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«Σύνθετο Ψυχικό Τραύμα: Διερεύνηση της επίδρασης του αντίκτυπου της ταυτότητας (φύλου 

και σεξουαλικής), του οικογενειακού περιβάλλοντος και των τραυματικών εμπειριών κατά 

την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες 

(C-PTSD) κατά την ενήλικη ζωή.» 

Περίληψη  

Η ανάπτυξη της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες επιδρά σε διάφορους τομείς της 

ζωής του ατόμου και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Ένας βασικός παράγοντας που 

συνιστά την ανάπτυξη της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες είναι η ταυτότητα του 

ατόμου. Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ταυτότητα φύλου και τη σεξουαλική 

ταυτότητα (προσανατολισμό) του ατόμου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει την 

συμβολή της ταυτότητας, του οικογενειακού περιβάλλοντος και των τραυματικών εμπειριών που 

βίωσε κάποιο άτομο κατά την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη Σύνθετης Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες κατά την ενήλικη ζωή.  

Για τη διεξαγωγή της μελέτης αυτής ακολουθήθηκε ποσοτική μέθοδος μέσω συλλογής ποσοτικών 

και αριθμητικών δεδομένων για πιο άμεσα και έγκυρα αποτελέσματα. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Διεθνές Ερωτηματολόγιο Ψυχικού Τραύματος (ITQ), η Κλίμακα 

Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος (GPS) και η Κλίμακα Παιδικής Προσκόλλησης και Σχεσιακού 

Τραύματος (CARTS). Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη στατιστική ανάλυση ήταν από το 

ITQ, από την οποία προέκυψε σαφής διάκριση μεταξύ διαγνώσεων PTSD και C-PTSD, με 

υψηλότερη εμφάνιση του C-PTSD. Ταυτόχρονα στις μη ετεροκανονικές (ΛΟΑΤΚ+) ταυτότητες 

διακρίνεται συχνότερη εμφάνιση του C-PTSD. Ακόμα, όλοι οι ερωτηθέντες που δεν είναι straight, 

έχουν αποκαλύψει το σεξουαλικό τους προσανατολισμό και υπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκονται 

πάντα σε εγρήγορση και νιώθουν συχνά νευρικότητα. Επιπλέον, από τη μελέτη αυτή προέκυψε 

πως τα άτομα με μη ετεροκανονική ταυτότητα έχουν την τάση να είναι πιο επιβαρυμένα σε 

επίπεδο Αυτοοργάνωσης. Τέλος, εμφανίζεται η ταυτότητα φύλου να επηρεάζει τη διάγνωση τόσο 

του PTSD όσο και του C-PTSD, ενώ ο σεξουαλικός προσανατολισμός επηρεάζει το σύνολο της 

βαθμολογίας PTSD και DSO.  

Λέξεις κλειδιά: Σύνθετο Ψυχικό Τραύμα, Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, Παιδικό 

Τραύμα, Αναπτυξιακό Τραύμα, ΛΟΑΤΚ+ ταυτότητες, ετεροκανονικότητα 



6 

 

"Complex Mental Trauma: Investigating the Impact of Identity (Gender and Sexuality), 

Family Environment and Traumatic Experiences during Childhood / Adolescence in the 

Development of Complex Post-Traumatic Stress Disorder (C-PTSD) in Adulthood." 

Abstract 

The development of complex post-traumatic stress disorder affects various areas of a person's life 

and is influenced by a variety of factors. A key factor influencing the development of the complex 

post-traumatic stress disorder is the identity of the individual. Regarding identity, in this present 

research we focus on gender identity and sexual identity (orientation) of the individual. The 

purpose of this paper is to study the impact of identity, family environment and traumatic 

experiences during childhood / adolescence in the development of Complex Post-Traumatic Stress 

Disorder in adulthood. 

To conduct this study, a quantitative method was followed through the collection of quantitative 

and numerical data for more immediate and valid results. The International Trauma Questionnaire 

(ITQ), the Global Psychotrauma Screen (GPS) and Childhood Attachment and Relational Trauma 

Scale (CARTS) were used for data collection. The data used were only from SurveyMonkey with 

embedded the ITQ, which proceeded to a statistical analysis, from which the analysis showed a 

clear distinction between PTSD and C-PTSD diagnosis, with a higher frequency of C-PTSD. 

Furthermore, non heteronormal (LGBTQ+) identities appeared to have more frequent occurrence 

of C-PTSD. Moreover, all respondents who are not straight, have revealed their sexual orientation 

and there are people who are always vigilant and often feel nervous. In addition, this study showed 

that people with non-heterosexual gender identity tend to be more burdened in terms of self-

organization. Individual’s gender identity also affects both the diagnosis of post-traumatic stress 

disorder and the diagnosis of complex post-traumatic stress disorder, while sexual orientation 

affects the overall PTSD score and the overall DSO score. 

Key Words: Complex Mental Trauma, Post Traumatic Stress Disorder, Child Trauma, 

Developmental Trauma, LGBTQ+ identities, heteronormativity 
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Εισαγωγή 

Τα τραυματικά βιώματα ενός ατόμου το επηρεάζουν άμεσα σε φυσικό, διανοητικό και 

συναισθηματικό επίπεδο με αποτέλεσμα να προκληθούν επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική 

του ανάπτυξη, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του καθώς και στην ποιότητα τόσο της 

παιδικής όσο και της ενήλικης ζωής (Paraschakis, 2008). Η πιο διαδεδομένη και συχνή διαταραχή 

που εμφανίζουν κατά την ενήλικη ζωή τα άτομα τα οποία στην παιδική τους ηλικία έχουν βιώσει 

κάποιο τραύμα, είναι η Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD).  

Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) είναι μια χρόνια κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

από τη διαρκή αναβίωση του τραύματος και των συναισθημάτων, των σκέψεων και των 

ερεθισμάτων που συνοδεύουν αυτό, ενώ αναφορικά με τη διάθεσή του το άτομο φαίνεται να 

παρουσιάζει πολλές εναλλαγές (Kohak & Kilih, 2017). 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση που έχει o 

αντίκτυπος της ταυτότητας, του οικογενειακού περιβάλλοντος και των τραυματικών εμπειριών 

που βίωσε κάποιο άτομο κατά την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη Σύνθετης Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες κατά την ενήλικη ζωή. Αποτελείται από δυο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος, αρχικά, γίνεται αναφορά στην ταυτότητα του ατόμου, 

έπειτα παρουσιάζεται ο θεσμός της οικογένειας και η συμβολή της στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας του ατόμου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το παιδικό τραύμα καθώς και οι παράγοντες 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη τραύματος σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος, παρουσιάζεται το 

μετατραυματικό και το σύνθετο μετατραυματικό στρες.  

Στο ερευνητικό μέρος, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, για τη διεξαγωγή της οποίας ακολουθήθηκε 

ποσοτική μέθοδος, μέσω ποσοτικών - αριθμητικών δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με τη 

χρήση ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου και έπειτα ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων από την οποία προέκυψαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.  
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Κεφάλαιο 1ο – Ταυτότητα 

Η ανθρώπινη ταυτότητα αποτελεί μία σύνθεση στοιχείων που κάνει το κάθε άτομο να νιώθει 

μοναδικό. Οι μεταμοντέρνες κοινωνικές συνθήκες, οδηγούν στη συνεχή ένταξη νέων στοιχείων 

προκειμένου να επιβιώσει, καθώς και να αναπλαισιώσει την εκάστοτε συνθήκη, προσδίδοντας το 

αντίστοιχο νόημα κάθε φορά. 

1.1 Διασταυρούμενες Ταυτότητες – Διαθεματικότητα (Ιntersectionality) 

Η προσωπική ταυτότητα δεν αποτελεί κάτι το δεδομένο όπως η ταυτότητα ορισμένων 

αντικειμένων. Η «εαυτόν ταυτότητα» προϋποθέτει αυτο-συνείδηση, δηλαδή αναστοχαστική 

αναδίπλωση (Θεοδωρίδης, 2001) ή την κατοπτρική εικόνα όπως αναφέρει ο Γάλλος φιλόσοφος 

Lacan. Με αυτή την έννοια η προσωπική ταυτότητα, ορίζεται ως «ο εαυτός όπως αναστοχαστικά 

κατανοείται από το πρόσωπο με όρους προσωπικής βιογραφίας» (Giddens 1991: 53). 

Η έννοια της συλλογικής ταυτότητας ενέχει και την έννοια της αναγνώρισης. Όταν κάποια άτομα 

αλληλοαναγνωρίζονται ως όμοια, αυτό σημαίνει ότι υπερτονίζουν μια ιδιότητα ως κυρίαρχη, που 

τα καθιστά συμμέτοχους ευρύτερων ομάδων, καθώς αποκλείουν ή υποτονίζουν άλλες ιδιότητες. 

Ανα-γνωρίζονται, δηλαδή, σημαίνει ότι ξαναβλέπουν ο ένας τον άλλο με μια δεύτερη πρόσθετη 

ματιά. Ταυτόχρονα παρα-γνωρίζουν, δηλαδή παρα-βλέπουν, εκείνο, ή εκείνα τα χαρακτηριστικά, 

που τους καθιστούν διαφορετικούς (Θεοδωρίδης, 2001). 

Με τον όρο εθνική ταυτότητα ορίζεται ένα σύνολο στοιχείων τα οποία προσδίδουν συγκεκριμένη 

εθνική υπόσταση σε άτομο,-α ή ομάδες ατόμων. Αποτελεί τον όρο μέσω του οποίου ομάδες ή 

άτομα αυτοπροσδιορίζονται εθνικά. Μια εθνική ταυτότητα, όπως και κάθε άλλη ταυτότητα, δεν 

αποτελεί σταθερό και αμετάβλητο στοιχείο. Πρόκειται για νοητική κατασκευή που 

διαμορφώνεται σταδιακά σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες 

(Μαράτου-Αλιφάντη & Γαληνού, 1999). Η εθνική ταυτότητα θεωρείται προϊόν μακρών, συνεχών 

και αδιάσπαστων ιστορικών διαδικασιών (Θεοδωρίδης, 2001). 

Οι Tajfel και Turner (1979) αναφέρουν ότι η κοινωνική ταυτότητα ορίζεται από εκείνες τις όψεις 

της αυτοεικόνας ενός ατόμου που προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες ή ομάδες στις 

οποίες θεωρεί το ίδιο το άτομο ότι ανήκει. 
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Το κάθε άτομο έχει πολλαπλές ταυτότητες (διασταυρούμενες) που καθορίζονται μέσα από: 

 Βιολογικό Φύλο 

 Κοινωνικό Φύλο 

 Ταυτότητα Φύλου 

 Ταυτότητα Σεξουαλικού Προσανατολισμού 

 Φυλή 

 Εθνικότητα – Χώρα καταγωγής 

 Τόπος / Χώρα διαμονής 

 Γλώσσα 

 Εκπαίδευση 

 Εργασία 

 Οικονομική Κατάσταση 

 Οικογενειακή Κατάσταση 

 Κοινωνική Τάξη 

 Ηλικία 

 Σωματική Υγεία 

 Ψυχική Υγεία 

 Εμφάνιση 

 Χόμπι - Δραστηριότητες 

 

Η διαθεματικότητα έχει να κάνει με το ότι το άτομο φέρει πολλαπλές ταυτότητες ταυτόχρονα, και 

μπορεί να καθίσταται θύμα διακρίσεων για το χρώμα και τη θρησκεία του, για το σεξουαλικό του 

προσανατολισμό ή για όλα αυτά μαζί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διακρίσεις, επομένως, θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και στο σύνολό τους. 

Η θεωρία των διασταυρούμενων ταυτοτήτων (intersectionality theory) ξεκινά από την Crenshaw 

(1989) ως μία πρόταση για την αποδόμηση της κατηγορίας «γυναίκα». Στην κατηγορία «γυναίκα» 

περιλαμβάνονται οι διαστάσεις της ταξικότητας, του φύλου και της φυλής, κ.ο.κ., οι οποίες 

εντούτοις δεν είναι μοιρασμένες ισοδύναμα μεταξύ των γυναικών και δεν αποτυπώνουν τις 

διακρίσεις, τις ανισότητες και τις πολλαπλές καταπιέσεις των μαύρων γυναικών (Prins, 2006).  
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Η Patricia Hill Collins (1990) περιγράφει τη θεωρία της διαθεματικότητας ως μια «ανάλυση που 

βασίζεται στον ισχυρισμό ότι τα συστήματα της φυλής, της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της 

σεξουαλικότητας, της εθνοτικότητας, του έθνους και της ηλικίας συγκροτούν αμοιβαίως 

δομούμενα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής οργάνωσης, τα οποία διαμορφώνουν τα βιώματα των 

μαύρων γυναικών και, με τη σειρά τους, διαμορφώνονται από τις μαύρες γυναίκες». 

Η Phoenix (2009) ορίζει την υποκειμενικοποίηση ως αρχικό σημείο της θεωρίας των 

διασταυρούμενων ταυτοτήτων. Τα υποκείμενα κατασκευάζονται μέσω της βιωμένης εμπειρίας 

και των καθημερινών πρακτικών και συγκεντρώνουν πολλαπλές διασταυρούμενες κοινωνικές 

ταυτότητες (φύλο, εθνικότητα, κοινωνική τάξη, κτλ.) σε συγκεκριμένη κοινωνική θέση, όπως ο 

χώρος παροχής εργασίας, ενώ υπάγονται σε συγκεκριμένους κοινωνικούς τόπους και ομάδες. 

Ο John D’Emilio (1992) ισχυρίζεται πως η γκέι ταυτότητα ως κατηγορία αναπτύχθηκε μέσω της 

αντιφατικής κίνησης της πυρηνικής οικογένειας. Υποστηρίζει την ύπαρξη διάκρισης μεταξύ της 

γκέι συμπεριφοράς και της γκέι ταυτότητας: «στο αποικιοκρατικό σύστημα παραγωγής δεν 

υπήρχε ο ‘κοινωνικός χώρος’ που να επιτρέπει στους άνδρες και τις γυναίκες να είναι γκέι. Η 

επιβίωση ήταν δομημένη γύρω από τη συμμετοχή στην πυρηνική οικογένεια». 

 

1.2 Ταυτότητα φύλου 

Η έννοια του φύλου, αποτελεί ένα πολυσύνθετο πεδίο ανάλυσης, η διάκριση του οποίου σε 

βιολογικό και κοινωνικό επίπεδο αποτελεί ως και σήμερα τόσο πεδίο διαμάχης όσο και πεδίο 

συνεχούς επιστημονικής έρευνας. 

Με τον όρο ταυτότητα φύλου αναφερόμαστε στην εσωτερική αίσθηση που έχει ένα άτομο για το 

φύλο του. Η ταυτότητα φύλου των ατόμων αναμένεται να ταυτίζεται με το φύλο που τους 

αποδόθηκε κατά τη γέννηση βάσει των βιολογικών – ανατομικών χαρακτηριστικών τους, ωστόσο 

αυτό δεν ισχύει για όλα τα άτομα (Παγάνης, 2020).  

Ο όρος σις (cisgender ή cis) περιγράφει τα άτομα που η ταυτότητα φύλου τους ταυτίζεται με το 

αποδοθέν κατά τη γέννηση φύλο τους (Παγάνης, 2020). Παράδειγμα: Το φύλο που αποδόθηκε 

κατά τη γέννηση είναι αγόρι-άρρεν (ΧΥ χρωμοσώματα) και το άτομο αυτοπροσδιορίζεται ως 

άντρας.  
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Ο όρος τρανς (transgender ή trans / διεμφυλική,-ό(ς)) περιγράφει τα άτομα των οποίων η 

ταυτότητα φύλου διαφέρει από το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση (Παγάνης, 2020). 

Παράδειγμα: Το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση είναι κορίτσι-θήλυ (ΧΧ χρωμοσώματα) 

και το άτομο αυτοπροσδιορίζεται ως άντρας. 

Ο όρος non-binary περιγράφει τα άτομα που η ταυτότητα φύλου τους βρίσκεται έξω από το 

δίπολο άντρας – γυναίκα. Περιλαμβάνει διάφορες ταυτότητες φύλου εκτός του διπόλου, οι οποίες 

δεν αφορούν την ίδια ακριβώς εμπειρία φύλου όπως ένα άτομο που βιώνει την ταυτότητα φύλου 

του ως ρευστή (gender-fluid), να βιώνει την απουσία μιας ταυτότητας φύλου (agender), να βιώνει 

την ταυτότητά του ως ένα συνδυασμό δύο ταυτοτήτων φύλου (bigender) κ.α. (Παγάνης, 2020).  

Ο όρος gender non-conforming (GNC ή ασυμφωνία φύλου) χρησιμοποιείται για τα άτομα των 

οποίων η ταυτότητα φύλου δεν ταυτίζεται απόλυτα με το φύλο που τους αποδόθηκε στη γέννηση 

ή/και η έκφραση φύλου τους διαφέρει από αυτή που αναμένεται να επιτελούν βάσει του 

αποδοθέντος φύλου τους (Παγάνης, 2020). 

Ο όρος έκφραση φύλου περιλαμβάνει όλες τις συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά εκείνα μέσα 

από τα οποία ένα άτομο εκφράζει το φύλου του: το χτένισμα, το ντύσιμο, ο τρόπος που μιλάει ή 

κινείται, αλλά και άλλες συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα (Παγάνης, 2020). 

Τον όρο questioning χρησιμοποιούν τα άτομα που διερευνούν την ταυτότητα φύλου τους για όσο 

διάστημα διαρκεί αυτή η διερεύνηση (Παγάνης, 2020). 

 

1.3 Ταυτότητα Σεξουαλικού Προσανατολισμού 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στη ρομαντική – συναισθηματική και τη 

σεξουαλική έλξη την οποία βιώνει ένα άτομο για άλλα άτομα. Αν και αναμένεται, βάσει των 

κοινωνικών προσδοκιών, τα δύο αυτά είδη έλξης να ταυτίζονται για κάθε άτομο, αυτό δε 

συμβαίνει πάντοτε. Παράδειγμα: ορισμένα άτομα βρίσκονται στο φάσμα της ασεξουαλικότητας, 

δηλαδή δε βιώνουν σεξουαλική έλξη (ασέξουαλ/asexual). Αντίστοιχα, ένα άτομο μπορεί να 

αυτοπροσδιορίζεται ως aromantic, να μη βιώνει ρομαντική έλξη (Παγάνης, 2020). 
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Ένας βασικός διαχωρισμός των ταυτοτήτων σεξουαλικού προσανατολισμού αφορά εάν το άτομο 

αισθάνεται έλξη προς ένα (μονοσεξουαλικότητα) ή περισσότερα φύλα (πολυσεξουαλικότητα). 

Στην ομπρέλα της μονοσεξουαλικότητας συναντάται: 

Ετεροφυλόφιλη,-ος (ή στρειτ/straight): για άντρες που έλκονται αποκλειστικά από γυναίκες και, 

αντίστοιχα, από γυναίκες οι οποίες έλκονται αποκλειστικά από άντρες. 

Λεσβία (Lesbian): για γυναίκες που έλκονται αποκλειστικά από γυναίκες 

Γκέι (ομοφυλόφιλος/-η ή Gay): αναφέρεται πιο συχνά σε άντρες που έλκονται αποκλειστικά από 

άντρες, ωστόσο χρησιμοποιείται και από γυναίκες που έλκονται αποκλειστικά από γυναίκες. 

Οι κυριότεροι όροι πολυσεξουαλικότητας είναι οι όροι αμφιλοφυλόφιλη,-ο(ς) (ή μπάι/Bi) και 

πανσέξουαλ (pansexual). 
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Σημαντικά σημεία: 

• Οι όροι που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν τους κοινούς αποδεκτούς όρους και 

προέρχονται από την ίδια την κοινότητα. 

• Κάθε έννοια (π.χ. ταυτότητα φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός κ.λ.π.) προσεγγίζεται 

ξεχωριστά και είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Δεν μπορούμε γνωρίζοντας το πως 

αυτοπροσδιορίζεται ένα άτομο ως προς κάποια από αυτές τις έννοιες να κάνουμε 

υποθέσεις για τις υπόλοιπες. 

• Τόσο το φύλο όσο και η έλξη προσεγγίζονται ως φάσμα. Κάθε άτομο μπορεί να 

τοποθετήσει τον εαυτό σου σε διαφορετικά σημεία του φάσματος, καθώς και σε 

περισσότερες από μία γραμμές ταυτόχρονα (Παγάνης, 2020). 

 

1.4 Η στάση της οικογένειας 

Η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού και ιδιαίτερα του εφήβου 

στην κομβική αυτή φάση. Η υποστήριξη που θα λάβει το παιδί είναι το στοιχείο που θα το 

βοηθήσει να είναι αυτό-αποτελεσματικό και να διαχειρίζεται κατάλληλα τις όποιες καταστάσεις 

και δυσκολίες (Guerra et al., 2018). Η στάση της οικογένειας απέναντι στο παιδί είναι σημαντική. 

Η οικογένεια θα προσφέρει τη σωστή και αποτελεσματική υποστήριξη με την εκάστοτε 

κατάλληλη συμβολή των ειδικοτήτων ψυχικής και σωματικής υγείας. Κύριο μέλημα είναι να 

λάβουν οι γονείς τις κατάλληλες συμβουλές και οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και την 

υποστήριξη των παιδιών τους. Στόχος της οικογένειας είναι να δημιουργήσει ένα σταθερό και 

ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση με ψυχραιμία και συνέπεια, 

να καθορίζει ξεκάθαρους κανόνες ενώ θα παρέχει πολλή αγάπη και στοργή. Είναι καίριο οι γονείς 

να μη διστάζουν να απευθυνθούν για βοήθεια και συμβουλές σε κάποιον ειδικό που θα προσφέρει 

εξειδικευμένη γνώση τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ίδιους, είτε ψυχολόγους, ψυχίατρους, 

σχολικούς συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς σε Κέντρα Υπηρεσίας Οικογενειών ή 

Συμβουλευτικά Κέντρα (Wong et al., 2013). Ακόμη περισσότερο η βοήθεια ειδικών είναι κρίσιμη 

στην περίπτωση που και οι γονείς αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, σωματικά (αναπηρία κτλ), 

ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα (χρήστες ουσιών ή πρώην κατάδικοι) ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής του συνόλου της οικογένειας (Guerra et al., 2018). 
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1.5 Αποπαθολογιοποίηση 

1.5.1 Από τη Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου και τη Διαταραχή Δυσφορίας Φύλου στην 

Ασυμφωνία φύλου 

Η τοποθέτηση των επιστημόνων αναφορικά με την ταυτότητα φύλου και τη διαφοροποίηση του 

ρόλου του φύλου έχει διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου τόσο για τη Διεθνή Στατιστική 

Ταξινόμηση των Νοσημάτων (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems, ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και για το Στατιστικό Εγχειρίδιο 

Ψυχικής Διαταραχής της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, DSM). Οι σεξουαλικές αποκλίσεις περιέλαβαν τη νέα διάγνωση του τραβεστί 

για πρώτη φορά (Εικόνα 1). Η ακριβής έννοια του τραβεστί δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια καθώς οι ορισμοί των διαγνωστικών κατηγοριών δε δόθηκαν στο ICD-8. Παρόλα αυτά 

ο όρος χρησιμοποιήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι που έδωσε τη θέση του στον όρο 

«τρανσεξουαλισμός». Οι Hamburger et al. (1953) χρησιμοποίησαν τον όρο τραβεστουρισμός 

προκειμένου να περιγράψουν τη χειρουργική επέμβαση του Jorgensen γεγονός που εικάζεται πως 

έδωσε το έναυσμα για την εισαγωγή στο ICD-8. Στη συνέχεια στο ICD-9 (1975) έγινε 

αντικατάσταση του όρου «transvestitism» με τον όρο «transvestism», που απέδιδε τη σεξουαλική 

απόκλιση, όπου η σεξουαλική απόλαυση προερχόταν από το ντύσιμο του ατόμου με ρούχα του 

αντίθετου φύλου. Ωστόσο, δεν υπάρχει συνεπής προσπάθεια ανάληψης της ταυτότητας ή της 

συμπεριφοράς του αντίθετου φύλου. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας 

όπου προστίθεντο αποκλειστικά τρανσέξουαλ άτομα (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 - Διαγνωστικά εγχειρίδια και ασυμφωνία φύλου 

Το ICD-10 (1990) προέβλεψε σημαντική αναδιοργάνωση του συστήματος ταξινόμησης 

περιλαμβάνοντας ορισμένες νέες διαγνώσεις φύλου που ήταν αποτέλεσμα των ευρημάτων 

μελετών και ερευνητικών δεδομένων. Παράλληλα με τη διαταραχή συμπεριφοράς και 

προσωπικότητας εμφανίζεται μια νέα κατηγορία διαταραχών ταυτότητας φύλου που περιλαμβάνει 

5 διαγνώσεις: τον τρανσεξουαλισμό, τον τρανσβεστισμό διπλού ρόλου, τη διαταραχή ταυτότητας 

φύλου κατά την παιδική ηλικία, άλλες διαταραχές ταυτότητας φύλου και μη καθορισμένες 

διαγνώσεις (Εικόνα 1). Η αναθεώρηση του ICD -11 δημοσιεύθηκε το 2015, ενώ προηγουμένως 

πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αξιολόγηση των κλινικών και 
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ερευνητικών δεδομένων με στόχο την αναθεώρηση διαγνωστικών κατηγοριών που σχετίζονται με 

τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου. Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα έχει 

πραγματοποιηθεί μετονομασία της διαταραχής φύλου σε ασυμφωνία φύλου προκαλώντας 

μεταβολή στη σύσταση του ICD (Drescher, Cohen-Kettenis, & Winter, 2012). 

