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                                             “ Ulysses and the Sirens ” ,    Herbert James Draper    (1909) 

                                                            Ηζάθε  

 

α βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Ηζάθε, 

λα εύρεζαη λάλαη καθξύο ν δξόκνο, 

γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο. 

Σνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο, 

ηνλ ζπκσκέλν Πνζεηδώλα κε θνβάζαη, 

ηέηνηα ζηνλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δελ ζα βξείο, 

αλ κέλ' ε ζθέςηο ζνπ πςειή, αλ εθιεθηή 

ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην ζώκα ζνπ αγγίδεη. 

Σνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο, 

ηνλ άγξην Πνζεηδώλα δελ ζα ζπλαληήζεηο, 

αλ δελ ηνπο θνπβαλείο κεο ζηελ ςπρή ζνπ, 

αλ ε ςπρή ζνπ δελ ηνπο ζηήλεη εκπξόο ζνπ. 

Να εύρεζαη λάλαη καθξύο ν δξόκνο. 

Πνιιά ηα θαινθαηξηλά πξστά λα είλαη πνπ κε ηη επραξίζηεζη, 

κε ηη ραξά ζα κπαίλεηο ζε ιηκέλαο πξσηνεηδσκέλνπο· 

λα ζηακαηήζεηο ζ' εκπνξεία Φνηληθηθά, 

θαη ηεο θαιέο πξαγκάηεηεο λ' απνθηήζεηο, 

ζεληέθηα θαη θνξάιιηα, θερξηκπάξηα θ' έβελνπο, 

θαη εδνληθά κπξσδηθά θάζε ινγήο, 

όζν κπνξείο πην άθζνλα εδνληθά κπξσδηθά· 

ζε πόιεηο Αηγππηηαθέο πνιιέο λα παο, 

λα κάζεηο θαη λα κάζεηο απ' ηνπο ζπνπδαζκέλνπο. 

Πάληα ζηνλ λνπ ζνπ λάρεηο ηελ Ηζάθε. 

Σν θζάζηκνλ εθεί είλ' ν πξννξηζκόο ζνπ. 

Αιιά κε βηάδεηο ην ηαμίδη δηόινπ. 

Καιιίηεξα ρξόληα πνιιά λα δηαξθέζεη· 

θαη γέξνο πηα λ' αξάμεηο ζην λεζί, 
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πινύζηνο κε όζα θέξδηζεο ζηνλ δξόκν, 

κε πξνζδνθώληαο πινύηε λα ζε δώζεη ε Ηζάθε. 

Ζ Ηζάθε ζ' έδσζε ην σξαίν ηαμίδη. 

Υσξίο απηήλ δελ ζά’βγαηλεο ζηνλ δξόκν. 

Αιιν δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα. 

Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο, ε Ηζάθε δελ ζε γέιαζε. 

Δηζη ζνθόο πνπ έγηλεο,κε ηόζε πείξα, 

ήδε ζα ην θαηάιαβεο ε Ηζάθεο ηη ζεκαίλνπλ. 

 

Κσλζηαληίλνο Π. Καβάθεο , (1911) . 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

    Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηελ Φπρηθή 

Γηαηαξαρή θαη θαηά πόζν απηέο αιιάδνπλ όηαλ ππάξμεη εηηθεηνπνίεζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο. Ζ 

έξεπλα εζηηάζηεθε ζην πσο νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ην θύιν , ηελ 

ειηθία , ηελ ύπαξμε αηόκνπ κε ςπρηθή δηαηαξαρή ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ηνλ Σύπν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ. Ζ κειέηε έιαβε ρώξα ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο , θαη ην δείγκα 

ζπιιέρζεθε από ην Οηθνλνκηθό Σκήκα. Σα άηνκα ήηαλ 87 (41 γπλαίθεο θαη 46 άλδξεο) ειηθίαο 

από 17 έσο 45 εηώλ.  

    Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ ε ¨Κιίκαθα ηάζεσλ Απέλαληη ηελ 

Παξαλνεηδνύο Σύπνπ ρηδνθξέλεηα¨ ησλ Νέζηνξνο , Πιαηξίηε , Σζνύξε θαη Καηάθε θαη 

ρσξίδνληαλ ζε δύν Σύπνπο. Καη ηα δύν πεξηειάκβαλαλ κηα κειέηε πεξίπησζεο , απηή ηνπ Οξέζηε 

, θαη ζηε ζπλέρεηα ππήξραλ εξσηήζεηο γηα δηάθνξεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο αθνξνύζαλ ηηο απόςεηο 

ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Ζ δηαθνξά ησλ δύν εξσηεκαηνινγίσλ έγθεηηαη 

ζην γεγνλόο όηη ζηνλ έλα ηύπν(Σύπνο Φπρηθήο Γηαηαξαρήο) αλέθεξε πσο ν Οξέζηεο πάζρεη από 

κία ςπρηθή δηαηαξαρή θαη ζηνλ άιιν( Σύπνο ρηδνθξέλεηαο) αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα πσο πάζρεη 

από παξαλνεηδνύο ηύπνπ ρηδνθξέλεηα. Απηό πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ 

θνηηεηώλ αλάινγα κε ηνλ πνην ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπιήξσλαλ. 

     Σα θπξηόηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζεσξνύληαη ηα εμήο : 1) Οη θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ηα εξσηεκαηνιόγηα κε ηνλ Σύπν ρηδνθξέλεηα , έδεημαλ λα εθθξάδνπλ κεγαιύηεξε δηαθσλία ζην 

αλ πξέπεη λα ππάξρεη Κξαηηθή Μέξηκλα γηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε , ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν Φπρηθή Γηαηαξαρή. 2) Οη θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν 

ρηδνθξέλεηα έδεημαλ λα εθθξάδνπλ κεγαιύηεξε δηαθσλία ζην εάλ ηα αίηηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

ηνπ Οξέζηε πξνέξρνληαη από Οξγαληθά αίηηα (όπσο ε κε θπζηνινγηθή έθθξηζε ρεκηθώλ νπζηώλ 

ζηνλ εγθέθαιν) , ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν Φπρηθή Γηαηαξαρή. 3) Οη 

πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο αλεμαξηήησο Σύπνπ Δξσηεκαηνινγίνπ , ζπκθώλεζαλ πσο άηνκα ζαλ ηνλ 

Οξέζηε θιείλνληαη ζπρλά ζηνλ εαπηό ηνπο. 4) Οη θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

κε ηνλ Σύπν ρηδνθξέλεηα δηαθώλεζαλ πεξηζζόηεξν ζην εάλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε 

ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε πξσηνβνπιίαο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν 

Φπρηθή Γηαηαξαρή νη νπνίνη έδεημαλ λα ζπκθσλνύλ. 5) Απηνί πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην κε ηνλ Σύπν Φπρηθή Γηαηαξαρή έδεημαλ λα ζπκθσλνύλ πεξηζζόηεξν κε 

εξσηήζεηο πξνθαηαιήςεσλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ απάληεζαλ ηνλ Σύπν ρηδνθξέλεηα. 6) ε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε , εθείλνη πνπ 
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ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή θάλεθε λα ζπκθσλνύλ πεξηζζόηεξν , ελώ 

εθείλνη πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν ρηδνθξέλεηα εμέθξαζαλ πεξηζζόηεξν δηαθσλία. 7) Ζ 

ζπκπεξηθνξά αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε απνδόζεθε ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζην ρακειό βηνηηθό 

επίπεδν από ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην Δξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή, ζε ζρέζε 

κε εθείλνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν ρηδνθξέλεηα. 8) Οη θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγηα Φπρηθή Γηαηαξαρή εθθξάδνπλ κεγαιύηεξε θαη πην ζεκειηώδε ζπκθσλία ζην εάλ 

νη ζπκπεξηθνξέο αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε νθείινληαη ζε ππεξβνιηθό θόβν , ζε ζρέζε κε εθείλνπο 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ Σύπν ρηδνθξέλεηα. 9) Οη γπλαίθεο εθθξάδνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο από 

ηνπο άλδξεο ζρεηηθά κε ηελ ζρηδνθξέλεηα , αλεμαξηήησο εξσηεκαηνινγίνπ. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ. 

 

   Θα ήζεια λα αθηεξώζσ ιίγν ρξόλν γηα λα επραξηζηήζσ όζνπο κε βνήζεζαλ θαη κε θαηεύζπλαλ 

ζην λα κπνξέζσ λα νινθιεξώζσ ηελ εξγαζία πνπ παξαηίζεηαη. Αξρηθά , ζα μεθηλήζσ από ηνλ 

άλζξσπν πνπ ιεηηνύξγεζε σο κέληνξαο θαη σο θηλεηήξηα δύλακε ζε εκέλα αιιά θαη ζε πνιινύο 

άιινπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο. Απηόο ν άλζξσπνο ινηπόλ , νλνκάδεηαη Ησάλλεο Ν. 

Νέζηνξνο θαη ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ όρη κόλν γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζηελ 

παξνύζα εξγαζία , αιιά θαη γηα ην γεγνλόο όηη ππήξμε ¨κπεηήο¨ πνιιώλ θνηηεηώλ ζηα άδπηα ηεο 

Φπρνπαζνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ρηδνθξέλεηαο. Απηό έιαβε ρώξα όρη κόλν κέζσ ηεο 

παξάζεζεο ησλ γλώζεσλ ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο , αιιά θπξίσο κέζσ ηεο εμηζηόξεζεο ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπ εκπεηξηώλ. Δλέπλεπζε ελζνπζηαζκό θαη αγάπε γηα ην αληηθείκελν θαη καο 

πξνζέθεξε κηα πην αλζξσπνθεληξηθή νπηηθή ηεο ρηδνθξέληαο , καζαίλνληαο καο λα εζηηάδνπκε 

ζηνλ άλζξσπν θαη όρη κόλν ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ λεπξνρεκεία ηνπ. Γηα όια ηα παξαπάλσ , δελ 

κπνξώ λα θάλσ θάηη άιιν από ην λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Ησάλλε Ν. Νέζηνξνο. ηελ 

ζπλέρεηα , ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο γηα ηελ 

πξνζθνξά ησλ γλώζεσλ ηνπο , νη νπνίεο θαη κε βνήζεζε λα έρσ κηα ζθαηξηθή εηθόλα ηεο 

ρηδνθξέλεηαο θαη ησλ Κνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ γύξσ από απηήλ. Δπηπξνζζέησο , ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αιέμε Αξβαλίηε ν νπνίνο παξά ην γεγνλόο όηη ήηαλ εθηόο ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ , κε βνήζεζε λα νξγαλώζσ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Θα ήζεια αθόκε 

λα επραξηζηήζσ ηνλ θαιό κνπ θίιν Βαζίιε Βαζηιείνπ , ν νπνίνο κε βνήζεζε εμίζνπ λα 

νινθιεξώζσ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνζθέξνληαο κνπ ηηο πνιύηηκεο ππνδείμεηο ηνπ. Σέινο , 

επηζπκώ λα εθθξάζσ ηελ βαζύηαηε επγλσκνζύλε κνπ θαη λα αθηεξώζσ ηεο πηπρηαθή κνπ 

εξγαζία ζηνπο γνλείο κνπ νη νπνίνη κε ζηήξημαλ ζε όια ηα έηε ησλ ζπνπδώλ κνπ. 
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                                    ΜΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΥΗΛΗΔ ΛΔΞΔΗ 

 

    Δίλαη θαηλνκεληθά από ηα πην δύζθνια θαη επίπνλα πξάγκαηα ζηνλ θόζκν ην λα κπνξέζεη 

θαλείο λα «κπεη ζην θεθάιη» ελόο αλζξώπνπ πνπ εκθαλίδεη  ρηδνθξεληθά πκπηώκαηα. Έλα 

κηθξό θνκκάηη ηνπ πόζν βαζαληζηηθά θαη κνλαρηθά είλαη εθεί κπνξεί λα θαηαιάβεη κόλν όπνηνο 

έξρεηαη ζε καθξνρξόληα ηξηβή κε ηέηνηνπο αλζξώπνπο θαη αθηεξώλεη ρξόλν θαη θόπν ζην λα 

κπνξέζεη λα ηνπο βνεζήζεη. Σέηνηα άλζξσπνη είλαη θαηά θύξην ιόγν νη επαγγεικαηίεο Φπρηθήο 

Τγείαο. Παξά ηαύηα , θαλείο δελ κπνξεί λα ζπλαηζζαλζεί νύηε ζην ειάρηζην ην ηνπίν πνπ 

ζθηαγξαθείηαη ζηηο ζθέςεηο ηνπο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν , θάπνηνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ βηώζεη απηή 

ηελ δηαηαξαρή έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απνηππώζνπλ ζηνλ θακβά ην πώο είλαη λα δεηο κε 

ζρηδνθξέλεηα. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηνη από ηνπο πίλαθεο ηνπο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

     Δίλαη θνηλόο ηόπνο όηη ηα απνθιεηόκελα από ηνλ θνηλσληθό ηζηό άηνκα εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα κε 

θάπνην ηξόπν ζηηγκαηίδνληαλ θαη απνκνλώλνληαλ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ επηβίσζε ηνπ ππόινηπνπ 

ζπλόινπ. Σν θαηλόκελν ηνπ ζηηγκαηηζκνύ, όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο δελ είλαη νύηε ησξηλό νύηε 

δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε. Αλαθέξνληαο ηελ ιέμε ζηίγκα, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα δηαζαθεληζηεί  

ν αξρηθόο νξηζκόο ηεο ιέμεο, ν νπνίνο δειώλεη ην ζεκάδη.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ςπρηθά πάζρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα αλαγνξεύνληαλ ζε 

δαηκνληζκέλνπο κε απνηέιεζκα λα εθδειώλνληαη εηο βάξνπο ηνπο ηηκσξεηέεο ζπκπεξηθνξέο όπσο 

βαζαληζηήξηα θαη εμνξθηζκνί. Ζ απάλζξσπε κεηαρείξηζε ζπλερίζηεθε θαη ζηνπο επόκελνπο αηώλεο 

παξά ηελ ηαπηόρξνλε εμέιημε ησλ ζρεηηδνκέλσλ επηζηεκώλ. Αθόκα θαη ζήκεξα, κνλνιόηη δηαλύνπκε 

ηνλ 21
ν
 αηώλα, ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο παξακέλεη απνζησπεκέλε ζηα άδπηα ηεο θνηλσληθήο 

αληίιεςεο εγθισβηζκέλε από ηνλ θόβν θαη ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη γλώζεο. 

      Ο ζπζρεηηζκόο ηόζν ηνπ επξύηεξνπ θιάδνπ ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ όζν θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο κε κε θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο πάζρνληεο 

θαζηζηώληαο ηνπο ζπλνιηθά δπζιεηηνπξγηθνύο δπζρεξαίλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θνηλσληθή ηνπο 

απνδνρή θαη σο επαθόινπζν ηελ επαλέληαμε ηνπο ζε κηα ζπλεζηζκέλε θαζεκεξηλόηεηα. Πηζαλέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζπρλά είλαη ε αληθαλόηεηα γηα εύξεζε θαη δηεθπεξαίσζε κηαο 

εξγαζίαο, νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο αθόκα θαη ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθώλ ηνπο αλαγθώλ. 

(Lysaker et all ,2007) 
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ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

    Ζ έλλνηα ηεο πγείαο απαξηίδεηαη από επηκέξνπο  ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνύλ ηελ ζσκαηηθή, ηελ 

θνηλσληθή θαη ηελ ςπρηθή επεκεξία ηνπ θάζε αηόκνπ (Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο Π.Ο.Τ) . Δίλαη 

θαλεξό όηη θαλέλαο ηόζν απιντθόο νξηζκόο νύηε γηα ηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο πγείαο αιιά νύηε θαη 

γηα ηα ζπζηαηηθά ηεο δελ δύλαηαη λα ππάξμεη απηόλνκα. Σα άηνκα εληαζζόκελα ζε ηόζν ζύλζεηα 

θνηλσληθά πιαίζηα ζπκκεηέρνληαο ζε πιεζώξα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ, δηακνξθσκέλα από 

βηνινγηθνύο, γελεηηθνύο, νηθνγελεηαθνύο, θνηλσληθνύο, πνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο ηίζεληαη ζην 

κηθξνζθόπην κε ζηόρν ηελ εμαγσγή θαλνληζηηθώλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα ηεο 

βησζηκόηεηαο ηνπο.  

    Γεδνκέλεο ηεο ππάξρνπζαο δπζθνιίαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπιιέμνπκε όζεο πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε νπνία απνηειεί θαη θπξίαξρν ηκήκα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. Δίλαη ελδηαθέξνλ ν νξηζκόο πνπ δηαηππώλεη ε Jahoda γηα ηελ ςπρηθή πγεία δειώλνληαο όηη 

πξόθεηηαη γηα κηα ελαξκνληζκέλε θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία ην άηνκν ιεηηνπξγεί όληαο 

απηνδύλακν θαη γλώζηεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ, αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξίο λα ππόθεηηαη 

άθξηηα ζηηο επηξξνέο ηνπ κε ηελ ηθαλόηεηα λα επηιύεη ελδερόκελα πξόβιεκα πνπ αλαθύπηνπλ, 

ζπκκεηέρεη ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δεκηνπξγεί  δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

εκπινπηηζκέλεο κε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία.( Jahoda , 1958) 

     Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πην ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα όρη κόλν 

ζπγγξαθήο ηνπ νξηζκνύ ηεο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη δεκηνπξγίαο κνληέισλ αμηνιόγεζεο ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηνύ απνηειεί ν Lehman (1988), ν νπνίνο ζρεδίαζε ηελ «πλέληεπμε 

Πνηόηεηαο δσήο». Σν ελ ιόγσ εξγαιείν αμηνιόγεζεο ζπλεθηηκνύζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηόκνπ 

ζηελ εξγαζία, ζηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ζπλδπαζηηθά ηόζν κε ηα αηνκηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά όζν θαη κε ηα γεγνλόηα πνπ ιάκβαλαλ ρώξα ζηνλ εθάζηνηε ηνκέα. 

     Έλα άιιν εξγαιείν είλαη ν Γείθηεο γηα ηελ Πνηόηεηα Εσήο ζηελ Φπρηθή Τγεία, ην νπνίν 

ππνινγίδεη ηηο ζέζεηο απηώλ πνπ πάζρνπλ ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο  ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο 

ζπλαμηνινγώληαο ηεο κε ηηο απόςεηο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζεξαπεπηώλ 

ηνπο. Σέινο, ην Γηάγξακκα Πνηόηεηαο Εσήο εζηηάδεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

αμηνινγώληαο ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο.( 

Οηθνλόκνπ et al ,2001) 
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ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

     Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί ςπρηθή λόζν θαη αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ςπρώζεσλ . Πξνέξρεηαη από 

δπν αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο , ην «ζρίδεηλ» πνπ ζεκαίλεη δηαρσξηζκόο θαη ην «θξέλα» πνπ 

ζεκαίλεη ινγηθή . ηελ αξραηόηεηα , νη ςπρσζηθέο εθδειώζεηο απνδίδνληαλ ζε θαθά πλεύκαηα ηα 

νπνία ζεσξνύηαλ όηη θαηαιάκβαλαλ θαη έιεγραλ ηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ αηόκνπ θαη γη απηό νη 

ζεξαπεπηέο επελέβαηλαλ ζε «ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο» αλνίγνληαο ην θξαλίν ησλ αζζελώλ γηα λα 

θύγνπλ ηα πλεύκαηα . Ζ ζεσξία γηα ηελ «ηξέια» πνπ επηθξαηνύζε ήηαλ ε αληηθινγηζηηθή ή ρπκηθή 

ζεσξία ηεο αζζέλεηαο . Ζ ζεσξία απηή μεθίλεζε από ηνλ Ηππνθξάηε (460-377π.Υ.) θαη 

επεμεξγάζηεθε αξγόηεξα από ην Γαιελό.  

