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θέμα αποτελεί επιθυμία για ενδοψυχική διείσδυση. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τις 

δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην πορεία, κάτι που συμβαίνει συνήθως σε μια 

έρευνα.  
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αισθάνομαι ντροπή αλλά περηφάνια καθώς τα δάκρυά που αντίκρισε ήταν αληθινά. 
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προσπαθήσετε, να προσφέρετε, να βοηθήσετε σε ότι είχα ανάγκη.  
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Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, ολοένα και περισσότερο εμφανίζονται σημάδια θλίψης στους 

ανθρώπους. Ο τρόπος ζωής και η οικονομική κρίση έχουν συμβάλλει στην εκδήλωση  

περισσότερων ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος, το οποίο κατακλύζει την 

καθημερινότητα όλων. Πολλές φορές τα τραύματα που έχουν δημιουργηθεί στην ψυχή, 

μπορεί να οδηγήσουν σε μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ή δυσθυμία. Η θεραπεία του 

ψυχοτραυματικού στρες, που προκύπτει μετά από κάποιο σημαντικό και τραυματικό 

συμβάν στη ζωή του ανθρώπου, είναι η μόνη λύση που διαφαίνεται στον ορίζοντα. 

Είναι μια οδός επίπονη και μακρά και μπορεί να επιτευγχθεί μέσα από ψυχοθεραπεία, 

η οποία σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζεται με φαρμακευτική αγωγή. Η κατάθλιψη 

είναι η νόσος του αιώνα που διανύουμε μέσα από αναταραχές, πρώτα 

ψυχοσυναισθηματικές και ηθικές και στη συνέχεια οικονομικές. Σκοπός της παρούσας 

έρευνας, είναι να διαφανεί η σχέση πιθανών τραυμάτων από την παιδική ηλικία ή 

ακόμη και την εφηβική ή την ενήλικη ζωή με τα σημάδια αυτά που οδηγούν σε 

κατάθλιψη. Οι μεταβλητές που εμπλέκονται είναι πολλές και γι΄αυτό θα γίνει 

προσπάθεια προσέγγισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Περίληψη  

Η εν λόγω μελέτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, ορίζει το 

πρόβλημα  που γίνεται αφορμή για έρευνα και αναφέρεται στην κατάθλιψη, καθώς και 

τη συσχέτιση που μπορεί να έχει αυτή η ψυχική πάθηση με τα τραύματα που 

επισυμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Για να τεκμηριωθεί αυτή η 

προσπάθεια, καθίσταται αναγκαία η προσέγγιση αρκετών εννοιών που άπτονται των 

κάτωθι ερευνητικών ερωτημάτων: 

Πώς το αναπτυξιακό τραύμα συσχετίζεται με την κατάθλιψη; 
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Πώς σχετίζεται η μετατραυματική διαταραχή του στρες με το τραύμα; 

Πώς σχετίζεται η μετατραυματική διαταραχή του στρες με την κατάθλιψη; 

Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος και τη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες; 

Υπάρχει συσχέτιση της σωματοποίησης με τα ενδοψυχικά τραύματα και την 

κατάθλιψη; 

Ποια η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας με την κατάθλιψη;  

Ο άνθρωπος που έχει υποστεί τραύμα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του και πάσχει 

από κατάθλιψη, την ξεπερνά και οδηγείται στην μετατραυματική ανάπτυξη;  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα πάνω στο οποίο βασίζεται η 

ερευνητική προσπάθεια και γίνεται ανασκόπηση των βασικών εννοιών: τραύμα, 

μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, διαπροσωπική ευαισθησία, σωματοποίηση και 

μετατραυματική ανάπτυξη. Πρόκειται για έννοιες που αλληλοεπηρεάζονται και 

αλληλεπικαλύπτονται. Η προσέγγισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, βοηθά στο να τεθεί 

η θεωρητική βάση, μέσα από μελέτες και ερευνητικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο. 

Σε αυτό το σημείο, αναπτύσσεται η έννοια της κατάθλιψης,  η θεραπεία της, το τραύμα 

που αποτελεί την αφορμή για την εμφάνισή της και παρουσιάζονται συσχετίσεις των 

εν λόγω εννοιών (τραύμα και κατάθλιψη), αλλά και επιπλέον ψυχικών παθήσεων, όπως 

το μετατραυματικό στρες (σχέση του μετατραυματικού στρες με το τραύμα), αλλά και 

η σχέση που διαφαίνεται ανάμεσα στην κατάθλιψη και τη διαταραχή του 

μετατραυματικού στρες. Η αποσύνδεση σώματος-πνεύματος, η σωματοποίηση και η 

διαπροσωπική ευαισθησία, αποτελούν έννοιες που αναδύονται και είναι 

υποστηρικτικές και βοηθητικές στην κατανόηση των προεκτάσεων της κεντρικής 
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ψυχικής πάθησης, που μας απασχολεί και δεν είναι άλλη από την κατάθλιψη. Οι 

τελευταίες αναλύονται και συσχετίζονται με το τραύμα, την κατάθλιψη και το 

μετατραυματικό στρες. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μετατραυματική ανάπτυξη 

και αναπτύσσεται η σχέση της με το τραύμα, το μετατραυματικό στρες και την 

κατάθλιψη.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η έρευνα, το διάστημα 

που χρειάστηκε, καθώς ταυτόχρονα γίνονται γνωστά τα ψυχομετρικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του ερωτηματολογίου, που διανεμήθηκε 

ηλεκτρονικά: 1) Ερωτηματολόγιο ιατρικού ιστορικού και δημογραφικών στοιχείων, 2) 

Κλίμακα Μέτρησης Συνολικής Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος (Global 

Psychotrauma Screen [GPS]), 3) Κλίμακα εστίασης στα βασικά χαρακτηριστικά των 

CPTSD και PTSD (International Trauma Questionnaire [ITQ]), 4) Κλίμακα 

Αυτοαξιολόγησης Ψυχικών Διαταραχών (Symptom Check List 90-R [SCL 90-R]) 

(Donias, Karastergiou & Manos, 1991) 5) Κλίμακα Εξέτασης Μετατραυματικής 

Ανάπτυξης (Post Traumatic Growth Inventory [PTGI]) (Calbari & Anagnostopoulos, 

2010; Tedeschi & Calhoun, 1996). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψε από 

την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, τόσο σε επίπεδο ερωτημάτων και 

δημογραφικών και ιατρικών στοιχείων, όσο και σε επίπεδο κάποιων περιπτώσεων 

ανθρώπων που φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον το ψυχικό τους αποτύπωμα. Τέλος, 

μέσω του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 

που μας ενδιαφέρουν στην προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στο 

πρώτο κεφάλαιο: η συσχέτιση του τραύματος με την κατάθλιψη, η συσχέτιση του 

τραύματος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η συσχέτιση της μετατραυματικής 

διαταραχής του στρες με την κατάθλιψη, η σχέση της σωματοποίησης με το τραύμα 
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και της σωματοποίησης  με την κατάθλιψη, η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας 

με την κατάθλιψη, η σχέση του τραύματος με τη μετατραυματική ανάπτυξη και της 

κατάθλιψης με τη μετατραυματική ανάπτυξη και η σχέση ανάμεσα στην αποσύνδεση 

σώματος-πνεύματος και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι παραπάνω συσχετίσεις, οι 

οποίες όμως συνδέουν σε αυτό το σημείο τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο με την 

παρούσα έρευνα και παρουσιάζουν συγκλίσεις και αποκλίσεις με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα. 

Abstract 

This study is divided into five chapters. The first chapter defines the problem that causes 

research and refers to depression as well as the correlation that this mental condition 

may have with the injuries that occur during human life. To substantiate this effort, it 

is necessary to approach several concepts related to the following research questions: 

How does developmental trauma correlate with depression? 

How is post-traumatic stress disorder related to trauma? 

How is post-traumatic stress disorder related to depression? 

Is there a correlation between body-mind disconnection and post-traumatic stress 

disorder? 

Is there a correlation between somatization with intrapsychic trauma and depression? 

What is the relationship of interpersonal sensitivity to depression? 

Does the person who has suffered trauma at any stage of his life and suffers from 

depression, overcome it and is he or she driven to post-traumatic growth? 

The second chapter presents the blueprint on which the research effort is based and 

reviews the basic concepts: trauma, post-traumatic stress, depression, interpersonal 

sensitivity, somatization and post-traumatic growth. These are concepts that affect and 
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overlap each other. Their theoretical approach, helps to establish the theoretical basis 

through studies and research efforts at international level. At this point develops the 

concept of depression and its treatment, the trauma that is the reason for its occurrence 

and there are associations of these concepts (trauma and depression) but also mental 

conditions such as post-traumatic stress (relationship of post-traumatic stress with 

trauma) and the relationship that emerges between depression and post-traumatic stress 

disorder. Body-spirit disconnection, somatization and interpersonal sensitivity are 

concepts that emerge and are supportive and helpful in understanding the implications 

of the central mental condition that concerns us and is none other than depression. The 

latter are analyzed and correlated with trauma, depression and post-traumatic stress. 

Finally, special reference is made to post-traumatic growth and its relationship with 

trauma, post-traumatic stress and depression develops. 

The third chapter presents the way in which the research was done, the time it took as 

the psychometric tools used to compose the questionnaire that was distributed 

electronically are known: 1) medical history and demographics questionnaire, 2) Global 

Psychotrauma Screen measurement scale (GPS), 3) Focus scale on the basic 

characteristics of CPTD and PTSD (International Trauma Questionnaire [ITQ]), 4) 

mental disorder self-assessment scale (Symptom Check List 90-R [SCL 90-R]) 

(Donias, Karastergiou & Manos, 1991) 5) post Traumatic growth Inventory (PTGI) 

(Calbari & Anagnostopoulos, 2010; Tedeschi & Calhoun, 1996). 

The fourth chapter presents the results obtained from the analysis of the data collected 

both at the level of questions and demographic and medical data and at the level of 

some cases of people who seem extremely interested in their mental footprint. Finally, 

through the SPSS statistical analysis program, the associations that interest us in the 

approach of the research questions raised in the first chapter are presented: the 
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Association of trauma with depression, the Association of trauma with post-traumatic 

stress disorder, the Association of post-traumatic stress disorder with depression, the 

relationship of somatization with trauma and somatization with depression, the 

relationship of interpersonal sensitivity with depression, the relationship of trauma to 

post-traumatic growth and depression to post-traumatic growth and the relationship 

between body-mind dissociation and post-traumatic stress disorder. 

In the fifth and final chapter, the above correlations are developed, which, however, 

link the research at international level to the present research and present convergences 

and divergences with the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

1.1 Διατύπωση προβλήματος 
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Η κατάθλιψη, είτε πρόκειται για μείζων καταθλιπτική διαταραχή είτε για δυσθυμία, 

αποτελεί διαταραχή της διάθεσης που χαρακτηρίζεται από έκπτωση λειτουργικότητας 

και διαταραχή στο συναίσθημα. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να ξεκινήσουν από τη 

βαθιά θλίψη και να φτάσουν ως την αυτοκτονία (Kring, Davison, Neale & Johnson, 

2010). Από επιδημιολογικής άποψης η κατάθλιψη εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

σε γυναίκες και αυτό συμβαίνει σε κάθε στάδιο της ζωής του ανθρώπου, από την 

παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Ωστόσο, στην ενηλικίωση η αναλογία εμφάνισης 

στις γυναίκες γίνεται ακόμα μεγαλύτερη (Kring et al., 2010). Διαφορές εντοπίζονται 

και στις πολιτισμικές καταβολές καθώς για παράδειγμα η ΜΚΔ φτάνει από 1,5% στην 

Ταϊβάν σε 19% στο Λίβανο και συγκεκριμένα στη Βηρυτό (Weissman, Bland, Canino, 

Faravelli, Greenwald, et al., 1996). Η κατάθλιψη ασκεί επιρροή στους εφήβους και τα 

παιδιά στη συμπεριφορά, τη διάθεση, τη σκέψη, τις αντιλήψεις και προκαλλεί 

βιολογικές αλλαγές (Oster & Montgomery, 1995). Η ΜΚΔ αποτελεί στις ΗΠΑ την 

αιτία μείωσης της παραγωγικότητας κατά 31 δισεκατομμύρια δολάρια κατ’ έτος 

(Stewart, Ricci, Hahn & Morganstein, 2003). Επειδή οι επιπτώσεις της εν λόγω 

διαταραχής είναι πολλαπλές σε κάθε ηλικία, στην έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια να 

βρεθεί η σχέση της κατάθλιψης με έννοιες που μπορεί να αποτελούν αιτίες για την 

εκδήλωσή της ή ακόμη και έννοιες ανάπτυξης και ψυχικής ανάκαμψης. 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να δώσει έμφαση σε κάποια συγκεκριμένα 

ζητήματα που συνδέονται με το ενδοψυχικό τραύμα και το αποτύπωμα που αυτό 

αφήνει στην ανθρώπινη ύπαρξη. Συγκεκριμένα ασχολείται με τα τραύματα κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας, τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, την κατάθλιψη, 

τη διαπροσωπική ευαισθησία, τη σωματοποίηση και τη μετατραυματική ανάπτυξη. Ο 

κεντρικός άξονας της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η κατάθλιψη και το πώς αυτή 
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μπορεί να συνδέεται με το ψυχικό τραύμα. Όλες οι υπόλοιπες έννοιες είναι 

υποστηρικτικές και βοηθητικές στο να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με 

τον εν λόγω πυρήνα.  

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Πως το αναπτυξιακό τραύμα συσχετίζεται με την κατάθλιψη; 

 Πως σχετίζεται η μετατραυματική διαταραχή του στρες με το τραύμα; 

 Πως σχετίζεται η μετατραυματική διαταραχή του στρες με την κατάθλιψη; 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος και τη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες; 

 Υπάρχει συσχέτιση της σωματοποίησης με τα ενδοψυχικά τραυμάτα και 

την κατάθλιψη; 

 Ποια η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας με την κατάθλιψη;  

 Ο άνθρωπος που έχει υποστεί τραύμα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του 

και πάσχει από κατάθλιψη, την ξεπερνά και οδηγείται στην μετατραυματική 

ανάπτυξη;  

1.4 Αναγκαιότητα και σημαντικότητα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα κρίνεται σημαντική καθώς έχει να κάνει με ζητήματα ψυχικής 

υγείας. Το ενδοψυχικό τραύμα και ο συσχετισμός του με την κατάθλιψη αποτελούν 

αφετηρία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η έγκαιρη διάγνωση. Αν αυτή επισυμβεί, τότε 

θα υπάρξει και πρώιμη παρέμβαση, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο σε κάθε επίπεδο 

σε ζητήματα υγείας και δη ψυχικής.  

1.5 Οριοθέτηση του προβλήματος 

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας υπήρξαν περιοριστικοί παράγοντες που 

διαδραμάτισαν ρόλο σε ότι αφορά τα αποτελέσματα. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 
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σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό της ελληνικής 

πραγματικότητας καθώς διανεμήθηκε σε γνωστούς και φίλους ηλεκτρονικά. Οι οδηγίες 

παρέχονταν σε γραπτή ή ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία όπως και διάφορες 

απορίες ή προβλήματα που ενδεχομένως προέκυπταν. Η ποσόστωση των γυναικών (71 

από τα 88 άτομα, 80,7%) συγκριτικά με τους άνδρες είναι μεγάλη, κάτι που σίγουρα 

επηρέασε και  τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Σχεδιάγραμμα 
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2.2 Κύριο μέρος: Σύντομη ανασκόπηση βασικών εννοιών 

Τραύμα: Ως ψυχολογικό τραύμα ορίζεται το αποτύπωμα του τραυματικού γεγονότος 

στην ψυχή του ανθρώπου που βίωσε την τραυματική εμπειρία. Ως τραυματικό γεγονός 

μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε γεγονός λαμβάνει χώρα στη ζωή ενός ατόμου 

και απειλεί την ασφάλεια και την ακεραιότητά του, διότι προκαλεί συναισθήματα 

φόβου, τρόμου και αβοηθησίας (APA, 2000). Το παιδικό τραύμα λαμβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης του ατόμου από τη βρεφική ηλικία μέχρι αυτό να κλείσει 

τα 18 του χρόνια και να φτάσει στο σημείο της ενηλικίωσης (Bishop, Rosenstein, 

Bakelaar & Seedat, 2004). Το τραύμα της παιδικής ηλικίας είναι πολύ πιο πιθανό να 

προκαλέσει σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στο άτομο, απ’ ότι μια τραυματική 

Διαπροσωπικ
ή ευαισθησία 

Μετατραυματικ
ή διαταραχή του 
στρες 
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εμπειρία που θα συμβεί από την ενηλικίωση και μετά, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά 

σημαντικό. 

Το αναπτυξιακό τραύμα αναφέρεται σε έναν τύπο τραυματικού συμβάντος το οποίο 

συμβαίνει επαναλαμβανόμενα και συσωρευτικά, λαμβάνοντας χώρα μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, εντός συγκεκριμένων σχέσεων και πλαισίων (Courtois, 2004). Η 

κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία (σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική) και 

η παραμέληση (συναισθηματική και σωματική) αποτελούν τυπικές μορφές χρόνιου 

τραυματισμού. Δε σπανίζουν οι περιπτώσεις δυσλειτουργικών οικογενειών, που η 

δυσρύθμιση μεταξύ των μελών τους επιδρά τραυματίζοντας αναπτυξιακά  τους 

απογόνους τους (Ozturk & Sar, 2005).   

Μετατραυματικό στρες: Η διαταραχή μετατραυματικού στρες, σχετίζεται με την 

έκθεση του ανθρώπου σε επαπειλούμενη ή πραγματική απώλεια (θάνατο), σοβαρό 

τραυματισμό ή ακόμη και έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής του ακεραιότητας. Το 

τελευταίο μπορεί να συμβεί, είτε με τη βίωση ενός γεγονότος που θεωρείται 

τραυματικό, είτε με την παρουσία του ως μάρτυρα σε κάποιο γεγονός που συνέβη σε 

τρίτο άτομο. Επίσης, ενδέχεται να πληροφορήθηκε ότι το συμβάν έλαβε χώρα εις βάρος 

κάποιου κοντινού, στο περιβάλλον του, προσώπου (συγγενή, στενό φίλο κτλ.). Όταν 

δε, πρόκειται για απειλή ζωής, θα πρέπει αυτή να συνέβη τυχαία ή βίαια. Ένας άλλος 

τρόπος να εκδηλώσει κάποιος την εν λόγω διαταραχή, είναι να εκτεθεί ο ίδιος 

επανειλημμένα σε λεπτομέρειες απεχθείς του γεγονότος αυτού, που χαρακτηρίζεται 

τραυματικό (American Psychiatric Association, 2015). 

Όταν συμβεί ένα γεγονός τραυματικό, τότε παρουσιάζονται κάποια συμπτώματα, όπως 

επανειλημμένοι εφιάλτες, μνήμες ενοχλητικές και ακούσιες, φανερές αντιδράσεις σε 

παράγοντες που θυμίζουν το τραυματικό γεγονός, οι οποίες και κρίνονται 
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φυσιολογικές. Επιπρόσθετα, μπορεί να παρατηρηθούν αντιδράσεις αποσυνδετικές, οι 

οποίες μπορεί να ωθήσουν το άτομο να δράσει εκτός πραγματικότητας και ενοχλήσεις 

ψυχολογικές έντονες, όταν κάτι που λαμβάνει χώρα προσομοιάζει με το τραυματικό 

συμβάν ή θυμίζει αυτό (APA, 2015). 

Το άτομο που βίωσε το γεγονός που χαρακτηρίζεται τραυματικό, πολλές φορές 

αποφεύγει επίμονα σχετικά ερεθίσματα, είτε αυτά είναι αναμνήσεις ενοχλητικές, είτε 

αισθήματα και σκέψεις και φυσικά υπενθυμίσεις, που ανακαλούν το δυσάρεστο αυτό 

βίωμα στη μνήμη. Πολλές φορές, παρατηρούνται αλλαγές σε λειτουργίες γνωστικές, 

αλλά και διαταραχές στη διάθεση και αυτό αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους. 

Παρατηρείται αδυναμία ανάκλησης του συμβάντος αυτού στη μνήμη (αποσυνδετική 

αμνησία), υπερβολικά αρνητικές προσδοκίες ή πεποιθήσεις για τον κόσμο ή και τον 

ίδιο τον εαυτό, καθώς και γνωστικές λειτουργίες διαστρεβλωμένες σχετικά με τις 

συνέπειες ή τις αιτίες του γεγονότος, που το ωθούν να επιρρίπτει λανθασμένα ευθύνες 

στον εαυτό του ή τους άλλους. Η μείωση ενδιαφέροντος για συνηθισμένες 

δραστηριότητες, αποξένωση, απομάκρυνση από τους γύρω του και αδυναμία να 

αισθανθεί αισθήματα θετικά, καθώς και μια αρνητική συγκινησιακή κατάσταση 

ανυποχώρητη, είναι μερικά ακόμη χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το 

μετατραυματικό στρες (APA, 2015). 

Στους ενήλικες, που έχουν βιώσει ένα τραυματικό γεγονός, σημειώνονται αλλαγές 

στην αντιδραστικότητα ή τη διεγερσιμότητά τους, κάτι που αναδεικνύεται μέσα από 

εκρήξεις θυμού ή ευερεθιστότητα χωρίς ουσιαστική πρόκληση της εν λόγω 

αντίδρασης, τόσο προς άλλα πρόσωπα, όσο και προς άψυχα αντικείμενα, έλλειψη 

συγκέντρωσης, διαταραχές στον ύπνο (αϋπνία, ύπνος ανήσυχος, υπερεπαγρύπνηση και 

υπερβολικές αντιδράσεις ή συμπεριφορά αυτοκαταστροφική. Για να διαγνωστεί 

κάποιος με διαταραχή μετατραυματικού στρες, θα πρέπει τα συμπτώματα να επιμένουν 
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για περισσότερο από έναν μήνα, να προκαλείται στο άτομο σημαντική ενόχληση στην 

καθημερινότητά του και έκπτωση στη λειτουργικότητά του, τόσο σε επαγγελματικό, 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (APA, 2015). 

Κατάθλιψη: Σύμφωνα με το DSM-V, απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να παρατηρηθούν σε κάποιο άτομο, ώστε να 

διαγνωστεί ως καταθλιπτικό. Για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων λοιπόν, θα 

παρατηρείται οπωσδήποτε απώλεια ευχαρίστησης ή καταθλιπτική διάθεση. Αυτά τα 

δύο συνδυάζονται και με κάποια ακόμη συμπτώματα. Ας εξηγήσουμε όμως, τι ακριβώς 

εννοούμε. Θα πρέπει μέσα στην καθημερινότητα, να εντοπίζεται στον πάσχοντα-το 

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας-απελπισία, κενό ή θλίψη και διάθεση καταθλιπτική, η 

οποία κάποιες φορές θα εκδηλώνεται και μέσω της ευσυγκινησίας,  ενώ στην εφηβική 

ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί και με ευερεθιστότητα στη συμπεριφορά. Το περιβάλλον 

παρατηρεί ότι ο πάσχοντας έχει απωλέσει το ενδιαφέρον του για δραστηριότητες, που 

καθημερινά τον συγκινούσαν και αποτελούσαν γι’ αυτόν πηγή ζωής και χαράς (APA, 

2015). 

Επιπλέον, η διαταραχή βάρους και η αλλαγή κατά 5% του σωματικού βάρους, είτε 

προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, χωρίς φυσικά το άτομο να έχει μπει στη διαδικασία 

να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη δίαιτα. Στα παιδιά μπορεί να παρατηρηθεί η 

αδυναμία πρόσληψης φυσιολογικού για την ανάπυξή τους βάρους. Μπορεί να υπάρξει 

διαταραχή ακόμη και στον ύπνο, μέσω αδυναμίας τήρησης των καθημερινών 

φυσιολογικών συνηθειών του ατόμου με υπερυπνία ή και αϋπνία. Η ψυχοκινητική 

επιβράδυνση ή και διέγερση, η μείωση ικανότητας συγκέντρωσης ή και σκέψης, η 

έλλειψη αποφασιστικότητας, οι σκέψεις θανάτου ή η σκέψη για αυτοκτονία χωρίς 

συγκεκριμένο σχέδιο, η απώλεια ενεργητικότητας και η κόπωση, χωρίς πραγματικό 

λόγο όπως και τα αισθήματα ενοχής και αναξιότητας, είναι χαρακτηριστικά που 
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εντοπίζονται σε ανθρώπους με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Όλα τα παραπάνω, σε 

κάθε περίπτωση δε σχετίζονται με τη χρήση ουσιών ή κάποιας άλλης κατάστασης σε 

σωματικό επίπεδο και προκαλούν έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου σε 

επαγγελματικό, προσωπικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο (APA, 2015). 

Σε ότι αφορά τη δυσθυμία (επιμένουσα καταθλιπτική διαταραχή), αυτή έχει να κάνει 

με μια συνένωση της κατά DSM-IV δυσθυμικής διαταραχής με τη χρόνια μείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή. Η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζεται με διάθεση 

καταθλιπτική κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλο βαθμό, που έχει τουλάχιστον 

διετή διάρκεια. Στα παιδιά αρκεί ο ένας μόνο χρόνος και υπάρχει το σημείο της 

ευερεθιστότητας. Σε συνδυασμό με την καταθλιπτική διάθεση, υπάρχουν δύο ή και 

περισσότερα από τα παρακάτω: υπερφαγία ή έλλειψη επαρκούς τροφής, κόπωση ή 

χαμηλή ενεργητικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης ή αναποφασιστικότητα, αίσθημα 

απελπισίας και χαμηλή αυτοεκτίμηση (APA, 2015). 

Διαπροσωπική ευαισθησία: Η διαπροσωπική ευαισθησία ορίζεται ως η υπερβολική 

ευαισθητοποίηση ή ευαισθησία στη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων. Η 

αυξημένη αυτή ευαισθησία συνοδεύεται συχνά από ανησυχία για την αλληλεπίδραση 

με τους άλλους, ευαισθησία στην απόρριψη, την κριτική ή την αντίληψη κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης και επαγρύπνηση για τη διάθεση και τη συμπεριφορά 

των άλλων (Boyce & Parker, 1989).  

Σωματοποίηση: Η σωματοποίηση είναι η τάση να βιώνει κάποιος σωματική δυσφορία 

ως απάντηση στο ψυχοκοινωνικό στρες και να ζητά γι’ αυτό ιατρική βοήθεια 

(Lipowski, 1988). Η σοβαρότητα της σωματοποίησης είναι δύσκολο να μετρηθεί. Σε 

νεότερα άτομα, συχνά αξιολογείται από τον αριθμό των φυσικών συμπτωμάτων τα 

οποία παραμένουν ανεξήγητα ιατρικά στην κλινική πρακτική, όπως η ζάλη ή η κόπωση 
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(Van Driel, Hilderink, Hanssen, De Boer, Rosmalen & Oude Voshaar, 2018). Οι 

αρνητικές σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές αποτελούν απάντηση στην 

εκδήλωση ιατρικά ανεξήγητων ιατρικών συμπτωμάτων. Κατά συνέπεια, ο πάσχοντας 

οδηγείται σε ψυχολογική δυσφορία, χαμηλότερη ποιότητα ζωής και αυξημένη ιατρική 

κατανάλωση (Hanssen, Lucassen, Hilderink, Naarding & Oude Voshaar, 2016; Weiss, 

Kleinstuber & Rief, 2016).  

Μετατραυματική ανάπτυξη: Mετατραυματική ανάπτυξη είναι η εμφάνιση θετικών 

αλλαγών που ακολουθούν την έκθεση σε ένα τραυματικό γεγονός (Tedeschi & 

Calhoun, 1996). Το φαινόμενο υποδηλώνει ότι μέσα από τη διαδικασία αντιμετώπισης 

του γεγονότος, οι επιζήσαντες από το τραύμα και την αντιξοότητα, μπορούν 

πραγματικά να ξεπεράσουν το επίπεδο λειτουργικότητας που είχαν κατακτήσει πριν 

από αυτή (Carver, 1998). Η έρευνα τείνει να χρησιμοποιεί κατασκευασμένα ποσοτικά 

μέτρα για την ανάπτυξη. Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η Απογραφή 

Μετατραυματικής Ανάπτυξη (Post-Traumatic Growth Inventory). Το PTGI έχει πέντε 

παράγοντες για να περιγράψει τις πτυχές της ανάπτυξης: σχέση με τους άλλους, 

προσωπική δύναμη, νέες δυνατότητες, εκτίμηση της ζωής και πνευματική αλλαγή 

(Tedeschi & Calhoun, 1996).  

2.3 Θεωρητικό πλαίσιο 

2.3.1 Κατάθλιψη 

Η διασπορά της κατάθλιψης είναι ένα φαινόμενο που αρχικά περιγράφεται στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα από τον Leao (1944) και είναι ένα κύμα παρατεταμένης 

αποπόλωσης, που εξαπλώνεται από κύτταρο σε κύτταρο, προκαλώντας σοβαρή 

διαταραχή στη νευρωνική δραστηριότητα και μια κατάσταση σιωπής, χωρίς δράση σε 

δυνητική πυροδότηση (Dreier, 2011). Η εξάπλωση της κατάθλιψης οδηγεί σε μια 
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παροδική κατάρρευση των διαμεμβρανικών ιοντικών κλίσεων και του δυναμικού 

μεμβράνης (Grafstein, 2011; Martins-Ferreira, Nedergaard & Nicholson, 2000). 

Επιπρόσθετα, οι προφλεγμονώδεις ενώσεις απελευθερώνονται, συχνά συνοδευόμενες 

από οίδημα και εξαγγείωση των πρωτεϊνών αίματος (Bolay, Reuter, Dunn, Huang, Boa 

& Moskowitz, 2002; Lauritzen, Dreier, Fabricius, Hartings, Graf & Strong, 2011). 

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια διασποράς της κατάθλιψης αυξάνουν τη νευρωνική 

απώλεια και διαμορφώνουν ένα μονοπάτι κυτταρικής βλάβης σε πολλές παθολογίες 

του κεντρικού νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του τραύματος και της 

εγκεφαλικής αγγειακής νόσου (Bolay et al., 2002; Leao, 1944).  

Η γενετική ευαλωτότητα σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς ψυχοπιεστικούς 

παράγοντες, οδηγούν σε κατάθλιψη βάσει γενετικών μελετών (Caspi, Sudgen, Moffit 

et al, 2003). Χωρίς να παραβλέπουμε τη σημασία άλλων στρεσογόνων εμπειριών στην 

προώθηση των διαταραχών της διάθεσης, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση 

των κοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση και τη συνέχιση των καταθλιπτικών 

διαταραχών. Πράγματι, μια σειρά κοινωνικών παραγόντων έχουν βρεθεί ότι δρουν 

προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των: χωρισμός/διαζύγιο, μη υγιείς 

και μη υποστηρικτικές σχέσεις, απώλεια φιλίας, κοινωνική απόρριψη και κοινωνική 

αλλοτρίωση (McQuaid, McInnis, Abizaid & Anisman, 2014; Slavich & Irwin, 2014). 

Αυτή η εστίαση εν μέρει προέκυψε από τα συχνά ευρήματα σχετικά με τη σημασία της 

κοινωνικής ταυτότητας και της συνδεσιμότητας με την ψυχολογική ευημερία (Cruwys, 

Dingle, Haslam, Haslam, Jetten & Morton, 2013; Cruwys, Haslam, Dingle, Haslam & 

Jetten, 2014), καθώς οι μελέτες σε τρωκτικά δείχνουν ότι οι κοινωνικές προκλήσεις 

έχουν βαθιές και μακροχρόνιες επιρροές στις νευροβιολογικές διεργασίες, που έχουν 

ενοχοποιηθεί στις καταθλιπτικές διαταραχές (Azzinari et al., 2014; Chaudhury et al., 

2013; Francis et al., 2014). 
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Εκτός από παρεκκλίσεις στη μονοαμίνη, τη νευροενδοκρίνη και τον παράγοντα 

ανάπτυξης, έχει προταθεί ότι τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να προέρχονται από 

την ενεργοποίηση του φλεγμονώδους ανοσοποιητικού συστήματος, ειδικότερα των 

προφλεγμονωδών κυτοκινών. Από αυτή την οπτική, οι κοινωνικές πιέσεις στα 

τρωκτικά, ειδικά σε αυτά που περιλαμβάνουν τραύμα με τη μορφή κοινωνικών 

επιθετικών αλληλεπιδράσεων, προώθησαν διαφορετικές νευροβιολογικές αλλαγές, 

που ενεπλάκησαν στην κατάθλιψη. Αυτά έχουν συμπεριλάβει υψηλή κυκλοφορία 

επιπέδων κορτικοστερόνης (Audet, Jacobson-Pick, Wann & Anisman, 2011; Audet & 

Anisman, 2010), αυξημένη έκφραση της ορμόνης απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης και 

των υποδοχέων της (McQuaid, Audet, Jacobson-Pick & Anisman, 2012), μεταβολές 

του κύκλου εργασιών της μονοαμίνης και των επιπέδων της και αλλαγές των 

νευροτροφινών, όπως ο προερχόμενος από τον εγκέφαλο νευροτροφικός παράγοντας 

(Berton, McClung, Dileone, Krishman, Renthal, Russo et al., 2006; Fanous, Hammer 

& Nikulina, 2010), στις περιοχές του εγκεφάλου, που υποστηρίζουν την αύξηση του 

στρες, όπως και της κατάθλιψης. Επιπρόσθετα κοινωνικοί αγχογόνοι παράγοντες 

επηρεάζουν επίσης τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, τόσο των περιφερικών, όσο και 

των εσωτερικών ευαίσθητων περιοχών του εγκεφάλου (Audet, Mangano & Anisman, 

2010; Audet et al., 2011; Bartolomucci, Palanza, Parmigiani, Pederzani, Merlot, Neveu 

et al., 2003), υποστηρίζοντας την άποψη ότι η ενεργοποίηση αυτών των φλεγμονωδών 

δεικτών, μπορεί να προκαλέσει την παθογένεση των συγγενών με το άγχος διαταραχών 

(Audet, McQuaid, Merali & Anisman, 2014). 

Οι συνέπειες που εξάγονται από τις κοινωνικές προκλήσεις, μπορεί να εξαρτώνται από 

την κοινωνική κατάσταση του ζώου ή τις αμυντικές στρατηγικές που υιοθετούνται 

κατά τη διάρκεια επιθετικών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, δρώντας ερχόμενοι 

αντιμέτωποι με επιθετικές αντιδράσεις, περιορίζονται ή ακόμα και προλαμβάνονται οι 
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νευροενδοκρινικές και νευροχημικές επιδράσεις που συνήθως προκαλούνται από το 

κοινωνικό στρες, ενώ οι στρατηγικές που εμπεριέχουν λιγότερη αντίσταση σχετίζονται 

με πιο βαθιά προκαλούμενες από άγχος αλλαγές (Audet et al., 2010; Audet & Anisman, 

2010; Bartolomucci, 2007; Gomez-Lazaro, Arregi, Beitia, Vegas, Azpiroz & 

Carmendia, 2011). Αυτά τα συμπεράσματα, μπορεί να σχετίζονται με προϋπάρχοντα 

νευροβιολογικά χαρακτηριστικά συσχετιζόμενα με γενετικές διατάξεις ή 

προηγούμενες στρεσογόνες εμπειρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να προάγουν δυσμενή 

αποτελέσματα ως απάντηση σε κοινωνικές συγκρούσεις.  Η παρούσα ανασκόπηση, 

περιγράφει τις προφλεγμονώδεις επιδράσεις των κοινωνικών στρεσογόνων 

παραγόντων, με εστίαση στο πως αυτές οι επιδράσεις μπορεί να επηρεάσουν την 

εμφάνιση μεταγενέστερων διαταραχών στη διάθεση και προβλημάτων ψυχικής υγείας 

και προτάσσονται ως θετικά τα αποτελέσματα της κοινωνικής στήριξης και της 

κοινωνικής σύνδεσης σε καταστάσεις διάθεσης και ποιότητας ζωής, που μπορεί να 

σχετίζονται με την απόσβεση της προφλεγμονώδους λειτουργίας (Audet et al., 2014). 

Η εξειδίκευση των διαταραχών της κυτοκίνης στην κατάθλιψη είναι κάτι που έχει κατά 

καιρούς αμφισβητηθεί. Από αυτή την άποψη, αποδείχθηκε ότι παρά την επικάλυψη 

που υπάρχει σε σχέση με τα συμπτώματα της προκαλούμενης από ιντερφερόνη άλφα 

και της ιδιοπαθούς κατάθλιψης, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο, οδηγώντας στην 

πρόταση ότι οι κυτοκίνες επηρεάζουν κατά προτίμηση τα νευρικά κυκλώματα, που 

σχετίζονται με την ψυχοκινητική δραστηριότητα, αλλά έχουν μικρότερη επίδραση στις 

διαδικασίες που διέπουν τις γνωστικές διαστρεβλώσεις της αυτοαξιολόγησης 

(Capuron, Fornwalt, Knight, Harvey, Ninan & Miller, 2009).  

Επιπλέον, έχει αναφερθεί αυξημένη φλεγμονώδης δραστηριότητα σε μια ποικιλία 

διαταραχών σχετιζόμενων με το άγχος, συμπεριλαμβανόμενης της διπολικής 

διαταραχής (Modabbernia, Taslimi, Brietzke & Ashrafi, 2013), της σχιζοφρένειας 



 26 

(Altamura, Boin & Maes, 1999), της διαταραχής μετατραυματικού στρες (Lindqvist, 

Wolkowitz, Mellon, Ychuda, Flory, Henn-Haasc et al., 2014) και έχει συσχετιστεί με 

έναν αριθμό χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, των καρδιακών 

παθήσεων, του μεταβολικού συνδρόμου, του διαβήτη και της παχυσαρκίας, των 

αυτοάνοσων νοσημάτων, των διαταραχών του πεπτικού συστήματος και των 

νευροεκφυλιστικών παθήσεων (Anisman, Merali & Hayley, 2008). Στην ουσία, είναι 

πιθανό ότι η αλλαγή στη λειτουργία της κυτοκίνης μπορεί να δημιουργήσει ένα γενικό 

περιβάλλον, που ευνοεί την ανάπτυξη παθολογίας αλλά η συγκεκριμένη διαταραχή που 

εκφράζεται εξαρτάται από την παρουσία άλλων παραγόντων που επηρεάζονται. Αυτό 

ειπώθηκε, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις συνθήκες είναι συχνά συνυφασμένες 

με την κατάθλιψη. Έχει άλλωστε διαφανεί, ότι η αυξημένη φλεγμονή μπορεί να είναι 

κοινός τόπος που υποκρύπτει συμπτώματα κατάθλιψης δια μήκους πολλών 

νευροψυχιατρικών και φυσικών/ιατρικών συνθηκών. Πράγματι, η συσχέτιση μεταξύ 

κατάθλιψης και ανάπτυξης ασθενειών, όπως μια καρδιακή πάθηση, είναι τόσο ισχυρή 

ώστε να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι η εμφάνιση της καταθλιπτικής διαταραχής 

αποτελεί ένδειξη για μεταγενέστερες φυσικές ασθένειες (Hayley & Anisman, 2013). 

Ακριβώς όπως τα αγχωτικά γεγονότα, και ιδιαίτερα όσα εμπλέκουν κοινωνικές 

αλλαγές, προάγουν τις διαφοροποιήσεις της κυτοκίνης και διάφορες παθολογικές 

συνθήκες, η κοινωνική στήριξη έχει τεκμηριωθεί ως ένας αποτελεσματικός 

παράγοντας εξασθένησης αυτών των συνεπειών. Αξιοσημείωτες αποδείξεις 

επιδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα της υποστήριξης, εξαρτάται από ποιον 

προέρχεται, την κοινωνική του ταυτότητα και ότι η κοινωνική συνοχή μπορεί να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της κατάθλιψης (Cruwys et al., 2013, 

2014).    

2.3.2 Θεραπεία κατάθλιψης  
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Σύμφωνα με πιλοτική μελέτη ενός δείγματος 24 ασθενών χρόνιου πόνου, εκ των 

οποίων οι 17 έπασχαν από σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και ινομυαλγία, αυτοί 

τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδες ελέγχου WHEE (ολιστικής υβριδικής απόκλισης από την 

απευαισθητοποίηση της κίνησης των ματιών, επανεπεξεργασίας και τεχνικής 

συναισθηματικής ελευθερίας) και σε ομάδες ελέγχουν αναμονής για έξι εβδομάδες. Οι 

αξιολογήσεις πόνου, άγχους και κατάθλιψης είχαν ολοκληρωθεί προηγουμένως, κατά 

τη διάρκεια και από έναν έως τρείς μήνες πριν τη θεραπεία. Οι ασθενείς της ομάδας 

αναμονής, μετέπειτα έλαβαν πανομοιότυπες πορείες της ολιστικής υβριδικής 

απόκλισης από την απευαισθητοποίηση της κίνησης των ματιών, επανεπεξεργασίας 

και τεχνικής συναισθηματικής ελευθερίας και αξιολογήσεις. Η τεχνική αυτή μείωσε το 

άγχος και την κατάθλιψη συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Επιστρέφοντας στην 

ομάδα ελέγχου, οι αξιολογήσεις αυτής της τεχνικής (WHEE), απέδειξαν μείωση της 

δριμύτητας του πόνου και της κατάθλιψης, αλλά όχι παρέμβαση στον πόνο ή το άγχος. 

Η μέθοδος αυτή, εμφανίζεται πολλά υποσχόμενη για τον πόνο, το άγχος και την 

κατάθλιψη σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, σε σύγκριση με την μεμονωμένη ιατρική 

περίθαλψη. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια μικρή πιλοτική μελέτη, τα παρόντα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ως απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση. Ένα τυχαίο 

εύρημα, ήταν ότι η πλειοψηφία των ασθενών με χρόνιο πόνο είχαν υποφέρει από 

ψυχολογικό τραύμα κατά την παιδική ηλικία ή και την ενήλικη ζωή τους (Benor, 

Rossiter-Thorton & Toussaint, 2017).  

Οι φυλακισμένες γυναίκες εισέρχονται στη φυλακή με αξιοσημείωτες εμπειρίες 

τραύματος, ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών. Δεδομένου του στρες, που 

δημιουργείται εξαιτίας της φυλάκισης, αλλά και του αποχωρισμού από τα παιδιά τους, 

τις οικογένειές τους και σημαντικούς για τις ίδιες ανθρώπους, δε θεωρείται έκπληξη το 

γεγονός ότι πολλές από αυτές έρχονται αντιμέτωπες με θέματα άγχους, κατάθλιψης και 
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ύπνου. Εξαιτίας αυτών των αρνητικών συμπερασμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη να 

βρεθούν αποτελεσματικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Πιλοτική μελέτη, εξέτασε 

την επίδραση ενός προγράμματος ενσυνειδητότητας δώδεκα εβδομάδων βασισμένου 

στο άγχος, την κατάθλιψη, τον ύπνο και το στρες 33 γυναικών. Στη μία ομάδα έγινε 

αντιληπτή μείωση των συμπτωμάτων άγχους, στρες και κατάθλιψης μετά την 

παρέμβαση. Παρά τους περιορισμούς, αλλά και τις προκλήσεις, είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός πως μια μη φαρμακολογική και χαμηλού κόστους παρέμβαση μείωσε την 

συμπτωματολογία κατάθλιψης και άγχους (Ferszt, Miller, Hickey, Maull & Crisp, 

2015). 

Παρά το γεγονός ότι οι φυλακισμένες γυναίκες αποτελούν περίπου το 7,5% του 

συνόλου των κρατουμένων, είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακή ομάδα στη 

φυλακή στις μέρες μας (West & Sabol, 2010). Στην πραγματικότητα, τα τελευταία 20 

χρόνια, ο πληθυσμός των γυναικών που κρατούνται σε κρατικές και ομοσπονδιακές 

φυλακές έχει αυξηθεί έξι φορές περισσότερο, ξεπερνώντας την αύξηση του αρσενικού 

πληθυσμού (Braithwaite, Treadwell & Ariola, 2005). Το 2013, οι γυναίκες που 

φυλακίστηκαν για πέραν του ενός έτους στις ομοσπονδιακές ή κρατικές φυλακές 

αυξήθηκαν περί του 3% συγκριτικά με τους άντρες, που το αντίστοιχο ποσοστό τους 

κυμάνθηκε στο 0,2% (Carson, 2015).  

Οι γυναίκες που κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, έχουν πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να είναι οικονομικά περιθωριοποιημένες, μόνες, έγχρωμες και συχνά οι 

μόνοι φροντιστές των παιδιών τους (Bloom & Covington, 2009; Covington, 2001; 

Glaze & Maruschak, 2009). Οι φυλακισμένες γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά 

ψυχικών ασθενειών από τις γυναίκες του γενικού πληθυσμού. Οι περισσότερες από 

αυτές, αναφέρουν ιστορικό συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής 

κακοποίησης. Σε συνδυασμό με τη διάχυτη ιστορία της θυματοποίησής τους συχνά 
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παλεύουν με το άγχος, την κατάθλιψη και το μετατραυματικό στρες (Bloom & 

Covington, 2009; Dalley & Michels, 2009; Glaze & Maruschak, 2009). Αποτελεί 

λοιπόν λογικό επακόλουθο, οι γυναίκες αυτές να έχουν ανάγκη από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας (Mallicoat, 2015). 

Η σύλληψη και η φυλάκιση αποτελεί ένα γεγονός μείζονος σημασίας για τη ζωή με 

πολλές προκλήσεις. Οι πολυάριθμοι περιορισμοί που επιβάλλονται λόγω του 

εγκλεισμού στις φυλακές, έχουν σημαντική επήρεια στη συνολική υγεία και ευημερία 

των κρατουμένων. Κάποιες από τις προκλήσεις και τους περιορισμούς αποτελούν: 

σωματικός έλεγχος, περιορισμός στην άσκηση και την έκθεση σε καθαρό αέρα, 

συγκεκριμένη και αυστηρή ρουτίνα, περιορισμένο ωράριο επισκεπτηρίου, έλλειψη 

ιδιωτικότητας, διατροφικοί περιορισμοί, έλλειψη επιλογής παρόχου ιατρικής 

φροντίδας, περιορισμένα αντικείμενα που μπορούν να αγοράσουν μόνο μέσω 

κυλικείων, υποχρεωτικότητα υποβολής αίτησης για τα πάντα, ακόμα και τις επισκέψεις 

σε γιατρό κτλ. Η αλλαγή συντρόφου στο κελί, ο θόρυβος από το ραδιόφωνο, οι φωνές, 

η ατελείωτη αναμονή σε ουρές, η αντιμετώπιση περιστατικών βίας από άλλους 

συγκρατούμενους ή έστω και μεταξύ άλλων, όλα αυτά και άλλα τις κάνουν να 

αισθάνονται ευάλωτες συναισθηματικά. Μέσα σε όλο αυτό το τοπίο, έρχεται να 

προστεθεί και να τις επιβαρύνει ο αποχωρισμός από τα παιδιά τους και οι συνέπειες 

της δικής τους φυλάκισης στις ζωές των παιδιών τους (Kazura, 2001). 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία τους και τους περιορισμούς που υφίστανται λόγω 

εγκλεισμού, οι γυναίκες που εισέρχονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, συχνά 

παρουσιάζουν έντονη συμπτωματολογία άγχους, κατάθλιψης και ζητήματα στον ύπνο. 

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να επιφέρουν κόστος στη χρήση των κλινικών των 

φυλακών και την φροντίδα των ασθενών από επαγγελματίες υγείας. Εξαιτίας των 

αρνητικών συνεπειών του άγχους, της κατάθλιψης και της δυσκολίας στον ύπνο, είναι 
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τεράστιας σημασίας η εύρεση αποτελεσματικών μη-φαρμακολογικών παρεμβάσεων, 

για να αντιμετωπιστούν αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα εντός των σωφρονιστικών 

εγκαταστάσεων. Οι γνωστικές συμπεριφορικές ομάδες και οι παρεπόμενες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η μουσική, ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα, 

μπορούν να προσφέρουν μία οικονομικά αποδοτική εστιασμένη στο άτομο 

εναλλακτική λύση για τη μείωση της κατάθλιψης και του άγχους, βελτιώνοντας με 

αυτό τον τρόπο την ποσότητα και την ποιότητα του ύπνου και μειώνοντας το κόστος 

(Ferszt et al., 2015).  

Πειραματικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η βριμονιδίνη είναι ένας πιθανός 

νευροπροστατευτικός παράγοντας, ανεξάρτητος από τη μείωση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, αν και ο μηχανισμός της νευροπροστατευτικής επίδρασης της βρομινιδίνης 

παραμένει άγνωστος (Garudadri, Choudhari, Rao & Senthil, 2011). 

2.3.3 Το τραύμα 

Η επίδραση της τραυματικής εμπειρίας στην ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία που θα λάβει χώρα η τραυματική 

εμπειρία για πρώτη φορά, η συχνότητα και φυσικά η συμμετοχή σε αυτή ανθρώπων 

που αποτελούν πρόσωπα φροντίδας για το παιδί κατά την βρεφική, παιδική και εφηβική 

περίοδο. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να 

εγκαθιδρυθούν εντός τους αρνητικές επιδράσεις από το τραυματικό συμβάν (Van der 

Kolk, 2005; Courtois, 2004). 

Οι Bremner, Bolus & Mayer το 2007 δημιούργησαν το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 

του πρώιμου τραύματος (Early Trauma Inventory-Self-Report-Short-Form, ETI-SR-

SF). Είναι ένα έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης του παιδικού τραύματος. Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναφέρεται σε τέσσερις κατηγορίες τραύματος: τη 
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συναισθηματική κακοποίηση, τη σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση, το γενικό 

τραύμα και τη σωματική κακοποίηση. Το ερωτηματολόγιο αυτό μοιράστηκε σε 605 

φοιτητές μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς ελληνικών πανεπιστημίων (στην 

ελληνική εκδοχή του) εκ των οποίων οι 402 ήταν γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικίας 

των συμμετεχόντων ήταν τα 24,3 έτη. Βάσει των αποτελεσμάτων, 27% των φοιτητών 

είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, 67,2% συναισθηματική κακοποίηση και 89,9% 

σωματική κακοποίηση. Τα ποσοστά που προκύπτουν είναι υψηλότερα από αυτά που 

απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και αυτό είναι αφορμή για προβληματισμό των 

ειδικών και για περαιτέρω διερεύνηση του παιδικού τραύματος στους έλληνες φοιτητές 

(Αντωνοπούλου, Κωνσταντακόπουλος, Τζινιέρη-Κοκκώση & Συνοδινού, 2017). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι κύριες κατηγορίες τραυματικών εμπειριών ενός 

αναπτυσσόμενου ατόμου, είναι οι τέσσερις που προαναφέρθηκαν. Ως σωματική 

κακοποίηση, ορίζεται η εκ προθέσεως σωματική κακοποίηση ενάντια σε παιδί η οποία 

μπορεί να επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την ανάπτυξή 

του. Η ψυχολογική  και συναισθηματική κακοποίηση  συμπεριλαμβάνει μεροληπτική 

συμπεριφορά, απόρριψη, εκφοβισμό, απειλές, γελοιοποίηση και κακοποίηση. Ως 

σεξουαλική κακοποίηση, ορίζεται η εμπλοκή ενός παιδιού σε σεξουαλική 

δραστηριότητα, που δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως από το ίδιο και στην οποία δεν 

έχει τη δυνατότητα να δώσει τη συγκατάθεσή του. Τέλος, η παραμέληση της 

εκπαίδευσης του παιδιού, της υγείας του, της ανατροφής και της ασφάλειάς του είναι 

μια εξίσου σημαντική μορφή κακοποίησης (Butchard, 2006; Martins, Tofoli, Von 

Werne Baes & Juruena, 2011). 

Σε έρευνα το 98% των συμμετεχόντων ανέφεραν μία τουλάχιστον τραυματική εμπειρία 

κατά την παιδική ηλικία. Σε αντίστοιχες έρευνες στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ σε 

μαθητικές πληθυσμιακές ομάδες το ποσοστό κυμαινόταν από 67% έως και 84% (Read, 
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Ouimette, White, Colder & Farrow-Read, 2011; Amir & Sol, 1999). Για παράδειγμα, 

στο Ισραήλ σε δείγμα 983 μαθητών το 67% αναφέρθηκε σε κάποιο τραύμα της 

παιδικής ηλικίας. Σε μια εκτεταμένη έρευνα με δείγμα 17000 άτομα με μέση ηλικία τα 

57 χρόνια που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, μόλις το 28% αναφέρθηκε σε σωματική 

κακοποίηση, το 11% σε συναισθηματική και το 22% σε σεξουαλική (Felitti & Anda, 

2010). 

Κατά τη δεκαετία του ’90 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ σε δείγμα 

81247 εφήβων διαφορετικών εθνικοτήτων, μόλις το 10% αναφέρθηκε σε σεξουαλική 

κακοποίηση μίας φοράς χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές ανάλογες της προέλευσης 

(Saewyc, Pettingell & Magee, 2003). Οι διαφορές των ποσοστών μεταξύ των 

εθνικοτήτων σε ότι αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση κυμάνθηκαν από 8,2% έως και 

34% (Neal & Nagle, 2013). Από επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι το παιδικό 

τραύμα είναι ένα αρκετά κοινό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια μεγάλη μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε σε 21 χώρες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με 

συνολικό δείγμα 51945 ενηλίκων και διερευνούσε την επίπτωση των αναφερόμενων 

τραυματικών εμπειριών, το 59,3% έως 66,2%, ανέφερε πολλαπλά τραύματα με μέσο 

όρο δύο ή περισσότερα (Kessler, McLaughlin & Green, 2010). Στην Ελλάδα το 

φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης φαίνεται να είναι κοινό. Σύμφωνα με το Παιδικό 

Ινστιτούτο Υγείας 1000 έως 2000 νέες περιπτώσεις παραμέλησης και παιδικής 

κακοποίησης αναφέρονται ετησίως και όλο και συχνότερα σε πολύ μικρές ηλικίες 

(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 2007). Το παιδικό τραύμα είναι ένα σημαντικό 

πρόβλημα για τη δημόσια υγεία με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου που το υπέστη (Felitti & Anda, 2010; Kessler et al, 2010).  

Η σημαντικότερη πρόκληση για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ είναι το παιδικό τραύμα, 

συμπεριλαμβανομένης της παραμέλησης και της κακοποίησης. Πρόκειται για μια 
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πρόκληση που δύναται να επιλυθεί  μέσω της πρόληψης και της παρέμβασης. Κάθε 

χρόνο στις ΗΠΑ φθάνουν στις αρχές τρία εκατομμύρια περιπτώσεις για παραμέληση 

και κακοποίηση, ενώ το ένα εκατομμύριο από αυτές είναι τεκμηριωμένες. Πολλές 

χιλιάδες περισσότερες, υποβάλλονται σε τραυματικές διαδικασίες ιατρικών εξετάσεων 

και χειρουργικών επεμβάσεων και είναι θύματα κοινοτικής βίας και ατυχημάτων (Van 

der Kolk, 2005). Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των τραυμάτων κατά την 

παιδική ηλικία ξεκινά μέσα από το σπίτι και την ίδια την οικογένεια, καθώς το 80% 

των περιπτώσεων υπόκεινται σε κακοποίηση από τους ίδιους τους γονείς (Van der 

Kolk, 2005).  

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία δεν είναι 

μόνο εξαιρετικά συνηθισμένες αλλά έχουν και βαθιά επίδραση σε πολλούς και 

διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς. Για παράδειγμα, τα παιδιά που εκτίθενται σε 

ενδοοικογενειακή βία ή αλκοολικούς γονείς σπάνια κατορθώνουν να έχουν ασφαλή 

παιδική ηλικία. Η συμπτωματολογία τους είναι πολύπλευρη και διάχυτη και είναι 

πιθανό να εμπεριέχει διάφορες ιατρικές ασθένειες, κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικές 

και παρορμητικές συμπεριφορές (Van der Kolk, 2005). 

Ο όρος του σύνθετου τραύματος έχει υιοθετηθεί από το πεδίο του τραυματικού στρες, 

για να περιγράψει την εμπειρία των πολυπληθών, παρατεταμένων και χρόνιων 

συμβάντων τραυματικού χαρακτήρα. Αυτά τα γεγονότα συνήθως διαδραματίζονται 

από τα πρόσωπα φροντίδας και περιλαμβάνουν, συναισθηματική, σωματική και 

εκπαιδευτική παραμέληση και παιδική κακοποίηση από την πρώιμη παιδική ηλικία 

(Van der Kolk, 2005).       

Σε μελέτη των: Kaiser Permanente και Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων σε 

17.337 υγιείς ενήλικες, δόθηκε ερωτηματολόγιο σχετικό με τις δυσμενείς εμπειρίες 
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κατά την παιδική ηλικία, συμπεριλαμβανομένης της παραμέλησης, της παιδικής 

κακοποίησης και του δυσλειτουργικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Το 11% ανέφερε 

ότι είχε υποστεί συναισθηματική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, το 30,1% 

ανέφερε σωματική κακοποίηση και το 19,9% σεξουαλική κακοποίηση. Επιπλέον, το 

23,5% ανέφερε ότι έχει εκτεθεί σε οικογενειακό περιβάλλον αλκοολισμού, το 18,8% 

σε ψυχικές ασθένειες, το 12,5% σε μητέρες που δέχονταν βία και το 4,9% ανέφερε 

οικογενειακή κατάχρηση σχετιζόμενη με ναρκωτικές ουσίες (Felitti, Anda, Nordenberg 

et al., 1998).   

Η μελέτη των δυσμενών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία έδειξε τη συσχέτιση τους 

με την υγεία των ενηλίκων πλέον μισό αιώνα αργότερα. Η μελέτη επιβεβαίωσε 

προηγούμενες έρευνες οι οποίες βρήκαν υψηλής σημασίας συσχέτιση ανάμεσα στις 

δυσμενείς εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας και τον αλκοολισμό, τη χρήση 

ναρκωτικών ουσιών, τη σεξουαλική ασυμβατότητα, την κατάθλιψη, την 

ενδοοικογενειακή βία, το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες 

ασθένειες και τη σωματική αδράνεια (Van der Kolk, 2005). Επιπρόσθετα, όσο 

περισσότερες δυσμενείς εμπειρίες παιδικής ηλικίας αναφέρονταν, τόσο μεγαλύτερες 

ήταν οι πιθανότητες να αναπτύξει ένα άτομο διαβήτη, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή 

πάθηση, ηπατική νόσο, σκελετικά κατάγματα και καρκίνο (Felitti, Anda, Nordenberg 

et al., 1998). 

Τα μεμονωμένα τραυματικά γεγονότα τείνουν να παράγουν διακριτή ρυθμισμένη 

συμπεριφορά και βιολογικές απαντήσεις στις υπενθυμίσεις του τραύματος, όπως αυτά 

που συμπεριλαμβάνονται στη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες. 

Αντίθετα, η χρόνια κακοποίηση ή o αναπόφευκτος επαναλαμβανόμενος τραυματισμός, 

όπως συμβαίνει σε παιδιά που εκτέθηκαν σε επαναλαμβανόμενες ιατρικές ή 
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χειρουργικές επεμβάσεις έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου 

και του νου (Van der Kolk, 2005).       

Το χρόνιο τραύμα παρεμβαίνει στην νευροβιολογική ανάπτυξη και στην ικανότητα 

ενσωμάτωσης συναισθηματικών, αισθητηριακών και γνωστικών πληροφοριών μέσα 

σε  ένα συνεκτικό σύνολο (Van der Kolk, 2005). Το αναπτυξιακό τραύμα θέτει τη βάση 

για μη εστιασμένες απαντήσεις στο επακόλουθο άγχος, οδηγώντας σε δραματική 

αύξηση της χρήσης υπηρεσιών (ιατρικών, κοινωνικών και ψυχικής υγείας). Άνθρωποι 

με ιστορικό τραύματος, παραμέλησης και κακοποίησης δημιουργούν σχεδόν ολόκληρο 

τον πληθυσμό που διαπράττει ποινικά αδικήματα στις ΗΠΑ (Templin, Abram, 

McClelland, Dulcan & Mericle, 2002). Η σωματική κακοποίηση και η παραμέληση 

συσχετίζονται με υψηλά ποσοστά βίαιων αδικημάτων. Σύμφωνα με μελέτη, σχεδόν τα 

μισά θύματα παραμέλησης και κακοποίησης συνελήφθησαν μέχρι την ηλικία των 32 

ετών για αδικήματα (Widom & Maxfield, 1996). Το 75% των δραστών σεξουαλικής 

κακοποίησης ανέφεραν πως υπήρξαν θύματα κακοποίησης σεξουαλικής φύσεως κατά 

τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων (Romano & De Luca, 1997). Αυτά τα δεδομένα 

οδηγούν στο συμπέρασμα ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου βίας που δημιουργείται 

στην κοινωνία μας και τελικά ανακυκλώνεται και διαιωνίζεται (Van der Kolk, 2005). 

Το διαπροσωπικό τραύμα σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα διαπροσωπικής ευαισθησίας 

και ψυχιατρικής συννοσηρότητας. Η επίθεση από κάποιο άτομο είναι πολύ πιθανό να 

κατέστρεφε τις υποθέσεις για την αξιοπιστία και την καλοσύνη των ανθρώπων, θα 

αύξανε την προσδοκία της απόρριψης, τη διαπροσωπική σύγκρουση και απώλεια και 

θα προκαλούσε επανεξέταση του ποσοστού των κινδύνων στον κόσμο. Όλα αυτά 

πιθανότατα θα συνέβαλαν στην αύξηση της διαπροσωπικής ευαισθησίας και θα 

σχετίζονταν με ψυχολογικά συμπτώματα (Briere & Runtz, 2002; Foa, Ehlers, Clark, 
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Tolin & Orsillo, 1999; Janoff-Bulman, 1992; Slanbekova, Chung, Karipbaev, Sabirova 

& Alimbayeva, 2019).  

2.3.4 Η σχέση του τραύματος με την κατάθλιψη 

Η σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη και το πρώιμο τραύμα συχνά θεωρείται το 

επίκεντρο στην εμφάνιση θεμάτων πνευματικής υγείας (Fuchshuber, Hiebler-Ragger, 

Kresse, Kapfhammer & Unterrainer, 2018). Θεωρείται ως μια σύνδεση ενός 

εξωτερικού γεγονότος και των συνεπειών του στη νέα ψυχική πραγματικότητα του 

ατόμου. Σύμφωνα με τον Cooper (1986, στο  Tyrka, Wyche, Kelly, Price & Carpenter, 

2009) το τραύμα θεωρείται βαρύνουσας σημασίας, διότι διαλύει την αίσθηση της 

ασφάλειας του ανθρώπου και την ψυχική του ακεραιότητα, κάτι που οδηγεί σε υψηλά 

επίπεδα άγχους και απελπισίας, χαρακτηριστικά που έρχονται για να μείνουν στην 

προσωπικότητα ενός τραυματισμένου ατόμου. Μέρος των πρώιμων τραυματικών 

εμπειριών μπορούν να θεωρηθούν οι κακοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την 

παιδική ηλικία. Τα τυπικά είδη κακοποίησης συμπεριλαμβάνουν την παραμέληση και 

την ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση (Hovens, Wiersma, Giltay, 

Van Oppen, Spinhoven, Pennix & Zitman, 2010).   

Η παραμέληση πιστεύεται ότι δημιουργεί ψυχολογικά ζητήματα (Briere & Eliott, 

2003). Η κακοποίηση αναφέρεται σε κάποιους τύπους επιθετικής συμπεριφοράς (όπως 

η σεξουαλική, φυσική και ψυχολογική) που απευθύνονται στο παιδί (Connor, Doerfler, 

Volungis, Steingard & Melloni, 2003). Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 

παραμέλησης και της κακοποίησης σχετίζονται με την ανάπτυξη μετατραυματικού 

στρες και γενικότερου στρες, ακόμα και κατά την ενηλικίωση (Daigre, Rodriguez-

Cintas, Tarifa, Rodriguez-Martos, Grau-Lopez, Barenguer..Roncero, 2015). Το πρώιμο 

τραύμα επηρεάζει την εικόνα του ενήλικου ανθρώπου (Briere, 2015) και διακόπτεται 
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με την ανικανότητα του ατόμου να κάνει διάκριση ενάντια στα ισχύοντα 

προσαρμοστικά περιβάλλοντα με κίνητρο, το οποίο οδηγεί σε ανάκληση εμπειριών και 

αναμνήσεων που προσομοιάζουν στην τραυματική εμπειρία, που βίωσε κατά την 

παιδική ηλικία (Briere, Dietrich & Semple, 2016). Το πρώιμο τραύμα έχει αντίκτυπο 

σε παγκόσμιο επίπεδο στο ψυχικό πρότυπο του ανθρώπου και αποτελεί την κύρια αιτία 

σε συμπεριφορικά, γνωστικά, σωματαισθητικά και συναισθηματικά προβλήματα 

(Fuchshuber et al., 2018; Granieri, Guglielmucci, Costanzo, Caretti & Schimmenti, 

2018; Klein, Glenn, Kosty, Seeley, Rohde & Lewinsohn, 2013; Montag, Widenhorn-

Muller, Panksepp & Kiefer, 2017).  

Φαίνεται ότι το τραύμα επιφέρει φαινοτυπικές αλλαγές στη νευρολογική δομή (Garrett, 

Carrion, Kletter, Karchemskiy, Weems & Reiss, 2012; Tottenham, 2014). Σε 

ανθρώπους που ως παιδιά έχουν βιώσει γεγονότα τραυματικής φύσεως, σε αυτούς που 

είχαν καταθλιπτικούς γονείς, αλλά και σε όσους μεγάλωσαν σε ορφανοτροφεία, 

διαπιστώθηκε αύξηση της αμυγδαλής και του προμετωπιαίου φλοιού (Carrion et al, 

2009). Τα καταθλιπτικά συμπτώματα, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στο DSM-V (APA, 

2015), έχουν να κάνουν με έλλειψη όρεξης, έλλειψη ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος 

σε καθημερινές δραστηριότητες, κινητική επιβράδυνση (νωχελικότητα) και 

αναταραχή, αϋπνία, αισθήματα ενοχής, έλλειψη αυτοπεποίθησης, σκέψεις, ιδέες και 

απόπειρες αυτοκτονίας και απώλεια ενδιαφέροντος για σεξουαλική επαφή. Η 

σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά συχνά συνδέεται με την κατάθλιψη (Briere, 

Dietrich & Semple, 2016; Sledjeski, Speisman & Dierker, 2008). Άλλες μελέτες 

συμπέραναν ότι άτομα που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωματικά ή 

συναισθηματικά από τα πρόσωπα φροντίδας, εμφάνισαν θέματα πνευματικής υγείας 

και σημαντική ανάπτυξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Dias, Sales, Hessen & Kleber, 
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2015; Wiersma, Hovens, van Oppen, Giltay, van Schaik, Beekman & Penninx, 2009; 

Wright, Crawford & Del Castillo, 2009).  

Τα πρώιμα τραύματα φαίνεται να έχουν μεγάλη επιρροή στη συναισθηματική ρύθμιση 

(Khan, McCormack, Bolger, McGreenery, Vitaliano, Polcari & Teicher, 2015) του 

ατόμου σε ποικίλες ψυχικές διαταραχές, όπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας 

(Carvalho Fernando et al., 2014) και η μείζων κατάθλιψη (Bifulco, Moran, Baines, 

Bunn & Stanford, 2002).  Παρατηρήθηκε ότι σε ασθενείς με καταθλιπτικά 

συμπτώματα, υπήρξε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη μορφή του τραύματος που 

σχετίζεται με την παραμέληση και συναισθηματική κακοποίηση και την κατάθλιψη 

(Carvalho Fernando et al., 2014; Etain et al., 2010; Martins, Von Werne Baes, Tofoli 

& Juruena, 2014; Widom, 1999). Διαπιστώθηκε υψηλή συνάφεια μεταξύ της 

δριμύτητας των αποπειρών αυτοκτονίας και  των συμπτωμάτων μείζονος κατάθλιψης 

με τη δριμύτητα των συμπτωμάτων του τραύματος, που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι 

είχαν υποστεί (Dube, Anda, Felitti, Chapman, Williamson & Giles, 2001; Nelson, 

Klumparendt, Doebler & Ehring, 2017). Σύμφωνα με ποικίλες μελέτες (Fuchshuber et 

al., 2018; Klein et al., 2013), οι τραυματικές εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα κατά την 

παιδική ηλικία σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών 

διαταραχών, πιο σοβαρά συμπτώματα, υψηλότερο βαθμός συννοσηρότητας και 

φτωχότερη ανταπόκριση σε θεραπεία (Klein, Roniger, Schweiger, Spath & Brodbeck, 

2015). Εν κατακλείδι, υπάρχει σχέση ανάμεσα στο παιδικό τραύμα και τη σοβαρότητα 

καταθλιπτικής και γενικότερης συμπτωματολογίας, εμφάνισης διαταραχών 

προσωπικότητας, σωματικών διαγνώσεων και κατάθλιψης (Granieri et al., 2018; 

Schimmenti, 2018; Scott, McLaughlin, Smith & Ellis, 2012). 

Έρευνα (Dervishi, Mujaj, & Ibrahimi, 2019) πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο των 

Τιράνων από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2018 με δείγμα 331 φοιτητές bachelor 
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της Σχολής Κοινωνικών επιστημών. Το δείγμα αποτελούνταν από 271 γυναίκες 

(81,9%) και 60 άντρες (18,1%). Οι γυναίκες υπερίσχυσαν, ενδεχομένως λόγω της 

γνώσης ότι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί 

κατά πόσο τα πρώιμα τραύματα της παιδικής ηλικίας, σχετίζονται με καταθλιπτική 

συμπτωματολογία κατά την ενηλικίωση. Στους φοιτητές μοιράστηκε ερωτηματολόγιο 

σε ηλεκτρονική μορφή διάρκειας 15 λεπτών, με τη δυνατότητα υποβολής σχολίου στο 

τέλος αυτού. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν, από τα 18 έως τα 32 έτη, με 

μέση ηλικία αυτή των 20 ετών. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη 

έρευνα, ήταν από 19 έως 20 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι υψηλότεροι 

δείκτες εντοπίστηκαν στις υποκλίμακες της συναισθηματικής παραμέλησης και του 

φυσικού τραύματος. Η σωματική κακοποίηση και η συναισθηματική παραμέληση 

έδειξαν μια μορφή τραύματος. Υπήρξε θετική συσχέτιση, ανάμεσα στα τραύματα της 

παιδικής ηλικίας και της κατάθλιψης στην ενηλικίωση, με κυρίαρχα συμπτώματα την 

έλλειψη συγκέντρωσης, το κλάμα και την εξάντληση-κόπωση. Διαπιστώθηκε χαμηλού 

επιπέδου, αλλά σημαντική στατιστική συσχέτιση, μεταξύ κατάθλιψης και τραυμάτων 

παιδικής ηλικίας και μεταξύ συναισθηματικού τραύματος και τιμωρίας. Μέτρια 

συσχέτιση, μεταξύ θλίψης και συναισθηματικού τραύματος και μεταξύ απαισιοδοξίας 

και συναισθηματικού τραύματος. Συμπερασματικά, τα τραύματα συναισθηματικής 

φύσεως κατά την παιδική ηλικία, σχετίζονται με αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης 

στην ενηλικίωση. Τα παιδικά τραύματα παρουσίασαν συσχέτιση θετική με τις 

αυτοκτονικές σκέψεις και τα συναισθήματα τιμωρίας, κατά την ενήλικη ζωή (Dervishi, 

Mujaj, & Ibrahimi, 2019) . 

Η παρουσία παιδικών τραυμάτων, είχε την τάση σε διαφορετικούς ανθρώπους να 

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης στην ενηλικίωση, όπως επιβεβαιώθηκε 

μέσα από διαμήκεις και διεπιστημονικές μελέτες (Khan et al., 2015; Klein et al., 2013; 
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Nelson et al., 2017). Επιπρόσθετα, άλλοι συντάκτες (Dulin & Passmore, 2010; Hovens 

et al., 2010) υποστήριξαν ότι τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, μπορεί να παίξουν 

καταλυτικό ρόλο σε ζητήματα μετέπειτα καταθλιπτικής διαταραχής. Η έρευνα 

κατέδειξε ότι πολλαπλά σεξουαλικής φύσεως τραύματα της παιδικής ηλικίας, 

αυξάνουν τις πιθανότητες χρόνιας κατάθλιψης (Negele, Kaufhold, Kallenbach & 

Leuzinger-Bohleber, 2015). Εύρημα έρευνας και η θετική συσχέτιση των παιδικών 

τραυμάτων με συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους (Huh, Kim, Lee & Chae, 2017). 

Συνοψίζοντας, σε ευθυγράμμιση με διάφορες μελέτες που διεξήχθησαν στο 

συγκεκριμένο πεδίο, αποδείχθηκε η συσχέτιση μεταξύ παιδικού τραύματος και 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην ενήλικη ζωή και μάλιστα, όσο περισσότερα ήταν 

τα τραύματα στην παιδική ηλικία, τόσο περισσότερα ήταν και τα καταθλιπτικά 

συμπτώματα κατά την ενηλικίωση. Τα συναισθηματικά παιδικά τραύματα, συνδέονται 

με αυξημένα καταθλιπτικά συμπτώματα στην ενηλικίωση και αισθήματα τιμωρητικά 

και αυτοκτονικών σκέψεων, κάτι που επηρεάζει όλη τη ζωή του νεαρού ενήλικα με 

επίπτωση στην ποιότητα της ζωής του (Dervishi, Mujaj, & Ibrahimi, 2019).   

Σύμφωνα με μελέτη των Fuchshuber et al. (2018) σε συνολικό δείγμα 500 νεαρών 

ενηλίκων με μέση ηλικία τα 26 χρόνια και το 63,2% αποτελούμενο από γυναίκες, 

αναζητήθηκαν τα μονοπάτια ανάμεσα σε λανθάνουσες μεταβλητές του παιδικού 

τραύματος, του δομικού ελλείμματος και της απελπισίας, που αποτελούνται από 

πρώιμα συναισθήματα αναζήτησης και θλίψης, όπως επίσης και συμπτώματα 

κατάθλιψης και εθισμού.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιρροή του παιδικού 

τραύματος στις εθιστικές συμπεριφορές, διαμεσολαβείτο από δομικό έλλειμμα, ενώ η 

επιρροή του δομικού ελλείμματος στα καταθλιπτικά συμπτώματα, διαμεσολαβείτο από 

απελπισία (μειωμένη αναζήτηση και αυξημένη θλίψη). Επιπλέον, οι εθιστικές 

συμπεριφορές φάνηκαν ισχυρότερες στο ανδρικό φύλλο. Το τελικό μοντέλο, ήταν 
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ικανό να εξηγήσει το 85% της διακύμανσης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και το 

39% μόλις της διαφοροποίησης των εθιστικών συμπεριφορών.  

Τα ευρήματα έδωσαν έμφαση στη σημασία των πρώιμων εμπειριών στη 

συναισθηματική ανάπτυξη του ενήλικα και τη λειτουργία της προσωπικότητάς του, 

κάτι που συνδέεται με την ανάπτυξη ψυχιατρικών διαταραχών. Σε ότι αφορά την 

κλινική πρακτική, η θεραπεία της εθιστικής συμπεριφοράς θα πρέπει να εστιάσει στην 

ανάπτυξη της οργάνωσης της προσωπικότητας, ενώ η θεραπεία των καταθλιπτικών 

ασθενών θα πρέπει πρωταρχικά να δώσει έμφαση στην αναδόμηση των πρωτευόντων 

δυσλειτουργικών συναισθηματικών διαθέσεων (Fuchshuber et al., 2018). 

Η συσχέτιση του παιδικού τραύματος με την οργάνωση της προσωπικότητας και τα 

πρωταρχικά συναισθήματα, θα πρέπει να εξεταστούν για την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων των εθιστικών συμπεριφορών και της 

κατάθλιψης. Τα παρόντα αποτελέσματα, συνεπάγονται την αναδιάρθρωση των 

προβληματικών διαθέσεων προς την αναζήτηση και τη θλίψη, κάτι που είναι 

εξαιρετικά σημαντικό για την θεραπεία της κατάθλιψης. Τέλος, είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας υποδηλώνουν μια 

αλληλοεξαρτώμενη σχέση, ανάμεσα στα πρωταρχικά συναισθήματα και την οργάνωση 

της προσωπικότητας, καθώς και μια αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ εθισμού και 

κατάθλιψης. Επομένως, και οι δύο αυτές πτυχές του γνωστικοσυναισθηματικού 

πλαισίου, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την θεραπευτική πρόοδο των 

συγκεκριμένων διαταραχών  (Fuchshuber et al., 2018).  

Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα το εγκεφαλικό τραύμα προκαλεί μια ακολουθία 

καταστροφικών συμβάντων, που οδηγούν σε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 

επιληψιών ανθεκτικών σε φάρμακα, γνωστικών δυσλειτουργιών και κατάθλιψης. Οι 
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υποκείμενοι μηχανισμοί που οδηγούν σε αυτές τις αλλαγές δεν κατανοούνται εύκολα 

και η θεραπεία που εξασθενεί αυτά τα επακόλουθα, δεν είναι διαθέσιμη. Μέσα από 

πειράματα που έγινε σε ενήλικα ποντίκια, βρέθηκε ισχυρή κατασταλτική επίδραση του 

εισαγωγέα NKCC1 (χλωριούχου νατρίου-καλίου-χλωρίου) και συγκεκριμένα του 

ειδικού ανταγωνιστή βουμετανίδης στην εμφάνιση καταθλιπτικής συμπεριφοράς. 

Αποδείχθηκε ότι αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά, σχετίζεται με μια βλάβη της 

δευτερογενούς μετατραυματικής νευρογένεσης στα πλάισια της οδοντωτής έλικας του 

ιππόκαμπου. Ο μηχανισμός που μεσολαβεί στην επίδραση της βουμετανίδης, 

συμπεριλαμβάνει πρώιμες παροδικές αλλαγές στην έκφραση της ρύθμισης των 

χλωριόντων πρωτεϊνών και ποιοτικές αλλαγές στη διαμεσολαβούμενη μετάδοση της 

GABA(A) από την υπερπόλωση στην αποπόλωση μετά το εγκεφαλικό τραύμα. Αυτή 

η μελέτη, άνοιξε νέες προοπτικές στην πρώιμη θεραπεία της προκαλούμενης από 

άνθρωπο μετατραυματικής κατάθλιψης. Συμπερασματικά, η βουμετανίδη μπορεί να 

αποτελέσει προφυλακτική θεραπεία για τη μείωση νευρολογικών και ψυχιατρικών 

συνεπειών του εγκεφαλικού τραύματος (Goubert, Altvater, Rovira, Khalilov, 

Mazzarino, Sebastiani, Schaefer, Rivera & Pellegrino, 2019). 

Η τραυματική βλάβη συναντάται σε περίπου 37 εκατομμύρια επισκέπτες επειγόντων 

περιστατικών στις ΗΠΑ κάθε χρόνο (Daoust, Paquet, Moore, Emond, Gosselin, 

Lavigne, Choiniere, Boulanger, Mac-Thiong, & Chauny, 2018). Για πολλούς η βλάβη 

αποκαθίσταται χωρίς επιπλοκές, αλλά για άλλους η υψηλή αντιδραστικότητα του 

νευρικού συστήματος, επονομαζόμενη ως κεντρική ευαισθητοποίηση, προκαλεί 

επίμονο πόνο που διαρκεί για καιρό μετά το πέρας του τραυματικού συμβάντος 

(Arendt-Nielsen & Graven-Nielsen, 2003; Latremoliere & Woolf, 2009). Έτσι, ένα 

ποσοστό τραυματισμένων ασθενών αναπτύσσει τελικά χρόνιο πόνο (Berube, 

Choiniere, Laflamme & Gelinas, 2016), ο οποίος συνήθως ορίζεται ως συνεχιζόμενος 
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πόνος που βιώνεται για μέρες και διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες (Treede, Rief, Barke 

et al., 2015). 

Η επικράτηση του μετατραυματικού χρόνιου πόνου ποικίλλει πολύ μεταξύ των 

διαφόρων τύπων τραυμάτων. Από 22% έως 93% στο ορθοπεδικό τραύμα 

(Rosenbloom, Khan, McCartney & Katz, 2013), από 26% έως 96% σε τραύματα της 

σπονδυλικής στήλης (Radresa, Chauny, Lavigne, Piette, Paquet & Daoust, 2014) και 

σε 40% έως 75% σε βλάβες εγκεφαλικές (Radresa et al., 2014). Σημαντική 

ποικιλομορφία στον επιπολασμό του χρόνιου πόνου, υφίσταται επίσης σε 

μετεγχειρητικές μελέτες (5%-85%) και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το είδος του 

χειρουργείου (Macrae, 2008). Η ποικιλομορφία στον επιπολασμό του 

μετατραυματικού χρόνιου πόνου, εξηγείται εν μέρει από τον τύπο του τραύματος και 

του χειρουργείου που ακολούθησε, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης, 

την ετερογένεια των μέτρων έκβασης του πόνου (Berube, Choiniere, Laflamme & 

Gelinas, 2016) και τον ορισμό του ασθενή με χρόνιο πόνο (Rosenbloom, Katz Chin et 

al., 2016). Για την αποσαφήνιση και τον ορισμό του χρόνιου πόνου οι μελέτες 

χρησιμοποίησαν διαφορετικά επικυρωμένα μέτρα έντασης του πόνου, παρουσίας ή 

απουσίας πόνου και ερωτηματολόγια πόνου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά 

τον τραυματισμό (Rosenbloom et al., 2013). 

Αρκετές μελέτες, έχουν εντοπίσει παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης χρόνιου πόνου σε 

ασθενείς με τραύμα (Berube et al., 2016; Radresa et al., 2014). Δημογραφικοί, 

ζημιογόνοι και ψυχολογικοί παράγοντες, έχει τεκμηριωθεί ότι συμβάλλουν στην 

μετάβαση από τον οξύ στο χρόνιο πόνο σε ασθενείς με τραύμα (Berube, Choiniere, 

Laflamme & Gelinas, 2017). Όντας γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 65), με 

λιγότερα χρόνια στην εκπαίδευση, σοβαρότητα βλάβης, υψηλή ένταση πόνου κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας, αλλά και της αποθεραπείας, με χρήση αλκοόλ πριν τη βλάβη, 
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άγχος ή κατάθλιψη, άγχος μετά τη βλάβη, κατάθλιψη ή μετατραυματική διαταραχή του 

στρες και επιλεξιμότητα για αποζημίωση, έχουν σχετιστεί με την ανάπτυξη χρόνιου 

πόνου σε ασθενείς με τραύμα (Berube et al., 2017; Holmes, Wiliamson, Hogg et al., 

2010; Radresa et al., 2014; Rivara, Mackenzie, Jurkovich, Nathens, Wang & 

Scharfstein, 2008; Rosenbloom et al., 2013). Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες 

παρουσιάζονται κατά την είσοδο στο νοσοκομείο (κοινωνιοδημογραφικά στοιχεία, 

λεπτομέρειες σχετικές με τη βλάβη και ιστορικό άγχους, κατάθλιψης ή αλκοολισμού), 

κάποιοι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (ένταση πόνου κατά τη διαμονή στο 

νοσοκομείο και την αποθεραπεία, τύπος χειρουργικής επέμβασης και διάρκεια 

ενδεχόμενης παραμονής σε μονάδα εντατικής θεραπείας), ενώ άλλοι εντοπίζονται μετά 

τη νοσηλεία (άγχος, κατάθλιψη, συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες και 

καταστροφικός πόνος). 

Αν κατά τη διάρκεια του οξέος πόνου χρησιμοποιηθούν κάποιες θεραπευτικές 

στρατηγικές (συμπεριφορικές, γνωστικές και φαρμακευτικής προσέγγισης) ενδέχεται 

να βοηθήσουν στην πρόληψη ανάπτυξης χρόνιου πόνου (Radresa et al., 2014). Ως 

πρώιμες στρατηγικές πρόληψης, αυτές οι θεραπείες θα πρέπει να παρέχονται πριν από 

την εμφάνιση του πόνου και την μετέπειτα προοδευτική ανάπτυξή του σε μια 

κατάσταση χρονίζουσα, δικαιολογώντας την ανάγκη να βρεθούν παράγοντες που κατά 

την είσοδο και την παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο μπορεί να είναι επικίνδυνοι 

για την ανάπτυξη χρόνιου πόνου (Radresa et al., 2014). 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το 2004 έως το 2014 στο Κεμπέκ του Καναδά 

σε όλα τα άτομα ηλικίας από 18 ετών και πάνω που προσήλθαν σε οποιοδήποτε από τα 

57 κέντρα τραύματος (151.189 ενήλικα άτομα), εξαιρουμένων όσων κατέληξαν ή όσων 

λόγω των πολλαπλών τραυματισμών δε μπορούσε με βεβαιότητα να εντοπιστεί από 

πού προήλθε ο χρόνιος πόνος, αναζητήθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν στην 
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ανάπτυξη χρόνιου πόνου. Παρά τη σχετικά χαμηλή συχνότητα εμφάνισης χρόνιου 

πόνου στην εν λόγω περιοχή, εντοπίστηκαν παράγοντες κινδύνου παρόντες στο 

νοσοκομείο, που μπορούν αξιόπιστα να προβλέψουν τους ασθενείς τραύματος που θα 

αναπτύξουν χρόνιο πόνο. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να επικυρωθούν μελλοντικά. Ο 

έλεγχος της εισόδου στο νοσοκομείο από τον πληθυσμό με τραύμα που βρίσκεται σε 

κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιου πόνου, θα μπορούσε να επιτρέψει πρώιμες δοκιμές και 

εφαρμογή προληπτικών μέτρων (Daoust et al., 2018). 

Η συγκεκριμένη μελέτη, έδειξε ότι δέκα παράγοντες κινδύνου είναι παρόντες κατά την 

είσοδο στο νοσοκομείο και μπορούν με αξιοπιστία να προβλέψουν ασθενείς τραύματος 

που θα αναπτύξουν χρόνιο πόνο. Οι προγνωστικοί παράγοντες ανάπτυξης χρόνιου 

πόνου του τελικού μοντέλου, ήταν παρόμοιοι με αυτούς προηγούμενων ερευνών. Το 

φύλο (θηλυκό), τα χαρακτηριστικά της βλάβης και το ιστορικό αλκοολισμού, άγχους 

ή κατάθλιψης, έχουν όλα πρώιμα εντοπιστεί ως παράγοντες ανάπτυξης χρόνιου πόνου 

(Berube et al., 2017; Castillo, MacKenzie, Wegener & Bosse, 2006; Clay, Watson, 

Newstead & McClure, 2012; Holmes et al., 2010; Holmes, Williamson, Hogg, Arnold 

& O’ Donnell, 2013; Holmes, Williamson, Hogg et al., 2010; Rivara et al., 2008; 

Rosenbloom et al., 2013). Ασθενείς με δύο ή περισσότερα κατάγματα στα πλευρά, 

ασθενείς με θωρακικά κατάγματα και ασθενείς με ήπια εγκεφαλική βλάβη, 

αναφέρθηκαν επίσης εντός αυτών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν χρόνιο πόνο 

(Daoust, Emond, Bergeron et al., 2013; Mayberry, Kroeker, Ham, Mullins & Trunkey, 

2009; Nampiaparampil, 2008). Ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας 

ανάπτυξης χρόνιου πόνου που βρέθηκε στην εν λόγω μελέτη, ήταν το τραύμα στη 

σπονδυλική στήλη. Τα προβλήματα της πλάτης και της σπονδυλικής στήλης είναι οι 

σημαντικότεροι παράγοντες πρόγνωσης και μετάβασης από τον οξύ στο χρόνιο πόνο 

(Mehling, Ebell, Avins & Hecht, 2015; Traeger, Henschke, Hubscher et al., 2016).  
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2.3.5 Η σχέση του τραύματος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες 

Ενώ οι ασθενείς με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μοιράζονται στην 

πρώιμη ζωή τους άγχος με τη μορφή αναπτυξιακού τραύματος ως κοινό αιτιολογικό 

χαρακτηριστικό, παρόλα αυτά, μπορούν επίσης να έχουν διαγνωστεί με σωματόμορφη 

διαχωριστική διάθεση, χρήση ουσιών ή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κατάταξης σε επεισόδιο ή ακόμα και ταυτόχρονα (Van 

der Kolk, 1996). Προφανώς από την έλλειψη συνεπών εμπειρικών δεδομένων και 

ενδείξεων για την αξιολόγηση και θεραπεία της σύνθετης  ΔΜΣ προέκυψαν ανεπίλυτα 

ιδεολογικά διλήμματα. Ωστόσο, αυτός ο εννοιολογικός κατακερματισμός οδηγεί σε 

αδιέξοδο τη θεραπεία των ατόμων που επηρεάστηκαν από χρόνιο τραυματισμό στα 

πρώτα χρόνια της ζωής τους  (Sar, 2011).  

 Αντί να χαρακτηρίζεται ως άγχος η αντίδραση σε ένα τραυματικό γεγονός, το σύνολο 

των στοιχείων οδήγησε κλινικούς και ερευνητές να ορίσουν τη μετατραυματική 

διαταραχή του στρες ως προς την μακρά διάρκεια, την κακή προσαρμογή και την 

πολυδιάστατη συνέπεια του πρώιμου, χρόνιου και διαπροσωπικού αναπτυξιακού 

τραυματισμού που είναι και η ουσία της σύνθετης ΔΜΣ (Sar, 2011).  

Από την άλλη πλευρά, σύνθετη ή όχι, η διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να 

έχει αναπτυξιακή προέλευση. Οι αναπτυξιακές ικανότητες και οι συνθήκες της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας μπορεί να αυξήσουν και τον κίνδυνο της έκθεσης σε τραύμα 

και τον κίνδυνο αρνητικής ανταπόκρισης των ατόμων σε ενδεχόμενη έκθεση σε 

τραυματικές εμπειρίες (Koenen, Moffitt, Poulton, Martin & Caspi, 2007). Παρόλα 

αυτά, τα τραύματα που συσσωρεύονται κατά την παιδική ηλικία και όχι κατά την 

ενήλικη ζωή, αυξάνουν την πολυπλοκότητα των συμπτωμάτων στους ενήλικες αλλά 

και στα παιδιά (Cloitre, Stolbach, Herman, Van der Kolk, Pynoos, Wang et al., 2009).  
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Όταν το DSM-IV ήταν υπό ανάπτυξη ο Αμερικανικός Ψυχιατρικός Σύλλογος 

οργάνωσε ένα δοκιμαστικό πεδίο για να διερευνήσει την επίδραση των προτεινόμενων 

αλλαγών στη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες και τη διερεύνηση της 

ψυχοπαθολογίας του χρόνιου αναπτυξιακού τραύματος (Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, 

Sunday & Spinazzola, 2005). Τα ευρήματα του  DSM-IV στο δοκιμαστικό αυτό πεδίο, 

υποστήριξαν την ύπαρξη μιας σύνθετης προσαρμογής στη χρόνια διαπροσωπική βία, 

τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες (Sar, 2011).  Πρώιμη έρευνα αποκάλυψε ότι 

υπήρχαν επτά προβληματικές περιοχές σχετιζόμενες με το πρώιμο διαπροσωπικό 

τραύμα (Herman, 1992): προσοχή, συνείδηση, αλλαγές στον κανονισμό 

συναισθηματικών παρορμήσεων, αντίληψη του δράστη, αυτοαντίληψη, συστήματα 

νοημάτων, σωματοποίηση και ιατρικά προβλήματα (Sar, 2011).   

2.3.6 Η σχέση της κατάθλιψης με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες 

Πολλές είναι οι έρευνες που συσχετίζουν την κατάθλιψη με τη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση των ασθενών που 

θεραπεύονται και εξέρχονται επιτυχώς από τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). 

Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τις 

γενικότερες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες και 

η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, αποτελούν επιπτώσεις αυτών των πασχόντων. Στη 

χώρα μας η θνητότητα αυτών των ασθενών αγγίζει το 21% και αυτό με το οποίο 

ασχολήθηκε η μελέτη των Ασημακοπούλου και Μαδιανού (2014), είναι οι επιπτώσεις 

σε ψυχολογικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών που κατορθώνουν να επιβιώσουν και να 

επανέλθουν στον πρότερο βίο τους. Διαταραχές σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο ατόμων που 

εξέρχονται των ΜΕΘ, αποτελούν η κατάθλιψη, η επιθετικότητα, το άγχος, η ένταση 

και η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών (Ασημακοπούλου & Μαδιανός, 2014).  



 48 

Άλλη διαταραχή που αναπτύσσεται στους ανθρώπους αυτούς, πέραν της κατάθλιψης, 

είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες και αυτό συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι αυτοί 

έχουν βιώσει τρόμο, αδυναμία, φόβο ως αντίδραση στην απειλή μόνιμης βλάβης στην 

υγεία τους ή ακόμα και θανάτου. Επί της ουσίας έχουν περάσει μέσα από ένα γεγονός 

τραυματικό και γι΄ αυτό τους προκαλείται συναισθηματική αστάθεια, αυξημένη 

διέγερση, flash backs και συνήθως αποφεύγουν καταστάσεις που θυμίζουν το 

συγκεκριμένο γεγονός. Όταν απειλείται η ζωή του ανθρώπου και κατορθώνει παρά τη 

νοσηλεία σε ΜΕΘ να επανέλθει, τότε υπάρχει έκπτωση λειτουργικότητας ακόμα και 

σε δραστηριότητες που πριν ήταν απλές και αποτελούσαν καθημερινή ρουτίνα. Η 

σωματική λειτουργία των συγκεκριμένων ατόμων μειώνεται, κάτι που φαίνεται πως 

έχει αντίκτυπο και στην ψυχική τους υγεία (Ασημακοπούλου & Μαδιανός, 2014). 

Διαπιστώθηκε μάλιστα, καθώς έγινε σύγκριση των ασθενών που νοσηλεύονταν σε 

ΜΕΘ και κάποιων που νοσηλεύονταν σε άλλα τμήματα (που όμως όπως γνωρίζουμε 

λειτουργούν διαφορετικά από τις ΜΕΘ) πως η εκδήλωση μετατραυματικού στρες και 

κατάθλιψης, εμφανίστηκαν σε υψηλότερα ποσοστά στους ασθενείς των ΜΕΘ και 

συγκεκριμένα σε ποσοστό 11,6% του δείγματος (102 ασθενείς) εντοπίστηκε 

συννοσηρότητα των δύο διαταραχών. Επίσης, διαπιστώθηκε πως οι ασθενείς που 

εξέρχονται των ΜΕΘ, σε σχέση με τους άλλους, έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να 

εμφανίσουν κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες ταυτόχρονα (Ασημακοπούλου & 

Μαδιανός, 2014). 

Το φύλο είναι ένας παράγοντας προγνωστικός ιδιαίτερης σημασίας, καθώς παίζει ρόλο 

στην ανάπτυξη της ΔΜΣ αλλά και της ΜΚΔ. Οι γυναίκες που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ 

παρουσίασαν πενταπλάσιες πιθανότητες για ΜΚΔ, σε σχέση με τους αντίστοιχους 

άντρες και δωδεκαπλάσιες να εκδηλώσουν ΔΜΣ. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση που 

εντοπίζεται στο φύλο, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες (Ασημακοπούλου & 
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Μαδιανός, 2014; Rattray, Johnston & Wildsmith, 2005). Σε γενικές γραμμές, η 

κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή που εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες κάτι που 

επηρεάζεται, τόσο από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, όσο και από γεγονότα 

στρεσογόνα (ανατροφή παιδιών, τοκετός κτλ.) κατά τη διάρκεια του βίου (ΕΠΙΨΥ, 

2013). Δύο φορές πιο συχνά εμφανίζεται η κατάθλιψη στις γυναίκες συγκριτικά με τους 

άντρες. Στις γυναίκες το ποσοστό εντοπίζεται στο 20%, ενώ στους άντρες μόλις στο 

12%. Αλλά και η ΔΜΣ είναι γυναικεία υπόθεση, καθώς στις γυναίκες κυμαίνεται σε 

ποσοστό 10-14%, ενώ στους άντρες σε μόλις 5-6% (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes 

& Nelson, 1995; Breslau, 2003). Η ηλικία δε φάνηκε να παίζει ρόλο στη ΜΚΔ, αλλά 

στη ΔΜΣ, όπου παρατηρήθηκε πως οι ασθενείς των ΜΕΘ μεγαλύτερης ηλικίας 

εμφάνιζαν λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης της εν λόγω διαταραχής 

(Ασημακοπούλου & Μαδιανός, 2014). Παρά το γεγονός ότι η ΔΜΣ εμφανίζεται σε 

όλες τις ηλικίες, η μεγαλύτερη συχνότητα εντοπισμού της, είναι ενήλικα άτομα νεαρής 

ηλικίας (Ζέρβας, 2006; Sadock & Sadock, 2003). 