Με παρόμοιο τρόπο οι διαγνώσεις ταυτότητας φύλου μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 

εγχειρίδιο Διαγνωστικής και Στατιστικής (DSM) του APA. Όπως στα ICDs 6-8, δεν υπήρχε σαφής 

διάγνωση, το ίδιο συνέβη και στα DSM-I (1952) και DSM-II (1968) αναφορικά με τη διάγνωση 

φύλου. Το 1980 δημιουργήθηκε το DSM-III που απομακρύνθηκε από την ψυχοδυναμική θεωρία 

στην οποία στηρίζονταν τα προηγούμενα εγχειρίδια, υιοθετώντας ένα νέο-Kraepelinian 

περιγραφικό πλαίσιο το οποίο βασιζόταν στα σύγχρονα ευρήματα. Οι ερευνητές Zucker και 

Spitzer (2005) αποτυπώνουν τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία του διαγνωστικού 

εγχειριδίου DSM αναφέροντας πως ήδη από τη δεκαετία του 1960 η ψυχιατρική της Βόρειας 

Αμερικής, παρατηρώντας πιο συστηματικά το φαινόμενο του τρανσεξουαλισμού. Αυτό συνέβη 

διότι οι επιστήμονες αντιλήφθηκαν την έντονη ανάγκη των ενήλικων ασθενών τους που υπέφεραν 

από τη δυσφορία φύλου και αναζητούσαν τη θεραπεία, είτε αυτή πρόκειται για ορμονοθεραπεία 

είτε για επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού (ή επιβεβαίωσης) φύλου. Το 1960 άρχισαν να 

δημιουργούνται τα πρώτα πανεπιστημιακά και νοσοκομειακά κλινικά δεδομένα που σχετίζονται 

με την καταγραφή της ταυτότητας φύλου των ενήλικων ασθενών. 

Οι ερευνητές και πολλοί κλινικοί ιατροί χρησιμοποιούσαν τον όρο τρανσεξουαλισμός για τον 

οποίο υπήρχαν περισσότερα δεδομένα, βάσει των οποίων μπορούσε να αποτελέσει πια ξεχωριστή 

οντότητα. Πολλές ήταν οι μελέτες εκείνες που εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη φαινομενολογία 

και τη φυσική ιστορία διερευνώντας τις ψυχολογικές και βιολογικές διαστάσεις του. Έτσι, στα 

μέσα της δεκαετίας του 1970, που ξεκίνησε και η κατασκευή του DSM-III, υπήρχε επάρκεια 

κλινικών δεδομένων που περιέγραφαν το φαινόμενο και ήταν σε θέση να προτείνουν τα 

κατάλληλα διαγνωστικά κριτήρια. 

Οι ερευνητές Zucker και Spitzer (2005) αναφέρθηκαν στη δημιουργία του DSM-III έως το DSM-

IV-TR αναφορικά με τη δυσφορία φύλου. Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως στην τρίτη έκδοση 

του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-III, 1980), γίνεται 

για πρώτη φορά αναφορά στην εμφάνιση δύο νέων ψυχιατρικών διαγνώσεων που αφορούν σε 

παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Αυτές οι νέες διαγνώσεις ορίζονται ως: διαταραχή ταυτότητας 
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φύλου της παιδικής ηλικίας (GIDC) και τρανσεξουαλισμός που αναφέρεται στον πληθυσμό 

παιδιών και ενηλίκων. Στο εγχειρίδιο DSM-III-R το 1987 προστέθηκε μια ακόμη διάγνωση, 

γνωστή ως διαταραχή ταυτότητας φύλου της εφηβείας και της ενηλικίωσης που αποτελεί μη 

τρανσέξουαλ τύπο ταυτότητας. Αργότερα, το 1994 στο DSM-IV και το 2000 στο DSM-IV-TR, η 

τελευταία διάγνωση που αναφέρθηκε εξαλείφθηκε και οι διαγνώσεις GIDC και 

τρανσεξουαλισμού συγχωνεύτηκαν σε μια ενιαία διάγνωση, που καλείται διαταραχή ταυτότητας 

φύλου (GID) και τα κριτήρια διαφέρουν στον πληθυσμό των ενηλίκων και των παιδιών. Εκτός 

από τις αλλαγές αυτές παρατηρήθηκε και δομική αλλαγή στα διαγνωστικά εγχειρίδια, καθώς η 

κατηγορία διαγνωστικών μεταφέρθηκε σε κεφάλαιο του DSM.  

Τόσο το GIDC όσο και ο τρανσεξουαλισμός αναφέρονται στο DSM-III (1980), ως 

ψυχοσεξουαλικές διαταραχές. Στα DSM-IV (1994) και DSM-IV-TR (2000), μετακινούνται ξανά 

σε μια νέα κατηγορία, τις σεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ταυτότητας φύλου, ενώ ο 

τρανσεξουαλισμός μετονομάζεται σε διαταραχή ταυτότητας φύλου σε εφήβους ή ενήλικες. Στη 

συνέχεια, ενσωματώνονται στην κατηγορία με τις παραφιλίες και τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες 

(Εικόνα 1) (Drescher, 2014).  

 

1.5.2 Ομοφυλοφιλία  

Το 1973 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA) προχώρησε σε αφαίρεση της ομοφυλοφιλίας 

από τη δεύτερη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (DSM-ΙΙ) (Bayer, 1981; 

Drescher & Merlino, 2007), μια κίνηση που προέκυψε έπειτα από τη σύγκριση και αντιπαραβολή 

θεωριών που ανέφεραν την ομοφυλοφιλία ως ασθένεια και ως κάτι φυσιολογικό (Drescher, 2006; 

Rosario, 2003; Sbordone, 2003). Μπορεί να διατυπωθεί μια περιγραφική τυπολογία των θεωριών 

της ομοφυλοφιλίας που έχουν διατυπωθεί σε όλη τη σύγχρονη ιστορία με κυριότερες τη θεωρία 

παθολογίας, ανωριμότητας και φυσιολογικής παραλλαγής (Drescher, 2010). 

Δεν είναι εύκολο να διατυπωθεί μια θεωρία ομοφυλοφιλίας η οποία να στηρίζεται στις αντιλήψεις 

των φύλων και τις πεποιθήσεις κάθε πολιτισμού σχετικά με τις βασικές ιδιότητες, τις στάσεις και 

τις «κανονικές» συμπεριφορές για άντρες και γυναίκες (Drescher, 2007). Κάθε άτομο εκφράζει 

τις προσωπικές του πεποιθήσεις φύλου σύμφωνα με την κουλτούρα που επικρατεί στο κοινωνικό 

σύνολο στο οποίο ζουν και προσδιορίζει έννοιες σχετικά με το φύλο ανάλογα με όσα αισθάνονται 
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και τον τρόπο σκέψης τους. Οι πεποιθήσεις σχετικά με το φύλο προσεγγίζουν όλους τους τομείς 

της καθημερινότητας θέτοντας ερωτήματα και εκφράζοντας ανησυχία για το εάν ένας άντρας 

μπορεί να κλαίει δημόσια, τι θα πρέπει να φορά και αν θα πρέπει ή όχι να κοιμάται με άλλους 

άντρες. Αντίστοιχα πεποιθήσεις φύλων παρατηρούνται και ως προς τον πληθυσμό των γυναικών 

και εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με το εάν μια γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει την καριέρα 

της όπως ένας άντρας ή αν θα πρέπει να περιοριστούν στην ανατροφή των παιδιών τους. Οι 

περισσότερες πεποιθήσεις φύλων που έχουν διατυπωθεί, αφορούν τα δυαδικά φύλα, εκ των 

οποίων το πιο γνωστό είναι άντρας - γυναίκα. Βέβαια, υπάρχει επίσης το δυαδικό του 19ου αιώνα 

ομοφυλοφιλίας / ετεροφυλοφιλίας και το αναδυόμενο δυαδικό του 21ου αιώνα τρανς / σις. 

Έρευνες σχετικά με την ομοφυλοφιλία περιέχουν συχνά έμμεσες δυαδικές πεποιθήσεις για το 

φύλο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αποτελέσματα της ενδοεξέτασης της ομοφυλοφιλίας που 

υποστηρίζουν πως οι εγκέφαλοι των ομοφυλόφιλων ατόμων παρουσιάζουν περισσότερα τυπικά 

χαρακτηριστικά του αντίθετου φύλου (Drescher & Byne, 2016).  

Σύμφωνα με τις επικρατούσες υποθέσεις φύλου, φαίνεται πως η έλξη για τις γυναίκες αποτελεί 

ένα ανδρικό χαρακτηριστικό, το οποίο οδήγησε τον Sigmund Freud (1955) στη διατύπωση της 

θεωρίας πως οι λεσβίες έχουν αρσενική ψυχολογία. Οι ερευνητές της βιολογίας του ανθρώπου 

υποστηρίζουν πως αντίστοιχα ο εγκέφαλος των ομοφυλόφιλων ανδρών μοιάζει περισσότερο με 

αυτό των γυναικών (LeVay, 1991). Συνήθως οι άκαμπτες θεωρίες φύλου εκφράζονται πιο συχνά 

σε φονταμενταλιστικές, θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες κάθε πληροφορία ή θεωρία που 

μπορεί να οδηγήσει στην αναζήτηση και την αμφισβήτηση των πάγιων θεωριών θεωρείται 

ανεπιθύμητη. Σύμφωνα με τα ιστορικά ευρήματα του δυτικού πολιτισμού, η αντιμετώπιση των 

ομοφυλοφιλικών συμπεριφορών υπαγορεύονταν από τις επικρατούσες θρησκείες με αποτέλεσμα 

η ομοφυλοφιλία να μη θεωρείται ηθική (Bullough, 1979). Ωστόσο, η μετατόπιση της εξουσίας 

από τη θρησκευτική εξουσία στην κοσμική είχε σαν αποτέλεσμα σταδιακά να μειωθούν οι 

απόψεις περί «αμαρτίας» σχετικά με την ομοφυλοφιλία, την οποία στήριξε η μεταβολή του 

νομοθετικού πλαισίου, η στάση της επιστημονικής κοινότητας και οι διαβουλεύσεις γιατρών, 

σεξολόγων, ψυχιάτρων. Όσον αφορά την αλλαγή των πεποιθήσεων συνέβαλε και η ενίσχυση της 

παρουσίας του ακτιβιστικού κινήματος που μάχεται μέχρι και σήμερα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Τα πιο σύγχρονα στοιχεία σχετικά με την ιστορία της ομοφυλοφιλίας εντοπίζονται 

σε επιστημονικά δεδομένα του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα σε κείμενα του ερευνητή Karl 

Heinrich Ulrichs (1994). Ο τελευταίος, διαθέτοντας εξειδικευμένες νομικές, ιστορικές και 
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θεολογικές γνώσεις, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και 

μέσω κειμένων του κατέκρινε το γερμανικό κράτος για την ποινικοποίηση της σχέσης ιδίου φύλου 

ανάμεσα σε δύο άντρες. Σύμφωνα με τον ίδιο ήταν πιθανό ορισμένοι άντρες να γεννήθηκαν με το 

πνεύμα γυναίκας παγιδευμένο στο αντρικό τους σώμα και όρισε τους άντρες αυτούς ως «urnings» 

θεωρώντας πως αποτελούν ένα τρίτο φύλο. Από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε στις λεσβίες με τον 

όρο «urningin» θεωρώντας αντίστοιχα πως το πνεύμα ενός άνδρα είναι παγιδευμένο σε ένα 

γυναικείο σώμα. 

Αργότερα, το 1869 ο Ούγγρος δημοσιογράφος Károli Mária Kertbeny υπήρξε εκείνος που 

χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τις λέξεις «ομοφυλόφιλος» και «ομοφυλοφιλία» σε πολιτική 

έκθεση ενάντια στην παράγραφο 143, ενώ αργότερα με έναν πρώτο νόμο κωδικοποιήθηκε στη 

Γερμανία το άρθρο 175 με το οποίο η ομοφυλοφιλία μεταξύ ανδρών θεωρούνταν ποινικό αδίκημα 

(Katz, 1995). Σύμφωνα με τον Kertbeny η ομοφυλοφιλία αποτελεί μια φυσιολογική παραλλαγή, 

είναι εγγενής και αμετάβλητη, με τα κείμενά του να αποτελούν αντίβαρο την τότε εποχή, απέναντι 

στις καταδικαστικές και ηθικοπλαστικές αντιλήψεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την θέσπιση των 

νόμων περί σοδομίας. 

Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός ψυχίατρος Richard von Krafft-Ebing αποτύπωσε τη δική του 

θεωρία αντιμετωπίζοντας την ομοφυλοφιλία σαν μια «εκφυλιστική» διαταραχή. Ο Krafft-Ebing 

υιοθέτησε την ορολογία του Kertbeny αναφορικά με την ομοφυλοφιλία, αλλά δεν ασπάστηκε τις 

ομαλοποιητικές του πεποιθήσεις (άσυλα, πτωχοκομεία, αναμορφωτήρια, οικοτροφεία, ακόμη και 

φιλανθρωπικά ιδρύματα). Ταυτόχρονα, αντιμετώπισε τις μη συμβατικές συμπεριφορές μέσω του 

πρίσματος της Δαρβινικής θεωρίας του 19ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία οι σεξουαλικές 

συμπεριφορές που δεν έχουν στόχο την αναπαραγωγή – ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και 

ο αυνανισμός – θεωρήθηκαν ως μορφές ψυχοπαθολογίας (Krafft-Ebing, 1965). 

Ο Krafft-Ebing συνέβαλε στη διάδοση του όρου «ομοφυλοφιλία» ανάμεσα σε ιατρικές και 

επιστημονικές κοινότητες, ωστόσο σε αυτή αναφέρεται πάντοτε με τον χαρακτηρισμό ασθένεια 

στηρίζοντας την άποψη πως η ομοφυλοφιλία αποτελεί μια ψυχιατρική διαταραχή. Το έργο του 

Psychopathia Sexualis αποτέλεσε τη βάση στην οποία στηρίχθηκαν τον 20ο αιώνα πολλές 

παθολογικές υποθέσεις σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και οδήγησαν στην ανάπτυξη 

διαγνωστικών εγχειριδίων. Αντίθετα, ο Γερμανός ψυχίατρος Magnus Hirschfeld (2000) 

αναφέρθηκε στην ομοφυλοφιλία, θεωρώντας την ως μια κανονική έκφραση της σεξουαλικότητας 
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και όχι σαν ασθένεια. Ο Hirschfeld υπήρξε ένας επιστήμονας που, έχοντας εκφράσει δημόσια την 

ομοφυλοφιλική του ταυτότητα, διερεύνησε την έκφραση του φύλου και την ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα. Μάλιστα, υπήρξε ηγέτης του γερμανικού κινήματος ομοφυλοφίλων της εποχής 

του, καθώς και ο βασικός διακινητής των θεωριών τρίτου φύλου του 19ου αιώνα (Ulrich, 1994; 

Drescher, 2015).  
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Κεφάλαιο 2ο - Οικογένεια 

2.1 Ορισμός οικογένειας 

Η έννοια της οικογένειας έχει στο παρελθόν αναλυθεί σε βάθος τόσο από κοινωνιολόγους όσο και 

από επιστήμονες ανθρωπολόγους. Ο όρος οικογένεια για μεγάλο μέρος των κοινωνιολόγων και 

ψυχολόγων της Δύσης, είναι συνυφασμένος με την έννοια της πυρηνικής οικογένειας που 

αποτελείται από τη μητέρα, τον πατέρα και τα παιδιά. Ένας ορισμός κοινά αποδεκτός για την 

οικογένεια θα μπορούσε να αναφέρει την οικογένεια ως το πλαίσιο ή τον οργανισμό εκείνο που 

κρίνεται απαραίτητος για την επιβίωση του ανθρώπου σε κάθε κοινωνία. Η οικογένεια αποτελεί 

ουσιαστικά το πρώτο και πιο σημαντικό από όλα πλαίσιο ανάπτυξης της προσωπικότητας και της 

συμπεριφοράς του ανθρώπου (Hull & Ortyl, 2019).  

Σύμφωνα με τον Stephens (1963), η πυρηνική οικογένεια χαρακτηρίζεται σαν μια κοινωνική 

σύμβαση βασισμένη στο γάμο, ένα γαμήλιο συμβόλαιο το οποίο προσδιορίζει και αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων, τον τόπο κατοικίας και τις από κοινού οικονομικές 

υποχρεώσεις των συζύγων. Αργότερα, το 1988 ο Popenoe υπογράμμισε ορισμένες μορφές της 

οικογενειακής δομής. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως η πιο μικρή δομή που μπορεί να έχει μια 

οικογένεια είναι εκείνη που αποτελείται από έναν και μόνο ενήλικα και από ένα εξαρτημένο από 

εκείνον άτομο. Επιπλέον, αναγνώρισε το γεγονός πως οι γονείς, δεν είναι αναγκαίο να ανήκουν 

σε διαφορετικά φύλα ούτε και το ζευγάρι θα πρέπει απαραίτητα να είναι παντρεμένο. 

Μελετώντας την κοινωνική διάσταση της οικογένειας, η Michel (1991) την όρισε ως μέρος του 

κοινωνικού συστήματος, έναν οργανισμό που συνδυάζει χαρακτηριστικά γνωρίσματα θεσμού και 

ομάδας. Επιπλέον, τόνισε πως η τελική διαμόρφωση της οικογένειας είναι αποτέλεσμα της 

λειτουργίας των κοινωνικών μηχανισμών αλλά και των εσωτερικών φαινομένων, των 

ψυχολογικών αναγκών και των θεσμών που επικρατούν. Σύμφωνα με τους Tepperman & Wilson 

(1993) η οικογένεια χαρακτηρίζεται ως μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από τουλάχιστον 

ένα γονέα και τουλάχιστον ένα παιδί. Ακόμη, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές ως οικογένεια 

μπορεί να χαρακτηριστεί μια ομάδα ανθρώπων που για ένα μεγάλο ή μικρότερο χρονικό διάστημα 

συμβιώνουν και δεν συνδέονται απαραίτητα με κάποιο γαμήλιο συμβόλαιο (Hull & Ortyl,, 2019). 
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2.2 Δομή οικογένειας στη σύγχρονη Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η εμφάνιση νέων οικογενειακών σχημάτων καθυστέρησε σημαντικά ακολουθώντας 

τις χώρες της Ευρώπης που προηγήθηκαν. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η οικογένεια 

στην Ελλάδα συνεχίζει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα χωρίς να παρεκκλίνει από αυτά 

και χωρίς καμία διάθεση πειραματισμού. Η έντονη αντίδραση και η αντίσταση απέναντι στα 

σύγχρονα πρότυπα οικογένειας που εφαρμόζονται από χώρες της Ευρώπης θεωρείται πως 

οφείλεται στη θέση της οικογένειας στην ελληνική κοινωνία και τις ελληνικές παραδόσεις. Ο 

τρόπος με τον οποίο συμβιώνουν τα μέλη μιας οικογένειας και ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη 

επικοινωνούν μεταξύ τους, φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά (Dagkouli-Kyriakoglou, 

2019).  

Τα πιο χαρακτηριστικά είδη οικογένειας που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι τα 

ακόλουθα: 

• Η πυρηνική οικογένεια, η οποία αποτελείται από δύο γονείς και τα βιολογικά τους παιδιά. 

• Η διπυρηνική οικογένεια η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη ενός παιδιού και ενός γονέα 

και η οποία έχει αντικαταστήσει τον όρο μονογονεϊκή που περιγράφει μια οικογένεια σε 

περίπτωση διαζυγίου. 

• Η ανασυγκροτημένη οικογένεια, περιγράφει το μοντέλο οικογένειας κατά το οποίο δύο 

ενήλικες χωρισμένοι από προηγούμενες σχέσεις ή γάμους τους ενώνονται στο ίδιο σπίτι 

και ζουν μαζί με τα παιδιά που έχει αποκτήσει ο καθένας τους. 

• Η κάθετα εκτεταμένη οικογένεια, κατά την οποία τρεις και πλέον γενιές ζουν κάτω από 

την ίδια στέγη αλλά και η οριζόντια εκτεταμένη οικογένεια όταν συγγενείς που ανήκουν 

στην ίδια γενιά ζουν μαζί στο ίδιο σπίτι. 

• Η αστική εκτεταμένη οικογένεια, η οποία αποτελεί μια προέκταση του μοντέλου της 

πυρηνικής οικογένειας. 

• Η ομόφυλη οικογένεια, όπου δύο άτομα του ίδιου φύλου, μένουν κάτω από την ίδια στέγη 

με τα παιδιά τους. 

• Η οικογένεια «άδεια φωλιά», η οποία συναντάται όταν τα παιδιά ενός ζευγαριού 

μεγαλώσουν και φύγουν από την γονική εστία. 

• Η πολυγυνία, που αποτελεί το είδος οικογένειας στο οποίο ο σύζυγος έχει δύο ή και 

περισσότερες συζύγους ταυτόχρονα. 
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• Η πολυανδρία, που αποτελεί το είδος οικογένειας στο οποίο η σύζυγος έχει δύο ή και 

περισσότερους συζύγους ταυτόχρονα. 

• H πολυσυντροφική οικογένεια, που αποτελεί το είδος οικογένειας στο οποίο τρία ή 

περισσότερα άτομα σε πολυσυντροφική (polyamorous) σχέση μοιράζονται το γονεϊκό 

ρόλο. 

• Το νοικοκυριό, αποτελεί μία επιπλέον μορφή της σύγχρονης οικογένειας και αφορά σε 

δύο ή και περισσότερα άτομα που ζουν μαζί αλλά δεν έχουν σχέση συγγένειας. 

• Η συγκατοίκηση, περιγράφει τη συμβίωση δύο ενηλίκων που έχουν σχέση και ζουν μαζί 

χωρίς να έχουν παντρευτεί. 

• Η χωλή οικογένεια, αναφέρεται στο είδος οικογένειας που αναφέρεται σε συζυγικές 

οικογένειες που έχουν διασπαστεί σε δυο διαφορετικά τμήματα επειδή οι σύζυγοι δεν 

μπορούν να είναι μαζί λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και όχι επειδή πραγματικά 

το θέλουν. 