     Ο Ηππνθξάηεο ήηαλ ν πξώηνο πνπ απέδσζε ηηο ςπρσζηθέο εθδειώζεηο ζε εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία πξνθαινύκελε από δηαηαξαρή ησλ ηεζζάξσλ ρπκώλ ηνπ ζώκαηνο (αίκα , θιέγκα , 

κέιαλα ρνιή θαη θίηξηλε ρνιή ) . Δπνκέλσο , κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη ν Γαιελόο αξρηθά ζεώξεζε όηη 

θαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη νη ζσκαηηθέο βιάβεο πξνθαινύληαλ από ηελ αύμεζε ηεο 

πνζόηεηαο  ελόο από ηνπο ηέζζεξηο ρπκνύο ηνπ ζώκαηνο. Ζ πξνηεηλόκελε ζεξαπεία ηνπ αζζελή 

ήηαλ ε αθαίξεζε απηήο ηεο αύμεζεο είηε θάλνληαο ηνλ αζζελή λα αηκνξξαγεί , είηε δίλνληάο ηνπ 

θαζαξηηθά . Απνκεηλάξηα ηε ρπκηθήο ζεσξίαο δηακόξθσζαλ ηε βάζε ησλ άζπισλ γηα ηε ζεξαπεία 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο , κέρξη ην 19
ν
 αηώλα , όπνπ ε αζζέλεηα πεξηγξάθεθε από ηνπο παηέξεο ηεο 

ςπρηαηξηθήο ζην πξώην ςπρηαηξηθό βηβιίν . ( Noll,2007) 

    Ο Κιαύδηνο Γαιελόο όκσο , όληαο ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο γηαηξόο ηεο αξραηόηεηαο κεηά ηνλ 

Ηππνθξάηε , δηακόξθσζε αξγόηεξα θαη πεξηέγξαςε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ςπρηθέο 

παζήζεηο , ηαμηλνκώληαο ηεο αλάινγα κε ηα θιηληθά ηνπο ζπκπηώκαηα . Αλέθεξε όηη νη 

παξαηζζήζεηο είλαη ιαλζαζκέλεο αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο , πνπ πξνέξρνληαη από ην «άξξσζην 

κπαιό» ηνπ αζζελνύο , κηα άπνςε πνπ επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα . Θεσξνύζε αθόκα όηη νη 

παξαηζζήζεηο δελ νθείινληαλ ζε δηαηαξαρέο ησλ δηαζιαζηηθώλ κέζσλ ηνπ νθζαικνύ ,αλ απηέο 

ήηαλ νπηηθέο , ή άιισλ αηζζεηηθώλ νξγάλσλ , όηαλ απηέο παξνπζηάδνληαλ ζε άιιεο αηζζήζεηο . 

Αθόκε , ν Γαιελόο  νλόκαζε ηελ έθπησζε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ «κσξίαλ» ή «κώξσζηλ» , 

κία νξνινγία πνπ ζήκεξα ζεσξνύκε όηη αληηζηνηρεί ζηελ άλνηα . Πίζηεπε αθξάδαληα ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή ελόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ πξνζώπνπ θαη ζηελ ζπλερή επηθνηλσλία ηεο ςπρήο θαη ηνπ 

ζώκαηνο , ππνζηεξίδνληαο πσο ππάξρεη επίδξαζε ηνπ δεύηεξνπ ζην πξώην . Δπνκέλσο , ν Γαιελόο 
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πίζηεπε όηη νη ςπρηθέο παζήζεηο δελ ήηαλ αλεμάξηεηεο από ηηο παζήζεηο ηνπ ζώκαηνο , αιιά πνιιέο 

θνξέο απνηεινύλ πξνέθηαζε απηώλ ζηελ ςπρηθή ζθαίξα .(Μπαινγηάλλεο , 2006) 

     Οη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη νη νπνίεο πξνηάζεθαλ αξγόηεξα από ηνλ Γαιελό γηα ηηο ςπρηθέο 

παζήζεηο ήηαλ ε ρνξήγεζε εξεκηζηηθώλ θαξκάθσλ , όπσο ν ειιέβνξνο , ν καλδξαγόξαο , ν 

πνζθίακνο θαη ην όπην πνπ ήηαλ θαξκαθεπηηθά θπηά . Παξάιιεια , εθάξκνδε θπζηθνζεξαπεία , 

πδξνζεξαπεία κε θαηάιιεια ινπηξά , ειηνζεξαπεία θαη δηαζεξκία . Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί 

όηη ν Γαιελόο εθάξκνζε κε κεζνδηθό ηξόπν ηελ ςπρνζεξαπεία γηα λα απμεζεί κέζσ απηήο ε 

ςπρηθή ηζρύ θαη ε ινγηθή ζεώξεζε , ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα ελίζρπαλ ηνλ απηνέιεγρν . ε 

ιηγόηεξν ζνβαξέο πεξηπηώζεηο ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ ή ςπρνζσκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνέηξεπε 

ηνπο αζζελείο λα ζηξαθνύλ ζηελ εξγαζηνζεξαπεία , ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο , ηε κειέηε 

ζπγγξακκάησλ , ηε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαζώο 

θαη εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα . Ζ ζπκβνιή ηνπ Γαιελνύ ζηελ Ηαηξηθή ήηαλ κεγάιε , γηαηί ζπλδπάδνληαο 

ηελ Δπηζηήκε κε ηελ Φηινζνθία πξνήγαγε ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

νξηδόλησλ ηνπ γηαηξνύ ζην ρώξν ησλ ζεσξεηηθώλ επηζηεκώλ θαη ησλ εζηθώλ αμηώλ αθνινπζώληαο 

ηα πξόηππα ηνπ Ηππνθξάηε . (Μπαινγηάλλεο , 2006) 

    Μειεηώληαο αξραία θείκελα , κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη νη λνεηηθέο αζζέλεηεο δελ είλαη 

θάηη θαηλνύξγην , αιιά εκθαλίδεηαη από ηα πνιύ παιηά ρξόληα . πγθεθξηκέλα , ν Δπξηπίδεο ζηελ 

ηξαγσδία ηνπ κε ην όλνκα Οξέζηεο παξνπζηάδεη κία ηέηνηα αζζέλεηα . Ο Οξέζηεο ήηαλ γηόο ηνπ 

Αγακέκλνλα , θαη ζθόησζε ηελ κεηέξα ηνπ γηα λα ηελ εθδηθεζεί γηα ηελ δνινθνλία ηνπ παηέξα ηνπ 

, ηελ νπνία δηέπξαμε ε ίδηα καδί κε ηνλ εξαζηή ηεο . Μεηά από απηό ν Οξέζηεο θαίλεηαη λα ράλεη 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία θαη γίλεηαη έξκαην ησλ Δξηλύσλ θαζώο πνιιέο άιιεο ζπκθνξέο βξίζθνπλ 

απηόλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ . Ζ «καλία» όπσο αλαθέξεηαη , ζηάιζεθε ζηνλ Οξέζηε από ηνπο 

ζενύο . Ο Οξέζηεο ππέθεξε από πςεινύο ππξεηνύο , ζηακάηεζε λα ηξώεη γηα έμη κέξεο θαη 

ππνθέξεη από απώιεηα ηελ κλήκεο όηαλ ε αζζέλεηα ηνπ ππνρσξεί , ζθνππίδνληαο ηνλ αθξό γύξσ 

από ην ζηόκα θαη ηα κάηηα ηνπ θαη θνπηζαίλνληαο . Ο Οξέζηεο ππνθέξεη θαη από παξαιεξεηηθέο 

ηδέεο ζπλνκσζίαο , λνκίδνληαο όηη νη Δξηλύεο ζέινπλ λα ηνλ ζθνηώζνπλ θαη όηη ε αδεξθή ηνπ είλαη 

κηα από απηέο. Σέινο βιέπεη ηηο δαηκνληθέο θηγνύξεο ηξηώλ γπλαηθώλ , θάηη πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη είρε παξαηζζήζεηο . Απηό ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη κέζα από ηνλ 

Δπξηπίδε κνηάδνπλ κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο καληνθαηάζιηςεο , ηεο ζρηδνθξέληαο θαη ηεο επηιεςίαο . 

(Δπξηπίδεο ,2008 ) 

   Ζ ζρηδνθξέλεηα ήηαλ παξνύζα ζηα γξαπηά θείκελα ηελ Φαξασληθήο Αηγύπηνπ , δύν ρηιηάδεο 

ρξόληα π.Υ.. Ζ θαηάζιηςε , ε δηαηαξαρή ηεο κλήκεο θαη ε δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο πνπ 

θαηεγνξηνπνηνύληαη ζηε ζρηδνθξέλεηα , πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην Book of the Hearts , ην 
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νπνίν είλαη έλα κέξνο ηνπ πάππξνπ ηνπ Eber. Ζ θαξδηά θαη ην κπαιό θαίλεηαη λα είλαη ζπλώλπκα 

ζηελ αξραία Αίγππην ,ελώ, όιεο νη παζήζεηο ιακβάλνληαλ ππόςε σο ζπκπηώκαηα ηελ θαξδηάο θαη 

ηεο κήηξαο ,πξνεξρόκελεο από ηα αηκνθόξα αγγεία ή από ην πύν , ηα πεξηηηώκαηα ,δειεηήξην ή 

από ηνπο δαίκνλεο. Οη πεξηγξαθέο ησλ Ηλδώλ ζρεηηθά κε ηελ ζρηδνθξέλεηα εληνπίδνληαη ζηελ 

Atharva Veda , κηα από ηηο ηέζζεξηο Vedas πνπ απνηεινύλ πξώηκα θείκελα ηνπ Ηλδνπηζκνύ. Σα 

θείκελα απηά ρξνλνινγνύληαη πεξίπνπ ην 1400π.Υ. . ύκθσλα κε ηνπο ηλδνύο ε ςπρηθή πγεία 

πξνεξρόηαλ από ηελ ηζνξξνπία ησλ πέληε ζηνηρείσλ (Buthas) θαη ηξηώλ δηαζέζεσλ (Dosas). Μηα 

αλαηάξαμε απηήο ινηπόλ ηεο ηζνξξνπίαο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ηξέια. Σέινο ζηελ αξραία 

Κίλα , έλα θείκελν γξακκέλν ην 1000π.Υ. κε ηίηιν The Yellow Emperor’s Classic of Internal 

Medecine , πεξηγξάθεη ζπκπηώκαηα όπσο ε ηξέια , ε άλνηα , θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο . Σα 

ςπρσηηθά επεηζόδηα απνδίδνληαλ ζε δαίκνλεο ε κεηαθπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ( Kyziridis,2005) 

    ηελ αξραηόηεηα νη άλζξσπνη κε ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη γεληθόηεξα κε νπνηνδήπνηε είδνο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο είραλ δήζεη ζην πεξηζώξην ρσξίο θαλέλα είδνο βνήζεηαο ζεσξνύκελνη σο απιά 

αλόεηνη , θιεηδσκέλνη ζε θινπβηά , είραλ καζηηγσζεί ή είραλ δνινθνλεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο . 

Μέρξη ην 1500 ε θξνληίδα ησλ ςπρηθά δηαηαγκέλσλ αλζξώπσλ ζηελ Δπξώπε είρε απνθιεηζηηθά 

δνζεί ζε κνλαρνύο θαη θαιόγξηεο . Σν παιαηόηεξν ςπρηαηξηθό λνζνθνκείν ζηελ Αγγιία ήηαλ ην 

Bethlem Royal Hospital , ην νπνίν ιεηηνύξγεζε αξρηθά σο κνλή ην 1247 θαη ζηελ ζπλέρεηα 

εδξαηώζεθε σο ςπρηαηξηθή θιηληθή ην 1329 . Οη ππεξεζία πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο αζζελείο από 

ηνπ ζεξαπεπηέο αθνινπζνύζαλ έλα ζξεζθεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 13
νπ

 αηώλα , γλσζηό σο 

Bethlehemites . (Noll, 2007) 

     Πιένλ , γλσξίδνπκε όηη ηα αίηηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο , αλ θαη δελ έρνπλ εληνπηζζεί πιήξσο , είλαη 

βηνινγηθά , ςπρηθά θαη θνηλσληθά . Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη άλζξσπνη πνπ βηώλνπλ έλα ζνβαξό 

ηξαύκα είλαη ηξεηο θνξέο πην πηζαλό λα εκθαλίζνπλ ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα ζηε κεηέπεηηα δσή 

ηνπο . Βξέζεθε επίζεο όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην βαζκό ηνπ ηξαύκαηνο θαη ηελ 

πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ηεο αζζέλεηαο κεηέπεηηα .   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   [16] 
 

ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

 

    ηηο κέξεο καο , ηα ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά , κε ηελ 

θιίκαθα αμηνιόγεζεο SANS K SAPS  Ζ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε από ηελ Nancy C. 

Andreasen θαη πξνζαξκόζηεθε ζηα ειιεληθά από ηνλ Ησάλλε Ν. Νέζηνξνο θαη ηελ Νηόληα 

Βαιιηαλάηνπ . Σα ζεηηθά ζπκπηώκαηα είλαη εθείλα πνπ ηα πεξηζζόηεξα άηνκα θπζηνινγηθά δελ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ηα ζπλαληάκε ζε αλζξώπνπο κε ζρηδνθξέλεηα . ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη 

ςεπδαηζζήζεηο , νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο , ε παξάμελε ζπκπεξηθνξά , ε ηππηθή δηαηαξαρή ζθέςεο 

θαη ην απξόζθνξν ζπλαίζζεκα . Σα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα είλαη ειιείκκαηα ησλ θαλνληθώλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ ε δηαδηθαζηώλ ζθέςεο θαη πεξηιακβάλνπλ ην επίπεδν ζπλαίζζεκα , 

ηελ αινγία , ηελ απάζεηα , ηελ αλεδνλία , θαη ηελ έιιεηςε πξνζνρήο .ηελ δηαδηθαζία δηάγλσζεο 

είλαη ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη θάπνηα θξηηήξηα όπσο ηα ζπκπηώκαηα λα είλαη δύν ε πεξηζζόηεξα 

θαη λα εκθαλίδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

    Πην αλαιπηηθά , νη ςεπδαηζζήζεηο απνηεινύλ ιαλζαζκέλεο αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο ηνπ 

αηόκνπ , ρσξίο όκσο λα ππάξρεη θάπνην εμσηεξηθό εξέζηζκα πνπ λα ηηο ππξνδνηεί. Απηέο 

ρσξίδνληαη ζε αθνπζηηθέο , θσλέο πνπ ζρνιηάδνπλ , θσλέο πνπ ζπλνκηινύλ , ςεπδαηζζήζεηο αθήο , 

νζθξεηηθέο θαη νπηηθέο.  ηελ ζπλέρεηα , όζνλ αθνξά ηηο παξαιεξεηηθέο , απηέο είλαη κηα 

δηαηαξαρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζθέςεο θαη δηακνξθώλνληαη σο παζνινγηθέο θαη ακεηάβιεηεο 

αληηιήςεηο ηνπ αηόκνπ ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη αθξάδαληα θαη δελ ελζηεξλίδνληαη από ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ηνπ πιαίζην. Απηέο θαηαλέκνληαη σο παξαιεξεηηθέο ηδέεο δίσμεο , 

δεινηππίαο , ακαξηίαο ή ελνρήο , ηδέεο κεγαιείνπ , ζξεζθεπηηθέο παξαιεξεηηθέο ηδέεο, ζσκαηηθέο , 

ηδέεο αλαθνξάο , ηδέεο ειέγρνπ από εμσηεξηθή δύλακε , ηδέεο αλάγλσζεο ζθέςεσλ θαη ηδέεο 

εθπνκπήο , παξεκβνιήο θαη απόζπξζεο ζθέςεο .  

      Αθόκα ,  σο παξάμελε ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη ε παξέθθιηζε από ηελ ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηόκνπ ζε θνηλσληθό επίπεδν θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ έλδπζε θαη εκθάληζε , ηελ θνηλσληθή 

θαη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά , ηελ επηζεηηθή θαη αλήζπρε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ζηεξενηππηθή 

ζπκπεξηθνξά. Έπεηηα , ε ζεηηθή κνξθνινγηθή δηαηαξαρή ζθέςεο πεξηιακβάλεη ηελ δηαθνπή ηνπ 

ζπλεηξκνύ , ηεο εθηξνπή ηεο απάληεζεο , ηελ αζπλαξηεζία , ηελ έιιεηςε ινγηθήο , ηελ 

πεξηηηνινγία , ηελ πίεζε ηνπ ιόγνπ ,ηνλ δηαζπαζκέλν ιόγν θαη ηελ ερνιαιία. Οινθιεξώλνληαο ηα 

ζεηηθά ζπκπηώκαηα , ην απξόζθνξν ζπλαίζζεκα αθνξά ηελ μαθληθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ από 

ην άηνκν πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε θάπνην εξέζηζκα εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό. 
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    Αλαθνξηθά κε ηα αξλεηηθά ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα , ην επίπεδν ή ακβιύ ζπλαίζζεκα 

πεξηιακβάλεη ηελ ακεηάβιεηε έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ αθόκα θαη όηαλ ην ζπλαηζζεκαηηθό 

πεξηερόκελν ηεο νκηιίαο αιιάδεη , ηηο κεησκέλεο απζόξκεηεο θηλήζεηο , ηελ έιιεηςε εθθξαζηηθώλ 

κέζσλ , ηελ κεησκέλε νπηηθή επηθνηλσλία , ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο απόθξηζεο θαη 

θσλεηηθήο ρξνηάο. Ζ αινγία αθνξά ηελ ειάηησζε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο , ηελ 

εκπινθή ζθέςεο θαη ηνλ απμεκέλν ρξόλν αληίδξαζεο. Ζ αβνπιεζία ή απάζεηα πεξηιακβάλεη ηελ 

έιιεηςε πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη πγηεηλήο , ηελ έιιεηςε ηεο ζηαζεξόηεηαο ζηνλ εξγαζηαθό ή 

αθαδεκατθό ρώξν θαη ηελ ζσκαηηθή αδξάλεηα. Ζ αλεδνλία εζηηάδεηαη ζηελ κείσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ αηόκνπ γηα ςπραγσγία , γηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα , ζηελ ηθαλόηεηα λα 

αηζζάλεηαη νηθεηόηεηα θαη λα δεκηνπξγήζεη ζηελνύο ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο θαη ηελ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζρέζεηο κε θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο. Σέινο , σο αξλεηηθό ζύκπησκα 

ζεσξείηαη ε έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηνπ αηόκνπ ζε θνηλσληθό επίπεδν θαη ε αληθαλόηεηα 

ζπγθέληξσζεο όζν εμεηάδεηαη ζρεηηθά κε ηελ δηαλνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε. (Νέζηνξνο, 2012) 
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ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

 

     Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή ζηελ νπνία πεξίπινθνη γελεηηθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ζπλδπάδνληαη θαη πξνθαινύλ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ . Πξόθεηηαη γηα κία αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε όινπο ηνπο 

πνιηηηζκνύο θαη πξνζβάιιεη ην 0,5% έσο 1% πεξίπνπ ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα θαη απνηειεί ηελ 18
ε
 ρξόληα αζζέλεηα ζε παγθόζκην επίπεδν . Δίλαη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή 

πνπ πξνζβάιιεη πνιινύο , θαζεκεξηλνύο αλζξώπνπο , ζηνπο νπνίνπο πνιύ ζπρλά  δελ δίλεηαη ε 

θαηάιιειε βνήζεηα γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπλ είηε ιόγσ άγλνηαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξίγπξνπ  

είηε ιόγσ ησλ θνηλσληθώλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηεξενηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο απηέο . Όκσο , 

ε ζρηδνθξέλεηα ζηηο κέξεο καο είλαη δπλαηό λα αληηκεησπηζηεί . Απηό πξνθύπηεη από έξεπλεο ηόζν 

ζην επίπεδν ησλ ζπληζησζώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο , όζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο 

ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ . Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ εθδήισζε ηηο ζρηδνθξέλεηαο 

είλαη γελεηηθνί , βηνινγηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί .  