Η έρευνα των Ασημακοπούλου και Μαδιανού (2014) κατέληξε σε θετική συσχέτιση 

στην εμφάνιση ΔΜΣ (35,3%) και ΜΚΔ (32,4%) με τη νοσηλεία σε ΜΕΘ. Κύριοι 

παράγοντες πρόγνωσης στην ΔΜΣ είναι η βαρύτητα της νόσου, η νεαρή ηλικία και το 

γυναικείο φύλο, ενώ στην ΜΚΔ η διάρκεια νοσηλείας, το γυναικείο φύλο και η 

βαρύτητα του νοσήματος. 

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η φύση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο νευρικό 

και το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι σημαντική για την παθογένεση της κατάθλιψης. 

Ειδικότερα, οι μεταβολές στις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες έχουν συσχετιστεί με την 

ανάπτυξη διάφορων ψυχολογικών και νευροβιολογικών εκδηλώσεων της 

καταθλιπτικής διαταραχής, καθώς επίσης και της έκθεσης σε στρες. Ένας αριθμός 

ευρημάτων επικεντρώνεται στον παράγοντα νέκρωσης όγκου Άλφα (TNF-a) ως έναν 
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από τους κεντρικούς παράγοντες σε αυτές τις διαδικασίες. Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε (Bizik, Bob, Raboch, Pavlat, Uhrova, Benakova & Zima, 2014) 

δοκιμάστηκε η υπόθεση, ότι συγκεκριμένες επιρροές των χρόνιων στρεσογόνων 

παραγόντων σχετιζόμενων με το τραυματικό στρες και την αποσύνδεση, συσχετίζονται 

με τις τροποποιήσεις στα επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης όγκου Άλφα. Από τους 

συγκεκριμένους ερευνητές, πραγματοποιήθηκε ψυχομετρική μέτρηση της κατάθλιψης, 

των συμπτωμάτων του τραυματικού στρες και των ψυχολογικών και σωματομορφικών 

διαστάσεων και ανοσοχημική μέτρηση του ορού TNF-a σε 66 ασθενείς με μονοπολική 

κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο TNF-a σχετίζεται κυρίως με την 

Αποσυνδετική Κλίμακα Εμπειριών (Dissociative Experiences Scale), το 

Σωματομορφικό Αποσυνδετικό Ερωτηματολόγιο (Dissociative Experiences Scale & 

Somatoform Dissociation Questionnaire), τη Λίστα Ελέγχου Συμπτωμάτων Τραύματος 

(Trauma Symptom Checklist) αλλά όχι με το Ερωτηματολόγιο για την Κατάθλιψη 

(Beck Depression Inventory). Το συμπέρασμα ήταν ότι τα επίπεδα του παράγοντα 

νέκρωσης όγκου Άλφα, σχετίζονται με τα αποσυνδετικά συμπτώματα και την έκθεση 

στο στρες σε ασθενείς με κατάθλιψη (Bizik et al., 2014).    

2.3.7 Αποσύνδεση σώματος πνεύματος και η σχέση της με την διαταραχή 

μετατραυματικού στρες 

Στην αποσύνδεση υπάρχει διάσπαση της ταυτότητας η  οποία χαρακτηρίζεται από δύο 

ή περισσότερες διαφορετικές διακριτές καταστάσεις προσωπικότητας. Σε αυτήν 

υφίσταται φανερή ασυνέχεια στην αίσθηση της κυριότητας του ατόμου και στην 

αίσθηση του εαυτού. Συνοδεύεται δε από συνδεόμενες μεταβολές σε συμπεριφορά, 

συναίσθημα, αντίληψη, μνήμη, γνωστική ή και ορισμένες φορές αισθητηριακοκινητική 

λειτουργικότητα. Υπάρχουν μνημονικά κενά στην καθημερινότητα ή στην ανάκληση 

γεγονότων αυτής, ακόμα και τραυματικών γεγονότων. Η αποσύνδεση προκαλεί 
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έκπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα και η ενόχληση που 

προκαλείται δεν αποτελεί φυσικό επακόλουθο μιας αποδεκτής θρησκευτικής ή 

πολιτισμικής πρακτικής (APA, 2015). 

Η  αποσύνδεση χαρακτηρίζεται από διακοπή των συνηθισμένων λειτουργιών 

ταυτότητας, αντίληψης του περιβάλλοντος, συνείδησης και μνήμης (APA, 1994).  

Ενδέχεται επίσης να επηρεάσει τις σωματοαισθητηριακές λειτουργίες (Nijenhuis, 

Spinhoven, Van Dyck, Van der Hart & Vanderlinden, 1996). Σύμφωνα με μελέτες, ο 

συγκεκριμένος διαχωρισμός αποτελεί συνέπεια του αναπτυξιακού τραύματος (Lewis, 

Yeager, Swica, Pincus & Lewis, 1997; Ogawa, Sroufe, Weinfield, Carlson & Egeland, 

1997).  

Η αποσυνδετική διαταραχή πέραν του ότι αποτελεί μια διαταραχή από μόνη της, μπορεί 

να συνοδεύει αρκετές ψυχιατρικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής 

μετατραυματικού στρες. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η αποσύνδεση αυτή σχετίζεται 

με ένα ιστορικό χρόνιου αναπτυξιακού τραύματος, σε οποιαδήποτε ψυχιατρική 

διαταραχή (Sar & Ross, 2006).  

Τόσο η επίμονη, όσο και η περιτραυματική αποσύνδεση θεωρούνται συστατικά της 

διαταραχής μετατραυματικού στρες, με μια μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων 

(Briere, Scott & Weathers, 2005). Όταν η αποσύνδεση θεωρείται ένας κεντρικός 

μηχανισμός, παρά ένα περιφερειακό χαρακτηριστικό της διαταραχής μετατραυματικού 

στρες, κάποιοι συγγραφείς προτείνουν ότι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού 

στρες περιλαμβάνει μια πιο περίπλοκη δομική αποσύνδεση από την απλή ΔΜΣ (Van 

der Hart, Nijenhuis & Steele, 2005). Υπό αυτή την έννοια, άλλη μελέτη καταδεικνύει 

ότι τα χρόνια συμπτώματα της ΔΜΣ μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση της 

αποσύνδεσης ως κλινική εικόνα ή και το αντίστροφο (Karatzias, Power, Brown & 
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McGoldrick, 2010). Όλες αυτές οι μελέτες λοιπόν, υπογραμμίζουν τη συσχέτιση 

ανάμεσα στην πολυπλοκότητα, την χρονιότητα και την αποσύνδεση στη διαταραχή του 

μετατραυματικού στρες (Sar, 2011). 

Πράγματι, υπάρχει σχέση μεταξύ των σύνθετων χρόνιων τύπων αποσυνδετικών 

διαταραχών και της σύνθετης ΔΜΣ, καθώς η αποσύνδεση αποτελεί συστατικό της 

τελευταίας. Και οι δύο διαταραχές συνδέονται έντονα με το ψυχολογικό αναπτυξιακό 

τραύμα (Sar, 2011).  Κάποιοι συγγραφείς μάλιστα, προτείνουν έναν αποσυνδετικό 

υποτύπο μετατραυματικής διαταραχής του στρες σχετιζόμενο με αντιξοότητες στην 

παιδική ηλικία παράλληλα με τραυματικά γεγονότα κατά την ενηλικίωση που οδηγούν 

και στην κυρίως διάγνωση (Ginzburg, Koopman, Butler, Palesh, Kraemer, Classen et 

al., 2006; Lanius, Frewen, Vermetten & Yehuda, 2010a; Lanius, Vermetten, 

Loewenstein et al., 2010b). Ο αποσυνδετικός υποτύπος της μετατραυματικής 

διαταραχής του στρες μπορεί να αλληλεπικαλύπτεται με τη σύνθετη ΔΜΣ, τόσο από 

την πλευρά των περιγραφικών χαρακτηριστικών, όσο και από τη σχέση με το χρόνιο 

τραυματισμό (Sar, 2011).  

Παρά το γεγονός ότι δε θεωρείται επίσημη διαγνωστική κατηγορία, η ψυχωτική μορφή 

της ΔΜΣ, έχει επίσης αναφερθεί (Braakman, Kortmann & Van de Brink, 2009). 

Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις, ότι ανάμεσα σε ιδιαίτερους πληθυσμούς, όπως είναι οι 

μετανάστες και όσοι υπόκεινται σε πολεμικές συνθήκες, το δριμύ άγχος και οι 

εξαιρετικά επίπονες τραυματικές εμπειρίες, μπορεί να λάβουν τη μορφή μιας σύντομης 

αντιδραστικής ψύχωσης και όχι τη μορφή της κλασσικής ΔΜΣ (David, Kutcher, 

Jackson & Mellman, 1999; Grisaru, Irwin & Kaplan, 2003; Kozaric-Kovacic & 

Borovecki, 2005).  

2.3.8 Σωματοποίηση, τραύμα και κατάθλιψη 
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Οι συναισθηματικές διαταραχές ενδέχεται να υποδεικνύουν από μια σοβαρή ή και πιο 

ήπια θλίψη ή ανηδονία έως και περισσότερους σοβαρούς συνδυασμούς συμπτωμάτων 

(Benvenuti, Miniati, Callari, Giorgi Mariani, Mauri & Dell’ Osso, 2015). Μέχρι τώρα, 

παραμένει αδιευκρίνιστο αν αυτό το κλινικό συνεχές αντανακλάται στο βιολογικό 

συνεχές (Kircanski, LeMoult, Ordaz & Gotlib, 2017). Η εξέταση πιθανών βιοδεικτών 

για την ικανότητά τους να αντανακλούν αυτό το εύρος της ψυχοπαθολογίας επομένως, 

ενίσχυσε τη χρήση τους για έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων και βιολογική 

αξιολόγηση της εγκυρότητας. Εξαιρετικά παραδείγματα για τέτοια κοινά κλινικά 

συμπτώματα κάτω του ορίου είναι οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατάθλιψη 

και το άγχος, οι οποίες είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μη κλινικούς πληθυσμούς 

(Judd, Schettler & Akiskal, 2002). Η δημιουργία νευροανατομικών δεικτών για 

έγκαιρη ανίχνευση, θα μπορούσε να συμβάλλει στην ψυχιατρική διάγνωση και να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη καλύτερης και έγκαιρης παρέμβασης ή πρόληψης (Besteher, 

Gaser, Langbein, Dietzek, Sauer & Nenadic, 2017).  

Λίγες είναι, έως τώρα, οι μελέτες που έχουν διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ 

υποκλινικών συμπτωμάτων και εγκεφαλικής δομής και οι περισσότερες έχουν 

επικεντρωθεί σε έναν και μόνο ψυχοπαθολογικό τομέα. Τα καλύτερα στοιχεία 

υπάρχουν για τα υποκλινικά καταθλιπτικά συμπτώματα. Προηγούμενες μελέτες 

έδειξαν αλλαγή λευκής και γκρι ύλης (μεταξύ άλλων), στον πρόσθιο ραχιαίο φλοιό και 

στον κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό (Vulser et al., 2015).      

Είναι ενδιαφέρον, ότι ορισμένες από τις περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζονται από 

κλινικά εμφανείς διαταραχές, όπως η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, η γενικευμένη 

αγχώδης διαταραχή και οι σωματομορφικές διαταραχές. Κατά συνέπεια, οι 

συγκεκριμένες διαταραχές έχουν ένα κοινό νευροβιολογικό υπόστρωμα (Goodkind et 

al., 2015). Ένα παρόμοιο δίκτυο, που συμπεριλαμβάνει τον ραχιαίο πρόσθιο φλοιό, την 
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αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο, ενοχοποιούνται για τις σωματομορφικές διαταραχές 

(Perez, Barsky, Vago, Baslet & Silbersweig, 2015).  

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν πολλές σκιάσεις σε μαγνητικές 

τομογραφίες εγκεφάλου και θετική συσχέτιση της κατάθλιψης και των αγχωδών 

διαταραχών με τη σωματοποίηση. Φάνηκε ένα μοτίβο αλλαγών στη γκρίζα ύλη σε 

αρκετές περιοχές του εγκεφάλου σε άγχος, υποκλινική κατάθλιψη και σωματομορφικά 

συμπτώματα (Besteher et al., 2017). 

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει πως οι ασθενείς με χρόνιες καταστάσεις πόνου 

παρουσιάζουν υψηλή ψυχοκοινωνική βλάβη συγκριτικά με αυτούς που δεν ελέγχονται 

από πόνο (Dworkin & Breitbart, 2004; Keefe, Rumble, Scipio, Giordano & Perri, 

2004). Οι ψυχοκοινωνικές μεταβλητές αυτές, σχετίζονται με δυσκολότερη 

προσαρμογή των ανθρώπων που υπόκεινται σε χρόνιο πόνο (Gatchel, Peng, Peters, 

Fuchs & Turk, 2007). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς με 

επώδυνες κροταφογναθικές διαταραχές οι οποίοι επίσης φαίνεται να παρουσιάζουν 

ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία (Manfredini, Marini, Pavan, Pavan & Guarda-Nardini, 

2009; Ohrbach, Turner, Sherman, Mancl, Truelove, Schiffman & Dworkin, 2010).  

Οι κροταφογναθικές διαταραχές προέρχονται από μια περίπλοκη αλληλεπίδραση 

γενετικών και περιβαλλοντικών αιτίων (Slade, Ohrbach, Greenspan, Fillingim, Bair, 

Sanders et al., 2016). Η ψυχολογική εξασθένηση σχετίζεται με μεγαλύτερη 

σοβαρότητα και επιμονή με τις περιπτώσεις ανθρώπων που παρουσιάζουν κλινικά 

συμπτώματα κροταφογναθικών διαταραχών, κάτι που επηρεάζει το 10% του 

πληθυσμού και έχει υψηλότερο επιπολασμό στις γυναίκες (Janal, Raphael, Nayak & 

Klausner, 2008). 
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Η σημασία της αξιολόγησης ψυχοκοινωνικών παραγόντων σε ασθενείς με 

κροταφογναθικές διαταραχές έχει αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία και έδειξε 

συσχέτιση μεταξύ πόνου κροταφογναθικών διαταραχών και συμπτωμάτων άγχους, 

κατάθλιψης και σωματοποίησης (Manfredini, Ahlberg, Winocur, Guarda-Nardini & 

Lobbezoo, 2011; Suvinen, Reade, Kemppainen, Kononen & Dworkin, 2005). Αυτοί οι 

χρόνιοι πόνοι αποτελούν ένα είδος αναπηρίας, καθώς δημιουργούν περιορισμούς στην 

καθημερινότητα της ζωής του ατόμου (Dworkin & LeResche, 1992). Σε σχετική 

έρευνα, βρέθηκε συσχέτιση των κροταφογναθικών διαταραχών με τη σωματοποίηση 

(74,1%) και με την κατάθλιψη (44%). Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι παρόμοια με 

τα διαθέσιμα δεδομένα όπου ο επιπολασμός της κατάθλιψης και της σωματοποίησης 

ήταν 49% και 69% αντίστοιχα (Manfredini et al., 2009) καθώς και με τα αποτελέσματα 

παρόμοιων ερευνών (Reissmann, John, Wassell & Hinz, 2008; Yap, Chua & Tan, 2004; 

Yap, Dworkin, Chua, List, Tan & Tan, 2003). Το  συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν, 

είναι ότι η σχέση μεταξύ κροταφογναθικών διαταραχών και κοινωνικών παραγόντων 

είναι μέρος μιας πιο περίπλοκης ψυχοπαθολογικής ένωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει 

τουλάχιστον συμπτώματα κατάθλιψης και σωματοποίησης (Canales, Guarda-Nardini, 

Rizzatti-Barbosa, Conti & Manfredini, 2018). 

Η κατάθλιψη σε πληθυσμούς με χρόνιες κροταφογναθικές διαταραχές έχει συσχετιστεί 

με αρκετούς αναφερόμενους πόνους, αλλοιωμένη αντίληψη πόνου και αποτελέσματα 

θεραπείας (Dworkin, Von Korff & LeResche, 1990; Kerns & Haythornewaite, 1988). 

Υπάρχει αξιοσημείωτη συννοσηρότητα μεταξύ κλινικών χαρακτηριστικών 

συναισθηματικών και σωματομορφικών διαταραχών, καθώς πολλά κριτήρια που 

σχετίζονται με την κατάθλιψη εμπλέκουν συμπεριφορική αποφυγή, σωματικά 

συμπτώματα και εκτίμηση κάποιων γεγονότων ως απειλητικών, με αποτέλεσμα να 

είναι πλέον πιθανά σημάδια σωματοποίησης. Οι ασθενείς με κροταφογναθικές 
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διαταραχές, συχνά παρουσιάζουν ένα συναισθηματικό προφίλ με χαμηλή αναπηρία, το 

οποίο σχετίζεται με βλάβη εξαιτίας του πόνου και με μέτρια ως και υψηλά επίπεδα 

κατάθλιψης και σωματοποίησης (Canales et al., 2018).   

Η εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων είναι χαμηλότερη σε άτομα ηλικίας άνω των 65 

ετών σε σύγκριση με τα νεότερα άτομα (Hilderink, Collard, Rosmalen & Oude 

Voshaar, 2013). Παράγοντες κινδύνου για την επίμονα υψηλή σωματοποίηση είναι η 

έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης (λιγότερα από 12 χρόνια), η διάσταση, το διαζύγιο, η 

χηρεία, οι ιατρικές ασθένειες, η κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, το άγχος και η 

κατάθλιψη (Creed, Davies, Jackson et al., 2012).  Η κατανόηση του ρόλου των 

ψυχιατρικών παθήσεων (άγχους και κατάθλιψης) στη συνολική υγεία και τη συμβολή 

τους στα σωματικά συμπτώματα των ασθενών, θα παρέχει πληροφορίες που θα 

βοηθήσουν στις σωστές συστάσεις από την πλευρά των γιατρών και τη μείωση των 

περιττών χειρουργικών ή ιατρικών θεραπειών (Alam, Musselman, Chyou, Shukri, 

Levine, Sanghvi, Zhang & Casiano, 2019).  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ο επιπολασμός της κατάθλιψης σε ασθενείς που 

είχαν διαγνωστεί με ρινοκολπίτιδα κυμάνθηκε σε ποσοστά από 20% έως 25% 

(Brandsted & Sindwani, 2007; Davis, Yueh, Walker, Katon, Koepsell & Weymuller, 

2005). Σε ένα πρόσφατο άρθρο, οι Manji, Nayak & Thamboo (2018) ανέφεραν ότι οι 

ασθενείς με σύνδρομο κενής μύτης ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης. Οι 

συμμετέχοντες στην εν λόγω έρευνα είχαν μείωση κατά 62% στην παραγωγικότητά 

τους σε ότι αφορά την εργασία και μείωση κατά 65% στην λειτουργικότητά τους στην 

καθημερινότητα. Οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες που προκύπτουν από τις οξείες ρινίτιδες 

(ιογενείς ή αλλεργικές) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία μπορεί να τροποποιήσουν τις 

κεντρικές νευρολογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης της 

κατάθλιψης (Davis et al., 2005; Steele, Mace & Smith, 2015). Οι ασθενείς μπορεί να 
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υποφέρουν από κατάθλιψη, ως αποτέλεσμα των χρόνιων ασθενειών και της κακής 

ποιότητας ζωής που αυτές συνεπάγονται (Smith, Mendolia-Loffredo, Loehr, Sparapani, 

Laud & Nattinger, 2005) ή και εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από τη χρόνια νόσο τους 

(DeJean, Giacomini, Vanstone & Brundisini, 2013).  

Η σχέση πονοκεφάλων και ψυχιατρικών παθήσεων έχει μελετηθεί σε ασθενείς με 

ημικρανία (Jat, Afridi, Amar & Lal, 2018). Οι ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα έχουν 

συννοσηρότητες, όπως άγχος, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κατάθλιψη, ινομυαλγία, 

νοσήματα που προσομοιάζουν με τις συννοσηρότητες της ημικρανίας (Woolf, 2011). 

Οι Smith et al.  (2005), σε σχετική μελέτη, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

καταθλιπτικοί ασθενείς με θέματα ρινοκολπίτιδας και ιγμορίτιδας είχαν χειρότερη 

εξέλιξη τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά σε σχέση με τους μη 

καταθλιπτικούς (Smith et al., 2005).      

2.3.9 Διαπροσωπική ευαισθησία και κατάθλιψη 

Ο νευρωτισμός έχει τεκμηριωθεί ως παράγοντας κινδύνου στην ανάπτυξη μείζονος 

κατάθλιψης (Wilhelm, Boyce & Brownhill, 2004; Boyce, Parker, Barnett, Cooney & 

Smith, 1991) και τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης συσχετίζονται με τα 

τρομακτικά αποτελέσματα της προοδευτικής αύξησης των νευρωτικών βαθμολογιών 

(Wilhelm et al., 2004; Rhode, Lewinsohn & Seeley, 1990). Υπάρχουν ακόμα στοιχεία 

σύνδεσης ανάμεσα στο νευρωτισμό και τις αγχώδεις διαταραχές (Gershuny & Sher, 

1998; Andrews, Neilson, Hunt, Stewart & Kiloh, 1990; Martin, Jardine, Andrews & 

Heath, 1988).  Παρόλα αυτά, ο νευρωτισμός είναι ένα ετερογενές κατασκεύασμα και 

εγείρει το ερώτημα αν η υποκείμενη ευπάθεια οφείλεται σε αυτόνομη αστική ευθύνη ή 

και αυξημένη διαπροσωπική ευαισθησία (Wilhelm et al., 2004).  
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Οι Boyce & Parker (1989) υποστήριξαν ότι τα άτομα που ήταν υπερβολικά ευαίσθητα 

στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των γύρω τους είχαν αυξημένες πιθανότητες 

να εμφανίσουν κατάθλιψη. Η κλινική παρατήρηση των καταθλιπτικών ατόμων είναι 

αυτή που οδήγησε στα εν λόγω συμπεράσματα, της διαπροσωπικής ευαισθησίας που 

αποτελεί διάσταση της προσωπικότητας ειδικά όσων από αυτούς αναφέρθηκαν σε 

διαπροσωπικές συγκρούσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη αναπτύχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο αναφοράς 36 στοιχείων μέτρησης της διαπροσωπικής ευαισθησίας, 

που συμπεριλάμβανε πέντε υποκλίμακες μέτρησης. Η πρώτη υποκλίμακα ήταν η 

διαπροσωπική επαγρύπνηση που αναφέρεται στο βαθμό που ένα άτομο προσέχει τα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Η δεύτερη υποκλίμακα, το 

άγχος αποχωρισμού, έχει να κάνει με το άγχος υποθετικού ή πραγματικού 

αποχωρισμού από τους άλλους. Η «δειλία» είναι η τρίτη υποκλίμακα, που μετρά την 

αναποφασιστικότητα που προέρχεται από το φόβο ενδεχόμενης αναστάτωσης των 

άλλων.  Η τέταρτη υποκλίμακα, ο εύθραυστος εσωτερικός εαυτός, μετρά τη δυσκολία 

ενός ανθρώπου να αποκαλύψει τα βαθύτερα συναισθήματά του από το φόβο της 

κριτικής ή της απόρριψης. Η πέμπτη και τελευταία, ανάγκη για επιδοκιμασία, 

αποκαλύπτει την επιθυμία να είμαστε αρεστοί στους άλλους, αλλά τελικά εξαιρέθηκε 

και δε συμπεριλήφθηκε (Boyce, Harris, Silove, Morgan, Wilhelm & Hadzi-Pavlovic, 

1998; Boyce, Hickie, Parker, Mitchell, Wilhelm & Brodaty, 1992) 

Έχουν βρεθεί υψηλά σκορ διαπροσωπικής ευαισθησίας σε δείγματα κλινικών 

περιπτώσεων κατάθλιψης (Boyce, Hadzi-Pavlovic, Parker, Brodaty, Hickie, Mitchell 

& Wilhelm, 1990a; Boyce, Parker, Hickie, Wilhelm, Brodaty & Mitchell, 1990b), τα 

οποία συνδέονται με κακή έκβαση (Boyce et al., 1992) για μη μελαγχολική κατάθλιψη 

(Boyce, Hickie, Parker, Mitchell, Wilhelm & Brodaty, 1993). Υψηλές βαθμολογίες 

κατάθλιψης καταγράφηκαν σε πρωτόγονες γυναίκες μετά τον τοκετό (Boyce et al., 
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1991). Και ακόμη δύο μελέτες βρήκαν υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στη διαπροσωπική 

ευαισθησία και την κατάθλιψη (Boyce et al., 1998; Sakado, Sato, Uehara, Sakado, 

Kuwabara & Someya, 1999). Μάλιστα η διαπροσωπική ευαισθησία, ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας διαφαίνεται να υπόκειται εν μέρει σε γενετικό 

έλεγχο (Gillespie, Johnstone, Heath, Boyce & Martin, 2001).   

Η κατασκευή του «εύθραυστου εσωτερικού εαυτού» διαπιστώθηκε ότι έχει συσχέτιση 

με επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, νευρωτισμό, χαρακτηριστικά 

κατάθλιψης και κακής ποιότητας γονεϊκή φροντίδα. Η σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη 

και την φτωχή γονεϊκή φροντίδα, παρατηρήθηκε σε έρευνα για την παρουσία 

υποκλιμάκων διαπροσωπικής ευαισθησίας στη διάκριση μελαγχολικής και μη 

μελαγχολικής κατάθλιψης (Sato, Narita, Hirano, Kusunoki, Sakado & Uehara, 2001). 

Παρά το γεγονός ότι σε έρευνες αναζητήθηκε η σχέση ανάμεσα στη διαπροσωπική 

ευαισθησία και τις αγχώδεις διαταραχές, θεωρήθηκε σημαντικό να εξεταστεί η 

επίδραση των επαναλαμβανομένων επεισοδίων κατάθλιψης και του φύλου. Οι 

διαφορές μέσα στο χρόνο ήταν μεγαλύτερες στις γυναίκες, περισσότερο εμφανείς δε, 

για τις κλίμακες «άγχος αποχωρισμού» και «διαπροσωπική επαγρύπνηση» καθώς 

καταγράφηκε και μεγαλύτερη αντανάκλαση συναισθηματικής αντιδραστικότητας και 

νευρωτισμού (Wilhelm et al., 2004). 

Οι τέσσερεις υποκλίμακες της μέτρησης διαπροσωπικής ευαισθησίας έδειξαν 

σημαντικές συσχετίσεις με το νευρωτισμό αλλά διαφορετικές συσχετίσεις με άλλα 

μέτρα αυτοαναφοράς (χαρακτηριστικά κατάθλιψης και αντιληπτό γονεϊκό περιβάλλον) 

καθώς και με διαταραχές άγχους και μείζονα κατάθλιψη. Αυτοί που είχαν 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης βαθμολογήθηκαν υψηλότερα σε όλες τις 

υποκλίμακες μέτρησης της διαπροσωπικής ευαισθησίας και αυτή η επίδραση ήταν πιο 
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έντονη με το πέρασμα του χρόνου Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη έρευνα 

διενεργήθηκε σε βάθος πενταετίας (Rhode et al., 1990).      

Η υποκλίμακα του «εύθραυστου εαυτού» είναι που επηρεάστηκε περισσότερο από 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης (Silove, Parker, Hadzi-Pavlovic, 

Manicavasagar & Blaszezynski, 1991). Η έλλειψη επαρκούς φροντίδας και η υψηλή 

υπερπροστασία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την κατάθλιψη (Parker, Hadzi-

Pavlovic, Greenwald & Weissman, 1995; Sato, Sakado, Uehara, Nishioka & Kasahara, 

1997) και αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν μεγαλύτερη σχέση με την κατάθλιψη παρά 

με το άγχος (Wilhelm et al., 2004).  

Συμπερασματικά, οι υποκλίμακες μέτρησης της διαπροσωπικής ευαισθησίας 

εμφανίζουν διαφορετικές συσχετίσεις με αγχώδεις διαταραχές, επεισόδια μείζονος 

κατάθλιψης και κακή γονική μέριμνα. Η «διαπροσωπική επαγρύπνηση» και το «άγχος 

αποχωρισμού» φαίνεται να σχετίζονται με τη συναισθηματική αντιδραστικότητα και 

είναι πιθανό να επηρεάζονται περισσότερο από την ωριμότητα, την εμπειρία και τα 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης. Μερικά άτομα γίνονται λιγότερο 

διαπροσωπικά ευαίσθητα με την πάροδο του χρόνου, κάτι που φαίνεται να αποδίδεται 

σε μακροχρόνιες σχέσεις και αυξημένη αυτοπεποίθηση. Παρόλα αυτά, ακριβώς το 

αντίστροφο μπορεί να συμβαίνει σε άτομα που αναφέρουν επαναλαμβανόμενα 

επεισόδια άγχους και κατάθλιψης. Αυτά τα άτομα, ενδέχεται να είναι σημαδεμένα από 

την εμπειρία τους και να γίνονται όλο και πιο ανήσυχα ως προς όλες τις πτυχές των 

διαπροσωπικών σχέσεων, ειδικά αν έχουν απογοητευθεί πολλές φορές κατά το 

παρελθόν. Αυτό το τελευταίο, μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία για άτομα που έχουν 

βιώσει κακή γονική μέριμνα, κάτι που σχετίζεται  με τον «εύθραυστο εσωτερικό 

εαυτό» της μέτρησης της διαπροσωπικής ευαισθησίας  (Wilhelm et al., 2004).  
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Η υψηλή διαπροσωπική ευαισθησία συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης. 

Αυτό υποδηλώνει την εμπλοκή των συναισθημάτων της προσωπικότητας στους 

παράγοντες κινδύνου έναρξης της κατάθλιψης (Boyce et al., 1991). Οι υψηλές 

βαθμολογίες στην κλίμακα μέτρησης της διαπροσωπικής ευαισθησίας αποτελούν 

προγνωστικό παράγοντα της κατάθλιψης (Boyce et al., 1992; Wilhelm et al., 2004). 

Συνεπώς, σημαντικός παράγοντας έναρξης της κατάθλιψης είναι η διαπροσωπική 

ευαισθησία (Otsuka, Takaesu, Sato, Masuya, Ichiki, Kusumi & Inoue, 2017). 

Η έλλειψη της γονεϊκής φροντίδας, όπως άλλωστε και η γονεϊκή υπερπροστασία 

αυξάνουν τη διαπροσωπική ευαισθησία (Otani, Suzuki, Ishi, Matsumoto & Kamata, 

2008; Suzuki, Matsumoto, Shibuya, Ryoichi, Kamata, Enokido, Goto & Otani, 2012). 

Η κατάθλιψη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την διαπροσωπική ευαισθησία (Perugi, 

Toni, Maremmani, Tusini, Ramacciotti, Madia, Fornaro & Akiskai, 2012).  

Προτείνεται λοιπόν, η ψυχοθεραπεία με εστίαση στην διαπροσωπική ευαισθησία ως 

κλινικά χρήσιμη στη θεραπεία της κατάθλιψης (Otsuka, Takaesu, Sato, Masuya, Ichiki, 

Kusumi & Inoue, 2017).  

2.3.10 Μετατραυματική Ανάπτυξη 

Τραυματικά γεγονότα όπως πόλεμοι, ατυχήματα, τρομοκρατία και πένθος, μπορεί να 

δημιουργήσουν ένα αγχωτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι έρχονται 

αντιμέτωποι με στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τον 

προσωπικό τους έλεγχο. Για κάποιους, αυτό το άγχος μπορεί να παράγει μακράς 

διάρκειας ψυχολογικές διαταραχές και να αναστείλει την επιστροφή στη φυσιολογική 

λειτουργικότητα: ο όρος μετατραυματικό στρες, έχει συχνά χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει αυτό το φαινόμενο (Rothchild, 2000). Παρόλα αυτά, πολλοί θετικοί 

ψυχολόγοι και φιλόσοφοι έχουν προτείνει ότι κάποιοι άνθρωποι που υποβάλλονται σε 
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σημαντικό τραύμα και ταλαιπωρία, δεν μπορούν μόνο να αναρρώσουν από το 

επεισόδιο αυτό, αλλά να ξεπεράσουν το επίπεδο λειτουργίας που είχαν πριν (Carver, 

1998; Franki, 1984; Linley & Joseph, 2004; Nolen-Hoeksema & Davis, 2004; Widows, 

Jacobsen, Booth-Jones & Fields, 2005).  

Προηγούμενη ποσοτική και ποιοτική έρευνα στη μετατραυματική ανάπτυξη μετά από 

πολλαπλές τραυματικές καταστάσεις, έχει καταγράψει μόνο πέντε κύριες περιοχές 

ανάπτυξης: αντιληπτές αλλαγές στον εαυτό, στενότερες οικογενειακές σχέσεις, αλλαγή 

φιλοσοφίας για τη ζωή, καλύτερη προοπτική για τη ζωή και ένα ισχυρότερο σύστημα 

πεποιθήσεων (Tedeschi & Calhoun, 2006a). Ωστόσο, τα μοναδικά θετικά γεγονότα που 

έχουν αναφερθεί από επιζήσαντες από σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες 

από ερευνητές μετά τη μετατραυματική ανάπτυξη, απουσιάζουν από τα τρέχοντα 

ποσοτικά εργαλεία μέτρησης (Park & Lechner, 2006). Θεωρητικά, η διαδικασία της 

ανάπτυξης που προκύπτει από το τραύμα μιας φυσικής καταστροφής, δε μιμείται 

απαραίτητα τη διαδικασία της ανάπτυξης ενός επιζώντα από καρκίνο, εξαιτίας της 

σωματικής φύσης του τραύματος που σχετίζεται με την ασθένεια και τη διαδικασία 

φυσικής επανασύνδεσης με το σώμα (Hefferon, Grealy & Mutrie, 2008).  

Χρησιμοποιώντας την Κλίμακα Μετατραυματικής Ανάπτυξης (Post-Traumatic 

Growth Inventory), στοιχεία έχουν δείξει αξιοσημείωτα αποτελέσματα, αναφερόμενα 

από αυτούς που βίωσαν μια σειρά από τραύματα (Tedeschi, 1999). Σε μια συστηματική 

ανασκόπηση 39 μελετών, στοιχεία μετατραυματικής ανάπτυξης εντοπίστηκαν σε 

ποσοστό 30 έως 70% σε ομάδες που είχαν βιώσει τραύμα (Linley & Joseph, 2004). 

Αυτές οι μελέτες, δείχνουν ότι η μετατραυματική ανάπτυξη είναι ένα κοινό φαινόμενο 

που ακολουθεί το τραύμα. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαν να είναι 

ευεργετικές οι συνέπειες της μετατραυματικής ανάπτυξης σε κλινικά αποτελέσματα 
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ετερογενών πληθυσμών που υπέστησαν τραύμα (Palmer, Murphy & Spencer-Harper, 

2016). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους βετεράνους συγκεκριμένα, οι μελέτες χρησιμοποίησαν 

δεδομένα από συγκεκριμένες συγκρούσεις, όπου βρήκαν κάποια στοιχεία θετικών 

προοπτικών σχετικά με τις πολεμικές εμπειρίες.  Μια έρευνα ανέφερε ότι το 70% των 

ανδρών βετεράνων των ΗΠΑ, έκριναν την εμπειρία τους στο Βιετνάμ ως θετική 

(Dohrenwend, Neria, Turner et. al., 2004). Μια πιο πρόσφατη μελέτη μεγάλης 

κλίμακας με εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 3157 βετεράνων από τις ΗΠΑ, βρήκε 

υψηλά ποσοστά επικράτησης μετατραυματικής ανάπτυξης, βάσει μετρήσεων του 

PTGI. Το 50,1% όλων των βετεράνων και το 72% όσων βρέθηκαν θετικοί στη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες, ανέφεραν τουλάχιστον μέτρια μετατραυματική 

ανάπτυξη (Tsai, El-Gabalawy, Sledge et. al., 2015). Αυτά τα ποσοστά υποδηλώνουν 

ότι  ο επιπολασμός της ανάπτυξης που ακολουθεί το στρατιωτικό τραύμα, μπορεί να 

ευθυγραμμιστεί με τους πληθυσμούς που έχουν βιώσει άλλου είδους τραύματα. Σε 

μελέτη, μεταξύ των βετεράνων με διαταραχή μετατραυματικού στρες, παρατηρήθηκε 

σχέση μεταξύ της αναφοράς μετατραυματικής ανάπτυξης και καλύτερης ψυχικής 

λειτουργίας και γενικής υγείας. Αυτό δείχνει, ότι μια καλύτερη κατανόηση της 

μετατραυματικής ανάπτυξης στον πληθυσμό των βετεράνων, θα μπορούσε να έχει 

χρησιμότητα σε κλινικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των συνεπειών των 

τραυματικών εμπειριών στο στρατό, δηλαδή στην κατανόηση του πως η 

μετατραυματική ανάπτυξη βιώθηκε ως εμπειρία από τους βετεράνους και τις 

διαδικασίες που το κατέστησαν ευκολότερο γι’ αυτούς (Palmer et al., 2016).  

Η κατανόηση των ανωτέρω και των μηχανισμών της μετατραυματικής ανάπτυξης, θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της μετατραυματικής ανάπτυξης στη 

θεραπεία μετά από στρατιωτικό τραύμα. Μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία, παρέχει 
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αποδείξεις των παραγόντων που σχετίζονται με την εμπειρία μετατραυματικής 

ανάπτυξης σε ετερογενείς πληθυσμούς που βίωσαν τραύμα.  Αυτά περιλαμβάνουν 

κοινωνική υποστήριξη, αισιοδοξία και στρατηγικές αντιμετώπισης (Prati & 

Pietrantoni, 2009). Μια διαμήκης μελέτη, έδειξε ότι η πιο συναισθηματική υποστήριξη 

ελήφθη αμέσως μετά τη διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας και τα υψηλότερα ποσοστά 

μετατραυματικής ανάπτυξης αναφέρθηκαν 8 χρόνια μετά (Schroevers, Helgeson, 

Sanderman et. al., 2010). Εντοπίστηκαν επίσης συσχετίσεις, ανάμεσα στη 

μετατραυματική ανάπτυξη και την υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την 

υψηλότερη εκπαίδευση και τις νεότερες ηλικίες (Linley & Joseph, 2004). Οι 

μηχανισμοί υποστήριξης της μετατραυματικής ανάπτυξης παραμένουν ασαφείς, 

παρόλα αυτά η βιβλιογραφία εστίασε σε κάποιες σχηματικές προσεγγίσεις. Αυτές 

βασίζονται στην επανεκτίμηση υποθέσεων για τον εαυτό μας και τον κόσμο, που 

μπορεί να προκύψουν όταν καταστραφούν κάποιες πεποιθήσεις από την εμπειρία του 

τραύματος (Janoff-Bulman, 2006). Όπως και με τον επιπολασμό της μετατραυματικής 

ανάπτυξης, υπάρχει έλλειψη σε έρευνες που να διερευνούν τους μηχανισμούς της 

μετατραυματικής ανάπτυξης στους βετεράνους του Ηνωμένου Βασιλείου (Palmer et 

al., 2016). 

Μεγάλο μέρος της έρευνας για τη μετατραυματική ανάπτυξη βασίζεται σε ένα ευρύ 

φάσμα τραυμάτων από επιζώντες από καρκίνο (Danhauer, Russel, Tedeschi et. al., 

2013) μέχρι επιζώντες από τρομοκρατικές επιθέσεις (Butler, Blasey, Garlan et. al., 

2005). Αυτά μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα με τα στρατιωτικά τραύματα εξαιτίας των 

διαφορών, όπως η συχνή επαναλαμβανόμενη έκθεση σε τραύμα σε στρατιωτικά 

πλαίσια ή η έλλειψη αντιπροσωπείας που σχετίζεται με τη δράση ως απάντηση στη 

στρατιωτική διοίκηση. Έτσι, είναι πιθανό ότι τα ευρήματα από μεγάλο μέρος της 

υπάρχουσας ερευνητικής βάσης, μπορεί να μην είναι γενικευμένα στον πληθυσμό των 
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βετεράνων. Ενώ μια επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, που διεξήχθη στις ΗΠΑ, 

υποστήριξε τη δυνατότητα εφαρμογής της Απογραφής Μετατραυματικής Ανάπτυξης 

(PTGI) και των πέντε διαστάσεών της στον πληθυσμό των βετεράνων (Palmer, Graca 

& Occhietti, 2012), ωστόσο αυτό δε διεξήχθη στον πληθυσμό των βετεράνων του 

Ηνωμένου Βασιλείου με συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες. Ως εκ 

τούτου, δε μπορεί να ληφθεί ως απόδειξη ότι το PTGI θα μπορούσε να χάσει στοιχεία 

μετατραυματικής ανάπτυξης ενός μεμονωμένου ατόμου (Palmer et al., 2016). 

Η Απογραφή Μετατραυματικής Ανάπτυξης (PTGI) είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο ποσοτικό μέτρο στη μελέτη της ανάπτυξης (Joseph & Linley, 2008). 

Αυτή η μελέτη (Palmer et al., 2016) εξέτασε τη ζωντανή εμπειρία της μετατραυματικής 

ανάπτυξης σε βετεράνους του Ηνωμένου Βασιλείου, που βίωσαν στρατιωτικό τραύμα 

και εν συνεχεία έλαβαν θεραπεία για συμπτωματολογία διαταραχής μετατραυματικού 

στρες. Η εκδήλωση, του πως η μετατραυματική ανάπτυξη βιώθηκε από το 

συγκεκριμένο δείγμα, περιγράφτηκε από τα ακόλουθα υποθέματα: αποδοχή της χροιάς 

αρνητικών γεγονότων και συναισθημάτων, εκτίμηση του εξωτερικού κόσμου, σύνδεση 

με τους άλλους, επανεκτίμηση της αίσθησης του σκοπού και σταδιακή διαδικασία του 

χρόνου. Το πώς τα ίδια τα άτομα κατανοούν πως συνέβη η ανάπτυξη περιγράφτηκε 

από τα ακόλουθα υποθέματα: κατάλυση της κρίσης, προληπτικά δεσμευτική αλλαγή, 

ανοιχτή νοοτροπία για αναζήτηση βοήθειας, σύνδεση με τους άλλους μέσω κοινών 

εμπειριών που σχετίζονται με το τραύμα, κατανόηση των αντιδράσεων στο τραύμα και 

καλά ενημερωμένο δίκτυο υποστήριξης (Palmer et al., 2016).  

Η διάσταση «εκτίμηση της ζωής» του PTGI έχει ομοιότητες με την «εκτίμηση του 

εξωτερικού κόσμου» και η διάσταση «συσχετιζόμενοι με τους άλλους», 

συμπεριλαμβάνεται στη μετατραυματική ανάπτυξη. Μερικοί βετεράνοι περιέγραψαν 

πιο λεπτές εμπειρίες σαν ανάπτυξη, όπως το να είσαι σε θέση να δεχθείς και να δεις τις 
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αποχρώσεις του γκρι σε αρνητικά γεγονότα και συναισθήματα. Είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός, ότι οι τρόποι και οι αλλαγές της ζωής στο δείγμα των βετεράνων, δεν 

ευθυγραμμίζονται με τη βιβλιογραφία σε όλα τα σημεία. Προγενέστερη βιβλιογραφία, 

έδειξε ότι στις γυναίκες βρέθηκε υψηλότερη βαθμολογία μετατραυματικής ανάπτυξης 

(Tedeschi & Calhoun, 1996). Δεδομένου τούτου, το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης 

που αποτελείται μόνο από άντρες, μπορεί να έχει αντίκτυπο στην περιγραφή της 

έκτασης της ανάπτυξης (Palmer et al., 2016).  

Η μεγάλη σημασία της κοινωνικής υποστήριξης συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα 

μετατραυματικής ανάπτυξης (Schroevers et. al., 2010) και αυτό ενισχύθηκε και από τα 

ευρήματα με το δείγμα των βετεράνων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη βιβλιογραφία 

αυτό αναφέρεται ως «συντροφιά εμπειρογνωμόνων» (Tedeschi & Calhoun, 2006b). 

Στο συγκεκριμένο δείγμα, εκδηλώθηκε με τη μορφή των μελών της οικογένειας ή 

συνεργατών και αποτελεί κοινό τόπο με άλλους βετεράνους. Αυτά τα υποθέματα 

αναδεικνύουν τη σημασία της συμπερίληψης της οικογένειας ή των συντρόφων στη 

θεραπεία ή και την ανάρρωση μετά από στρατιωτικό τραύμα. Προτείνουν επίσης, 

υποστήριξη από ομοιογενείς ομαδικές θεραπείες ή υποστήριξη από δίκτυα, που 

προωθούν τη βελτίωση της ανάπτυξης (Palmer et al., 2016). 

Η αποδοχή και η κατανόηση των αντιδράσεών τους στο τραύμα ήταν σημαντική για 

τους συμμετέχοντες σε αυτό το δείγμα. Οι βετεράνοι επωφελήθηκαν από την 

ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευσή τους να εξηγήσουν γιατί τα αρνητικά 

συμπτώματά τους είχαν εμφανιστεί μετά το τραύμα. Η κατανόηση της δομής της 

μετατραυματικής διαταραχής του στρες και των μηχανισμών του, επέτρεψαν στους 

βετεράνους να κατανοήσουν, ότι οι ψυχολογικές αντιδράσεις τους στο τραύμα, δεν 

ήταν ενδεικτικές των χαρακτηριστικών ή των εγγενών λαθών τους (Tedeschi, 2011).  

Αυτή η διαβεβαίωση και η αποκατάσταση της αίσθησης του εαυτού ως ενός ατόμου 
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λειτουργικού, θα μπορούσε να είναι το απαραίτητο θεμέλιο για τη βελτίωση της 

ανάπτυξης (Tedeschi & Calhoun, 2004). Αυτή η αποκατάσταση μπορεί να έχει 

ιδιαίτερη σημασία στο στρατιωτικό πλαίσιο, όπου οι πολιτιστικές και επαγγελματικές 

ανάγκες, απαιτούν από το στρατιωτικό προσωπικό να συνεχίσει όπως πριν τα 

τραυματικά συμβάντα. Κατά συνέπεια, οι ψυχολογικές αντιδράσεις τους μπορεί να 

θεωρηθούν ως προσωπική αποτυχία, παρά ως λειτουργική αντίδραση στο τραύμα 

(Palmer et al., 2016).  

Οι βετεράνοι ανέφεραν ότι η επίτευξη του μέγιστου σημείου της κρίσης επί της ουσίας, 

έδρασε σαν καταλύτης, ώστε να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη, κάτι που τους 

οδήγησε στην εμπειρία της ανάπτυξης. Αυτό το θέμα επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα 

συναισθηματικής δυσφορίας που βιώθηκαν από τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, 

πριν αυτοί οδηγηθούν στην ανάπτυξη. Άλλα υποθέματα έχουν οριοθετήσει πιθανές 

συνθήκες που δύνανται να προωθήσουν στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μιας 

ενεργού δέσμευσης για αλλαγή και μιας ανοιχτής νοοτροπίας. Αυτά τα ευρήματα έχουν 

πιθανές επιπτώσεις στην αξιολόγηση της ετοιμότητας για οποιαδήποτε δομημένη 

παρέμβαση, που στοχεύει στην προώθηση της μετατραυματικής ανάπτυξης (Tedeschi, 

2011). 

Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία που αναφέρεται στη μετατραυματική ανάπτυξη 

αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια, η εγκυρότητά της αμφισβητήθηκε από 

κάποιους.  Υποστηρίζεται ότι η μετατραυματική ανάπτυξη είναι απλά η ανθεκτικότητα 

στο τραύμα και η ικανότητα αντιμετώπισης και αυτό υποτιμάται, λόγω της τάσης της 

έρευνας να επικεντρώνεται σε όσους αγωνίζονται να το αντιμετωπίσουν (Bonano, 

2004). Υπάρχει η πιθανότητα οι εμπειρίες, που περιγράφονται από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα και αποδίδονται στην ανάπτυξη, να είναι στην πραγματικότητα η μείωση 

των συμπτωμάτων της ακολουθούμενης για τη μετατραυματική διαταραχή του στρες 
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θεραπείας ή ένας μηχανισμός αντιμετώπισης, που αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση 

των αντιδράσεων στο τραύμα. Ο συγχρονισμός της συλλογής των δεδομένων ενδέχεται 

να έχει μειώσει την ικανότητα οριοθέτησης του συγκεκριμένου ζητήματος. Υπάρχει η 

πιθανότητα οι εμπειρίες που περιγράφονται, να αποτελούν εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου 

αντίδραση στη θεραπεία παρά στο τραύμα (Palmer et al., 2016).   

Η εμπειρία του τραύματος μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις που υπερβαίνουν την 

αντιμετώπιση και την απλή προσαρμογή (Tedesch & Calhoun, 1998). Η 

μετατραυματική ανάπτυξη, σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζει μια μεταστροφή στην 

ικανότητα, τη γνώση, την αντίληψη επιφέροντας με αυτό τον τρόπο θετικές αλλαγές 

στην αυτοαντίληψη, τις σχέσεις και τη στάση απέναντι στη ζωή, 

συμπεριλαμβανομένων των φιλοσοφικών και πνευματικών αλλαγών (Fosse, 2005). 

Περιγράφεται ως μια ποιοτική αλλαγή δια μήκους των τομέων της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας (Cryder, Kilmer, Tedeschi & Calhoun, 2006). Η μετατραυματική 

ανάπτυξη, μπορεί να φέρει μια νέα αίσθηση εμπιστοσύνης και ικανότητας και νέα 

αίσθηση πιθανότητας για  επανεκτίμηση της ζωής και πνευματική ανάπτυξη (Cryder et 

al., 2006).  Έχει εντοπιστεί άλλωστε, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους τραύματος, 

όπως ο βιασμός, οι ασθενείς με καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, οι φροντιστές 

παιδιών που νοσηλεύονται και το πένθος (Sheikh & Marotta, 2005). 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 40 ανθρώπους που αναπτύχθηκαν 

μετατραυματικά μετά από γεγονότα της ζωής, όπως εμπειρίες που τους έφεραν κοντά 

στο θάνατο, διαζύγιο, σοβαρή ασθένεια, απώλεια εργασίας, οι περισσότεροι από 

αυτούς διένυσαν μία μαύρη περίοδο στην ψυχή, όπου οι προϋπάρχουσες αξίες τους 

τέθηκαν υπό αμφισβήτηση και η ζωή έπαψε να έχει νόημα. Μετά από αυτό, πέρασαν 

μια φάση πνευματικής αναζήτησης προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι τους 

συνέβη και να βρουν νέες αξίες. Όταν τελικά βρήκαν νέες πνευματικές αρχές στη ζωή 
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τους, ξεκίνησαν και να τις εφαρμόζουν εισερχόμενοι σε μια φάση πνευματικής 

ολοκλήρωσης. Βρήκαν νέο νόημα και σκοπό στη ζωή τους με ευγνωμοσύνη για τη ζωή 

που ζουν, μετά από τόση αναταραχή που βίωσαν (Neal, Lichteinstein & Banner, 1999). 

Σε μελέτη 32 ατόμων (Taylor, 2012) που υπέστησαν ψυχολογική μεταμόρφωση, 

διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί περίοδος τραύματος και αναταραχής στη ζωή τους. 

Κάποια από αυτά ανέφεραν προσωρινές εμπειρίες πνευματικής φύσεως, αλλά τα 

περισσότερα βίωσαν ψυχολογικό μετασχηματισμό. Αυτές οι εμπειρίες ορίζονται ως 

εμπειρίες μετασχηματισμού προκληθείσες από ταλαιπωρία. Οι τύποι του τραύματος 

είχαν να κάνουν με αναστάτωση και έντονο άγχος, σοβαρές ασθένειες, πένθος, 

αναπηρία, κατάθλιψη, αλκοολισμό και εμπειρίες σχετικές με το θάνατο (ατυχήματα ή 

ιατρικές καταστάσεις). Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στα άτομα 

αυτά ήταν βελτιωμένες σχέσεις, αίσθηση σύνδεσης, περισσότερο αλτρουιστική και 

λιγότερο υλιστική στάση ζωής, αυξημένη ευεξία και αυξημένη αντίληψη, μειωμένος 

φόβος θανάτου και μειωμένη γνωστική δραστηριότητα. Ο λόγοι της ψυχολογικής 

αυτής αλλαγής εντοπίζονται στον κατακερματισμό των ψυχολογικών δεσμών και την 

αποδοχή.  

Οι πνευματικές ή μυστικιστικές εμπειρίες συχνά ερμηνεύονται ως εξαιρετικά θετικές 

εμπειρίες. Πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως εμπειρίες αρπαγής, εντός των οποίων το 

άτομο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με αυξημένη ένταση, βιώνει μια ισχυρή 

αίσθηση εσωτερικής ευημερίας και ενότητας με το περιβάλλον του γνωρίζοντας μια 

δύναμη καλοσύνης και αρμονίας που διαπερνά τον κόσμο (Happold, 1986; Hardy, 

1979, Hay, 1987; Johnson, 1959; Taylor, 2012). 

Φαίνεται σχεδόν παράδοξο λοιπόν, ότι οι εμπειρίες συχνά προκαλούνται από 

καταστάσεις κατάθλιψης, έντονης απελπισίας και ψυχικής αναταραχής. Σε έρευνα που 
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πραγματοποιήθηκε (Hardy, 1979), η απελπισία και η κατάθλιψη ήταν η πιο κοινή αιτία 

πνευματικών εμπειριών, έχοντας το προβάδισμα με 18%, ακολουθούσε με 13,5% η 

προσευχή και ο διαλογισμός και με 12,2% η φυσική ομορφιά. 

Το τραύμα και η αναταραχή, μπορεί να είναι τα πιο ισχυρά κίνητρα πνευματικών 

εμπειριών, με την έννοια ότι οι εμπειρίες που δημιουργούνται, είναι εξαιρετικά έντονες. 

Κάποιες φορές μπορεί να είναι τόσο ισχυρές, που να οδηγήσουν σε μόνιμη αλλαγή της 

ύπαρξης ή σε μια μόνιμη κατάσταση φώτισης (Taylor, 2012). 

Σύμφωνα με έρευνα (Grof, 2000), μια πνευματική έκτακτη ανάγκη είναι μια έντονη 

και δραματική εμπειρία, που διαταράσσει την κανονική σταθερή δομή του νου, 

απελευθερώνοντας νέες ενέργειες και δυνατότητες και φέρνοντας έτσι την πιθανότητα 

ψυχολογικού μετασχηματισμού. Οι πνευματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

μπορούν να προκληθούν από γιόγκα, διαλογισμό, ακραία σωματική άσκηση και 

ισχυρές σεξουαλικές εμπειρίες. Ίσως όμως πιο συχνά, προκαλούνται από μια 

τραυματική συναισθηματική εμπειρία (Grof, 2000).  Όπως αναφέρει ο Grof (2000), 

αυτό το τραύμα μπορεί να είναι η απώλεια μιας σημαντικής σχέσης, όπως ο θάνατος 

στενού συγγενή ή παιδιού, το τέλος μιας ερωτικής σχέσης ή το διαζύγιο. Κατά τον ίδιο 

τρόπο η απώλεια της εργασίας ή της περιουσίας ή μια σειρά αποτυχιών, μπορεί να 

προηγηθούν της έναρξης μιας πνευματικής έκτακτης ανάγκης.  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αλλαγή που επέρχεται μέσω των πνευματικών 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, χαρακτηρίζεται από μονιμότητα. Πρόκειται για μια 

πνευματική εμφάνιση νέων δυνατοτήτων, που είναι εμφανείς κατά το σύνηθες και 

αλλάζουν μόνιμα την ψυχή του ανθρώπου (Taylor, 2012). 

Οι εμπειρίες μετασχηματισμού που προκαλούνται από ταλαιπωρία, είναι ένα είδος 

αλλαγής ψυχολογικής, που μπορεί να λάβει χώρα μετά από περιόδους έντονης 
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αναταραχής και τραύματος. Συχνά, δημιουργούν μία μόνιμη αλλαγή στην ταυτότητα, 

κρυσταλλοποιώντας μια νέα ψυχολογική κατάσταση που ισοδυναμεί με την 

αυτοπραγματοποίηση ή ίσως και τη φώτιση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί 

ως λανθάνουσα μέσα σε όλα  τα άτομα ή μερικά από αυτά, αλλά μπορεί να σχηματιστεί 

μόνο όταν η ψυχή διαλύεται ως δομή. Η διάλυση αυτή οφείλεται στο σπάσιμο των 

ψυχολογικών δεσμών, που διατηρούν τη φυσιολογική αίσθηση του εαυτού (Taylor, 

2012). 

Η μετατραυματική ανάπτυξη είναι μια σχετικά νέα περιοχή έρευνας (Tedeschi, 1999). 

Η ιδέα εισήχθη είκοσι χρόνια πριν και ορίζεται μέσα από τις αντιλήψεις της θετικής 

ψυχολογικής αλλαγής, που βιώθηκε ως αποτέλεσμα του αγώνα απέναντι σε εξαιρετικά 

προκλητικές συνθήκες ζωής (Tedeschi & Calhoun, 2004). Άλλοι όροι που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως η εύρεση οφέλους (Tomich & 

Helgeson, 2004), δείχνουν ένα προφίλ και ένα αποτέλεσμα αντιμετώπισης (Zoellner & 

Maercker, 2006) και θετικές ψευδαισθήσεις (Taylor & Armor, 1996). Αυτό το εύρος 

όρων δείχνει την πολυπλοκότητα του φαινομένου, με διαφορετικούς θεωρητικούς να 

δίνουν έμφαση στην αλλαγή ταυτότητας και αίσθησης του εαυτού (Pals & McAdams, 

2004), στην αλλαγή της ευημερίας (Joseph & Linley, 2005) και στην αλλαγή 

κοινωνικοψυχολογικών (Hobfol, Hall, Canetti-Nisim et al., 2007) πόρων (διεύρυνση 

τρόπων απόκρισης σε μια κατάσταση). Παρόλα αυτά, υπάρχει κοινή συναίνεση σε 

πέντε τομείς μετατραυματικής ανάπτυξης: αυξημένη αποδοχή των δυνατών 

προσωπικών σημείων, βελτιωμένες σχέσεις με τους άλλους, πνευματική ανάπτυξη, 

εντοπισμός νέων δυνατοτήτων για τη ζωή κάποιου και αυξημένη εκτίμηση της ζωής 

(Tedeschi & Calhoun, 2004). 

Η αλλαγή σε ατομικό επίπεδο εντοπίστηκε σε τρία υποθέματα: διορατικότητα και 

σαφήνεια (επανεκτίμηση της ζωής κάποιου, συνειδητοποιώντας ποιοι είναι οι φίλοι 
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του, λιγότερη έμφαση στον υλισμό και τις κοινωνικές προσδοκίες), προσωπικότητα, 

οπτική ζωής και δεξιότητες (περισσότερη αυθεντικότητα, βελτιωμένη ικανότητα 

αντιμετώπισης του άγχους, εκμάθηση διαχείρισης του χρόνου) και υγεία, τρόπος ζωής 

και ενδιαφέροντα (απλούστερη ζωή, νέες δυνατότητες, καλύτερες συνήθειες ύπνου). 

Το θέμα της αλλαγής σε διαπροσωπικό επίπεδο αναπτύχθηκε συνδυάζοντας δύο 

υποθέματα: τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους (βελτιώσεις στην 

επικοινωνία, περισσότερος χρόνος μαζί τους, αφήνοντας τις τοξικές σχέσεις) και τη 

θέση ή τον ρόλο στην κοινωνία (επιθυμία για ανταπόδοση και δοτικότητα, επιθυμία 

για εδραίωση ουσιαστικής ύπαρξης στην κοινωνία). Υπήρχε περισσότερη συμμετοχή 

σε θρησκευτικού ή σε  πνευματικού επιπέδου παραδείγματα, αυξάνοντας τη συμμετοχή 

σε θρησκευτικούς θεσμούς και θετικές θρησκευτικές εμπειρίες (Slade, Rennick-

Egglestone, Blackie, Llewellyn-Beardsley, Franklin, Hui, Thornicroft, McGranahan, 

Pollock, Priebe, Ramsay, Roe & Deakin, 2019). 

Η έννοια της ανάκαμψης στην ψυχική υγεία σημαίνει βελτιωμένη ποιότητα ζωής, 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι συμπτωμάτων. Η ανάρρωση όμως, διαφέρει από τις 

παραδοσιακές κλινικές προτεραιότητες της ύφεσης των συμπτωμάτων και της 

λειτουργικής αποκατάστασης (Palmquist, Patterson, O’Donovan et al., 2017) και μια 

συστηματική ανασκόπηση εντόπισε πέντε διαδικασίες ανάρρωσης: συνδεσιμότητα, 

ελπίδα, ταυτότητα, σημασία και ενδυνάμωση (Leamy, Bird, Le Boutillier et al., 2011). 

Τα τρέχοντα στοιχεία, καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανάκαμψης και συμπεριλαμβάνει την αποκατάσταση των υπαρχόντων πτυχών της 

ταυτότητας και την κατασκευή νέων πτυχών (Dunkley & Bates, 2015).  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Slade et al., 2019) οι 64 από τους 77 συμμετέχοντες 

(83%), παρουσίασαν στοιχεία μετατραυματικής ανάπτυξης. Προσδιορίστηκαν έξι 

υπερισχύουσες κατηγορίες (αυτοανακάλυψη, αίσθηση του εαυτού, προοπτική ζωής, 
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ευεξία, σχέσεις, πνευματικότητα) βασισμένες στην οπτική, ότι η μετατραυματική 

ανάπτυξη εμπλέκει τη μάθηση για τον εαυτό (αυτοανακάλυψη) και την εκτίμηση της 

ζωής (προοπτική ζωής). Αισθητά θετικά αποτιμημένες αλλαγές, δίνουν μεγαλύτερη 

έμφαση στην αυτοδιαχείριση (ευεξία) και μεγαλύτερη σημασία στη σύνδεση με τις 

σχέσεις (σχέσεις) και τη πνευματική ή θρησκευτική δέσμευση (πνευματικότητα). Οι 

κατηγορίες δεν είναι ταξινομημένες και τα άτομα μπορούν να ξεκινήσουν από 

οποιοδήποτε σημείο επεξεργαζόμενα τη διαδικασία (Slade et al., 2019). 

Η ποσοτική έρευνα στην περιοχή της μετατραυματικής ανάπτυξης, αποκάλυψε ότι 

μετά από ένα τραυματικό συμβάν συμβαίνουν συχνά αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων 

σε πέντε τομείς: προσωπική δύναμη (αντιληπτές αλλαγές στον εαυτό), σχέση με τους 

άλλους, εκτίμηση της ζωής (αυξημένη υπαρξιακή συνειδητοποίηση), αναγνώριση νέων 

δυνατοτήτων και πνευματική αλλαγή (Tedeschi & Calhoun, 1996; Tedeschi & 

Calhoun, 2004). Επιπλέον, όσοι αντλούν δύναμη από τραυματικά γεγονότα ζωής 

επιδεικνύουν επίσης καλύτερη ανάρρωση και προσαρμογή που συχνά οδηγεί σε 

συνεχή θετική αλλαγή και ανάπτυξη (Park, 2010).  

2.3.11 Μετατραυματική ανάπτυξη και κατάθλιψη 

Η μετατραυματική ανάπτυξη είναι πλέον μια έννοια καθιερωμένη, σχετιζόμενη με το 

τραύμα, το οποίο προήλθε από την εμπειρία ενός και μόνο τραυματικού γεγονότος. Η 

μετατραυματική ανάπτυξη, ευρέως αναφέρεται συσχετιζόμενη με το τραυματικό 

γεγονός και με τις συνέπειες της ψυχικής υγείας, όπως είναι η κατάθλιψη. Ωστόσο, η 

κατεύθυνση των σχέσεων ανάμεσα στη μετατραυματική ανάπτυξη και την κατάθλιψη 

δεν είναι κάτι κοινό για όλες τις μελέτες. Για παράδειγμα, η μετατραυματική ανάπτυξη 

βρέθηκε να μετριάζει την αρνητική σχέση με την ποιότητα ζωής, τόσο για την 

κατάθλιψη, όσο και για το μετατραυματικό στρες σε 58 νορβηγούς επιζώντες στους 
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οποίους πήραν συνέντευξη 2 και 6 χρόνια μετά το τσουνάμι του 2004 στην 

Νοτιοανατολική Ασία (Siqveland, Nygaard, Hussain, Tedeschi & Heir, 2015). Άλλες 

μελέτες έχουν δείξει ότι η μετατραυματική ανάπτυξη σχετίζεται με υψηλότερο επίπεδο 

κατάθλιψης, όπως μια μελέτη που παρακολούθησε επί δύο χρόνια 316 επιζώντες του 

σεισμού της πόλης L’ Aquila στην Ιταλία το 2009 (Bianchini, Giusti, Salza et al., 2017). 

Ομοίως, υψηλότερη μετατραυματική ανάπτυξη συσχετίστηκε με χαμηλότερη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες και υψηλότερη κατάθλιψη σε 186 Ιρακινούς 

φοιτητές με Μ.Ο. 13 εμπειριών αντιπαλότητας σχετιζόμενες με τον πόλεμο (Magruder, 

Kilic & Koryurek, 2015). Υπάρχουν κάποια στοιχεία καμπυλογραμμικής συσχέτισης 

ανάμεσα στην κατάθλιψη και την μετατραυματική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, δύο 

μελέτες επιζώντων επίθεσης (n=270 άτομα στο σύνολο) βρήκαν επιζώντες με χαμηλά 

ή υψηλά επίπεδα μετατραυματικής ανάπτυξης, αναφερόμενα περισσότερο ως 

συμπτώματα μετατραυματικού στρες (και στις δύο μελέτες) και κατάθλιψης (στη μία 

μελέτη) παρά με ενδιάμεσα επίπεδα ανάπτυξης (Kleim & Ehlers, 2009). Απαιτείται 

διαχρονική μελέτη για να γίνει πλήρως κατανοητό, πως οι αναφορές της 

μετατραυματικής ανάπτυξης αλληλεπιδρούν με την κατάθλιψη στην ανάρρωση από το 

τραυματικό συμβάν. 

Η μετατραυματική ανάπτυξη σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη, όπως για 

παράδειγμα τη μεταμόσχευση ήπατος (Perez-San-Gregorio, Martin-Rodriguez, Borda-

Mas et al., 2017) και το εγκεφαλικό επεισόδιο (Shipley, Luker, Thijs et al., 2018). 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συσχετίζουν τη μετατραυματική ανάπτυξη με την ψύχωση 

και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας (Dunkley, Bates, Foulds et al., 2007). Η 

συννοσηρότητα της κατάθλιψης με τη μετατραυματική ανάπτυξη είναι συχνή. Για 

παράδειγμα, γύρω στο 50% των ανθρώπων με σχιζοφρένεια, έχουν επίσης εμπειρία 

κατάθλιψης (Buckley, Miller, Lehrer et al., 2009). Τόσο η εμπειρία της ψύχωσης, όσο 
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και οι συνακόλουθες εμπειρίες κοινωνικών διακρίσεων και αναδρομής, προκαλούνται 

από αντιδράσεις στο σύστημα ψυχικής υγείας και μπορεί να δημιουργούν τραύμα 

(Bloom & Farragher, 2010; Priebe, Broker & Gunkel, 1998). Τελικά, κάποιοι άνθρωποι 

με εμπειρία ψύχωσης, αναφέρουν μετατραυματική ανάπτυξη (Chadwick, 1997; Roe & 

Chopra, 2003).  

Μια μετα-ανάλυση συσχέτισε την ανάπτυξη με τη μείωση της κατάθλιψης (Helgeson, 

Reynolds & Tomich, 2006) και η έρευνα βρήκε σχέση, ανάμεσα στην παρουσία 

μετατραυματικής ανάπτυξης και καλύτερης ανταπόκρισης στη θεραπεία για την 

κατάθλιψη (Joseph & Linley, 2008). Καταστροφικά γεγονότα, όπως πένθος, σοβαρή 

ασθένεια, φυσική καταστροφή, αυτοκινητιστικό ατύχημα ή άλλη απειλητική για τη 

ζωή πρόκληση, έχουν μεγάλη επίδραση στα άτομα. Μελέτες έχουν περιγράψει, πως 

τραυματικά γεγονότα μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής, 

οδηγώντας σε ασθένειες όπως η μετατραυματική διαταραχή του στρες και η 

καταθλιπτική συμπτωματολογία (Bal & Jensen, 2007; Claycomb, Charak, Kaplow, 

Layne, Pynoos & Elhai, 2016; Firenze, Aleo, Ferrara, Maranto, Cascia & Restivo, 2015; 

Lai, Tiwari, Beaulieu, Self-Brown & Kelley, 2015). 

2.3.12 Μετατραυματική ανάπτυξη-τραύμα-μετατραυματικό στρες 

Το 1990 ο Martin Seligman εισήγαγε το κίνημα της θετικής ψυχολογίας, 

υποστηρίζοντας τη μελέτη των θετικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών και 

εστιάζοντας στην ευημερία σε συνδυασμό με πιθανή ανάπτυξη (Luthans & Youssef, 

2004). Λόγω της ανάπτυξης της θετικής ψυχολογίας, αυξανόμενες μελέτες 

διερεύνησαν την ενδεχόμενη θετική συνέπεια μετά το τραύμα (Linley & Joseph, 2004; 

Park, Chmielewski & Blank, 2010; Park, Cohen & Murch, 1996). Η πιο κοινή 

αντίδραση στο τραύμα είναι η μετατραυματική ανάπτυξη (Xin Xu, Mu-li Hu, Yu Song, 



 76 

Zhang-xiu Lu, You-qiao Chen, Da-xing Wu & Tao Xiao, 2016). Ο ορισμός της 

μετατραυματικής ανάπτυξης είναι ευρέως αποδεκτός ως θετική ψυχολογική αλλαγή 

μετά την εμφάνιση εξαιρετικά απαιτητικών για τη ζωή περιστάσεων (Tedeschi & 

Calhoun, 2004). 

Η μετατραυματική ανάπτυξη είναι συχνά μέρος της ανάκαμψης της ψυχικής υγείας. Οι 

αλλαγές είναι συμβατές με την έρευνα για την ανάπτυξη που ακολουθεί το τραύμα, 

αλλά με περισσότερη έμφαση στην αυτοανακάλυψη, την ενεργή αυτοδιαχείριση της 

ευημερίας και την ενσωμάτωση εμπειριών που σχετίζονται με ασθένειες. Η ανάπτυξη 

που βασίζεται στο τραύμα, είναι προτιμότερος όρος για τους συμμετέχοντες που είχαν 

εμπειρία τραύματος. Η ενημερωμένη από το τραύμα ψυχική υγειονομική περίθαλψη, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τις έξι προαναφερθείσες κατηγορίες ως βάση για νέες 

προσεγγίσεις στην υποστήριξη της ανάκαμψης (Slade et al., 2019). 

Το ποσοστό επιβίωσης από καρκίνο του μαστού αυξάνεται παγκοσμίως, λόγω της 

έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία και είναι 

γνωστό, ότι η διάγνωση του καρκίνου αποτελεί μια εξαιρετικά στρεσογόνα εμπειρία 

και μπορεί να έχει βαθύτατη επίδραση στη ζωή ενός ασθενή. Οι επιζώντες έχουν να 

διαχειριστούν πολλές ψυχοκοινωνικές επιπλοκές που δημιουργούνται από τη διάγνωση 

και τη θεραπεία. Σε πολλές ασθενείς με καρκίνο του μαστού, βιώθηκαν αισθήματα 

αβεβαιότητας για το μέλλον και άλλα ψυχολογικά προβλήματα, όπως αισθήματα 

ενοχής, λύπης και μετατραυματικού στρες. Γενικά, ο καρκίνος θεωρείται ένας χρόνιος 

επίμονος στρεσογόνος παράγοντας που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή 

του ασθενή, ειδικά όσων από αυτούς βρίσκονται σε νεότερη ηλικία. Οι άνθρωποι που 

διαγιγνώσκονται με καρκίνο συχνά βιώνουν δυσμενείς εμπειρίες, 

συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της δικής τους θνησιμότητας. Επιπλέον, η 
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θεραπεία του καρκίνου διαταράσσει τη ζωή του ασθενή για μια παρατεταμένη περίοδο 

(Mehrabi, Hajian, Simbar, Houshyari & Zayeri, 2015). 

Οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

μετατραυματικό στρες μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Η ποιότητα ζωής τους 

μειώνεται, καθώς εμφανίζονται ψυχολογικά προβλήματα. Η ποιότητα ζωής τους επί 

της ουσίας, διαμορφώνεται αναλόγως της στάσης που αποφασίζουν οι ίδιοι να 

κρατήσουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, 

το στρες που προκύπτει από τον καρκίνο και οι επιπλοκές, μπορεί να οδηγήσουν σε 

θετικές ψυχολογικές αλλαγές και μετατραυματική ανάπτυξη σ’ ένα διαφορετικό τομέα 

της ζωής. Το 1996 οι Tedeschi & Calhoun περιέγραψαν τη μετατραυματική ανάπτυξη, 

σαν μία «θετική ψυχολογική αλλαγή που βιώθηκε, ως αποτέλεσμα του αγώνα με 

εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής». Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η 

μετατραυματική ανάπτυξη, οδηγεί τους ασθενείς να υιοθετήσουν έναν καλύτερο τρόπο 

ζωής και να αποκτήσουν ψυχοκοινωνική ευεξία, υψηλότερη ποιότητα ζωής και 

καλύτερη προσαρμογή στη ζωή με καρκίνο. Αναφέρεται επίσης, ότι οι θετικές αλλαγές 

που βιώθηκαν από τους ασθενείς με καρκίνο, δύνανται να επιφέρουν προσαρμογή στη 

ζωή τους. Η μετατραυματική ανάπτυξη αποτελεί ένα ζήτημα με δύο πτυχές, 

εποικοδομητικές και παραπλανητικές, οι οποίες αναμένεται να συσχετιστούν με υγιή 

και αδύναμη προσαρμογή αντίστοιχα. Αυτές οι πτυχές της μετατραυματικής ανάπτυξης 

σχετίζονται άμεσα με την ικανότητα των ασθενών να χρησιμοποιούν στρατηγικές 

αντιμετώπισης, όταν βιώνουν ένα αγχωτικό γεγονός  (Mehrabi et al., 2015). 

Η χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης και τρόπου διαχείρισης της κατάστασης από 

γυναίκες με καρκίνο του μαστού, εξαρτάται από διάφορα ζητήματα 

συμπεριλαμβανομένου του σταδίου του καρκίνου, του τύπου της θεραπείας, της 

κουλτούρας της ασθενούς και των αντιλήψεών της για τη συγκεκριμένη ασθένεια. 
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Αυτά είναι ζητήματα που επηρεάζουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ασθενείς, 

προκειμένου να προσαρμοστούν ψυχολογικά στην κατάστασή τους. Αυξάνοντας την 

εκπαίδευση της μετατραυματικής ανάπτυξης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, 

επιτρέπεται στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προετοιμάσουν κατάλληλα 

προγράμματα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και ενδυνάμωσης για τη διευκόλυνση της 

μετατραυματικής ανάπτυξης και προσαρμογής των γυναικών στο θέμα υγείας που 

αντιμετωπίζουν και προσαρμογής σε μια νέα πραγματικότητα. Παρά το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον και την έρευνα στον τομέα αυτό, σχετικές μελέτες έχουν διεξαχθεί κυρίως 

σε δυτικές χώρες και οι πληροφορίες για τη μετατραυματική ανάπτυξη σε γυναίκες 

άλλων πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των ιρανών μουσουλμάνων, είναι 

περιορισμένες. Οι μελέτες που προηγήθηκαν δε, βασίστηκαν σε ποσοτική έρευνα και 

λόγω αυτού, αντανακλούν την έλλειψη βαθιάς κατανόησης των εμπειριών που 

σχετίζονται με μετατραυματική ανάπτυξη μεταξύ ιρανών γυναικών με καρκίνο του 

μαστού. Ωστόσο, η μελέτη των Mehrabi et al. (2015) στόχευσε στη βαθιά διερεύνηση 

των εμπειριών ασθενών με μετατραυματική ανάπτυξη. 

Αυτή η ποιοτική μελέτη (Mehrabi et al., 2015) επικεντρώθηκε σε θετικές ψυχολογικές 

αλλαγές που βίωσαν οι Ιρανές γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Όπως αποκάλυψαν τα 

αποτελέσματα, ο καρκίνος του μαστού επιδρά στην υγεία τους πολυδιάστατα και 

εξαιτίας αυτού οι ασθενείς βιώνουν, τόσο αρνητικές, όσο και θετικές αλλαγές στη ζωή 

τους. Από τους περισσότερους συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη, βιώθηκαν θετικές 

αλλαγές. Τα επαναλαμβανόμενα θέματα στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων 

περιλαμβάνουν εκτίμηση της ζωής, σταθερότητα, πνευματική ευημερία, 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση. Όλα αυτά συναντώνται στη βιβλιογραφία για τη 

μετατραυματική ανάπτυξη και συνάδουν με την ψυχολογική ανάπτυξη που βιώνουν 

όσοι έχουν αντιμετωπίσει τραυματικά συμβάντα. Σύμφωνα με παρόμοια ευρήματα, 
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βρέθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη μελέτη βίωσαν αύξηση της 

εκτίμησης της ζωής, μετά τις προκλήσεις του καρκίνου. Οι γυναίκες αυτές άλλαξαν 

προτεραιότητες και το νόημα της ζωής τους αναδιαμορφώθηκε. Οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στην έναρξη μιας σκέψης για την αξία της υγείας και την ευγνωμοσύνη 

στο Θεό, το χρονικό διάστημα μετά τον καρκίνο που βίωσαν (Mehrabi et al., 2015).  

Οι Cebeci, Yangin & Tekeli (2012) ανέφεραν παρόμοιες εμπειρίες που αντλήθηκαν 

από Τουρκάλες με καρκίνο του μαστού. Έχουν γίνει πολλές μελέτες σε αυτό τον τομέα, 

που επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της πνευματικότητας και των θρησκευτικών 

πρακτικών στην ικανότητα των ασθενών να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο του μαστού 

και να ανακουφιστούν από το ψυχικό άγχος που προκύπτει. Τα ευρήματα της έρευνας 

των Mehrabi et al. (2015) συνάδουν με εκείνα άλλων ερευνών που αναφέρονται στην 

πεποίθηση, ότι ο Θεός και η θρησκεία βοηθούν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τον 

καρκίνο. Σύμφωνα με πολλές άλλες έρευνες, διαπιστώθηκε ότι η θρησκεία και οι 

πνευματικές προσεγγίσεις είναι παράγοντες-κλειδιά στην ικανότητα των Ιρανών 

γυναικών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, που δημιουργεί ο καρκίνος του μαστού. 

Η ανακάλυψη άλλων πτυχών της ζωής ήταν ένα άλλο θέμα που ανέκυψε  από τις 

αφηγήσεις των συμμετεχόντων (Mehrabi et al., 2015). Οι γυναίκες αυτές είπαν ότι η 

διάγνωσή τους με καρκίνο, επέφερε επανεκτίμηση του νοήματος της ζωής και 

προσπάθεια για απόλαυση της ζωής, εστιάζοντας σε σημαντικές αξίες. Ανέφεραν 

μάλιστα, ότι μετά τη διάγνωση οι προτεραιότητές τους άλλαξαν ολοκληρωτικά. Αυτές 

οι αλλαγές, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως θετικές συναισθηματικές αλλαγές, 

εξαιτίας της προσαρμογής σε εξαιρετικά προκλητικά γεγονότα της ζωής, όπως ο 

καρκίνος. Κάποιες γυναίκες, δήλωσαν ότι βίωσαν μια νέα αίσθηση ευθύνης έναντι των 

άλλων ασθενών που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση. Ανέφεραν επίσης ότι έτειναν να 

συμπαθούν τους άλλους ασθενείς (Guba & Lincoln, 1994; Mehrabi et al., 2015).     
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Συμπερασματικά, η πλειονότητα των επιζώντων με καρκίνο στο στήθος, παρουσίασαν 

θετικές ψυχολογικές αλλαγές και μετατραυματική ανάπτυξη σε διάφορες διαστάσεις. 

Οι Ιρανές μουσουλμάνες γυναίκες, εστίασαν κυρίως στις θετικές αλλαγές που 

σημειώθηκαν στις πνευματικές τους πεποιθήσεις και την τάση τους προς αναζήτηση 

πνευματικής βοήθειας μετά την εμπειρία του καρκίνου (Mehrabi et al., 2015). 

Ωστόσο, η έως τώρα έρευνα δεν έχει μελετήσει πλήρως τον διακεκριμένο ρόλο, που 

ζητήματα σωματικά και υγείας βασιζόμενα σε τραύμα, όπως ο καρκίνος, μπορεί να 

διαδραματίσουν στη μετατραυματική ανάπτυξη (Barskova & Oesterreich, 2009). Η 

εμπειρία του σωματικού τραύματος έχει στοιχεία μοναδικά συγκριτικά με τα άλλα 

τραύματα, λόγω της εσωτερικής φύσης και του άμεσου αντίκτυπου στο σώμα. Έτσι, 

μπορεί να συμβάλλει σε μια εμπειρία μετατραυματικής ανάπτυξης που διαφέρει από 

τις πέντε διαστάσεις (Tedeschi & Calhoun, 1996). Η ύπαρξη σωματικής εστίασης στη 

μετατραυματική έρευνα έχει προταθεί προσφάτως (Hefferon et al., 2008; Hefferon, 

Grealy & Mutrie, 2009; Hefferon, 2012; Kampman, Hefferon, Wilson & Beale, 2015) 

στα άτομα που αναρρώνουν από σωματικό τραύμα και ενδέχεται να χρειαστεί να 

δημιουργήσουν μία νέα σχέση με το σώμα τους.  Η αλλαγή της στάσης προς την υγεία 

και η αγάπη της σωματοψυχικής αρχής, βοηθά το σώμα μας να γίνει ισχυρό και κατ’ 

επέκταση το μυαλό μας να γίνει ισχυρότερο (Walsh, Groarke, Morrison, Durkan, 

Rogers & Sullivan, 2018).  

Υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση ότι τα τρέχοντα εργαλεία μέτρησης δεν 

καταγράφουν επαρκώς το πλήρες φάσμα των μετατραυματικών αποκρίσεων (Cohen, 

Hettler & Pane, 1998; Park & Lechner, 2006) ειδικά σε σχέση με τα θετικά 

αποτελέσματα, που διευκολύνονται μέσω της εμπειρίας ενός σωματικού τραύματος, 

όπως η ασθένεια (Cohen et al., 1998). Επιπλέον, υπάρχουν δυνητικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στη διαδικασία της ανάπτυξης που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί πλήρως, 
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όπως η κατάσταση της υγείας, το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας και ο ρόλος 

του σώματος. Επομένως, είναι σημαντικό για τους ερευνητές να διερευνήσουν το ευρύ 

φάσμα των σωματικών και ψυχολογικών οφελών που εντοπίζονται σε επιζώντες που 

παρουσιάζουν μετατραυματική ανάπτυξη (Stanton, Bower & Low, 2006; Urcuyo, 

Boyers, Carver & Antoni, 2005).  

Έχουν γίνει προσπάθειες για την επέκταση του κυρίαρχου μοντέλου μετατραυματικής 

ανάπτυξης (Sabiston, McDonough & Crocker, 2007; Tedeschi & Calhoun, 2004). Σε 

έρευνα των Sabiston et al. (2007) για παράδειγμα, παρουσιάστηκε το πρώτο μοντέλο 

μετατραυματικής ανάπτυξης, που περιελάμβανε άλλους παράγοντες εκτός από αυτούς 

που παραδοσιακά ορίζονται και εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης (Sabiston 

et. al., 2007). Τα ευρήματα, που προέκυψαν από μια ομάδα επιζώντων με καρκίνο του 

μαστού, αποκάλυψαν μια μοναδική σχέση ανάμεσα στη φυσική αυτοαντίληψη και τη 

συνολική αυτοεκτίμηση στη διαδικασία της ανάπτυξης (Sabiston et. al., 2007). Οι 

ερευνητές ανέδειξαν ένα αναθεωρημένο μοντέλο θετικής ανάπτυξης, που 

περιελάμβανε εστίαση στη σωματική δραστηριότητα και τον προσωπικό έλεγχο, 

καθώς και μια αλλαγή στη φυσική αυτοαντίληψη (Walsh et. al., 2018).  

Η σχετικά νέα έννοια της σωματικής μετατραυματικής ανάπτυξης διερευνήθηκε 

αποκλειστικά σε γυναίκες που βίωσαν καρκίνο του μαστού (Hefferon et. al., 2009). Η 

εξέταση της μετατραυματικής ανάπτυξης σε επιζώντες από καρκίνο του προστάτη, 

παρέχει την ευκαιρία να προσδιορίσουν τον βαθμό στον οποίο οι ηλικιωμένοι άντρες 

που επέζησαν από τον καρκίνο, βίωσαν αυτό το φαινόμενο (Thornton & Perez, 2006). 

Ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 693 άντρες με καρκίνο του προστάτη με Μ.Ο. 

ηλικίας τα 66 χρόνια (Walsh et. al., 2018). Η εμπειρία του καρκίνου του προστάτη, 

βρέθηκε να έχει αντίκτυπο στις ενσωματωμένες αντιλήψεις των αντρών. Επιπλέον, ο 
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βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες βίωσαν μια νέα αφύπνιση του σώματος, δείχνει 

μια ξεχωριστή διάσταση ανάπτυξης μετά από σωματικό τραύμα (Walsh et. al., 2018). 

Η ποιοτική αυτή μελέτη, αναδεικνύει νέα στοιχεία που υποστηρίζουν την έννοια της 

σωματικής μετατραυματικής ανάπτυξης σε ηλικιωμένους ενήλικες άνδρες με καρκίνο 

του προστάτη, ειδικά δεδομένης της λίγης προσοχής που δίνεται σε παρόμοια 

περιστατικά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Επιπλέον, ζητήματα μέτρησης 

μπορεί να επιδεινώσουν την έρευνα που επιδιώκει να οριοθετήσει τις σχέσεις, ανάμεσα 

στη μετατραυματική ανάπτυξη και τα αποτελέσματα που ακολουθούν τη σωματική 

ασθένεια ή το τραύμα. Η συμπερίληψη μιας φυσικής διάστασης της μετατραυματικής 

ανάπτυξης είναι σημαντικό κατά την εξέταση της ανάπτυξης μετά από ασθένεια, ειδικά 

με ομάδες ανδρών επιζώντων με καρκίνο του προστάτη που μπορεί να βιώνουν 

παρενέργειες σε εξέλιξη μετά τη θεραπεία. Η ανάπτυξη ενός ψυχομετρικού εργαλείου 

αυτής της επιπρόσθετης όψης της μετατραυματικής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας ένα 

μεγάλο δείγμα και ισχυρά μέσα επικύρωσης, είναι ένα σταδιακό βήμα στην 

αναγνώριση της σημασίας της μετατραυματικής ανάπτυξης στο σωματικό τραύμα και 

είναι επιτακτική η ανάγκη για την προώθηση των αναγκών των επιζώντων του 

τραύματος σε ότι αφορά την προσαρμογή και την ευημερία (Walsh et. al., 2018).     

Ενώ, η μετατραυματική ανάπτυξη έχει μελετηθεί σε ανθρώπους που επέζησαν από 

καταστροφές, όπως τσουνάμι (Hafstad, Gil-Rivas, Kilmer & Raeder, 2010; Siqveland 

et al., 2015) και σεισμούς (Xu & Wu, 2014; Zhou & Wu, 2016), σχετικά, λίγες είναι 

αυτές που έχουν ερευνήσει τη μετατραυματική ανάπτυξη σε εργαζόμενους στον τομέα 

της υγείας. Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είναι διαρκώς αντιμέτωπη με 

θυμωμένους, άρρωστους, θλιμμένους και ετοιμοθάνατους ανθρώπους, κάτι που την 

κάνει περισσότερο ευάλωτη στο τραύμα, σε σχέση με εργαζόμενους σε άλλα 

επαγγέλματα. Επιπρόσθετοι στρεσογόνοι παράγοντες περιλαμβάνουν την έλλειψη 
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ισορροπίας στο δίπτυχο προσπάθεια-ανταμοιβή, κακή ποιότητα ύπνου, εργατικά 

ατυχήματα, νυχτερινές βάρδιες, βία στο εργασιακό περιβάλλον, παρατεταμένα 

χρονοδιαγράμματα εργασίας και αγχωτικές σχέσεις γιατρού-ασθενή (Rutledge, Stucky, 

Dollarhide, Shively, Jain, Wolfson, Weinger & Dresselhaus, 2009; 

Stucky, Dresselhaus, Dollarhide, Shively, Maynard, Jain, Wolfson, Weinger & 

Rutledge, 2009). Οι Inoue, Tsukano, Muraoka, Kaneko & Okamura (2006) βρήκαν ότι 

το 62,7% των ψυχιατρικών νοσοκόμων, αντιμετώπισαν βία στο χώρο εργασίας και 

κάποιες από αυτές, διαγνώστηκαν με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Περίπου το 

20% των Ιαπώνων ιατρών υπέφεραν από αϋπνία. Επιπλέον, οι γιατροί και ειδικά οι 

γυναίκες γιατροί, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονίας σε σχέση με τον γενικό 

πληθυσμό. Στην Κίνα υπάρχει έλλειψη γιατρών. Η αναλογία των γιατρών προς τον 

γενικό πληθυσμό (1:735), είναι πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με τις δυτικές χώρες 

(1:280-1:640) (Dai, Zhang, Sun, Li, Shen & Liu, 2015). Γι’ αυτό τον λόγο, οι Κινέζοι 

εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας μπορεί να υποφέρουν από πιο σοβαρά ψυχολογικά 

προβλήματα. Στην πραγματικότητα, το 76,9% των Κινέζων γιατρών, αναφέρουν 

συμπτώματα εξάντλησης (Wen, Cheng, Hu, Yuan, Hao & Shi, 2016). Τα συμπτώματα 

του άγχους, της κατάθλιψης και της βίας στον εργασιακό χώρο, είναι ευρέως 

διαδεδομένα στους εργαζόμενους στην κινεζική υγειονομική περίθαλψη (Gong, Han, 

Chen, Dib, Yang, Zhuang, Chen, Tong, Yin & Lu, 2014; Gong, Han, Yin, Yang, 

Zhuang, Chen & Lu, 2014; Sun, Chang & Wang, 2012; Wang, Wei, Chi, Hui & Wang, 

2010). Η υψηλών προκλήσεων εργασία, που εμπλέκει την ανθρώπινη ζωή, οδηγεί σε 

αυξημένη ευαλωτότητα στην εξουθένωση και το τραύμα. Ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι 

σε νοσοκομεία δεν αναφέρουν άμεση εμπειρία τραύματος, η ένταση της δουλειάς, η 

ενσυναίσθηση, η εκτεταμένη επαφή με τους ασθενείς και η συναισθηματική εμπλοκή 

μαζί τους, μπορούν να οδηγήσουν σε έμμεσο τραύμα, μέσω αντιπροσωπευτικών 
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τραυματισμών (Pearlman & Mac Ian, 1995; Sabin-Farrell & Turpin, 2003; Taubman-

Ben-Ari & Weintroub, 2008). Προηγούμενες μελέτες, αποκάλυψαν ότι γιατροί μπορεί 

να υποφέρουν από συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής του στρες, μετά από τη 

θεραπεία μεγάλου αριθμού θυμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις θανάτου ασθενών (Firth-

Cozens, Midgley & Burges, 1999). Το εναλλακτικό τραύμα, όχι μόνο προκαλεί βλάβη, 

αλλά μπορεί να προκαλέσει και μετατραυματική ανάπτυξη σε εργαζόμενους στον 

τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, ύστερα από έκθεση σε επιζώντες από σεξουαλική 

κακοποίηση οι κλινικοί αναφέρουν μεγαλύτερη πνευματική ευημερία (Brady, Guy, 

Poelstra & Brokaw, 1999). Εξαιτίας των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, η 

υγειονομική περίθαλψη αναγνωρίζεται ως βασικό επάγγελμα για το κοινό, το οποίο 

βοηθά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξης των εργαζομένων στην υγεία. 

Έτσι, οι νοσοκόμες παρουσίασαν υψηλότερη μετατραυματική ανάπτυξη από τις 

κοινωνικές λειτουργούς, όταν εργάζονταν με θύματα πολέμου (Wiesel, Goldblatt, 

Eisikovits & Admi, 2009). Οι ψυχοθεραπευτές που εργάζονται με επιζώντες από 

τραύμα, έχουν δείξει θετικές αλλαγές παρόμοιες με αυτές εκείνων που βιώνουν άμεσα 

τραυματικά γεγονότα (Arnold, Calhoun, Tedeschi & Cann, 2005).   

Η μετατραυματική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευτικός παράγοντας, που 

μειώνει τη θλίψη και το άγχος. Μια προγενέστερη μελέτη, διαπίστωσε ότι η 

ικανοποίηση της ζωής εξαρτάται περισσότερο από τη μετατραυματική ανάπτυξη, παρά 

από τη βία στον εργασιακό χώρο (Itzhaki, Peles-Bortz, Kostistky, Barnoy, Filshtinsky 

& Bluvstein, 2015). Η ανάπτυξη των προγραμμάτων παρέμβασης στοχεύει στην 

αύξηση της μετατραυματικής ανάπτυξης, η οποία θα ωφελήσει την ποιότητα ζωής, θα 

μειώσει την εξάντληση που προκαλεί η εργασία και θα αυξήσει την ποιότητα της 

φροντίδας στο προσωπικό του νοσοκομείου (Xin Xu et. al., 2016).   
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Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρχε μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη ανάμεσα στη 

μετατραυματική ανάπτυξη και τη συναισθηματική εξουθένωση, αποπροσωποποίηση, 

άγχος, κατάθλιψη και στρες, ενώ υπήρχε μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη 

μετατραυματική ανάπτυξη και το προσωπικό επίτευγμα, εγγενής και εξωγενής 

ικανοποίηση (Xin Xu et. al., 2016). Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι οι βαθμολογίες της 

μετατραυματικής ανάπτυξης, αποτελούν έναν έγκυρο δείκτη της ποιότητας ζωής και 

εργασίας των εργαζομένων στην υγεία. Βρέθηκε ότι η θετική ψυχολογική παρέμβαση 

που εφαρμόστηκε στην εν λόγω μελέτη, βελτίωσε σημαντικά την μετατραυματική 

ανάπτυξη των συμμετεχόντων (Xin Xu et. al., 2016).  

Μέσω της ψυχοσωματικής αυτοαξιολόγησης και της ψυχολογικής αξιολόγησης, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα (Xin Xu et. al., 2016) έμαθαν για τα προσωπικά 

ψυχολογικά τους θέματα. Η συνειδητοποίηση των ευπαθειών τους μπορεί να 

ενθαρρύνει τον συμμετέχοντα να αναζητήσει κοινωνική υποστήριξη, κάτι που έχει 

επίσης αποδειχθεί ότι προάγει τη μετατραυματική ανάπτυξη (Mangelsdorf & Eid, 

2015; Neimeyer, 2004).  Τα τραυματικά γεγονότα αναπόφευκτα οδηγούν σε 

συναισθηματικές αντιδράσεις. Η χρήση αρνητικών στρατηγικών, όπως το αλκοόλ και 

το κάπνισμα, μπορεί προσωρινά να βελτιώσει τη διάθεση, αλλά αυτές οι συμπεριφορές 

δεν αποτελούν καλές λύσεις μακροπρόθεσμα για την αντιμετώπιση των 

συναισθηματικών προβλημάτων. Ωστόσο, οι θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως 

η άσκηση και οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες, είναι μέθοδοι που βοηθούν στην 

πρόληψη και διαχείριση του στρες (Meadors & Lamson, 2008; Saadat, Snow, 

Ottenheimer, Dai & Kain, 2012) και ως εκ τούτου προωθούν τη μετατραυματική 

ανάπτυξη. Η φάση της συναισθηματικής διαχείρισης των παρεμβάσεων στη 

συγκεκριμένη μελέτη, ενθάρρυνε νέες δεξιότητες που βοήθησαν τους συμμετέχοντες 

να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης και μια πιο υγιεινή 
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προσέγγιση αντιμετώπισης των τραυματικών γεγονότων. Ο διαλογισμός και οι τεχνικές 

χαλάρωσης των μυών, είναι ωφέλιμες για την ανάπτυξη συναισθηματικής 

σταθερότητας (Krasner, Epstein, Beckman et al., 2009).   