Στόχος της λειτουργίας του θεσμού της οικογένειας αποτελεί η επιβίωση των μελών της μέσα από 

την πραγματοποίηση μιας σειράς συλλογικών δράσεων που αφορούν όλα τα μέλη της. Η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά και η εκπλήρωση και κάλυψη 

των αναγκών κάθε μέλους της οικογένειας. Αναφερόμενος στις λειτουργίες που επιτελεί μια 

οικογένεια ο Murdock (1949) ξεχωρίζει τις οικονομικές, εκπαιδευτικές, αναπαραγωγικές και 

σεξουαλικές λειτουργίες. Πρωτεύοντα ρόλο φαίνεται να παρουσιάζει η λειτουργία της οικογένειας 

ως πυλώνας κοινωνικοποίησης και εξέλιξης του παιδιού από τους γονείς και μετέπειτα από τους 

υπόλοιπους συγγενείς της οικογένειας. Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα 

με την κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται μια οικογένεια αναφορικά με τις λειτουργίες που 

επιτελεί. Η αναπαραγωγική λειτουργία θεωρείται ως μια απαραίτητη λειτουργία που θα πρέπει να 

επιτελείται σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο, ενώ τα παιδιά είναι η απόδειξη και διασφάλιση της 

συνέχειας των δεσμών της οικογένειας. Από την άλλη πλευρά απαραίτητες είναι και οι 

οικονομικές λειτουργίες της οικογένειας που θα εξασφαλίσουν την οικονομική ανεξαρτησία και 

τη δυνατότητα των μελών της οικογένειας στην κατανάλωση αγαθών (Papadopoulos & 

Roumpakis, 2013). 
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2.3 Ρόλοι στην οικογένεια 

2.3.1 Ρόλοι των μελών της οικογένειας 

Η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της οικογένειας απαιτεί την τήρηση κανόνων και την 

διάκριση των ρόλων που κάθε μέλος έχει μέσα σε αυτή. Η διάκριση των ρόλων επιτρέπει στο 

άτομο να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και να 

γνωρίζει τις κοινωνικές απαιτήσεις του ρόλου του. Στην οικογένεια υπάρχει συγκεκριμένη 

ιεράρχηση των ρόλων των μελών. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται πως οι γονείς και τα παιδιά έχουν 

συγκεκριμένους ρόλους οι οποίοι εξαρτώνται πάντα από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν 

(Georgas, 1999). Εντούτοις, τα μέλη της οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία συχνά καλούνται να 

αναλάβουν τις υποχρεώσεις περισσότερων του ενός ρόλων με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του ατόμου. Οι ρόλοι των ατόμων μέσα στην 

οικογένεια επηρεάζονται σημαντικά από το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα άτομα 

αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν (Cunningham, 2016). 

 

2.3.2 Η δυναμική της οικογένειας 

Η αξία της οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς φαίνεται πως οι συναισθηματικοί 

δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της οικογένειας και η συναισθηματική ασφάλεια 

που παρέχεται, συνιστούν ώστε το άτομο να μπορέσει να αποφύγει την αντιμετώπιση ψυχικών 

τραυμάτων και προβλημάτων κατά την ενήλικη ζωή του (Schore, 2012, 2014). 

Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα μέλη της 

οικογένειας μεταξύ τους και η ύπαρξη κακοποιητικών συμπεριφορών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των Button και Gealt (2010) η οποία απέδειξε πως η άσκηση 

σωματικής βίας μεταξύ των αδερφών έχει διπλάσιο επιπολασμό από τη σωματική βία που ασκείται 

από τους γονείς και οδηγεί στην αύξηση των περιπτώσεων εκδήλωσης επιθετικότητας, 

παραβατικής συμπεριφοράς και χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στην ενήλικη ζωή των παιδιών. Με 

τον ίδιο τρόπο η έρευνα των Bowes et al. το 2014 οδήγησε στο συμπέρασμα πως η βία ανάμεσα 

στα αδέρφια είναι υπεύθυνη για τη μεταγενέστερη εμφάνιση προβλημάτων κατάθλιψης και 

άγχους, την αύξηση των μικροτραυματισμών αλλά και την τάση θυματοποίησης του ατόμου και 

την εμφάνιση προβλημάτων σχετικών με την συναισθηματική έκφραση των ατόμων (Tucker et 
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al., 2013). Παράλληλα, η παρακολούθηση σκηνών βίας μέσα στην οικογένεια φαίνεται πως επιδρά 

το ίδιο αρνητικά στον ψυχισμό των παιδιών με αποτέλεσμα τη μεταγενέστερη εκδήλωση 

ψυχολογικών προβλημάτων (Teicher & Vitaliano, 2011). Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου τα 

παιδιά γίνονται μάρτυρες εκτεταμένων και επαναλαμβανόμενων σκηνών βίας, ή σε οικογένειες 

όπου οι δεσμοί μεταξύ των μελών της οικογένειας δεν είναι τόσο ισχυροί τόσο ανάμεσα στους 

γονείς και τα παιδιά, όσο και ανάμεσα στους δύο γονείς (Hamby et al., 2010; Lepisto, Luukkaala, 

& Paavilainen, 2011). Η έρευνα των Teicher και Vitaliano (2011) καταδεικνύει πως στις 

περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι γονείς παραμένουν μάρτυρες της κακοποίησης του παιδιού, 

συνήθως από τον άλλο γονέα, τα παιδιά μεγαλώνοντας έχουν εντονότερα ψυχικά προβλήματα που 

οφείλονται περισσότερο στη στάση του αδρανούς γονέα παρά στη βία την οποία υπέστησαν αυτή 

καθαυτή. 

Το CARTS (Childhood Attachment and Relational Trauma Screen) αποτελεί ένα εργαλείο 

αξιολόγησης της δυναμικής της οικογένειας και αναδεικνύει τις περιπτώσεις στις οποίες η 

δυναμική αυτή μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις ενός ψυχικού τραύματος στο άτομο τόσο στη 

παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή του (Frewen et al., 2013). Παράλληλα με τη βοήθεια αυτού του 

εργαλείου δεν αξιολογούνται μόνο τα περιστατικά κακοποίησης, αλλά και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της οικογένειας, καθώς και η συναισθηματική ασφάλεια και 

στήριξη των γονέων προς τα παιδιά τους. Μέσω του CARTS αξιολογούνται οι σκέψεις, τα 

συναισθήματα αλλά και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την κακομεταχείριση των ατόμων 

με απώτερο στόχο τη δυνατότητα πρόβλεψης των ψυχικών συνεπειών και του μεγέθους του 

τραύματος (Martin et al., 2011). Πιο αναλυτικά, το CARTS έχει δημιουργηθεί με συγκεκριμένη 

μεθοδολογία με στόχο τη συλλογή δεδομένων που βασίζονται στις καταγραφές των μελών της 

οικογένειας του ατόμου (Frewen et al., 2013). Τα χαρακτηριστικά των μελών της οικογένειας που 

ασκούν βία είναι σημαντικά και υπογραμμίζονται μέσα από τις απαντήσεις στο CARTS. Είναι 

γεγονός πως η έρευνα Finkelhor et al., (2014) δείχνει πως οι μητέρες κατέχουν με διαφορά την 

πρωτιά στη συναισθηματική κακοποίηση των παιδιών, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα 

περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης (Frewen et al., 2015). 
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Κεφάλαιο 3ο - Παιδικό Τραύμα  

3.1 Διάγνωση του αναπτυξιακού τραύματος 

Η διάγνωση που γίνεται μετά από την έντονη παθολογική δυσφορία που εμφανίζεται ύστερα από 

ένα τραυματικό γεγονός είναι αυτή της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Για τη 

διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες μετά από ένα τραυματικό γεγονός όπως είναι η 

απώλεια αγαπημένου προσώπου, η έκθεση σε κίνδυνο, ένας σοβαρός τραυματισμός και η 

σεξουαλική παρενόχληση, οι ειδικοί χρησιμοποιούν ως διαγνωστικό εργαλείο τα κριτήρια που 

παρουσιάζονται στο DSM-V το οποίο υπολογίζει την επίδραση ενός μόνο περιστατικού 

(American Psychiatric Association (APA), 2013; Davidson, Hughes, Blazer, & George, 1991). Η 

αδυναμία του συγκεκριμένου διαγνωστικού εργαλείου εντοπίζεται στο γεγονός πως πολλά παιδιά 

αντιμετωπίζουν περισσότερες από μία κακοποιητικές συμπεριφορές (Cook et al., 2005; DeJong, 

2010; Dong et al., 2004; Finklehor, Turner, Ormrod, & Hamby, 2009; Streeck-Fischer & van der 

Kolk, 2000). 

Επιπλέον, παρατηρείται συχνά το γεγονός πως μεγάλο ποσοστό των παιδιών που έχουν βιώσει μια 

τραυματική εμπειρία δεν εμφανίζουν συμπτώματα PTSD κατά τη διάρκεια της παιδικής τους 

ηλικίας, αλλά αρχίζουν να εκδηλώνουν συμπτώματα του PTSD στην ενήλικη ζωή τους, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζονται λειτουργίες όπως είναι η μνήμη, η προσοχή, η αντίληψη σχετικά με 

τον εαυτό τους, οι διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθώς να σωματοποιούν δυσλειτουργικά 

συναισθήματα (σωματόμορφες διαταραχές) (Roth, Newman, Pelovitz, van der Kolk, & Mandel, 

1997; van der Kolk et al., 1996). 

Με στόχο την επίλυση των προβλημάτων αυτών ο van der Kolk (2005) πρότεινε ένα νέο 

διαγνωστικό διαχωρισμό με την ονομασία «Αναπτυξιακή Διαταραχή Τραύματος» (DTD). Το 

DTD περιλαμβάνει την έκθεση του ατόμου σε διαπροσωπική βία και τις διαταραχές που έχουν 

πραγματοποιηθεί στη φροντίδα του παιδιού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του (van der Kolk et 

al., 2009; Glaser, 2000). Με τον τρόπο αυτό συμπεριφορές που προηγουμένως θα αναφέρονταν 

ξεχωριστά ως συννοσηρότητες πλέον αποτελεί ένα σύνθετο, πολύπλοκο και αλληλένδετο πρότυπο 

συμπτωμάτων που σχετίζεται με την ύπαρξη τραύματος (D 'Andrea et al., 2012; Praver et al., 

2000). Το 2005 ο Cook και οι συνεργάτες του πρότειναν τη χρήση του όρου σύνθετο τραύμα 

(Complex Trauma ή Complex PTSD) για τα παιδιά που έχουν δεχτεί περισσότερες από μία μορφές 
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κακοποίησης πολλαπλές φορές σε βάθος χρόνου. Τα παιδιά με διάγνωση σύνθετου τραύματος, 

πληρούν τα κριτήρια DTD (Cook et al., 2005), ενώ οι δύο ορισμοί φαίνεται να παρουσιάζουν 

αρκετά κοινά σημεία μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους Schmid et al (2013) οι υποστηρικτές της 

επίσημης διάγνωσης της DTD διαφωνούν με τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) 

καθώς δεν καλύπτει όλα τα επακόλουθα σοβαρών και σύνθετων τραυματικών εμπειριών κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία. Η διάγνωση της Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C - 

PTSD) εντάχθηκε στο παγκόσμιο διαγνωστικό εγχειρίδιο ICD-11, περιλαμβάνοντας τα κριτήρια 

του PTSD και προσθέτοντας 3 νέα κριτήρια (Moller et al., 2020). Μάλιστα, η έρευνα των Jowet 

et al. (2020) αναδεικνύει τη διαφορά της επίδρασης ενός μεμονωμένου ψυχικού τραύματος, έναντι 

πολλαπλών τραυματικών εμπειριών. 

 

3.2 Ορισμός του τραύματος 

Η έκθεση του ατόμου απέναντι σε τραυματικά γεγονότα έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για 

τους επιστήμονες του ψυχιατρικού κλάδου με τη βιβλιογραφία να φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες 

έρευνες που αναζητούν τη σύνδεση ανάμεσα στο ψυχικό τραύμα και την ανάπτυξη ψυχικών 

διαταραχών. Η πρώτη διατύπωση του ορισμού του ψυχικού τραύματος πραγματοποιήθηκε και 

εισήχθη στην ταξινομία, στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών 

3η Έκδοση (DSM-III) το 1980 (American Psychiatric Association, 1980), ενώ μέχρι σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές τροποποιήσεις του αρχικού ορισμού. Στην αρχή το τραύμα ορίστηκε ως 

μια εμπειρία του ατόμου διαφορετική από τις συνηθισμένες και δυσφορική για το άτομο, με τον 

ορισμό αυτό να επικρατεί στο DSM-III-TR (American Psychiatric Association, 1987). Οι 

επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν απέδειξαν πως η 

έκθεση απέναντι στο τραύμα είναι πολύ πιο συχνή σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς 

(Creamer, Burgess, & McFarlane, 2001; Kessler et al., 1995). 

Το τραύμα, σύμφωνα με το DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) ορίζεται ως το 

αποτέλεσμα μιας φυσικής κάκωσης, τόσο το βίωμα όσο και η παρακολούθηση και η αντιμετώπισή 

του. Παρόλο που το τραύμα μπορεί να περιλαμβάνει μια πληθώρα καταστάσεων, τα άτομα συχνά 

στέκονται σε ένα μόνο γεγονός ως την πηγή του τραύματος, ενώ τονίζεται και η υποκειμενικότητα 

που περιέχει η εκδήλωση του τραύματος καθώς αποτελεί συνθήκη για την εκδήλωση 

ψυχολογικών προβλημάτων. Η διάγνωση μιας τραυματικής εμπειρίας περιλαμβάνει ορισμένα 
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χαρακτηριστικά όπως η αίσθηση φόβου, τρόμου και αδυναμίας αντιμετώπισης της κατάστασης, 

και στο DSM-5 προστίθεται και το τραύμα προερχόμενο από σεξουαλική βία, είτε άμεση είτε 

μαρτυρία, δημιουργία τραύματος λόγω σοβαρού τραυματισμού και έκθεση σε επικίνδυνες ή 

θανατηφόρες καταστάσεις (American Psychiatric Association, 2013). 

Η επιστημονική κοινότητα έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις της σχετικά με ένα τραυματικό γεγονός 

και έχουν εντοπιστεί αρκετοί παράγοντες για τη σωστή διάγνωσή του, ενώ συχνά συνδέεται με 

άτομο του στενού περιβάλλοντος, με κάποιον φίλο ή συγγενή. Ψυχικό τραύμα μπορεί να 

δημιουργηθεί όταν το άτομο εκτεθεί σε ένα τυχαίο, ακραίο και βίαιο γεγονός, που πιθανόν 

περιλαμβάνει θάνατο ακόμη και σε επανειλημμένα γεγονότα βίας όπως συμβαίνει σε ορισμένους 

επαγγελματίες (π.χ. αστυνομικούς). Είναι σημαντικό να μην αποκλείεται η διάγνωση τραύματος 

σε κάποιο άτομο ακόμη και αν δεν αναπτύσσει συμπτώματα ψυχικού τραύματος μετά την έκθεση 

σε τραυματικά περιστατικά (Friedman et al., 2011). 

 

3.2.1 Τραύμα και ψυχική υγεία  

Το τραύμα, μέχρι πολύ πρόσφατα, μελετάται σύμφωνα με το αποτέλεσμα που έχει κυρίως στη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και τα διαγνωστικά κριτήρια που τα συνδέει καθώς 

καμία άλλη διαταραχή της ψυχικής υγείας δεν περιλαμβάνει έκθεση σε τραυματικό γεγονός. Πιο 

συγκεκριμένα, στην οξεία διαταραχή στρες (ASD) στο DSM-IV το ψυχικό τραύμα αποτελεί 

επιπλέον διαταραχή, ενώ επιπλέον υποστηρίζεται πως τραυματικές εμπειρίες μπορεί να συνδεθούν 

με αρκετές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως η χρήση ναρκωτικών ουσιών (Giordano et al., 

2014), άγχος και κατάθλιψη (Bryant et al., 2010), ψυχωτικά συμπτώματα (Duhig et al., 2015), 

αυτοκτονικές τάσεις (Jankovic et al., 2013) καθώς και διαταραχή της προσωπικότητας (Westphal 

et al., 2013). Είναι σαφές, πλέον, στην επιστημονική κοινότητα πως ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις δε δημιουργούνται απλά από την έκθεση σε ένα τραυματικό γεγονός. Για το λόγο 

αυτό, διάφορες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των 

ψυχικών ασθενειών και την έκθεση σε τραυματικά γεγονότα. Αναφέρεται πως υψηλότερα 

ποσοστά PTSD εμφανίζονται στην περίπτωση που υπάρχει ρήξη των σχέσεων μεταξύ της 

οικογένειας και διαπροσωπική βία σε σχέση με άλλες αρνητικές καταστάσεις (Forbes et al., 2012). 
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Οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν τα τραυματικά γεγονότα στην ψυχική υγεία καταδεικνύονται 

από διάφορες μελέτες (Karam et al., 2014) και πως τα γεγονότα αυτά είναι πιο συχνά από ότι 

πιστεύεται, ενώ παράλληλα οδηγούν στην εξακολούθησή τους (Creamer et al., 2001; Finkelhor et 

al., 2009), δείχνοντας ένα μοτίβο συμπεριφορών που μπορεί να συνδέεται με την παιδική ηλικία 

(Dong et al., 2004). Στην περίπτωση που ένα παιδί βρίσκεται υπό την επιμέλεια μιας μονογονεϊκής 

οικογένειας στην οποία γίνεται χρήση ουσιών, είναι δυνατόν να βιώσει επαναλαμβανόμενα 

τραύματα λόγω της απομόνωσης, φυσικής ή και ψυχολογικής βίας ή μαρτυρίες κακοποίησης 

(Rees et al., 2011; Steel et al., 2009). Ο υπολογισμός της κατάστασης των τραυματικών γεγονότων 

που λαμβάνει το άτομο αθροιστικά μπορεί να αποτελέσει έναν καλό προγνωστικό παράγοντα 

σχετικά με τα αποτελέσματα που θα έχει από αυτά (Mollica et al., 1998). Η αξιολόγηση του 

τραύματος γίνεται στο αποτέλεσμα του αθροίσματος των διαφορετικών τραυματικών γεγονότων, 

λαμβάνοντας υπόψιν πως όλα τα τραύματα είναι ίσης βαρύτητας (Hagan et al., 2016; Houston et 

al., 2011). Η κατάλληλη αντίληψη των ερευνητών σχετικά με την έκθεση σε τραυματικά γεγονότα 

θα οδηγήσει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, μελέτες επιχειρούν την προσέγγιση του 

τραύματος μέσω της ανάλυσης των παραγόντων που τα προκαλούν (Bolger & Patterson, 2001; 

Silove et al., 2010). Η ανάλυση των παραγόντων του τραύματος και ο επακόλουθος αντίκτυπός 

τους στην ψυχική υγεία προϋποθέτει την ομοιογένεια του δείγματος, ωστόσο πλέον οι μελέτες 

κινούνται ανθρωποκεντρικά και περιλαμβάνουν στοιχεία ανάλυσης του τραύματος σε 

διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. ανάλυση λανθάνουσας τάξης και ανάλυση συστάδων). Οι 

μελέτες κινούνται με στόχο το άτομο και όχι το είδος των τραυματικών γεγονότων ώστε να 

αναγνωριστούν υποομάδες στο γενικό πληθυσμό (O'Donnell, 2017). 

 

3.3 Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τραύματος σεξουαλικής 

κακοποίησης 

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα μεγάλο παγκόσμιο ζήτημα που χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση σε παιδιά 

και εφήβους μέχρι 18 ετών δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. Σύμφωνα με ευρήματα μελετών 

φαίνεται πως παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο στους νέους είναι η έκθεση σε 

επαναλαμβανόμενα τραύματα και σωματική ή ψυχολογική βία που προηγήθηκε της σεξουαλικής 

κακοποίησης. Έως και 6 φορές περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες για κίνδυνο σεξουαλικής 
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βίας στην περίπτωση που το παιδί εκτεθεί σε επαφή χωρίς προφύλαξη, σεξουαλική συνεύρεση με 

πάνω από 5 άτομα, η συνάντηση του παιδιού με ξένους που γνώρισε από το διαδίκτυο, παιδική 

πορνογραφία. Η έκθεση και μόνο, καθώς και η επανάληψη εμπλοκής των νέων σε ανάλογες 

περιστάσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση του 

παιδιού (Jones et al., 2013). Σύμφωνα με μελέτες, έφηβοι που έχουν βιώσει σεξουαλική 

κακοποίηση και ηλεκτρονικές σεξουαλικές συναναστροφές έχουν 3 και 4 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να γίνουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης (Klettke et al., 2019). 

Ο κίνδυνος που υπάρχει από το διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού έχει άμεση επιρροή στην ψυχική 

υγεία του παιδιού και στην πιθανή μελλοντική του εκμετάλλευση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε 

απειλές, κακοποίηση και σεξουαλικό εξαναγκασμό εντός και εκτός διαδικτύου (Klettke et al., 

2019; Rostad et al., 2019; Choi, Van Ouytsel, & Temple, 2016). Τα αποτελέσματα της 

σεξουαλικής κακοποίησης σχετίζονται άμεσα με την έκθεση στο τραύμα, καθώς και τη διάγνωση 

PTSD και αρνητικών συμπεριφορών του παιδιού, όπως επιθετικότητα ή εχθρότητα απέναντι σε 

άλλους. Ακόμη, η εκδήλωση άγχους, η συναισθηματική δυσλειτουργία και η ψυχολογική 

δυσφορία συσχετίστηκαν με 3 έως 5 φορές αύξηση της πιθανότητας έκθεσης σε παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νευροβιολογικών μελετών η 

καθημερινότητα είναι δύσκολη όταν υπάρχει ένα άλυτο τραύμα, καθώς η ρύθμιση των 

συναισθημάτων και της συμπεριφοράς δυσκολεύει (van der Kolk, 2015).  

Σύμφωνα με δημογραφικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε σχέση με την παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση φαίνεται πως η νεότερη ηλικία και το θηλυκό φύλο εμφανίζουν 

μεγαλύτερη ευπάθεια να δεχθούν σεξουαλική κακοποίηση. Πιο συγκεκριμένα οι νέες γυναίκες 

πριν από την ηλικία των 15 ετών έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βιώσουν σεξουαλική βία σε 

σχέση με το αντίθετο φύλο των συνομήλικών τους. Μικρές ηλικίες, παιδιά και νέοι που ζουν με 

τον ιό HIV, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες διαμονής και έντονης φτώχειας παρουσιάζουν σε 

μεγαλύτερα ποσοστά την ευπάθεια στη σεξουαλική κακοποίηση (Arora et al., 2015).  
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3.4 Σχεσιακό τραύμα & CARTS 

Προκειμένου ο Schore (2014) λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση που έχει το περιβάλλον του 

ατόμου, το οποίο έχει βιώσει κάποια κακοποιητική εμπειρία, όρισε την έννοια του σχεσιακού 

τραύματος. Σύμφωνα με τον ερευνητή η έννοια του σχεσιακού τραύματος περιλαμβάνει το σύνολο 

των συμβάντων κακοποίησης, παραμέλησης ή κακομεταχείρισης στα οποία υποβάλλεται το άτομο 

από άτομα της οικογένειας του με τα οποία συνδέεται με σχέση εξάρτησης (Olff et al., 2020). 

Συνεπώς αντιλαμβάνεται κανείς πως το σχεσιακό τραύμα δεν αποτελεί ένα απλό και μεμονωμένο 

συμβάν κακοποίησης αλλά περιγράφει ένα επαναλαμβανόμενο και συνεχές γεγονός που οδηγεί 

στη δημιουργία τραύματος. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συναισθηματική κακοποίηση του 

παιδιού από τα μέλη της οικογένειας και κυρίως από τους γονείς, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ο γονιός δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος και δεν ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές 

ανάγκες του παιδιού, τότε είναι εφικτή η ανάπτυξη του σχεσιακού τραύματος που περιγράφεται. 