    Σν γελεηηθό κνληέιν ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη ππνζηεξηρζεί από κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα. Αλ θαη ε πηζαλόηεηα εθδήισζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζην γεληθό πιεζπζκό είλαη 

πεξίπνπ 1% , βιέπνπκε όηη άηνκα πνπ έρνπλ  ζπγγελείο πνπ λνζνύλ είλαη πηζαλόηεξν λα λνζήζνπλ 

θαη ηα ίδηα , ελώ όζν πην ζηελή είλαη ε ζπγγέλεηα , ηόζν πην πηζαλή είλαη ε εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο 

. Πην ζπγθεθξηκέλα , αλ έλα άηνκν πάζρεη από ζρηδνθξέλεηα , ε πηζαλόηεηα λα λνζήζνπλ νη ζείνη 

θαη ηα πξώηα μαδέξθηα ηνπ είλαη 2% , ηα παηδηά ηνπ 5-6% θαη ηα εγγόληα ηνπ 5%. Δπίζεο , ηα 

αδέξθηα ζρηδνθξεληθώλ αζζελώλ έρνπλ 10% πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμνπλ ζρηδνθξέλεηα , ελώ όηαλ 

έλα παηδί πξνέξρεηαη από δύν ζρηδνθξεληθνύο γνλείο , ε πηζαλόηεηα λα εθδειώζεη θαη ην ίδην ηελ 

αζζέλεηα είλαη 46% . Οη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε ζρηδνθξέλεηα νθείιεηαη ζε γνλίδηα 

γίλνληαη αθόκα πην πεηζηηθέο βιέπνληαο ηα απνηειέζκαηα ζηνπο δηδύκνπο. Αλ ν έλαο δίδπκνο 

πάζρεη από ζρηδνθξέλεηα, ζηνπο δηδπγσηηθνύο ε πηζαλόηεηα εθδήισζεο ηεο λόζνπ θαη ηνπ 

δεύηεξνπ δηδύκνπ είλαη 14% , ελώ ζηνπο κνλνδπγσηηθνύο είλαη 46% . Παξόια απηά , ε κεηαβίβαζε 

ηεο λόζνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ελόο κεκνλσκέλνπ γνληδίνπ 

κεηαβηβαδόκελνπ κε έλαο από ηνπο γλσζηνύο ηξόπνπο . ηηο κέξεο καο , ην πην απνδεθηό κνληέιν 

ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο πνιιώλ γνληδίσλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ . Δθόζνλ ε αιιειεπίδξαζε απηώλ ησλ δύν παξαγόλησλ γίλεη αξθεηά 

παζνγόλα θαη μεπεξάζεη ηνλ νπδό επαισηόηεηαο , ν νπνίνο είλαη δηαθνξεηηθόο γηα θάζε άηνκν , 

ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό λα θηάζεη ζε έλα επίπεδν όπνπ ε αζζέλεηα κπνξεί λα εθδεισζεί . (Cardnν et 

al , 1999) 
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    Σν έσο ηώξα επηθξαηέζηεξν κνληέιν ζηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη ην κνληέιν 

αιιειεπίδξαζεο γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο ( gene-environment interactions ή GxE ). ε 

πξόζθαηεο έξεπλεο έρεη βξεζεί όηη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνύλ κε ην γελεηηθό 

ππόβαζξν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρνπαζνινγία ησλ αηόκσλ. ηελ ζρηδνθξέλεηα , νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ  θαηά 60%. 

ύκθσλα κε απηό ην κνληέιν , θαη ε γελεηηθή παξάζεζε , αιιά θαη ην πεξηβάιινλ παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ελώ έρεη απνδεηρζεί όηη ν ξόινο ησλ γελεηηθώλ 

θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ αιιεινεμαξηώληαη . Σα παηδηά γνλέσλ κε ζρηδνθξέλεηα είλαη 

πην επάισηα ζηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πξνγελλεηηθή θαη κεηαγελλεηηθή πεξίνδν 

, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε έθθξαζε ησλ γνληδίσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην 

πεξηβάιινλ . Σν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηώλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη επηθεληξσζεί ζε έξεπλεο 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο κνξηαθέο παξαιιαγέο 

ζε ππνςήθηα γνλίδηα . Γηα παξάδεηγκα , κηα αιιειεπίδξαζε γνληδίνπ – πεξηβάιινληνο είλαη εθείλε 

κεηαμύ ελόο πνιπκνξθηζκνύ ζην γνλίδην ΑΚΣ1 θαη ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ςύρσζεο . ηελ πξώηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα αιιειεπηδξάζεηο γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο βξέζεθε 

όηη έλαο πνιπκνξθηζκόο ζην γνλίδην CTNNA3 κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ αλαπηπζζόκελν 

εγθέθαιν ζηελ παζνγόλν δξάζε ηνπ θπηηαξνκεγαιντνύ ζηε κήηξα θαη λα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε 

ζρηδνθξέλεηαο ζηελ ελήιηθε δσή . (Geoffroy et al, 2013) 

    Μηα ζεηξά από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ζρηδνθξέλεηαο 

είλαη : ε ελδνκήηξηα έθζεζε ζε κόιπλζε , ε έιιεηςε ζξεπηηθώλ νπζηώλ , ην ζηξεο ζηε κεηέξα , νη 

πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο , ε ρακειή θνηλσληθή ζέζε , ην θαζεζηώο εζλνηηθήο κεηνλόηεηαο , ε 

παηδηθή θαθνπνίεζε , ε παξελόριεζε , ηα ηξαπκαηηθά γεγνλόηα θαη ε ρξήζε θάλλαβεο . Γηα 

παξάδεηγκα , ε δηαζεζηκόηεηα ηεο βηηακίλεο D θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγελλεηηθήο αλάπηπμεο 

κπνξεί λα είλαη ππεύζπλε γηα ην 44% ησλ πεξηπηώζεσλ ζρηδνθξέλεηαο , ε παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξελόριεζε γηα ην 33% ησλ πεξηπηώζεσλ , ε αζηηθή γέλλεζε θαη αλαηξνθή γηα ην 35% ησλ 

πεξηπηώζεσλ θαη ε ρξήζε θάλλαβεο ζηελ εθεβεία είλαη πηζαλό λα επζύλεηαη γηα ην 14%. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πνζνζηά θηλδύλνπ , βιέπνπκε όηη είλαη πάλσ από 100% . Απηό 

ζεκαίλεη όηη πνιινί παξάγνληεο είλαη πηζαλό λα ζπκβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε εθδήισζεο 

ζρηδνθξέλεηαο. Δπίζεο πνιινί παξάγνληεο θηλδύλνπ κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα , έλα 

παηδί πνπ κεγαιώλεη ζε αζηηθό πεξηβάιινλ είλαη πην πηζαλό λα πέζεη ζύκα θαθνπνίεζεο . Αθόκε 

,νη παξάγνληεο θηλδύλν κπνξεί λα δξνπλ θαη ζπλεξγαηηθά . Γηα παξάδεηγκα , έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ 

ε πξώηκε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ έρεη επεξεαζηεί από ηελ έιιεηςε βηηακίλεο D , κπνξεί λα είλαη 

ιηγόηεξν αλζεθηηθό ζηηο επηδξάζεηο ηεο θάλλαβεο ζηελ εθεβεία . Όια ηα παξαπάλσ καο θαηαζηνύλ 
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θαλεξό ην γεγνλόο όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ζρηδνθξεληθώλ πεξηπηώζεσλ κπνξνύλ λα 

πξνιεθζνύλ κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο . (Burrows & Hannan , 2013) 

     Χο κηα πξνέθηαζε ηνπ κνληέινπ αιιειεπίδξαζεο γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο βξίζθνπκε ηε 

λεπξναλαπηπμηαθή ζεσξία ε νπνία ππνζηεξίδεη ην παξόλ κνληέιν. ύκθσλα κε ηελ 

λεπξναλαπηπμηαθή ζεσξία , ε κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθζεζε 

ζε δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν . ύκθσλα κε ην 

κνληέιν ησλ δύν ρηππεκάησλ («two-hit») δπζιεηηνπξγία ησλ λεπξσληθώλ θπθισκάησλ θαη ηελ 

εππάζεηα ζηε λόζν κπνξεί λα πξνθιεζεί από κία πξώηκε πεξηγελλεηηθή έθζεζε ζε δπζκελήο 

ζπλζήθεο , ελώ ε έλαξμε ηεο λόζνπ είλαη πηζαλό λα πξνθιεζεί από έλα δεύηεξν «ρηύπεκα» θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο θξίζηκεο πεξηόδνπ ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ ζηελ εθεβεία . Δπίζεο , πηζαλνί 

ζηξεζνγόλνη παξάγνληεο όπσο ε κεηαλάζηεπζε θαη ε αζηηθνπνίεζε έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ 

ζρηδνθξέλεηα . Έρεη βξεζεί όηη ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε έλαλ πςειόηεξν βαζκό αζηηθνπνίεζεο είραλ 

πςειόηεξν θίλδπλν λα αλαπηύμνπλ ζρηδνθξέλεηα από ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ λα αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Έρεη αθόκα βξεζεί όηη ζε κεηαλάζηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο γεληάο , όπσο επίζεο θαη ζε 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλόηεηεο ζε όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο , ηα ςπρσηηθά επεηζόδηα έρνπλ 

απμεζεί. (Schmitt et al ,2014) 

    Μηα αθόκα ζεσξία είλαη ε βηνρεκηθή ζεσξία πνπ θαηαηάζζεηαη ζηνπο βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 

ύκθσλα κε ηελ βηνρεκηθή ζεσξία ηα ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο νθείινληαη ζηελ απμεκέλε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο ληνπακίλεο , ελόο θαηερνιακηλεξγηθνύ λεπξνδηαβηβαζηή πνπ εκπιέθεηαη θπξίσο 

ζηα ζπζηήκαηα αληακνηβώλ θαη θίλεζεο . Ζ «ππόζεζε ηεο ληνπακίλεο» γηα ηε ζρηδνθξέλεηα 

ππνζηεξίδεη όηη ζηε ζρηδνθξεληθή δηαηαξαρή ππάξρεη δπζαλάινγα απμεκέλε ππθλόηεηα κόλν D2 

ππνδνρέσλ ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ ζρηδνθξελώλ. Ζ ζεσξία απηή βξίζθεηαη όκσο ππό 

ζπλερή εμέιημε θαη βειηηώζεηο θαζώο εξεπλνύληαη αθόκα θάπνηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ .  Σέηνηα 

ζεκεία είλαη αλ ν D1 ππνδνρέαο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε ησλ αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο 

λόζνπ , αλ ν ππνδνρέαο D5 ζπγγελεύεη κε ηνλ D1 θαη αλ νη ππνδνρείο D3 θαη D4 ζπγγελεύνπλ κε 

ηνλ D2 .  

    Δπίζεο , πξόβιεκα ζηε ζεσξία απηή είλαη ην γεγνλόο όηη ηα ζρηδνθεληθόκνξθα ζπκπηώκαηα 

παξαηεξνύληαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο ζε κε ζρηδνθξεληθνύο αζζελείο όηαλ ρνξεγνύληαη 

ληνπακηληθέο νπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηόηεηα , είηε ιεηηνπξγώληαο σο 

αγσληζηέο ηεο ληνπακίλεο , είηε αλαζηέιινληαο ηελ επαλαπξόζιεςε ή ηε δηάζπαζή ηεο 

.Δπηπξνζζέησο , έλα αθόκα πξόβιεκα ζηε ζεσξία απηή είλαη όηη ηα ειεθηξνθπζηνινγηθά  δεδνκέλα 

δείρλνπλ όηη νη ληνπακηλεξγηθνί λεπξώλεο εκθαλίδνπλ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ώζεσλ κεηά από 

παξαηεηακέλε ρνξήγεζε αληηςπρσηηθώλ θαξκάθσλ. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ θαλεξό όηη ίζσο 
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ε αξρηθή δηαηαξαρή ζηε ζρηδνθξέλεηα κπνξεί λα είλαη κηα ππνληνπακηληθή θαηάζηαζε.  Γεληθόηεξα 

, ε ππόζεζε ηεο ληνπακίλεο θαίλεηαη λα είλαη βαξύλνπζαο ζεκαζίαο ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο.(Brisch et al , 2014) 

   Αλ θαη ε ληνπακίλε είλαη απηή πνπ δείρλεη λα κνλνπσιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο , πξννδεπηηθά απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη γηα άιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο . Γελ είλαη 

παξάδνμν λα ζθεθηεί θαλείο , δεδνκέλεο ηεο θιηληθήο πνιπκνξθίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο όηη εθόζνλ 

θάζε λεπξώλαο ζην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα πεξηέρεη ππνδνρείο από πνιιά δηαθνξεηηθά 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα , πνιιά από ηα νπνία δελ είλαη γλσζηά  , ε λόζνο λα νθείιεηαη ζε 

κηα αιιειεπίδξαζηηθή ζρέζε ή δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ 

λεπξνδηαβηβαζηώλ . πλεπώο εθόζνλ νη δηάθνξνη λεπξνδηαβηβαζηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πνιύπινθεο 

θαη αιιεινεπεξεαδόκελεο ζρέζεηο , ε αλώκαιε ιεηηνπξγία πξνθύπηεη από αιιαγέο ζε απηνύο ηνπο 

λεπξνδηαβηζαζηέο . 

      Ξεθηλώληαο κε ηελ ζεξνηνλίλε , έλα λεπξνδηαβηβαζηή πνπ αλήθεη ζηελ ζηηο κνλνακίλεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηλδνιακίλεο , νη πξώηεο ππνςίεο όηη εκπιέθεηαη θαηά θάπνην ηξόπν ζηελ 

παζνθπζηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο άξρηζαλ από ηελ παξαηήξεζε ηεο ςπρσζενκηκεηηθήο δξάζεο 

ηεο δηαηζπιακίδεο ηνπ ιπζεξγηθνύ νμένο (LSD) , κίαο νπζίαο ζπγγεληθήο ζε ρεκηθό επίπεδν κε ηε 

ζεξνηνλίλε . Παξόια απηά , ην LSD θαίλεηαη λα πξνθαιεί έλα κηθξό θάζκα ησλ ζπκπησκάησλ ηα 

ζρηδνθξέλεηαο , όπσο νη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο πνπ είλαη ζπάληεο , ελώ βαζηθά ζπκπηώκαηα 

απνπζηάδνπλ , όπσο νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο πνπ είλαη πην 

ζπλήζεηο ζηε λόζν απηή . Χζηόζν ν ξόινο ηεο ζεξνηνλίλεο παξακέλεη θαζνξηζηηθόο , θαζώο πνιιά 

άηππα αληηςπρσζηθά θάξκαθα , όπσο ε ξηζπεξηδόλε θαη ε θινδαπίλε έρνπλ ζεξνηνληλεξγηθή 

δξάζε . Δηδηθόηεξα , κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε αληηςπρσζηθά 

θάξκαθα απνθιείνληαη νη 5-ΖΣ2Α ππνδνρείο . Απηή ε πιεξνθνξία εληζρύεη ηνλ ξόιν ησλ 

αληαγσληζηώλ ησλ ππνδνρέσλ απηώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζρηδνθξεληθώλ 

ζπκπησκάησλ .  

   ηελ βηνρεκηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπλαληάκε θαη ην 

γινπηακηληθό νμύ , ην νπνίν έρεη παξαηεξεζεί όηη ζπκκεηέρεη ζηε λεπξνρεκηθή βάζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο . Απηό ππνζηεξίρζεθε κεηά από έξεπλεο πνπ έδεημαλ όηη νη νπζίεο θαηλπιθπθιηδίλε 

(PCP) , θεηακίλε θαη MK-801 , νη νπνίεο είλαη αληαγσληζηέο ην ηνληηθνύ δηαύινπ θαιίνπ ηύπνπ 

NMDA ησλ ππνδνρέσλ ηνπ γινπηακηληθνύ νμένο πξνθαινύλ ζε θπζηνινγηθά άηνκα ζπκπηώκαηα 

πνπ κνηάδνπλ κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Βξέζεθε επίζεο όηη ε 

θεηακίλε απμάλεη ηελ αηκαηηθή ξνή ηδηαίηεξα ζηνλ πξόζζην θινηό θαη κεηώλεη ηελ ξνή ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ηππόθακπνπ θαη ηεο παξεγθεθαιίδαο , πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ αλσκαιίεο ζηελ λόζν 
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ηεο ζρηδνθξέλεηαο . Σέινο , έρεη βξεζεί αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ πξνζπλαπηηθώλ θαη 

κεηαζπλαπηηθώλ γινπηακηλεξγηθώλ  NMDA ππνδνρέσλ ζηνλ κεησπηαίν θαη θξνηαθηθό θινηό θαη 

αύμεζε ησλ ζέζεσλ δέζκεπζεο ηνπ ξαδηνζεζεκαζκέλνπ αληαγσληζηή ΜΚ-801 ησλ NMDA 

ππνδνρέσλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο , αιιά θαη ζηελ ακπγδαιή , ηνλ ηππόθακπν , ην θέιπθνο θαη 

ηνλ ελδνθξηληθό θινηό . Μηα αθόκα νπζία  πνπ θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη ζηελ αηηηνινγία ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο αλήθεη ζηα ακηλνμέα θαη είλαη ην αλαζηαιηηθό ακηλνμύ-λεπξνδηαβηβαζηήο GABA  . 

Από δεδνκέλα εξεπλώλ πξνθύπηεη όηη έλαο αξηζκόο ζρηδνθξελώλ εκθαλίδνπλ απώιεηα GABA-

λεξγηθώλ λεπξώλσλ ζηνλ ηππόθακπν.  

