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Τη είκαη ο τρόκος ακηίδραζες; 

 

Χρόκος ακηίδραζες: μνίδεηαη ςξ ηα πνμκηθά δηαζηήμαηα μεηαλφ 

ηεξ πανμοζίαζεξ εκυξ ενεζίζμαημξ θαη ηεξ ακηίδναζεξ, με ηεκ 

πνμτπυζεζε υηη μ ελεηαδυμεκμξ έπεη ιάβεη μδεγίεξ κα ακηηδνάζεη 

υζμ ημ δοκαηυκ γνεγμνυηενα.  

 

Παράγοκηες ποσ ηεκ επερεάδοσκ: 

Είκαη ε έκηαζε, ε δηάνθεηα, ε αίζζεζε πμο ενεζίδεηαη (αθμή, 

υναζε), μ ανηζμυξ ηςκ οπμδμπέςκ πμο ενεζίδεηαη (μέγεζμξ 

ενεζίζμαημξ), θαζχξ επίζεξ θαη ε ειηθία θαη ημ θφιμ ημο 

ελεηαδμμέκμο. Μενηθμί αθυμε πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ημκ 

πνυκμ ακηίδναζεξ είκαη ε θμφναζε, ε έιιεηρε φπκμο, ηα θάνμαθα 

θαη ημ αιθμυι. 

 

Μέηρεζε τρόκοσ ακηίδραζες 

ογθεθνημέκα πνεζημμπμημφκηαη αηζζεηήνεξ ηάζεξ, αημμζθαηνηθήξ 

πίεζεξ θαη δηαζηήμαημξ γηα ηεκ μέηνεζε ημο πνυκμο ακηίδναζεξ 

ημο πενημφ θαη ημο πμδημφ ζε μπηηθυ θαη αθμοζηηθυ ενέζηζμα. Ο 

πνυκμξ ακηίδναζεξ μπμνεί αθυμα κα μεηνεζεί με ηεκ πηχζε εκυξ 

πάναθα απυ ημ φρμξ ηεξ παιάμεξ, υπςξ επίζεξ θαη με ηεκ 

ηζμννυπεζε μηαξ νάβδμο μνηζμέκμο μήθμοξ. 

 

 

 



Γπηπηώζεης ζηεκ θαζεμερηκόηεηα 
Ο θφθιμξ μέναξ θαη κφπηαξ νοζμίδεη ζημκ άκζνςπμ ημ 

βημιμγηθυ ημο νμιυη πμο θαίκεηαη κα είκαη ανθεηά αθνηβέξ 

δεδμμέκμο πςξ ζοπκά λοπκάμε ιίγα ιεπηά πνηκ πηοπήζεη ημ 

λοπκεηήνη. Ωζηυζμ θαίκεηαη κα οπάνπμοκ ζηηγμέξ πμο μ 

πνυκμξ πενκά πημ ανγά ή πημ γνήγμνα. 

 Πενημέκμκηαξ θάηη θανθχκμκηαξ ημ βιέμμα ζημ νμιυη 

αηζζακυμαζηε μ πνυκμξ κα θοιά ανγά. 

 Όηακ είμαζηε ζε νμμακηηθυ νακηεβμφ με πνυζςπμ πμο 

μαξ εκδηαθένεη μαξ θάκεη εκηφπςζε ζημ ηέιμξ "πχξ 

πέναζε ε χνα ηυζμ γνήγμνα". 

 Πεγαίκμκηαξ ζημκ οπμιμγηζηή οπμιμγίδμομε πςξ ζα 

ακαθαιέζμομε ηεκ πιενμθμνία πμο πνεηαδυμαζηε με 

δμοιεηά 5-10 ιεπηχκ εκχ θεφγμκηαξ έπμοκ πενάζεη 20. 

 Ωξ παηδηά μη δηαθμπέξ μαξ ηα θαιμθαίνηα ήηακ μεγάιεξ 

εκχ ζηε μέζε ειηθία μ πνυκμξ ηςκ δηαθμπχκ μαξ 

θαίκεηαη ειάπηζημξ. 

 Κάπμημξ πμο εθηειεί ειεφζενε πηχζε ηνηχκ 

δεοηενμιέπηςκ ζε δίπηο κηχζεη πςξ έπεθηε γηα 

δηπιάζημ ζπεδυκ πνυκμ θαη ε πηχζε απυ μμημζηθιέηα 

πενηγνάθεηαη ςξ "θηκεμαημγναθηθή" απυ ημκ ακαβάηε ζε 

πενίπηςζε αηοπήμαημξ. 

 

          



Οδηθή αζθάιεηα θαη δώκες αζθαιείας 
 

 Ο ΝΟΜΟ ΣΗ ΟΡΜΗ  

Έκα υπεμα πμο πνμζθνμφεη, αθηκεημπμηείηαη άμεζα θαη βίαηα. 