Με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται σταδιακά η σχέση προσκόλλησης του ατόμου με την 

οικογένεια και διαμορφώνονται η συμπεριφορά του παιδιού και οι προσδοκίες, ενώ αυξάνεται η 

εκδήλωση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας (Kobak, Zajac, & Madsen, 2016).  

Η συναισθηματική εγγύτητα ανάμεσα στο θύμα/επιζών1 και το άτομο που ασκεί κακοποιητική 

συμπεριφορά διαδραματίζει ίσως το βασικότερο ρόλο στη σοβαρότητα της σχεσιακής 

τραυματικής εμπειρίας του ατόμου. Την ίδια στιγμή η πολυπλοκότητα του συναισθηματικού 

δεσμού που συνδέει θύτη και θύμα καθιστά πιο δύσκολη την αναγνώριση και αξιολόγηση του 

σχεσιακού τραύματος το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει για χρόνια (Simonelli et 

al., 2017). 

Υποστηρίζεται πως το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το σχεσιακό 

τραύμα του παιδιού αποτελούν κρίσιμους παράγοντες καθώς καθορίζουν τη σημασία του 

τραύματος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό, καταδεικνύοντας 

πως όσο πιο στενή είναι η σχέση του θύματος με το δράστη τόσο πιο μεγάλο είναι το διάστημα 

κατά το οποίο το θύμα – παιδί εκτίθεται στο τραύμα με αποτέλεσμα οι συνέπειες αυτού να είναι 

περισσότερο οδυνηρές για τον ψυχισμό του (Kobak, Zajac, & Madsen, 2016).  

 
1 Ενώ τα θύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατανόηση και προσοχή, η αναφορά σε αυτά ως επιζώντες 

αναγνωρίζει τη δύναμη και τη δυνατότητα ανάκαμψής τους (UNHCR, 2016). 
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Τα διαθέσιμα στοιχεία μετά την αναζήτηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας είναι λιγοστά μέχρι 

και το 2013 όπου οι Frewen et al. (2013) ανέπτυξαν το εργαλείο CARTS που αναφέρθηκε 

προηγουμένως και το οποίο έδωσε στους επιστήμονες τη δυνατότητα αξιολόγησης και μέτρησης 

των περιστατικών παιδικής κακοποίησης, λαμβάνοντας υπόψιν τους παράγοντες της ζεστασιάς, 

της ασφάλειας και της υποστήριξης που η οικογένεια παρέχει στα μέλη της. Έτσι, το νέο αυτό 

εργαλείο μέτρησης επιτρέπει όχι μόνο την αξιολόγηση της σοβαρότητας και της αντίληψης του 

τραύματος αλλά και τη συχνότητα με την οποία αυτό πραγματοποιείται. Η διατύπωση και 

δημιουργία του CARTS εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία έρευνας μέσα από την περιγραφή 

των ίδιων των μελών, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα υπόλοιπα μέλη (Frewen et al., 2015). 

Με αυτό τον τρόπο το CARTS συμπεριλαμβάνει το ιστορικό κακομεταχείρισης, αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε εκφράζοντας το κοινωνικό και οικογενειακό πλαίσιο στο οποίο 

σημειώθηκε το περιστατικό βίας. Παράλληλα, το CARTS δρα αξιολογώντας τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις εκφράσεις των ατόμων αλλά και τις πρώιμες σχέσεις των μελών της 

οικογένειας οι οποίες οδήγησαν στην καλλιέργεια αυτού του οικογενειακού κλίματος.  

Το εργαλείο αυτό έχει δοκιμαστεί σε μικρό βαθμό στα τμήματα της Βόρειας Αμερικής, 

παρουσιάζοντας καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, αξιοπιστία και σύγκλιση και αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων (Frewen et al., 2013). Τα αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών του εργαλείου 

καταδεικνύουν πως η δομή και η δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη 

της οικογένειας είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων 

σχετικά με την έκφραση του σχεσιακού τραύματος. Η έρευνα των Hsu και Lavelli (2005) αλλά 

και ο Raudino και οι συνεργάτες του (2013) κατέδειξαν πως οι Ιταλοί σε σύγκριση με τους 

Αμερικανούς γονείς εκφράζουν με περισσότερο δυναμικό τρόπο τα συναισθήματά τους απέναντι 

στα παιδιά τους, συχνά σημειώνουν χαρακτηριστικά χειραγώγησης και εκμετάλλευσης, 

τιμωρώντας ενίοτε τις συμπεριφορές των παιδιών τους όταν κρίνουν πως δε συμβαδίζουν με τις 

προσωπικές τους προσδοκίες (Lansford, Alampay et al., 2010; Olff et al., 2020). 
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Κεφάλαιο 4ο - Μετατραυματικό και σύνθετο μετατραυματικό στρες  

4.1 Ορισμός της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) 

Η έννοια της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) αποτελεί μια αγχώδη διαταραχή που 

εκφράζει την έκθεση του ατόμου απέναντι σε ένα έντονο τραύμα, το οποίο δημιουργεί στο άτομο 

άγχος που δεν παρουσίαζε πριν το τραυματικό γεγονός (Perl, 2015). Το PTSD είναι μια χρόνια 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή αναβίωση του τραύματος και των συναισθημάτων, 

των σκέψεων και των ερεθισμάτων που συνοδεύουν αυτό, ενώ αναφορικά με τη διάθεσή του, το 

άτομο φαίνεται να παρουσιάζει πολλές εναλλαγές (Kohak & Kilih, 2017). Επιπλέον, το PTSD 

αποτελεί μια κατάσταση που επηρεάζει και σε ορισμένες φορές καθορίζει την ψυχολογία του 

ατόμου μετά το τραυματικό γεγονός, ενώ τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν πως ο πληθυσμός 

των παιδιών και εφήβων εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου, καθώς πρόκειται για μια 

κρίσιμη περίοδο στη ζωή του παιδιού, τόσο σε ότι αφορά την πνευματική όσο και την φυσική του 

ανάπτυξη (Zhou, et al., 2017). Ειδικά στις ΗΠΑ ο επιπολασμός του PTSD στον ενήλικο πληθυσμό 

φτάνει το 9%, ενώ δεν αποτελεί τη μοναδική διαταραχή που προκαλείται εξαιτίας του τραύματος 

αλλά συχνά συνυπάρχει με άλλες ψυχικές ή σωματικές ασθένειες τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των οποίων παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με αυτά του PTSD με αποτέλεσμα η διάγνωση 

του να είναι πιο δύσκολη (Frommberger, et al., 2014). 

Τα περιστατικά που δημιουργούν στους ανθρώπους άγχος στην καθημερινότητά τους είναι πολλά, 

ενώ οι γιατροί από τον 19ο αιώνα άρχισαν να ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό μελετώντας την 

επίδραση που έχουν μια σειρά στρεσογόνων περιστατικών όπως είναι ο θάνατος, το ατύχημα, η 

σεξουαλική κακοποίηση και άλλοι. Στόχος των επιστημόνων ήταν η μελέτη και η αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του χρόνιου τραύματος το οποίο, αρχικά, σχετίστηκε με την εκδήλωση 

σωματικών προβλημάτων ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε έχοντας ψυχικές επιπτώσεις για τον 

άνθρωπο. Η πρώιμη έκθεση του παιδιού σε οποιοδήποτε τραυματικό γεγονός θεωρείται 

παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας και περιλαμβάνει το σύνολο των 

τραυματικών γεγονότων τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν την ηλικία των 18 ετών (Marx, et al., 

2017). Η έκθεση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο για ένα παιδί να αντιμετωπίσει έντονο άγχος και φόβο, 

αλλά και Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) και Διαταραχή Κοινωνικής Φοβίας (SAD / 

Social Anxiety Disorder) όντας ενήλικας. 
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4.1.1 Αίτια 

Οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους μια τραυματική εμπειρία είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες σύμφωνα με τα λεγόμενα του Φρόιντ είναι «η 

παραβίαση σε ένα προστατευτικό κάλυμμα εναντία του ερεθίσματος». Για το λόγο αυτό είναι 

σημαντική η παρέμβαση ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση μιας 

τραυματικής κατάστασης. Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες εξελίσσεται καθώς διάφοροι 

παράμετροι αλληλοεπιδρούν και αποτελεί ανάπτυξη της διασταύρωσης των στοιχείων του 

συμβάντος και των προστατευτικών παραμέτρων. Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζει η Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες και τα αποτυπώματά της στον ανθρώπινο εγκέφαλο έχουν διερευνηθεί 

από διάφορες έρευνες (Frommberger, et al., 2014). Η μελέτη των ανατομικών στοιχείων του 

εγκεφάλου ατόμων που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη διαταραχή, έδειξε πως τα άτομα αυτά 

εμφανίζουν ισχύ του ιππόκαμπου χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο άνθρωπο και παρουσιάζουν 

γενετικούς πολυμορφισμούς στους υποδοχείς των νευροδιαβιβαστών. Επίσης, εμφανίζεται 

μειωμένη δραστηριότητα στο φλοιό του εγκεφάλου, ενώ παρουσιάζεται αυξημένη δραστηριότητα 

της αμυγδαλής, υποδεικνύοντας τη δυσλειτουργία και ανισορροπία στα συναισθήματα. Από 

νευροβιολογική σκοπιά τα αποτελέσματα ενός τραυματικού γεγονότος οδηγούν όχι μόνο σε 

δυσλειτουργικές αλλά και σε μορφολογικές αλλαγές, ενώ παράλληλα είναι δυνατόν να 

προκληθούν και επιγενετικές αλλαγές επιδρώντας με τον τρόπο αυτό σε επόμενες γενιές 

(Frommberger, et al., 2014). 

4.1.2 Τραυματικά γεγονότα 

Με τον όρο τραύμα περιγράφονται διάφορες καταστάσεις και συμβάντα που επιδρούν αρνητικά 

στο άτομο. Συγκεκριμένα, στη διάγνωση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες η λέξη τραύμα 

χρησιμοποιείται αυστηρά και μόνο για ψυχιατρικά συστήματα. Στη διαταραχή αυτή, το τραύμα 

περιγράφει περιστατικά απειλητικά για τη ζωή, που συνδέονται με σοβαρούς τραυματισμούς και 

που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί διαφορετικού επιπέδου ψυχολογικό σοκ ανάλογα με το άτομο. 

Τα τραυματικά γεγονότα που δημιουργούν ψυχολογικό σοκ ποικίλουν σε βαθμό επίδρασης 

ανάλογα με την απειλή ή μη της ζωής. Τα λιγότερο σοβαρά που δεν αποτελούν απειλή για την 

ζωή είναι για παράδειγμα η απόλυση από τη δουλειά, ένα διαζύγιο, ο σχολικός (bullying) ή 

εργασιακός (mobbing) εκφοβισμός και γενικότερα η δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων 

(Frommberger, et al., 2014). Ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας που θα αναλύσει ένα τραυματικό 

συμβάν, θα πρέπει να εξετάσει ένα πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με το τραύμα εκτός από 
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τα προαναφερθέντα, όπως είναι τα κλινικής σημασίας ζητήματα, ο χρόνος και οι επιπτώσεις που 

θα προέλθουν από τη θεραπεία. Η κατάλληλη διάγνωση είναι κρίσιμη ώστε να δοθεί και η 

κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, η υποκειμενικότητα της αντίδρασης του κάθε ατόμου στο ίδιο 

γεγονός αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας που πρέπει να προσμετρήσουν τις 

γενετικές και επιγενετικές παραμέτρους όπως η ευφυΐα, η νοημοσύνη, το φύλο, οι μηχανισμοί 

άμυνας και προστασίας, η στρατηγική αντιμετώπισης μιας κατάστασης, η κοινωνική υποστήριξη 

και η επιθυμία για αποκατάσταση. Τέλος, είναι σημαντικό οι επαγγελματίες να υπολογίζουν τις 

αναθεωρημένες και ενημερωμένες εκδόσεις του DSM-5 για την κατάλληλη διάγνωση της 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (Frommberger, et al., 2014). 

 

4.2 Ορισμός της Διαταραχής Σύνθετου Μετατραυματικού Στρες (Complex 

Trauma ή C–PTSD) 

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών γύρω από το μετατραυματικό στρες και 

το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται. Τα ευρήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, κατηγοριοποιούν 

τη διαταραχή βάσει των συμπτωμάτων που εμφανίζουν και έτσι διακρίνονται δύο κατηγορίες μετά 

από μια τραυματική εμπειρία: Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) και Σύνθετη 

Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD) (Busuttil, 2009; Karatzias et al., 2017; Lansford et 

al., 2002; Taylor, 2006). Η Σύνθετη Διαταραχή είναι αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης και 

χρόνιας έκθεσης σε τραυματικές εμπειρίες μίας ή διάφορων μορφών απλού ή σύνθετου τραύματος 

όπως καταναγκαστικές πρακτικές, εγκατάλειψη, σεξουαλική επίθεση, προδοσία, σωματική 

επιθετικότητα, μάρτυρας βίας και θανάτου, απειλές για σωματική ακεραιότητα, συναισθηματική 

κακοποίηση). Τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν το άτομο σε διαφορετικό βαθμό, εξαρτάται από 

υποκειμενικούς παράγοντες και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν συναισθήματα φόβου, ντροπής, 

θυμού, προδοσίας, παραίτησης, ήττας και άλλα (van der Kolk, 2005). Οι καταστάσεις αυτές 

εμφανίζονται συχνά σε νεαρές ηλικίες, παιδιά και εφήβους, ενώ τα αποτελέσματά τους μπορεί να 

διατηρηθούν και σε μεγαλύτερες ηλικίες, επηρεάζοντας σημαντικά την ψυχοκοινωνική λειτουργία 

των ατόμων που τα βιώνουν (Cook, Blaustein, & Spinazolla, 2005) και σύμφωνα με μελέτες 

φαίνεται πως τα τραυματικά γεγονότα σε μικρές ηλικίες μπορεί να έχουν μη αντιστρέψιμες 

νευροβιολογικές επιδράσεις και σε πιο περίπλοκες καταστάσεις, να οδηγήσουν ακόμη και σε 

προβληματικές συμπεριφορές και θέματα υγείας σε μικρές ή μεγαλύτερες ηλικίες, όπως 
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κατάχρηση ουσιών, ψυχιατρικές διαταραχές (Anda et al., 2006; Anda et al., 2010; Goldsmith et 

al., 2012).  

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών 5 

(DSM-V) (American Psychiatric Association, 2013), η Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού 

Στρες (C-PTSD) περιλαμβάνει παρόμοια συμπτωματολογία με τη Διαταραχή Μετατραυματικού 

Στρες (PTSD), αλλά περιέχει επιπλέον χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν (Herman, 1992; López-

Soler, 2008) και αυτά είναι τα εξής:  

• Χρόνια αίσθηση ενοχής, αισθήματα ευθύνης και ντροπής, προβλήματα της αυτοαντίληψης 

• Σωματοποίηση, ιατρικά προβλήματα 

• Αδυναμία ρύθμισης έκφρασης των συναισθημάτων 

• Επίμονες μεταβολές στο σύστημα εννοιών 

• Αλλαγές της συνείδησης και της προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης, αμνησία, 

καθυστέρηση στην επεξεργασία καταστάσεων, τάση αποπροσωποποίησης 

• Αλλοιωμένη αντίληψη του κακοποιητή (αποδοχή, εξάρτηση από αυτόν και ενσωμάτωση 

των απόψεών του) 

• Αδυναμία ανάπτυξης υγιών σχέσεων, δυσκολίες και συγκρούσεις, ζητήματα εμπιστοσύνης 

και οικειότητας, έντονα συναισθήματα ευπάθειας και κινδύνου κατά τη δημιουργία νέων 

σχέσεων 

Η Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Complex Trauma ή C-PTSD) προτάθηκε από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) να καταλογίζεται ως νέα νόσος στην ενδέκατη έκδοση της 

Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων (ICD-11), χαρακτηριζόμενη όχι μόνο από τη 

συμπτωματολογία της απλής PTSD αλλά και τους παραπάνω παράγοντες που περιγράφουν ένα 

σύνθετο τραύμα (Cloitre et al., 2014). Με τον τρόπο αυτό, η διάγνωση της σύνθετης διαταραχής 

βάσει των διαφορών της με την απλή διαταραχή θα προσφέρει καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση. 

Παρόλα αυτά η πλούσια βιβλιογραφία παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών 

θεραπειών για το PTSD τόσο στην περίπτωση ενηλίκων (Blankenship, 2017; Cusack et al., 2016) 

όσο και παιδιών (Dowd & McGuire, 2011) σύμφωνα με τη θεραπεία παρατεταμένης έκθεσης, τη 

γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT), και τη τραυματοθεραπεία (EMDR), συνοδευόμενη ή 

όχι από φαρμακολογική θεραπεία, ενώ η αποτελεσματικότητα της χρήσης των παρεμβάσεων 
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αυτών και στη Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη ώστε 

να επιβεβαιωθούν για την καλύτερη αντιμετώπισή του (National Center for PTSD, 2016).  

 

4.3 Μετατραυματικό στρες στην ενήλικη ζωή των LGBT ατόμων 

Καθώς τα άτομα που ανήκουν σε με μη-ετεροκανονική ταυτότητα φύλου και σεξουαλικού 

προσανατολισμού εκτίθενται συχνά σε μεγαλύτερο επίπεδο στρες εξαιτίας των προκαταλήψεων 

που έχουν δημιουργηθεί για εκείνα, ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν διαταραχή μετατραυματικού 

στρες στην ενήλικη ζωή τους είναι μεγαλύτερος (Snowdon, 2013). Θα πρέπει να τονιστεί πως τα 

LGBT+ άτομα, έρχονται σε επαφή με πολύ περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με το 

PTSD, όπως είναι η έκθεσή τους στο τραύμα (Mereish & Poteat, 2015; Streed, 2010), το έντονο 

στρες, οι συναισθηματικές διαταραχές αλλά και το άγχος για τη ζωή τους (Hodges, Keeley & 

Troyan, 2008; Glass, 2009; Kornhaber & Wilson, 2011). Αν και τα έως τώρα ευρήματα είναι 

φτωχά, ωστόσο φαίνεται πως ο κίνδυνος εμφάνισης PTSD είναι μεγαλύτερος στα LGBT άτομα 

σε σύγκριση με τα ετεροκανονικά (cis / straight) άτομα (Phelan et al., 2014; Zwack & Schweitzer, 

2013; Lehavot & Simpson, 2014). Ο κίνδυνος για ανάπτυξη PTSD είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς 

τα άτομα αυτά έρχονται αντιμέτωπα με περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένης και της 

σεξουαλικής βίας (Stotzer, 2009). 

Σύμφωνα με μελέτη των Shipherd et al. (2011) που πραγματεύεται τραυματικά βιώματα τρανς 

ατόμων, τα ευρήματά της έδειξαν πως από το σύνολο των 97 ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα το 91% από αυτούς είχαν βιώσει αρκετές τραυματικές εμπειρίες, ενώ η εκδήλωση κλινικών 

συμπτωμάτων PTSD ίσχυε για το 17.8%. Μια τραυματική εμπειρία δεν σημαίνει απαραίτητα πως 

εκφράζεται προς το πρόσωπό τους αλλά περιλαμβάνει και την μαρτυρία ή αντιμετώπιση μιας 

πιθανής απειλής της ζωής ή εκδήλωσης θυμού. Η εκδήλωση πράξης μίσους, σύμφωνα με το 

Αμερικάνικο Γραφείο Ερευνών (FBI), είναι το αδίκημα που ασκείται εναντίον κάποιου προσώπου 

που υποκινείται από κάποια φυλετική, σεξουαλική, εθνική ή θρησκευτική προκατάληψη (U.S. 

Department of Justice, 2014). Η μελέτη του Herek (2009) χρησιμοποίησε δείγμα πιθανότητας (N 

¼ 662) για τον υπολογισμό της σεξουαλικής βίας που ασκείται σε μειονότητα των ΗΠΑ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν πως 13.1% ομοφυλόφιλων ενηλίκων έχουν αντιμετωπίσει 

έστω και μια φορά στη ζωή τους τραυματική εμπειρία κατά του σεξουαλικού τους 

προσανατολισμού και έγκλημα μίσους. Επιπλέον, περίπου το 14.9% αντιμετώπισε απειλή της 
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περιουσίας του και το 20% έχει βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό σωματικής βίας και απειλή 

της περιουσίας (Herek, 2009). Το FBI υπολόγισε πως το 2013 από το σύνολο των εγκλημάτων, 

περίπου 20.8% αφορούσε προκαταλήψεις σεξουαλικού προσανατολισμού με την πλειοψηφία να 

χαρακτηρίζει ομοφυλοφιλική προκατάληψη (ομοφοβία), ενώ μόλις το 0.5% (n ¼ 31) αφορούσε 

διεμφυλικές (τρανσφοβία) ή φυλετικές προκαταλήψεις και άσχημες συμπεριφορές, γεγονός που 

αποδίδεται στο γεγονός της μη καταγραφής του είδους αυτών των συμβάντων (U.S. Department 

of Justice, 2014). 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Συνασπισμό Προγραμμάτων Κατά της Βίας, σε σχέση με λεσβίες, γκέι 

και αμφιφυλόφιλους (LGB) και άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV, οι τρανς γυναίκες 

εμφανίζουν 1.6 μεγαλύτερες πιθανότητες να δεχθούν σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και 

5.8 μεγαλύτερες πιθανότητες να δεχθούν αστυνομική βία και παρόλο που δεν αποτελούν μεγάλο 

μέρος της LGBT κοινότητας, παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά δολοφονίας τους (55% από τις 

καταγεγραμμένες LGBT δολοφονίες) και ειδικά οι έγχρωμες (Waters, 2017). Τα ευρήματα αυτά 

δεν αναιρούν το γεγονός πως τα άτομα της κοινότητας LGBT είναι δυνατόν να στοχοποιηθούν 

και λόγω άλλων παραγόντων όπως το φύλο, η θρησκεία ή η φυλή (Martin & Alessi, 2010; Meyer, 

2012), ενώ αξίζει να γίνει αναφορά στα άτομα LGBT που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη 

στοχοποίηση και δεν είναι άλλοι από τους άστεγους ομοφυλόφιλους (Collaborative, 2010).  

Τα άτομα της LGBT κοινότητας, πέραν της κακοποίησης και στοχοποίησης που δέχονται λόγω 

της μη ετεροκανονικής τους ταυτότητας, συχνά αντιμετωπίζουν σωματική ή/και ψυχολογική βία 

και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο παράγοντας αυτός δεν έχει μελετηθεί πλήρως για τα σις 

στρέιτ άτομα ώστε να γίνει αποτελεσματικά η σύγκριση, ωστόσο η έκταση που έχει λάβει το 

ζήτημα έχει δείξει μείωση του φαινομένου (Balsam & Szymanski, 2005; Goldberg & Meyer, 

2013). Μελέτη σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο 

επιπολασμός της ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των ετεροκανονικών (σις / στρέιτ) και των 

LGBT ατόμων είχε σχεδόν παρόμοια διακύμανση, μεταξύ 25-75%, ενώ διατηρείται μια επιφύλαξη 

για τις τιμές στις σεξουαλικές μειονότητες, καθώς παρατηρείται μικρότερη αναφορά της 

ενδοοικογενειακής βίας και ο επιπολασμός μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερος σε αυτόν τον 

πληθυσμό. Η μικρή αναφορά των περιστατικών μπορεί να οφείλεται στο φόβο των διακρίσεων, 

την ανισότητα που θεωρούν ότι θα λάβουν από τη νομική προστασία και τα αισθήματα ντροπής. 

Κρίσιμη, λοιπόν, θεωρείται η ανάγκη της παροχής αποτελεσματικής υγείας και ψυχικής υγείας 
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στα άτομα αυτά. Η ενδοοικογενειακή βία είναι υψηλότερη μεταξύ έγχρωμων LGBT, εφήβων 

LGBT, ομοφυλόφιλων ανδρών, αμφιφυλόφιλων γυναικών και τρανς ατόμων (Stiles-Shields & 

Carroll, 2015), ενώ σε τρανς γυναίκες και έγχρωμους ομοφυλόφιλους η πιθανότητα να δεχθούν 

βία στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αυξάνεται έως και δύο φορές. (Eckstrand & Potter, 2017).  