   Μειεηώληαο ηε λεπξνπαζνινγία ζε παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα από ζρηδνθξελείο δείρλνπλ 

αιινηώζεηο θπξίσο ην ππεξκεζνιόβην (κεηαηρκηαθό) ζύζηεκα θαη ηα βαζηθά γάγγιηα . Όζνλ αθνξά 

ην κεηαηρκηαθό ζύζηεκα έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ακπγδαινεηδνύο ππξήλα , ηνπ 

ηππνθάκπνπ θαη ηεο παξατππνθακπείνπ έιηθαο . ε έξεπλεο κε κνξθνκεηξηθέο κεζόδνπο ζηνλ 

ηππόθακπν θαη ηελ παξατππνθακπεία έιηθα δηαπηζηώζεθαλ αιινηώζεηο ησλ λεπξώλσλ ζε άηνκα κε 

ζρηδνθξέλεηα , όπσο ην κεησκέλν κέγεζνο θπηηάξσλ θαη δηαθνξέο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

λεπξώλσλ ζην ρώξν . Σα ππξακηδηθά θύηηαξα ηνπ ηππνθάκπνπ θαη νη απνθπάδεο ηνπο έρνπλ 

δηαηαξαγκέλε δηάηαμε ζηνλ εγθέθαιν ησλ ζρηδνθξελώλ . Σα θύηηαξα απηά ράλνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπο θαη νη δελδξίηεο θαη νη άμνλέο ηνπο νδεγνύληαη πξνο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζύλζεηο . Ο βαζκόο ηεο απνδηνξγάλσζεο απηήο είλαη αλάινγνο κε ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ 

αζζελή. Οη αιινηώζεηο απηέο ζηελ θπηηαξνηερληθή έρνπλ ζνβαξέο επηπώζεηο ζηε ζπλδεζκνινγία 

ησλ λεπξώλσλ απηώλ θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ .  

       Οη εγθαθαιηθέο δνκέο ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηεο παξατππνθακπείαο έιηθαο αληαιιάζνπλ 

πιεξνθνξίεο κε ην ζπλεηξκηθό θινηό θαη γεληθόηεξα νιόθιεξν ην κεηαηρκηαθό ζύζηεκα . 

Γεδνκέλεο ηεο ζπλδεζκνινγίαο ησλ δύν απηώλ εγθεθαιηθώλ δνκώλ κε ηηο αλώηεξεο γλσζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο , αιιαγέο ζηελ θπηηαξνηερληθή θαη ιαλζαζκέλεο ζπλδέζεηο αλακέλεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη αιινηώζεηο ζηελ 

θπηηαξνηερληθή πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζε θάπνην ζηάδην ηεο εκβξπνγέλεζεο. Έξεπλεο ζε κηα νκάδα 

νπζηώλ πνπ εμεηάζηεθε αλνζν-ηζηνρεκηθά ζηνλ ηππόθακπν ζρηδνθξελώλ βξέζεθε όηη κηα νκάδα 

πξσηεΐλώλ ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ δελ ζπληίζεηαη ζε αξθεηή πνζόηεηα . Πξνηείλεηαη πεξηζζόηεξε 

έξεπλα ζε απηό , θαζώο δελ είλαη γλσζηό αλ ην πξόβιεκα ζε απηό πξνθύπηεη από ην ζπγθεθξηκέλν 

γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηηο πξσηεΐλεο ή ζην ζηάδην ηεο κεηαγξαθήο κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη 

ηξνπνπνηεκέλε πξσηεΐλε πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη από ηα αληηζώκαηα πάλσ ζηνλ ηζηό . Δμεηάδνληαο 

ηηο αιινηώζεηο ζηα βαζηθά γάγγιηα ζηνπο ζρηδνθξελείο , νη λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο κειέηεο 

έρνπλ δώζεη πνηθηιία θαη κε πεηζηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απώιεηα θπηηάξσλ θαη ηε 
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ζκίθξπλζε ηεο σρξάο ζθαίξαο θαη ηεο κέιαηλαο νπζίαο . Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ αξρίζεη λα 

κειεηνύλ ην ζεξνηνληλεξγηθό ζύζηεκα ησλ βαζηθώλ γαγγιίσλ κηαο θαη ν ξόινπο ηνπ ζε ςπρσηηθέο 

δηαηαξαρέο θαίλεηαη από ηε ρξεζηκόηεηα αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ κε ζεξνηνληλεξγηθή 

δξάζηεξηόηεηα όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα .  

   Αλαθνξηθά κε ηηο εγθεθαιηθέο δνκηθέο κεηαβνιέο , νη απεηθνληζηηθέο κέζνδνη (CT & MRI) ζε 

εγθεθάινπο ζρηδνθξελώλ έρνπλ δείμεη  αδξέο αλσκαιίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο όπσο αηξνθία 

κεησπηαίνπ θαη θξνηαθηθνύ θινηνύ θαη ηνπ ηππνθάκπνπ , δηεύξπλζε ησλ πιαγίσλ θαη ηεο ηξίηεο 

θνηιίαο , ζκίθξπλζε ηνπ ζαιάκνπ , αλσκαιίεο ζην ζρήκα ηνπ κεζνιόβηνπ θαη ηελ παξεγθεθαιίδα 

θαη ηέινο κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ εγθεθάινπ . Σν βάξνο ηνπ εγθεθάινπ ελόο ζρηδνθξελή θαίλεηαη 

λα είλαη ειαηησκέλν θαηά 6% θαη ην κήθνο ηνπ θαηά 4% ,ζπγθξηλόκελν κε ην βάξνο θαη ην κήθνο 

εγθεθάισλ θπζηνινγηθώλ αηόκσλ ίδηνπ θύινπ θαη ειηθίαο . Από ηελ άιιε , θάπνηνη άιινη 

εξεπλεηέο ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε πσο ε εγθεθαιηθή αηξνθία ζρεηίδεηαη κε πεξηγελλεηηθή 

βιάβε , θαη θάπνηνη άιινη όηη ζρεηίδεηαη κε γελεηηθή πξνδηάζεζε . Χο πξνο ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο (MRS,SPECT,PET,FMRI) , έρεη βξεζεί κείσζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ζηνπο 

κεησπηαίνπο ινβνύο κε παξάιιειε αδπλακία αύμεζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαηά ηελ δηάξθεηα 

πξνθιεηώλ ςπρνινγηθώλ δνθηκαζηώλ θαη αύμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηηο 

αξηζηεξέο θξνηαθηθέο πεξηνρέο .  

   Σν λεπξνςπρνινγηθό κνληέιν πξνθύπηεη από δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ όηη νη ζρηδνθξελείο 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ γεληθόηεξα θαη ηελ ειιεηκαηηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα αλαθνξηθά κε ηνπο κεησπηαίνπο ινβνύο θαη ην δεμηό βξεγκαηηθό ινβό . Ζ πξώηε 

ππόζεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ςπρνλεπξναλαζνινγία θαη νλνκάδεηαη ηνγελήο ππόζεζε . Πνιιέο 

αλαζνινγηθέο αλσκαιίεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε ζρηδνθξέλεηα όπσο ε κεησκέλε παξαγσγή 

ηληεξιεπθίλεο , ν κεησκέλνο αξηζκόο θαη ε δπζιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθώλ  ιεκθνθπηηάξσλ , ε 

αλώκαιε θπηηαξηθή θαη ρεκηθή αληίδξαζε ζηνπο λεπξώλεο θαη ε παξνπζία θαηεπζπλόκελσλ 

εγθέθαιν αληηζσκάησλ . Οη αλσκαιίεο απηέο κπνξνύλ λα απνδνζνύλ είηε ζηε δξάζε ελόο 

λεπξνηνμηθνύ ηνύ , είηε σο έλδεημε ελδνγελνύο απηνάλνζεο δηαηαξαρήο . Αλ θαη ηα επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηελ πξνγελλεηηθή 

έθζεζε ζηε γξίπε , έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηηο ελδείμεηο ινίκσμεο από λεπξνηνμηθνύο ηνύο έρνπλ βγεη 

αξλεηηθέο. Μεξηθά αθόκα δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηνγελή ππόζεζε είλαη ν απμεκέλνο αξηζκόο 

ζσκαηηθώλ αλσκαιηώλ θαηά ηε γέλλεζε θαη ν απμεκέλνο δείθηεο επηπινθώλ θαηά ηελ θύεζε θαη 

ηνλ ηνθεηό . Παξόια απηά , ε αδπλακία αλίρλεπζεο γελεηηθήο έλδεημεο ηνγελώλ ινηκώμεσλ κεηώλεη 

ηελ αμηνπηζηία απηώλ ηνλ δεδνκέλσλ .  
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     Ζ δεύηεξε ππόζεζε πάλσ ζην λεπξνςπρνινγηθό κνληέιν γηα ηε ζρηδνθξέλεηα ζηεξίδεηαη ζηελ 

ςπρνλεπξνελδνθξηλνινγία . ύκθσλα κε απηή ηελ ππόζεζε γηα ηε ζρηδνθξέλεηα , πξέπεη λα 

εμεηαζζεί ε αλαηνκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππόθπζε , ηνλ ππνζάιακν θαη ην Κεληξηθό Νεπξηθό 

ύζηεκα (ΚΝ) . Σν κνληέιν απηό γηα ηελ κειέηε ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη βξεη 

αξθεηνύο ππνζηεξηρηέο θαζώο είλαη πνιύ ζαθήο ν ξόινο πνπ παίδεη ε ληνπακίλε ζηε ξύζκηζε ηεο 

έθθξηζεο ηεο πξνιαθηίλεο από ηνλ πξόζζην ινβό ηεο ππόθπζεο θαζώο θαη ζηε ξύζκηζε ησλ 

ππνζαιακηθώλ πεπηηδίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο . Με βάζε απηό 

έρνπλ αθόκε κειεηεζεί ε θνξηηδόιε , ε ζπξενεηδνηξόπνο νξκόλε θαη ε αδξελνθπξηηθνηξόπνο 

νξκόλε , αλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζαθή . (Kaplan et al, 2000) 
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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΗΚΔΣΟΠΟΖΖ 

 

    Ο Reavley θαη ν Jorm ζηελ εζληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, δηαπίζησζαλ όηη ην 

θαηλόκελν ηνπ ζηηγκαηηζκνύ είλαη πνιπδηάζηαην. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο από ηελ πιεπξά ησλ ππνθεηκέλσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο. Ζ θνηλσληθή θνβία γηλόηαλ πεξηζζόηεξν αληηιεπηή σο κηα πξνζσπηθή αδπλακία ηνπ 

πάζρνληνο θαη όρη σο κηα αζζέλεηα ζε αληίζεζε κε ηελ ζρηδνθξέλεηα ηελ νπνία ζπζρέηηδαλ 

επηπιένλ κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ δπλαηόηεηα απόδνζεο ηεο δηαηαξαρήο ζε έλα 

εμσηεξηθό παξάγνληα ιεηηνπξγεί απαιιαθηηθά γηα ην άηνκν, θαζώο θαίλεηαη όηη δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο πξνβιεκαηηθό. Δλδερνκέλσο λα ήηαλ θαη απηόο ν ιόγνο , όπνπ ε δηαηαξαρή 

κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο ζεκείσζε ηα κηθξόηεξα πνζνζηά ζηηγκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή θνβία, ηελ θαηάζιηςε κε ή ρσξίο απηνθηνληθό ηδεαζκό θαη ηελ πξώηκε ή ρξόληα 

ζρηδνθξέλεηα.   

      ην θνηλσληθό ζύλνιν πιήγνληαη θαη άιιεο νκάδεο αηόκσλ, ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

απηνύ είλαη ε Σξίηε ειηθία. Χζηόζν, όπσο δηαθαίλεηαη ζηελ κειέηε ησλ de Mendonc¸a Lima, 

Levav, Jacobsson and Rutz ε ύπαξμε κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο απμάλεη ην ζηηγκαηηζκό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, θάηη ην νπνίν δελ παξαηεξείηαη όηαλ ην άηνκν πάζρεη από θάπνηα 

νξγαληθή αζζέλεηα.   (Reavley & Jorm , 2011) 

    Ο ζηηγκαηηζκόο ζηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο δύλαηαη λα επηθέξεη πιεζώξα αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ πάζρνληνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζα ζην νπνίν 

ν πξώηνο γίλεηαη ζύκα πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηππηθώλ ζηάζεσλ. Απηόο ν ηξόπνο 

ζπλδηαιιαγήο είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη θαζήισζε αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο από 

ηελ πιεπξά ηνπ πάζρνληνο επηζείνληαο κηα ζεηξά εκπνδίσλ ζηελ αλαγθαία ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηώπηζε ηεο εθάζηνηε δπζιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν θαηλόκελν απηό είλαη δπλαηόλ λα 

δξάζεη επηβαξπληηθά αθόκα θαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ θαζώο ην επεξρόκελν από ηελ 

θνηλσληθή θξηηηθή ζηξεο ηξαπκαηίδεη πεξηζζόηεξν ηελ εηθόλα ηνπ θαη νμύλεη ηελ 

ζπκπησκαηνινγία ηνπ νδεγώληαο ην ζηελ απνκόλσζε. (Zelst, 2009) 

        O Lysaker θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο επηρείξεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ζπζρέηηζε ηνπ 

ζηίγκαηνο κε ηνλ βαζκό ησλ εθδεισκέλσλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπκπησκάησλ θαζώο θαη κε 

ηελ παξαηεξνύκελε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα. ηελ κειέηε ηνπο αλαθέξνπλ όηη όζν 

κεγαιύηεξνο ήηαλ ν ζηηγκαηηζκόο ζηελ αξρηθή θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηόζν 

κεγαιύηεξα ήηαλ ηα επίπεδα ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο θαη ησλ 
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δπζιεηηνπξγηθώλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ( ε παξνύζα ζρέζε έγηλε αηζζεηή θαη αληίζηξνθα). Παξόηη 

δελ έγηλε εθηθηή ε δηαπίζησζε ελδερόκελεο αηηηώδνπο ζρέζεο, ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

ζηηγκαηηζκνύ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζθνιηώλ, ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ δεηθλύεη ηελ επηβιαβή ζέζε ηνπ ελ ιόγσ θαηλνκέλνπ ζηελ ςπρηθή εμέιημε 

ησλ παζόλησλ. ηνλ ίδην άμνλα θηλείηαη θαη ε έξεπλα ησλ Dickerson, Sommerville, Origoni, 

Ringel, and Parente όπνπ άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δήισζαλ ζπρλέο εκπεηξίεο ζηηγκαηηζκνύ, νη 

νπνίεο όπσο είλαη αλακελόκελν ιεηηνύξγεζαλ σο ηξνρνπέδε ζηελ ςπρηθή ηνπο επάλνδν. 

      Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε αλεπηπγκέλε απηή πξνθαηάιεςε ζε πνηεο νκάδεο αηόκσλ 

εληνπίδεηαη. ε κηα πξνζπάζεηα λα απαληήζνπλ ζε απηό ην εξώηεκα ε Benov θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηεο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζηηγκαηηζκό 

ζηελ ζρηδνθξέλεηα ρξεζηκνπνηώληαο σο δείγκα θνηηεηέο πνπ είηε ζρεηίδνληαλ κε ην ρώξν ηεο 

πγείαο είηε όρη. Σα απνηειέζκαηα πξνβάιινπλ ηελ ηάζε ησλ θιηληθώλ ηαηξώλ λα αλαπηύζζνπλ 

ελδερόκελεο πξνθαηαιήςεηο εηο βάξνο ησλ αζζελώλ. (Benov et al , 2013) 

     Οη Masuda, Price,  Anderson, Schmertz, and Calamara πινπνηώληαο ηελ δηθή ηνπο έξεπλα 

πάλσ ζηνλ ζηηγκαηηζκό ησλ αηόκσλ κε ζρηδνθξέλεηα βξήθαλ κηα ηδηαίηεξε νπηηθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν πνπ ζηηγκαηίδεη θαη ην 

άηνκν πνπ ζηηγκαηίδεηαη, θαζώο ν πξώηνο δηαθαηέρεηαη επίζεο από κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

δπζθνξία. Ζ θαλέξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο δύλαηαη λα κεηώζεη ηελ δηαθνξνπνίεζε πνπ 

ελδερνκέλσο ελππάξρεη ζηε ζθέςε ηνπ αηόκνπ πνπ εθδειώλεη ζπκπεξηθνξέο ζηηγκαηηζκνύ 

αλαθνξηθά κε ηνλ πάζρνληα νδεγώληαο ηνλ θαη ζηε κείσζε ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ απηώλ 

ζηάζεσλ. (Reavley & Jorm , 2011) 

    Δλ θαηαθιείδη, ε κείσζε ηνπ ζηηγκαηηζκνύ αλαθνξηθά κε ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θξίλεηαη 

αλαγθαία δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο επίδξαζεο ηνπ ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Έγηλε αηζζεηή 

ηόζν ε θσιπζηεξγία γηα αλαδήηεζε ζεξαπείαο όζν θαη ν ζρεκαηηζκόο απηνεθπιεξνύκελσλ 

πξνθεηεηώλ πνπ επηθεληξώλνληαη ζηνλ εγθισβηζκό ησλ παζρόλησλ ζηελ εθδεισζείζα δηαηαξαρή 

θαηαζηξαηεγώληαο θάζε ςήγκα πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 
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                                               ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ 

 

       Ο θύξηνο ζηόρνο ηελ έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζνύλ νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σν δείγκα επηιέρζεθε 

κε απηό ηνλ ηξόπν γηαηί νη θνηηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο δελ είλαη ζύλεζεο λα ιακβάλνπλ 

παλεπηζηεκηαθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη επνκέλσο 

είλαη πην εύθνιν νη ζηάζεηο ηνπο λα ζπζρεηηζζνύλ κε απηέο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Έλαο αθόκε 

από ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ήηαλ λα κειεηεζνύλ νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ειηθία ηνπο θαη ην εάλ έρνπλ θάπνηνλ πνπ λα πάζρεη από ςπρηθή δηαηαξαρή ζην νηθνγελεηαθό ηνπο 

πεξηβάιινλ. Κάηη ηέηνην όκσο δελ θαηέζηε δπλαηό θαζώο νη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο δελ είραλ ηελ 

θαηάιιειε δηαζπνξά. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζπγθεληξώζεθε ζηηο ειηθίεο 17-20 θαη 21-25. 

Δπηπξνζζέησο , ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηνλ κε ςπρηθή δηαηαξαρή ζην νηθνγελεηαθό ηνπο 

πεξηβάιινλ ήηαλ ιίγα ( 8/87) επνκέλσο δελ κπόξεζαλ λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό. Οη ζηόρνη ελ θαηαθιείδη δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: Μειεηήζεθε ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηώλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ θαη κειεηήζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπο. 