Ένα αναδυόμενο πεδίο ψυχολογικής έρευνας, ασχολείται με τις εμπειρίες θετικής 

αλλαγής που ακολουθούν τα τραυματικά γεγονότα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί 

νέοι αιτούντες άσυλο, ωφελούμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών, όχι μόνο 

αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται τις επιδράσεις των τραυματικών τους εμπειριών, 

αλλά και κάποιοι επιτυγχάνουν μια υψηλή ποιότητα ζωής, έχοντας ακόμα και 

ακαδημαϊκές αναζητήσεις (Sutton, Robbins, Senior & Gordon, 2006). Τα τελευταία 

χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρήθηκε δραματική αύξηση στον αριθμό των 

ατόμων που αναζητούσαν άσυλο. Υπολογίστηκε ότι ο πληθυσμός των προσφύγων που 

ζουν γύρω από το Λονδίνο, είναι γύρω στις 240.000 (Bardsley & Storkey, 2000)  εκ 

των οποίων το 40% αφορά παιδιά που έφτασαν στη χώρα ασυνόδευτα (Davies & 

Webb, 2000). Τα συμπτώματα της μετατραυματικής διαταραχής του στρες, όπως η 

ενοχλητική επανεμφάνιση, η υπερβολική διέγερση και η συνήθης αποφυγή του 

παρόντος, ακολουθούν τις τραυματικές εμπειρίες. Συγκριτικά με τους πληθυσμούς των 

ενηλίκων, σχετικά πρόσφατα οι ερευνητές έχουν διερευνήσει τις επιπτώσεις του 

τραύματος σε παιδικούς πληθυσμούς προσφύγων και μη προσφύγων. Είναι γενικά 

αποδεκτό ανάμεσα σε πολλούς ερευνητές, ότι ο βαθμός της ψυχολογικής δυσφορίας 

που βιώθηκε από προσφυγόπαιδα που εκτέθηκαν στο τραύμα του πολέμου, είναι 

σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που έχει εκτεθεί σε 

διαφορετικά τραυματικά γεγονότα σε περίοδο ειρήνης (Ajdukovic & Ajdukovic, 1998; 

Fazel & Stein, 2002; Sourander, 1998; Yule, Stuvland, Baingana & Smith, 2003).  

Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι γύρω στο 50% των παιδιών προσφύγων, δεν 

παρουσιάζουν μετατραυματική διαταραχή του στρες ή συναισθηματική και 
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συμπεριφορική ψυχοπαθολογία κλινικής σημασίας (Sourander, 1998). Αυτό το 

γεγονός έχει αγνοηθεί από πολλούς ερευνητές στο εν λόγω πεδίο (Glenn, 2002). Η τάση 

εστίασης σε αρνητικά συμπτώματα σε προσφυγικούς πληθυσμούς, έχει δεχθεί κριτική 

από την Berman (2001). Σχολιάζει το πώς οι μελέτες έχουν επισημάνει «αδυναμίες και 

ελλείμματα», ενώ την ίδια στιγμή «παραβλέπουν τα δυνατά σημεία και τους πόρους 

που διατίθενται στα παιδιά αυτά για να μεγαλώσουν και να ευδοκιμήσουν, 

αντιμετωπίζοντας φαινομενικά υπερβολικές προκλήσεις» (Berman, 2001).  

Κάποιοι ερευνητές έχουν αρχίσει να υιοθετούν μια πιο θετική ψυχολογική προοπτική 

και έχουν βρει σημαντικά στοιχεία, που υποστηρίζουν πιο θετικές αποκρίσεις μετά το 

πέρας τραυματικών γεγονότων. Επί παραδείγματι, οι Linley & Joseph (2003) βρήκαν 

ότι μεταξύ 30% έως 90% επιζώντων από τραύμα, κυρίως σε δυτικούς πληθυσμούς, 

αναφέρουν εμπειρίες ανάπτυξης. Οι ερευνητές αναπτύσσουν ψυχολογικά μοντέλα για 

να εξηγήσουν την εμφάνισή της, αλλά χρήζει περαιτέρω έρευνας η επαλήθευση των εν 

λόγω ευρημάτων (Linley & Joseph, 2003; Tedeschi & Calhoun, 2004). 

Οι Tedeschi & Calhoun (1995), πρότειναν για πρώτη φορά ένα επεξηγηματικό μοντέλο 

μηχανισμών για τον τρόπο που συμβαίνει η μετατραυματική ανάπτυξη. Βασίστηκαν 

στο έργο του Janoff-Bulman (1992), σκεφτόμενοι πως οι τραυματικές εμπειρίες 

μπορούν να συντρίψουν υποθέσεις του εαυτού ως άξιου και του κόσμου ως 

καλοπροαίρετου και ουσιαστικού. Καθώς οι επιζώντες του τραύματος προσπαθούν να 

επαναδομήσουν την οπτική τους για τον κόσμο, προσαρμογές σε προγενέστερα 

σχήματα, μπορεί να περιλαμβάνουν πιο θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό και τους 

άλλους. Γνωστικές διαδικασίες, όπως παρεμβατικές σκέψεις και αποφυγή, θεωρούνται 

μηχανισμοί που επιτρέπουν την επεξεργασία της δυσφορίας. Οι εν λόγω γνωστικές 

διαδικασίες, επιτρέπουν την περάτωση τριών κύριων εργασιών μέσω των οποίων είναι 
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δυνατόν να προκύψει η ανάπτυξη: διαχείριση, κατανόηση και νόημα (Sutton et al., 

2006).   

Μια σημαντική κριτική για το μοντέλο των Tedeschi & Calhoun, έχει να κάνει με την 

περιορισμένη εκτίμηση που δόθηκε στον ρόλο των πολιτιστικών παραγόντων και στην 

επιρροή που μπορεί να έχουν στις εμπειρίες ανάπτυξης. Παρά το ότι, ο ρόλος των 

κοινωνικών σχέσεων είναι υπό συζήτηση, λίγη προσοχή έχει δοθεί στο ευρύτερο 

πολιτιστικό πλαίσιο (McMillen, 2004; Pals & McAdams, 2004; Park, 2004). Μεγάλο 

μέρος της φροντίδας που παρέχεται σε πληθυσμούς προσφύγων που αναρρώνουν από 

τραυματικές εμπειρίες, βασίζονται σε θεωρητικά μοντέλα κατανόησης που έχουν 

αναπτυχθεί από μια δυτική σύλληψη του προβλήματος (Davies & Webb, 2000). Αυτά 

τα μοντέλα λοιπόν, είναι πιθανό να μην  παρέχουν την καλύτερη δυνατή στήριξη σε μη 

δυτικούς πληθυσμούς.  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Sutton et al., 2006), είχε στόχο να εξερευνήσει πόσο 

οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες έχουν εμπειρίες τραύματος και τα σημαντικά 

νοήματα που προσκολλήθηκαν στις εμπειρίες αυτές, οι οποίες οδήγησαν σε θετικές 

αλλαγές και αισθήματα ανάπτυξης απέναντι σε τόσο πολλές αντιξοότητες. Οι 

Woodward & Joseph (2003) διεξήγαγαν μελέτη που έδειξε ότι οι άνθρωποι που έχουν 

αναφέρει περισσότερες εμπειρίες ανάπτυξης οι οποίες ακολούθησαν το τραύμα, 

μακροπρόθεσμα είχαν καλύτερη προσαρμογή.  

Τα ευρήματα της μελέτης (Sutton et al., 2006), επεσήμαναν τον σημαντικό ρόλο της 

κοινωνικής υποστήριξης, των δραστηριοτήτων και των θρησκευτικών πεποιθήσεων 

στη μετατραυματική ανάπτυξη και τη θετική αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό για την 

κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, οι παρεμβάσεις των 

παρόχων υπηρεσιών να εστιάζουν στις ομάδες υποστήριξης, τις εξωσχολικές 



 89 

δραστηριότητες, την εθελοντική εργασία και την ένταξη σε θρησκευτικές κοινότητες.   

Οι επαγγελματίες, θα πρέπει επίσης να παρέχουν έναν χώρο όπου οι νέοι αυτοί 

άνθρωποι θα αισθάνονται ασφαλείς να αποκαλύψουν την τραυματική τους εμπειρία 

μέσα από την επαφή τους με άτομα που θα ακούν, θα αποκρίνονται και θα τους 

μεταδίδουν ενσυναίσθηση, κατανόηση και ζεστασιά (Sutton et al., 2006). 

Όπως προαναφέρθηκε, τα δυτικά μοντέλα της μετατραυματικής ανάπτυξης έχουν 

δεχθεί κριτική για την έλλειψη προσοχής προς τα πολιτιστικά πλαίσια, στα οποία 

μπορεί να υπάρξει θετική αλλαγή. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης  

(Sutton et al., 2006) βρέθηκαν τελικά να συνάδουν με το μοντέλο των Tedeschi & 

Calhoun (2004). Η σημασία των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην προώθηση 

συναισθημάτων θετικής αλλαγής είναι τεράστια, καθώς πολλοί από αυτούς τους 

συμμετέχοντες προέρχονται από χώρες όπου η κουλτούρα και η θρησκεία είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες (Sutton et al., 2006).   

Οι πολιτιστικές επιρροές των εκάστοτε προσφύγων έχουν βαρύνοντα ρόλο και 

σχετίζονται με την ευαισθησία των υπηρεσιών. Αν στους πρόσφυγες παρέχονται 

υπηρεσίες και γίνονται διαδικασίες ασυμβίβαστες με τις πολιτιστικές τους καταβολές 

και πεποιθήσεις, αν δεν υπάρχουν διερμηνείς και πληροφορίες σχετικές με την υγεία 

επί παραδείγματι, τότε σίγουρα το πλαίσιο δεν είναι τόσο βοηθητικό για την 

προσαρμογή και τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Οι προγραμματιστές αντίστοιχων 

υπηρεσιών, μπορούν να βοηθηθούν εξισορροπώντας τις πολιτιστικές διαφορές και 

αξιοποιώντας την εμπειρία, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική. Τα ευρήματα 

των ερευνών (Omeri et al., 2004; Omeri et al., 2006; Sutton et al., 2006), καταδεικνύουν 

ότι οι επαγγελματίες που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και ανακούφιση της αγωνίας των εν λόγω ατόμων. 

Είναι αυτοί, που τους βοηθούν να οικοδομήσουν τον «γκρεμισμένο» γι’ αυτούς κόσμο, 
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αναγνωρίζοντας εκ νέου την αξία τους ως άνθρωποι και τον κόσμο γύρω τους ως 

καλοκάγαθο (Sutton et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Διαδικασίες εκτέλεσης της έρευνας 

Η έρευνα με τίτλο «Ενδοψυχικό τραύμα και το αποτύπωμά του στην ανθρώπινη 

ύπαρξη. Απαρχή της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελεί η αυτεπίγνωση» ξεκίνησε το 

Φεβρουάριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Το 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε κλήθηκαν να απαντήσουν γνωστοί και φίλοι με 

ειλικρίνεια, έτσι ώστε να μην υπάρξουν εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο σκοπός της 

έρευνας και η ανωνυμία των συμμετεχόντων πέραν του ότι αναφερόταν πριν τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γραπτά, εξηγήθηκε και προφορικά σε τηλεφωνική 

επικοινωνία του ερευνητή με κάθε συμμετέχοντα. Η εξήγηση των βημάτων ήταν σαφής 

και σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την 

ερευνήτρια ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για να λύσουν τυχόν απορίες. 

3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 
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Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοχορηγούμενο 

ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής. Η επιλογή αυτού του είδους ερωτηματολογίου 

έγινε διότι παρουσιάζει πλεονεκτήματα και βοηθά στην υλοποίηση των στόχων της εν 

λόγω έρευνας. Η χορήγηση ενός ερωτηματολογίου συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων 

και συμπεριλαμβάνει έναν αξιόλογο όγκο πληροφοριών σχετικών με το υπό μελέτη 

θέμα, δεν έχει επιπρόσθετο κόστος και διαρκεί λίγο.  

Βέβαια, δεν είναι λίγα τα μειονεκτήματα χορήγησης ενός ερωτηματολογίου και της 

επιλογής του ως εργαλείου συλλογής δεδομένων. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι πως 

ο ερευνητής δε δύναται να γνωρίζει κατά πόσον οι συμμετέχοντες στη μελέτη απαντούν 

με ειλικρίνεια. Ο αριθμός των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν ενδέχεται να είναι 

περιορισμένος ενώ υφίσταται και το ενδεχόμενο επιβολής από την πλευρά του 

ερευνητή του τρόπου με τον οποίο θα απαντήσουν οι συμμετέχοντες. Κάθε 

παραλήπτης του ερωτηματολογίου μπορεί να επεξεργαστεί και να κατανοήσει την κάθε 

ερώτηση με διαφορετικό τρόπο. Στην εν λόγω έρευνα ωστόσο, υπήρξε προσπάθεια σε 

γραπτό και προφορικό επίπεδο να δοθούν επαρκείς οδηγίες και διευκρινίσεις, έτσι ώστε 

να αποφευχθεί τυχόν παραπλάνηση των συμμετεχόντων. Με αυτό τον τρόπο 

περιορίστηκαν τυχόν μειονεκτήματα, όπως άλλωστε και με τη χρήση ενός 

ερωτηματολογίου αξιόπιστου και έγκυρου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και ότι σε καμία περίπτωση οι απαντήσεις τους δεν 

κρίνονται ως λάθος ή σωστές παρά μόνο αφήνουν το ψυχικό τους αποτύπωμα. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν στον προσωπικό τους χώρο χωρίς την 

παρουσία ή την επιρροή του ερευνητή και είχαν τη δυνατότητα να απαντούν με 

ειλικρίνεια και αυθορμητισμό.   

3.3 Λειτουργικοί ορισμοί  
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Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να λάβει χώρα η έρευνα 

συνοψίζονται στις παρακάτω: 1) Ερωτηματολόγιο ιατρικού ιστορικού και 

δημογραφικών στοιχείων, 2) Κλίμακα Μέτρησης Συνολικής Ανίχνευσης Ψυχικού 

Τραύματος (Global Psychotrauma Screen [GPS]), 3) Κλίμακα εστίασης στα βασικά 

χαρακτηριστικά των CPTSD και PTSD (International Trauma Questionnaire [ITQ]), 4) 

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Ψυχικών Διαταραχών (Symptom Check List 90-R [SCL 

90-R]) (Donias, S., Karastergiou, A. & Manos, N., 1991) 5) Κλίμακα Εξέτασης 

Μετατραυματικής Ανάπτυξης (Post Traumatic Growth Inventory [PTGI]) (Calbari, E. 

& Anagnostopoulos, F., 2010; Tedeschi, R. G. & Calhoun, L.G., 1996). 

3.4 Ψυχομετρικά Εργαλεία 

3.4.1 Ερωτηματολόγιο ιατρικού ιστορικού και δημογραφικών πληροφοριών 

Στο πρώτο μέρος του εν λόγω ερωτηματολογίου υπάρχει μια ομάδα ερωτήσεων που 

αφορούν την οικογενειακή κατάσταση του ερωτηθέντος, την ηλικία του, τον αριθμό 

των παιδιών που τυχόν έχει και το μορφωτικό του επίπεδο. Σε ότι αφορά την ερώτηση 

περί οικογενειακής κατάστασης, οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

μεταξύ πέντε επιπέδων: α) άγαμος/η, β) έγγαμος/η, γ) χήρος/α, δ) διαζευγμένος/η, ε) 

σε διάσταση. Στην ερώτηση περί μορφωτικού επιπέδου οι συμμετέχοντες είχαν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε έξι επίπεδα: α) διδακτορικές σπουδές, β) μεταπτυχιακές 

σπουδές, γ) Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., δ) Λύκειο, ε) Γυμνάσιο, στ) Δημοτικό σχολείο. Τέσσερα 

ήταν τα επίπεδα μεταξύ των οποίων επέλεγαν οι ερωτώμενοι για τον αριθμό των 

παιδιών: α) περισσότερα από δύο, β) δύο, γ) ένα, δ) κανένα. Στο δεύτερο μέρος θίχθηκε 

το ιατρικό ιστορικό. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν είχαν να κάνουν με: α) τη 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, β) ποικίλα προβλήματα υγείας και γ) τυχόν 

υποβληθείσες χειρουργικές επεμβάσεις.  
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3.4.2 Συνολική Ανίχνευση Ψυχικού Τραυματισμού - Global Psychotrauma Screen 

(GPS) 

Το GPS είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σύντομης διάρκειας που αποβλέπει στον 

έλεγχο μιας σειράς τραυμάτων σχετιζόμενων με ψυχολογικά προβλήματα αλλά και 

τους παράγοντες προστασίας και κινδύνου. Ειδικότερα, διερευνά μεταβλητές σχετικές 

με: α) την κατάθλιψη, β) το άγχος, γ) την μετατραυματική διαταραχή του άγχους, δ) 

την αποσύνδεση σώματος πνεύματος, ε) την αυτοτραυματική συμπεριφορά, στ) 

τραύματα κατά την παιδική ηλικία, ζ) άλλα αγχογόνα συμβάντα, η) την κατάχρηση 

ουσιών, θ) το ιστορικό τυχόν ψυχολογικών προβλημάτων, ι) τα κοινωνικά, 

συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα, κ) την ψυχολογική ανθεκτικότητα και λ) 

την κοινωνική υποστήριξη. Είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο με μορφή απαντήσεων 

ναι/όχι που αποτελείται από 22 ερωτήματα. Δύναται να συμπληρωθεί μέσα σε λίγα 

λεπτά και πρόκειται για ένα εργαλείο ευαίσθητο σε ότι αφορά την ανάδυση 

προβλημάτων/συμπτωμάτων. Η βαθμολογία της συγκεκριμένης κλίμακας μπορεί να 

εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη όλους του παράγοντες προστασίας και κινδύνου αλλά 

και όλες τις μεταβλητές. Αν αθροιστούν όλα τα στοιχεία των υποκλιμάκων και των 

συμπτωμάτων μπορούν να υπολογιστούν τα συμπτώματα της κλίμακας (Olff, Bakker, 

Frewen, Aakvaag, Ajdukovic, Brewer, Elmore Borbon, Cloitre, Hyland, Kassam-

Adams, Knefel, Lanza, Lueger-Schuster, Nickerson, Oe, Pfaltz, Salgado, Seedat, 

Wagner, Schnyder, U. & Global Collaboration on Traumatic Stress, 2020).  Από το 

συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση στην 

μετατραυματική διαταραχή του άγχους, την κατάθλιψη, την αποσύνδεση σώματος-

πνεύματος και στα τραύματα κατά την παιδική ηλικία.  

3.4.3 Διεθνές Ερωτηματολόγιο Ψυχικού Τραύματος – International Trauma 

Questionnaire (ITQ) 
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Πρόκειται για ένα μέτρο αναφοράς διαγνωστικής φύσεως του σύνθετου PTSD 

(CPTSD) και του PTSD, έτσι όπως ορίζεται στην ενδέκατη έκδοση Διεθνούς 

Ταξινόμησης Aσθενειών (ICD-11), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διεθνούς επιπέδου 

εφαρμογή της μέσα από την εστίαση στα κύρια συμπτώματα μιας διαταραχής. Η 

αξιολόγηση της συγκεκριμένης κλίμακας έχει σχέση με τον ορισμό της λειτουργικής 

εξασφάλισης τόσο για το CPTSD όσο και για το PTSD (Cloitre, Shelvin, Brewin, 

Brisson, Roberts, Maercker, Karatzias, Hyland, 2018).  

Το ICD-11 έχει σχέση με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και με τη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες ως δύο διακριτές διαταραχές που συνδέονται με το 

τραύμα. Εξετάστηκε η κατασκευαστική και παραγοντική εγκυρότητα των CPTSD και 

ICD-11 PTSD, χρησιμοποιώντας το ITQ (Διεθνές Ερωτηματολόγιο Τραύματος) ως 

μέτρο για την εν λόγω διαταραχή. Στο ITQ δίνονται στους ερωτώμενους 

κατευθυντήριες για τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να εντοπίσουν και να εστιάσουν στην εμπειρία που τους δημιούργησε 

τον μεγαλύτερο προβληματισμό και εν συνεχεία να απαντήσουν στις συγκεκριμένες 

ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτή την εμπειρία, βάζοντας κύκλο στο πότε 

ακριβώς συνέβη: «πριν από περισσότερο από είκοσι χρόνια», «πριν από δέκα έως 

είκοσι χρόνια», «πριν από πέντε έως δέκα χρόνια», «πριν από ένα έως πέντε χρόνια», 

«πριν από έξι έως δώδεκα μήνες», «λιγότερο από έξι μήνες πριν». Στη συνέχεια, 

έπονται εννέα ερωτήσεις όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να τσεκάρουν την 

απάντηση που συσχετίζεται περισσότερο με τη δική τους προσωπική αγχωτική ή 

τραυματική εμπειρία από την οποία επηρεάστηκαν και ένιωσαν σχετική ενόχληση τον 

περασμένο μήνα. Οι ερωτώμενοι σε αυτό το σημείο εκτιμούν τη συχνότητα έκθεσης 

μέσα από μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων: Τέσσερα (εξαιρετικά), Τρία (αρκετά), Δύο 

(μέτρια), Ένα (λίγο), Μηδέν (καθόλου). Μετά από αυτά, υπάρχουν εννέα ακόμα 
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ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από όσους κάποιες φορές έρχονται αντιμέτωποι 

με αγχωτικές ή τραυματικές εμπειρίες. Οι εν λόγω ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το τι 

σκεφτόμαστε για τους άλλους και τον εαυτό μας. Η κλίμακα των πέντε, και εδώ, 

διαβαθμίσεων είναι όπως και η προαναφερθείσα. Τα διαγνωστικά κριτήρια του PTSD 

χρειάζονται βαθμολογία ίση με δύο ή και μεγαλύτερη για τουλάχιστον ένα από τα δύο 

συμπτώματα από κάθε ένα σύμπλεγμα αποφυγής, απειλής και επανεμφάνισης. Από την 

άλλη, τα διαγνωστικά κριτήρια του CPTSD εμπεριέχουν κριτήρια του PTSD σε 

ικανοποιητικό βαθμό, για ένα τουλάχιστον σύμπτωμα που σχετίζεται με τη 

συναισθηματική δυσφορία, την αρνητική αυτοεικόνα και τις διαταραγμένες σχέσεις 

(Murphy, Shevlin, Pearson, Greenberg, Wessely, Busuttil  & Karatzias, 2020). 

3.4.4 Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης των Ψυχικών Διαταραχών – Symptom Checklist 

90-R (SCL-90-R) 

Πρόκειται για μια κλίμακα εκτίμησης ψυχοπαθολογίας, πολυδιάστατη και 

αυτοσυμπληρούμενη (Derogatis, 1994), η οποία αποτελείται από 90 στοιχεία-

διαπιστώσεις, που αναδεικνύουν την ένταση ποικίλων ψυχοπαθολογικών 

συμπτωμάτων. Η ψυχοπαθολογία απεικονίζεται και παρουσιάζεται σε εννέα μείζονες 

συμπτωματολογικές υποκλίμακες: 1) Σωματοποίηση (12 στοιχεία): αιτιάσεις που 

έχουν να κάνουν με συμπτώματα σωματικής φύσεως, 2) Καταναγκαστικότητα-

ψυχαναγαστικότητα ή αλλιώς ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (10 στοιχεία): 

αντιστοιχεί στην κλινική οντότητα, 3) Διαπροσωπική ευαισθησία (9 στοιχεία): 

αιτιάσεις προσωπικής κατωτερότητας, ανεπάρκειας και αυτοϋποτίμησης στις σχέσεις 

με τους άλλους αλλά και συγκριτικά με αυτούς, 4) Κατάθλιψη (13 στοιχεία): 

αντιστοιχεί στην κλινική οντότητα, 5) Επιθετικότητα (6 στοιχεία): αισθήματα αλλά και 

εκδηλώσεις επιθετικότητας και θυμού, 6) Φοβικό άγχος (7 στοιχεία): αναφέρεται κατά 

κύριο λόγο στη διαταραχή πανικού σε συνδυασμό με αγοραφοβία, 7) Παρανοϊκός 
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ιδεασμός (6 στοιχεία): συμπεριφορά και αιτιάσεις που συνάδουν με παρανοειδή τρόπο 

σκέψης, 8) Ψυχωτισμός (10 στοιχεία): πρόκειται για ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων 

σχιζοφρένειας με στοιχεία απόστασης και αλλοτρίωσης στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Τέλος, υπάρχουν εφτά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορες αιτιάσεις 

(επέλευση ύπνου, όρεξη, πρωινή αφύπνιση, σκέψεις θανάτου, πρόσληψη τροφής, 

άστατος ύπνος, αισθήματα ενοχής) τα οποία συνυπολογίζονται κατά την εξαγωγή των 

δεικτών που έπεται παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω 

υποκλίμακες. Πέραν των παραπάνω υποκλιμάκων, υπάρχουν και τρεις συνολικοί 

δείκτες ψυχοπαθολογίας: ο ΓΔΣ (Γενικός Δείκτης Συμπτωμάτων), ο οποίος συνδυάζει 

στοιχεία που φανερώνονται σχετικά με το πλήθος των συμπτωμάτων και την ένταση 

ενόχλησης από τα εν λόγω συμπτώματα, β) το ΣΘΣ (Σύνολο Θετικών Συμπτωμάτων), 

το οποίο μας πληροφορεί για τον αριθμό των συμπτωμάτων και μόνο και ο ΔΕΘΣ 

(Δείκτης Ενόχλησης Θετικών Συμπτωμάτων), που είναι μετρητής της έντασης της 

ενόχλησης. Τα αθροίσματα των βαθμών των επιμέρους στοιχείων είναι αυτά που 

οδηγούν στον υπολογισμό της κάθε υποκλίμακας. Η σχετική αξιολόγηση βασίζεται σε 

κλίμακα Likert πέντε βαθμών (0-1-2-3-4). Συγκλίνουσα και ικανοποιητική εγκυρότητα 

κριτηρίου εμφάνισε η συγκεκριμένη κλίμακα στην προσαρμογή της στον Ελληνικό 

πληθυσμό, με συσχετίσεις σημαντικές των υποκλιμάκων αυτής με τις υποκλίμακες του 

MMPI (Donias & Manos, 1991). Όλες οι κλίμακές του δείχνουν εσωτερική συνέπεια 

ικανοποιητικού επιπέδου με τις τιμές να κυμαίνονται από α=0,74 έως και α=0,97 

(Donias et al., 1991). Η παρούσα εργασία εστιάζει σε συγκεκριμένα στοιχεία του εν 

λόγω ερωτηματολογίου και αυτά είναι: η σωματοποίηση, η διαπροσωπική ευαισθησία 

και η κατάθλιψη. 

3.4.5 Κλίμακα Μέτρησης Μετα-τραυματικής Ανάπτυξης – Post Traumatic 

Growth Inventory (PTGI) 
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Πρόκειται για κλίμακα αυτοαναφοράς αποτελούμενη από 21 προτάσεις, η οποία 

εξετάζει τις νέες δυνατότητες, την προσωπική δύναμη, την εκτίμηση της ζωής, την 

εγγύτητα των σχέσεων με τους άλλους και την πνευματική αλλαγή. Οι ερωτηθέντες, 

διαβάζοντας τις προτάσεις αυτές και έχοντας λάβει και τις σχετικές οδηγίες υπέδειξαν 

μέσα από τις απαντήσεις τους την αλλαγή στη ζωή τους και σε ποιο βαθμό αυτή 

επιτελέστηκε με τη χρήση μιας κλίμακας έξι υποκλιμάκων ξεκινώντας από το 

«καθόλου» (0) και φτάνοντας έως το «πάρα πολύ» (5). Το αποτέλεσμα μας δίνει μια 

βαθμολογία μετατραυματικής ανάπτυξης συνολικά αλλά και πέντε επιμέρους 

βαθμολογικά αποτελέσματα για κάθε μια από τις πέντε υποκλίμακες: 1) αυξημένη 

προσωπική δύναμη, 2) αλλαγή στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, 3) αλλαγή στην 

εκτίμηση της ζωής, 4) πνευματική αλλαγή και 5) συνειδητοποίηση νέων δυνατοτήτων. 

Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία, τόσο πιο υψηλή είναι και η μετατραυματική 

ανάπτυξη (Tedeschi & Calhoun, 1996). Η μετάφραση της συγκεκριμένης κλίμακας στα 

ελληνικά και η προσαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα έγινε από την Μυστακίδου και 

τους συνεργάτες της το 2008. Η εσωτερική συνέπεια της εν λόγω κλίμακας είναι 

εξαιρετική (a=90).   

3.5 Πληθυσμός και δείγμα 

Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν σε γνωστούς, φίλους και συγγενείς σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας (e-mail, messenger, viber) μέσω του 

προγράμματος surveymonkey. Η επιλογή του δείγματος είναι σκόπιμη (convenient 

sample) και όχι τυχαία. Τα άτομα που απάντησαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο, το οποίο 

ήταν απαιτητικό σε ότι αφορά το χρόνο που αφιέρωναν, ήταν 88. Η ερευνήτρια 

απευθύνθηκε κυρίως σε γυναίκες και αυτό εξηγεί κατά κάποιο τρόπο και το γεγονός 

ότι από τα 88 άτομα μόλις τα 17 είναι άντρες ενώ τα 71 είναι γυναίκες. Η πλειοψηφία 
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των γυναικών είναι συντριπτική με ποσοστό 80,7% ενώ το ποσοστό των αντρών που 

απάντησαν αγγίζει μόλις το 19,3%.   

3.6 Στατιστικές τεχνικές 

Εφόσον τα ερωτηματολόγια υπεβλήθησαν και έλαβε γνώση των απαντήσεων η 

ερευνήτρια, αυτά αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος SPSS. Με το ίδιο πρόγραμμα 

έγιναν και οι απαραίτητοι συσχετισμοί μεταξύ μεταβλητών έτσι ώστε να υπάρξει η 

απαραίτητη υποβοήθηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στην έρευνα έχουν απαντήσει άτομα ηλικίας από 18 έως 62 ετών με μια υψηλότερη 

συχνότητα να εμφανίζεται στα 39 έτη όπου απαντούν 6 από τα 88 άτομα. Ο τόπος 

διαμονής σχετίζεται με 17 διαφορετικούς νομούς της χώρας ενώ 4 άτομα κατοικούν 

στο εξωτερικό. Η μητρική γλώσσα όλων είναι τα ελληνικά ενώ οι 77 (87,5%) 

εντάσσονται σε κάποια θρησκεία. Από τους 77 ένας δηλώνει πως πιστεύει στο 

Βουδισμό ενώ όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν στο Χριστιανισμό. Από τους 88 οι 8 

δηλώνουν άνεργοι, οι 3 ότι δεν εργάζονται και ο ένας ασκούμενος/η. Το εκπαιδευτικό 

τους επίπεδο στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλαδή στα 76 από τα 88 άτομα είναι 

ανώτερο και ανώτατο καθώς τα 45 άτομα έχουν τελειώσει κάποια ανώτερη ή ανώτατη 

σχολή, τα 29 κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ τα 2 από αυτά τα 76 κατέχουν 

διδακτορικό. Η οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζει διακυμάνσεις με υψηλότερο 

ωστόσο ποσοστό να συγκεντρώνεται στους έγγαμους με παιδί/α που αποτελούν το 

40,9% (36 άτομα) του δείγματος ενώ το 10,2% (9 άτομα) δηλώνουν έγγαμοι χωρίς 

παιδιά. Από τους 88 οι 19  δηλώνουν ότι δεν έχουν παιδί, ποσοστό 21,6%. 

Προχωρώντας στο ιατρικό ιστορικό και μπαίνοντας σε ερώτηση σχετική με 

προβλήματα υγείας και ποια παρουσιάζονται τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πρώτος σε 

ποσοστά έρχεται ο πονοκέφαλος που εντοπίζεται σε 61 από τα 88 άτομα, δεύτερος ο 
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πόνος στις αρθρώσεις και τους μύες, από τον οποίο υποφέρουν 35 από τα 88 άτομα και 

τρίτος ο πόνος στην πλάτη για τον οποίο διαμαρτύρονται 31 από τα 88 άτομα. 

Μικρότερη συχνότητα υφίσταται για τη γρίπη (7 άτομα), το εξάνθημα (8 άτομα) και 

τον πυρετό ή ρίγος (9 άτομα).  Τα 15 από τα 88 άτομα απαντούν θετικά στο ερώτημα 

αν έχουν διαγνωστεί με χρόνια ασθένεια, ασθένεια που προκαλεί βλάβη και απειλεί τη 

ζωή δηλαδή συγκεντρώνουν ποσοστό μόλις 17% ενώ στο ερώτημα αν έχουν κάνει 

χειρουργείο με γενική αναισθησία το ποσοστό εκτοξεύεται στο 58% με 51 άτομα να 

δίνουν θετική απάντηση. Το 17% του δείγματος (15 απαντήσεις) έχουν κάνει 

ψυχοθεραπεία και όσοι από αυτούς έλαβαν διάγνωση αυτή είχε να κάνει με άγχος ή 

κατάθλιψη. Το 37,5% έλαβε παυσίπονα κατά την τελευταία εβδομάδα που απάντησε 

στο εν λόγω ερωτηματολόγιο ενώ μόλις το 1,1% έλαβε υπνωτικά. Αγχολυτικά 

φάρμακα/βενζοδιαζεπίνες έλαβε το 4,5% ενώ αντιψυχωτικά μόλις το 1,1% του 

δείγματος. 

Σε ότι αφορά το Global Psychotrauma Screen (GPS) και τα σχετικά ερωτήματα, κατά 

τη διάρκεια του τελευταίου μήνα:  

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα είχατε…. 

…εφιάλτες σχετικούς με τραυματικό(ά) γεγονός(τα) που 

είχατε βιώσει στο παρελθόν ή σκεφτήκατε γύρω από αυτό(ά) 

χωρίς να το θέλετε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  13 14,8 14,8 14,8 

ΟΧΙ 75 85,2 85,2 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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το 14,8% των συμμετεχόντων έχει εφιάλτες σχετικούς με τραυματικά γεγονότα του 

παρελθόντος 

... 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); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  11 12,5 12,6 12,6 

ΟΧΙ 76 86,4 87,4 100,0 

Total 87 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 88 100,0   

 

το 12,6% προσπάθησε σκληρά για να μη σκέφτεται τραυματικά γεγονότα του 

παρελθόντος ή απέφυγε καταστάσεις  που τα θυμίζουν 

... νιώσει να είστε μονίμως σε επιφυλακή, ετοιμότητα ή να 

τρομάζετε εύκολα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  12 13,6 13,8 13,8 

ΟΧΙ 75 85,2 86,2 100,0 

Total 87 98,9 100,0  
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Missing System 1 1,1   

Total 88 100,0   

 

το 13,8% ένιωσε να είναι μονίμως σε επιφυλακή, ετοιμότητα ή να τρομάζει εύκολα 

... νιώσει ψυχικά «μουδιασμένος(η)» ή απόμακρος(η) από 

ανθρώπους, δραστηριότητες ή από τον περίγυρο σας; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  12 13,6 13,6 13,6 

ΟΧΙ 76 86,4 86,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

το 13,6% ένιωσε ψυχικά μουδιασμένο ή απόμακρο από ανθρώπους, δραστηριότητες ή 

τον περίγυρό του  

... 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); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  10 11,4 11,4 11,4 

ΟΧΙ 78 88,6 88,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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... την τάση να νιώθετε ανάξιος(α); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  10 11,4 11,4 11,4 

ΟΧΙ 78 88,6 88,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

το 11,4% ένιωσε ένοχο ή αδύναμο να σταματήσει να κατηγορεί τον εαυτό του ή τους 

άλλους για τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος ή για προβλήματα που τα γεγονότα 

αυτά προκάλεσαν και είχε το αίσθημα της αναξιότητας 

... εκρήξεις θυμού που δεν μπορούσατε να ελέγξετε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  17 19,3 19,8 19,8 

ΟΧΙ 69 78,4 80,2 100,0 

Total 86 97,7 100,0  

Missing System 2 2,3   

Total 88 100,0   

 

το 19,8% είχε εκρήξεις θυμού που δε μπορούσε να ελέγξει  

... νιώσει συναισθηματικά πεσμένος(η), θλιμμένος(η) ή 

απελπισμένος(η); 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  38 43,2 43,2 43,2 

ΟΧΙ 50 56,8 56,8 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

το 43, 2% ένιωσε συναισθηματικά πεσμένο, θλιμμένο ή απελπισμένο 

... περιορισμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση να κάνετε 

πράγματα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  25 28,4 28,4 28,4 

ΟΧΙ 63 71,6 71,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

το 28,4% ένιωσε περιορισμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση να κάνει πράγματα 

... μια εξωπραγματική ή παράξενη αίσθηση του κόσμου και 

των ανθρώπων, σαν να ήσασταν σε όνειρο όπου τα πράγματα 

έμοιαζαν παράξενα ή εξωπραγματικά; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  1 1,1 1,1 1,1 

ΟΧΙ 87 98,9 98,9 100,0 
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Total 88 100,0 100,0  

 

το 1,1% είχε μία εξωπραγματική ή παράξενη αίσθηση του κόσμου και των ανθρώπων, 

σα να ήταν σε όνειρο όπου τα πράγματα έμοιαζαν περίεργα ή εξωπραγματικά 

... 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); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  3 3,4 3,4 3,4 

ΟΧΙ 85 96,6 96,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 3,4% ένιωσε αποσυνδεδεμένο ή διαχωρισμένο από το σώμα του 

Σχετικά με τα αποτελέσματα του International Trauma Questionnaire (ITQ):  

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); 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  20 22,7 22,7 22,7 

ΟΧΙ 68 77,3 77,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

το 22,7% βίωσε οποιοδήποτε τραυματικό γεγονός κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας (0-18) 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν κάποια τραυματική εμπειρία εκτός από 

2 ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (30,7%) αναφέρει πως η εμπειρία έλαβε χώρα πριν από 

10 έως 20 χρόνια. Μόνο το 8% τοποθετεί την τραυματική εμπειρία χρονικά μέσα στους 

τελευταίους 6 μήνες ενώ δεν είναι αμελητέο το γεγονός ότι το 21,6% βίωσε την 

εμπειρία πριν από περισσότερα από 20 χρόνια (βλέπε παράρτημα). 

Έχετε ενοχλητικά όνειρα που επαναλαμβάνουν μέρος της εμπειρίας ή 

συνδέονται άμεσα με την εμπειρία; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 65 73,9 73,9 73,9 

1 (Λίγο) 12 13,6 13,6 87,5 

2 (Αρκετά) 7 8,0 8,0 95,5 

3 (Πολύ) 3 3,4 3,4 98,9 

4(Υπερβολικ

ά) 

1 1,1 1,1 100,0 
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Total 88 100,0 100,0  

 

Μόλις το 1,1% αναφέρει σε υπερβολικό βαθμό ενοχλητικά όνειρα που 

επαναλαμβάνουν μέρος της εμπειρίας ή συνδέονται άμεσα με αυτή 

Έχετε ισχυρές εικόνες ή αναμνήσεις που έρχονται μερικές φορές στο 

μυαλό σας, όπου αισθάνεστε ότι αναβιώνετε την εμπειρία εδώ και 

τώρα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 41 46,6 46,6 46,6 

1 (Λίγο) 28 31,8 31,8 78,4 

2 (Αρκετά) 10 11,4 11,4 89,8 

3 (Πολύ) 6 6,8 6,8 96,6 

4(Υπερβολικ

ά) 

3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 3,4% έχει σε υπερβολικό βαθμό ισχυρές εικόνες ή αναμνήσεις που έρχονται στο 

μυαλό του και είναι σα να αναβιώνει την εμπειρία στο παρόν 

Αποφεύγετε τις εσωτερικές υπενθυμίσεις της εμπειρίας (για 

παράδειγμα, σκέψεις, συναισθήματα ή σωματικές αισθήσεις); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 (Καθόλου) 35 39,8 39,8 39,8 

1 (Λίγο) 26 29,5 29,5 69,3 

2 (Αρκετά) 11 12,5 12,5 81,8 

3 (Πολύ) 12 13,6 13,6 95,5 

4(Υπερβολικ

ά) 

4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 4,5% αποφεύγει υπερβολικά τις εσωτερικές υπενθυμίσεις της εμπειρίας  

Αποφεύγετε τις εξωτερικές υπενθυμίσεις της εμπειρίας (για 

παράδειγμα, ανθρώπους, μέρη, συζητήσεις, αντικείμενα, 

δραστηριότητες ή καταστάσεις); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 40 45,5 45,5 45,5 

1 (Λίγο) 25 28,4 28,4 73,9 

2 (Αρκετά) 8 9,1 9,1 83,0 

3 (Πολύ) 9 10,2 10,2 93,2 

4 

(Υπερβολικά) 

6 6,8 6,8 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 6,8% αποφεύγει υπερβολικά τις εξωτερικές υπενθυμίσεις της τραυματικής 

εμπειρίας   
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Είστε «σε εγρήγορση», προσεκτικός ή σε επιφυλακή; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 36 40,9 40,9 40,9 

1 (Λίγο) 21 23,9 23,9 64,8 

2 (Αρκετά) 20 22,7 22,7 87,5 

3 (Πολύ) 9 10,2 10,2 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Είστε σε εγρήγορση, προσεκτικός ή σε επιφυλακή;» αρκετά μεγάλο 

ποσοστό απαντά θετικά καθώς μόνο το 40,9% απαντά αρνητικά και το 23,9% απαντά 

λίγο, το 22,7% αρκετά, το 10,2% πολύ και το 2,3% υπερβολικά 

Νιώθετε νευρικοί ή τρομάζετε εύκολα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 46 52,3 52,3 52,3 

1 (Λίγο) 29 33,0 33,0 85,2 

2 (Αρκετά) 11 12,5 12,5 97,7 

3 (Πολύ) 1 1,1 1,1 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Θετικό είναι το γεγονός ότι στην ερώτηση «Νιώθετε νευρικοί ή τρομάζετε εύκολα;» το 

52,3% απαντά αρνητικά επιλέγοντας το «καθόλου», ακολουθεί το «λίγο» με 33% και 

μόνο το 1,1% επιλέγει ως απάντηση το «υπερβολικά» 

Έχουν επηρεάσει τις σχέσεις σας ή την κοινωνική ζωή; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 68 77,3 77,3 77,3 

1 (Λίγο) 12 13,6 13,6 90,9 

2 (Αρκετά) 7 8,0 8,0 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την ικανότητά σας να 

εργάζεστε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

76 86,4 86,4 86,4 

1 (Λίγο) 11 12,5 12,5 98,9 

2 (Αρκετά) 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι επόμενες απαντήσεις των συμμετεχόντων οι οποίοι σε 

ποσοστό 77,3% απαντούν πως τα τραυματικά αυτά γεγονότα δεν έχουν επηρεάσει τις 

σχέσεις ή την κοινωνική τους ζωή ενώ το 86,4% απαντά πως δεν έχει επηρεαστεί η 

εργασία του ή η ικανότητά του να εργάζεται.  

Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής 

σας, όπως η γονική μέριμνα, η εργασία στο σχολείο ή στο κολέγιο ή 

άλλες σημαντικές δραστηριότητες; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

77 87,5 87,5 87,5 

1 (Λίγο) 8 9,1 9,1 96,6 

2 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής 

σας, όπως η γονική μέριμνα, η εργασία στο σχολείο ή στο κολέγιο ή άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες;» το 87,5% απαντά αρνητικά 

Όταν είμαι αναστατωμένος/η, μου παίρνει πολύ χρόνο για να 

ηρεμήσω. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 

(Καθόλου) 

12 13,6 13,6 13,6 

1 (Λίγο) 40 45,5 45,5 59,1 

2 (Αρκετά) 33 37,5 37,5 96,6 

3 (Πολύ) 3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση ωστόσο «Όταν είμαι αναστατωμένος μου παίρνει πολύ χρόνο για να 

ηρεμήσω το 86,4% απαντά θετικά με το 45,5% ευτυχώς να ισχυρίζεται πως ο χρόνος 

αυτό είναι λίγος και να ακολουθεί το «αρκετά» με 37,5% και το «υπερβολικά» με το 

3,4% 

Αισθάνομαι μουδιασμένος/η ή συναισθηματικά απομονωμένος/η. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 48 54,5 54,5 54,5 

1 (Λίγο) 29 33,0 33,0 87,5 

2 (Αρκετά) 8 9,1 9,1 96,6 

3 (Πολύ) 1 1,1 1,1 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 54,5% δεν αισθάνεται καθόλου μουδιασμένο ή συναισθηματικά απομονωμένο ενώ 

μόλις δύο άτομα επιλέγουν να απαντήσουν «υπερβολικά», δηλαδή ποσοστό 2.3% 
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Νιώθω σαν αποτυχία. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 53 60,2 60,2 60,2 

1 (Λίγο) 23 26,1 26,1 86,4 

2 (Αρκετά) 8 9,1 9,1 95,5 

3 (Πολύ) 2 2,3 2,3 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Νιώθω ανάξιος/α. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 61 69,3 69,3 69,3 

1 (Λίγο) 22 25,0 25,0 94,3 

2 (Αρκετά) 4 4,5 4,5 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 39,8% των ερωτώμενων αισθάνεται αποτυχημένο ενώ το 30,6% έχει αισθήματα 

αναξιότητας 

Αισθάνομαι απόμακρος/η ή αποκομμένος/η από τους ανθρώπους. 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 47 53,4 53,4 53,4 

1 (Λίγο) 29 33,0 33,0 86,4 

2 (Αρκετά) 8 9,1 9,1 95,5 

3 (Πολύ) 2 2,3 2,3 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Αισθάνεται απόμακρο ή αποκομμένο από τους ανθρώπους» το 45,6% αλλά ευτυχώς 

από αυτό το ποσοστό το 33% δηλώνει «λίγο» 

Το βρίσκω δύσκολο να μείνω συναισθηματικά κοντά στους 

ανθρώπους. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 60 68,2 68,2 68,2 

1 (Λίγο) 19 21,6 21,6 89,8 

2 (Αρκετά) 5 5,7 5,7 95,5 

3 (Πολύ) 3 3,4 3,4 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Οι 60 από τους 88 συμμετέχοντες (68,2%) δηλώνουν πως δεν τους είναι «καθόλου» 

δύσκολο να μείνουν συναισθηματικά κοντά στους ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχει ένα 

άτομο (1,1%) που το βρίσκει «υπερβολικά» δύσκολο  

Έχουν δημιουργήσει ανησυχία ή αγωνία στις σχέσεις σας ή την 

κοινωνική σας ζωή; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 62 70,5 70,5 70,5 

1 (Λίγο) 15 17,0 17,0 87,5 

2 (Αρκετά) 7 8,0 8,0 95,5 

3 (Πολύ) 3 3,4 3,4 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 70,5% (62 άτομα) δηλώνουν πως τα τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος δεν 

έχουν «καθόλου» δημιουργήσει ανησυχία ή αγωνία στη σχέση ή την κοινωνική τους 

ζωή αν και υπάρχουν 11 άτομα που επιλέγουν το «αρκετά» (7 απαντήσεις), το «πολύ» 

(3 απαντήσεις) και το «υπερβολικά» (1 απάντηση) 

Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την ικανότητά σας να 

εργάζεστε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 

(Καθόλου) 

74 84,1 84,1 84,1 

1 (Λίγο) 11 12,5 12,5 96,6 

2 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Είναι παρήγορο το γεγονός ότι το 84,1% (74 απαντήσεις) δηλώνει πως καθόλου δεν 

έχει επηρεαστεί η εργασία τους ή η ικανότητά τους για εργασία. Ωστόσο 3,4% δηλώνει 

πως έχει επηρεαστεί «αρκετά» 

Έχουν επηρεαστεί οποιαδήποτε άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής 

σας, όπως η γονική μέριμνα, σπουδές, εργασία, ή άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

72 81,8 81,8 81,8 

1 (Λίγο) 12 13,6 13,6 95,5 

2 (Αρκετά) 2 2,3 2,3 97,7 

3 (Πολύ) 2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής 

σας, όπως η γονική μέριμνα, σπουδές, εργασία ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες;» 

το 81,8% απαντά αρνητικά 
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Στο Symptom Checklist 90-R (SCL-90-R) οι ερωτήσεις που εστιάζουν στη 

σωματοποίηση, τη διαπροσωπική ευαισθησία και την κατάθλιψη έδωσαν τα εξής 

αποτελέσματα: 

Υποφέρετε από πονοκεφάλους; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 29 33,0 33,0 33,0 

1 (Λίγο) 35 39,8 39,8 72,7 

2 (Μέτρια) 14 15,9 15,9 88,6 

3 (Αρκετά) 9 10,2 10,2 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Ένα μεγάλο ποσοστό, το 67% υποφέρει από πονοκεφάλους. Από αυτό το 39,8% 

υποφέρει «λίγο» ενώ το 10,2% υποφέρει «αρκετά» 

Έχετε τάση για λιποθυµία ή ζαλάδα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

70 79,5 79,5 79,5 

1 (Λίγο) 14 15,9 15,9 95,5 

2 (Μέτρια) 4 4,5 4,5 100,0 
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Total 88 100,0 100,0  

 

Τα 70 από τα 88 άτομα (79,5%) απαντούν πως δεν έχουν «καθόλου» τάση για 

λιποθυμία ή ζαλάδα 

Έχετε χάσει το σεξουαλικό σας ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 46 52,3 52,3 52,3 

1 (Λίγο) 20 22,7 22,7 75,0 

2 (Μέτρια) 10 11,4 11,4 86,4 

3 (Αρκετά) 7 8,0 8,0 94,3 

4 

(Υπερβολικά) 

5 5,7 5,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 47,7% των ερωτηθέντων δηλώνει πως έχει χάσει το σεξουαλικό του ενδιαφέρον ή 

ευχαρίστηση από «λίγο» (22,7%) έως «υπερβολικά» (5,7%) 

Έχετε διάθεση να κατακρίνετε τους άλλους; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

46 52,3 52,3 52,3 

1 (Λίγο) 33 37,5 37,5 89,8 
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2 (Μέτρια) 3 3,4 3,4 93,2 

3 (Αρκετά) 6 6,8 6,8 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 52,3% δηλώνει πως δεν έχει διάθεση να κατακρίνει τους άλλους αλλά 6 απαντούν 

«αρκετά» (6,8%) 

Νοιώθετε πόνους στην καρδιά ή στον θώρακα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

67 76,1 76,1 76,1 

1 (Λίγο) 14 15,9 15,9 92,0 

2 (Μέτρια) 5 5,7 5,7 97,7 

3 (Αρκετά) 2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα (76,1%) δε νιώθει πόνους 

στην καρδιά ή στο θώρακα αλλά ένα αξιόλογο 15,9% απαντά «λίγο» 

Αισθάνεστε υποτονικός/η, αδρανής, αποδυναµωµένος/η; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 50 56,8 56,8 56,8 

1 (Λίγο) 28 31,8 31,8 88,6 



 120 

2 (Μέτρια) 6 6,8 6,8 95,5 

3 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Αισθάνεστε υποτονικός, αδρανής, αποδυναμωμένος/η» μόλις το 

56,8% απαντά «καθόλου» ενώ το 31, 8% απαντά «λίγο». Το 11,3% απαντά «μέτρια» 

(6 άτομα), «αρκετά» (3 άτομα) και «υπερβολικά» (1 άτομο) 

Έχετε σκέψεις αυτοκτονίας; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

84 95,5 95,5 95,5 

1 (Λίγο) 2 2,3 2,3 97,7 

3 (Αρκετά) 2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Έχετε σκέψεις αυτοκτονίας» η συντριπτική πλειοψηφία (84 από τα 88 

άτομα και ποσοστό 95,5%) απαντά «καθόλου» αλλά υπάρχουν και 4 ερωτώμενοι που 

σκέφτονται την αυτοκτονία «λίγο» (2 άτομα) ή «αρκετά» (2 άτομα) 

Κλαίτε εύκολα; 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 31 35,2 35,2 35,2 

1 (Λίγο) 29 33,0 33,0 68,2 

2 (Μέτρια) 11 12,5 12,5 80,7 

3 (Αρκετά) 13 14,8 14,8 95,5 

4 

(Υπερβολικά) 

4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως κλαίει εύκολα 

καθώς μόνο το 35,2% απαντά «καθόλου» ενώ οι απαντήσεις «μέτρια» (12,5%) και 

«αρκετά» (14,8%) συγκεντρώνουν το 27,3% 

Αισθάνεστε ντροπαλός/η ή όχι άνετα µε το άλλο φύλο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 56 63,6 63,6 63,6 

1 (Λίγο) 19 21,6 21,6 85,2 

2 (Μέτρια) 7 8,0 8,0 93,2 

3 (Αρκετά) 5 5,7 5,7 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Νοιώθετε ότι έχετε µπλεχτεί ή παγιδευτεί; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

69 78,4 78,4 78,4 

1 (Λίγο) 12 13,6 13,6 92,0 

2 (Μέτρια) 3 3,4 3,4 95,5 

3 (Αρκετά) 4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 63,6% δεν αισθάνεται ντροπαλό η έλλειψη άνεσης με το άλλο φύλο και το 78,4% 

δεν αισθάνεται ότι έχει μπλεχτεί ή παγιδευτεί 

Κατηγορείτε τον εαυτό σας για διάφορα πράγµατα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 38 43,2 43,2 43,2 

1 (Λίγο) 34 38,6 38,6 81,8 

2 (Μέτρια) 4 4,5 4,5 86,4 

3 (Αρκετά) 10 11,4 11,4 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Το 43,2% του δείγματος δεν κατηγορεί τον εαυτό του για διάφορα πράγματα ενώ το 

38,6% το κάνει σε μικρό βαθμό καθώς επιλέγει «λίγο» 

Έχετε πόνους στη µέση; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 37 42,0 42,0 42,0 

1 (Λίγο) 25 28,4 28,4 70,5 

2 (Μέτρια) 12 13,6 13,6 84,1 

3 (Αρκετά) 13 14,8 14,8 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Έχετε πόνους στη μέση;» το 42% απαντά αρνητικά ενώ το υπόλοιπο 

58% μοιράζεται ανάμεσα σε διάφορες επιλογές με επικρατέστερη το «λίγο» που 

επιλέγει ως απάντηση το 28,4% των συμμετεχόντων 

Αισθάνεστε µμοναξιά; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 44 50,0 50,0 50,0 

1 (Λίγο) 24 27,3 27,3 77,3 

2 (Μέτρια) 11 12,5 12,5 89,8 

3 (Αρκετά) 7 8,0 8,0 97,7 
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4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Ακριβώς οι μισοί ερωτηθέντες (50%) απαντούν αρνητικά στην ερώτηση «Αισθάνεστε 

μοναξιά;» ενώ αμέσως επόμενη επιλογή είναι το «λίγο» που συγκεντρώνει το 27,3% 

των απαντήσεων (24 άτομα) 

Αισθάνεστε κακοκεφιά; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 32 36,4 36,4 36,4 

1 (Λίγο) 37 42,0 42,0 78,4 

2 (Μέτρια) 11 12,5 12,5 90,9 

3 (Αρκετά) 6 6,8 6,8 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Η επιλογή «λίγο» συγκεντρώνει το 42% των απαντήσεων στην ερώτηση «Αισθάνεστε 

κακοκεφιά;» ενώ το 36,4% απαντά «καθόλου» 

Ανησυχείτε υπερβολικά για διάφορες καταστάσεις; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 (Καθόλου) 16 18,2 18,2 18,2 

1 (Λίγο) 42 47,7 47,7 65,9 

2 (Μέτρια) 16 18,2 18,2 84,1 

3 (Αρκετά) 11 12,5 12,5 96,6 

4 

(Υπερβολικά) 

3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 47,7% των συμμετεχόντων (42 από τα 88 άτομα) επιλέγει το «λίγο» ως απάντηση 

στο ερώτημα «Ανησυχείτε υπερβολικά για διάφορες καταστάσεις;» ενώ οι απαντήσεις 

«καθόλου» και «μέτρια» συγκεντρώνουν από 18,2% έκαστη 

Δεν βρίσκετε ενδιαφέρον σε τίποτα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 61 69,3 69,3 69,3 

1 (Λίγο) 16 18,2 18,2 87,5 

2 (Μέτρια) 6 6,8 6,8 94,3 

3 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 97,7 

4 

(Υπερβολικά) 

2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Δεν βρίσκετε ενδιαφέρον σε τίποτα;» απαντά πως «καθόλου» δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο το 69,3% (61 άτομα) ενώ το 18,2% (16 άτομα) επιλέγουν «λίγο» 
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Τα αισθήµατά σας εύκολα πληγώνονται; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 24 27,3 27,3 27,3 

1 (Λίγο) 25 28,4 28,4 55,7 

2 (Μέτρια) 24 27,3 27,3 83,0 

3 (Αρκετά) 10 11,4 11,4 94,3 

4 

(Υπερβολικά) 

5 5,7 5,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Τα αισθήματά σας εύκολα πληγώνονται;» η επιλογή «λίγο» έρχεται 

πρώτη συγκεντρώνοντας το 28,4% (25 άτομα) ενώ οι επιλογές «καθόλου» και «μέτρια» 

συγκεντρώνουν από 27,3% η κάθε μία (24 άτομα έκαστη) 

Αισθάνεστε ότι οι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν και δεν σας 

συµπονούν; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 39 44,3 44,3 44,3 

1 (Λίγο) 35 39,8 39,8 84,1 

2 (Μέτρια) 10 11,4 11,4 95,5 

3 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 
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Total 88 100,0 100,0  

 

Στο ερώτημα «Αισθάνεστε ότι οι άλλοι δε σας καταλαβαίνουν και δε σας συμπονούν;» 

το 44,3% απαντά αρνητικά, όμως ένα υψηλό ποσοστό της τάξεως του 39,8% επιλέγει 

ως απάντηση «λίγο» 

Αισθάνεστε ότι οι άλλοι είναι εχθρικοί ή σας αντιπαθούν; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

64 72,7 72,7 72,7 

1 (Λίγο) 21 23,9 23,9 96,6 

2 (Μέτρια) 2 2,3 2,3 98,9 

3 (Αρκετά) 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 72,7% επιλέγει «καθόλου» όταν ερωτάται: «Αισθάνεστε ότι οι άλλοι είναι εχθρικοί 

ή σας αντιπαθούν;» ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 23,9% επιλέγει «λίγο» 

Έχετε ναυτία ή στοµαχικές διαταραχές; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

66 75,0 75,0 75,0 

1 (Λίγο) 17 19,3 19,3 94,3 
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2 (Μέτρια) 3 3,4 3,4 97,7 

3 (Αρκετά) 2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Αισθάνεστε κατώτερος/η από τους άλλους; 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

66 75,0 75,0 75,0 

1 (Λίγο) 17 19,3 19,3 94,3 

2 (Μέτρια) 2 2,3 2,3 96,6 

3 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Έχετε ναυτία ή στομαχικές διαταραχές;»  το 75% απαντά αρνητικά 

ενώ το 19,3% απαντά «λίγο» 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το επόμενο ερώτημα «Αισθάνεστε κατώτερος από 

τους άλλους;» 

Νοιώθετε πόνους στους µύς; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 

(Καθόλου) 

54 61,4 61,4 61,4 

1 (Λίγο) 19 21,6 21,6 83,0 

2 (Μέτρια) 8 9,1 9,1 92,0 

3 (Αρκετά) 7 8,0 8,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 61,4% ισχυρίζεται ότι δεν αισθάνεται πόνους στους μυς ενώ δεύτερη έρχεται η 

επιλογή «λίγο» με 21,6% (19 άτομα) 

Έχετε δύσπνοια; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 72 81,8 81,8 81,8 

1 (Λίγο) 13 14,8 14,8 96,6 

3 (Αρκετά) 2 2,3 2,3 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 81,8% επιλέγει «καθόλου» στην ερώτηση «Έχετε δύσπνοια;» και ακολουθεί η 

επιλογή «λίγο» με ποσοστό 14,8% 

Αισθάνεστε ζέστη ή κρύο; 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

57 64,8 64,8 64,8 

1 (Λίγο) 17 19,3 19,3 84,1 

2 (Μέτρια) 10 11,4 11,4 95,5 

3 (Αρκετά) 4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (64,8%) επιλέγει «καθόλου» και στην επόμενη ερώτηση: 

«Αισθάνεστε ζέστη ή κρύο;» ενώ το 19,3% (17 άτομα) επιλέγουν «λίγο» 

Αισθάνεστε µούδιασµα ή ελαφρό πόνο σε τµήµατα του σώµατός σας; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 56 63,6 63,6 63,6 

1 (Λίγο) 23 26,1 26,1 89,8 

2 (Μέτρια) 5 5,7 5,7 95,5 

3 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Στην ερώτηση «Αισθάνεστε μούδιασμα ή ελαφρό πόνο σε τμήματα του σώματός σας;» 

το 63,6% (56 άτομα) απαντούν «καθόλου» αλλά υπάρχει και το αξιοσημείωτο ποσοστό 

του 26,1% (23 από τα 88 άτομα) που επιλέγουν το «λίγο» 

Έχετε ένα κόµπο στο λαιµό; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

68 77,3 77,3 77,3 

1 (Λίγο) 17 19,3 19,3 96,6 

2 (Μέτρια) 2 2,3 2,3 98,9 

3 (Αρκετά) 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Οι πιο πολλοί συμμετέχοντες (68 από τα 88 άτομα και ποσοστό 77,3%) επιλέγουν 

«καθόλου» στο ερώτημα «Έχετε ένα κόμπο στο λαιμό;» ενώ ταυτόχρονα τα 17 άτομα 

(19,3%) απαντούν «λίγο» 

Πιστεύετε ότι δεν έχετε ελπίδες για το µέλλον; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 66 75,0 75,0 75,0 

1 (Λίγο) 10 11,4 11,4 86,4 

2 (Μέτρια) 6 6,8 6,8 93,2 

3 (Αρκετά) 3 3,4 3,4 96,6 



 132 

4 

(Υπερβολικά) 

3 3,4 3,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 75% απαντά «καθόλου» στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι δεν έχετε ελπίδες για το 

μέλλον;» ενώ 10 άτομα (11,4%) απαντούν «λίγο» 

Αισθάνεστε αδυναµία σε τµήµατα του σώµατός σας; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 55 62,5 62,5 62,5 

1 (Λίγο) 27 30,7 30,7 93,2 

2 (Μέτρια) 4 4,5 4,5 97,7 

3 (Αρκετά) 1 1,1 1,1 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Αξίζει να αναφερθεί το 30,7% (27 άτομα) που απαντούν «λίγο» στην ερώτηση 

«Αισθάνεστε αδυναμία σε τμήματα του σώματός σας;» παρά το γεγονός ότι το 62,5% 

(55 άτομα) απαντούν «καθόλου» 

Νοιώθετε βάρος στα χέρια ή στα πόδια σας; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 

(Καθόλου) 

66 75,0 75,0 75,0 

1 (Λίγο) 14 15,9 15,9 90,9 

2 (Μέτρια) 4 4,5 4,5 95,5 

3 (Αρκετά) 4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση «Νιώθετε βάρος στα χέρια ή στα πόδια σας;» το 75% απαντά «καθόλου» 

αλλά ένα 15,9% απαντά «λίγο» 

Δεν αισθάνεστε άνετα όταν σας κοιτάνε ή µιλούν για σας; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 41 46,6 46,6 46,6 

1 (Λίγο) 26 29,5 29,5 76,1 

2 (Μέτρια) 14 15,9 15,9 92,0 

3 (Αρκετά) 6 6,8 6,8 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Μόλις το 46,6% απαντά «καθόλου» στην ερώτηση «Δεν αισθάνεστε άνετα όταν σας 

κοιτάνε ή μιλούν για σας;», ενώ ακολουθεί το 29,5% (26 συμμετέχοντες) με «λίγο» και 

15,9% (14 συμμετέχοντες) που επιλέγει «μέτρια» 
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Νοιώθετε πολύ συνεσταλµένος/η όταν βρίσκεστε µε άλλους; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 47 53,4 53,4 53,4 

1 (Λίγο) 26 29,5 29,5 83,0 

2 (Μέτρια) 6 6,8 6,8 89,8 

3 (Αρκετά) 8 9,1 9,1 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Ποσοστό 53,4% απαντά «καθόλου» στο ερώτημα «Νιώθετε πολύ συνεσταλμένος/η 

όταν βρίσκεστε με άλλους;» ενώ το 29,5% επιλέγει «λίγο» 

Νοιώθετε ότι και για το παραµικρό πράγµα πρέπει να κάνετε 

προσπάθεια; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

50 56,8 56,8 56,8 

1 (Λίγο) 24 27,3 27,3 84,1 

2 (Μέτρια) 9 10,2 10,2 94,3 

3 (Αρκετά) 5 5,7 5,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Το 56,8% επιλέγει «καθόλου» ως απάντηση στο ερώτημα «Νιώθετε ότι και για το 

παραμικρό πράγμα πρέπει να κάνετε προσπάθεια;» ενώ το 27,3% επιλέγει «λίγο» 

Δεν αισθάνεστε άνετα όταν τρώτε ή πίνετε δηµόσια; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 

(Καθόλου) 

67 76,1 76,1 76,1 

1 (Λίγο) 16 18,2 18,2 94,3 

2 (Μέτρια) 5 5,7 5,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Το 76,1% επιλέγει «καθόλου» στην ερώτηση «Δεν αισθάνεστε άνετα όταν τρώτε ή 

πίνετε δημόσια;» και το 18,2% επιλέγει «λίγο» 

Αισθάνεστε ότι δεν αξίζετε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 (Καθόλου) 66 75,0 75,0 75,0 

1 (Λίγο) 15 17,0 17,0 92,0 

2 (Μέτρια) 5 5,7 5,7 97,7 

3 (Αρκετά) 1 1,1 1,1 98,9 

4 

(Υπερβολικά) 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Το 75% επιλέγει «καθόλου» στο ερώτημα «Αισθάνεστε ότι δεν αξίζετε;» ενώ «λίγο» 

επιλέγει το 17% 

Στο Post Traumatic Growth Inventory (PTGI), το ερωτηματολόγιο που εξετάζει τη 

μετατραυματική ανάπτυξη οι 21 καταφάσεις του εξήγαγαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:  

1. Άλλαξα τις προτεραιότητες μου για το τι είναι σημαντικό στη ζωή. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 12 13,6 13,6 13,6 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

12 13,6 13,6 27,3 

3 (Σε μικρό βαθμό) 9 10,2 10,2 37,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 12 13,6 13,6 51,1 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 27 30,7 30,7 81,8 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

16 18,2 18,2 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Άλλαξα τις προτεραιότητές μου για το τι είναι σημαντικό στη ζωή»: το 30,7% επιλέγει 

«σε μεγάλο βαθμό» ενώ ακολουθεί με 18,2% το «σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

2. Έχω μεγαλύτερη εκτίμηση για την αξία της ίδιας μου της ζωής. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 (Καθόλου) 4 4,5 4,5 4,5 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

11 12,5 12,5 17,0 

3 (Σε μικρό βαθμό) 2 2,3 2,3 19,3 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 9 10,2 10,2 29,5 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 30 34,1 34,1 63,6 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

32 36,4 36,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Έχω μεγαλύτερη εκτίμηση για την αξία της ίδιας μου της ζωής»: «σε πολύ μεγάλο 

βαθμό» επιλέγει το 36,4% ενώ έπεται το «σε μεγάλο βαθμό» με 34,1% 

3. Έχω αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 10 11,4 11,4 11,4 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

9 10,2 10,2 21,6 

3 (Σε μικρό βαθμό) 10 11,4 11,4 33,0 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 21 23,9 23,9 56,8 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 27 30,7 30,7 87,5 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

11 12,5 12,5 100,0 
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Total 88 100,0 100,0  

 

«Έχω αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα»: «σε μεγάλο βαθμό» επιλέγει το 30,7% που 

προηγείται και «σε μεσαίο βαθμό» ακολουθεί το 23,9% 

4. Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 4 4,5 4,5 4,5 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

9 10,2 10,2 14,8 

3 (Σε μικρό βαθμό) 10 11,4 11,4 26,1 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 10 11,4 11,4 37,5 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 31 35,2 35,2 72,7 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

24 27,3 27,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου»: 35,2% (31 απαντήσεις) «σε μεγάλο 

βαθμό» ενώ ακολουθεί με 27,3% (24 απαντήσεις) το «σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

5. Έχω μεγαλύτερη κατανόηση για πνευματικά θέματα. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 8 9,1 9,1 9,1 
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2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

8 9,1 9,1 18,2 

3 (Σε μικρό βαθμό) 6 6,8 6,8 25,0 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 15 17,0 17,0 42,0 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 33 37,5 37,5 79,5 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

18 20,5 20,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Έχω μεγαλύτερη κατανόηση για πνευματικά θέματα»: το 37,5% απαντά «σε μεγάλο 

βαθμό» ενώ το 20,5% ακολουθεί με την επιλογή «σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

6. Βλέπω πιο ξεκάθαρα ότι μπορώ να στηριχτώ σε άλλους στις δύσκολες 

στιγμές. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 9 10,2 10,2 10,2 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

10 11,4 11,4 21,6 

3 (Σε μικρό βαθμό) 7 8,0 8,0 29,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 21 23,9 23,9 53,4 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 27 30,7 30,7 84,1 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

14 15,9 15,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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«Βλέπω πιο ξεκάθαρα ότι μπορώ να στηριχτώ σε άλλους στις δύσκολες στιγμές»: το 

30,7% επιλέγει «σε μεγάλο βαθμό» ενώ το 23,9% «σε μεσαίο βαθμό» 

7. Έκανα μια νέα αρχή στη ζωή μου. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 14 15,9 15,9 15,9 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

9 10,2 10,2 26,1 

3 (Σε μικρό βαθμό) 10 11,4 11,4 37,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 16 18,2 18,2 55,7 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 23 26,1 26,1 81,8 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

16 18,2 18,2 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Έκανα μια νέα αρχή στη ζωή μου»: το 26,1% επιλέγει «σε μεγάλο βαθμό» ενώ 18,2% 

συγκεντρώνει τόσο το «σε πολύ μεγάλο βαθμό» όσο και το «σε μεσαίο βαθμό» 

8. Έχω πιο έντονη την αίσθηση της οικειότητας με τους άλλους. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 8 9,1 9,1 9,1 
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2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

13 14,8 14,8 23,9 

3 (Σε μικρό βαθμό) 6 6,8 6,8 30,7 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 20 22,7 22,7 53,4 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 29 33,0 33,0 86,4 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

12 13,6 13,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Έχω πιο έντονη την αίσθηση της οικειότητας με τους άλλους»: το 33% απαντά ότι 

αυτό συμβαίνει «σε μεγάλο βαθμό» ενώ το 22,7% «σε μεσαίο βαθμό» 

9. Είμαι πρόθυμος/η να εκφράσω τα συναισθήματα μου. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 5 5,7 5,7 5,7 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

15 17,0 17,0 22,7 

3 (Σε μικρό βαθμό) 4 4,5 4,5 27,3 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 18 20,5 20,5 47,7 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 29 33,0 33,0 80,7 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

17 19,3 19,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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«Είμαι πρόθυμος/η να εκφράσω τα συναισθήματά μου»: το 33% έχει ως επιλογή το 

«σε μεγάλο βαθμό» ενώ το 20,5% «σε μεσαίο βαθμό» που όμως βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής (μία απάντηση διαφορά) και ποσοστό 19,3% με το «σε πολύ 

μεγάλο βαθμό» 

10. Ξέρω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω δυσκολίες. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 3 3,4 3,4 3,4 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

4 4,5 4,5 8,0 

3 (Σε μικρό βαθμό) 3 3,4 3,4 11,4 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 11 12,5 12,5 23,9 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 42 47,7 47,7 71,6 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

25 28,4 28,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

  

«Ξέρω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω δυσκολίες»: «σε πολύ μεγάλο βαθμό» απαντά το 

47,7% ενώ «σε πολύ μεγάλο βαθμό» επιλέγει το 28,4% 

11. Είμαι σε θέση να αξιοποιήσω καλύτερα τη ζωή μου. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 5 5,7 5,7 5,7 
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2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

9 10,2 10,2 15,9 

3 (Σε μικρό βαθμό) 5 5,7 5,7 21,6 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 19 21,6 21,6 43,2 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 31 35,2 35,2 78,4 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

19 21,6 21,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Είμαι σε θέση να αξιοποιήσω καλύτερα τη ζωή μου»: το 35,2% επιλέγει να απαντήσει 

«σε μεγάλο βαθμό» ενώ από 21,2% συγκεντρώνουν οι επιλογές «σε μεσαίο βαθμό» 

και «σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

12. Μπορώ να αποδεχτώ περισσότερο το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 4 4,5 4,5 4,5 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

2 2,3 2,3 6,8 

3 (Σε μικρό βαθμό) 5 5,7 5,7 12,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 20 22,7 22,7 35,2 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 42 47,7 47,7 83,0 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

15 17,0 17,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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«Μπορώ να αποδεχτώ περισσότερο το πώς εξελίσσονται τα πράγματα»: η συντριπτική 

πλειοψηφία του 47,7% (42 απαντήσεις) επιλέγει «σε μεγάλο βαθμό» ενώ αμέσως μετά 

έρχεται το «σε μεσαίο βαθμό» με 22,7% 

13. Εκτιμώ καλύτερα την κάθε μέρα. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 6 6,8 6,8 6,8 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

3 3,4 3,4 10,2 

3 (Σε μικρό βαθμό) 8 9,1 9,1 19,3 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 11 12,5 12,5 31,8 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 36 40,9 40,9 72,7 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

24 27,3 27,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Εκτιμώ καλύτερα την κάθε μέρα»: «σε μεγάλο βαθμό» επιλέγει το 40,7% και 

ακολουθεί το «σε πολύ μεγάλο βαθμό» με 27,3% 

14. Νέες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 11 12,5 12,5 12,5 
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2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

7 8,0 8,0 20,5 

3 (Σε μικρό βαθμό) 15 17,0 17,0 37,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 14 15,9 15,9 53,4 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 29 33,0 33,0 86,4 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

12 13,6 13,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Νέες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν»: 33% απαντά «σε 

μεγάλο βαθμό» ενώ 17% απαντά «σε μικρό βαθμό» 

15. Έχω μεγαλύτερη συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 5 5,7 5,7 5,7 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

4 4,5 4,5 10,2 

3 (Σε μικρό βαθμό) 5 5,7 5,7 15,9 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 13 14,8 14,8 30,7 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 38 43,2 43,2 73,9 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

23 26,1 26,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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«Έχω μεγαλύτερη συμπόνοια για τους άλλους ανθρώπους»: 43,2% επιλέγει το «σε 

μεγάλο βαθμό» ενώ το 26,1% το «σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

16. Προσπαθώ περισσότερο για τις σχέσεις μου. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 7 8,0 8,0 8,0 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

5 5,7 5,7 13,6 

3 (Σε μικρό βαθμό) 6 6,8 6,8 20,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 16 18,2 18,2 38,6 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 32 36,4 36,4 75,0 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

22 25,0 25,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Προσπαθώ περισσότερο για τις σχέσεις μου»: «σε μεγάλο βαθμό» επιλέγει να 

απαντήσει το 36,4% των ερωτηθέντων ενώ «σε πολύ μεγάλο βαθμό» επιλέγει το 25% 

17. Προσπαθώ περισσότερο να αλλάξω πράγματα που χρειάζεται να 

αλλαχθούν. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 7 8,0 8,0 8,0 
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2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

4 4,5 4,5 12,5 

3 (Σε μικρό βαθμό) 7 8,0 8,0 20,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 22 25,0 25,0 45,5 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 26 29,5 29,5 75,0 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

22 25,0 25,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Προσπαθώ περισσότερο να αλλάξω πράγματα που χρειάζεται να αλλαχθούν»: το 

29,5% έχει ως επιλογή το «σε μεγάλο βαθμό» ενώ ισοψηφούν τα «σε μεσαίο βαθμό» 

και «σε πολύ μεγάλο βαθμό» με ποσοστό 25% έκαστο  

18. Έχω πιο έντονη την θρησκευτική μου πίστη. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 23 26,1 26,1 26,1 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

6 6,8 6,8 33,0 

3 (Σε μικρό βαθμό) 6 6,8 6,8 39,8 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 18 20,5 20,5 60,2 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 20 22,7 22,7 83,0 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

15 17,0 17,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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«Έχω πιο έντονη τη θρησκευτική μου πίστη»: 26% επιλέγει να απαντήσει «καθόλου» 

ενώ έπεται με 22,7% το «σε μεγάλο βαθμό» 

19. Ανακάλυψα ότι είμαι πιο δυνατός-η απ’ ότι νόμιζα. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 6 6,8 6,8 6,8 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

3 3,4 3,4 10,2 

3 (Σε μικρό βαθμό) 6 6,8 6,8 17,0 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 11 12,5 12,5 29,5 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 33 37,5 37,5 67,0 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

29 33,0 33,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Ανακάλυψα ότι είμαι πιο δυνατός/η απ’ ότι νόμιζα»: «σε μεγάλο βαθμό» απαντά το 

37,5% ενώ ακολουθεί το «σε πολύ μεγάλο βαθμό» με 33% 

20. Έμαθα πολλά για το πόσο υπέροχοι είναι οι άνθρωποι. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 11 12,5 12,5 12,5 
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2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

6 6,8 6,8 19,3 

3 (Σε μικρό βαθμό) 9 10,2 10,2 29,5 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 22 25,0 25,0 54,5 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 26 29,5 29,5 84,1 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

14 15,9 15,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

«Έμαθα πολλά για το πόσο υπέροχοι είναι οι άνθρωποι»: «σε μεγάλο βαθμό» απαντά 

το 29,5% ενώ «σε μεσαίο βαθμό» το 25% 

21. Αποδέχομαι καλύτερα πως έχω ανάγκη τους άλλους ανθρώπους. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 (Καθόλου) 5 5,7 5,7 5,7 

2 (Σε πολύ μικρό 

βαθμό) 

11 12,5 12,5 18,2 

3 (Σε μικρό βαθμό) 9 10,2 10,2 28,4 

4 (Σε μεσαίο βαθμό) 16 18,2 18,2 46,6 

5 (Σε μεγάλο βαθμό) 32 36,4 36,4 83,0 

6 (Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό) 

15 17,0 17,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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«Αποδέχομαι καλύτερα πως έχω ανάγκη τους άλλους ανθρώπους»: το 36,4% επιλέγει 

ως απάντηση το «σε μεγάλο βαθμό» ενώ ακολουθεί με 18,2% το «σε μεσαίο βαθμό» 

4.2 Παρουσίαση μεμονωμένων περιπτώσεων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις απαντήσεις ξεχωρίζουν κάποιες περιπτώσεις 

ατόμων που από επιστημονικής και ψυχολογικής πλευράς χρήζουν περαιτέρω 

ανάλυσης. Υπάρχει ένας άντρας ό οποίος καταγράφει ότι έχει ο ίδιος υποστεί 

επαναλαμβανόμενη σεξουαλική βία αν και είναι κάτι που του συνέβη περισσότερα από 

είκοσι χρόνια πριν. Αυτός ο άνθρωπος έχει ασπαστεί το Βουδισμό σε ότι αφορά τη 

θρησκεία του και είναι διαζευγμένος με ένα παιδί. Φέρεται να έχει κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου μήνα εφιάλτες σχετικούς με τραυματικά γεγονότα και εκρήξεις θυμού 

που δε μπορούσε να ελέγξει και είναι πεσμένος συναισθηματικά. Στις ερωτήσεις του 

GPS που σχετίζονται με την αποσύνδεση απαντά θετικά εμφανιζόμενος να έχει μια 

παράξενη και εξωπραγματική αίσθηση του κόσμου σαν σε όνειρο αλλά και να 

παρακολουθεί τον εαυτό του από ψηλά σαν εξωτερικός παρατηρητής που βρίσκεται 

έξω από το σώμα του. Φυσικά στη συνέχεια απαντά ότι έχει υποστεί παιδικό τραύμα 

εφόσον διευκρινίζει στην πορεία ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη σεξουαλική βία. 

Παρά το γεγονός ότι δηλώνει πως δεν έχει σε μεγάλο βαθμό όνειρα και αναμνήσεις 

σχετικά με το γεγονός, ωστόσο αποφεύγει τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

υπενθυμίσεις τις σχετικές με το συμβάν και αναγνωρίζει πως ενώ δεν είναι αρκετά 

νευρικός έχει επηρεαστεί η κοινωνική του ζωή και η σχέση του με τους άλλους 

ανθρώπους. Σε ότι αφορά σημάδια σωματοποίησης που αναδεικνύονται μέσα από το 

SCL αναφέρει πόνους στη μέση σε υπερβολικό βαθμό και μιλά για αίσθηση μοναξιάς 

(ένδειξη κατάθλιψης από ερώτηση σχετική). Αναφέρει μέτριες στομαχικές ενοχλήσεις 

ή ναυτία και σε αρκετά μεγάλο βαθμό πόνους στους μύες παρά το γεγονός πως είναι 

ένας άνθρωπος που νωρίτερα έχει δηλώσει πως ασχολείται με πολεμικές τέχνες, άρα 
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φαίνεται πως δεν έχει παρατήσει το σώμα του σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. 

Αισθάνεται, όπως δηλώνει, μούδιασμα ή ελαφρό πόνο σε διάφορα μέρη του σώματός 

του, έλλειψη ελπίδας για το μέλλον (κατάθλιψη), αρκετή αδυναμία σε τμήματα του 

σώματός του και τα χέρια ή τα πόδια του βαριά. Ο εν λόγω ερωτηθείς έχει δηλώσει 

αρχικά πως πάσχει από ψωρισιακή αρθρίτιδα και σε ότι αφορά τη διαπροσωπική 

ευαισθησία δηλώνει μια σχετικά άβολη αίσθηση όταν τον κοιτούν ή μιλάνε γι’ αυτόν 

αλλά και συστολή στη συνύπαρξή του με άλλους ανθρώπους. Περνώντας στο κομμάτι 

της μετατραυματικής ανάπτυξης και το PTGI δηλώνει πως σε μεγάλο βαθμό έχει 

αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα ή έχει κατανόηση για πνευματικά ζητήματα. Ταυτόχρονα 

ισχυρίζεται πως έκανε μια νέα αρχή στη ζωή του, πως έχει έντονη την αίσθηση της 

οικειότητας με τους γύρω του και είναι πρόθυμος να εκφραστεί συναισθηματικά. 

Μπορεί να αποδεχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολύ καλύτερα το πώς εξελίσσονται 

τα πράγματα στη ζωή και εκτιμά περισσότερο την κάθε μέρα που περνά προσπαθώντας 

πολύ περισσότερο για τις σχέσεις του. Πλέον έχει ανακαλύψει τη δύναμή του, κατανοεί 

και αποδέχεται πως έχει ανάγκη τους άλλους ανθρώπους και ομολογεί πως διδάχθηκε 

πολλά για το πόσο υπέροχοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας. 

Μία ακόμη περίπτωση που αξίζει να αναλυθεί περαιτέρω είναι αυτή μιας γυναίκας που 

μιλά για αϋπνία, άγχος, κατάθλιψη, επαναλαμβανόμενες σκέψεις και κρίση πανικού 

και το τραυματικό γεγονός που δηλώνει πως συνέβη πριν από πέντε έως δέκα χρόνια 

είναι ο αλκοολικός πατέρας. Η κοπέλα αυτή λέει πως έχει εφιάλτες σχετιζόμενους με 

τραυματικό γεγονός του παρελθόντος και προσπαθεί σκληρά ώστε να μη το σκέφτεται 

ή να μη της το θυμίζουν διάφορες καταστάσεις, λαμβάνει νευροληπτικά, αντιψυχωτικά 

φάρμακα και αναφέρεται σε τραυματικά γεγονότα που συνέβαιναν με αυτόν συχνά από 

τότε που ήταν δέκα ετών έως και τα τριάντα της χρόνια. Λαμβάνει αγχολυτικά και 

υπνωτικά χάπια και μιλά για διάγνωση άγχους και κατάθλιψης. Η ίδια αισθάνεται 
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απόμακρη από τον κόσμο και ψυχικά μουδιασμένη, αδυνατεί να σταματήσει να 

κατηγορεί τους άλλους αλλά και τον εαυτό της για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, έχει 

αισθήματα αναξιότητας, θλίψης και απελπισίας, εκρήξεις θυμού που αδυνατεί να θέσει 

υπό έλεγχο και αποφεύγει τις εσωτερικές υπενθυμίσεις που σχετίζονται με τα 

τραυματικά συμβάντα του παρελθόντος. Ισχυρίζεται πως βρίσκεται σε επιφυλακή ή σε 

εγρήγορση διαρκώς, διακρίνεται από νευρικότητα, τρομάζει εύκολα και ομολογεί πως 

η σχέση και η κοινωνική της ζωή έχουν επηρεαστεί από το παρελθόν. Όταν 

αναστατώνεται της παίρνει πολύ χρόνο για να ηρεμήσει, αισθάνεται ψυχικό μούδιασμα 

και αποστασιοποίηση και της είναι δύσκολο να μείνει κοντά στους ανθρώπους 

συναισθηματικά ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται ότι την διακατέχει η αποτυχία. Νιώθει 

αποδυναμωμένη, υποτονική και αδρανής ενώ έχει αρκετά συχνά πονοκεφάλους. 

Κατηγορεί τον εαυτό της για διάφορες καταστάσεις και αισθάνεται μοναξιά σε 

υπερβολικό βαθμό.  Σε ότι αφορά την διαπροσωπική ευαισθησία, αισθάνεται πως οι 

άνθρωποι γύρω της δε την κατανοούν και δε τη συμπονούν ενώ τα αισθήματά της 

πληγώνονται εύκολα. Πιστεύει πως σε ότι αφορά το μέλλον της δεν έχει καμία ελπίδα, 

κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό ενός καταθλιπτικού ατόμου, και ότι για το 

παραμικρό πράγμα στη ζωή της πρέπει να καταβάλει προσπάθεια. Δηλώνει πως δε 

νιώθει ιδιαίτερα άνετα όταν την κοιτούν ή μιλούν γι’ αυτή αλλά δεν εμφανίζει σημάδια 

σωματοποίησης, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις σχετικές ερωτήσεις. Σε ότι 

αφορά τέλος τη μετατραυματική ανάπτυξη της εν λόγω συμμετέχουσας στην έρευνα, 

αυτή δεν κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, κάτι που άλλωστε συνάδει με τη διάγνωση ενός 

ατόμου με αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη.  Η ίδια ισχυρίζεται πως «σε μεσαίο 

βαθμό» άλλαξε τις προτεραιότητές της σχετικά με το τι είναι σημαντικό στη ζωή και 

έχει μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή της. Έκανε μια νέα αρχή στη ζωή της, γνωρίζει 

πως μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες και αποδέχεται καλύτερα την εξέλιξη των 
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πραγμάτων. Όλα αυτά συμβαίνουν όπως δηλώνει σε μεσαίο βαθμό. Έχει μεγαλύτερη 

συμπόνοια για τους άλλους ανθρώπους και αυτό είναι κάτι που κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα και ανακάλυψε πως η δύναμη που κρύβει μέσα της είναι πολύ μεγαλύτερη από 

αυτή που νόμιζε πως διέθετε. Ωστόσο, δε φαίνεται να έχει αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα, 

ούτε και να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Δεν έχει αναπτύξει 

μεγαλύτερη κατανόηση για θέματα πνευματικής φύσεως, δεν αισθάνεται πως μπορεί 

να στηριχτεί στους άλλους στις δύσκολες στιγμές, ούτε αισθάνεται οικειότητα με τους 

άλλους ανθρώπους. Δε μπορεί να ανοιχτεί και να εκφράσει με άνεση τα συναισθήματά 

της, ούτε είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα τη ζωή της. Δεν εκτιμά σε μεγάλο 

βαθμό την κάθε μέρα που περνά και σε καμία περίπτωση δεν έχει αναπτύξει πιο έντονο 

το αίσθημα της θρησκευτικής της πίστης. Δε μπορεί να δει πόσο υπέροχοι μπορεί να 

είναι οι άνθρωποι αλλά ούτε να αποδεχθεί ότι τους έχει ανάγκη στη ζωή της. 

Μία ακόμη περίπτωση είναι μία γυναίκα που δηλώνει πως έχει πατέρα πάσχοντα από 

ψυχικό νόσημα. Η γυναίκα αυτή αισθάνεται μουδιασμένη ψυχικά και απομακρυσμένη 

από τους ανθρώπους και διάφορες δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα έχει αισθήματα 

αναξιότητας. Έχει εκρήξεις θυμού που αδυνατεί να ελέγξει, αισθάνεται 

συναισθηματικά πεσμένη, θλιμμένη και απελπισμένη ενώ το ενδιαφέρον της να κάνει 

διάφορα πράγματα είναι περιορισμένο. Δηλώνει πως αποφεύγει τόσο τις εσωτερικές 

όσο και τις εξωτερικές υπενθυμίσεις της τραυματικής της εμπειρίας αλλά σε 

μεγαλύτερο βαθμό τις πρώτες. Αισθάνεται απόμακρη και αποκομμένη από τους 

ανθρώπους ενώ όταν είναι ταραγμένη της παίρνει αρκετό χρόνο για να ηρεμήσει. 

Φαίνεται να έχει αναπτυχθεί σε μετατραυματικό επίπεδο καθώς πρόκειται για ένα 

άτομο που έχει αλλάξει τις προτεραιότητές του σχετικά με το τι είναι σημαντικό για τη 

ζωή, τρέφει εκτίμηση για την ζωή και την αξία της σε πιο μεγάλο βαθμό, έχει αναπτύξει 

νέα ενδιαφέροντα και έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Έχει κάνει μια 
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νέα αρχή στη ζωή της, αισθάνεται πως μπορεί να στηριχτεί στους άλλους ανθρώπους 

και έχει μεγαλύτερη κατανόηση για ζητήματα πνευματικά. Είναι ανοιχτή να εκφράσει 

τα συναισθήματά της, γνωρίζει πως μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες και είναι σε 

θέση να αξιοποιήσει καλύτερα τη ζωή της. Είναι σε θέση να κατανοήσει και να 

αποδεχθεί την εξέλιξη των καταστάσεων, έχει μεγαλύτερη συμπόνοια για τους γύρω 

της και προσπαθεί τόσο για τις σχέσεις της όσο και να αλλάξει όσα πράγματα πρέπει 

να αλλάξουν γιατί κατανόησε πως είναι πολύ πιο δυνατή απ’ ότι θεωρούσε. 

Μια περίπτωση συμμετέχουσας στην παρούσα έρευνα που είναι ενδιαφέρουσα σε ότι 

αφορά το τραύμα που έχει βιώσει είναι μια γυναίκα 62 ετών που έχει χάσει το παιδί της 

πριν από πέντε έως δέκα χρόνια αλλά έχει μία ακόμη κόρη. Η συγκεκριμένη γυναίκα 

κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα αισθάνθηκε συναισθηματικά πεσμένη, θλιμμένη 

και απελπισμένη και είχε περιορισμένο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση για να ασχοληθεί 

με διάφορες δραστηριότητες. Δηλώνει πως οι αναμνήσεις της και οι εικόνες που 

έρχονται στο μυαλό της είναι πολύ ισχυρές και αισθάνεται ότι αναβιώνει την εμπειρία 

της απώλειας του παιδιού της. Προσπαθεί να αποφεύγει τις υπενθυμίσεις τις 

εσωτερικές, όπως συναισθήματα που της θυμίζουν το γεγονός αυτό. Όταν είναι 

αναστατωμένη της παίρνει αρκετό χρόνο για να ηρεμήσει και απαντά «μέτρια» στην 

ερώτηση αν κλαίει εύκολα. Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που σχετίζονται με τη 

σωματοποίηση δε φαίνεται να υπάρχουν κάποια σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει. 

Μετά από ότι της συνέβη άλλαξε τις προτεραιότητές της σχετικά με το τι είναι 

σημαντικό στη ζωή σε μεγάλο βαθμό και πλέον έχει σαφώς μεγαλύτερη εκτίμηση για 

την αξία της ίδιας της ζωής της. Έχει αναπτύξει κάποια νέα ενδιαφέροντα αλλά σε 

μικρότερο βαθμό και φαίνεται να έχει αναπτυχθεί μετατραυματικά καθώς έχει 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της και μεγαλύτερη κατανόηση σε πνευματικά 

θέματα. Βλέπει πως ενδέχεται να αντιμετωπίσει στη ζωή τις δυσκολίες και πως μπορεί 
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πλέον να στηρίζεται και σε άλλους ανθρώπους, εκτιμά περισσότερο την κάθε μέρα και 

μπορεί να αποδεχθεί καλύτερα την εξέλιξη των γεγονότων που φέρνει η ζωή. Έχει όπως 

ισχυρίζεται μεγαλύτερη συμπόνοια για τους άλλους ανθρώπους και προσπαθεί 

περισσότερο για τις σχέσεις της με τους ανθρώπους που την περιτριγυρίζουν ενώ 

ταυτόχρονα έχει πολύ πιο έντονη τη θρησκευτική της πίστη και ανακάλυψε ότι είναι 

πιο δυνατή από ότι θεωρούσε για τον εαυτό της. Τέλος, σε μεγάλο πια βαθμό 

αποδέχεται πως έχει ανάγκη τους άλλους ανθρώπους. 

Η τελευταία περίπτωση είναι και πάλι γυναίκα, όπως άλλωστε η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων, 55 ετών αυτή τη φορά, η οποία μιλά για βία από τη 

θετή της μητέρα, κάτι που διαδραματιζόταν περισσότερα από είκοσι χρόνια πριν. Η 

συγκεκριμένη γυναίκα λαμβάνει αγχολυτικά-βενζοδιαζεπίνες καθημερινά σε ότι 

αφορά την φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνει. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

μήνα δηλώνει πως είχε εφιάλτες σχετικούς με τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος, 

προσπάθησε σκληρά να μη σκέφτεται τραυματικά γεγονότα που έχουν συμβεί και 

ένιωσε ψυχικά μουδιασμένη και απομακρυσμένη από ανθρώπους και δραστηριότητες. 

Δηλώνει πως δεν έχει τη δύναμη να σταματήσει να κατηγορεί τον εαυτό της ή τους 

γύρω της για παρελθοντικά τραυματικά γεγονότα και ότι αυτά προκάλεσαν, ενώ 

ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα ένιωσε ψυχολογικά πεσμένη, 

θλίψη, απελπισία και περιορισμένο ενδιαφέρον να κάνει πράγματα. Η εν λόγω 

συμμετέχουσα δηλώνει πως έχει σε υπερβολικό βαθμό όνειρα ενοχλητικά που 

συνδέονται με την άσχημη εμπειρία που βίωνε με τη θετή της μητέρα και ισχυρές 

εικόνες ή αναμνήσεις που τις βιώνει τόσο έντονα σα να βιώνει ξανά την εμπειρία στο 

παρόν. Αποφεύγει κατά πολύ όπως δηλώνει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές 

υπενθυμίσεις που συνδέονται με την τραυματική της εμπειρία. Κατά κάποιο τρόπο 

βρίσκεται σε εγρήγορση και αισθάνεται ότι έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις της και η 
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κοινωνική της ζωή ενώ όταν αναστατώνεται της παίρνει αρκετό χρόνο για να ηρεμήσει. 