 

4.4 Επίπτωση του μετατραυματικού στρες στις διαπροσωπικές σχέσεις 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές και έρευνες σχετικά με την επίδραση που έχουν οι 

τραυματικές εμπειρίες που βιώνει ένα άτομο στις παρούσες αλλά και στις μετέπειτα 

διαπροσωπικές σχέσεις του κατά την ενήλικη ζωή. Η σχέση μεταξύ παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης και των αποτελεσμάτων της στην ενήλικη ζωή αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για 

τους Briere & Runtz, οι οποίοι πρώτοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα των διαφόρων ψυχοκοινωνικών 

παραγόντων που επιδρούν στην ενήλικη ζωή. Κάποιες από αυτές τις παραμέτρους είναι η 

διαπροσωπική λειτουργικότητα και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της μελέτης, αναδείχθηκε πως χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, όπως η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, η ενοχή, η αυτομομφή, οι απόπειρες αυτοκτονίας, οι επικίνδυνες σεξουαλικές 

συμπεριφορές (συνεύρεση με πολλαπλούς θύτες) και το αίσθημα αβοήθητου, συνδέονται στενά 

με πρώιμη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκαν τα άτομα αυτά και αποτελούν χαρακτηριστικά 

με αρνητικές επιπτώσεις στις ενήλικες διαπροσωπικές τους σχέσεις (Briere & Runtz, 1986).  

Μελέτη των Alpher και France (1993) χρησιμοποίησε δείγμα 20 ενήλικων ασθενών ψυχιατρικής 

κλινικής που βρίσκονταν εκεί λόγω αποσυνδετικών συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

υπογραμμίζουν πως το πρώιμο τραύμα – ιδιαίτερα εκείνο που σχετίζεται με σωματική, 

συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση – επιδρά ισχυρά στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες 

του ατόμου απέναντι στις μετέπειτα ενήλικες διαπροσωπικές του σχέσεις. Οι απόψεις αυτές 

συγκροτούνται μέσα από το είδος και βάθος της σχέσης του θύματος με τον θύτη. Σύμφωνα με 

την έρευνα οι απόψεις αυτές χαρακτηρίζονται από φόβο, εχθρότητα και ανάγκη ελέγχου. 

Σε διαχρονική μελέτη των Giaconia et al. (1995) που συμπεριέλαβε 384 εφήβους συμμετέχοντες, 

αξιολογήθηκαν οι τραυματικές εμπειρίες, όπως αυτές ορίζονται από το DSM-III-R, και ο βαθμός 

που αυτές επιδρούν στην ψυχολογία και την ψυχοκοινωνική τους λειτουργικότητα. Τα ευρήματα 

της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μέχρι την ηλικία των 18 ετών πάνω από τα δύο 
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πέμπτα των εφήβων είχαν την εμπειρία τουλάχιστον ενός τραύματος. Το μετατραυματικό στρες 

(PTSD) αναπτύχθηκε σε αρκετούς εφήβους (14,5%) και στο 6,3% του συνολικού δείγματος. 

Παρατηρείται ότι άτομα με PTSD στην ενήλικη ζωή λόγω πρώιμου τραύματος εμφανίζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την ενηλικίωση (18 έτη) και κυρίως προβλήματα συμπεριφοράς, 

ακαδημαϊκή αποτυχία, γενικά συναισθηματικά και διαπροσωπικά προβλήματα, προβλήματα 

υγείας, αυτοκτονική συμπεριφορά καθώς και αυξημένο κίνδυνο για επιπλέον διαταραχές. Άξιο 

αναφοράς είναι πως οι νέοι με τραυματικές εμπειρίες αλλά χωρίς την εκδήλωση PTSD, σε 

σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας άνευ εμπειρίας τραυμάτων, παρουσιάζουν επίσης ελλείμματα 

σε μερικά σημεία (Giaconia et al., 1995).  

Μεταγενέστερη έρευνα των Davis, Petretic-Jackson & Ting (2001) με 315 γυναίκες φοιτήτριες 

Πανεπιστημίου ασχολήθηκε με τη σχέση μεταξύ διαπροσωπικής λειτουργικότητας και πρώιμης 

κακοποίησης. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως σε σχέση με τις γυναίκες που δεν είχαν 

κακοποιηθεί, οι γυναίκες που ανέφεραν κάποιου είδους παιδικής βίας ή κακοποίησης εμφάνιζαν 

μικρότερη ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων στο παρελθόν, μεγαλύτερη συμπτωματολογία 

τραύματος και μεγαλύτερο φόβο για εγγύτητα. Προχωρώντας στην ανάλυση παλινδρόμησης 

παρουσιάστηκε πως προάγγελοι για τον φόβο της εγγύτητας αποτελούν γεγονότα σεξουαλικής και 

σωματικής κακοποίησης, τρέχουσες σεξουαλικές ενασχολήσεις, εκτεταμένη ψυχολογική 

κακοποίηση, αμυντική αποφυγή, αποσύνδεση και εμπειρίες που εισβάλουν συνεχώς στον 

ψυχισμό. Τραυματικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας από σεξουαλική κακοποίηση ή οι πολλαπλές 

εμπειρίες κακοποίησης, φαίνεται πως επηρεάζουν την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται στην ενήλικη ζωή.  

Μετέπειτα, έρευνα των Drapeau & Perry (2004) σε 119 συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα της 

παιδικής σωματικής κακοποίησης κατέληξε πως τα άτομα που ανέφεραν πως βίωσαν μεμονωμένο 

ή πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης στην παιδική ηλικία αντιλαμβάνονται τους γύρω τους 

ανθρώπους ως αυστηρούς και σκληρούς, ενώ εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση να πληγωθούν. 

Μεγαλύτερη ανάγκη για συμπαράσταση εμφάνιζαν οι συμμετέχοντες που εκδήλωσαν σωματική 

παραμέληση, ενώ λιγότερη αυτοπεποίθηση σε διαπροσωπικές καταστάσεις στην ενήλικη ζωή τους 

παρουσίαζαν εκείνοι που βίωσαν ουσιαστικούς αποχωρισμούς κατά την παιδική ηλικία. Τα 

ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν, επίσης, πως όσοι διέθεταν κάποιο άτομο εμπιστοσύνης 

εκδήλωναν λιγότερη ανάγκη για αγάπη (Drapeau & Perry, 2004).  
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4.5 Μετατραυματικό στρες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές  

Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τραυματικά γεγονότα στη ζωή τους, λίγοι 

είναι εκείνοι που εκδηλώνουν διαταραχή μετατραυματικού στρες σε όλη τους τη ζωή (Kilpatrick 

et al., 2013). Η διαταραχή μετατραυματικού στρες εκδηλώνεται μέσα από την αναβίωση του 

τραύματος, τις συμπεριφορικές εναλλαγές και τις εναλλαγές διάθεσης του ατόμου (American 

Psychiatric Association, 2013). Η σύνδεση του μετατραυματικού στρες με τις αυτοκαταστροφικές 

συμπεριφορές δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, παρά τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία που 

καταδεικνύουν την ύπαρξη σαφούς σχέσης μεταξύ των δύο. Το άτομο που έχει υποστεί 

μετατραυματικό στρες αντιμετωπίζει τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ως ένα μέσο που θα 

το κάνει να αισθανθεί καλύτερα μετατρέποντας τον ψυχικό πόνο που αισθάνεται σε σωματικό 

(Simpson et al., 2014). Τα ευρήματα της βιβλιογραφίας καταδεικνύουν πως υπάρχει μια ιδιαίτερα 

ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στο μετατραυματικό στρες και συμπεριφορές όπως η χρήση ουσιών, ο 

εθισμός στο αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και την τεχνολογία (Strom et al., 2012; Weiss et al., 

2018; Contractor et al., 2017; Schimmenti et al., 2017). Επιπλέον, το μετατραυματικό στρες 

συνδέεται με την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών, τη μεταβολή στη διάθεση του ατόμου, την 

εκδήλωση επιθετικότητας και τον αυτοκτονικό ιδεασμό (Forman-Hoffman et al., 2012; Weiss et 

al., 2013; Lusk et al., 2017; Weiss et al., 2015). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκφραση του μετατραυματικού στρες αλλά και ο τρόπος με 

τον οποίο αυτή συνδέεται με το είδος της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς που εκδηλώνει το 

άτομο. Φαίνεται πως τα πιο βαριά περιστατικά μετατραυματικού στρες καταφεύγουν πιο συχνά 

στη χρήση ουσιών και αλκοόλ, ενώ παρατηρούνται μεγαλύτερα προβλήματα ψυχολογικής 

αστάθειας και επιθετικής συμπεριφοράς (Flood et al., 2010; Wolf et al., 2010; Castillo et al., 2014; 

Contractor et al., 2016; Contractor et al., 2018). Όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα 

αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα άτομα που βιώνουν μετατραυματικό 

στρες, τόσο λιγότερα θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει η θεραπεία (Tull et al., 2015). 

Οι διάφοροι τύποι αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς μπορεί να συνυπάρχουν συχνά και είναι 

πιθανό να επηρεάζονται από το επίπεδο μετατραυματικού στρες που βιώνει ένα άτομο. Τα 

συμπτώματα μετατραυματικού στρες αυτοκαταστροφικού χαρακτήρα που αναγνωρίζονται ως πιο 

βαριά, σχετίζονται με τη λήψη αντικαταθλιπτικών και κάνναβης, επιθετική συμπεριφορά και 

τραυματισμούς που δεν έχουν στόχο την αυτοκτονία (Khoury et al., 2010; Avant et al., 2011; 
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Contractor et al., 2016; Hellmuth et al., 2012). Τα άτομα που θέλουν να νιώσουν απλώς ένα 

«μούδιασμα» και να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που οφείλονται στο τραύμα 

που έχουν βιώσει, κάνουν χρήση ηρωίνης, ηρεμιστικών και αντικαταθλιπτικών, ενώ συχνά 

προχωρούν σε απόπειρες αυτοκτονίας (Tull et al., 2010; Avant et al., 2011; Dworkin et al., 2018). 

Τέλος τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα διέγερσης εξαιτίας του μετατραυματικού στρες 

συχνά εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά αλλά και επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές 

(Pietrzak et al., 2015; Weiss et al., 2013). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εκτός από το 

επίπεδο σημαντικότητας του μετατραυματικού στρες που βιώνει το άτομο, ένας ακόμη 

παράγοντας που οδηγεί στη λήψη διαφορετικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 

αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές είναι το φύλο. Πιο αναλυτικά, οι γυναίκες φαίνεται πως 

εκδηλώνουν πιο συχνά αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές σε σύγκριση με τον πληθυσμό των 

ανδρών (Tolin and Breslau, 2007; Contractor, 2018). 
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Κεφάλαιο 5ο - Μεθοδολογία της Έρευνας 

5.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση που 

έχει ο αντίκτυπος της ταυτότητας, του οικογενειακού περιβάλλοντος και των τραυματικών 

εμπειριών που βίωσε κάποιο άτομο κατά την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη Σύνθετης 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες κατά την ενήλικη ζωή.  

Για την καλύτερη διεξαγωγή της έρευνας αυτής θεωρήσαμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

• Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες; 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη Διαταραχή της Αυτοοργάνωσης (DSO); 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την διάγνωση διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) 

και τη διάγνωση της Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD); 

• Πως μεταβάλλεται το σύνολο της βαθμολογίας PTSD και DSO από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις διαταραχές; 

• Πόσο επηρεάζει ο αντίκτυπος της ταυτότητας (φύλου & σεξουαλική) του ατόμου την 

ανάπτυξη Σύνθετου Ψυχικού Τραύματος; 

• Πόσο επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου κατά την παιδική/εφηβική ηλικία 

την ανάπτυξη Σύνθετου Ψυχικού Τραύματος (C-PTSD); 

• Πόσο επηρεάζουν οι τραυματικές εμπειρίες του ατόμου κατά την παιδική / εφηβική ηλικία 

την ανάπτυξη Σύνθετου Ψυχικού Τραύματος (C-PTSD); 

5.1.1 Ερευνητική υπόθεση 

Α. Το παιδί/έφηβος που βιώνει πολλαπλές τραυματικές εμπειρίες έχει ως αποτέλεσμα της 

ανάπτυξη ενός σύνθετου ψυχικού τραύματος (C-PTSD) που διαφέρει από το PTSD. 

Β. Η μη ετεροκανονική ταυτότητα (φύλου και σεξουαλική) οδηγεί το άτομο σε τραυματικές 

εμπειρίες. 
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5.2 Διαδικασία έρευνας 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Πάτρας με σκοπό να μελετήσει την επίδραση που έχει ο αντίκτυπος της ταυτότητας και των 

τραυματικών εμπειριών που βίωσε κάποιος κατά την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη 

Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες κατά την ενήλικη ζωή.  

Για τη μελέτη ακολουθήθηκε ποσοτική μέθοδος μέσω συλλογής ποσοτικών - αριθμητικών 

δεδομένων. Η ανάλυση τέτοιου τύπου δεδομένων είναι πιο άμεση και πιο απλή και επιπλέον τα 

αποτελέσματα της είναι πιο έγκυρα. Πιο συγκεκριμένα: 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Η χρήση του 

ερωτηματολογίου έγινε λόγω της ανωνυμίας του δείγματος και του μικρού χρονικού διαστήματος 

που απαιτείται για τη συλλογή των δεδομένων. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε 

στους ερωτηθέντες ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα Survey Monkey, όπου και διανεμήθηκε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξαιτίας των μέτρων 

προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19). 

5.2.1 Δειγματοληψία 

Το δείγμα που συγκεντρώθηκε αποτελείται συνολικά από 84 άτομα διαφορετικής ταυτότητας 

φύλου και σεξουαλικής ταυτότητας. Αναφορικά με τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία 

επιλέχθηκε το δείγμα, έγινε επιλογή με βάση τη δειγματοληψία των μη πιθανοτήτων. Το δείγμα 

αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τον ευρύτερο πληθυσμό. Αυτό το είδος δείγματος επιλέγεται 

σε έρευνες οι οποίες είναι μικρής κλίμακας, όπως για παράδειγμα είναι οι έρευνες που 

επικεντρώνονται σε μία ή δύο περιοχές (Cohen, Manion, Morisson, 2007). 

Με αυτού του είδους τη δειγματοληψία διατυπώνεται ουσιαστικά η άποψη ότι το δείγμα 

απαρτίζεται από άτομα που είναι εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να συμμετάσχουν άμεσα 

(Visser, Krosnick, Lavrakas, 2000). Ωστόσο, μπορούν να προκληθούν αρκετοί κίνδυνοι κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας ως προς την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων της και κατά πόσο 

αυτά μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Παρά την αμφισβήτηση της 

συγκεκριμένης διαδικασίας δειγματοληψίας, έχει μεγάλη απήχηση στις κοινωνικές επιστήμες.  
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Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διεξαγωγή της έρευνας μπορούν να γενικευτούν σε 

αντίστοιχους πληθυσμούς που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που έχουν οι 

συμμετέχοντες. Επίσης, μπορούν να εμπλουτίσουν με χρήσιμες πληροφορίες την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία που σχετίζεται με το θέμα της ερευνητικής εργασίας.  

 

5.3 Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: το Διεθνές Ερωτηματολόγιο Ψυχικού 

Τραύματος (ITQ), η Κλίμακα Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος (GPS) και η Κλίμακα Παιδικής 

Προσκόλλησης και Σχεσιακού Τραύματος (CARTS). 

5.3.1 Διεθνές Ερωτηματολόγιο Ψυχικού Τραύματος (ITQ) 

Το Διεθνές Ερωτηματολόγιο Ψυχικού Τραύματος (International Trauma Questionnaire, ITQ) 

είναι μια σύντομη, απλά διατυπωμένη, μέτρηση, η οποία εστιάζει μόνο στα βασικά 

χαρακτηριστικά της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) και της Σύνθετης Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD) και χρησιμοποιεί κατανοητούς διαγνωστικούς κανόνες. Το 

ITQ δημιουργήθηκε για να είναι σύμφωνο με τις οργανωτικές αρχές του ICD-11, όπως αυτές 

ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι οποίες έχουν ως στόχο να μεγιστοποιήσουν 

την κλινική χρησιμότητα και να διασφαλίσουν τη διεθνή εφαρμοστικότητα μέσα από την εστίαση 

στην κύρια συμπτωματολογία της δοθείσας διαταραχής. Το ITQ είναι διαθέσιμο δωρεάν προς 

όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Το ερωτηματολόγιο ITQ μεταφράστηκε με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές - οδηγίες για 

διαπολιτισμική έρευνα και βρίσκεται υπό δοκιμή και αξιολόγηση της εγκυρότητάς του. Ο 

ερευνητής της παρούσας έρευνας συνέβαλε στην τελική μετάφραση και προσαρμογή του στα 

Ελληνικά υπό την επίβλεψη της Δρ. Ξένιας Αναστασίου-Χατζηχαραλάμπους. 

Η αξιολόγηση της κλίμακας μέτρησης ITQ συνεχίζει ειδικότερα, καθώς σχετίζεται με τον ορισμό 

της λειτουργικής βλάβης, τόσο για τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) όσο και για τη 

Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD) και ενδεχομένως με το περιεχόμενο των 

εργαλείων μέτρησης, τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με την πρόβλεψη μιας διαφοροποιημένης 

έκβασης θεραπείας. 
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5.3.2 Κλίμακα Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος (GPS) 

H Κλίμακα Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος (Global Psychotrauma Scale, GPS) αναπτύχθηκε από 

την «Παγκόσμια Συνεργασία για το τραυματικό Στρες» (Olff et al., 2020; Schnyder et al., 2017). 

Η κλίμακα αυτή αποτελεί μια σύντομη μέτρηση η οποία χορηγείται μετά από διαφορετικούς 

τύπους πιθανών τραυματικών συμβάντων. Η κλίμακα περιλαμβάνει συνολικά από 22 ερωτήσεις, 

εκ των οποίων 17 επικεντρώνονται σε στοιχεία συμπτωμάτων και οι 5 αναφέρονται σε 

προστατευτικούς παράγοντες και οι απαντήσεις τους δίνονται σε μορφή ναι/όχι (Olff & Bakker, 

2016). Η ελληνική προσαρμογή έγινε από Anastassiou-Hadjicharalambous, X. & Kolaitis, G. 

(2019). 

Οι 17 ερωτήσεις αξιολογούν τα συμπτώματα PTSD, τη συναισθηματική δυσρύθμιση και αρνητική 

αυτο-εικόνα, τα συμπτώματα κατάθλιψης, τα συμπτώματα άγχους, τα προβλήματα ύπνου, την 

αυτοτραυματική συμπεριφορά, την κατάχρηση ουσιών και άλλα προβλήματα (σωματικά, 

συναισθηματικά ή κοινωνικά), ενώ οι άλλες 5 άλλα αγχωτικά γεγονότα όπως είναι η κοινωνική 

υποστήριξη, τα τραυματικά συμβάντα στην παιδική ηλικία, κ.α. Η συνολική βαθμολογία 

υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη οι 22 ερωτήσεις και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-22.  

5.3.3 Κλίμακα Παιδικής Προσκόλλησης και Σχεσιακού Τραύματος (CARTS). 

Oι Frewen et al. (2013) ανέπτυξαν το εργαλείο CARTS (Childhood Attachment and Relational 

Trauma Scale) που δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης και μέτρησης των περιστατικών παιδικής 

κακοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας τους παράγοντες της ζεστασιάς, της ασφάλειας και της 

υποστήριξης που η οικογένεια παρέχει στα μέλη της. Επιτρέπει τόσο την αξιολόγηση της 

σοβαρότητας και της αντίληψης του τραύματος όσο και τη συχνότητα με την οποία αυτό 

πραγματοποιείται. Προσμετράται το ιστορικό κακομεταχείρισης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

ασκήθηκε εκφράζοντας το κοινωνικό και οικογενειακό πλαίσιο στο οποίο σημειώθηκε το 

περιστατικό βίας. Παράλληλα, το CARTS δρα αξιολογώντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τις εκφράσεις των ατόμων αλλά και τις πρώιμες σχέσεις των μελών της οικογένειας οι οποίες 

οδήγησαν στην καλλιέργεια αυτού του οικογενειακού κλίματος. Το εργαλείο αυτό έχει δοκιμαστεί 

σε μικρό βαθμό στα τμήματα της Βόρειας Αμερικής, παρουσιάζοντας καλές ψυχομετρικές 

ιδιότητες, αξιοπιστία και σύγκλιση και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Frewen et al., 2013). Τα 

αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών του εργαλείου καταδεικνύουν πως η δομή και η δυναμική 

των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας είναι παράγοντες που 
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επηρεάζουν σημαντικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την έκφραση του 

σχεσιακού τραύματος. Η πολυπλοκότητα του συναισθηματικού δεσμού που συνδέει θύτη και 

θύμα καθιστά πιο δύσκολη την αναγνώριση και αξιολόγηση του σχεσιακού τραύματος το οποίο 

στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει για χρόνια (Simonelli et al., 2017). 

Η έρευνα με τη χρήση του CARTS συνεχίζεται σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας 

& Κύπρου, υπό την εποπτεία της Δρ. Ξένιας Αναστασίου – Χατζηχαραλάμπους και του Δρ. 

Ιωάννη Συρού. 

 

5.4 Στατιστική ανάλυση 

Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με την εφαρμογή του ερωτηματολογίου 

αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics v.25., το οποίο πραγματοποιεί 

υπολογισμούς και εφαρμόζει στατιστικούς τύπους (Cohen et al., 2007). Μετά την συλλογή των 

δεδομένων ακολούθησε η καταχώρηση των δεδομένων στο πρόγραμμα και έπειτα η εξαγωγή των 

στατιστικών αποτελεσμάτων. Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγινε με 

περιγραφική στατιστική, ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ2, ο έλεγχος μέσης τιμής t-test 

και ο έλεγχος συσχέτισης Pearson.  