          

  Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρζεθαλ αλαγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Σ

α άηνκα πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα ζα εθθξάζνπλ πην 

αξλεηηθέο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην 

Φπρηθή Γηαηαξαρή. Ζ ππόζεζε απηή ζηεξίρζεθε ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Angermeyer θαη Matschinger νη νπνίνη βξήθαλ όηη ε εηηθεηνπνίεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

δηεγείξεη πεξηζζόηεξν ζεηηθά από αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.( Angermeyer & Matschinger, 

2003) 

 Σ

α άηνκα πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή ζα εθθξάζνπλ 

πην ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην 

ρηδνθξέλεηα. Όπσο θαη ε παξαπάλσ ππόζεζε , έηζη θαη απηή , ζηεξίρζεθε ζηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Angermeyer θαη Matschinger. 

 Ο

η γπλαίθεο ζα εθθξάζνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο από ηνπο άλδξεο αλεμαξηήησο 
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εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ππόζεζε απηή ζηεξίρζεθε ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  ησλ Gaebel, 

Baumann, Witte θαη Zaeske , νη νπνίνη βξήθαλ πσο νη γπλαίθεο έρνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο 

ζηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο από ηνπο άλδξεο ιόγσ θαιύηεξεο ελεκέξσζήο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα. (Gaebel et al , 2002) 

ΜΔΘΟΓΟ 

  Γείγκα. 

       Σν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηειείηαη από 87 θνηηεηέο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ηεο 

ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Σνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Πεξηιακβάλνληαη όια ηα έηε 

θνίηεζεο θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα κνηξαζηνύλ κε ίζν ηξόπν νη ζπκκεηέρνληεο αλά ηα έηε. Ζ ηειηθή 

θαηαλνκή έρεη σο εμήο : 1
ν
 έηνο 26 άηνκα , 2

ν
 έηνο 21 άηνκα , 3

ν
 έηνο 20 άηνκα θαη 4

ν
+  20 άηνκα.  

 

                                                               Γξάθεκα 1.α. 
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  Από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 46 ήηαλ άλδξεο θαη νη 41 γπλαίθεο. 

                                                                 Γξάθεκα 1.β. 

 

    Οη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο θπκαίλνληαλ από 17 έσο 45 εηώλ θαη δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: 56 

άηνκα ήηαλ αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 17-20 , 28 άηνκα αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 21-25 , 1 άηνκν αλάκεζα 

ζηηο ειηθίεο 26-30 , 1 άηνκν αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 36-40 θαη 1 άηνκν αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 41-45.  

                                                              Γξάθεκα 1.γ. 
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    Από ηνπο 87 ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαλ νη 8 . 

                                                                 Γξάθεκα 1.δ. 

 

   Οη 2 είραλ θάπνην πξνεγνύκελν πηπρίν θαη νη 8 είραλ άηνκν κε ςπρηθή δηαηαξαρή ζην 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπο. Από ηα 8 άηνκα πνπ είραλ άηνκν κε ςπρηθή δηαηαξαρή ζην 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπο νη 4 είραλ θάπνηνλ κε θαηάζιηςε , νη 3 δελ γλώξηδαλ ηελ δηαηαξαρή 

θαη ν έλαο θάπνηνλ κε ςύρσζε. 

                                                                    Γξάθεκα 1.ε. 
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   Οη δύν ηύπνη εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε πξνζπάζεηα λα κνηξαζηνύλ εμίζνπ αλάκεζα ζην δείγκα. Σν 

εξσηεκαηνιόγην Σύπνο Φπρηθή δηαηαξαρή ζπκπιεξώζεθε από 45 άηνκα θαη ην εξσηεκαηνιόγηα 

Σύπνο ρηδνθξέλεηα ζπκπιεξώζεθε από 42. 

 

                                                                 Γξάθεκα 1.δ.                               
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Δξεπλεηηθό Τιηθό. 

 

        Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε 1 εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζε 

δύν Σύπνπο. Σν εξσηεκαηνιόγην αμηνινγεί ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηελ ζρηδνθξέλεηα 

κέζσ ηεο Κιίκαθαο ηάζεσλ Απέλαληη ζηελ Παξαλνεηδνύο Σύπνπ ρηδνθξέλεηα ( .Α.Π.. ). Ζ 
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θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε από ηνπο Νέζηνξνο , Πιαηξίηεο , Σζνύξεο θαη Καηάθεο θαη απνηειεί 

ηελ πξώηε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ησλ ζηάζεσλ πξνο ηελ ζρηδνθξέλεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

Διιάδα. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό ρσξίζηεθε ζε δύν Σύπνπο ( Σύπνο Φπρηθήο Γηαηαξαρήο θαη 

Σύπνο ρηδνθξέλεηαο) ηνλ πξώην Σύπν ( Σύπνο Φπρηθήο Γηαηαξαρήο ) νη ζπκκεηέρνληεο 

δηαβάδνπλ κηα κειέηε πεξίπησζεο , απηή ηνπ Οξέζηε , όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

(νη νπνίεο είλαη ζπκπεξηθνξέο ελόο αηόκνπ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα)  θαη αλαγξάθεηαη πσο ν 

Οξέζηεο πάζρεη από θάπνηα Φπρηθή Γηαηαξαρή. ηελ ζπλέρεηα , ηα άηνκα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο 

ηεο Κιίκαθαο πνπ αλαθέξζεθε γηα ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. ηνλ 

δεύηεξν Σύπν ( Σύπνο ρηδνθξέλεηαο) ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε όηη αλαγξάθεηαη ζηελ κειέηε 

πεξίπησζεο πνπ δηαβάδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο , όηη ν Οξέζηεο πάζρεη από Παξαλνεηδνύο Σύπνπ 

ρηδνθξέλεηα . ηελ ζπλέρεηα απαληνύλ ζηηο αθξηβώο ίδηεο εξσηήζεηο κε ην εξσηεκαηνιόγην ηνπ 

ηύπνπ Φπρηθή Γηαηαξαρή. 

    Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη αλέξρνληαη ζηηο 80 θαη θάζε κία απνηειεί έλα κέξνο ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ πνπ ειέγρζεθαλ. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ : 

1) ε αηηηνινγία ( 20 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο αηόκσλ ζαλ ηνλ 

Οξέζηε) , 2) ε ζπκπησκαηνινγία ( 13  εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπκπηώκαηα πνπ εθδειώλνπλ 

άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε) , 3) ε ζεξαπεία ( 13 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο πνπ 

κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε) , 4) ε πξνθαηάιεςε ( 22 εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε πξνθαηαιήςεηο γηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε) , 5) ε θξαηηθή κέξηκλα ( 11 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην αλ πξέπεη λα ππάξρεη θξαηηθή κέξηκλα γηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε) θαη ηέινο ην 6) αλ ε ζηάζε 

ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηε ζρηδνθξέλεηα είλαη ζεηηθόηεξε από ηνπο άιινπο πνιίηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ( 1 εξώηεζε) .  

     Μεξηθέο από ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο όπσο αλαθέξζεθαλ ρσξίδνληαλ ζε επίπεδα. Ζ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αηηηνινγία ρσξίζηεθε ζε πέληε επίπεδα. Σν πξώην επίπεδν είλαη ε 

θιεξνλνκηθόηεηα (εξώηεζε 40 θαη 65) θαη αθνξά εξσηήζεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο, ην δεύηεξν είλαη ε νξγαληθόηεηα (εξώηεζε 3 θαη 

13) πνπ αθνξά εξσηήζεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε νξγαληθνύο 

παξάγνληεο , ην ηξίην είλαη ε πξνζσπηθόηεηα (εξώηεζε 38 θαη 72) πνπ αθνξά εξσηήζεηο πνπ 

απνδίδνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο , ην ηέηαξην είλαη 

νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο (εξώηεζε 21 , 31 , 48 , 60 , 67 ) όπνπ ε ζρηδνθξέλεηα απνδίδεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο ην πέκπην πνπ είλαη νη άιινη παξάγνληεο 

(εξώηεζε 16 , 25 ,  41 , 44 , 50 , 53 , 62 , 63 , 68) όπνπ ε ζρηδνθξέλεηα απνδίδεηαη ζε παξάγνληεο 

όπσο ε ζετθή ηηκσξία , ην αιθνόι , ηα λαξθσηηθά θ.α. . 
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      Ζ δεύηεξε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή , ε ζπκπησκαηνινγία , ρσξίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Σν πξώην 

επίπεδν είλαη ηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα (εξώηεζε 10 , 12 , 19 , 34 , 42 , 45 , 64 , 75 , 79 ) θαη αθνξά 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ . Σν δεύηεξν επίπεδν είλαη ηα αξλεηηθά 

ζπκπηώκαηα (εξώηεζε 6 , 15 , 28 , 61) θαη αθνξά εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε αξλεηηθώλ 

ζπκπησκάησλ από άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Ζ ηξίηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή , ε ζεξαπεία , 

πεξηιακβάλεη νθηώ επίπεδα. Σν πξώην επίπεδν είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ςπρνιόγσλ θαη 

ησλ ςπρηάηξσλ (εξώηεζε 11 , 26 , 49 ) θαη αθνξά εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πόζν απνηειεζκαηηθνί 

είλαη νη ςπρνιόγνη θαη νη ςπρίαηξνη ζε πεξηπηώζεηο αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε. Σν δεύηεξν επίπεδν 

είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο (εξώηεζε 17 θαη 43) θαη αθνξά εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ςπρνζεξαπεία ζε άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Σν ηξίην 

επίπεδν είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θαξκαθνζεξαπείαο (εξώηεζε 55) θαη αθνξά κηα 

εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε θαξκαθνζεξαπεία βνεζά άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Σν ηέηαξην επίπεδν 

είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο (εξώηεζε 

47) θαη αθνξά κηα εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ν ζπλδπαζκόο απηόο βνεζά θαιύηεξα άηνκα ζαλ ηνλ 

Οξέζηε. Σν πέκπην επίπεδν είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εγθεθαιηθώλ επεκβάζεσλ 

(εξώηεζε 32 θαη 57) θαη αθνξά εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ηέηνηεο ηερληθέο όπσο ε ινβνηνκή θαη 

ην ειεθηξνζόθ κπνξνύλ λα ζεξαπεύζνπλ άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Σν έθην επίπεδν είλαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα κε επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ (εξώηεζε 29 , 46) πνπ αθνξνύλ εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην αλ άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε κπνξνύλ λα ζεξαπεπζνύλ κε εμνξθηζκό ή κε πίζηε ζην 

Θεό. Σν έβδνκν επίπεδν είλαη ε θαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ςπρνιόγσλ από ηνπο 

ςπρηάηξνπο (εξώηεζε 37) θαη ην όγδνν είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ 

ςπρηθήο πγείαο (εξώηεζε 36). 

    Ζ ηέηαξηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή , ε πξνθαηάιεςε , δελ ρσξίδεηαη ζε επίπεδα. Σν ίδην ηζρύεη 

θαη γηα ηηο ππόινηπεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνθαηάιεςε είλαη 

νη εμήο : εξώηεζε 5, 7 , 8 , 9 , 14 , 18 , 22 , 27 , 30 , 33 , 35 , 51 , 52 , 54 , 56 , 59 , 69 , 70 , 71 , 73 , 

74 , 76).  Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θξαηηθή κέξηκλα  είλαη νη εμήο : 

εξώηεζε 1 , 2 , 20 , 23 , 24 , 39 , 58 , 66 , 77 , 78 , 80 ). Σέινο ε εξώηεζε πνπ αθνξά ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλ ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηε ζρηδνθξέλεηα είλαη ζεηηθόηεξε 

από ηνπο άιινπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε 14. 

     Οη απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιόγηα δίλνληαη ζε θιίκαθα Likert . Πην ζπγθεθξηκέλα , θάζε 

πξόηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη έμη πηζαλέο απαληήζεηο νη νπνίεο βαζκηαία θνξπθώλνληαη από 

ην ¨πκθσλώ Απόιπηα¨ έσο ην ¨Γηαθσλώ Απόιπηα¨. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε θιίκαθα πνπ 

αμηνινγεί ηηο ηάζεηο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο κε ζεηηθό θαη αξλεηηθό πεξηερόκελν αλάινγα κε ηελ 
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κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη , έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη ηπραίεο απαληήζεηο. ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνύλ έλα δηθό ηνπο , πξνζσπηθό , κπζηηθό θσδηθό κε 

βάζε έλα κνηίβν πνπ δίλεηαη , έηζη ώζηε αλ ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί ή λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα λα 

είλαη δπλαηόλ λα ζπκκεηέρνπλ μαλά θαη λα ζπγθξηζνύλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο. ηελ δεύηεξε ζειίδα ζπκπιεξώλνληαη δηάθνξα πξνζσπηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ . Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλνδεύζεθε από 

ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία. 

 

    ε ζπλελλόεζε κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο , όπνπ θαη ελεκεξώζεθαλ γηα 

ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο , δεηήζεθε άδεηα λα κνηξαζηνύλ εξσηεκαηνιόγηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο. Εεηήζεθε από ηνπο θνηηεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ πξναηξεηηθά ην 
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εξσηεκαηνιόγην κεηά από ελδειερή αλάιπζε γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηνπο. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ αλώλπκα θαη ε ρνξήγεζε ηνπο δηήξθεζε πεξίπνπ 20 ιεπηά. Οη θνηηεηέο 

ελεκεξώζεθαλ πσο αλ ζειήζνπλ κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

    Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα SPSS. Ζ αλάιπζε επηθεληξώζεθε ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 
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ζηάζεσλ , αλάκεζα ζηνπο δύν ηύπνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ην θύιν. Απηό πνπ αλαδεηήζεθε 

ήηαλ λα βξεζεί ε επηξξνή πνπ αζθεί ε εηηθεηνπνίεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ην θύιν  ζηηο ζηάζεηο 

ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηα άηνκα κε απηή ηελ δηαηαξαρή. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο όζν 

απμάλεηαη ν βαζκόο ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ ζηελ θιίκαθα αμηνιόγεζεο , ηόζν πην αξλεηηθή 

είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ εθάζηνηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ κεηξάηαη ( 1-πκθσλώ Απόιπηα 

/ 6-Γηαθσλώ Απόιπηα). Αληίζηξνθα , όζν κηθξόηεξνο είλαη ν βαζκόο πνπ ζεκεηώλεηαη ζηηο 

απαληήζεηο , ηόζν ζεηηθόηεξε είλαη ε ζηάζε πνπ εθθξάδεηαη.  

       Αξρηθά , νη εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο θαη ηα επίπεδα ζηα νπνία 

θαηεγνξηνπνηνύληαη , βγάδνληαο έηζη ηνπο κέζνπο όξνπο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ην θάζε 

επίπεδν ηεο θάζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ηελ ζπλέρεηα έιαβε ρώξα κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε Mann-Whitney  σο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εηηθεηνπνίεζε θαη ην θύιν. Ο ιόγνο 

γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα γίλεη κε παξακεηξηθή ε αλάιπζε ήηαλ επεηδή απνδέρνκαη ηελ αξρή 

πσο ν θάζε άλζξσπνο εθιακβάλεη δηαθνξεηηθά ηνλ βαζκό ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο. (Ρνύζζνο & 

Σζανύζεο, (2011) . Με ηελ αλάιπζε απηή αλαδεηήζεθε λα βξεζεί ζε πνηα από ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ζεσξείηαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο δύν ηύπνπο 

εξσηεκαηνινγίσλ  θαη ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ . ηελ ζπλέρεηα , γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

επηκέξνπο εξσηήζεσλ μερσξηζηά ρξεζηκνπνηήζεθε  πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

δηαδηθαζία Crosstabs. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΧ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΔΣΗΚΔΣΟΠΟΗΖΖ 

 



                                                                                   [38] 
 

  Βξέζεθε πσο γηα ην επίπεδν θιεξνλνκηθόηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία , ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο ησλ δύν ηύπσλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ζηαηηζηηθώλ ζεκαληηθή ( 

Asymp. Sig (2-tailed) = 0,007). Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. ην Γξάθεκα 2.α ζα 

παξνπζηαζηεί ε θαηεύζπλζε ζηελ νπνία δηαθνξνπνηνύληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ αλάκεζα 

ζηνπο δύν ηύπνπο εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

                                                                         Πίλαθαο 1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Γξάθεκα 2.α. 

 

 

Test Statistics
a
 

 

Κιεξνλνκηθόηεηα 

Mann-Whitney U 632,000 

Wilcoxon W 1667,000 

Z -2,693 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007* 

a. Grouping Variable: Εηηθεηνπνίεζε 

(ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα p<0,05) 



                                                                                   [39] 
 

 

 

    ην Γξάθεκα 2.α βιέπνπκε όηη ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Σύπνο Φπρηθή 

Γηαηαξαρή ηείλνπλ λα ζπκθσλνύλ κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο πεξηζζόηεξν από ηα 

άηνκα πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Σύπνο ρηδνθξέλεηα. ηνλ Σύπν Φπρηθή Γηαηαξαρή νη 

ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ ζπγθεληξώλνληαη θαηά κέζν όξν ζην 3 ( Μάιινλ πκθσλώ) , ελώ ζηνλ Σύπν 

ρηδνθξέλεηα ζπγθεληξώλνληαη πεξίπνπ ζην 4 ( Μάιινλ Γηαθσλώ). 

 

 

      

 

 

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΧ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΡΧΣΖΔΗ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΔΣΗΚΔΣΟΠΟΗΖΖ. 
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      Βξέζεθε όηη γηα ηελ εξώηεζε 1 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θξαηηθή 

κέξηκλα ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ 

ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ (Approx Sig. = 0,020) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

2.α θαη 2.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.β. 

 

                                                                     Πίλαθαο 2.α 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,217 ,093 2,326 ,020 

Κξαηηθή Μέξηκλα Dependent ,265 ,114 2,326 ,020 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,183 ,078 2,326 ,020* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα όπνπ p<0,05) 

 

                                                            

                                                          Πίλαθαο 2.β 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,220 ,094 2,326 ,020 

Kendall’s tau-c ,265 ,114 2,326 ,020 

Gamma ,360 ,149 2,326 ,020* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

c. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα όπνπ p<0,05) 

 

 

 

                                                       Γξάθεκα 2.β. 
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     Σα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή 

Γηαηαξαρή θαίλεηαη λα ζπγθεληξώλνληαη ζην πκθσλώ , ελώ απηώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγηα ρηδνθξέλεηα ζην Μάιινλ πκθσλώ. Απηό ζεκαίλεη πσο θαη νη δύν πιεπξέο , ε 

κία πεξηζζόηεξν θαη ε άιιε ιηγόηεξν, θαίλεηαη λα εθθξάδνπλ κηα ζπκθσλία ζην αλ πξέπεη λα 

ππάξρεη θξαηηθή κέξηκλα γηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Σν αμηνζεκείσην όκσο ζε απηό ην δηάγξακκα 

είλαη πσο ζηηο απαληήζεηο δηαθσλίαο , ηα πνζνζηά απηώλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

ρηδνθξέλεηα είλαη πνιύ κεγαιύηεξα από εθείλα απηώλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή 

Γηαηαξαρή. Δπνκέλσο θαίλεηαη πσο εθείλνη πνπ εθηέζεθαλ ζε εηηθεηνπνίεζε ηνπ Οξέζηε κε ηνλ 

όξν ζρηδνθξέλεηα , δηακόξθσζαλ κηα πην αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε άηνκα ζαλ εθείλνλ θαη 

απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ ύπαξμε θξαηηθήο πεξίζαιςεο γηα απηή ηελ νκάδα αηόκσλ. 

