούραση 

Σωστή οργάνωση χρόνου  



Θέσπιση ρεαλιστικών στόχων 

Διαλογισμός 

Επαρκής ύπνος 

Επικοινωνία του άγχους μου σε οικεία πρόσωπα 

Καταγραφή σκέψεων  

Ατομική συμβουλευτική 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι: 

  Κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το άγχος 

 Ένας στρεσογόνος παράγοντας για ένα άτομο δεν είναι απαραίτητα στρεσογόνος και για 
κάποιο άλλο 
 

Μερικά σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν άγχος: 

Υπερβολική ενασχόληση με κινητό 

Απομάκρυνση από φίλους 

Απόσυρση 

Αποφυγή επίλυσης προβλημάτων 

Υπερβολική ή ελλιπής κατανάλωση τροφής 

Υπερβολικός ή μη επαρκής ύπνος 

Κατανάλωση αλκοόλ 

Ξεσπάσματα 

Εναλλαγές στη διάθεση 

 

Αν κάποιος δικός μας άνθρωπος βιώνει άγχος και το μοιραστεί μαζί μας : 

Πολλές φορές όταν κάποιος είναι αγχωμένος και το δηλώνει, σπεύδουμε να πούμε 

εκφράσεις όπως «ηρέμησε» ή «μην αγχώνεσαι». Παρά την καλή μας πρόθεση, αυτό είναι 

κάτι που δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στον άνθρωπο που έχει άγχος, καθώς θέλει να 

ηρεμήσει απλώς δεν ξέρει τον τρόπο. Θα ήταν επομένως ωφέλιμο να τον ρωτήσουμε «τι 

είναι αυτό που σε αγχώνει;» ή «τι πιστεύεις θα σε έκανε να χαλαρώσεις». Με αυτόν τον 

τρόπο τον βοηθάμε περισσότερο να καταλάβει τον ακριβή λόγο που είναι αγχωμένος και  

προσπαθούμε μαζί να βρούμε λύσεις αντιμετώπισης. Επίσης, δεν ελαχιστοποιούμε την 

σημαντικότητα του λόγου που κάνει κάποιον να αγχώνεται. Μια συχνή απάντηση που 

δίνουμε είναι «δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι για αυτόν τον λόγο». Λέγοντας όμως αυτήν 



την έκφραση, μειώνουμε το συναίσθημα του άλλου και του δίνουμε την αίσθηση πως είναι 

ασήμαντο και ανύπαρκτο αυτό που αισθάνεται, με αποτέλεσμα να νιώθει μειονεκτικά. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε πως ο καθένας μας αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πράγματα και είναι 

προτιμότερο να  προσπαθήσουμε να δείξουμε συμπόνοια χωρίς να κρίνουμε! 

 

 

*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

• Καθίστε στις θέσεις σας όσο πιο χαλαρά και αναπαυτικά μπορείτε και κλείστε για λίγο 

τα μάτια σας.  

• Ακουμπήστε τις παλάμες σας πάνω στο στομάχι σας, λίγο πάνω από τον αφαλό σας, 

έτσι που να καταλαβαίνετε το διάφραγμα σας που ανεβοκατεβαίνει με κάθε σας 

εισπνοή και εκπνοή. 

• Χαλαρώστε. 

• Εισπνεύστε αέρα ρουφώντας από τη μύτη, βαθιά και αργά, φουσκώνοντας την κοιλιά 

σας προς τα έξω (Αν θέλετε μπορείτε να μετρήσετε αργά  μέχρι το 4). 

• Κρατήστε για λίγο τον αέρα (Μπορείτε να μετρήσετε αργά μέχρι το 2). 

• Εκπνεύστε αργά, από το στόμα, βγάζοντας τον αέρα πρώτα από την κοιλιά (Μετρήστε 

αργά μέχρι το 6). 

• Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα 5 φορές. 

• Μετά τις 5 επαναλήψεις, χαλαρώνουμε για ένα-δύο λεπτά και κατόπιν τεντωνόμαστε  

αργά, για να επιστρέψουμε σιγά-σιγά στην εγρήγορση. 

Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμο να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα κάνοντας 5 

αναπνοές.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

 

• Μπορείτε να είστε ξαπλωμένοι ή καθιστοί σε ένα ήσυχο μέρος.  

• Κλείνετε τα μάτια μας. 

• Ταξιδεύετε με το νου σας σε ένα ήρεμο και γαλήνιο τοπίο(φανταστικό ή πραγματικό).  

• Ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του χαλαρωτικό τοπίο.  

• Σκέφτεστε λοιπόν ότι βρίσκεστε εκεί, χωρίς περισπασμούς.  

• Αφήνετε τον εαυτό σας να περπατήσει στο τοπίο αυτό, να νιώσει ότι είναι όντως εκεί.  

• Επιτρέψτε στον εαυτό σας να ζήσει την στιγμή με όλες σας τις αισθήσεις.  



• Όταν είστε έτοιμοι, ανοίγετε απαλά τα μάτια σας  και επιστρέφετε σιγά σιγά στην 

εγρήγορση. 

 

 

Διαμαντοπούλου Κατερίνα, Ψυχολόγος 

           Πηγή: www.moh.gov.gr 

 
 