 

  

https://frewen.ca/cartsml/?profile=greekidreq
https://frewen.ca/cartsml/?profile=greekidreq
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Κεφάλαιο 6ο – Ανάλυση & Αποτελέσματα της Έρευνας 

6.1 Περιγραφική ανάλυση 

6.1.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Πίνακας 1Α Συχνότητα και σχετική συχνότητα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού 

προσανατολισμού 

  Ν % 

1.Φύλο 

Cis γυναίκα (το φύλο που αποδόθηκε 

στη γέννηση είναι κορίτσι και 

αυτοπροσδιορίζομαι ως 

κορίτσι/γυναίκα) 

66 78.6% 

Cis άνδρας (το φύλο που αποδόθηκε 

στη γέννηση είναι αγόρι και 

αυτοπροσδιορίζομαι ως 

αγόρι/άντρας) 

7 8.3% 

Trans άνδρας (το φύλο που 

αποδόθηκε στη γέννηση είναι κορίτσι 

και αυτοπροσδιορίζομαι ως 

αγόρι/άντρας) 

3 3.6% 

Νon-binary (Εκτός διπόλου) 8 9.5% 

  Σύνολο 84 100.0% 

2.Σεξουαλικός 

προσανατολισμός 

Γκέι (Gay) / Λεσβία (Lesbian) 10 11.9% 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο (Straight) 52 61.9% 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο (Bisexual) 9 10.7% 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 11.9% 

Άλλο 3 3.6% 

  Σύνολο 84 100.0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως στην ερώτηση για το φύλο του δείγματος, 66 (78.6%) 

από τους ερωτηθέντες απάντησαν «Cis γυναίκα (το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση είναι 

κορίτσι και αυτοπροσδιορίζομαι ως κορίτσι/γυναίκα)», 8 (9.5%) απάντησαν «Νon-binary (Εκτός 

διπόλου)» και 3 (3.6%) εκ των ερωτηθέντων απάντησε «Trans άνδρας (το φύλο που αποδόθηκε 

στη γέννηση είναι κορίτσι και αυτοπροσδιορίζομαι ως αγόρι/άντρας)». Στην ερώτηση για τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό του δείγματος 52 (61.9%) από τους συμμετέχοντες απάντησαν 

«Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο (Heterosexual / Straight)», 10 (11.9%) απάντησαν «Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian)» ή «Πανσέξουαλ (Pansexual)» και 3 (3.6%) απάντησαν «άλλο». 
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Πίνακας 2Β Συχνότητα και σχετική συχνότητα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού 

προσανατολισμού με βάση την ετεροκανονικότητα 

  Ν % 

1.Φύλο 

Ετεροκανονική Ταυτότητα 

φύλου (Cis γυναίκα / άνδρας) 

73 86.9% 

Μη ετεροκανονική 11 13.1% 

 Σύνολο 84 100% 

2.Σεξουαλικός 

προσανατολισμός 

Ετεροκανονικός Σεξουαλικός 

Προσανατολισμός 

(Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο / 

Straight) 

52 61.9% 

Μη ετεροκανονικός 32 38.1% 

 Σύνολο 84 100% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως σχετικά με το φύλο του δείγματος, οι 73 εκ των 

ερωτηθέντων απάντησαν Cis γυναίκα / άντρας (86,9%), 11 εκ αυτών (13,1%) απάντησαν ότι έχουν 

κάποια άλλη μη ετεροκανονική ταυτότητα φύλου. Σχετικά με τον σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό, οι 52 από τους ερωτηθέντες απάντησαν πως είναι Ετερoφυλόφιλος,-η,/ 

(Straight) (61,9%) και οι 32 εκ αυτών (38,1%), απάντησαν ότι έχουν μη ετεροκανονικό 

σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Πίνακας 3 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του πλήθους των ατόμων με τα οποία κανείς 

μοιράζεται το σπίτι 

  Min Mean SD Max 

3.Με πόσα άτομα (εκτός από εσένα) 

μοιράζεσαι το σπίτι που ζεις; 
0 2 2 9 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «3.Με πόσα άτομα (εκτός από εσένα) 

μοιράζεσαι το σπίτι που ζεις;» η μέση τιμή είναι 2 (±2). 

 

Πίνακας 4 Συχνότητα και σχετική συχνότητα των ατόμων με τα οποία το άτομο μοιράζεται 

το σπίτι 

  Ν % 

4.Αν μοιράζεσαι 

το σπίτι με άλλα 

άτομα, μένεις με 

(συμπλήρωσε 

όλα όσα 

ισχύουν): 

Γονέα / Γονείς 21 33.90% 

Αδέλφια 10 16.10% 

Άλλους 

συγγενείς 1 1.60% 

Φίλους-ες 2 3.20% 

Σύντροφο/σύζυγο 20 32.30% 
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Παιδιά 6 9.70% 

Άλλα άτομα 2 3.20% 

  Σύνολο 62 100.0% 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «4.Αν μοιράζεσαι το σπίτι με άλλα άτομα, 

μένεις με (συμπλήρωσε όλα όσα ισχύουν):», 21 (33.9%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν 

«γονέα/γονείς», 20 (32.3%) απάντησαν «σύντροφο/σύζυγο» και 1 (1.6%) απάντησε «άλλους 

συγγενείς». 

 

Πίνακας 5 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της αποκάλυψης του σεξουαλικού 

προσανατολισμού 

  Ν % 

5.Έχω αποκαλύψει τον 

σεξουαλικό 

προσανατολισμό μου 

(συμπλήρωσε όλα όσα 

ισχύουν): 

στα περισσότερα ή σε όλα τα μέλη της 

οικογένειας μου 
14 16.7% 

στα περισσότερα ή σε όλα τα φιλικά 

πρόσωπα 
11 13.1% 

στα περισσότερα ή σε όλα τα άτομα στην 

εργασία/σχολείο/πανεπιστήμιο 
5 6.0% 

σε ένα ή κάποια από τα μέλη της 

οικογένειάς μου 
4 4.8% 

σε έναν ή κάποιους 

συναδέλφους/συμφοιτητές/συμμαθητές 
3 3.6% 

σε ένα ή λίγα φιλικά πρόσωπα 4 4.8% 

σε όλα τα πλαίσια 7 8.3% 

Δεν αφορά (είμαι straight) 36 42.9% 

  Σύνολο 84 100% 

5.1 Έχω αποκαλύψει την 

ταυτότητα φύλου μου 

(συμπλήρωσε όλα όσα 

ισχύουν): 

στα περισσότερα ή σε όλα τα μέλη της 

οικογένειας μου 
14 16.7% 

στα περισσότερα ή σε όλα τα φιλικά 

πρόσωπα 
4 4.8% 

στα περισσότερα ή σε όλα τα άτομα στην 

εργασία/σχολείο/πανεπιστήμιο 
2 2.4% 

σε ένα ή κάποια από τα μέλη της 

οικογένειάς μου 
2 2.4% 

σε ένα ή λίγα φιλικά πρόσωπα 4 4.8% 

σε όλα τα πλαίσια 9 10.7% 

σε κανένα πλαίσιο 2 2.4% 

Δεν αφορά (είμαι cis) 47 56.0% 

  Σύνολο 84 100% 

 

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «5.Έχω αποκαλύψει τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό μου (συμπλήρωσε όλα όσα ισχύουν):» 36 (42.9%) εκ των ερωτηθέντων 

απάντησαν «Δεν αφορά (είμαι straight)», 14 (16.7%) απάντησαν «στα περισσότερα ή σε όλα τα 
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μέλη της οικογένειας μου» και 3 (3.6%) απάντησε «σε έναν ή κάποιους 

συναδέλφους/συμφοιτητές/συμμαθητές». Στην ερώτηση «5.1 Έχω αποκαλύψει την ταυτότητα 

φύλου μου (συμπλήρωσε όλα όσα ισχύουν):» 47 (56%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν «Δεν 

αφορά (είμαι cis)», 14 (16.7%) απάντησαν «στα περισσότερα ή σε όλα τα μέλη της οικογένειας 

μου», 9 (12.2%) απάντησαν «σε όλα τα πλαίσια» και 2 (2.4%) απάντησαν «στα περισσότερα ή σε 

όλα τα άτομα στην εργασία/σχολείο/πανεπιστήμιο» ή «σε ένα ή κάποια από τα μέλη της 

οικογένειάς μου» ή σε κανένα πλαίσιο. 

Πίνακας 6 Συχνότητα και σχετική συχνότητα τόπου ανατροφής και διαμονής 

  Ν % 

6.Τόπος ανατροφής κατά τα 

παιδικά χρόνια (μεγαλύτερο 

μέρος): 

Μεγάλο αστικό κέντρο (Αθήνα ή 

Θεσσαλονίκη) 
35 41.7% 

Μεγάλη πόλη με περισσότερους από 

100.000 κατοίκους 
5 6.0% 

Πόλη από 50.000 έως 100.000 κατοίκους 10 11.9% 

Πόλη από 10.000 έως 50.000 κατοίκους 16 19.0% 

Πόλη 5.000 έως 10.000 κατοίκους 6 7.1% 

Κωμόπολη από 2.000 έως 5.000 κατοίκους 4 4.8% 

Χωριό <2.000 κατοίκους 8 9.5% 

  Σύνολο 84 100.0% 

7.Τόπος Παρούσας Διαμονής: 

Μεγάλο αστικό κέντρο (Αθήνα ή 

Θεσσαλονίκη) 
49 58.3% 

Μεγάλη πόλη με περισσότερους από 

100.000 κατοίκους 
6 7.1% 

Πόλη από 50.000 έως 100.000 κατοίκους 11 13.1% 

Πόλη από 10.000 έως 50.000 κατοίκους 6 7.1% 

Πόλη 5.000 έως 10.000 κατοίκους 3 3.6% 

Κωμόπολη από 2.000 έως 5.000 κατοίκους 5 6.0% 

Χωριό <2.000 κατοίκους 4 4.8% 

  Σύνολο 84 100.0% 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως στην ερώτηση «6.Τόπος ανατροφής κατά τα παιδικά 

χρόνια (μεγαλύτερο μέρος):» 35 (41.7%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν «Μεγάλο αστικό 

κέντρο (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη)», 16 (19%) απάντησαν «Πόλη από 10.000 έως 50.000 κατοίκους» 
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και 4 (4.8%) απάντησαν «Κωμόπολη από 2.000 έως 5.000 κατοίκους». Στην ερώτηση «7.Τόπος 

Παρούσας Διαμονής:» 49 (58.3%) απάντησαν μεγάλο αστικό κέντρο και 3 (3.6%) απάντησαν 

«Πόλη 5.000 έως 10.000 κατοίκους». 

Πίνακας 7 Συχνότητα και σχετική συχνότητα του χρόνου που συνέβη η τραυματική εμπειρία 

που πέρασε το άτομο 

  Ν % 

8.Σύντομη περιγραφή 

της εμπειρίας: 

Bullying 10 17.2% 

Απώλεια/ θάνατος 10 17.2% 

Ενδοοικογενειακή βία 7 12.1% 

Αρρώστια γονέα 2 3.4% 

Καταχρήσεις γονέα 3 5.2% 

Απουσία γονέα 2 3.4% 

Χωρισμός 2 3.4% 

Καταπίεση/ τσακωμοί 9 15.5% 

Ψυχολογική και λεκτική βία 5 8.6% 

Σεξουαλική βία 3 5.2% 

Απώλεια κύησης 2 3.4% 

Άλλο 3 5.2% 

  Σύνολο 58 100.0% 

9.Πότε συνέβη η 

εμπειρία; (επιλέξτε 

μία απάντηση) 

Λιγότερο από 6 μήνες πριν 7 8.3% 

6 έως 12 μήνες πριν 13 15.5% 

1 έως 5 χρόνια πριν 5 6.0% 

5 έως 10 χρόνια πριν 15 17.9% 

10 έως 20 χρόνια πριν 18 21.4% 

Περισσότερο από 20 χρόνια πριν 26 31.0% 

  Σύνολο 84 100.0% 

Στην ερώτηση «8.Σύντομη περιγραφή της εμπειρίας:» 10 (17.2%) από τους συμμετέχοντες 

απάντησαν bullying ή απώλεια/ θάνατος, 9 (15.5%) απάντησαν καταπίεση / τσακωμοί, ενώ 7 

απάντησαν ενδοοικογενειακή βία. Στην ερώτηση «Πότε συνέβη η εμπειρία; (επιλέξτε μία 

απάντηση)» 16 (31%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν «Περισσότερο από 20 χρόνια πριν», 18 

(21.4%) απάντησαν «10 έως 20 χρόνια πριν» και 5 (6%) απάντησαν «1 έως 5 χρόνια πριν». 
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6.1.2 Συναισθηματική εξάντληση τον περασμένο μήνα 

Πίνακας 8 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της συναισθηματικής εξάντλησης του 

δείγματος τον περασμένο μήνα 1-3 

  Ν % 

P1. Έχετε ανησυχητικά όνειρα που 

αναπαράγουν μέρος της τραυματικής 

εμπειρίας ή συνδέονται άμεσα με αυτήν; 

Καθόλου 30 35.7% 

Λίγο 25 29.8% 

Μέτρια 21 25.0% 

Αρκετά 7 8.3% 

Υπερβολικά 1 1.2% 

  Σύνολο 84 100.0% 

P2. Έχετε ισχυρές αναμνήσεις που έρχονται 

μερικές φορές στο μυαλό σας, μέσω των 

οποίων αισθάνεστε ότι ξαναζείτε την 

εμπειρία; 

Καθόλου 14 16.7% 

Λίγο 36 42.9% 

Μέτρια 15 17.9% 

Αρκετά 19 22.6% 

  Σύνολο 84 100% 

P3. Αποφεύγετε εσωτερικές υπενθυμίσεις 

της εμπειρίας (για παράδειγμα, σκέψεις, 

συναισθήματα ή σωματικές αισθήσεις); 

Καθόλου 17 20.2% 

Λίγο 28 33.3% 

Μέτρια 18 21.4% 

Αρκετά 14 16.7% 

Υπερβολικά 7 8.3% 

  Σύνολο 84 100% 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «P1. Έχετε ανησυχητικά όνειρα που 

αναπαράγουν μέρος της τραυματικής εμπειρίας ή συνδέονται άμεσα με αυτήν;» 30 (35.7%) εκ 

των ερωτηθέντων απάντησαν καθόλου και 1 (1.2%) απάντησε υπερβολικά. Στην ερώτηση «P2. 

Έχετε ισχυρές αναμνήσεις που έρχονται μερικές φορές στο μυαλό σας, μέσω των οποίων 

αισθάνεστε ότι ξαναζείτε την εμπειρία;», 36 (42.9%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 14 

(16.7%) απάντησαν καθόλου. Στην ερώτηση «P3. Αποφεύγετε εσωτερικές υπενθυμίσεις της 

εμπειρίας (για παράδειγμα, σκέψεις, συναισθήματα ή σωματικές αισθήσεις);» 28 (33.3%) εκ των 

ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 7 (8.3%) απάντησαν υπερβολικά. 

Πίνακας 9 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της συναισθηματικής εξάντλησης του 

δείγματος τον περασμένο μήνα 4-6 

  Ν % 

P4. Αποφεύγετε εξωτερικές 

υπενθυμίσεις της εμπειρίας (για 

παράδειγμα, ανθρώπους, μέρη, 

συζητήσεις); 

Καθόλου 21 25.0% 

Λίγο 24 28.6% 

Μέτρια 20 23.8% 

Αρκετά 14 16.7% 

Υπερβολικά 5 6.0% 

  Σύνολο 84 100% 

Καθόλου 11 13.1% 
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P5. Είστε σε εγρήγορση, σε 

επαγρύπνηση ή σε επιφυλακή; 

Λίγο 29 34.5% 

Μέτρια 21 25.0% 

Αρκετά 16 19.0% 

Υπερβολικά 7 8.3% 

  Σύνολο 84 100% 

P6. Νιώθετε νευρικότητα ή 

τρομάζετε εύκολα; 

Καθόλου 10 11.9% 

Λίγο 30 35.7% 

Μέτρια 26 31.0% 

Αρκετά 12 14.3% 

Υπερβολικά 6 7.1% 

  Σύνολο 84 100.0% 

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «P4. Αποφεύγετε εξωτερικές υπενθυμίσεις της 

εμπειρίας (για παράδειγμα, ανθρώπους, μέρη, συζητήσεις);» 24 (28.6%) εκ των ερωτηθέντων 

απάντησαν λίγο και 5 (6%) απάντησαν υπερβολικά. Στην ερώτηση «P5. Είστε σε εγρήγορση, σε 

επαγρύπνηση ή σε επιφυλακή;», 29 (34.5%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 7 (8.3%) 

απάντησαν υπερβολικά. Στην ερώτηση «P6. Νιώθετε νευρικότητα ή τρομάζετε εύκολα;» 30 

(35.7%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 6 (7.1%) απάντησαν υπερβολικά. 

6.1.3 Συναισθηματική εξάντληση τον τελευταίο μήνα 

Πίνακας 10 Συχνότητα και σχετική συχνότητα της συναισθηματικής εξάντλησης του 

δείγματος τον τελευταίο μήνα 7-9 

  Ν % 

P7. Έχουν επηρεάσει τις σχέσεις 

σας ή την κοινωνική σας ζωή; 

Καθόλου 20 23.8% 

Λίγο 26 31.0% 

Μέτρια 25 29.8% 

Αρκετά 12 14.3% 

Υπερβολικά 1 1.2% 

  Σύνολο 84 100% 

P8. Έχουν επηρεάσει την εργασία 

σας ή την ικανότητά σας να 

εργάζεστε; 

Καθόλου 35 41.7% 

Λίγο 20 23.8% 

Μέτρια 20 23.8% 

Αρκετά 8 9.5% 

Υπερβολικά 1 1.2% 

  Σύνολο 84 100.0% 

P9. Έχουν επηρεάσει 

οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές 

πτυχές της ζωής σας, όπως τη 

γονεϊκότητα, τη σχολική ή 

ακαδημαϊκή επίδοση; 

Καθόλου 28 33.3% 

Λίγο 26 31.0% 

Μέτρια 15 17.9% 

Αρκετά 12 14.3% 

Υπερβολικά 3 3.6% 

  Σύνολο 84 100% 
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Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «P7. Έχουν επηρεάσει τις σχέσεις σας ή την 

κοινωνική σας ζωή;;» 26 (31%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 1 (1.2%) απάντησε 

υπερβολικά. Στην ερώτηση «P8. Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την ικανότητά σας να 

εργάζεστε;», 35 (41.7%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν καθόλου και 1 (1.2%) απάντησε 

υπερβολικά. Στην ερώτηση «P9. Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πτυχές της 

ζωής σας, όπως τη γονεϊκότητα, τη σχολική ή ακαδημαϊκή επίδοση;» 28 (33.3%) εκ των 

ερωτηθέντων απάντησαν καθόλου και 3 (3.6%) απάντησαν υπερβολικά. 

6.1.4 Συναισθήματα για τον εαυτό 

Πίνακας 11 Συχνότητα και σχετική συχνότητα των συναισθημάτων του δείγματος για τον 

εαυτό τους 1-3 

  Ν % 

C1. Όταν είμαι αναστατωμένη,-

ο(ς), μου παίρνει πολύ χρόνο για 

να ηρεμήσω. 

Λίγο 30 35.7% 

Μέτρια 23 27.4% 

Αρκετά 29 34.5% 

Υπερβολικά 2 2.4% 

  Σύνολο 84 100.0% 

C2. Αισθάνομαι μουδιασμένη,-ο(ς) 

ή συναισθηματικά κλειστή,-ό(ς). 

Καθόλου 7 8.3% 

Λίγο 31 36.9% 

Μέτρια 16 19.0% 

Αρκετά 17 20.2% 

Υπερβολικά 13 15.5% 

  Σύνολο 84 100% 

C3. Νιώθω σαν μια αποτυχία. 

Καθόλου 20 23.8% 

Λίγο 26 31.0% 

Μέτρια 14 16.7% 

Αρκετά 10 11.9% 

Υπερβολικά 14 16.7% 

  Σύνολο 84 100% 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «C1. Όταν είμαι αναστατωμένη,-ο(ς), μου 

παίρνει πολύ χρόνο για να ηρεμήσω.» 30 (35.7%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 2 

(2.4%) απάντησαν υπερβολικά. Στην ερώτηση «C2. Αισθάνομαι μουδιασμένη,-ο(ς) ή 

συναισθηματικά κλειστή,-ό(ς).» 31 (36.9%) απάντησαν λίγο και 7 (8.3%) απάντησαν καθόλου. 

Στην ερώτηση «C3. Νιώθω σαν μια αποτυχία.» 26 (31%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο 

και 10 (11.9%) απάντησαν αρκετά. 
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Πίνακας 12 Συχνότητα και σχετική συχνότητα των συναισθημάτων του δείγματος για τον 

εαυτό τους 4-6 

  Ν % 

C4. Νιώθω ανάξια,-ο(ς) 

Καθόλου 19 22.6% 

Λίγο 28 33.3% 

Μέτρια 14 16.7% 

Αρκετά 11 13.1% 

Υπερβολικά 12 14.3% 

  Σύνολο 84 100.0% 

C5. Αισθάνομαι απόμακρη,-ο(ς) ή 

αποκομμένη,-ο(ς) από τους 

ανθρώπους. 

Καθόλου 13 15.5% 

Λίγο 23 27.4% 

Μέτρια 17 20.2% 

Αρκετά 24 28.6% 

Υπερβολικά 7 8.3% 

  Σύνολο 84 100.0% 

C6. Το βρίσκω δύσκολο να μένω 

συναισθηματικά συνδεμένη,-ο(ς) 

με τους ανθρώπους. 

Καθόλου 18 21.4% 

Λίγο 25 29.8% 

Μέτρια 18 21.4% 

Αρκετά 13 15.5% 

Υπερβολικά 10 11.9% 

  Σύνολο 84 100.0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «C4. Νιώθω ανάξια,-ο(ς)» 28 (33.3%) εκ των 

ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 11 (13.1%) απάντησαν αρκετά. Στην ερώτηση «C5. Αισθάνομαι 

απόμακρη,-ο(ς) ή αποκομμένη,-ο(ς) από τους ανθρώπους.» 24 (28.6%) απάντησαν αρκετά και 7 

(8.3%) απάντησαν υπερβολικά. Στην ερώτηση «C6. Το βρίσκω δύσκολο να μένω συναισθηματικά 

συνδεμένη,-ο(ς) με τους ανθρώπους.» 25 (29.8%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο και 10 

(11.9%) απάντησαν υπερβολικά. 

6.1.5 Συναισθήματα για τους κοινωνικές σχέσεις 

Πίνακας 13 Συχνότητα και σχετική συχνότητα των συναισθημάτων του δείγματος για τους 

κοινωνικές τους σχέσεις 7-9 

  Ν % 

C7. Έχουν δημιουργήσει 

ανησυχία ή δυσφορία στις 

σχέσεις σας ή την κοινωνική 

σας ζωή; 

Καθόλου 9 10.7% 

Λίγο 31 36.9% 

Μέτρια 22 26.2% 

Αρκετά 19 22.6% 

Υπερβολικά 3 3.6% 

  Σύνολο 84 100.0% 

C8. Έχουν επηρεάσει την 

εργασία σας ή την ικανότητά 

σας να εργάζεστε; 

Καθόλου 33 39.3% 

Λίγο 23 27.4% 

Μέτρια 19 22.6% 
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Αρκετά 6 7.1% 

Υπερβολικά 3 3.6% 

  Σύνολο 84 100.0% 

C9. Έχουν επηρεάσει 

οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές 

πτυχές της ζωής σας, όπως τη 

γονεϊκότητα, τη σχολική ή 

ακαδημαϊκή επίδοση; 

Καθόλου 21 25.0% 

Λίγο 26 31.0% 

Μέτρια 21 25.0% 

Αρκετά 14 16.7% 

Υπερβολικά 2 2.4% 

  Σύνολο 84 100% 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα στην ερώτηση «C7. Έχουν δημιουργήσει ανησυχία ή 

δυσφορία στις σχέσεις σας ή την κοινωνική σας ζωή;» 31 (36.9%) απάντησαν λίγο και 3 (3.6%) 

απάντησαν υπερβολικά. Στην ερώτηση «C8. Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την ικανότητά 

σας να εργάζεστε;» 33 (39.3%) απάντησαν καθόλου και 3 (3.6%) απάντησαν υπερβολικά. Στην 

ερώτηση «C9. Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής σας, όπως τη 

γονεϊκότητα, τη σχολική ή ακαδημαϊκή επίδοση;» 26 (31%) εκ των ερωτηθέντων απάντησαν λίγο 

και 2 (2.4%) απάντησαν υπερβολικά. 
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6.2 Επαγωγική ανάλυση 

6.2.1 Αποτελέσματα για την ταυτότητα φύλου 

Πίνακας 14 Αποτελέσματα συσχέτισης για την ταυτότητα φύλου και τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες 

(PTSD) 

  

Διαταραχή 

Μετατραυματικού 

Στρες (PTSD) 
Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 

Cis γυναίκα 
Ν 59 7 66 

%  89.4% 10.6% 100.0% 

Cis άνδρας  
Ν 5 2 7 

%  71.4% 28.6% 100.0% 

Trans άνδρας  
Ν 2 1 3 

%  66.7% 33.3% 100.0% 

Νon-binary  
Ν 2 6 8 

%  25.0% 75.0% 100.0% 

Total 
Ν 68 16 84 

%  81.0% 19.0% 100.0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τη μεταβλητή «Διαταραχή Μετατραυματικού 

Στρες (PTSD)» (p-value<.05). Από το σύνολο των 16 ατόμων που πληρούν τα κριτήρια για 

διαταραχή μετατραυματικού στρες το 44% των ερωτηθέντων είναι Cis γυναίκες και το 38% 

πρόκειται για Νon-binary (Εκτός διπόλου) άτομα. 