 

 

       Βξέζεθε επίζεο όηη γηα ηελ εξώηεζε 3 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν νξγαληθόηεηα ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ 
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(Approx Sig. = 0,022) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.α θαη 3.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο 

ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.γ. 

  

                                                                    Πίλαθαο 3.α. 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,214 ,092 2,296 ,022 

Αηηηνινγία-Οξγαληθόηεηα 

Dependent 

,254 ,111 2,296 ,022 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,184 ,079 2,296 ,022* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

    (ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

                                                                      

                                                                       Πίλαθαο 3.β. 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,216 ,093 2,296 ,022 

Kendall’s tau-c ,254 ,110 2,296 ,022 

Gamma ,364 ,152 2,296 ,022* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

    (ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

 

 

                                                                     Γξάθεκα 2.γ. 
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       ην δηάγξακκα απηό , θαίλεηαη πσο ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά θαη ηνλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιόγηα Φπρηθή Γηαηαξαρή , αιιά θαη ηνλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα , ζπγθεληξώλνληαη ζην Μάιινλ πκθσλώ. Απηό ζεκαίλεη πσο νη 

πεξηζζόηεξνη εθθξάδνπλ κηα ζρεηηθή ζπκθσλία ζηελ εξώηεζε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ην εάλ 

πηζηεύνπλ όηη νη ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε νθείινληαη ζε νξγαληθά αίηηα , θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε κε θπζηνινγηθή έθθξηζε ρεκηθώλ νπζηώλ ζηνλ εγθέθαιν. Όκσο , δελ κπνξεί λα 

παξαιεηθζεί ην γεγνλόο όηη ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή 

εθθξάδνπλ ακηγώο πην ζεηηθέο ζηάζεηο , θαζώο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο 

ζπκθσλίαο θαη κηθξόηεξα ζηηο απαληήζεηο δηαθσλίαο. Αληίζεηα , ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα , εθθξάδνπλ πην αξλεηηθέο ζηάζεηο , θαζώο ηα πνζνζηά ηνπο ζηηο 

απαληήζεηο δηαθσλίαο είλαη ζαθώο πνιύ κεγαιύηεξα. Από ηα παξαπάλσ κπνξεί λα παξαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα όηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ πηζηεύνπλ όηη είλαη νξγαληθά ηα αίηηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη 

ίζσο λα ηα απνδίδνπλ ζε άιινπο παξάγνληεο , όπσο ε πξνζσπηθόηεηα , ε ρξήζε νπζηώλ , ην 

αιθνόι, θηιπ. 

    Δπηπξνζζέησο αλαθαιύθζεθε όηη γηα ηελ εξώηεζε 6 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 

αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζπκπησκαηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , 

ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν 



                                                                                   [44] 
 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ (Approx Sig. = 0,008) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.α θαη 

4.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.δ. 

 

                                                                     Πίλαθαο 4.α 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,250 ,094 2,646 ,008 

πκπησκαηνινγία- Αξλεηηθά 

πκπηώκαηα Dependent 

,288 ,109 2,646 ,008 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,221 ,083 2,646 ,008* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 (ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

                                                                       Πίλαθαο 4.β 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,252 ,095 2,646 ,008 

Kendall’s tau-c ,287 ,109 2,646 ,008 

Gamma ,427 ,152 2,646 ,008* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα p<0.05) 

 

 

      

 

                                                                   Γξάθεκα 2.δ 
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       Ζ εξώηεζε απηή αθνξά ην εάλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε θιείλνληαη ζπρλά ζηνλ εαπηό ηνπο. 

Όπσο βιέπνπκε , ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ησλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

Φπρηθή Γηαηαξαρή ζπγθεληξώλνληαη ζην πκθσλώ Απόιπηα , ελώ εθείλσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγηα ρηδνθξέλεηα ζην πκθσλώ. Δπηβεβαηώλεηαη μαλά , πσο ζε όζνπο δελ ππήξμε 

εηηθεηνπνίεζε , εμέθξαζαλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. Παξά ηαύηα , εμίζνπ 

ζεκαληηθό είλαη λα ζεκεησζεί πσο γηα κία αθόκε θνξά , ηα άηνκα πνπ αληηιήθζεθαλ ηνλ Οξέζηε 

σο ζρηδνθξελή , ζεκείσζαλ κεγαιύηεξα πνζνζηά δηαθσλίαο θαη επνκέλσο πην αξλεηηθή ζηάζε.  

 

 

 

    Βξέζεθε αθόκε όηη γηα ηελ εξώηεζε 15 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν αξλεηηθά 

ζπκπηώκαηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζπκπησκαηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν 



                                                                                   [46] 
 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ (Approx Sig. = 0,002) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.α θαη 

5.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.ε. 

                                                                       

                                                                     Πίλαθαο 5.α. 

                                                      

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,268 ,088 3,040 ,002 

πκπησκαηνινγία- Αξλεηηθά 

πκπηώκαηα Dependent 

,339 ,111 3,040 ,002 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,222 ,072 3,040 ,002* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

                                                           Πίλαθαο 5.β 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,274 ,090 3,040 ,002 

Kendall’s tau-c ,338 ,111 3,040 ,002 

Gamma ,431 ,135 3,040 ,002* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

 

 

 

                                                                      Γξάθεκα 2.ε 
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      Παξαηεξνύκε εδώ , ζηελ εξώηεζε απηή πνπ αθνξά ηελ έιιεηςε ηεο πξσηνβνπιίαο ζε άηνκα 

ζαλ ηνλ Οξέζηε πσο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ηεο Φπρηθήο 

Γηαηαξαρήο ζεκεηώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ζην Μάιινλ πκθσλώ , ελώ απηνί πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα , ζην Μάιινλ Γηαθσλώ. Δπνκέλσο . ε ζηάζε ησλ 

πξώησλ εκθαλίδεηαη πην ζεηηθή από ησλ δεύηεξσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη 

γεληθόηεξα ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή εκθαλίδνπλ 

ζπλνιηθά κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο ζπκθσλίαο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα θαη αληίζηνηρα νη δεύηεξνη εκθαλίδνπλ 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο δηαθσλίαο. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα θαλεί θαη από ηηο 

αθξαίεο ηηκέο , όπνπ βιέπνπκε πσο ην πκθσλώ Απόιπηα ην έρνπλ ππνζηεξίμεη απνθιεηζηηθά 

άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή , ελώ ην Γηαθσλώ Απόιπηα από 

άηνκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρηδνθξέλεηα.  

    εκεηώζεθε επίζεο όηη γηα ηελ εξώηεζε 30 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

πξνθαηάιεςε θαηά ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ (Approx Sig. = 0,054) . Απηό 



                                                                                   [48] 
 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.α θαη 6.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην 

Γξάθεκα 2.δ. 

                                                                    Πίλαθαο 6.α 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,181 ,094 1,926 ,054 

Πξνθαηάιεςε Dependent ,227 ,118 1,926 ,054 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,151 ,079 1,926 ,054* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

                                                          

                                                        

                                                            Πίλαθαο 6.β 

 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,185 ,096 1,926 ,054 

Kendall’s tau-c ,227 ,118 1,926 ,054 

Gamma ,292 ,148 1,926 ,054* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

 

 

 

                                                                Γξάθεκα 2.δ 
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        Ζ εξώηεζε απηή , αθνξά ηελ πξνθαηάιεςε θαη πην ζπγθεθξηκέλα εάλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ 

Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη ζεηηθόηεξα από άιια ζηηο δνκέο ςπρηθήο πγείαο. Όπσο παξαηεξνύκε , ηα 

άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Τγεία ζεκεηώλνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο 

απαληήζεηο ηνπο ζην πκθσλώ θαη ην Μάιινλ πκθσλώ , ελώ ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα ζην Μάιινλ Γηαθσλώ. Απηό ζεκαίλεη πσο έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ 

αηόκσλ πνπ εμέιαβαλ ηνλ Οξέζηε ζαλ ζρηδνθξελή , ελζηεξλίδνληαη απηόκαηα ηελ άπνςε όηη ζηηο 

δνκέο ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ ραίξνπλ ζεηηθόηεξεο αληηκεηώπηζεο από ηνπο ππνινίπνπο. 

Απηνκάησο επνκέλσο , όζνη εηηθεηνπνηνύληαη κε ηνλ όξν ζρηδνθξέλεηα πηζηεύεηαη όηη δελ 

αληηκεησπίδνληαη ηζόηηκα ή θαιύηεξα από ηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

 

 

 

      εκεηώζεθε επίζεο όηη γηα ηελ εξώηεζε 40 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 

θιεξνλνκηθόηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη 



                                                                                   [50] 
 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ (Approx Sig. = 0,024) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 7.α θαη 

7.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.ε. 

                                                           

                                                            Πίλαθαο 7.α 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,207 ,091 2,259 ,024 

Αηηηνινγία- Κιεξνλνκηθόηεηα 

Dependent 

,258 ,114 2,259 ,024 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,173 ,076 2,259 ,024* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

   

                                                          Πίλαθαο 7.β 

  

            

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,211 ,093 2,259 ,024 

Kendall’s tau-c ,258 ,114 2,259 ,024 

Gamma ,339 ,146 2,259 ,024* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

 

 

                                                             Γξάθεκα 2.ε 
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          Ζ εξώηεζε 40 αθνξά ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ηεο ζρηδνθξέλεηα σο αηηηνινγηθό παξάγνληα. 

Απηό πνπ παξαηεξνύκε , είλαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο αλεμαξηήησο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ζεκεηώλνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό απαληήζεσλ ζην Μάιινλ πκθσλώ. Παξόια 

απηά , παξαηεξνύκε θαη πάιη πσο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

ρηδνθξέλεηα ηείλνπλ λα έρνπκε κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο δηαθσλίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππόινηπνπο. Απηό ζεκαίλεη πσο αξθεηνί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπλέδεζαλ ηνλ Οξέζηε κε 

ηελ ζρηδνθξέλεηα δελ πηζηεύνπλ πσο ε θιεξνλνκηθόηεηα ίζσο λα είλαη έλαο αηηηνινγηθόο 

παξάγνληαο θαη είλαη πηζαλό λα επηξξίπηνπλ ηηο επζύλεο ζε άιινπο παξάγνληεο όπσο ν ραξαθηήξαο 

θαη νη θαηάρξεζε νπζηώλ.  

 

 

 



                                                                                   [52] 
 

     εκεηώζεθε επίζεο όηη γηα ηελ εξώηεζε 53 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν άιινη 

παξάγνληεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

απαληνύλ (Approx Sig. = 0,030) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.α θαη 8.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο 

ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.ζ. 

 

                                                           Πίλαθαο 8.α 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,203 ,093 2,176 ,030 

Αηηηνινγία – Άιινη 

Παξάγνληεο Dependent 

,254 ,117 2,176 ,030 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,169 ,077 2,176 ,030* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα (p<0,05)  

 

 

 

                                                         Πίλαθαο 8.β 

 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,207 ,095 2,176 ,030 

Kendall’s tau-c ,254 ,117 2,176 ,030 

Gamma ,328 ,147 2,176 ,030* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα (p<0,05) 

 

 

 

 



                                                                                   [53] 
 

                                                              Γξάθεκα 2.ζ 

 

 

 

   Ζ εξώηεζε 53 αθνξά ην ρακειό βηνηηθό επίπεδν σο αηηηνινγηθό παξάγνληα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Δδώ παξαηεξνύκε όηη ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή 

ζπγθεληξώλνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζην Μάιινλ Γηαθσλώ , ελώ ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην ρηδνθξέλεηα ζην Γηαθσλώ. Αλ θαη νη δύν νκάδεο εθθξάδνπλ δηαθσλία , νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ρηδνθξέλεηα εθθξάδνπλ γηα κία αθόκα θνξά πην αξλεηηθέο 

ζηάζεηο από εθείλνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην Φπρηθή Γηαηαξαρή. Δπηπξνζζέησο δηαθξίλνπκε όηη ηα 

άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά 

από ηνπο ππόινηπνπο ζηηο απαληήζεηο ζπκθσλίαο θαη αληίζηνηρα , ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

ρηδνθξέλεηα ζηηο απαληήζεηο δηαθσλίαο. Γίλεηαη ζπκπεξαζκαηηθά θαλεξό όηη εθείλνη πνπ 

ζπλέδεζαλ ηνλ Οξέζηε κε ηελ ζρηδνθξέλεηα δελ πηζηεύνπλ όηη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ νθείινληαη 

νύηε ζε ρακειό βηνηηθό επίπεδν. 

 



                                                                                   [54] 
 

   Βξέζεθε επίζεο όηη γηα ηελ εξώηεζε 65 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν θιεξνλνκηθόηεηα 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ 

(Approx Sig. = 0,024) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 9.α θαη 9.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο 

ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.η. 

 

                                                            Πίλαθαο 9.α 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,205 ,090 2,255 ,024 

Αηηηνινγία- Κιεξνλνκηθόηεηα 

Dependent 

,257 ,114 2,255 ,024 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,170 ,074 2,255 ,024* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

                       

                                                             Πίλαθαο 9.β 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,209 ,092 2,255 ,024 

Kendall’s tau-c ,257 ,114 2,255 ,024 

Gamma ,333 ,144 2,255 ,024* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 
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                                                              Γξάθεκα 2.η 

 

 

 

           Ζ εξώηεζε 65 αθνξά ηελ θιεξνλνκηθόηεηα σο αηηηνινγηθό παξάγνληα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Παξαηεξνύκε όηη ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή εθθξάδνπλ 

ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ηνπο ζηε ζπκθσλία. Σα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

ρηδνθξέλεηα εζηηάδνληαη ζην Μάιινλ πκθσλώ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε  θαη νη δύν 

νκάδεο εθθξάδνπλ ζεηηθή ζηάζε , κε ηελ δηαθνξά όκσο όηη απηνί πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή εθθξάδνπλ ζεηηθόηεξε από εθείλνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

ρηδνθξέλεηα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο θαηαλέκνληαη νη αθξαίεο ηηκέο , όπνπ 

κόλν έλα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Φπρηθή δηαηαξαρή έρνπλ ππνζηεξίμεη 

ην πκθσλώ Απόιπηα θαη αληίζηνηρα κόλν έλα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρηδνθξέλεηα ην Γηαθσλώ Απόιπηα.  
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     Βξέζεθε επίζεο όηη γηα ηελ εξώηεζε 72 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν πξνζσπηθόηεηα 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο , ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ ηύπν εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απαληνύλ 

(Approx Sig. = 0,004) . Απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.α θαη 10.β . Ζ θαηεύζπλζε ηεο 

ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.θ. 

               

                                                            Πίλαθαο 10.α 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,268 ,092 2,915 ,004 

Αηηηνινγία- Πξνζσπηθόηεηα 

Dependent 

,324 ,111 2,915 ,004 

Εηηθεηνπνίεζε Dependent ,228 ,079 2,915 ,004* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

                                                            Πίλαθαο 10.β 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,272 ,093 2,915 ,004 

Kendall’s tau-c ,324 ,111 2,915 ,004 

Gamma ,438 ,144 2,915 ,004* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

 



                                                                                   [57] 
 

                                                             Γξάθεκα 2.θ 

 

 

  

     Ζ εξώηεζε 72 αθνξά ηελ απόδνζε ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ πξνζσπηθόηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππεξβνιηθό θόβν. Από όηη παξαηεξνύκε ζην γξάθεκα , νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Φπρηθή Γηαηαξαρή ζπγθεληξώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ηνπο ζην πκθσλώ , 

θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρηδνθξέλεηα ζην Μάιινλ πκθσλώ. Αλ θαη απηό 

κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ζεηηθό εύξεκα , δελ κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλόο όηη όπσο θαη 

ζε όια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαθξίλεηαη κηα πην αξλεηηθή ζηάζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρηδνθξέλεηα ζε ζρέζε κε εθείλνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Φπρηθή Γηαηαξαρή.  

 

 

 

 



                                                                                   [58] 
 

ΣΑΣΗΣΗΚΧ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ. 

 

    Βξέζεθε πσο γηα ην επίπεδν άιινη παξάγνληεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία , ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο ησλ δύν θύισλ  ήηαλ ζηαηηζηηθώλ ζεκαληηθή ( Asymp. Sig (2-

tailed) = 0,036). Δπηπξνζζέησλ θάλεθε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν θύισλ 

ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθόηεηα ζπλδπαζκνύ ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζεξαπεία ( Asymp. Sig (2-tailed) = 0,032). Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. ην Γξάθεκα 3.α  θαη 3.β  ζα παξνπζηαζηεί ε θαηεύζπλζε ζηελ 

νπνία δηαθνξνπνηνύληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ δηακέζσ ηνπ θύινπ ηνπο. 

 

 

                                                           Πίλαθαο 11 

 

Test Statistics
a
 

 

ΑιινηΠαξαγνληεο 

ΑπνηπλδπαζκνπΦαξκΚ

Φπρνζ 

Mann-Whitney U 696,500 698,500 

Wilcoxon W 1777,500 1559,500 

Z -2,103 -2,146 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,036* ,032* 

a. Grouping Variable: Φύιν 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 
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                                                             Γξάθεκα 3.α. 

 

 

 

      ην γξάθεκα απηό παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζην 

θύιν θαη ηνπ επηπέδνπ άιινη παξάγνληεο αηηηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Όπσο παξαηεξνύκε θαη ηα 

δύν θύια εθθξάδνπλ κηα ζρεηηθά αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ απόδνζε ηεο αηηηνινγίαο ζε 

παξάγνληεο όπσο ε ζετθή ηηκσξία , ην αιθνόι , νη θαηάρξεζε νπζηώλ θ.α. Απηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ είλαη πσο νη γπλαίθεο παξαηεξείηαη λα έρνπλ κηα πην αξλεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηνπο 

άλδξεο ζεκεηώλνληαο θαηά κέζν όξν ηηο απαληήζεηο ηνπο αλάκεζα ζην Μάιινλ Γηαθσλώ θαη ην 

Γηαθσλώ. Οη άλδξεο από ηελ άιιε , θαηά κέζν όξν ζπγθεληξώλνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο ζην Μάιινλ 

Γηαθσλώ θαη ην εύξνο ησλ απαληήζεώλ ηνπο ηείλεη θαη πξνο ην Μάιινλ πκθσλώ. 

 

 



                                                                                   [60] 
 

                                                              Γξάθεκα 3.β 

 

 

      

      Παξαηεξνύκε επίζεο κηα ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ ζηάζεσλ αλάκεζα ζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζπλδπαζκνύ ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο ζεξαπεία θαη ην θύιν. Όπσο δηαθαίλεηαη νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζαθώο ζεηηθόηεξε 

ζηάζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ απηνύ από ηνπο άλδξεο , ζεκεηώλνληαο ηνλ κέζν 

όζν ησλ απαληήζεώλ ηνπο ζην πκθσλώ. Οη απαληήζεηο ησλ αλδξώλ από ηελ άιιε 

ζπγθεληξώλνληαη ζην Μάιινλ πκθσλώ θαη ην εύξνο ηνπο θηάλεη έσο θαη ην Μάιινλ Γηαθσλώ. 