Η γυναίκα αυτή ισχυρίζεται πως αισθάνεται αρκετά μουδιασμένη ή συναισθηματικά 

απομονωμένη ενώ της είναι αρκετά δύσκολο να μείνει συναισθηματικά κοντά στους 

ανθρώπους. Αισθάνεται αποκομμένη και απόμακρη από τους ανθρώπους σε 

υπερβολικό βαθμό ενώ ταυτόχρονα έχει χάσει το σεξουαλικό της ενδιαφέρον και 

υποφέρει πολύ συχνά από πονοκεφάλους. Αισθάνεται, αδρανής, υποτονική, 

αποδυναμωμένη, έχει πόνους στην καρδιά και τον θώρακα και έχει σκέψεις 

αυτοκτονίας. Νιώθει πως έχει μπλεχτεί/παγιδευτεί, κατηγορεί τον εαυτό της για 

διάφορα πράγματα, έχει πόνους στη μέση, αισθάνεται μοναξιά και κακοκεφιά, 

ανησυχεί για διάφορες καταστάσεις και απαντά πως σε υπερβολικό βαθμό δε βρίσκει 

ενδιαφέρον σε τίποτα. Δηλώνει πως τα αισθήματά της πληγώνονται σχετικά εύκολα 

και αισθάνεται δύσπνοια αρκετά. Η εν λόγω συμμετέχουσα αισθάνεται πως και για το 

παραμικρό πράγμα οφείλει να καταβάλει προσπάθεια. Σε ότι αφορά τη 

μετατραυματική της ανάπτυξη δηλώνει πως δεν άλλαξε επί της ουσίας τις 

προτεραιότητές της σχετικά με το τι είναι σημαντικό στη ζωή αλλά σε μεγάλο πλέον 

βαθμό έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της και περισσότερη κατανόηση 

σχετικά με θέματα πνευματικής φύσεως. Δε μπορεί καθόλου να δει ότι μπορεί στη ζωή 

της να στηριχτεί σε άλλους ανθρώπους για όσα τυχόν αντιμετωπίζει αλλά ούτε και έχει 

αισθανθεί να αναπτύσσει εντονότερα οικειότητα με τους άλλους ανθρώπους. Γνωρίζει 

πια πως μπορεί να βιώσει δυσκολίες αλλά δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα 

τη ζωή της αλλά ούτε και να αποδεχθεί την εξέλιξη των τεκταινομένων γύρω από αυτή. 

Φαίνεται πως σε μικρό βαθμό προσπαθεί για τις σχέσεις της και μάλλον είναι 

αποτραβηγμένη και σε μεσαίο βαθμό αισθάνεται συμπόνοια για τους άλλους γύρω της. 

Αυτό που σε μεγάλο βαθμό ομολογεί πως ανακάλυψε είναι πως είναι πιο δυνατή από 

ότι νόμιζε αλλά δε φαίνεται να αποδέχεται πως έχει ανάγκη τους άλλους ανθρώπους 
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ούτε και να μπορεί να δει πόσο υπέροχοι άνθρωποι ενδεχομένως υπάρχουν γύρω της. 

Όλα όσα δηλώνει στις απαντήσεις της συνάδουν με την έλλειψη μετατραυματικής 

ανάπτυξης.   

4.3 Η συσχέτιση του τραύματος με την κατάθλιψη 

  itqtotal 

scldepressiontotal Pearson 

Correlation 

,677** 

Sig. (2-

tailed) 

0 

N 37 

gpsdepressiontotal Pearson 

Correlation 

,631** 

Sig. (2-

tailed) 

0 

N 35 

 

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τη συσχέτιση των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου ITQ με τις ερωτήσεις του GPS και του SCL (μόνο τις σχετικές με 

την κατάθλιψη). Η συσχέτιση που προκύπτει ανάμεσα στην κατάθλιψη του SCL και το 

Διεθνές Ερωτηματολόγιο Τραύματος (ITQ) είναι στατιστικά σημαντική καθώς ο 

δείκτης Pearson κυμαίνεται στο 0,677. Το ίδιο συμβαίνει και με το δείκτη Pearson ο 

οποίος διαμορφώνεται στο 0,631 στη συσχέτιση των ερωτήσεων των σχετικών με την 

κατάθλιψη του ερωτηματολογίου GPS με το ITQ.  

4.4 Η συσχέτιση του τραύματος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες  
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  itqtotal 

gpsptsdtotal Pearson 

Correlation 

,687** 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 

N 35 

gpscomplexptsdtotal Pearson 

Correlation 

,585** 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 

N 34 

  

Η συσχέτιση της διαταραχής μετατραυματικού στρες (gps ptsd total) με το τραύμα (itq 

total) εμφανίζεται στατιστικά σημαντική με το δείκτη Pearson στο 0,687 και η σχέση 

της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες (gps complex ptsd total) με το 

τραύμα είναι ελαφρώς χαμηλότερη με το δείκτη Pearson στο 0,585. Είναι λογικό η 

συσχέτιση εδώ να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα καθώς το Διεθνές Ερωτηματολόγιο 

Τραύματος (ITQ) επί της ουσίας ερευνά τόσο το ptsd όσο και το complex ptsd. 

 

 

4.5 Η συσχέτιση της μετατραυματικής διαταραχής του στρες με την κατάθλιψη 

  itqptsdtotal itqcomplexptsdtotal 
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gpsdepressiontotal Pearson 

Correlation 

,641** ,394* 

Sig. (2-

tailed) 

0 0,019 

N 35 35 

  

Συσχετίζοντας την κατάθλιψη και συγκεκριμένα τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν 

με κατάθλιψη (στο GPS) και το PTSD (του ITQ) εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση καθώς ο δείκτης Pearson κυμαίνεται στο 0,641 ενώ η αντίστοιχη συσχέτιση 

της κατάθλιψης του GPS με το Complex PTSD του ITQ υφίσταται μεν αλλά σε πιο 

χαμηλό επίπεδο, με το δείκτη Pearson να είναι στο 0,394. 

  gpsptsdtotal gpscomplexptsdtotal 

scldepressiontotal Pearson 

Correlation 

,582** ,750** 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 

N 35 34 

gpsdepressiontotal Pearson 

Correlation 

,541** ,560** 

Sig. (2-

tailed) 

0,001 0,001 

N 35 34 
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Η συσχέτιση της κατάθλιψης (scl depression total) με τη διαταραχή μετατραυματικού 

στρες (gps ptsd total) υφίσταται με δείκτη Pearson 0,582 και με τη σύνθετη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες (gps complex ptsd total)  υπάρχει σε υψηλό επίπεδο με δείκτη 

Pearson 0,750.  

Στο συσχετισμό της κατάθλιψης (gps depression total) με τη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες (gps ptsd total) ο δείκτης Pearson είναι 0,541 και η συσχέτιση 

είναι και εδώ υψηλή.  Η συσχέτιση τέλος της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού 

στρες (gps complex ptsd total) με την κατάθλιψη (gps depression total) είναι ακόμα 

υψηλότερη με τον δείκτη Pearson να ισούται με 0,560. 

4.6 Η σχέση της σωματοποίησης με το τραύμα και της σωματοποίησης με την 

κατάθλιψη 

  itqtotal 

sclsomatizationtotal Pearson 

Correlation 

,395* 

Sig. (2-

tailed) 

0,017 

N 36 

 

Η συσχέτιση που παρατηρείται ανάμεσα στη σωματοποίηση (scl somatization total) 

και το τραύμα (itq total) είναι αξιόλογη καθώς ο δείκτης Pearson βρίσκεται στο 0,395. 

  gpsdepressiontotal 

sclsomatizationtotal Pearson 

Correlation 

,410* 
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Sig. (2-

tailed) 

0,016 

N 34 

 

Η σχέση της σωματοποίησης (scl somatization total) με την κατάθλιψη είναι ακόμα 

υψηλότερη καθώς ο Pearson ισούται με 0,410.  

 

SCLdepressi

on 

SCLsomatizatio

n 

Pearson 

Correlation 

.663** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 88 

 

Η σχέση τέλος της σωματοποίησης (scl somatization) με την κατάθλιψη (scl 

depression) είναι ακόμα υψηλότερη στο ερωτηματολόγιο SCL-90-R καθώς ο δείκτης 

Pearson διαμορφώνεται στο 0,663. 

4.7 Η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας με την κατάθλιψη  

 

SCLdepressi

on2 

SCLinterpersona

l 

Pearson 

Correlation 

.779** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 88 
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Η διαμόρφωση της συσχέτισης της κατάθλιψης με τη διαπροσωπική ευαισθησία 

επισημαίνεται και στην παρούσα έρευνα με το δείκτη Pearson να αγγίζει το 0,779 στη 

συσχέτιση του scl interpersonal sensitivity με το scl depression.  

 

GPSdepressi

on 

SCLinterpersonal

2 

Pearson 

Correlation 

.455** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 88 

 

Φτάνοντας στη συσχέτιση της διαπροσωπικής ευαισθησίας (scl interpersonal 

sensitivity) με την κατάθλιψη (gps depression), αυτή παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική καθώς ο δείκτης Pearson βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά στο 0,455. 

4.8 Η σχέση του τραύματος με τη μετατραυματική ανάπτυξη και της κατάθλιψης 

με τη μετατραυματική ανάπτυξη  

  ptgitotal 

itqtotal Pearson 

Correlation 

-0,273 

Sig. (2-tailed) 0,113 

N 35 

 

Οι μεταβλητές μετατραυματική ανάπτυξη (ptgi total) και τραύμα (itq total) έχουν 

αρνητική συσχέτιση, πράγμα που σημαίνει πως πρόκειται για αντιστρόφως ανάλογες 

μεταβλητές. Ο δείκτης Pearson εδώ εντοπίζεται στο -0,273. 
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  ptgitotal 

gpsdepressiontotal Pearson 

Correlation 

-0,285 

Sig. (2-

tailed) 

0,103 

N 34 

 

Η συσχέτιση μεταξύ κατάθλιψης (gps depression total) και μετατραυματικής 

ανάπτυξης (ptgi total) είναι και πάλι αρνητική με το δείκτη Pearson στο -0,285.  

  ptgitotal 

scldepressiontotal Pearson 

Correlation 

-0,322 

Sig. (2-

tailed) 

0,059 

N 35 

 

Η σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη (scl depression total) και τη μετατραυματική 

ανάπτυξη (ptgi total) είναι πάλι αρνητική. Ο δείκτης Pearson εδώ ισούται με -0,322. 

 Είναι απολύτως λογικό οι συσχετίσεις εδώ να είναι αρνητικές καθώς είθισται τα άτομα 

που εμφανίζουν σημάδια τραύματος ή κατάθλιψης να απέχουν από τη μετατραυματική 

ανάπτυξη.  

4.9 Η σχέση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος και τη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες  
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  itqptsdtotal itqcomplexptsdtotal 

gpsdissociationtotal Pearson 

Correlation 

0,194 ,350* 

Sig. (2-

tailed) 

0,263 0,039 

N 35 35 

 

Η συσχέτιση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος (gps dissociation total) 

και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (itq ptsd total) δεν είναι τόσο ισχυρή καθώς 

ο δείκτης Pearson βρίσκεται στο 0,194 όμως αυτό αλλάζει όταν συσχετίζεται με τη 

σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες (itq complex ptsd) όπου ο Pearson 

ισοδυναμεί με 0,350.  

  gpsptsdtotal 

gpsdissociationtotal Pearson 

Correlation 

,685** 

Sig. (2-

tailed) 

0 

N 35 

 

Μεταβαίνοντας στην ίδια αναζήτηση, από διαφορετικό ερωτηματολόγιο αυτή τη φορά 

(GPS), εντοπίζεται ισχυρότερη σχέση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος 

(gps dissociation total) με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (gps ptsd total) με τον 

Pearson στην τιμή 0,685.  
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  gpscomplexptsdtotal 

gpsdissociationtotal Pearson 

Correlation 

,618** 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 

N 34 

 

Τέλος, η σχέση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος (gps dissociation total) 

και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες (gps complex ptsd total) είναι 

ισχυρή (Pearson=0,618). 

Γενικά παρατηρείται υψηλότερη συσχέτιση των δύο μεταβλητών (αποσύνδεση 

σώματος-πνεύματος και διαταραχή ή σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες) στο 

ερωτηματολόγιο GPS σε σχέση με το ερωτηματολόγιο ITQ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Εισαγωγή 

Παρά το γεγονός πως το δείγμα που έλαβε μέρος στην παρούσα έρευνα είναι μικρό (88 

άτομα), αυτό δεν αναιρεί την προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων σχετιζόμενων με 

τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν εξ αρχής. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί η 

συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών συμμετεχόντων (71 γυναίκες σε σύνολο 88 

συμμετεχόντων), γιατί το φύλλο είναι σίγουρα μια μεταβλητή που επηρεάζει τα 

αποτελέσματα και κατά συνέπεια τα συμπεράσματα της έρευνας.  
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5.2 Η συσχέτιση του τραύματος με την κατάθλιψη 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αναφέρονται σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

του τραύματος με την κατάθλιψη κάτι που προκύπτει από την τιμή του δείκτη Pearson 

ο οποίος διαμορφώνεται σε 0,677 και 0,631 στις συσχετίσεις των ερωτηματολογίων 

του SCL με το ITQ και του GPS με το ITQ αντίστοιχα. Μια σειρά ψυχικών τραυμάτων 

όπως: η διάλυση μιας φιλίας, οι μη υποστηρικτικές και τοξικές σχέσεις, το διαζύγιο/ο 

χωρισμός, η κοινωνική απόρριψη οδηγούν σε κατάθλιψη (McQuaid et al., 2014; 

Slavich & Irwin, 2014). Τα στρεσογόνα βιώματα συχνά ενοχοποιούνται για την 

εμφάνιση διαταραχών της διάθεσης (Audet et al., 2014). Άλλη μια έρευνα που συνάδει 

με τα συμπεράσματα της δικής μας, σε ότι αφορά τη συσχέτιση των τραυμάτων με την 

κατάθλιψη, είναι αυτή που μιλά για γυναίκες έγκλειστες σε σωφρονιστικά ιδρύματα με 

ιστορικό τραυμάτων, οι οποίες όπως διαπιστώθηκε αντιμετωπίζουν κατάθλιψη (Ferszt 

et al., 2015). Τα τραύματα που έχουν βιώσει (κακοποίηση συναισθηματική, 

σεξουαλική ή σωματική) τις έφεραν αντιμέτωπες στη μάχη με την κατάθλιψη (Bloom 

& Covington, 2009; Dalley & Michels, 2009; Glaze & Maruschak, 2009). Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί ότι το τραύμα οδηγεί σε διασπορά της κατάθλιψης και σε 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια της συγκεκριμένης ψυχικής νόσου (Bolay et al., 2002; 

Leao, 1944). 

5.3 Η συσχέτιση του τραύματος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες 

Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας η συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα 

στη διαταραχή μετατραυματικού στρες και το τραύμα είναι στατιστικά σημαντική γιατί 

ο δείκτης Pearson ανάμεσα στο gps ptsd total και το itq total είναι 0,687 ενώ ανάμεσα 

στο gps complex ptsd total και το itq total διαμορφώνεται στο 0,585.  Το 

μετατραυματικό στρες συνδέεται με το σύνθετο τραύμα, εννοώντας ένα τραύμα 
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παρατεταμένο χρονικά και επαναλαμβανόμενο.  Τέτοια τραύματα συνήθως λαμβάνουν 

χώρα από τα πρόσωπα φροντίδας και ενέχουν μορφές κακοποίησης και παραμέλησης 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (Van der Kolk, 2005). Τόσο η κακοποίηση, όσο και η 

παραμέληση, ειδικά στην πρώιμη παιδική ηλικία, αποτελούν τραύματα τα οποία 

συνδέονται τόσο με το στρες εν γένει όσο και με το μετατραυματικό στρες ειδικότερα 

(Daigre et al., 2015). Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που 

αλληλεπικαλύπτεται με τον αποσυνδετικό υποτύπο της απλής διαταραχής 

μετατραυματικού στρες σχετίζονται με τον χρόνιο τραυματισμό (Sar, 2011). Ο 

υποτύπος αυτός με τη σειρά του σχετίζεται με δύσκολες συνθήκες ζωής στην πρώιμη 

παιδική ηλικία και γεγονότα τραυματικής φύσης κατά την ενήλικη ζωή (Ginzburg et 

al., 2006; Lanius et al., 2010a, 2010b). Το αναπτυξιακό τραύμα που λαμβάνει χώρα 

κατά την πρώιμη ζωή συχνά οδηγεί σε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες 

(Van der Kolk, 1996). Ο πρώιμος, χρόνιος και διαπροσωπικός αναπτυξιακός 

τραυματισμός αποτελεί τον πυρήνα στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες 

(Sar, 2011).   

 

5.4 Η συσχέτιση της μετατραυματικής διαταραχής του στρες με την κατάθλιψη  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη προέκυψε σημαντική συσχέτιση της 

κατάθλιψης (gps depression total) με τη μετατραυματική διαταραχή του στρες (itq ptsd 

total) με το δείκτη Pearson να διαμορφώνεται στο 0,641. Το ίδιο προκύπτει και από τις 

συσχετίσεις των υπολοίπων ερωτηματολογίων όπου ο δείκτης Pearson κυμαίνεται στο 

0,582 (συσχέτιση του scl depression total με το gps ptsd total) και 0,541 (συσχέτιση 

του gps depression total με το gps ptsd total) αντίστοιχα.  
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Από την άλλη μεριά, η συσχέτιση ανάμεσα στην κατάθλιψη (gps depression total) και 

τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες (itq complex ptsd total) εμφανίζεται 

λιγότερο σημαντική με Pearson=0,394. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τις συσχετίσεις 

των άλλων δύο ερωτηματολογίων όπου εδώ η στατιστική σημαντικότητα ανεβαίνει με 

τον Pearson να εντοπίζεται στα 0,750 (συσχέτιση του scl depression total με το gps 

complex ptsd total) και 0,560 (συσχέτιση του gps depression total με το gps complex 

ptsd total) αντίστοιχα.  

Η κατάθλιψη θεωρείται ψυχική διαταραχή συνυφασμένη με τη μετατραυματική 

διαταραχή του στρες (Hayley & Anisman, 2013). Σε αυτό καταλήγει και η έρευνα των 

Ασημακοπούλου & Μαδιανού (2014) σε ασθενείς που εξήλθαν από ΜΕΘ. Επί της 

ουσίας διαφαίνεται συννοσηρότητα μεταξύ των εν λόγω διαταραχών κάτι που 

εντοπίζεται συχνά σε νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ καθώς όπως φαίνεται ένα σοβαρό 

πρόβλημα υγείας και ο κίνδυνος απώλειας ακόμα και της ίδιας της ζωής του ασθενή 

συχνά επισύρει τέτοια ζητήματα (Ασημακοπούλου & Μαδιανός, 2014). Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί και η υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης αυτών των 

ψυχικών διαταραχών στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες οι οποίες είναι 

πενταπλάσιες στην εμφάνιση ΜΚΔ και δωδεκαπλάσιες στην εμφάνιση ΔΜΣ από τους 

άντρες (Ασημακοπούλου & Μαδιανός, 2014; Rattray et al., 2005).  

5.5 Η σχέση της σωματοποίησης με το τραύμα και της σωματοποίησης με την 

κατάθλιψη 

Η σωματοποίηση συσχετίζεται με το τραύμα και ακόμα περισσότερο με την 

κατάθλιψη. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και πιο 

συγκεκριμένα  ο δείκτης Pearson στη συσχέτιση του scl somatization total με το itq 

total διαμορφώνεται στο 0,395 ενώ στη συσχέτιση του scl somatization total με το gps 
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depression total είναι 0,410.  Η σχέση τέλος ανάμεσα στο scl somatization και το scl 

depression είναι ακόμα υψηλότερη με το δείκτη συσχέτισης να αγγίζει το 0,663. 

Το τραύμα κατά την παιδική ηλικία αλλά και κατά την ενήλικη ζωή συσχετίζεται με 

τον χρόνιο πόνο (Benor et al., 2017).  Όταν στην παιδική ηλικία βιώνονται τραύματα 

τότε είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να εμφανίζονται ασθένειες (Van der Kolk, 2005). 

Σε αυτό συμφωνεί και μία ακόμη έρευνα που συσχετίζει τις τραυματικές εμπειρίες στην 

παιδική ηλικία με την εμφάνιση διαβήτη, καρκίνου, ηπατικής νόσου, σκελετικών 

καταγμάτων και καρδιακών παθήσεων (Felitti et al., 1998). Η τραυματική βλάβη που 

συναντάται σε άτομα που επισκέπτονται τα επείγοντα περιστατικά για αρκετά από αυτά 

αποκαθίσταται αλλά πολλά έχουν επιπλοκές όπως η υψηλή αντιδραστικότητα του 

ΚΝΣ, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί ευαισθησία και πόνο χρόνιο και επίμονο για 

μεγάλο διάστημα αφού περάσει το τραυματικό γεγονός (Arendt-Nielsen & Graven-

Nielsen, 2003; Berube et al., 2016; Latremoliere & Woolf, 2009; Treede et al., 2015). 

Η συσχέτιση του τραύματος με την υψηλή σωματοποίηση αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης σωματικών συμπτωμάτων είναι η χηρεία, 

το διαζύγιο, η διάσταση, η πρώιμη κακοποίηση και οι ιατρικές ασθένειες (Alam et al., 

2019; Creed et al., 2012). 

Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή και οι σωματομορφικές διαταραχές έχουν κοινό 

υπόστρωμα νευροβιολογικών χαρακτηριστικών (Goodkind et al., 2015). Πιο 

συγκεκριμένα υφίσταται σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη και την ύπαρξη ασθενειών 

όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το μεταβολικό 

σύνδρομο, οι διαταραχές του πεπτικού συστήματος, τα αυτοάνοσα νοσήματα και οι 

νευροεκφυλιστικές παθήσεις (Hayley & Anisman, 2013). Σε πολλές περιπτώσεις 

άνθρωποι που υποφέρουν από χρόνιο πόνο πάσχουν και από κατάθλιψη (Berube et al., 

2017; Holmes et al., 2010b; Radresa et al., 2014; Rivara et al., 2008; Rosenbloom et 
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al., 2013). Το ιστορικό κατάθλιψης αποτελεί παράγοντα που ευνοεί την ανάπτυξη του 

χρόνιου πόνου (Berube et al., 2017; Castillo et al., 2006; Clay et al., 2012; Holmes et 

al., 2010a; Holmes et al., 2013; Holmes et al., 2010b; Rivara et al., 2008; Rosenbloom 

et al., 2013). Θετικές συσχετίσεις έχουν εντοπιστεί ανάμεσα στην κατάθλιψη και τη 

σωματοποίηση και σε μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου (Besteher et al., 2017).  Η 

σωματοποίηση και η κατάθλιψη εμφανίζονται και σε μελέτες για ασθενείς που πάσχουν 

από κροταφογναθικές διαταραχές (Canales et al., 2018; Manfredini et al., 2009; 

Manfredini et al., 2011; Suvinen et al., 2005; Reissmann et al., 2008; Yap et al., 2004; 

Yap et al., 2003).  Έρευνες μάλιστα αναφέρουν πως η κατάθλιψη συχνά αποτελεί 

αποκύημα των χρόνιων νοσημάτων αλλά και της κακής ποιότητας ζωής που τις 

ακολουθεί (Alam et al., 2019; Smith et al., 2005).  

 

 

5.6 Η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας με την κατάθλιψη  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα 

στη διαπροσωπική ευαισθησία (scl interpersonal sensitivity total) και την κατάθλιψη 

καθώς ο δείκτης Pearson διαμορφώνεται στο 0,455 στη συσχέτιση με την κατάθλιψη 

του ερωτηματολογίου GPS (gps depression)  και στο 0,779 στη συσχέτιση με την 

κατάθλιψη του ερωτηματολογίου SCL (scl depression). 

Σύμφωνα με μελέτες οι άνθρωποι που παρουσιάζουν υψηλή διαπροσωπική ευαισθησία 

έχουν μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη (Boyce & Parker, 1989; Boyce 

et. al., 1991). Σε κλινικές περιπτώσεις κατάθλιψης (μη μελαγχολικής) μάλιστα 

εντοπίστηκαν υψηλά ποσοστά διαπροσωπικής ευαισθησίας (Boyce et al., 1990a, b; 
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Boyce et al., 1992; Boyce et al., 1993; Boyce et al., 1998; Sakado et al., 1999). Τα 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης συσχετίστηκαν με τον «εύθραυστο 

εσωτερικό εαυτό» (Sato et al., 2001). Μελέτες διαπίστωσαν δε πως οι γυναίκες εδώ 

προηγούνται καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερη συναισθηματική αντιδραστικότητα 

ανάμεσα στα επεισόδια κατάθλιψης και τη διαπροσωπική ευαισθησία (Wilhelm et al., 

1999).  Σε έρευνα που έγινε σε βάθος πενταετίας όλοι όσοι παρουσίαζαν 

επαναλαμβανόμενα καταθλιπτικά επεισόδια είχαν και υψηλότερη διαπροσωπική 

ευαισθησία βάσει των μετρήσεων και με το πέρασμα του χρόνου αυτό γινόταν ακόμα 

εντονότερο (Rhode et al., 1990). Η διαπροσωπική ευαισθησία τελικά αποτελεί 

προγνωστικό παράγοντα στην εμφάνιση της κατάθλιψης και φαίνεται πλέον πως η 

εμπλοκή των συναισθημάτων του ανθρώπου αποτελεί επίσης παράγοντα 

επικινδυνότητας της κατάθλιψης (Boyce et al., 1991; Boyce et al., 1992; Perugi et al., 

2012; Wilhelm et al., 2004). 

5.7 Η σχέση του τραύματος με τη μετατραυματική ανάπτυξη και της κατάθλιψης 

με τη μετατραυματική ανάπτυξη  

Η σχέση ανάμεσα στο τραύμα και τη μετατραυματική ανάπτυξη προσομοιάζει στη 

λαϊκή έκφραση «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά». Παρά το γεγονός πως η 

συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στο itq total και το ptgi total είναι αρνητική (Pearson 

= -0,273) χωρίς την ύπαρξη της μίας μεταβλητής δε νοείται η άλλη. Εν ολίγοις είναι 

αδύνατον να υπάρξει μετατραυματική ανάπτυξη σε έναν άνθρωπο αν δεν προηγηθεί 

κάποιο τραύμα. Θετικοί ψυχολόγοι υποστήριξαν πως όσα άτομα βιώνουν τραύμα και 

δη σοβαρό δε μπορεί απλά να αναρρώσουν αλλά να ανέβουν επίπεδο λειτουργικότητας  

(Carver, 1998; Frankl, 1984; Linley & Joseph, 2004; Nolen-Hoeksema & Davis, 2004; 

Widows et al., 2005). Η μετατραυματική ανάπτυξη δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο 

τρόπο σε κάποιον που επιβίωσε από καρκίνο συγκριτικά με κάποιον που επιβίωσε από 
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φυσική καταστροφή όμως και οι δύο οδηγούνται σε αυτήν (Hefferon et al., 2009). Για 

αξιόλογα στοιχεία μετατραυματικής ανάπτυξης σε όσους έχουν βιώσει σειρά 

τραυμάτων μίλησε και ο Tedeschi (1999). Σύμφωνα με έρευνες ομάδες ανθρώπων που 

βίωσαν τραύμα σε ποσοστό 30% έως 70% οδηγήθηκαν στη μετατραυματική ανάπτυξη 

(Linley & Joseph, 2004). Η μετατραυματική ανάπτυξη θεωρείται φυσικό επακόλουθο 

του τραύματος (Palmer et al., 2016). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε βετεράνους 

πολέμου βρέθηκαν αξιόλογα ποσοστά μετατραυματικής ανάπτυξης (Tsai et al., 2015). 

Σε διαφόρων ειδών τραύματα όπως ασθενείς με εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο, 

φροντιστές ατόμων που νοσηλεύονται και ειδικά παιδιών, πένθος, απώλεια εργασίας, 

διαζύγιο και βιασμό έχει εντοπιστεί μετατραυματική ανάπτυξη (Neal et al., 1999; 

Sheikh & Marotta, 2005). Αρκεί ένα μόνο τραυματικό γεγονός για να υπάρξει 

μετατραυματική ανάπτυξη  (Siqveland et al., 2015). Η ανάπτυξη αυτή είναι κομμάτι 

της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και ακολουθεί το τραύμα (Slade et al., 2019). Στα 

τραυματικά γεγονότα της ζωής ανήκει και ο καρκίνος του μαστού για τις γυναίκες όπου 

έρευνες εντόπισαν σημάδια μετατραυματικής ανάπτυξη (Cebeci et al., 2012; Guba & 

Lincoln, 1994; Mehrabi et al., 2015).  Το ίδιο ακριβώς διαπιστώθηκε και σε άνδρες 

ηλικίας άνω των 65 που νόσησαν από καρκίνο του προστάτη (Walsh et al., 2018).  

Κάποιοι επαγγελματίες λόγω της φύσης της εργασίας τους έρχονται σε επαφή με 

προκλήσεις υψηλές και πολλές φορές ψυχοφθόρες για τους ίδιους. Τέτοιοι είναι οι 

επαγγελματίες υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί αλλά και οι ψυχοθεραπευτές. Είναι 

εργαζόμενοι που βιώνουν έμμεσο τραύμα επαναλαμβανόμενα και παρόλα αυτά 

έρευνες διαπίστωσαν ότι και αυτοί εμφάνισαν μετατραυματική ανάπτυξη (Arnold et 

al., 2005; Brady et al., 1999; Pearlman & Mac Ian, 1995; Sabin-Farrell & Turpin, 2003; 

Taubman-Ben-Ari & Weintroub, 2008; Wiesel et al., 2009). Τέλος, σε μελέτη που έγινε 
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διαπιστώθηκε ότι το 30% έως 90% ατόμων που επέζησαν από τραύμα κυρίως στις 

δυτικές χώρες μιλά για εμπειρίες μετατραυματικής ανάπτυξης (Linley & Joseph, 2003). 

Η συσχέτιση ανάμεσα σε κατάθλιψη και μετατραυματική ανάπτυξη παρουσιάζεται 

επίσης αρνητική φυσικά για τον ίδιο λόγο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι για να οδηγηθεί  

ένας άνθρωπος στη μετατραυματική ανάπτυξη ακόμα κι αν έχει ιστορικό κατάθλιψης 

προφανώς το έχει ξεπεράσει και έχει οδηγηθεί στη φώτιση. Πιο συγκεκριμένα τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων έδειξαν τον δείκτη Pearson να διαμορφώνεται 

στο -0,285 στη συσχέτιση του gps depression total με το ptgi total και στο -0,322 στη 

συσχέτιση του scl depression total με το ptgi total. Η σχέση αυτή θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί αντιστρόφως ανάλογη καθώς όσο απομακρύνεται κάποιος από την 

κατάθλιψη τόσο πιο κοντά έρχεται στη μετατραυματική ανάπτυξη. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε πως οι άνθρωποι πριν φτάσουν στη μετατραυματική 

ανάπτυξη βιώνουν μια μαύρη περίοδο στην ψυχή τους όπου όλα όσα πίστευαν 

αμφισβητήθηκαν και η ζωή τους έπαψε να έχει ενδιαφέρον και ουσία (Neal et al., 1999; 

Sheikh & Marotta, 2005). Οι εμπειρίες ανάπτυξης των ανθρώπων προήλθαν μετά από 

ταλαιπωρία στην ψυχής τους και εμπειρίες τραύματος μεταξύ των οποίων εντοπίζεται 

και η κατάθλιψη (Taylor, 2012). Η μετατραυματική ανάπτυξη βάσει μελετών 

σχετίζεται με την κατάθλιψη. Οι σχέσεις ωστόσο που δημιουργούνται μεταξύ των δύο 

εννοιών-μεταβλητών δεν είναι κοινές σε όλες τις μελέτες. Η μετατραυματική ανάπτυξη 

φάνηκε να μετριάζει την αρνητική σχέση με την ποιότητα ζωής που είχε εντοπιστεί σε 

επιζώντες από τσουνάμι (Siqveland et al., 2015). Παρόλα αυτά σε άλλες μελέτες 

επιζώντων από ισχυρό σεισμό και Ιρακινών φοιτητών με εμπειρίες πολέμου, φάνηκε 

πως η μετατραυματική ανάπτυξη συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης 

(Bianchini et al., 2017; Magruder et al., 2015). Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, συχνά διαπιστώνεται συννοσηρότητα της μετατραυματικής 
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ανάπτυξης με κατάθλιψη (Buckley et al., 2009). Τέλος, σε έτερη μελέτη η σχέση 

ανάμεσα στη μετατραυματική ανάπτυξη και την κατάθλιψη εμφανίζεται ως 

αντιστρόφως ανάλογη (Helgeson et al., 2006; Xin Xu et al., 2016). 

5.8 Η σχέση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος και τη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν συσχέτιση αλλά όχι σημαντική 

ανάμεσα στο gps dissociation total και το itq ptsd total (Pearson=0,194). Υψηλότερη 

συσχέτιση διαφαίνεται ανάμεσα στο gps dissociation total και το itq complex ptsd total 

(Pearson=0,350).  Από την άλλη μεριά η συσχέτιση ανάμεσα στο gps dissociation total 

και το gps ptsd total είναι υψηλή (Pearson=0,685). Εξίσου υψηλή εμφανίζεται η 

συσχέτιση ανάμεσα στο gps dissociation total και το gps complex ptsd total 

(Pearson=0,618). Εν ολίγοις προκύπτει υψηλότερη συσχέτιση ανάμεσα στην 

αποσύνδεση σώματος-πνεύματος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες από ότι με 

τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και μάλιστα οι συσχετίσεις 

εμφανίζονται υψηλότερες στο GPS συγκριτικά με το ITQ. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία η αποσυνδετική διαταραχή πολλές φορές αποτελεί συνοδό διαταραχή 

αυτής του μετατραυματικού στρες (Sar & Ross, 2006). Η περιτραυματική αποσύνδεση 

και η επίμονη αποσύνδεση αποτελούν συνυπάρχοντα στοιχεία της ΔΜΣ (Briere et al., 

2005). Όταν σε έναν ασθενή η αποσύνδεση φαίνεται πως αποτελεί το κύριο 

χαρακτηριστικό και όχι ένα από τα χαρακτηριστικά τότε μιλάμε για σύνθετη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες όπου υφίσταται μια δομική αποσύνδεση περισσότερο 

περίπλοκη (Van der Hart et al., 2005). Άλλη έρευνα μας δείχνει ότι τα χρόνια 

συμπτώματα της αποσύνδεσης μπορεί να συντελέσουν στη διατήρηση της ΔΜΣ ή και 

το αντίστροφο (Karatzias et al., 2010). Σε πολλές λοιπόν έρευνες διαπιστώνεται η 

σχέση μεταξύ της αποσύνδεσης και της διαταραχής του μετατραυματικού στρες όπως 
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άλλωστε και η πολυπλοκότητα της συσχέτισης αλλά και η χρονιότητα των 

συμπτωμάτων. Η σύνθετη δε διαταραχή του μετατραυματικού στρες μπορεί να 

αλληλοεπικαλύπτεται με τον αποσυνδετικό υποτύπο της διαταραχής του 

μετατραυματικού στρες (Sar, 2011).  Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν, 

ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογραφία σε ότι 

αφορά τη συσχέτιση των δύο διαταραχών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Φύλο 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άρεν 17 19,3 19,3 19,3 

Θύλη 71 80,7 80,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 2 2,3 2,3 2,3 

20 1 1,1 1,1 3,4 

25 1 1,1 1,1 4,5 

27 2 2,3 2,3 6,8 

29 1 1,1 1,1 8,0 

30 2 2,3 2,3 10,2 

31 3 3,4 3,4 13,6 

32 2 2,3 2,3 15,9 

33 4 4,5 4,5 20,5 

34 4 4,5 4,5 25,0 
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35 5 5,7 5,7 30,7 

36 4 4,5 4,5 35,2 

37 5 5,7 5,7 40,9 

38 2 2,3 2,3 43,2 

39 6 6,8 6,8 50,0 

40 4 4,5 4,5 54,5 

41 5 5,7 5,7 60,2 

42 5 5,7 5,7 65,9 

43 2 2,3 2,3 68,2 

45 3 3,4 3,4 71,6 

46 1 1,1 1,1 72,7 

47 2 2,3 2,3 75,0 

48 3 3,4 3,4 78,4 

49 3 3,4 3,4 81,8 

50 1 1,1 1,1 83,0 

50 χρονών 1 1,1 1,1 84,1 

52 2 2,3 2,3 86,4 

53 3 3,4 3,4 89,8 

55 4 4,5 4,5 94,3 

56 1 1,1 1,1 95,5 

58 1 1,1 1,1 96,6 

60 2 2,3 2,3 98,9 

62 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Χώρα γέννησης 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΕΛΑΔΑ 1 1,1 1,1 1,1 

ελλαδα 3 3,4 3,4 4,5 

Ελλαδα 13 14,8 14,8 19,3 

ΕΛΛΑΔ

Α 

24 27,3 27,3 46,6 

Ελλάδα 45 51,1 51,1 97,7 

Έλλάδα 1 1,1 1,1 98,9 

Greece 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Πόλη γέννησης 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αθηνα 6 6,8 6,8 6,8 

ΑΘΗΝΑ 6 6,8 6,8 13,6 

Αθήνα 14 15,9 15,9 29,5 

ΑΘΉΝΑ 1 1,1 1,1 30,7 

αμαλιαδα 1 1,1 1,1 31,8 

Αμαλιάδα 2 2,3 2,3 34,1 
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ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

1 1,1 1,1 35,2 

ΑΡΓΟΣ 1 1,1 1,1 36,4 

Αργοστόλι 

Κεφαλληνίας 

1 1,1 1,1 37,5 

βολο; 1 1,1 1,1 38,6 

ΒΟΛΟΣ 1 1,1 1,1 39,8 

ΔΡΑΜΑ 1 1,1 1,1 40,9 

Θεσσαλονικη 1 1,1 1,1 42,0 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 1,1 1,1 43,2 

Θεσσαλονίκη 1 1,1 1,1 44,3 

ιλιον αττικης 1 1,1 1,1 45,5 

Καρδίτσα 1 1,1 1,1 46,6 

Κέρκυρα 1 1,1 1,1 47,7 

Κοζάνη 1 1,1 1,1 48,9 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 1,1 1,1 50,0 

Μυτιλήνη 1 1,1 1,1 51,1 

Πατρα 2 2,3 2,3 53,4 

Πάτρα 5 5,7 5,7 59,1 

ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΆΣ 1 1,1 1,1 60,2 

Πάτρα ν.Αχαΐας 1 1,1 1,1 61,4 

Πρέβεζα 1 1,1 1,1 62,5 

Πτολεμαϊδα 1 1,1 1,1 63,6 
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Πτολεμαιδα 

Κοζάνης 

1 1,1 1,1 64,8 

Πυργος 1 1,1 1,1 65,9 

ΠΥΡΓΟΣ 8 9,1 9,1 75,0 

Πύργος 5 5,7 5,7 80,7 

Πύργος - Ηλείας 1 1,1 1,1 81,8 

Πυργος Ηλειας 1 1,1 1,1 83,0 

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 4,5 4,5 87,5 

Πύργος Ηλείας 4 4,5 4,5 92,0 

Τρικαλα 1 1,1 1,1 93,2 

ΤΡΙΚΑΛΑ 1 1,1 1,1 94,3 

Τριπολη 1 1,1 1,1 95,5 

Χαλκιδα 1 1,1 1,1 96,6 

ΧΑΡΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 1 1,1 1,1 97,7 

Χολαργός 1 1,1 1,1 98,9 

Χολαργός Αττικής 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Τόπος διαμονής 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αθηνα 3 3,4 3,4 3,4 

ΑΘΗΝΑ 5 5,7 5,7 9,1 

Αθήνα 6 6,8 6,8 15,9 
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αθηνα αττικης 1 1,1 1,1 17,0 

Αλιμος 1 1,1 1,1 18,2 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ν. 

ΗΛΕΙΑΣ 

1 1,1 1,1 19,3 

ΑΜΑΛΙΆΔΑ 

Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

1 1,1 1,1 20,5 

Άμστερνταμ, 

Ολλανδία 

1 1,1 1,1 21,6 

Άν 1 1,1 1,1 22,7 

Αργος 1 1,1 1,1 23,9 

ΒΟΛΟΣ 1 1,1 1,1 25,0 

Γερμανία 1 1,1 1,1 26,1 

ΔΡΑΜΑ 1 1,1 1,1 27,3 

ελλαδα 1 1,1 1,1 28,4 

ΕΠΙΤΑΛΙΟ 

ΗΛΕΙΑΣ 

3 3,4 3,4 31,8 

Επιτάλιο, Ν. Ηλείας 1 1,1 1,1 33,0 

Ζάκυνθος 1 1,1 1,1 34,1 

Ζαχάρω Ηλείας 1 1,1 1,1 35,2 

Ζωγραφου 1 1,1 1,1 36,4 

Ζωγράφου 1 1,1 1,1 37,5 

θεσσαλονικη 1 1,1 1,1 38,6 

Θεσσαλονικη 1 1,1 1,1 39,8 

ΚΕΡΚΥΡΑ 1 1,1 1,1 40,9 
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Κέρκυρα 1 1,1 1,1 42,0 

Κεφαλονιά 1 1,1 1,1 43,2 

Κυπαρισσία 1 1,1 1,1 44,3 

Λάργκς, Σκωτία 1 1,1 1,1 45,5 

Λευκαδα 1 1,1 1,1 46,6 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 1,1 1,1 47,7 

Νεα φιλαδελφεια 1 1,1 1,1 48,9 

ΞΑΝΘΗ 1 1,1 1,1 50,0 

Πάτρα 3 3,4 3,4 53,4 

Πτολεμαϊδα 1 1,1 1,1 54,5 

Πυργος 2 2,3 2,3 56,8 

ΠΥΡΓΟΣ 7 8,0 8,0 64,8 

Πύργος 12 13,6 13,6 78,4 

Πύργος - Ηλείας 1 1,1 1,1 79,5 

Πυργος Ηλειας 1 1,1 1,1 80,7 

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 4,5 4,5 85,2 

Πυργος Ηλείας 1 1,1 1,1 86,4 

Πύργος Ηλείας 7 8,0 8,0 94,3 

Σκαφιδια Πυργου 1 1,1 1,1 95,5 

Σουηδια 1 1,1 1,1 96,6 

Σπάρτη 1 1,1 1,1 97,7 

ΤΡΙΚΑΛΑ 1 1,1 1,1 98,9 

Χαλκιδα 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Υπηκοότητα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΒΟΛΟΣ 1 1,1 1,1 1,1 

Ελληνικά 1 1,1 1,1 2,3 

ελληνικη 2 2,3 2,3 4,5 

Ελληνικη 12 13,6 13,6 18,2 

ΕΛΛΗΝΙΚ

Η 

26 29,5 29,5 47,7 

ελληνική 2 2,3 2,3 50,0 

Ελληνική 42 47,7 47,7 97,7 

ΕΛΛΗΝΙΚ

Ή 

1 1,1 1,1 98,9 

ελλθνοκη 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Μητρική Γλώσσα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ελληνικα 2 2,3 2,3 2,3 

Ελληνικα 11 12,5 12,5 14,8 

ΕΛΛΗΝΙΚ

Α 

13 14,8 14,8 29,5 
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ελληνικά 1 1,1 1,1 30,7 

Ελληνικά 18 20,5 20,5 51,1 

ΕΛΛΗΝΙΚ

Ά 

1 1,1 1,1 52,3 

ελληνικη 1 1,1 1,1 53,4 

Ελληνικη 3 3,4 3,4 56,8 

ΕΛΛΗΝΙΚ

Η 

14 15,9 15,9 72,7 

ελληνική 2 2,3 2,3 75,0 

Ελληνική 21 23,9 23,9 98,9 

Ελληνικξ 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Θρησκευτική ένταξη 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 77 87,5 87,5 87,5 

Όχι 11 12,5 12,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, παρακαλούμε να προσδιορίσετε την 

θρησκεία σας 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Χριστιανισμός 76 86,4 92,7 92,7 

Βουδισμός 1 1,1 1,2 93,9 

Καμία 

Απάντηση 

5 5,7 6,1 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

Εκπαίδευση 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυμνάσιο 1 1,1 1,1 1,1 

Λύκειο 7 8,0 8,0 9,1 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 45 51,1 51,1 60,2 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Σπουδών 

29 33,0 33,0 93,2 

Διδακτορικός Τίτλος 

Σπουδών 

2 2,3 2,3 95,5 

Άλλο 4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Πόσα χρόνια επίσημης εκπαίδευσης έχετε (συμπεριλαμβανομένου  φοιτηση στο 

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο) 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 1 1,1 1,1 1,1 

12 6 6,8 6,8 8,0 

13 2 2,3 2,3 10,2 

14 5 5,7 5,7 15,9 

15 1 1,1 1,1 17,0 

15 Χρόνια 1 1,1 1,1 18,2 

16 29 33,0 33,0 51,1 

16 χρόνια 1 1,1 1,1 52,3 

17 8 9,1 9,1 61,4 

18 11 12,5 12,5 73,9 

19 4 4,5 4,5 78,4 

19 χρόνια 1 1,1 1,1 79,5 

20 9 10,2 10,2 89,8 

21 3 3,4 3,4 93,2 

22 1 1,1 1,1 94,3 

22 (με προνήπιο και 

νήπιο) 

1 1,1 1,1 95,5 

23 1 1,1 1,1 96,6 

24 2 2,3 2,3 98,9 

9 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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Τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ (τελευταίους 12 μήνες) σε σχέση με τη δουλειά, 

είστε (όταν υπάρχει πάνω από μία δουλειά, διαλέξτε την πιο σταθερή): 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Υπάλληλος με 

υπογεγραμμένο 

συμβόλαιο 

59 67,0 67,0 67,0 

Υπάλληλος χωρίς 

υπογεγραμμένο 

συμβόλαιο 

5 5,7 5,7 72,7 

Επιχειρηματίας 6 6,8 6,8 79,5 

Συμβόλαιο μερικής 

απασχόλησης/ εποχικής 

εργασίας 

6 6,8 6,8 86,4 

Άνεργος 8 9,1 9,1 95,5 

Δε δουλεύω 3 3,4 3,4 98,9 

Ασκούμενος/η 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Οικογενειακή Κατάσταση  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άγαμος/η 21 23,9 23,9 23,9 

Άγαμος/η με παιδί/α 1 1,1 1,1 25,0 
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Σε σχέση 12 13,6 13,6 38,6 

'Εγγαμος/η 9 10,2 10,2 48,9 

Έγγαμος/η με παιδί/α 36 40,9 40,9 89,8 

Σε διάσταση με 

παιδί/α 

1 1,1 1,1 90,9 

Διαζευγμένος 4 4,5 4,5 95,5 

Διαζευγμένος με 

παιδί/α 

3 3,4 3,4 98,9 

Χήρος/α 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Πόσα παιδιά έχετε (μόνο βιολογικούς απογόνους, παρακαλώ αναφέρετε πόσα 

αγόρια ή/και κορίτσια, ή αν Δεν Ισχύει); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1 κορίτσι, 1 αγόρι 1 1,1 1,1 1,1 

0 19 21,6 21,6 22,7 

1 2 2,3 2,3 25,0 

1 ΑΓΟΡΙ 1 1,1 1,1 26,1 

1 αγόρι 2 2,3 2,3 28,4 

1 ΑΓΟΡΙ   1 ΚΟΡΙΤΣΙ 1 1,1 1,1 29,5 

1 αγορι 1 κοριτσι 1 1,1 1,1 30,7 

1 αγόρι 1 κορίτσι 

διδυμα 

1 1,1 1,1 31,8 
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1 αγορι κ 1 κοριτσι 1 1,1 1,1 33,0 