 

Πίνακας 15 Αποτελέσματα συσχέτισης για την ταυτότητα φύλου και τη Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης (DSO) 

  

Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης 

(DSO) 
Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 

Cis γυναίκα  
Ν 52 14 66 

%  78.8% 21.2% 100.0% 

Cis άνδρας  
Ν 3 4 7 

%  42.9% 57.1% 100.0% 

Trans άνδρας  
Ν 0 3 3 

%  0.0% 100.0% 100.0% 

Νon-binary  
Ν 0 8 8 

%  0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
Ν 55 29 84 

%  65.5% 34.5% 100.0% 



64 

 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τη μεταβλητή «Διαταραχή Αυτοοργάνωσης 

(DSO)» (p-value<.05). Από το σύνολο των 29 ατόμων που πληρούν τα κριτήρια για Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης, το 48% των ερωτηθέντων είναι Cis γυναίκες και το 28% πρόκειται για Νon-

binary άτομα. 

Πίνακας 16 Αποτελέσματα συσχέτισης για την ταυτότητα φύλου και τη Διάγνωση 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) 

  

Διάγνωση Διαταραχής 

Μετατραυματικού 

Στρες (PTSD) 
Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 
Cis γυναίκα  

Ν 64 2 66 

%  97.0% 3.0% 100.0% 

Cis άνδρας  
Ν 6 1 7 

%  85.7% 14.3% 100.0% 

Trans 

άνδρας  

Ν 3 0 3 

%  100.0% 0.0% 100.0% 

Νon-binary  
Ν 8 0 8 

%  100.0% 0.0% 100.0% 

Total Ν 81 3 84 

%  96.4% 3.6% 100.0% 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τη μεταβλητή «Διάγνωση Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες (PTSD)» (p-value<.05). Από το σύνολο των 3 ατόμων που πληρούν τα 

κριτήρια για Διάγνωση Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) το 66.6% των ερωτηθέντων 

είναι Cis γυναίκες και το 33.4% πρόκειται για Cis άνδρες. 
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Πίνακας 17 Αποτελέσματα συσχέτισης για την ταυτότητα φύλου και τη Διάγνωση Σύνθετης 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD) 

  

Διάγνωση Σύνθετης 

Διαταραχής 

Μετατραυματικού 

Στρες (C-PTSD) 

Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 

Cis γυναίκα  
Ν 61 5 66 

% 92.4% 7.6% 100.0% 

Cis άνδρας  
Ν 6 1 7 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

Trans άνδρας  
Ν 2 1 3 

% 66.7% 33.3% 100.0% 

Νon-binary  
Ν 2 6 8 

% 25.0% 75.0% 100.0% 

Total 
Ν 71 13 84 

% 84.5% 15.5% 100.0% 

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τη μεταβλητή «Διάγνωση Σύνθετης 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD)» (p-value<.05). Από το σύνολο των 13 ατόμων 

που πληρούν τα κριτήρια για Διάγνωση Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού, το 46% των 

ερωτηθέντων είναι Νon-binary άτομα και το 38% πρόκειται για Cis γυναίκες. 

 

Πίνακας 18 Αποτελέσματα συσχέτισης για την ταυτότητα φύλου και τις μεταβλητές της 

κλίμακας διαταραχής μετατραυματικού στρες 

Φύλο   N Mean SD F Sig. 

Αναβίωση στο εδώ και τώρα 

(PTSD) 

Cis γυναίκα  66 2.17 1.61 

6.784 0.000 

Cis άνδρας  7 3.57 1.40 

Trans άνδρας  3 3.33 2.52 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 4.63 1.51 

Total 84 2.56 1.78 

Αποφυγή (PTSD) 

Cis γυναίκα  66 2.68 2.11 

5.440 0.002 

Cis άνδρας  7 3.57 1.99 

Trans άνδρας  3 4.33 2.08 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 5.63 1.41 

Total 84 3.10 2.21 

Αίσθηση της τρέχουσας απειλής 

(PTSD) 

Cis γυναίκα  66 3.17 1.72 

5.497 0.002 

Cis άνδρας  7 3.00 1.00 

Trans άνδρας  3 6.00 2.00 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 5.13 2.03 
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Total 84 3.44 1.85 

Σύνολο βαθμολογίας PTSD 

Cis γυναίκα  66 8.02 4.46 

8.557 0.000 

Cis άνδρας  7 10.14 1.46 

Trans άνδρας  3 13.67 4.04 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 15.38 3.85 

Total 84 9.10 4.79 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τις μεταβλητές «Αναβίωση στο εδώ και τώρα (PTSD)» (p-

value<.05), «Αποφυγή (PTSD)» (p-value=.002<.05), «Αίσθηση της τρέχουσας απειλής (PTSD)» 

(p-value=.002<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας PTSD» (p-value<.05), που εκφράζουν την κλίμακα 

διαταραχής μετατραυματικού στρες.  

 

Πίνακας 19 Αποτελέσματα συσχέτισης για την ταυτότητα φύλου και τις μεταβλητές της 

κλίμακας Διαταραχής Αυτοοργάνωσης 

Φύλο   N Mean SD F Sig. 

Συναισθηματική Δυσλειτουργία 

(DSO) 

Cis γυναίκα  66 3.65 1.65 

7.587 0.000 

Cis άνδρας  7 4.14 1.21 

Trans άνδρας  3 6.33 0.58 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 6.00 1.31 

Total 84 4.01 1.75 

Αρνητική Αυτοεικόνα (DSO) 

Cis γυναίκα  66 2.80 2.40 

8.622 0.000 

Cis άνδρας  7 3.14 1.57 

Trans άνδρας  3 4.33 3.21 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 7.13 1.36 

Total 84 3.30 2.60 

Δυσλειτουργίες στις Σχέσεις 

(DSO) 

Cis γυναίκα  66 2.98 2.04 

8.914 0.000 

Cis άνδρας  7 4.71 1.70 

Trans άνδρας  3 6.67 2.31 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 5.88 1.13 

Total 84 3.54 2.22 

Σύνολο βαθμολογίας DSO 

Cis γυναίκα  66 9.44 4.86 

12.527 0.000 

Cis άνδρας  7 12.00 2.08 

Trans άνδρας  3 17.33 5.03 

Νon-binary (Εκτός 

διπόλου) 
8 19.00 3.55 

Total 84 10.85 5.48 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τις μεταβλητές «Συναισθηματική Δυσλειτουργία (DSO)» (p-

value<.05), «Αρνητική Αυτοεικόνα (DSO)» (p-value<.05), «Δυσλειτουργίες στις Σχέσεις (DSO)» 
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(p-value<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας DSO» (p-value<.05), που εκφράζουν την κλίμακα 

Διαταραχής Αυτοοργάνωσης. 

 

Πίνακας 20 Αποτελέσματα ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό 

  

1.Φύλο 

Total 
Cis 

γυναίκα/ 

άνδρας 

Άλλος 

2.Σεξουαλικός 

προσανατολισμός 

Ετερoφυλόφιλος,-

η,-ο (Straight) 

Ν 50 2 52 

% 68.5% 18.2% 61.9% 

Άλλος 
Ν 23 9 32 

% 31.5% 81.8% 38.1% 

Total 
Ν 73 11 84 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό προσανατολισμό του δείγματος (p-

value=.001<.05). Από τους 73 Cis γυναίκα/ άνδρας του δείγματος οι 50 (68.5%) δήλωσαν 

ετερόφυλοι και 23 (31.5%) δήλωσαν άλλο αναφορικά με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

Από τους 11 συμμετέχοντες που δήλωσαν άλλο αναφορικά με την ταυτότητα φύλου τους, εκ των 

οποίων οι 2 (18.2%) δήλωσαν ετεροφυλόφιλοι και 9 (81.8%) απάντησαν άλλο σχετικά με τον 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

 

Πίνακας 21 Αποτελέσματα ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τη Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες  

  

Διαταραχή Μετατραυματικού 

Στρες (PTSD) Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 

Cis 

γυναίκα/ 

άνδρας 

Ν 64 9 73 

% 94.1% 56.3% 86.9% 

Άλλος 
Ν 4 7 11 

% 5.9% 43.8% 13.1% 

Total 
Ν 68 16 84 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) (p-
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value<.05). Από τους 68 συμμετέχοντες που δεν πληρούν τα κριτήρια για Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες (PTSD), οι 64 (94.1%) δήλωσαν «Cis γυναίκα/ άνδρας» και οι 4 (5.9%) 

δήλωσαν άλλο αναφορικά με την ταυτότητα φύλου τους. Από τους 16 συμμετέχοντες που πληρούν 

τα κριτήρια για διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι 9 (56.3%) δήλωσαν Cis γυναίκα/ άνδρας 

και 7 (43.8%) απάντησαν άλλο σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους. 

 

Πίνακας 22 Αποτελέσματα ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τη Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης 

  

Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης (DSO) Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 

Cis 

γυναίκα/ 

άνδρας 

Ν 55 18 73 

% 100.0% 62.1% 86.9% 

Άλλο 
Ν 0 11 11 

% 0.0% 37.9% 13.1% 

Total 
Ν 55 29 84 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τη μεταβλητή «Διαταραχή Αυτοοργάνωσης 

(DSO)» (p-value<.05). Από τους 55 συμμετέχοντες που δεν πληρούν τα κριτήρια για Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης (DSO) όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν «Cis γυναίκα/ άνδρας» αναφορικά με 

την ταυτότητα φύλου τους. Από τους 29 συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια για Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης (DSO), οι 18 (62.1%) δήλωσαν Cis γυναίκα/ άνδρας και 11 (37.9%) απάντησαν 

άλλο σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους. 

 

Πίνακας 23 Αποτελέσματα ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και τη Διάγνωση Σύνθετης 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες 

  

Διάγνωση Σύνθετης 

Διαταραχής 

Μετατραυματικού (C-

PTSD) 

Total 

Όχι Ναι 

1.Φύλο 
Cis 
γυναίκα/ 

άνδρας 

Ν 67 6 73 

% 94.4% 46.2% 86.9% 
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Άλλος 
Ν 4 7 11 

% 5.6% 53.8% 13.1% 

Total 
Ν 71 13 84 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τη μεταβλητή «Διάγνωση Σύνθετης Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD)» (p-value<.05). Από τους 71 συμμετέχοντες που δεν πληρούν 

τα κριτήρια για Διάγνωση Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD), οι 67 

(94.4%) συμμετέχοντες δήλωσαν «Cis γυναίκα/ άνδρας» και οι 4 (5.6%) απάντησαν άλλο 

αναφορικά με την ταυτότητα φύλου τους. Από τους 13 συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια 

για Διάγνωση Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD), οι 6 (46.2%) δήλωσαν 

Cis γυναίκα/ άνδρας και 7 (53.8%) απάντησαν άλλο σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους. 

 

Πίνακας 24 Αποτελέσματα ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και το Σύνολο Βαθμολογίας 

PTSD και DSO 

1.Φύλο N Mean SD t df Sig. 

Σύνολο βαθμολογίας 

PTSD 

Cis 

γυναίκα/ 

άνδρας 

73 8.2 4.3 
-4.873 82 0.000 

Άλλος 11 14.9 3.8 

Σύνολο βαθμολογίας 

DSO 

Cis 

γυναίκα/ 

άνδρας 

73 9.7 4.7 
-5.936 82 0.000 

Άλλος 11 18.5 3.8 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου του δείγματος και τις μεταβλητές «Σύνολο βαθμολογίας PTSD» 

(p-value<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας DSO» (p-value<.05). Τη μεγαλύτερη μέση τιμή σε κάθε 

περίπτωση συγκεντρώνει ο πληθυσμός που απάντησε άλλο αναφορικά με την ταυτότητα φύλου. 
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6.2.1 Αποτελέσματα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

Πίνακας 25 Αποτελέσματα συσχέτισης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις 

μεταβλητές της κλίμακας διαταραχής μετατραυματικού στρες 

    N Mean SD F Sig. 

Αναβίωση στο εδώ και 

τώρα (PTSD) 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 3.30 1.57 

6.278 0.000 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 1.90 1.56 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 4.22 1.64 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 3.50 1.78 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 3.33 1.15 

Total 84 2.56 1.78 

Αποφυγή (PTSD) 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 3.90 2.60 

6.457 0.000 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 2.27 1.75 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 4.33 2.29 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 4.80 2.25 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 5.33 0.58 

Total 84 3.10 2.21 

Αίσθηση της τρέχουσας 

απειλής (PTSD) 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 3.20 1.99 

3.090 0.020 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 3.04 1.79 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 5.00 1.87 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 4.00 1.25 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 4.67 1.53 

Total 84 3.44 1.85 

Σύνολο βαθμολογίας 

PTSD 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 10.40 4.67 

7.755 0.000 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 7.21 3.87 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 13.56 5.08 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 12.30 4.64 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 13.33 2.08 

Total 84 9.10 4.79 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στον σεξουαλικό προσανατολισμό του δείγματος και τις μεταβλητές «Αναβίωση στο 

εδώ και τώρα (PTSD)» (p-value<.05), «Αποφυγή (PTSD)» (p-value<.05), «Αίσθηση της 

τρέχουσας απειλής (PTSD)» (p-value=.020<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας PTSD» (p-value<.05), 

που εκφράζουν την κλίμακα διαταραχής μετατραυματικού στρες. 
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Πίνακας 26 Αποτελέσματα συσχέτισης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις 

μεταβλητές της κλίμακας Διαταραχής Αυτοοργάνωσης 

    N Mean SD F Sig. 

Αρνητική 

Αυτοεικόνα (DSO) 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 3.70 2.06 

7.827 0.000 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 2.56 2.38 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 6.78 1.72 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 4.20 2.30 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 1.33 1.15 

Total 84 3.30 2.60 

Δυσλειτουργίες στις 

Σχέσεις (DSO) 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 4.40 2.01 

3.747 0.008 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 3.10 2.21 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 5.78 1.64 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 3.10 2.02 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 3.00 1.00 

Total 84 3.54 2.22 

Σύνολο βαθμολογίας 

DSO 

Γκέι (Gay) / Λεσβία 

(Lesbian) 
10 12.40 4.84 

5.274 0.001 

Ετερoφυλόφιλος,-η,-ο 

(Straight) 
52 9.62 5.01 

Αμφιφυλόφιλος,-η,-ο 

(Bisexual) 
9 17.33 4.85 

Πανσέξουαλ (Pansexual) 10 11.00 5.70 

Ασέξουαλ (Asexual) 3 7.00 0.00 

Total 84 10.85 5.48 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στον 

σεξουαλικό προσανατολισμό του δείγματος και τις μεταβλητές «Αρνητική Αυτοεικόνα (DSO)» 

(p-value<.05), «Δυσλειτουργίες στις Σχέσεις (DSO)» (p-value=.008<.05) και «Σύνολο 

βαθμολογίας DSO» (p-value=.001<.05), που εκφράζουν την κλίμακα Διαταραχής 

Αυτοοργάνωσης. 
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Πίνακας 27 Αποτελέσματα συσχέτισης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις 

μεταβλητές της κλίμακας Διαταραχής Αυτοοργάνωσης 

2.Σεξουαλικός προσανατολισμός N Mean SD t df Sig. 

Σύνολο βαθμολογίας 

PTSD 

Ετερoφυλόφιλος,-

η,-ο (Straight) 
52 7.2 3.9 

-5.287 82 0.000 

Άλλος 32 12.2 4.6 

Σύνολο βαθμολογίας 

DSO 

Ετερoφυλόφιλος,-

η,-ο (Straight) 
52 9.6 5.0 

-2.719 82 0.008 

Άλλος 32 12.8 5.7 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στον 

σεξουαλικό προσανατολισμό του δείγματος και τις μεταβλητές «Σύνολο βαθμολογίας PTSD» (p-

value<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας DSO» (p-value=.008<.05). Τη μεγαλύτερη μέση τιμή 

συγκεντρώνει ο πληθυσμός που απάντησε άλλο σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

6.2.3 Αποτελέσματα για τον χρόνο που συνέβη η τραυματική εμπειρία 

Πίνακας 28 Αποτελέσματα συσχέτισης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις 

μεταβλητές της κλίμακας διαταραχής μετατραυματικού στρες 

    

Αναβίωση στο 

εδώ και τώρα 

(PTSD) 

Αποφυγή 

(PTSD) 

Αίσθηση της 

τρέχουσας 

απειλής 

(PTSD) 

Σύνολο 

βαθμολογίας 

PTSD 

9.Πότε 

συνέβη η 

εμπειρία;  

Correlation 

Coefficient 
-.357** -.254* -.408** -.415** 

Sig.  0.001 0.020 0.000 0.000 

N 84 84 84 84 

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με αρνητική 

κατεύθυνση ανάμεσα στην ερώτηση «9.Πότε συνέβη η εμπειρία;» και τις μεταβλητές «Αναβίωση 

στο εδώ και τώρα (PTSD)» (p-value=.001<.05), «Αποφυγή (PTSD)» (p-value=.020<.05), 

«Αίσθηση της τρέχουσας απειλής (PTSD)» (p-value<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας PTSD» (p-

value<.05). Αυτό σημαίνει πως όσο πιο πρόσφατη είναι η τραυματική εμπειρία που βίωσε το 

άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες που βιώνει. 
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Πίνακας 29 Αποτελέσματα συσχέτισης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις 

μεταβλητές της κλίμακας Διαταραχής Αυτοοργάνωσης 

    

Συναισθηματική 

Δυσλειτουργία 

(DSO) 

Αρνητική 

Αυτοεικόνα 

(DSO) 

Δυσλειτουργίες 

στις Σχέσεις 

(DSO) 

Σύνολο 

βαθμολογίας 

DSO 

9.Πότε 

συνέβη η 

εμπειρία;  

Correlation 

Coefficient 
-.472** -.316** -.301** -.441** 

Sig.  0.000 0.003 0.005 0.000 

N 84 84 84 84 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με αρνητική 

κατεύθυνση ανάμεσα στην ερώτηση «9.Πότε συνέβη η εμπειρία;» και τις μεταβλητές 

«Συναισθηματική Δυσλειτουργία (DSO)» (p-value<.05), «Αρνητική Αυτοεικόνα (DSO)» (p-

value=.003<.05), «Δυσλειτουργίες στις Σχέσεις (DSO)» (p-value=.005<.05) και «Σύνολο 

βαθμολογίας DSO» (p-value<.05). Αυτό σημαίνει πως όσο πιο πρόσφατη είναι η τραυματική 

εμπειρία που βίωσε το άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η Διαταραχή Αυτοοργάνωσης που βιώνει. 

 

6.2.4 Αποτελέσματα για τον τόπο διαμονής του δείγματος 

Πίνακας 30 Αποτελέσματα συσχέτισης για τον τόπο διαμονής και τις μεταβλητές της 

κλίμακας Διαταραχής Αυτοοργάνωσης 

    

Δυσλειτουργίες 

στις Σχέσεις 

(DSO) 

Σύνολο 

βαθμολογίας 

DSO 

7.Τόπος 

Παρούσας 

Διαμονής: 

Correlation 

Coefficient 
-.332** -.215* 

Sig.  0.002 0.049 

N 84 84 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα, υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με αρνητική 

κατεύθυνση ανάμεσα στον τόπο διαμονής του δείγματος και τις μεταβλητές «Δυσλειτουργίες στις 

Σχέσεις (DSO)» (p-value=.002<.05) και «Σύνολο βαθμολογίας DSO» (p-value=.049<.05). Πιο 

αναλυτικά, τα άτομα που ζουν σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις βιώνουν πιο έντονη Διαταραχή 

Αυτοοργάνωσης σε σχέση με τα άτομα που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
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Κεφάλαιο 7ο Συζήτηση – Συμπεράσματα 

7.1 Συζήτηση  

Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες αναπτύσσεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικους που 

έχουν βιώσει ένα ακραίο τραυματικό γεγονός, όπως το να βιώσουν ή να γίνουν μάρτυρες σε ένα 

βίαιο γεγονός, να έρθουν αντιμέτωποι με πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο κ.α.  

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την επίδραση που έχει o αντίκτυπος της 

ταυτότητας, του οικογενειακού περιβάλλοντος και των τραυματικών εμπειριών που βίωσε 

κάποιος κατά την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη Σύνθετης Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες κατά την ενήλικη ζωή. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 84 

άτομα ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.  

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 66 δήλωσαν πως το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη 

γέννηση ήταν κορίτσι και αυτοπροσδιορίζονται ως κορίτσι/γυναίκα (cis γυναίκα), 7 δήλωσαν πως 

το φύλο που τους αποδόθηκε κατά την γέννηση τους ήταν αγόρι και αυτοπροσδιορίζονται ως 

αγόρι/άντρας (cis άντρας), 3 δήλωσαν πως το φύλο που τους αποδόθηκε κατά την γέννηση τους 

ήταν κορίτσι και αυτοπροσδιορίζονται ως αγόρι/άντρας (trans άντρας) και 8 δήλωσαν ότι 

βρίσκονται εκτός διπόλου (non-binary). Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως 

ήταν ετεροφυλόφυλοι (61.9%) και μοιράζονται το σπίτι τους με τους γονείς τους (33.9%). Από το 

σύνολο των συμμετεχόντων οι 36 (42.9%) δεν κάνουν αποκαλύψεις για τον σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό καθώς είναι ετεροφυλόφιλοι (heterosexual / straight) ενώ από τα άτομα που 

νιώθουν ότι τους αφορούν οι αποκαλύψεις οι 14 (16.7%) έχουν αποκαλύψει το σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό στα περισσότερα ή σε όλα τα μέλη της οικογένειας μου.  

Σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητας, οι 47 (56%) δεν προχωράνε σε καμία αποκάλυψη 

διότι έχουν ετεροκανονική ταυτότητα (οπότε δεν το κρίνουν απαραίτητο) ενώ οι 14 (16.7%) έχουν 

αποκαλύψει την ταυτότητα τους στα περισσότερα ή σε όλα τα μέλη της οικογένειας τους. Οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες κατά τα παιδικά τους χρόνια ζούσαν σε μεγάλο αστικό 

κέντρο (41.7%) και βίωσαν bullying ή απώλεια/θάνατο (15.5%) περισσότερο από 20 χρόνια πριν 

(21.4%).  
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Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 30 (35.7%) δεν έχουν καθόλου ανησυχητικά όνειρα στα 

οποία να αναπαράγουν μέρος της τραυματικής τους εμπειρίας ή να συνδέονται άμεσα με αυτήν, 

οι 36 (42.9%) έχουν λίγες ισχυρές αναμνήσεις μέσω των οποίων αισθάνονται ότι αναβιώνουν την 

εμπειρία, οι 28 (33.3%) αποφεύγουν λίγο τις εσωτερικές υπενθυμίσεις της εμπειρίας και οι 24 

(28.6%) αποφεύγουν λίγο τις εξωτερικές υπενθυμίσεις της εμπειρίας.  

Από το σύνολο των συμμετεχόντων οι περισσότεροι (34.5%) βρίσκονται λίγο σε εγρήγορση, σε 

επαγρύπνηση ή σε επιφυλακή και οι 30 (35.7%) νιώθουν λίγο νευρικότητα ή τρομάζουν εύκολα. 

Οι τραυματικές εμπειρίες συμβάλουν ώστε να αναπτυχθεί η εχθρικότητα στην ενήλικη ζωή (Roy, 

2001; Roy, 1999). Οι περισσότεροι δήλωσαν πως η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις τους έχουν 

επηρεαστεί λίγο (31%), σχετικά με την εργασία οι περισσότεροι δήλωσαν πως η εργασία τους και 

η ικανότητα τους να εργάζονται δεν έχει επηρεαστεί καθόλου και σχετικά με άλλες πτυχές της 

ζωής, οι περισσότεροι (33.3%) δήλωσαν πως οι άλλες πτυχές της ζωής τους, όπως είναι η σχολική 

– ακαδημαϊκή επίδοση, δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου. Σύμφωνα με τους Cook, Blaustein, & 

Spinazolla (2005) τα τραύματα δύναται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην 

ψυχοκοινωνική λειτουργία των ατόμων που τα βιώνουν. 