Οη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ θαζαξά ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο από ηνπο άλδξεο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ ζπλδπαζκνύ ςπρνζεξαπείαο – θαξκαθνζεξαπείαο.  
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ΣΑΣΗΣΗΚΧ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΡΧΣΖΔΗ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ. 

 

    Βξέζεθε όηη γηα ηελ εξώηεζε 16 , ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν άιινη παξάγνληεο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο νηη ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ θαη ζηνλ θύιν ηνπο (Approx Sig. = 0,022) .. Ζ 

θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 3.γ. Βξέζεθε επίζεο γηα ηελ 

εξώηεζε 47 ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα κε ηνλ ίδην ηξόπν (Approx Sig. = 0,024) .Απηό 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 12.α , 12.β , 12.γ θαη 12 δ. 

 

                                                   Πίλαθαο 12.α (Δξώηεζε 16) 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric ,210 ,090 2,293 ,022 

Αηηηνινγία – Άιινη 

Παξάγνληεο Dependent 

,258 ,112 2,293 ,022 

Φύιν Dependent ,177 ,075 2,293 ,022* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

                                                      Πίλαθαο 12.α (Δξώηεζε 16) 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,213 ,092 2,293 ,022 

Kendall’s tau-c ,257 ,112 2,293 ,022 

Gamma ,349 ,147 2,293 ,022* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

c. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 
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                                           Πίλαθαο 12 .γ (Δξώηεζε 47) 

 

 

Directional Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Somers’ d Symmetric -,205 ,090 -2,259 ,024 

Θεξαπεία- 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

πλδπαζκνύ 

Φπρνζεξαπείαο θαη 

Φαξκαθνζεξαπείαο 

Dependent 

-,259 ,115 -2,259 ,024 

Φύιν Dependent -,169 ,074 -2,259 ,024* 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 

 

 

 

 

                                                         Πίλαθαο 12.δ (Δξώηεζε 47) 

 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b -,210 ,092 -2,259 ,024 

Kendall’s tau-c -,258 ,114 -2,259 ,024 

Gamma -,333 ,143 -2,259 ,024* 

N of Valid Cases 87    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

(ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα p<0,05) 
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                                                        Γξάθεκα 3.γ (εξώηεζε 16) 

 

 

 

 

      Ζ εξώηεζε 16 αθνξά ηελ απόδνζε ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε πξνζβνιή από ηό. Από 

όηη θαίλεηαη ζην γξάθεκα , νη άλδξεο ζπγθεληξώλνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ηνπο ζην Γηαθσλώ , 

αιιά ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεώλ ηνπο έρεη θαη αξθεηά πνζνζηά ζπκθσλίαο. Από ηελ άιιε ε 

γπλαίθεο εθθξάδνπλ κηα αξλεηηθόηεξε ζηάζε ζπγθεληξώλνληαο ηα πνζνζηά ηνπο ζηηο απαληήζεηο 

δηαθσλίαο , κε ην κεγαιύηεξν λα βξίζθεηαη ζην Γηαθσλώ θαη ηα ππόινηπα λα κνηξάδνληαη ζην 

Μάιινλ Γηαθσλώ θαη ην Γηαθσλώ Απόιπηα. 
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                                                     Γξάθεκα 3.δ (εξώηεζε 47) 

 

 

 

 

     Ζ εξώηεζε 47 αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ ςπρνζεξαπείαο – 

θαξκαθνζεξαπείαο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Όπσο δηαθαίλεηαη από ην γξάθεκα , νη 

άλδξεο εθθξάδνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ηνπο ζην πκθσλώ θ νη γπλαίθεο ζην Μάιινλ 

πκθσλώ. Παξόια απηά . ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ γπλαηθώλ ζπλνιηθά ζεκεηώλεη 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο ζπκθσλίαο θαη επνκέλσο εθθξάδνπλ ζεηηθόηεξε ζηάζε από 

ηνπο άλδξεο. Απηό θαίλεηαη θαη από ηα πνζνζηά πνπ ζεκεηώλνπλ νη άλδξεο ζηηο απαληήζεηο 

δηαθσλίαο. 
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                                                              ΤΕΖΣΖΖ  

 

      Ζ ππόζεζε πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα αθνξά ηελ εύξεζε ζεηηθόηεξσλ ζηάζεσλ 

απέλαληη ζηελ ζρηδνθξέλεηα ζηνλ πιεζπζκό πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην κε ηνλ ηύπν 

Φπρηθή Γηαηαξαρή θαη αξλεηηθόηεξσλ ζηα ππνθείκελα πνπ νινθιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην κε ηνλ 

ηύπν ρηδνθξέλεηα. Θεσξήζεθε όηη ζα ππάξμεη επίδξαζε ηεο εηηθεηνπνίεζεο ηεο λόζνπ, ε νπνία ζα 

νδεγήζεη ζε κηα αξλεηηθόηεξε δηάζεζε απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεξίδα αηόκσλ. Ζ ζέζε απηή 

βαζίζηεθε ζε πιεζώξα εξεπλώλ ( γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ εηζαγσγή), νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ 

ηελ θνηλσληθή αλαγόξεπζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε κηα λόζν ραξαθηεξηδόκελε από θπθεώλα ζεηηθήο 

θαη αξλεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο πνπ θαζηζηά ην άηνκν θαζνιηθά δπζιεηηνπξγηθό θαη απνθνκκέλν 

από ην θνηλσληθό ζύλνιν. 

      Σα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη επηβεβαηώλνπλ ηελ αξρηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα, βξέζεθε όηη ηα άηνκα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή ζρεκάηηζαλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε νκάδα 

ππνθεηκέλσλ. ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο θαη νη δύν νκάδεο ηάρζεθαλ ππέξ, όκσο 

αθόκα θαη εδώ ε νκάδα ηεο Φπρηθήο Γηαηαξαρήο επέδεημε ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ 

αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο θαη νη δύν νκάδεο ζπκθώλεζαλ ππέξ ησλ νξγαληθώλ αηηηώλ θαη ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ( ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππεξβνιηθό θόβν) δηαθσλώληαο όκσο κε ηελ απόδνζε  ηεο 

λόζνπ ζην ρακειό βηνηηθό επίπεδν θαη ζηελ πξνζβνιή από ηό. ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ αηόκσλ όπσο 

ν Οξέζηεο κε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο παξαηεξήζεθε κηα δηαθνξνπνίεζε θαζώο ηα άηνκα από ην 

εξσηεκαηνιόγην ηεο Φπρηθήο Γηαηαξαρήο ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ κάιινλ ζπκθσλώ ελώ ε άιιε νκάδα 

ππέξ ηνπ δηαθσλώ. 

      ρεηηθά κε ηελ πξνθαηάιεςε ησλ ελ ιόγσ αζζελώλ ζηηο δνκέο ςπρηθήο πγείαο, ε νκάδα ηεο 

Φπρηθήο Γηαηαξαρήο πξνέβαιιε ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαρείξηζε ηνπο ζε 

αληίζεζε κε ηελ νκάδα ηεο ρηδνθξέλεηαο πνπ εθδήισζε αξλεηηθόηεξεο ζηάζεηο, δεηθλύνληαο όηη νη 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα δελ πηζηεύεηαη όηη ραίξνπλ ζσζηήο αληηκεηώπηζεο. ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

θύινπ κε ηηο δηάθνξεο αηηηνινγήζεηο βξέζεθε όηη νη γπλαίθεο είραλ πην αξλεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο ζηελ απόδνζε ηεο δηαηαξαρήο ζε ζετθή ηηκσξία, ζην αιθνόι θαη ζηελ θαηάρξεζε ησλ 

νπζηώλ. 

      Καηαιήγνληαο, είλαη αηζζεηή ε ππεξνρή ησλ ζεηηθόηεξσλ ζηάζεσλ ζηα άηνκα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην Φπρηθή Γηαηαξαρή. Αθόκα θαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ ηελ 

ίδηα άπνςε, ν ππόινηπνο θαηακεξηζκόο ησλ απαληήζεσλ κνηάδεη λα πξνβάιιεη ηελ πεξηζζόηεξν 
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ζεηηθή ζηάζε ηεο νκάδαο κε ηελ Φπρηθή Γηαηαξαρή. Γηα πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε πξνηείλεηαη λα 

εξεπλεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζηελ εηηθεηνπνίεζε ηεο ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο , ηελ ειηθία θαη ηελ ύπαξμε αηόκνπ κε ςπρηθή δηαηαξαρή ζηελ νηθνγέλεηα.  

    Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη δπλαηό λα ππνζηεξηρζνύλ θαη από επξήκαηα άιισλ 

εξεπλώλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρώξα. Γηα παξάδεηγκα , ε έξεπλα ησλ Angermeyer θαη Matschinger έδεημε 

όηη ε εηηθεηνπνίεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο επεξεάδεη πεξηζζόηεξν αξλεηηθά από όηη ζεηηθά , ηηο ζηάζεηο 

ηνπ πιεζπζκνύ πξνο ηνπο αλζξώπνπο κε ζρηδνθξέλεηα. Βξήθαλ αθόκε όηη ην ζηεξεόηππν πνπ 

ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ ζρηδνθξελώλ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ζηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα θαη απμάλεη ηελ επηζπκία ηνπο γηα θνηλσληθή 

απνζηαζηνπνίεζε από απηνύο. Σέινο ,έλα αληηζεηηθό εύξεκα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη πσο όηαλ νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα σο άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα , 

εθθξάδνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζε. (Angermeyer & 

Matschinger ,2003) . 

      Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπκπιεξώλνληαη από ηα επξήκαηα ηεο ςπρνθπζηνινγηθήο 

έξεπλαο ησλ Graves , Cassisi θαη Penn πνπ έδεημαλ όηη νη ςπρνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηελ έθζεζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε εξεζίζκαηα αλζξώπσλ κε ζρηδνθξέλεηα πξνέβιεςαλ ηελ επηζπκία γηα 

θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζε . Έδεημαλ επίζεο όηη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα 

απνθεύγνπλ άιια άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα είλαη ιόγσ ηεο θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο ε νπνία βηώλεηαη 

σο αξλεηηθή. (Graves et all , 2005). Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη ην θύιν , ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζηεξίδνληαη από ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε από ηνπο  Gaebel, Baumann, Witte 

θαη Zaeske ην 2002 νη νπνίνη βξήθαλ όηη νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιύηεξε ελεκέξσζε σο πξνο ηεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη γη απηό ηηο αληηκεησπίδνπλ πην ζεηηθά από ηνπο άλδξεο. (Gaebel at al, 2002) 
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ΡΕΘΤΜΝΟ 2014 

Κνπξηίδνπ Καιιηόπε 

Επηβιέπσλ Καζεγεηήο Ι. Ν. Νέζηνξνο . 

 

ΕΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ  



                                                                                   [72] 
 

ΣΑΕΘ ΑΠΕΝΑΝΣΘ ΣΗΝ ΦΤΥΘΚΗ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ 

 

 

 

 

Ηλικία 

               17-20:                  21-25:               26-30:             31-35:              36-40:    

41-45:               46-50:                   51-55:                 56-60:              61-65:              

66 θαη άλσ: 

    

           τολή ποσ θοιηάηε; 

 

Οηθνλνκηθό Σκήκα:  

 

Σκήκα Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ:  

 

Σκήκα Κνηλσληνινγίαο:  

 

Άιιν: (πξνζδηνξίζηε): 

 

Έηος ζποσδών: 

 

ε ποιο Πανεπιζηήμιο θοιηάηε ζε 

προπηστιακό επίπεδο; 

Κξήηεο: 

Αζελώλ: 

Θεζζαινλίθεο: 

Πάληεην: 

Εμσηεξηθνύ: (πξνζδηνξίζηε): 

 

Άιιν: (πξνζδηνξίζηε): 

 

Έηος ειζαγφγής ζηο Πανεπιζηήμιο: 

                        Υώρος εργαζίας 

 

Δνπιεύεηε;    Ναη:        Όρη:  

 

 

Αλ λαη , ζε πνην ηνκέα; 

     Είζηε κάηοτος άλλοσ πηστίοσ; 

 

Ναη:        Όρη:  

 

 

Αλ λαη , ζε πνην αληηθείκελν;  

Είζηε κάηοτος μεηαπηστιακού; 

 

Ναη:     Έηνο απόθηεζεο: 

Όρη: 

ε εμέιημε: 

 

Φύλο 

Άλδξαο:                        Γπλαίθα: 

Έτεηε ζηο οικογενειακό ζας περιβάλλον 

άηομα ποσ πάζτοσν από κάποια υστική 

διαηαρατή; 

 

Ναη:      

Όρη: 

 

 

Αλ λαη , από πνηά; 
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    Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζην αθόινπζν πεξηζηαηηθό (ε πεξίπησζε ηνπ Οξέζηε) θαη 

ζηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα απηό. Θα ζέιακε ηηο δηθέο ζαο απαληήζεηο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Δηαβάζηε 

πξνζεθηηθά ην πεξηζηαηηθό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα θάζε πξόηαζε αληηζηνηρεί κηα θιίκαθα κε έμη δηαβαζκίζεηο: 

 

1. πκθσλώ Απόιπηα    (.Α.) 

2. πκθσλώ  (.) 

3. Μάιινλ πκθσλώ (Μ..) 

4. Μάιινλ Δηαθσλώ  (Μ.Δ.)   

5. Δηαθσλώ  (Δ.) 

6. Δηαθσλώ 

Απόιπηα 

(Δ.Α.) 

 

 

                                                                             

Ο Οξέζηεο Α. είλαη 27 εηώλ, άλεξγνο θαη άγακνο. Σνπο ηειεπηαίνπο νθηώ 

κήλεο πηζηεύεη όηη ηνλ θαηαδηώθεη ε κπζηηθή αζηπλνκία, ε νπνία παξαθνινπζεί 

ηελ θάζε ηνπ θίλεζε κέζσ κεραλεκάησλ πνπ ηνπνζέηεζε ζην ζηόκα ηνπ ν 

νδνληίαηξόο ηνπ όηαλ ηνλ επηζθέθηεθε γηα θάπνην πξόβιεκά ηνπ. Αθνύεη ηνπο 

κπζηηθνύο αζηπλνκηθνύο λα ηνλ βξίδνπλ θαη λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο 
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ζρνιηάδνληαο ηελ θάζε ηνπ θίλεζε. Οη ζπγγελείο ηνπ δελ κπόξεζαλ λα αθνύζνπλ 

ηηο θσλέο απηέο αθόκα θαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ ν Οξέζηεο ηνπο παξαπνληόηαλ 

όηη ηηο άθνπγε πνιύ δπλαηά. Ο Οξέζηεο πηζηεύεη επίζεο όηη νη άιινη άλζξσπνη 

δηαβάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ.  

Ο Οξέζηεο απνθεύγεη λα βγαίλεη από ην δσκάηηό ηνπ, έπαςε λα ηξώεη καδί 

κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ επεηδή θνβάηαη όηη ην θαγεηό είλαη 

δειεηεξηαζκέλν θαη ζηακάηεζε λα κηιάεη κε ηνπο ιίγνπο θίινπο πνπ δηαηεξνύζε 

επαθή. ηελ πξνζπάζεηα λα ηνλ πιεζηάζνπλ θαη λα ηνπ κηιήζνπλ αληηδξά κε 

απεηιέο θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ρσξίο ε έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, νη 

θηλήζεηο ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη ην κνλόηνλν ηεο θσλή ηνπ λα ππνδειώλνπλ ή λα 

δίλνπλ έκθαζε ζε νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα. Δελ έρεη πιπζεί νύηε έρεη μπξηζηεί 

γηα πάξα πνιιέο εβδνκάδεο θαη θoξάεη ζπλέρεηα ηα ίδηα ξνύρα ηα νπνία 

ηζρπξίδεηαη όηη ηνλ θάλνπλ λα αηζζάλεηαη αζθαιήο. Σηο ιίγεο θνξέο πνπ ζπδεηά 

κε άιινπο είλαη δύζθνιν λα παξαθνινπζήζεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ ηηο ζθέςεηο ηνπ, 

νη νπνίεο είλαη πεξίεξγεο, ζπγθερπκέλεο θαη ζπάληα νδεγνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζηόρν. Δελ απαληάεη εύθνια ζε εξσηήζεηο ή απαληάεη έκκεζα θαη κε πιάγην 

ηξόπν θαη θαίλεηαη ζπρλά λα αληηδξά ζε εξεζίζκαηα πνπ είλαη άζρεηα κε απηά 

πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ.  

Kάπνηνη εηδηθνί δηέγλσζαλ ηνλ Οξέζηε σο πάζρνληα από ςπρηθή 

δηαηαξαρή. 