1 κοριτσι 1 1,1 1,1 34,1 

1 κορίτσι 2 2,3 2,3 36,4 

1 κορίτσι, 1αγόρι 1 1,1 1,1 37,5 

2 7 8,0 8,0 45,5 

2 (1 αγόρι 1 κορίτσι) 1 1,1 1,1 46,6 

2 ΑΓΟΡΙΑ 2 2,3 2,3 48,9 

2 αγόρια 2 2,3 2,3 51,1 

2 ΑΓΌΡΙΑ 1 1,1 1,1 52,3 

2 ΑΓΟΡΙΑ,1 

ΚΟΡΙΤΣΙ 

1 1,1 1,1 53,4 

2 κοριτσια 2 2,3 2,3 55,7 

2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 2,3 2,3 58,0 

2 κορίτσια 2 2,3 2,3 60,2 

2αγορια 1 1,1 1,1 61,4 

3 1 1,1 1,1 62,5 

3 αγόρια 1 κορίτσι 1 1,1 1,1 63,6 

ΔΕΝ ΕΧΩ 1 1,1 1,1 64,8 

Δεν έχω 3 3,4 3,4 68,2 

δεν εχω παιδια 1 1,1 1,1 69,3 

Δεν έχω παιδιά 1 1,1 1,1 70,5 

δεν ισχυει 1 1,1 1,1 71,6 

Δεν ισχυει 2 2,3 2,3 73,9 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 2 2,3 2,3 76,1 
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δεν ισχύει 1 1,1 1,1 77,3 

Δεν ισχύει 5 5,7 5,7 83,0 

Δεν Ισχύει 1 1,1 1,1 84,1 

ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ 2 2,3 2,3 86,4 

ΔΥΟ 1 1,1 1,1 87,5 

Δύο αγόρια 1 1,1 1,1 88,6 

Ενα 1 1,1 1,1 89,8 

ΕΝΑ 1 1,1 1,1 90,9 

Ένα αγόρι 1 1,1 1,1 92,0 

Ένα αγόρι κι ένα 

κορίτσι 

1 1,1 1,1 93,2 

ΈΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ 1 1,1 1,1 94,3 

Ένα κορίτσι 1 1,1 1,1 95,5 

ενα κορίτσι και ενα 

αγόρι 

1 1,1 1,1 96,6 

Κανενα 1 1,1 1,1 97,7 

Κανένα 2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Ιατρικό Ιστορικό 

1.Έχετε υποφέρει από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας 

τις τελευταίες 4 εβδομάδες; 

Πονοκέφαλο 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 61 69,3 70,1 70,1 

Όχι 26 29,5 29,9 100,0 

Total 87 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 88 100,0   

 

Συνάχι 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 22 25,0 27,5 27,5 

Όχι 58 65,9 72,5 100,0 

Total 80 90,9 100,0  

Missing System 8 9,1   

Total 88 100,0   

 

Κρυολόγημα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 17,0 19,0 19,0 

Όχι 64 72,7 81,0 100,0 

Total 79 89,8 100,0  

Missing System 9 10,2   
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Total 88 100,0   

 

Γρίπη 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 7 8,0 8,8 8,8 

Όχι 73 83,0 91,3 100,0 

Total 80 90,9 100,0  

Missing System 8 9,1   

Total 88 100,0   

 

Πυρετό ή ρίγος 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 9 10,2 11,3 11,3 

Όχι 71 80,7 88,8 100,0 

Total 80 90,9 100,0  

Missing System 8 9,1   

Total 88 100,0   

 

Πόνος στα άκρα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 22 25,0 26,8 26,8 
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Όχι 60 68,2 73,2 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

Καούρα (κάψιμο) στο στήθος/στέρνο 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 16 18,2 20,0 20,0 

Όχι 64 72,7 80,0 100,0 

Total 80 90,9 100,0  

Missing System 8 9,1   

Total 88 100,0   

 

Στομαχόπονος 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 24 27,3 29,3 29,3 

Όχι 58 65,9 70,7 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   
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Γαστρεντερικά προβλήματα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 17,0 18,3 18,3 

Όχι 67 76,1 81,7 100,0 

Total 82 93,2 100,0  

Missing System 6 6,8   

Total 88 100,0   

 

Εξάνθημα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 8 9,1 9,9 9,9 

Όχι 73 83,0 90,1 100,0 

Total 81 92,0 100,0  

Missing System 7 8,0   

Total 88 100,0   

 

Πόνος στην πλάτη 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 31 35,2 38,3 38,3 

Όχι 50 56,8 61,7 100,0 

Total 81 92,0 100,0  
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Missing System 7 8,0   

Total 88 100,0   

 

Πόνος στις αρθρώσεις και τους μύες 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 35 39,8 41,2 41,2 

Όχι 50 56,8 58,8 100,0 

Total 85 96,6 100,0  

Missing System 3 3,4   

Total 88 100,0   

 

2. Έχετε ποτέ διαγνωσθεί με χρόνια ασθένεια, ασθένεια που 

προκαλεί βλάβη ή απειλεί τη ζωή; * 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 17,0 17,0 17,0 

Όχι 73 83,0 83,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

2α. Εάν απαντήσατε ναι, ποια ασθένεια; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  72 81,8 81,8 81,8 
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Αλλεργικό άσθμα 1 1,1 1,1 83,0 

Άσθμα 2 2,3 2,3 85,2 

Διαβήτη 1 1,1 1,1 86,4 

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΘΥΡΟΕΙΔΗ 

1 1,1 1,1 87,5 

Καμία 1 1,1 1,1 88,6 

Καμμία 1 1,1 1,1 89,8 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

1 1,1 1,1 90,9 

Παιδικό καρκίνο 1 1,1 1,1 92,0 

Πολλαπλή σκλήρυνση 1 1,1 1,1 93,2 

Σακχαρώδη Διαβήτη 1 1,1 1,1 94,3 

Σκλήρυνση κατά 

πλάκας 

1 1,1 1,1 95,5 

τενοντίτιδα 1 1,1 1,1 96,6 

ΥΠΕΡΤΑΣΗ 1 1,1 1,1 97,7 

Υποθυροειδισμός 1 1,1 1,1 98,9 

Ψωριασική αρθρίτιδα 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

2β. Πόσο χρονών ήσασταν όταν διαγνωστήκατε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  73 83,0 83,0 83,0 
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10 και 17 1 1,1 1,1 84,1 

12 1 1,1 1,1 85,2 

18 1 1,1 1,1 86,4 

2009 1 1,1 1,1 87,5 

25 1 1,1 1,1 88,6 

26 1 1,1 1,1 89,8 

28 1 1,1 1,1 90,9 

29 1 1,1 1,1 92,0 

30 1 1,1 1,1 93,2 

36 1 1,1 1,1 94,3 

38 1 1,1 1,1 95,5 

40 1 1,1 1,1 96,6 

41 1 1,1 1,1 97,7 

7 1 1,1 1,1 98,9 

Τίποτα 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

3. Έχετε κάνει ποτέ χειρουργείο με γενική αναισθησία;  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 51 58,0 58,0 58,0 

Όχι 37 42,0 42,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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3α. Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, τι είδος χειρουργείο κάνατε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  37 42,0 42,0 42,0 

ΑΜΒΛΩΣΗ 2 2,3 2,3 44,3 

Αμυγδαλεκτομή 1 1,1 1,1 45,5 

Αμυγδαλες 1 1,1 1,1 46,6 

Αμυγδαλές 1 1,1 1,1 47,7 

Αμυγδαλές-κρεατάκια 1 1,1 1,1 48,9 

Αφαιρεση αμυγδαλών 1 1,1 1,1 50,0 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ 

1 1,1 1,1 51,1 

Αφαίρεση κύστης 

ωοθηκών 

1 1,1 1,1 52,3 

Αφαίρεση χολής 1 1,1 1,1 53,4 

Γυναικολογικά 1 1,1 1,1 54,5 

Γυναικολογικης φύσης 1 1,1 1,1 55,7 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 2 2,3 2,3 58,0 

Γυναικολογικο..αφαίρε

ση κύστης στην 

ωοθήκες 

1 1,1 1,1 59,1 

Διαφραγμα 1 1,1 1,1 60,2 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 1 1,1 1,1 61,4 
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΛΑΘΟΥΣ 

1 1,1 1,1 62,5 

Εκτρώσεις 1 1,1 1,1 63,6 

εκτρωσεις , εξαγωγή 

ινομυωματος 

1 1,1 1,1 64,8 

Εντέρου και 

λαμφαδενες 

1 1,1 1,1 65,9 

Επέμβαση αφαίρεσης 

σκωληκοειδής 

απόφυσης 

1 1,1 1,1 67,0 

Ινομυώματα 1 1,1 1,1 68,2 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ 2 2,3 2,3 70,5 

Καισαρική 1 1,1 1,1 71,6 

Καισαρικη / αφαιρεση 

χολης 

1 1,1 1,1 72,7 

Καισαρική και ρήξη 

ωχρού σωματίου 

1 1,1 1,1 73,9 

Καισαρική τομή 1 1,1 1,1 75,0 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΉ ΤΟΜΉ 1 1,1 1,1 76,1 

Κανένα 1 1,1 1,1 77,3 

ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 1 1,1 1,1 78,4 

Κύστη κωκυδος 1 1,1 1,1 79,5 

Μάτι και στηθος 1 1,1 1,1 80,7 
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μόσχευμα στο μηνίσκο, 

ράψιμο χιαστών 

1 1,1 1,1 81,8 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ, 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΟΛΗΣ 

ΚΑΙ 

ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΣ 

1 1,1 1,1 83,0 

Πολύποδας 1 1,1 1,1 84,1 

πολύποδες στη μύτη 1 1,1 1,1 85,2 

ΣΚΟΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ 1 1,1 1,1 86,4 

Σκωληκοειδητιδα 1 1,1 1,1 87,5 

ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ 1 1,1 1,1 88,6 

σκωληκοειδίτιδα 2 2,3 2,3 90,9 

Σκωλικοειδης αποφυση 1 1,1 1,1 92,0 

Στη γλωσαα μικρη 1 1,1 1,1 93,2 

Χολαργός 1 1,1 1,1 94,3 

Χολή 1 1,1 1,1 95,5 

ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜ

Η 

1 1,1 1,1 96,6 

Χολοκυστεκτομή 1 1,1 1,1 97,7 

ΩΤΟΣΚΛΗΡΗΝΣΗ 1 1,1 1,1 98,9 

Loop 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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3β. Πόσο χρονών ήσασταν όταν χειρουργηθήκατε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  37 42,0 42,0 42,0 

10 1 1,1 1,1 43,2 

10 και 17 1 1,1 1,1 44,3 

14 ετων 1 1,1 1,1 45,5 

14, 21, 23, 29, 33 1 1,1 1,1 46,6 

15 3 3,4 3,4 50,0 

16 1 1,1 1,1 51,1 

17 3 3,4 3,4 54,5 

18 1 1,1 1,1 55,7 

19 1 1,1 1,1 56,8 

19-35 1 1,1 1,1 58,0 

22 1 1,1 1,1 59,1 

23 1 1,1 1,1 60,2 

23 ΚΑΙ 48 1 1,1 1,1 61,4 

24 2 2,3 2,3 63,6 

25 2 2,3 2,3 65,9 

27 2 2,3 2,3 68,2 

29 1 1,1 1,1 69,3 

29 ΧΡΟΝΏΝ 1 1,1 1,1 70,5 

29, 32 1 1,1 1,1 71,6 

3 1 1,1 1,1 72,7 



 247 

30 3 3,4 3,4 76,1 

32 4 4,5 4,5 80,7 

32 / 44 1 1,1 1,1 81,8 

34 και 39 (δύο φορές 

χειρουργείο) 

1 1,1 1,1 83,0 

35 2 2,3 2,3 85,2 

36 1 1,1 1,1 86,4 

37 1 1,1 1,1 87,5 

38 1 1,1 1,1 88,6 

39 1 1,1 1,1 89,8 

40 2 2,3 2,3 92,0 

41 1 1,1 1,1 93,2 

50 1 1,1 1,1 94,3 

6 1 1,1 1,1 95,5 

7 2 2,3 2,3 97,7 

9 και 21 1 1,1 1,1 98,9 

Από 18 έως 40 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

4. Έχετε κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία;  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 17,0 17,0 17,0 

Όχι 73 83,0 83,0 100,0 
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Total 88 100,0 100,0  

 

4α. Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, ποια ήταν η διάγνωση; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  71 80,7 80,7 80,7 

Αγχος 1 1,1 1,1 81,8 

ΑΓΧΟΣ 1 1,1 1,1 83,0 

Άγχος 1 1,1 1,1 84,1 

Αγχώδης διαταραχή 1 1,1 1,1 85,2 

δεν έλαβα ποτε 

διάγνωση 

1 1,1 1,1 86,4 

Δεν πήρα κάποια 

διάγνωση , ήταν 

ψυχανάλυση 

1 1,1 1,1 87,5 

Δεν υπήρξε κάποια 

διάγνωση 

1 1,1 1,1 88,6 

Είμαι καλά 1 1,1 1,1 89,8 

Ελαφριά κατάθλιψη και 

αγχωτική διαταραχή 

1 1,1 1,1 90,9 

Καμια 1 1,1 1,1 92,0 

Καμία 1 1,1 1,1 93,2 

Καμμία 1 1,1 1,1 94,3 

Καταθλιψη 1 1,1 1,1 95,5 
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κατάθλιψη 1 1,1 1,1 96,6 

ΚΑΤΆΘΛΙΨΗ 

ΑΓΧΩΔΗΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ 

ΥΠΕΡΑΝΑΛΥΣΗ 

1 1,1 1,1 97,7 

Οχι 1 1,1 1,1 98,9 

Συναισθηματική 

κατάθλιψη 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

5. Έχετε λάβει παυσίπονα την τελευταία εβδομάδα;  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 33 37,5 37,5 37,5 

Όχι 55 62,5 62,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

5α. Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, παρακαλώ γράψετε την ονομασία του 

φαρμάκου 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  54 61,4 61,4 61,4 

Δεν παιρνω χαπια 1 1,1 1,1 62,5 

Κανένα 1 1,1 1,1 63,6 
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ντεπον 1 1,1 1,1 64,8 

Ντεπον 1 1,1 1,1 65,9 

Ντεπόν 4 4,5 4,5 70,5 

Παρακεταμολη 1 1,1 1,1 71,6 

ALGOFREN 1 1,1 1,1 72,7 

Depon 10 11,4 11,4 84,1 

DEPON 5 5,7 5,7 89,8 

Losec 1 1,1 1,1 90,9 

Neurofen 1 1,1 1,1 92,0 

Panadol 1 1,1 1,1 93,2 

PANADOL EXTRA 1 1,1 1,1 94,3 

Panadol, Depon, 

Ponstan 

1 1,1 1,1 95,5 

Panmigran 1 1,1 1,1 96,6 

PONSTAN, 

PANADOL EXTRA,. 

LONARID 

1 1,1 1,1 97,7 

ponstant 1 1,1 1,1 98,9 

xefo rapid 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

5β. Γράψετε την ποσότητα ή την δόση που λάβατε 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  55 62,5 62,5 62,5 

1 9 10,2 10,2 72,7 

1 δισκιο 2 2,3 2,3 75,0 

1 ΔΙΣΚΙΟ 1 1,1 1,1 76,1 

1 δισκίο 2 2,3 2,3 78,4 

1 την ημερα 1 1,1 1,1 79,5 

1 χάπι 1 1,1 1,1 80,7 

1 ΧΆΠΙ 1 1,1 1,1 81,8 

1-2-1 1 1,1 1,1 83,0 

1ΔΙΣΚΙΟ 1 1,1 1,1 84,1 

1x1 1 1,1 1,1 85,2 

2 1 1,1 1,1 86,4 

2 δισκία 2 2,3 2,3 88,6 

2 χαπια 1 1,1 1,1 89,8 

2 χάπια σε μία 

εβδομάδα 

1 1,1 1,1 90,9 

2-3 ΗΜΈΡΗΣΙΩΣ 1 1,1 1,1 92,0 

3 1 1,1 1,1 93,2 

4 1 1,1 1,1 94,3 

500 μιλιγκραμ 1 1,1 1,1 95,5 

ΔΥΟ ΧΑΠΙΑ 1 1,1 1,1 96,6 

Τιποτα 1 1,1 1,1 97,7 

ΤΡΊΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

1 1,1 1,1 98,9 
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ΧΙΛΙΑΡΙ 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

6. Έχετε λάβει υπνωτικά χάπια την τελευταία εβδομάδα;  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 1 1,1 1,1 1,1 

Όχι 87 98,9 98,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

6α. Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, παρακαλώ γράψετε την 

ονομασία του φαρμάκου 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  86 97,7 97,7 97,7 

Κανένα 1 1,1 1,1 98,9 

TIAQUE

L 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

6β. Γράψετε την ποσότητα ή την δόση που λάβατε 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  86 97,7 97,7 97,7 
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25mg 1 1,1 1,1 98,9 

Τίποτα 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

7. Έχετε λάβει αγχολυτικά/ βενζοδιαζεπίνες την τελευταία 

εβδομάδα;  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 4 4,5 4,5 4,5 

Όχι 84 95,5 95,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

7α. Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, παρακαλώ γράψετε την ονομασία του 

φαρμάκου 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  83 94,3 94,3 94,3 

Κανένα τιποτα 1 1,1 1,1 95,5 

ΛΕΧΟΤΑΝΙΛ 1 1,1 1,1 96,6 

Minitran, 

cymbalta,lyrica 

1 1,1 1,1 97,7 

XANAX 1 1,1 1,1 98,9 

ZANAX 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
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7β. Γράψετε την ποσότητα ή την δόση που λάβατε 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  83 94,3 94,3 94,3 

0,5 1 1,1 1,1 95,5 

1  χάπι 0,5 mg 1 1,1 1,1 96,6 

1-2 ΚΑΘΕ 

ΒΡΑΔΥ 

1 1,1 1,1 97,7 

1x1,1x1,1x2 1 1,1 1,1 98,9 

Τιποτα 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

8. Έχετε λάβει νευροληπτικά (αντιψυχωτικά) την τελευταία 

εβδομάδα;  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 1 1,1 1,1 1,1 

Όχι 87 98,9 98,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

8α. Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, παρακαλώ γράψετε την ονομασία του 

φαρμάκου 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid  86 97,7 97,7 97,7 

Κανένα 1 1,1 1,1 98,9 

WELLBUTRIN 

ZOLOTRIN 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

8β. Γράψετε την ποσότητα ή την δόση που λάβατε 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  86 97,7 97,7 97,7 

300mg 100mg 1 1,1 1,1 98,9 

Τίποτα 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

International Trauma Questionnaire (ITQ) 

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). 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ  20 22,7 22,7 22,7 
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ΟΧΙ 68 77,3 77,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Σύντομη περιγραφή της εμπειρίας 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Η ΑΠΕΙΛΗ ΜΕ 

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΟΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

ΜΟΥ ( ΔΕΝ ΘΕΛΩ 

ΝΑ ΓΡΑΨΩ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ) 

1 1,1 1,1 1,1 

8anatos 1 1,1 1,1 2,3 

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΟΜΙΛΙΑ 

1 1,1 1,1 3,4 

Απειλή με αιχμηρό 

αντικείμενο 

1 1,1 1,1 4,5 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΟΓΩ 

ΕΡΩΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ 

1 1,1 1,1 5,7 

Αποτυχια στις 

πανελληνιες εξετασεις 

τη πρωτη φορα 

1 1,1 1,1 6,8 
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ 1 1,1 1,1 8,0 

Απώλεια δύο αδέλφια 

από τροχαίο 

1 1,1 1,1 9,1 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ 1 1,1 1,1 10,2 

Απώλεια συγγενικού 

προσώπου ( θείας ) 

1 1,1 1,1 11,4 

Ασθένεια 1 1,1 1,1 12,5 

Ασθένεια και θάνατος 

του πατέρα 

1 1,1 1,1 13,6 

Ασθένεια συζύγου 2 2,3 2,3 15,9 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ 

ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ 

1 1,1 1,1 17,0 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΑΔΕΡΦΟΥ 

1 1,1 1,1 18,2 

Ατύχημα με αυτοκίνητο 1 1,1 1,1 19,3 

Ατύχημα με φωτια 1 1,1 1,1 20,5 

ΑΥΠΝΙΑ ΑΓΧΟΣ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜ

ΕΝΕΣ ΣΚΈΨΕΙΣ 

ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ 

1 1,1 1,1 21,6 

αυτο το τεστ 1 1,1 1,1 22,7 
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ΒΙΑΙΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

1 1,1 1,1 23,9 

ΒΙΩΣΑ ΣΕΙΣΜΟ 1 1,1 1,1 25,0 

Δασικές πυρκαγιές 1 1,1 1,1 26,1 

Δεν έχω 1 1,1 1,1 27,3 

Δεν έχω καμία τόσο 

τραυματική, ώστε να 

την καταγράψω. 

1 1,1 1,1 28,4 

Διαζύγιο γονιών 1 1,1 1,1 29,5 

Δολοφονήθηκε φιλος 

του αγοριού μου και 

αυτός και η μητέρα του 

κατέρρευσαν 

συναισθηματικα και 

εγω προσπαθούσα να 

φανω δυνατή. 

1 1,1 1,1 30,7 

Είδα ένα παιδί 1ης 

Λυκείου να παθαίνει 

κρίση 

1 1,1 1,1 31,8 

Ένα πρόβλημα υγείας 1 1,1 1,1 33,0 

Ένα τροχαίο ατύχημα 

που είχα. 

1 1,1 1,1 34,1 
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Ενας γειτονας 

αυτοκτονησε στο σπιτι 

του 

1 1,1 1,1 35,2 

Ενδοοικογενειακή βία 1 1,1 1,1 36,4 

επαναλαμβανόμενη 

σεξουαλική βία 

1 1,1 1,1 37,5 

επιπονη και κουραστικη 1 1,1 1,1 38,6 

Ερωτική απογοήτευση   

Προδωσια στη σχέση 

μου 

1 1,1 1,1 39,8 

Η αρρώστια και ο 

θάνατος της μητέρας 

μου που ήμουν 

μπροστά 

1 1,1 1,1 40,9 

Η μάνα μου πήγε να 

πεθάνει μπροστά μου. 

1 1,1 1,1 42,0 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΟΥ 1 1,1 1,1 43,2 

Θανατος παππου 1 1,1 1,1 44,3 

Θάνατος πατερα 1 1,1 1,1 45,5 

Θάνατος πατέρα και 

παππου 

1 1,1 1,1 46,6 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ 

1 1,1 1,1 47,7 

Θανατος φιλου 1 1,1 1,1 48,9 
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Καθώς ξυπνούσα ,σαν 

να προέβλεπε κάποια το 

μέλλον των μελών της 

οικογένειάς μου κι 

άκουσα μόνο φωνή, όχι 

πρόσωπο,να μου λέει 

ότι ο γιος μου θα πνιγεί 

με εισιτήριο. 

1 1,1 1,1 50,0 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΕ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

1 1,1 1,1 51,1 

Καρκίνος στην αδελφή 

μου 

1 1,1 1,1 52,3 

Καταθλιπτικό επεισόδιο 1 1,1 1,1 53,4 

Κριση πανικου σε 

πλοιο 

1 1,1 1,1 54,5 

ΜΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΉΤΑΝ 

ΌΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ 

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΕ 

1 1,1 1,1 55,7 

Να ακουω τσακωμους 1 1,1 1,1 56,8 

ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΑΤΕΡΑ 

1 1,1 1,1 58,0 
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Ξύλο με ζώνη από το 

μπαμπά 

1 1,1 1,1 59,1 

Ο θάνατος του αδερφού 

μου 

1 1,1 1,1 60,2 

Ο ξαφνικός θάνατος 

των αδερφών μου από 

τροχαίο δυστύχημα. 

1 1,1 1,1 61,4 

Ο ΤΣΑΚΩΜΟΣ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ 

1 1,1 1,1 62,5 

Ο χαμός του παιδιού 

μου 

1 1,1 1,1 63,6 

Ο χωρισμός από έναν 

πρώην σύντροφό 

1 1,1 1,1 64,8 

Οι γονεις μου ήταν 

απών στην γέννα μου 

1 1,1 1,1 65,9 

όταν αρρώστησε η 

μητέρα μου από 

καρκίνο, την πήγαινα 

για χημειοθεραπείες και 

ακτινοβολίες αλλά 

τελικά πέθανε μέσα σε 

έναν χρόνο 

1 1,1 1,1 67,0 

Όταν έχασα τον αδερφό 

μου, λόγο ατυχηματος 

1 1,1 1,1 68,2 
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ΟΤΑΝ ΚΟΝΤΕΨΑ ΝΑ 

ΧΑΣΩ ΤΗΝ 

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΗ ΚΟΡΗ 

ΜΟΥ ΛΟΓΩ 

ΥΨΗΛΟΥ ΙΚΤΕΡΟΥ 

1 1,1 1,1 69,3 

όταν μου επιτέθηκε 

κάποιος άγνωστος στο 

δρόμο 

1 1,1 1,1 70,5 

Όταν πέθανε ο πατέρας 

μου σε χειρουργείο που 

έκανε, απ' το οποίο 

επεζησε γιατί τον 

επανέφεραν οι γιατροί. 

1 1,1 1,1 71,6 

ΟΤΑΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ 

ΠΩΣ ΗΜΟΥΝ ΘΥΜΑ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 

1 1,1 1,1 72,7 

Όταν υποβλήθηκα σε 

γυναικολογικό 

χειρουργείο 

1 1,1 1,1 73,9 

Πατέρας που πάσχει 

από ψυχικο νόσημα 

1 1,1 1,1 75,0 

Πόλεμος στην Σερβία 1 1,1 1,1 76,1 
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Προβλήματα μεταξύ 

των γονέων μου 

1 1,1 1,1 77,3 

Πρόωρος τοκετός 1 1,1 1,1 78,4 

Πυροβολισμοι 1 1,1 1,1 79,5 

Σε ένα απρόσμενο 

σημείο χρονικά 

κινδύνεψα να χάσω την 

ακοή μου και 

νοσηλεύτηκα. 

1 1,1 1,1 80,7 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

1 1,1 1,1 81,8 

Σωματική και λεκτική 

βια 

1 1,1 1,1 83,0 

Σωματική και 

συναισθηματική βία σε 

κατάσταση 

εγκυμοσύνης 

1 1,1 1,1 84,1 

Το να πέσω από το 

ποδήλατο και να σκίσω 

το σαγόνι 

1 1,1 1,1 85,2 

Τρακάρισμα μονο με 

υλικές ζημιές 

1 1,1 1,1 86,4 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ 

ΠΑΙΔΑΚΙ 9 ΧΡΟΝΩΝ 

1 1,1 1,1 87,5 
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ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 

1 1,1 1,1 88,6 

χαστουκι απο το 

δασκαλο εκτη 

δημοτικου 

1 1,1 1,1 89,8 

ΧΑΣΤΟΥΚΙ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ 

1 1,1 1,1 90,9 

Χωρισμιδ 1 1,1 1,1 92,0 

Χωρισμος 1 1,1 1,1 93,2 

Χωρισμός 2 2,3 2,3 95,5 

Χωρισμός από σχέση 1 1,1 1,1 96,6 

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΩΝ 1 1,1 1,1 97,7 

Cyber Βullying 1 1,1 1,1 98,9 

H ασθένεια της μητέρας 

μου 

1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Πότε συνέβη η εμπειρία; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1. Λιγότερο από 6 

μήνεςπριν 

7 8,0 8,0 8,0 

2. 6 έως 12 μήνες πριν 3 3,4 3,4 11,4 
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3. Πριν από 1 έως 5 

χρόνια 

18 20,5 20,5 31,8 

4. Πριν από 5 έως 10 

χρόνια 

14 15,9 15,9 47,7 

5. Πριν από 10 έως 20 

χρόνια 

27 30,7 30,7 78,4 

6. Περισσότερο από 20 

χρόνια πριν 

19 21,6 21,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 266 

          ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

Άρεν Θύλη
Responses 19.32% 80.68%
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Ναι Όχι
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Θρησκευτική ένταξη
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Χριστιαν
ισμός

Ισλαμισμ
ός

Ινδουισμ
ός

Βουδισμ
ός

Ιουδαισμ
ός Άλλο

Καμία 
Απάντησ

η
Responses 92.68% 0.00% 0.00% 1.22% 0.00% 0.00% 6.10%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
A

xi
s T

itl
e

Εάν απαντήσατε ναι πιο πάνω, παρακαλούμε 
να προσδιορίσετε την θρησκεία σας

Δημοτικ
ό

Γυμνάσ
ιο Λύκειο ΑΕΙ/ΤΕ

Ι

Μεταπτ
υχιακός 
Τίτλο…

Διδακτο
ρικός 

Τίτλο…
Άλλο

Δε θέλω 
να 

απαν…
Responses 0.00% 1.14% 7.95% 51.14% 32.95% 2.27% 4.55% 0.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%

A
xi

s T
itl

e

Εκπαίδευση

Υπάλλ
ηλος 
με 

υπογεγ
ραμ…

Υπάλλ
ηλος 
χωρίς 

υπογεγ
ραμ…

Επιχει
ρηματί

ας

Συμβό
λαιο 

μερική
ς 

απα…

Άνεργ
ος

Δε 
δουλεύ

ω

Πρακτι
κή 

άσκησ
η

Ασκού
μενος/

η

Συνταξ
ιοδοτη
μένος/

η

Responses 67.05% 5.68% 6.82% 6.82% 9.09% 3.41% 0.00% 1.14% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ (τελευταίους 12 
μήνες) σε σχέση με τη δουλειά, είστε (όταν 
υπάρχει πάνω από μία δουλειά, διαλέξτε την 

πιο σταθερή):
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Ιατρικό Ιστορικό 

 

Άγαμ
ος/η

Άγαμ
ος/η 
με 

παιδί/
α

Σε 
σχέσ

η

Σύμφ
ωνο 

συμβί
ωσης

'Εγγα
μος/η

Έγγα
μος/η 

με 
παιδί/

α

Σε 
διάστ
αση

Σε 
διάστ
αση 
με 

παιδί/
α

Διαζε
υγμέν

ος

Διαζε
υγμέν
ος με 
παιδί/

α

Χήρο
ς/α

Responses 23.86 1.14% 13.64 0.00% 10.23 40.91 0.00% 1.14% 4.55% 3.41% 1.14%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e

Οικογενειακή Κατάσταση

Πον
οκέφ
αλο

Συνά
χι

Κρυ
ολόγ
ημα

Γρίπ
η

Πυρ
ετό ή 
ρίγος

Πόν
ος 

στα 
άκρα

Καο
ύρα 
(κάψ
ιμ…

Στομ
αχόπ
ονος

Γαστ
ρεντ
ερικ
ά …

Εξάν
θημα

Πόν
ος 

στην 
πλ…

Πόν
ος 

στις 
αρ…

Weighted Average 1.3 1.73 1.81 1.91 1.89 1.73 1.8 1.71 1.82 1.9 1.62 1.59

0
0.5

1
1.5

2
2.5

A
xi

s T
itl

e

Κοινωνικοί και δημογραφικοί παράμετροι -
Υγεία1. Έχετε υποφέρει από ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα 
υγείας τις τελευταίες 4 εβδομάδες;
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Ναι Όχι
Responses 17.05% 82.95%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
A

xi
s T

itl
e

2. Έχετε ποτέ διαγνωσθεί με χρόνια 
ασθένεια, ασθένεια που προκαλεί βλάβη ή 

απειλεί τη ζωή; *

Ναι Όχι
Responses 57.95% 42.05%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

A
xi

s T
itl

e

3. Έχετε κάνει ποτέ χειρουργείο με γενική 
αναισθησία;

Ναι Όχι
Responses 17.05% 82.95%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

4. Έχετε κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία;
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Ναι Όχι
Responses 37.50% 62.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%
A

xi
s T

itl
e

5. Έχετε λάβει παυσίπονα την τελευταία 
εβδομάδα;

Ναι Όχι
Responses 1.14% 98.86%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

A
xi

s T
itl

e

6. Έχετε λάβει υπνωτικά χάπια την 
τελευταία εβδομάδα;
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Ναι Όχι
Responses 4.55% 95.45%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
A

xi
s T

itl
e

7. Έχετε λάβει αγχωλυτικά/ βενζοδιαζεπίνες 
την τελευταία εβδομάδα;

Ναι Όχι
Responses 1.14% 98.86%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

A
xi

s T
itl

e

8. Έχετε λάβει νευροληπτικά
(αντιψυχωτικά) την τελευταία εβδομάδα;
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Global Psychotrauma Screen (GPS) 

 

 

 

 

 

 

 

…
εφ
ιά
λτ
ες 
σχ
ετι
κο
ύς 
με 
τρ
αυ
μα
τ…

... 
πρ
οσ
πα
θή
σε
ι 

σκ
λη
ρά 
να 
μη 
σκ
έ…

... 
νι
ώ
σε
ι 

να 
εί
στ
ε 

μο
νί
μ

ως 
σ…

... 
νι
ώ
σε
ι 

ψυ
χι
κά 
«μ
ου
δι
ασ
μέ
ν…

... 
νι
ώ
σε
ι 

έν
οχ
ος
(η
) ή 
αδ
ύν
αμ
ο…

... 
τη
ν 
τά
ση 
να 
νι
ώθ
ετ
ε 

αν
άξ
ιο
ς…

... 
εκ
ρή
ξει
ς 

θυ
μο
ύ 

πο
υ 
δε
ν 

μπ
ο…

... 
νι
ώ
σε
ι 

νε
υρ
ικ
ός
(ή
), 
αν
ήσ
υ…

... 
νι
ώ
σε
ι 

αν
ίκ
αν
ος
(η
) 

να 
στ
α…

... 
νι
ώ
σε
ι 

συ
να
ισ
θη
μα
τι
κά 
πε
σ…

... 
πε
ρι
ορ
ισ
μέ
νο 
εν
δι
αφ
έρ
ον 
ή 

ε…

... 
πρ
οβ
λή
μα
τα 
αϋ
πν
ία
ς, 
δη
λα
δή 
ε…

... 
πρ
οσ
πα
θή
σε
ι 

σκ
όπ
ιμ
α 
να 
κά
ν…

... 
μι
α 
εξ
ωπ
ρα
γμ
ατ
ικ
ή 
ή 

πα
ρά
ξ…

... 
νι
ώ
σε
ι 

απ
οσ
υν
δε
δε
μέ
νο
ς(
η…

... 
οπ
οι
αδ
ήπ
οτ
ε 

άλ
λα 
σ
ω
μα
τι
κ…

... 
βι
ώ
σε
ι 

οπ
οι
αδ
ήπ
οτ
ε 

άλ
λα 
σ…

... 
πρ
οσ
πα
θή
σε
ι 

να 
με
ιώ
σε
τε 
τη
ν…

... 
νι
ώ
σε
ι 

να 
λε
ίπ
ου
ν 

απ
ό 

κο
ν…

Κ
ατ
ά 
τη 
δι
άρ
κε
ια 
τη
ς 

πα
ιδι
κή
ς…

Έχ
ετ
ε 

λά
βε
ι 

πο
τέ 
ψυ
χι
ατ
ρι
κή 
δ…

Θε
ωρ
είτ
ε 
γε
νι
κά 
το
ν 
εα
υτ
ό 

σα
ς…

Weighted Average 0.90.90.90.90.90.90.80.60.90.60.70.8 1 1 1 0.80.50.90.80.80.90.3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

A
xi

s T
itl

e

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα 
είχατε….
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International Trauma Questionnaire (ITQ) 

 

 

 

1. 
Λιγότερο 

από 6 
μήνεςπριν

2. 6 έως 12 
μήνες πριν

3. Πριν 
από 1 έως 
5 χρόνια

4. Πριν 
από 5 έως 
10 χρόνια

5. Πριν 
από 10 έως 
20 χρόνια

6. 
Περισσότε
ρο από 20 

χρόνια 
πριν

Responses 7.95% 3.41% 20.45% 15.91% 30.68% 21.59%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

A
xi

s T
itl

e

Πότε συνέβη η εμπειρία;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4(Υπερβολικά
)

Responses 73.86% 13.64% 7.95% 3.41% 1.14%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε ενοχλητικά όνειρα που επαναλαμβάνουν 
μέρος της εμπειρίας ή συνδέονται άμεσα με την 

εμπειρία;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4(Υπερβολικά)
Responses 46.59% 31.82% 11.36% 6.82% 3.41%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε ισχυρές εικόνες ή αναμνήσεις που 
έρχονται μερικές φορές στο μυαλό σας, όπου 

αισθάνεστε ότι αναβιώνετε την εμπειρία εδώ και 
τώρα;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4(Υπερβολικά)
Responses 39.77% 29.55% 12.50% 13.64% 4.55%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e

Αποφεύγετε τις εσωτερικές υπενθυμίσεις της 
εμπειρίας (για παράδειγμα, σκέψεις, 

συναισθήματα ή σωματικές αισθήσεις);

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 45.45% 28.41% 9.09% 10.23% 6.82%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%

A
xi

s T
itl

e

Αποφεύγετε τις εξωτερικές υπενθυμίσεις της 
εμπειρίας (για παράδειγμα, ανθρώπους, μέρη, 
συζητήσεις, αντικείμενα, δραστηριότητες ή 

καταστάσεις);
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 40.91% 23.86% 22.73% 10.23% 2.27%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e

Είστε «σε εγρήγορση», προσεκτικός ή σε 
επιφυλακή;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 52.27% 32.95% 12.50% 1.14% 1.14%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

A
xi

s T
itl

e

Νιώθετε νευρικοί ή τρομάζετε εύκολα;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 77.27% 13.64% 7.95% 0.00% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχουν επηρεάσει τις σχέσεις σας ή την 
κοινωνική ζωή;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 86.36% 12.50% 1.14% 0.00% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%
A

xi
s T

itl
e

Έχουν επηρεάσει την εργασία σας ή την 
ικανότητά σας να εργάζεστε;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 87.50% 9.09% 3.41% 0.00% 0.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχουν επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες 
σημαντικές πτυχές της ζωής σας, όπως η 

γονική μέριμνα, η εργασία στο σχολείο ή στο 
κολέγιο ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 13.64% 45.45% 37.50% 3.41% 0.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

A
xi

s T
itl

e

Όταν είμαι αναστατωμένος/η, μου παίρνει 
πολύ χρόνο για να ηρεμήσω.
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 54.55% 32.95% 9.09% 1.14% 2.27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
A

xi
s T

itl
e

Αισθάνομαι μουδιασμένος/η ή 
συναισθηματικά απομονωμένος/η.

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 60.23% 26.14% 9.09% 2.27% 2.27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

A
xi

s T
itl

e

Νιώθω σαν αποτυχία.

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 69.32% 25.00% 4.55% 0.00% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Νιώθω ανάξιος/α.
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 53.41% 32.95% 9.09% 2.27% 2.27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
A

xi
s T

itl
e

Αισθάνομαι απόμακρος/η ή αποκομμένος/η 
από τους ανθρώπους.

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 68.18% 21.59% 5.68% 3.41% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Το βρίσκω δύσκολο να μείνω 
συναισθηματικά κοντά στους ανθρώπους.

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 70.45% 17.05% 7.95% 3.41% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Εχουν δημιουργήσει ανησυχία ή αγωνία στις 
σχέσεις σας ή την κοινωνική σας ζωή;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 84.09% 12.50% 3.41% 0.00% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχουν επηρεάσει την εργασίασας ή την 
ικανότητάσας να εργάζεστε;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Αρκετά) 3 (Πολύ) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 81.82% 13.64% 2.27% 2.27% 0.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχουν επηρεαστεί οποιαδήποτε άλλες 
σημαντικές πτυχές της ζωής σας, όπως η 

γονική μέριμνα, σπουδές, εργασία, ή άλλες 
σημαντικές δραστηριότητες;
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Symptom Checklist 90-R (SCL-90-R) 

 

 

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 32.95% 39.77% 15.91% 10.23% 1.14%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e
Υποφέρετε από πονοκεφάλους;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 79.55% 15.91% 4.55% 0.00% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε τάση για λιποθυµία ή ζαλάδα;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 52.27% 22.73% 11.36% 7.95% 5.68%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
A

xi
s T
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Έχετε χάσει το σεξουαλικό σας ενδιαφέρον ή 
ευχαρίστηση;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 52.27% 37.50% 3.41% 6.82% 0.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε διάθεση να κατακρίνετε τους άλλους;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 76.14% 15.91% 5.68% 2.27% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Νοιώθετε πόνους στην καρδιά ή στον 
θώρακα;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 56.82% 31.82% 6.82% 3.41% 1.14%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
A
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s T
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Αισθάνεστε υποτονικός/η, αδρανής, 
αποδυναµωµένος/η;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 95.45% 2.27% 0.00% 2.27% 0.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε σκέψεις αυτοκτονίας;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 35.23% 32.95% 12.50% 14.77% 4.55%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

A
xi

s T
itl

e

Κλαίτε εύκολα;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 63.64% 21.59% 7.95% 5.68% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε ντροπαλός/η ή όχι άνετα µε το 
άλλο φύλο;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 78.41% 13.64% 3.41% 4.55% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

Νοιώθετε ότι έχετε µπλεχτεί ή παγιδευτεί;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 43.18% 38.64% 4.55% 11.36% 2.27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

A
xi

s T
itl

e

Κατηγορείτε τον εαυτό σας για διάφορα 
πράγµατα;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 42.05% 28.41% 13.64% 14.77% 1.14%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε πόνους στη µέση;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 50.00% 27.27% 12.50% 7.95% 2.27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε µοναξιά;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 36.36% 42.05% 12.50% 6.82% 2.27%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε κακοκεφιά;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 18.18% 47.73% 18.18% 12.50% 3.41%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

A
xi

s T
itl

e

Ανησυχείτε υπερβολικά για διάφορες 
καταστάσεις;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 69.32% 18.18% 6.82% 3.41% 2.27%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Δεν βρίσκετε ενδιαφέρον σε τίποτα;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 27.27% 28.41% 27.27% 11.36% 5.68%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

A
xi

s T
itl

e

Τα αισθήµατά σας εύκολα πληγώνονται;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 44.32% 39.77% 11.36% 3.41% 1.14%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%
A

xi
s T

itl
e

Αισθάνεστε ότι οι άλλοι δεν σας 
καταλαβαίνουν και δεν σας συµπονούν;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 72.73% 23.86% 2.27% 1.14% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε ότι οι άλλοι είναι εχθρικοί ή σας 
αντιπαθούν;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά) 4 
(Υπερβολικά)

Responses 75.00% 19.32% 3.41% 2.27% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε ναυτία ή στοµαχικές διαταραχές;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 75.00% 19.32% 2.27% 3.41% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε κατώτερος/η από τους άλλους;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 61.36% 21.59% 9.09% 7.95% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

A
xi

s T
itl

e

Νοιώθετε πόνους στους µύς;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 81.82% 14.77% 0.00% 2.27% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε δύσπνοια;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 64.77% 19.32% 11.36% 4.55% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε ζέστη ή κρύο;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 63.64% 26.14% 5.68% 3.41% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε µούδιασµα ή ελαφρό πόνο σε 
τµήµατα του σώµατός σας;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 77.27% 19.32% 2.27% 1.14% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

A
xi

s T
itl

e

Έχετε ένα κόµπο στο λαιµό;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 75.00% 11.36% 6.82% 3.41% 3.41%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Πιστεύετε ότι δεν έχετε ελπίδες για το 
µέλλον;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 62.50% 30.68% 4.55% 1.14% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε αδυναµία σε τµήµατα του 
σώµατός σας;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 75.00% 15.91% 4.55% 4.55% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Νοιώθετε βάρος στα χέρια ή στα πόδια σας;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 46.59% 29.55% 15.91% 6.82% 1.14%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%
A

xi
s T

itl
e

Δεν αισθάνεστε άνετα όταν σας κοιτάνε ή 
µιλούν για σας;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 53.41% 29.55% 6.82% 9.09% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

A
xi

s T
itl

e

Νοιώθετε πολύ συνεσταλµένος/η όταν 
βρίσκεστε µε άλλους;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 56.82% 27.27% 10.23% 5.68% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

A
xi

s T
itl

e

Νοιώθετε ότι και για το παραµικρό πράγµα 
πρέπει να κάνετε προσπάθεια;
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0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 76.14% 18.18% 5.68% 0.00% 0.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Δεν αισθάνεστε άνετα όταν τρώτε ή πίνετε 
δηµόσια;

0 (Καθόλου) 1 (Λίγο) 2 (Μέτρια) 3 (Αρκετά)
4 

(Υπερβολικά
)

Responses 75.00% 17.05% 5.68% 1.14% 1.14%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

A
xi

s T
itl

e

Αισθάνεστε ότι δεν αξίζετε;
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Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) 

 

 

 

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 13.64% 13.64% 10.23% 13.64% 30.68% 18.18%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

A
xi

s T
itl

e
1. Άλλαξα τις προτεραιότητες μου για το τι 

είναι σημαντικό στη ζωή.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 4.55% 12.50% 2.27% 10.23% 34.09% 36.36%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

A
xi

s T
itl

e

2. Έχω μεγαλύτερη εκτίμηση για την αξία 
της ίδιας μου της ζωής.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 11.36% 10.23% 11.36% 23.86% 30.68% 12.50%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

A
xi

s T
itl

e

3. Έχω αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα
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1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 4.55% 10.23% 11.36% 11.36% 35.23% 27.27%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

A
xi

s T
itl

e

4. Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό 
μου.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 9.09% 9.09% 6.82% 17.05% 37.50% 20.45%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

A
xi

s T
itl

e

5. Έχω μεγαλύτερη κατανόηση για 
πνευματικά θέματα.
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1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 10.23% 11.36% 7.95% 23.86% 30.68% 15.91%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

A
xi

s T
itl

e

6. Βλέπω πιο ξεκάθαρα ότι μπορώ να 
στηριχτώ σε άλλους στις δύσκολες στιγμές.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 15.91% 10.23% 11.36% 18.18% 26.14% 18.18%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

A
xi

s T
itl

e

7. Έκανα μια νέα αρχή στη ζωή μου.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 9.09% 14.77% 6.82% 22.73% 32.95% 13.64%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

A
xi

s T
itl

e

8. Έχω πιο έντονη την αίσθηση της 
οικειότητας με τους άλλους.



 295 

 

 

 

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 5.68% 17.05% 4.55% 20.45% 32.95% 19.32%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

A
xi

s T
itl

e

9. Είμαι πρόθυμος/η να εκφράσω τα 
συναισθήματα μου.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 3.41% 4.55% 3.41% 12.50% 47.73% 28.41%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

A
xi

s T
itl

e

10. Ξέρω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω 
δυσκολίες.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 5.68% 10.23% 5.68% 21.59% 35.23% 21.59%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

A
xi

s T
itl

e

11. Είμαι σε θέση να αξιοποιήσω καλύτερα 
τη ζωή μου.
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1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 4.55% 2.27% 5.68% 22.73% 47.73% 17.05%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

A
xi

s T
itl

e

12. Μπορώ να αποδεχτώ περισσότερο το 
πώς εξελίσσονται τα πράγματα.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 6.82% 3.41% 9.09% 12.50% 40.91% 27.27%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

A
xi

s T
itl

e

13. Εκτιμώ καλύτερα την κάθε μέρα.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 12.50% 7.95% 17.05% 15.91% 32.95% 13.64%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
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xi
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e

14. Νέες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες, οι 
οποίες δεν υπήρχαν πριν.
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1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 5.68% 4.55% 5.68% 14.77% 43.18% 26.14%

0.00%
5.00%

10.00%
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15. Έχω μεγαλύτερη συμπόνια για τους 
άλλους ανθρώπους.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 7.95% 5.68% 6.82% 18.18% 36.36% 25.00%

0.00%
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16. Προσπαθώ περισσότερο για τις σχέσεις 
μου.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 7.95% 4.55% 7.95% 25.00% 29.55% 25.00%

0.00%
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17. Προσπαθώ περισσότερο να αλλάξω 
πράγματα που χρειάζεται να αλλαχθούν.
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1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 26.14% 6.82% 6.82% 20.45% 22.73% 17.05%

0.00%
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18. Έχω πιο έντονη την θρησκευτική μου 
πίστη.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 6.82% 3.41% 6.82% 12.50% 37.50% 32.95%
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19. Ανακάλυψα ότι είμαι πιο δυνατός-η απ’ 
ότι νόμιζα.

1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 12.50% 6.82% 10.23% 25.00% 29.55% 15.91%
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20. Έμαθα πολλά για το πόσο υπέροχοι είναι 
οι άνθρωποι.
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1 
(Καθόλου)

2 (Σε πολύ 
μικρό 

βαθμό)

3 (Σε 
μικρό 

βαθμό)

4 (Σε 
μεσαίο 
βαθμό)

5 (Σε 
μεγάλο 
βαθμό)

6 (Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό)

Responses 5.68% 12.50% 10.23% 18.18% 36.36% 17.05%

0.00%
5.00%
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21. Αποδέχομαι καλύτερα πως έχω ανάγκη 
τους άλλους ανθρώπους.
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