Οη επηβάηεξ πμο δε θμνμφκ δχκεξ αζθαιείαξ ζοκεπίδμοκ κα 

ηαληδεφμοκ μέζα ζημ αοημθίκεημ με ηεκ ίδηα ηαπφηεηα, 

πέθημκηαξ πάκς ζημ ηαμπιυ ή ζημ πανμπνίδ. Η μνμή με ηεκ 

μπμία πηοπμφκ είκαη ίζε με ημ γηκυμεκμ ηςκ θηιχκ ημοξ επί 

ηεκ ηαπφηεηα θαηά ηε ζηηγμή ηεξ πνυζθνμοζεξ. Γηα 

πανάδεηγμα, ζε μηα πνυζθνμοζε με 50 πηιηυμεηνα ηεκ χνα, 

έκαξ άκζνςπμξ 80 θηιχκ, ζα πηοπήζεη με (50Χ80 = 4.000 

θηιά) μνμή ηεζζάνςκ ηυκςκ! Μόκο ε δχκε αζθαιείαξ μπμνεί 

πνμθοιάλεη θάπμημκ άκζνςπμ ζε ηέημηα πενίπηςζε. 

                         

                   
 

 ε πενίπηςζε αηοπήμαημξ, μ θίκδοκμξ ζακάημο ημο μδεγμφ 

αοημθηκήημο ή θάπμημο άιιμο επηβάηε ηεξ μπνμζηηκήξ ζέζεξ, 

ιυγς ημο υηη οπάνπμοκ επηβάηεξ ζημ πίζς θάζηζμα πμο δεκ 

έπμοκ βάιεη ηε δχκε αζθαιείαξ ημοξ, είκαη 5 θμνέξ 

μεγαιφηενμξ. Οη πίζς επηβάηεξ ζα πνμζθνμφζμοκ πάκς 

ζημοξ δεμέκμοξ μπνμζηηκμφξ με ηεκ μνμή εκυξ ειέθακηα 

ηεζζάνςκ ηυκςκ.  

 

 



Αιθοόι θαη οδήγεζε 
 

 
 

Η επίδναζε ημο αιθμυι ζημκ εγθέθαιμ επηβναδφκεη ημ πνυκμ 

πμο πνεηάδεζηε γηα κα ακηηδνάζεηε. Χνεηάδεζηε πενηζζυηενμξ 

πνυκμ γηα κα ακηαπμθνηζείηε ζε θαηαζηάζεηξ θαη θηκδφκμοξ. 

Ακ μδεγείηε αοημθίκεημ (ή μεπακή ή αθυμε θαη πμδήιαημ) ε 

ακηίιερε ηεξ απυζηαζεξ αολάκεηαη. Γηα πανάδεηγμα, ακ 

πενάζεη μηα γάηα μπνμζηά απυ ημ αοημθίκεημ ζα οπάνλεη 

θαζοζηένεζε μεηαλφ ημο πνυκμο πμο  ζα δείηε ημκ θίκδοκμ 

θαη ημο πνυκμο πμο ζα βάιεηε ημ πυδη ζαξ ζημ θνέκμ. 

Εθηημάηαη υηη μία μμκάδα αιθμυι  μπμνεί κα αολήζεη ημ πνυκμ 

ακηίιερεξ ηεξ απυζηαζεξ θαηά 20%. 

 

φμθςκα με ένεοκεξ, έκαξ μδεγυξ πμο έπεη θαηακαιχζεη 

αιθμυι,  ζα ακηημεηςπίζεη θάπμημ ή θαη υια απυ ηα αθυιμοζα 

ακ μδεγήζεη: 

 

•  Θα οπμηημήζεη ηηξ απμζηάζεηξ θαη ηεκ ηαπφηεηα ηςκ άιιςκ 

μπεμάηςκ ζημ δνυμμ. 

•  Θα επενεαζηεί ε υναζή ημο. 

•  Θα επηβναδοκζεί μ πνυκμξ ακηίδναζεξ. 

•  Θα οπενεθηημήζεη ηηξ δοκαηυηεηέξ ημο. 

 



Παραηερεηηθόηεηα 
 Παναηενεηηθυηεηα είκαη ε ηθακυηεηα ζηε ζογθέκηνςζε 

ηεξ εοζοκείδεηεξ πνμζμπήξ ηςκ αηζζήζεςκ ζε δηάθμνα 

ακηηθείμεκα ή γεγμκυηα πςνίξ κα πάκεηαη ε εκζοκείδεηε 

επαθή με ημ οπυιμηπμ πενηβάιιμκ. 