Σχετικά με τη συναισθηματική κατάσταση, όταν είναι αναστατωμένοι, στους περισσότερους 

(35.7%) δε μεσολαβεί ιδιαίτερα πολύ χρόνος μέχρι να ηρεμήσουν, οι περισσότεροι (36.9%) 

δήλωσαν πως αισθάνονται λίγο κοινωνικά κλειστοί και οι 26 (31%) νιώθουν λίγο σαν μια 

αποτυχία. Οι 28 (33.3%) νιώθουν λίγο ανάξια, οι 24 (28.6%) αισθάνονται αρκετά απόμακροι από 

τους ανθρώπους και οι 25 (29.8%) βρίσκουν λίγο δύσκολο να μένουν συναισθηματικά 

συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους. 

Όσον αφορά στα συναισθήματα του δείγματος για τις κοινωνικές τους σχέσεις οι περισσότεροι 

(36.9%) δήλωσαν πως τα συναισθήματα αυτά έχουν δημιουργήσει λίγο ανησυχία ή δυσφορία στις 

σχέσεις και την κοινωνική τους ζωή, δεν έχουν επηρεάσει καθόλου την εργασία τους (39.3) και 

έχουν επηρεάσει λίγο οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της ζωής τους (31%).  

Αναφορικά με την ταυτότητα φύλου των συμμετεχόντων, αυτή επηρεάζει την ύπαρξη ή μη της 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD), της Διαταραχής Αυτοοργάνωσης (DSO), της 

Διάγνωσης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) και της Διάγνωσης Σύνθετης 

Μετατραυματικής Διαταραχής (C-PTSD). Επιπλέον, η αναβίωση στο εδώ και τώρα, η αποφυγή, 

η αίσθηση της τρέχουσας απειλής και το σύνολο της βαθμολογίας PTSD, τα οποία εκφράζουν την 
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κλίμακα Διαταραχής του Μετατραυματικού Στρες, διαφέρουν ανάλογα με την ταυτότητα φύλου 

του κάθε ατόμου. Επίσης η κλίμακα Διαταραχής της Αυτοοργάνωσης διαφοροποιείται ανάλογα 

με την ταυτότητα φύλου. Σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων αυτός 

σχετίζεται άμεσα με την ταυτότητα φύλου. Τέλος, το σύνολο της βαθμολογίας PTSD και DSO 

διαφοροποιείται ανάλογα με την ταυτότητα φύλου των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τους Armour 

et al. (2011) οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά της διαταραχής αυτής συγκριτικά με 

τους άντρες. Σε μια μετα-ανάλυση 85 ερευνών οι οποίες μελετούσαν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εκδήλωση μετατραυματικής διαταραχής, διαπιστώθηκε πως οι γυναίκες 

εμφανίζουν πιο συχνά διαταραχή μετατραυματικού στρες σε σχέση με τους άντρες και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πιο πρόθυμες να το αναφέρουν και επιπλέον κατά την παιδική 

ηλικία είναι πιο συχνή η κακοποίηση στις γυναίκες και τις καθιστά πιο ευάλωτες στην εκδήλωση 

της διαταραχής (Wolfe & Kimerling, 1997). 

Σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων ανάλογα με αυτόν 

διαφοροποιείται η κλίμακα διαταραχής μετατραυματικού στρες, η κλίμακα Διαταραχής 

Αυτοοργάνωσης, το σύνολο της βαθμολογίας PTSD και το σύνολο της βαθμολογίας DSO. Έχει 

καταδειχθεί πως τα άτομα που ανήκουν σε μη-ετεροκανονική ταυτότητα φύλου και σεξουαλικού 

προσανατολισμού είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο επίπεδο στρες εξαιτίας των προκαταλήψεων 

που έχουν δημιουργηθεί για εκείνα, επομένως ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν διαταραχή 

μετατραυματικού στρες στην ενήλικη ζωή τους είναι μεγαλύτερος (Snowdon, 2013). 

Σχετικά με το χρόνο που συνέβη η τραυματική εμπειρία, φάνηκε πως όσο πιο πρόσφατη είναι η 

τραυματική εμπειρία που έχει βιώσει το άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαταραχή του 

μετατραυματικού στρες καθώς και η Διαταραχή Αυτοοργάνωσης που βιώνει το άτομο. Ενώ για 

τον τόπο διαμονής, παρατηρήθηκε πως τα άτομα που ζουν σε πιο μικρές επαρχιακές πόλεις 

βιώνουν πιο έντονα τη Διαταραχή της Αυτοοργάνωσης.  
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7.2 Συμπεράσματα 

Η έκθεση του ατόμου απέναντι σε τραυματικά γεγονότα έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για 

τους επιστήμονες του ψυχιατρικού κλάδου με τη βιβλιογραφία να φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες 

έρευνες που αναζητούν τη σύνδεση ανάμεσα στο ψυχικό τραύμα και την ανάπτυξη ψυχικών 

διαταραχών. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την επίδραση που έχει ο αντίκτυπος 

της ταυτότητας, του οικογενειακού περιβάλλοντος και των τραυματικών εμπειριών που βίωσε 

κάποιος κατά την παιδική/εφηβική ηλικία στην ανάπτυξη Σύνθετης Διαταραχής 

Μετατραυματικού Στρες κατά την ενήλικη ζωή.  

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης αυτής προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Καταδεικνύεται σαφής διάκριση μεταξύ διαγνώσεων PTSD και C-PTSD, με συχνότερη 

εμφάνιση του C-PTSD.  

• Στις μη ετεροκανονικές ταυτότητες συγκριτικά με τις ετεροκανονικές (cis ή/και straight) 

υπάρχει υψηλότερη εμφάνιση του C-PTSD. 

• Η συχνότερη τραυματική εμπειρία είναι η βίωση bullying, η απώλεια ή θάνατος κάποιου 

ατόμου και η ενδοοικογενειακή βία.  

• Όλοι οι συμμετέχοντες που δεν είναι ετεροφυλόφιλοι (heterosexual / straight) έχουν 

αποκαλύψει τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

• Υπάρχει μια τάση στα άτομα με μη ετεροκανονική ταυτότητα φύλου να είναι πιο 

επιβαρυμένα σε επίπεδο αυτοοργάνωσης. 

• Όσο πιο πρόσφατη είναι η εμπειρία ενός τραυματικού γεγονότος τόσο χαμηλότερη και η 

αυτοεικόνα των ατόμων που τη βίωσαν καθώς επίσης και η συναισθηματική τους 

λειτουργικότητα. 

• Η διάγνωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και η διάγνωση της 

διαταραχής του μετατραυματικού στρες σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου. 

• Το σύνολο της βαθμολογίας PTSD και το σύνολο της βαθμολογίας DSO διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό.  

  



78 

 

7.3 Περιορισμοί 

Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα από το CARTS - GPS με απαντήσεις από το ίδιο 

δείγμα ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα αλλά δε χρησιμοποιήθηκαν. Τα 

συγκεκριμένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, λόγω σοβαρού προβλήματος με την 

κωδικοποίηση και χρόνου που δεν υπήρχε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού. 

Ένας από τους κυριότερους περιορισμούς της έρευνας αποτελεί το δείγμα που έχει επιλεγεί. 

Συγκεκριμένα, το μέρος των ετερόφυλων συμμετεχόντων αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό σε 

σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, και συγκεκριμένα αποτελεί το 61.9% των συμμετεχόντων. 

Επίσης, όλοι οι άντρες του δείγματος που γεννήθηκαν ως αγόρια, αυτοπροσδιορίζονται επίσης ως 

αγόρια ή άντρες. Δεν υπάρχουν δηλαδή απόψεις αντρών οι οποίοι, αν και γεννήθηκαν αγόρια, 

αυτοπροσδιορίζονται ως κορίτσια ή γυναίκες. 

Ακόμα έναν σημαντικό περιορισμό της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος έζησε κάποια τραυματική εμπειρία πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Τα 

αποτελέσματα δηλαδή δε βασίζονται σε εμπειρίες που βίωσαν οι συμμετέχοντες πρόσφατα, αλλά 

έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

7.3 Προτάσεις - Συνεισφορά 

Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς προτείνεται επομένως περαιτέρω σχετική έρευνα και 

ανάλυση, της οποίας το δείγμα θα αποτελούν περισσότεροι νέοι διαφορετικής σεξουαλικής 

ταυτότητας και ταυτότητας φύλου που έχουν βιώσει πρόσφατα κάποια τραυματική εμπειρία που 

τους έχει δημιουργήσει σύνθετο μετατραυματικό στρες. Προτείνεται, επίσης, διεξαγωγή 

μελλοντικής έρευνας σε ένα μεγαλύτερο δείγμα ατόμων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και 

ταυτόχρονα να αναλυθούν και να συσχετιστούν τα δεδομένα από ITQ – GPS – CARTS.  

Επιπρόσθετα, το αμέσως επόμενο βήμα που προτείνεται είναι ο σχεδιασμός μίας ποιοτικής 

έρευνας με ένα δείγμα 8-10 ατόμων που έχουν διαγνωστεί με C-PTSD κατά την οποία θα 

μελετηθεί η επίδραση της βιωματικής ψυχοθεραπείας στο σύνθετο ψυχικό τραύμα στην αρχή, 

κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των συνεδριών. Οι μέχρι τώρα μελέτες στην ψυχολογική 

θεραπεία του PTSD αναφέρονται στο CBT και το EMDR. Με τα νέα δεδομένα που φέρνει στην 
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επιφάνεια το ICD-11 για το Σύνθετο Μετατραυματικό Στρες κρίνεται αναγκαία η επέκταση νέων 

θεραπευτικών μεθόδων και η εξέταση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα ερευνητική εργασία μπορούν να 

συνεισφέρουν στη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων για περαιτέρω μελέτη και 

συγγραφή σχετικών άρθρων ώστε να διεξαχθούν ακριβέστερα αποτελέσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1: Εισαγωγή – Δημογραφικά στοιχεία Ερωτηματολογίου 

Καλωσήρθατε! 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο 

Πάτρας, στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

Ο στόχος είναι να μελετήσει την επίδραση που έχει 

α) ο αντίκτυπος της ταυτότητας (φύλου / σεξουαλικής), 

β) το οικογενειακό περιβάλλον 

και γ) οι τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική/εφηβική ηλικία 

στην ανάπτυξη Σύνθετης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD) κατά την ενήλικη ζωή. 

Η έρευνα είναι ανώνυμη και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα 

και αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά 

ερωτήσεων. 

Η έρευνα διεξάγεται από τον Άγγελο Λεβέντη, Κοινωνικό Λειτουργό - Ψυχοθεραπευτή, Φοιτητή 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (University of Nicosia & 

Πανεπιστήμιο Πατρών), υπό την εποπτεία της Δρ. Ξένιας Αναστασίου-Χατζηχαραλάμπους. Αν 

χρειαστείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα μπορείτε στο info@angelosleventis.gr 

mailto:info@angelosleventis.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2: Διεθνές Eρωτηματολόγιο Ψυχικού Τραύματος 

INTERNATIONAL TRAUMA QUESTIONNAIRE (ITQ) 

Greek Adaptation by Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Siros, I., Leventis, A., Papadrosou, M.S., Tsourdini, A., 

Kyriakopoulou, P. & Siahami, A. (2021). Based on English version by: Cloitre et al. (2018). Acta 

Psychiatrica Scandinavica. DOI: 10.1111/acps.12956 

Οδηγίες: Αφιερώστε λίγο χρόνο να ανακαλέσετε από τα παιδικά σας χρόνια ως σήμερα την 

εμπειρία που σας προβληματίζει περισσότερο. 

 

Σύντομη περιγραφή της εμπειρίας: 

__________________________________________________________________    

 

Πότε συνέβη η εμπειρία; (κυκλώστε μία απάντηση) 

1. Λιγότερο από 6 μήνες πριν   

2. 6 έως 12 μήνες πριν  

3. 1 έως 5 χρόνια πριν 

4. 5 έως 10 χρόνια πριν 

5. 10 έως 20 χρόνια πριν 

6. Περισσότερο από 20 χρόνια πριν 

 

Παρακάτω παρατίθεται μία σειρά προβλημάτων που αναφέρουν οι άνθρωποι μερικές φορές με 

αφορμή τραυματικά ή στρεσογόνα γεγονότα ζωής. Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά κάθε 

ερώτημα και, στη συνέχεια, κυκλώστε έναν από τους αριθμούς στα δεξιά, για να υποδείξετε πόσο 

έχετε ενοχληθεί από αυτό το πρόβλημα τον περασμένο μήνα. 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Υπερβολικά 

P1. Έχετε ανησυχητικά όνειρα που αναπαράγουν 

μέρος της τραυματικής εμπειρίας ή συνδέονται 

άμεσα με αυτήν; 

0 1 2 3 4 

P2. Έχετε ισχυρές εικόνες ή αναμνήσεις που 

έρχονται μερικές φορές στο μυαλό σας, μέσω των 

οποίων αισθάνεστε ότι ξαναζείτε την εμπειρία εδώ 

και τώρα; 

0 1 2 3 4 

P3. Αποφεύγετε εσωτερικές υπενθυμίσεις της 

εμπειρίας (για παράδειγμα, σκέψεις, συναισθήματα 

ή σωματικές αισθήσεις); 

0 1 2 3 4 

P4. Αποφεύγετε εξωτερικές υπενθυμίσεις της 

εμπειρίας (για παράδειγμα, ανθρώπους, μέρη, 

συζητήσεις, αντικείμενα, δραστηριότητες ή 

καταστάσεις); 

0 1 2 3 4 

P5. Είστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση ή σε 

επιφυλακή; 
0 1 2 3 4 

P6. Νιώθετε νευρικότητα ή τρομάζετε εύκολα; 0 1 2 3 4 
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Τον τελευταίο μήνα, τα παραπάνω προβλήματα: Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Υπερβολικά 

P7.  Έχουν επηρεάσει τις σχέσεις σας ή την 

κοινωνική σας ζωή; 
0 1 2 3 4 

P8. Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την 

ικανότητά σας να εργάζεστε; 
0 1 2 3 4 

P9. Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες 

σημαντικές πτυχές της ζωής σας, όπως τη 

γονεϊκότητα, τη σχολική ή ακαδημαϊκή επίδοση,  

ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες; 

0 1 2 3 4 

 

Ακολουθούν προβλήματα, που αντιμετωπίζουν μερικές φορές άνθρωποι που έχουν βιώσει 

στρεσογόνα ή τραυματικά γεγονότα. Οι ερωτήσεις αφορούν στο πώς συνήθως αισθάνεστε, πώς 

συνήθως σκέφτεστε για τον εαυτό σας και στους τρόπους με τους οποίους συνήθως σχετίζεστε με 

άλλα άτομα. Απαντήστε τα ακόλουθα, σκεπτόμενες/-οι πόσο αληθής είναι κάθε δήλωση για εσάς. 

 

Πόσο ισχύει για εσάς; Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Υπερβολικά 

C1. Όταν είμαι αναστατωμένος/-η, μου παίρνει 

πολύ χρόνο για να ηρεμήσω. 
0 1 2 3 4 

C2. Αισθάνομαι μουδιασμένος/-η ή 

συναισθηματικά κλειστός/-ή. 
0 1 2 3 4 

C3. Νιώθω σαν μια αποτυχία. 0 1 2 3 4 

C4. Νιώθω ανάξιος/-α. 0 1 2 3 4 

C5. Αισθάνομαι απόμακρος/-η ή αποκομμένος/-η 

από τους ανθρώπους. 
0 1 2 3 4 

C6. Το βρίσκω δύσκολο να μένω συναισθηματικά 

συνδεδεμένος/-η με τους ανθρώπους.  
0 1 2 3 4 

 

Τον περασμένο μήνα, τα παραπάνω προβλήματα 

στα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις για τον εαυτό 

σας και τις σχέσεις: 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Υπερβολικά 

C7. Έχουν δημιουργήσει ανησυχία ή δυσφορία στις 

σχέσεις σας ή την κοινωνική σας ζωή; 
0 1 2 3 4 

C8.  Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την 

ικανότητά σας να εργάζεστε; 
0 1 2 3 4 

C9. Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες 

σημαντικές πτυχές της ζωής σας, όπως τη 

γονεϊκότητα, τη σχολική ή ακαδημαϊκή επίδοση,  

ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες; 

0 1 2 3 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Κλίμακα Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος  

(Global Psychotrauma Screen, GPS) 

 

|__|__|__|__|__| 

Participant Identification Number 

  Φύλο  Θήλυ     Άρρεν       Άλλο 

  Ηλικία  (Έτη)  

 

Μερικές φορές στους ανθρώπους συμβαίνουν πράγματα που είναι ασυνήθιστα ή 
ιδιαίτερα τρομακτικά, φρικτά ή τραυματικά.  
 

 
Παρακαλώ περιγράψτε συνοπτικά το γεγονός ή την εμπειρία που αυτό το διάστημα σας επηρεάζει 
περισσότερο: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
Το γεγονός συνέβη:    τελευταίο μήνα      τελευταίο εξάμηνο      τελευταίο χρόνο  
 

 περισσότερο από ένα χρόνο 
 

 
Αυτό το γεγονός: 

      ήταν ένα μεμονωμένο και μου συνέβη σε ηλικία      

      συνέβη για παρατεταμένη περίοδο / πολλές φορές μεταξύ των ηλικιών   και   

 
Ποιο/ποια από τα πιο κάτω χαρακτηρίζει το γεγονός (περισσότερες από μία απαντήσεις είναι δυνατό 
να ισχύουν): 

Φυσική Βία: 
Σεξουαλική Βία:      
Συναισθηματική Κακοποίηση:   
Σοβαρός Τραυματισμός:  
Απειλή κατά της Ζωής: 

   συνέβη σε σας   
   συνέβη σε σας   
   συνέβη σε σας  
   συνέβη σε σας   
   συνέβη σε σας    

 συνέβη σε άλλο άτομο   
 συνέβη σε άλλο άτομο    
 συνέβη σε άλλο άτομο   
 συνέβη σε άλλο άτομο    
 συνέβη σε άλλο άτομο   

       Ξαφνικός θάνατος αγαπημένου προσώπου 
       Εσείς να έχετε προκαλέσει κακό σε άλλο άτομο  
       Κορωνοϊός (COVID-19) 
 

Σε συνάρτηση με το γεγονός που αυτή τη στιγμή σας επηρεάζει περισσότερο, κατά 
την διάρκεια του τελευταίου μήνα είχατε …. 
1. … εφιάλτες σχετικούς με το τραυματικό(ά) γεγονός(τα) που είχατε βιώσει στο παρελθόν ή 

σκεφτήκατε γύρω από αυτό(ά) χωρίς να το θέλετε; 
 Όχι  Ναι 

2. … προσπαθήσει σκληρά να μη σκέφτεστε το(τα) τραυματικό(ά) γεγονός(τα) του παρελθόντος ή 
να αποφύγετε καταστάσεις που σας θύμιζαν το(τα) τραυματικό(ά) γεγονός(τα); 

 

 Όχι  Ναι 

3. … νιώσει να είστε μονίμως σε επιφυλακή, ετοιμότητα ή να τρομάζετε εύκολα;  Όχι  Ναι 
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4. … νιώσει ψυχικά «μουδιασμένος(η)» ή απόμακρος(η) από ανθρώπους, δραστηριότητες ή από 
τον περίγυρο σας; 

 Όχι  Ναι 

5. … νιώσει ένοχος(η) ή αδύναμος(η) να σταματήσετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας ή τους άλλους 
για τραυματικό(ά) γεγονός(τα) του παρελθόντος ή για προβλήματα που προκλήθηκαν από 
αυτό(ά); 

 Όχι  Ναι 

6. … την τάση να νιώθετε ανάξιος(α);  Όχι  Ναι 

7. … εκρήξεις θυμού που δεν μπορούσατε να ελέγξετε;  Όχι  Ναι 

8. … νιώσει νευρικός(ή), ανήσυχος(η) ή σε υπερένταση; 

; 

  

 

 

 Όχι  Ναι 

9. … νιώσει ανίκανος(η) να σταματήσετε ή να ελέγξετε την ανησυχία σας;   Όχι  Ναι 

10. … νιώσει συναισθηματικά πεσμένος(η), θλιμμένος(η) ή απελπισμένος(η);  Όχι  Ναι 

11. … περιορισμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση να κάνετε πράγματα;  Όχι  Ναι 

12. … προβλήματα αϋπνίας, δηλαδή είτε να αποκοιμηθείτε είτε να διατηρήσετε τον ύπνο σας;    Όχι  Ναι 

13. … προσπαθήσει σκόπιμα να βλάψετε τον εαυτό σας;  Όχι  Ναι 

14. … μια εξωπραγματική ή παράξενη αίσθηση του κόσμου και των ανθρώπων, σαν να ήσασταν 
σε όνειρο όπου τα πράγματα έμοιαζαν παράξενα ή εξωπραγματικά; 

; 

 

 

 

 Όχι  Ναι 

15. … νιώσει αποσυνδεδεμένος(η) ή διαχωρισμένος(η) από το σώμα σας; (για παράδειγμα να 
νιώθετε σαν να βλέπετε τον εαυτό σας από ψηλά ή σαν να είστε εξωτερικός παρατηρητής 
του σώματός σας); 

 Όχι  Ναι 

16. … οποιαδήποτε άλλα σωματικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά προβλήματα που σας ενόχλησαν;  Όχι  Ναι 

17. … βιώσει οποιαδήποτε άλλα στρεσογόνα γεγονότα (π.χ. οικονομικά προβλήματα, 
επαγγελματικές αλλαγές, μετακομίσεις, κρίση σχέσεων στο εργασιακό πλαίσιο ή στην 
προσωπική ζωή); 

 Όχι  Ναι 

18. … προσπαθήσει να μειώσετε την ένταση που νιώθατε κάνοντας χρήση αλκοόλ, καπνού, 
ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων; 

 Όχι  Ναι 

19. … νιώσει να λείπουν από κοντά σας υποστηρικτικοί άνθρωποι, στους οποίους θα μπορούσατε 
να στηριχτείτε για βοήθεια σε δύσκολες στιγμές (π.χ. συναισθηματική στήριξη, να προσέξουν 
τα παιδιά ή τα κατοικίδιά σας, να σας μεταφέρουν στο νοσοκομείο ή στα μαγαζιά, να σας 
βοηθήσουν όταν είστε άρρωστος/η);   

 Όχι  Ναι 

     

20.  Κατά τη διάρκεια της παιδικής σας ηλικίας (0-18 ετών), είχατε βιώσει οποιαδήποτε 
τραυματικά γεγονότα (π.χ. σοβαρό ατύχημα ή πυρκαγιά, σωματική ή σεξουαλική 
παρενόχληση ή κακοποίηση, μια καταστροφή, ήσασταν αυτόπτης μάρτυρας κάποιου φόνου 
ή κάποιου σοβαρού τραυματισμού ή βιώσατε την απώλεια ενός αγαπημένου σας 
προσώπου);  

 Όχι  Ναι 

21.  Έχετε λάβει ποτέ ψυχιατρική διάγνωση ή θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. 
κατάθλιψη, άγχος ή διαταραχή προσωπικότητας);  

 Όχι  Ναι 

22.  Θεωρείτε γενικά τον εαυτό σας ψυχικά ανθεκτικό άτομο;  Όχι  Ναι 

     

23.  Πως θα αξιολογούσατε αυτό το διάστημα τη λειτουργικότητά σας (δουλειά/σπίτι); 

Κακή  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Εξαιρετική 

   

 

© 2016/2020, Global Psychotrauma Screen 2.0 Olff & Bakker, Global Collaboration on Traumatic Stress, 

https://www.global-psychotrauma.net/gps. Version 2 of Greek translation by Anastassiou-Hadjicharalambous, X. & 

Kolaitis, G. (2019); update 2021: Anastassiou-Hadjicharalambous, X.  

https://www.global-psychotrauma.net/gps
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