 ηε θοζηθή νμή ηεξ ακζνχπηκεξ δνάζεξ θαη 

ζομπενηθμνάξ δεκ απμηοπχκμκηαη υιεξ μη παναηενήζεηξ απυ 

ηηξ αηζζήζεηξ εκζοκείδεηα ζηεκ ακζνχπηκε μκήμε θαη πμιιέξ 

ιεπημμένεηεξ δηαθεφγμοκ. Η ηθακυηεηα, εκχ δνα με θοζηθυ 

ηνυπμ, κα ζογθναηεί ηαληκμμεμέκε ηεκ πιενμθμνία ηςκ 

αηζζήζεςκ ζε μεγαιφηενμ βαζμυ απυ υηη μ μέζμξ άκζνςπμξ, 

χζηε κα μπμνεί κα ηεκ ακαζφνεη θαη κα ηεκ ζοκδέζεη ανγυηενα 

με άιιεξ πιενμθμνίεξ θαη γκχζεηξ, παναθηενίδεη έκακ 

άκζνςπμ ςξ παναηενεηηθυ. 

Ακηακαθιαζηηθά 

Η ακηακαθιαζηηθή ζομπενηθμνά απμηειεί άμεζε ακηίδναζε 

ζηα θοζηθυ-πεμηθά ενεζίζμαηα ημο πενηβάιιμκημξ θαη έπεη κα 

θάκεη με θαηχηενεξ ιεηημονγίεξ. Η νφζμηζε ημο μοσθμφ ηυκμο 

ζε υιμ ημ ζχμα γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ ζηάζεξ θαη ηεκ εθηέιεζε 

ηςκ θηκήζεςκ είκαη ιεηημονγία ημο ζοζηήμαημξ. Σα 

ακηακαθιαζηηθά παίδμοκ θονίανπμ νυιμ ζηε νφζμηζε ημο 

βαζμμφ ηεξ θαηακμμήξ ημο μοσθμφ ηυκμο. Σα πενηζζυηενα απυ 

αοηά ηα ακηακαθιαζηηθά πνμθαιμφκηαη απυ ημκ ενεζηζμυ ηςκ 

αηζζεηηθχκ οπμδμπέςκ ηςκ μοχκ, ηςκ ανζνχζεςκ θαη απυ 

ημκ ιαβφνηκζμ. Ελαηνέζεηξ είκαη εθείκεξ μη ακηηδνάζεηξ 

πνμζακαημιηζμμφ, μη μπμίεξ πνμθαιμφκηαη απυ ημκ απηηθυ 

ενεζηζμυ ηεξ επηθάκεηαξ ημο ζχμαημξ θαη μπηηθά 

ακηακαθιαζηηθά πνμζακαημιηζµμφ. 

              

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7


Τατύηεηα ακηίδραζες 
 

Σαπφηεηα ακηίδναζεξ: Η ηθακυηεηα κα ακηηδνά θακείξ ζημ 

μηθνυηενμ δοκαηυ πνυκμ ζε έκα ενέζηζμα. Ενέζηζμα - 

θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα -επελενγαζία ζηα θηκεηηθά θέκηνα 

ημο εγθεθάιμο θαη ηεξ πανεγθεθαιίδαξ- εκημιή ζηηξ μοσθέξ 

ίκεξ- ιακζάκςκ πνυκμξ ακηίδναζεξ ζημ ενέζηζμα. 

 

 Απιή ακηίδναζε: ογθεθνημέκε απάκηεζε ζε έκα γκςζηυ 

ενέζηζμα π.π. πονμβμιηζμυξ εθθίκεζεξ. Η πνμακαγγειία ημο 

ενεζίζμαημξ επηδνά ζεηηθά ζηεκ ηαπφηαηα ακηίδναζεξ. Η 

ζοκεπήξ επακάιερε με ζηαζενέξ θηκήζεηξ μεηχκεη αηζζεηά ημ 

πνυκμ ακηίδναζεξ. Εκδεηθηηθή βειηίςζε δνμμέα απυ 0,27 ζε 

0,17 sec. 

 

Ιθακυηεηα πνυβιερεξ: Σμ οπμθείμεκμ θαιείηαη κα επηιέλεη 

απυ έκα μεγάιμ ανηζμυ πηζακχκ ακηηδνάζεςκ ηεκ πημ 

θαηάιιειε. Όζμ πενηζζυηενμ θνίζημε είκαη ε απυθαζε πμο 

θαιείηαη κα ιάβεη, ηυζμ μεγαιφηενμξ είκαη μ πνυκμξ 

ακηίδναζεξ. Χαναθηενηζηηθέξ ηημέξ ζηηξ αζιμπαηδηέξ είκαη 

πνυκμη πενίπμο ζηα 0,5 sec. Όζμ πενηζζυηενμ έμπεηνμ θαη 

πνμπμκεμέκμ είκαη ημ οπμθείμεκμ ηυζμ πενηζζυηενμ 

μεηχκεηαη μ πνυκμξ ακηίδναζεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βηβιηογραθία 
 

http://logioshermes.blogspot.com 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Χνυκμξ 
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http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=105 
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http://paroutsas.jmc.gr/psychol.htm 
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