 

 

1. Οη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ εμαηηίαο ζπκπεξηθνξώλ ζαλ απηώλ ηνπ Οξέζηε 

πξέπεη λα εληζρύνληαη νηθνλνκηθά από ην θξάηνο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

2. Σν θξάηνο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ 

Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

3. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε κε θπζηνινγηθή έθθξηζε ρεκηθώλ 

νπζηώλ ζηνλ εγθέθαιν.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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4. Οη έιιελεο αληηκεησπίδνπλ πην ζεηηθά από ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

5. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα θάλνπλ παηδηά.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

6. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

7. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά κε 

θαλέλα ηξόπν. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

8. Πνιιά άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε είλαη ηθαλά λα εξγαζζνύλ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

9. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα παληξεύνληαη. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

10. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από έληνλε νκηιεηηθόηεηα. 
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

11. Οη θιηληθνί ςπρνιόγνη ζηε ρώξα καο είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ 

ζσζηά ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπο Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

12. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από αιιόθνηε ζπκπεξηθνξά.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

13. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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14. Κάπνηνο πνπ εκθαλίδεη ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε δελ ρξεηάδεηαη ηηο ππεξεζίεο 

νπνηνπδήπνηε εηδηθνύ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

15. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε πξσηνβνπιίαο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

16. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε πξνζβνιή από ηό. 
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

17. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε νηθνγελεηαθή 

ςπρνζεξαπεία. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

18. Οη άλζξσπνη ζαλ ηνλ Οξέζηε είλαη πην επηθίλδπλνη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

19. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε είλαη ζπλήζσο θαρύπνπηα. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

20. Είλαη έλα ζεηηθό βήκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπκπεξηθνξώλ ζαλ απηώλ ηνπ Οξέζηε ε ίδξπζε 

θιηληθώλ ςπρηθήο πγείαο κέζα ζηα γεληθά λνζνθνκεία. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

21. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε απνξξηπηηθνύο γνλείο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

22. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζα πξέπεη λα απνηξέπνληαη λα έρνπλ επαθέο κε ηα κηθξά παηδηά 

ηνπο.  
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

23. Σα θξάηνο πξέπεη λα ρνξεγήζεη θνλδύιηα γηα ηελ αύμεζε ζηα ςπρηαηξεία ησλ θιηλώλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

24. Σν θξάηνο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

25. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο  νθείινληαη ζε θαηάρξεζε αιθνόι. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

26. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ηελ ζπλεξγαζία 

ςπρηάηξσλ θαη θιηληθώλ ςπρνιόγσλ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

27. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα ςεθίδνπλ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

28. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από αδπλακία λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα 

πξνζέμνπλ ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο. 
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

 

29. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε εμνξθηζκό. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

30. Αλ έλα άηνκν ζαλ ηνλ Οξέζηε εηζαρζεί ζε θάπνην θέληξν ςπρηθήο πγείαο αληηκεησπίδεηαη πην 

ζεηηθά από άηνκα πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα άιινπο ιόγνπο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

31. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο όπνπ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο 

από ηνπο δύν γνλείο ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη αληηθαηηθά. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

32. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία 

(ειεθηξνζόθ). 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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33. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

34. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο από ππεξεπαηζζεζία/επζπγθηλεζία. 
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

35. Οη άλζξσπνη ζαλ ηνλ Οξέζηε δε είλαη δπλαηό λα επαλαθηήζνπλ πνηέ ηνλ παιηό ηνπο εαπηό. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

36. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα από ηδησηηθέο παξά θξαηηθέο 

ππεξεζίεο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

37. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα από θιηληθνύο ςπρνιόγνπο 

παξά από ςπρίαηξνπο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

38. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ζηξεζνγόλα γεγνλόηα ηεο δσήο.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

39. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνσζεί ηξόπνπο πνπ δηεπθνιύλνπλ  ηελ νκαιή επαλέληαμε ζηελ 

θνηλσλία αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

40. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο πνπ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο 

ηνπο εκθαλίδεη ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο. 
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

41. πκπεξηθνξέο ζαλ  απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ρξήζε θάπνησλ νπζηώλ.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

42. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε κεξηθέο θνξέο γίλνληαη επηζεηηθά. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

43. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε αηνκηθή ςπρνζεξαπεία. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

44. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε παξάγνληεο πνπ είλαη αθόκε 

άγλσζηνη. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

45. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο έρνπλ ηδέεο ηηο νπνίεο πηζηεύνπλ όηη είλαη αιεζηλέο 

παξόιν πνπ ηα άηνκα ηνπ ηδίνπ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ηηο ζεσξνύλ ιαλζαζκέλεο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

46. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε πίζηε ζηνλ Θεό. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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47. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ζπλδπαζκό 

ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

48. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε απηαξρηθνύο γνλείο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

49. Οη ςπρίαηξνη ζηε ρώξα καο είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ζσζηά 

ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

50. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε "δαηκνλνιεςία". 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

 

51. Σν δηθαίσκα δηαδπγίνπ κε έλα άηνκν ζαλ ηνλ Οξέζηε ζα πξέπεη λα είλαη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλν. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

52. Σα πεξηζζόηεξα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ είλαη επηθίλδπλα. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

                                                                             4 
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53. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ρακειό βηνηηθό επίπεδν. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

54. Σα άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε δελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

ηνπο.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

55. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε θαξκαθνζεξαπεία.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

56. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πνπ λνζειεύνληαη ζε ςπρηαηξεία δελ πξέπεη λα δηακέλνπλ ζηνπο 

ίδηνπο ρώξνπο κε ηνπο ππόινηπνπο λνζειεπόκελνπο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

57. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ςπρνρεηξνπξγηθή (π.ρ. 

ινβνηνκέο). 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

58. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ 

κε ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

59. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα κεηαθηλνύληαη ειεύζεξα. 
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

60. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε έληνλε έθθξαζε 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

61. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από αληηθνηλσληθόηεηα. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

62. Σα άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο ειέγρνπλ πιήξσο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο απηέο θαη πηζαλώο ηηο εθδειώλνπλ ζπλεηδεηά γηα λα επηηύρνπλ θάπνηνπο 

ζθνπνύο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

63. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε πεξηζζόηεξνπο από έλα 

παξάγνληεο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

64. Πνιιά άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε απηνθηνλνύλ ή θάλνπλ απόπεηξεο απηνθηνλίαο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

65. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε  πηζαλώο νθείινληαη ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο.  
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1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

66. Η δσή ησλ αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε ζα βειηησλόηαλ αλ νη ππόινηπνη πνιίηεο ηνπο 

αληηκεηώπηδαλ πην ζεηηθά.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

67. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε νηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο.  

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

68. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ζετθή ηηκσξία. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

69. Πνιινί εγθιεκαηίεο είλαη άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

70. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηα ςπρηαηξεία. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

71. Είλαη επηπνιαηόηεηα εθ κέξνπο θάπνηνπ λα δείρλεη εκπηζηνζύλε ζηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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72. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ππεξβνιηθό θόβν. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

                                                                             5 

73. Κάπνηνο ζαλ ηνλ Οξέζηε πνπ δηαπξάηηεη αδίθεκα πξέπεη λα ηηκσξείηαη ρσξίο θαλέλα 

ειαθξπληηθό. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

74. Σα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηα ςπρηαηξεία πξνθαινύλ λνζειεπόκελνη πνπ εθδειώλνπλ 

ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

75. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο αθνύλ ή βιέπνπλ ή γεληθά αηζζάλνληαη πξάγκαηα ηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

76. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα επζπλώλ. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

77. Σν θξάηνο πξέπεη λα ρνξεγήζεη θνλδύιηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζηα ςπρηαηξεία ώζηε 

πεξηζζόηεξα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε λα απνθαζίδνπλ λα εηζαρζνύλ εθεί. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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78. Σν ειιεληθό θξάηνο έρεη ελδηαθεξζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

79. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο θαίλνληαη θνβηζκέλα. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

80. Οη έιιελεο πνιίηεο ζα αληηκεηώπηδαλ πην ζεηηθά ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε αλ ην θξάηνο 

αλαιάκβαλε πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο. 

1. 

.Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

 

Παξαηεξήζεηο:..........................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

 

Παξαθαινύκε εμεηάζηε αλ έρεηε απαληήζεη ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο. 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Α 

 

ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  

ΡΕΘΤΜΝΟ 2014 

Κνπξηίδνπ Καιιηόπε 

Επηβιέπσλ Καζεγεηήο Ι. Ν. Νέζηνξνο. 

 

                                        ΕΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ  
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ΣΑΕΘ ΑΠΕΝΑΝΣΘ ΣΗΝ ΥΘΖΟΦΡΕΝΕΘΑ ΠΑΡΑΝΟΨΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ   

 

                        τολή ποσ θοιηάηε; 

 

Οηθνλνκηθό Σκήκα:  

 

Σκήκα Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ:  

 

Σκήκα Κνηλσληνινγίαο:  

 

Άιιν: (πξνζδηνξίζηε): 

 

Έηος ζποσδών: 

 

ε ποιο Πανεπιζηήμιο θοιηάηε ζε 

προπηστιακό επίπεδο; 

Κξήηεο: 

Αζελώλ: 

Θεζζαινλίθεο: 

Πάληεην: 

Εμσηεξηθνύ: (πξνζδηνξίζηε): 

 

Άιιν: (πξνζδηνξίζηε): 

 

Έηος ειζαγφγής ζηο Πανεπιζηήμιο: 

                        Υώρος εργαζίας 

 

Δνπιεύεηε;    Ναη:        Όρη:  

 

 

Αλ λαη , ζε πνην ηνκέα; 

Είζηε κάηοτος άλλοσ πηστίοσ; 

 

Ναη:        Όρη:  

 

 

Αλ λαη , ζε πνην αληηθείκελν; 

 

Είζηε κάηοτος μεηαπηστιακού; 

 

Ναη:     Έηνο απόθηεζεο: 

Όρη: 

ε εμέιημε: 

 

Έτεηε ζηο οικογενειακό ζας περιβάλλον 

άηομα ποσ πάζτοσν από κάποια υστική 

διαηαρατή; 

 

Ναη:      

Όρη: 

 



                                                                                   [89] 
 

Φύλο 

Άλδξαο:                        Γπλαίθα: 

 

Αλ λαη , από πνηά; 

 

Ηλικία 

               17-20:                  21-25:               26-30:             31-35:              36-40:    

41-45:               46-50:                   51-55:                 56-60:              61-65:              66 θαη 

άλσ: 

 

 

  Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ πεξηζηαηηθό (ε πεξίπησζε ηνπ Οξέζηε) θαη 

ζηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα απηό. Θα ζέιακε ηηο δηθέο ζαο απαληήζεηο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Δηαβάζηε 

πξνζεθηηθά ην πεξηζηαηηθό. 

 

Γηα θάζε πξόηαζε αληηζηνηρεί κηα θιίκαθα κε έμη δηαβαζκίζεηο: 

 

1. πκθσλώ 

Απόιπηα    

(.Α.) 

2. πκθσλώ  (.) 

3.Μάιινλ πκθσλώ (Μ..) 

4. Μάιινλ Δηαθσλώ  (Μ.Δ.)   

5. Δηαθσλώ  (Δ.) 

6.Δηαθσλώ 

Απόιπηα 

(Δ.Α.) 

 

                                              Η πεξίπησζε ηνπ Οξέζηε 

Ο Οξέζηεο Α. είλαη 27 εηώλ, άλεξγνο θαη άγακνο. Σνπο ηειεπηαίνπο νθηώ κήλεο πηζηεύεη όηη ηνλ 

θαηαδηώθεη ε κπζηηθή αζηπλνκία, ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ θάζε ηνπ θίλεζε κέζσ κεραλεκάησλ 

πνπ ηνπνζέηεζε ζην ζηόκα ηνπ ν νδνληίαηξόο ηνπ όηαλ ηνλ επηζθέθηεθε γηα θάπνην πξόβιεκά ηνπ. 

Αθνύεη ηνπο κπζηηθνύο αζηπλνκηθνύο λα ηνλ βξίδνπλ θαη λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο ζρνιηάδνληαο 

ηελ θάζε ηνπ θίλεζε. Οη ζπγγελείο ηνπ δελ κπόξεζαλ λα αθνύζνπλ ηηο θσλέο απηέο αθόκα θαη ζε 

πεξηζηάζεηο πνπ ν Οξέζηεο ηνπο παξαπνληόηαλ όηη ηηο άθνπγε πνιύ δπλαηά. Ο Οξέζηεο πηζηεύεη 

επίζεο όηη νη άιινη άλζξσπνη δηαβάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ.  
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Ο Οξέζηεο απνθεύγεη λα βγαίλεη από ην δσκάηηό ηνπ, έπαςε λα ηξώεη καδί κε ηα ππόινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ επεηδή θνβάηαη όηη ην θαγεηό είλαη δειεηεξηαζκέλν θαη ζηακάηεζε λα κηιάεη κε 

ηνπο ιίγνπο θίινπο πνπ δηαηεξνύζε επαθή. ηελ πξνζπάζεηα λα ηνλ πιεζηάζνπλ θαη λα ηνπ 

κηιήζνπλ αληηδξά κε απεηιέο θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ρσξίο ε έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, νη 

θηλήζεηο ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη ην κνλόηνλν ηεο θσλή ηνπ λα ππνδειώλνπλ ή λα δίλνπλ έκθαζε ζε 

νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα. Δελ έρεη πιπζεί νύηε έρεη μπξηζηεί γηα πάξα πνιιέο εβδνκάδεο θαη θoξάεη 

ζπλέρεηα ηα ίδηα ξνύρα ηα νπνία ηζρπξίδεηαη όηη ηνλ θάλνπλ λα αηζζάλεηαη αζθαιήο. Σηο ιίγεο θνξέο 

πνπ ζπδεηά κε άιινπο είλαη δύζθνιν λα παξαθνινπζήζεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ ηηο ζθέςεηο ηνπ, νη 

νπνίεο είλαη πεξίεξγεο, ζπγθερπκέλεο θαη ζπάληα νδεγνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Δελ απαληάεη 

εύθνια ζε εξσηήζεηο ή απαληάεη έκκεζα θαη κε πιάγην ηξόπν θαη θαίλεηαη ζπρλά λα αληηδξά ζε 

εξεζίζκαηα πνπ είλαη άζρεηα κε απηά πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ.  

Kάπνηνη εηδηθνί δηέγλσζαλ όηη ν Οξέζηεο εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα παξαλνεηδνύο ζρηδνθξέλεηαο. 

 

 

 

Παξαθαινύκε, εθόζνλ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην πξνεγνύκελν πεξηζηαηηθό, ζεκεηώζαηε ην 

ηεηξάγσλν πνπ ζεσξείηε όηη αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηαιιειόηεξε απάληεζε ζε θάζε κηα από ηηο 

αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

 

1. Οη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ εμαηηίαο ζπκπεξηθνξώλ ζαλ απηώλ ηνπ Οξέζηε 

πξέπεη λα εληζρύνληαη νηθνλνκηθά από ην θξάηνο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

2. Σν θξάηνο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ 

Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

3. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε κε θπζηνινγηθή έθθξηζε ρεκηθώλ 

νπζηώλ ζηνλ εγθέθαιν.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

4. Οη έιιελεο αληηκεησπίδνπλ πην ζεηηθά από ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 
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1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

5. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα θάλνπλ παηδηά.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

6. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

7. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά κε 

θαλέλα ηξόπν. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

8. Πνιιά άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε είλαη ηθαλά λα εξγαζζνύλ. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

9. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα παληξεύνληαη. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

10. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από έληνλε νκηιεηηθόηεηα. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

11. Οη θιηληθνί ςπρνιόγνη ζηε ρώξα καο είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ 

ζσζηά ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπο Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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12. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από αιιόθνηε ζπκπεξηθνξά.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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13. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

14. Κάπνηνο πνπ εκθαλίδεη ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε δελ ρξεηάδεηαη ηηο ππεξεζίεο 

νπνηνπδήπνηε εηδηθνύ. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

15. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε πξσηνβνπιίαο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

16. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε πξνζβνιή από ηό. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

17. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε νηθνγελεηαθή 

ςπρνζεξαπεία. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

18. Οη άλζξσπνη ζαλ ηνλ Οξέζηε είλαη πην επηθίλδπλνη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

19. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε είλαη ζπλήζσο θαρύπνπηα. 
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1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

20. Είλαη έλα ζεηηθό βήκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπκπεξηθνξώλ ζαλ απηώλ ηνπ Οξέζηε ε ίδξπζε 

θιηληθώλ ςπρηθήο πγείαο κέζα ζηα γεληθά λνζνθνκεία. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

21. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε απνξξηπηηθνύο γνλείο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

22. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζα πξέπεη λα απνηξέπνληαη λα έρνπλ επαθέο κε ηα κηθξά παηδηά 

ηνπο.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

23. Σα θξάηνο πξέπεη λα ρνξεγήζεη θνλδύιηα γηα ηελ αύμεζε ζηα ςπρηαηξεία ησλ θιηλώλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

24. Σν θξάηνο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

25. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο  νθείινληαη ζε θαηάρξεζε αιθνόι. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

26. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ηελ ζπλεξγαζία 

ςπρηάηξσλ θαη θιηληθώλ ςπρνιόγσλ. 
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1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

27. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα ςεθίδνπλ. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

28. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από αδπλακία λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα 

πξνζέμνπλ ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

29. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε εμνξθηζκό. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

30. Αλ έλα άηνκν ζαλ ηνλ Οξέζηε εηζαρζεί ζε θάπνην θέληξν ςπρηθήο πγείαο αληηκεησπίδεηαη πην 

ζεηηθά από άηνκα πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα άιινπο ιόγνπο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

31. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο όπνπ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο 

από ηνπο δύν γνλείο ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη αληηθαηηθά. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

 

                                                                             3 

32. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία 

(ειεθηξνζόθ). 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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33. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

34. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο από ππεξεπαηζζεζία/επζπγθηλεζία. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

35. Οη άλζξσπνη ζαλ ηνλ Οξέζηε δε είλαη δπλαηό λα επαλαθηήζνπλ πνηέ ηνλ παιηό ηνπο εαπηό. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

36. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα από ηδησηηθέο παξά θξαηηθέο 

ππεξεζίεο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

37. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα από θιηληθνύο ςπρνιόγνπο 

παξά από ςπρίαηξνπο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

38. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ζηξεζνγόλα γεγνλόηα ηεο δσήο.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

39. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνσζεί ηξόπνπο πνπ δηεπθνιύλνπλ  ηελ νκαιή επαλέληαμε ζηελ 

θνηλσλία αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

40. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο πνπ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο 

ηνπο εκθαλίδεη ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο. 
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1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

41. πκπεξηθνξέο ζαλ  απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ρξήζε θάπνησλ νπζηώλ.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

42. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε κεξηθέο θνξέο γίλνληαη επηζεηηθά. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

43. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε αηνκηθή ςπρνζεξαπεία. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

44. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε παξάγνληεο πνπ είλαη αθόκε 

άγλσζηνη. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

45. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο έρνπλ ηδέεο ηηο νπνίεο πηζηεύνπλ όηη είλαη αιεζηλέο 

παξόιν πνπ ηα άηνκα ηνπ ηδίνπ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ηηο ζεσξνύλ ιαλζαζκέλεο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

46. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε πίζηε ζηνλ Θεό. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

47. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ζπλδπαζκό 

ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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48. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε απηαξρηθνύο γνλείο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

49. Οη ςπρίαηξνη ζηε ρώξα καο είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ζσζηά 

ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

50. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε "δαηκνλνιεςία". 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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51. Σν δηθαίσκα δηαδπγίνπ κε έλα άηνκν ζαλ ηνλ Οξέζηε ζα πξέπεη λα είλαη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλν. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

      

 

52. Σα πεξηζζόηεξα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ είλαη επηθίλδπλα. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

53. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ρακειό βηνηηθό επίπεδν. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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54. Σα άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε δελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

ηνπο.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

55. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε θαξκαθνζεξαπεία.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

56. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πνπ λνζειεύνληαη ζε ςπρηαηξεία δελ πξέπεη λα δηακέλνπλ ζηνπο 

ίδηνπο ρώξνπο κε ηνπο ππόινηπνπο λνζειεπόκελνπο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

57. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα κε ςπρνρεηξνπξγηθή (π.ρ. 

ινβνηνκέο). 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

58. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ 

κε ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

59. ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα κεηαθηλνύληαη ειεύζεξα. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

60. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πηζαλώο πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε έληνλε έθθξαζε 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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61. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από αληηθνηλσληθόηεηα. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

62. Σα άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο ειέγρνπλ πιήξσο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο απηέο θαη πηζαλώο ηηο εθδειώλνπλ ζπλεηδεηά γηα λα επηηύρνπλ θάπνηνπο 

ζθνπνύο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

63. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε πεξηζζόηεξνπο από έλα 

παξάγνληεο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

64. Πνιιά άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε απηνθηνλνύλ ή θάλνπλ απόπεηξεο απηνθηνλίαο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

65. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε  πηζαλώο νθείινληαη ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

66. Η δσή ησλ αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε ζα βειηησλόηαλ αλ νη ππόινηπνη πνιίηεο ηνπο 

αληηκεηώπηδαλ πην ζεηηθά.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

67. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε νηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο.  

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

68. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ζετθή ηηκσξία. 
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1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

69. Πνιινί εγθιεκαηίεο είλαη άηνκα κε ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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70. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηα ςπρηαηξεία. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

71. Είλαη επηπνιαηόηεηα εθ κέξνπο θάπνηνπ λα δείρλεη εκπηζηνζύλε ζηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

72. πκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε πηζαλώο νθείινληαη ζε ππεξβνιηθό θόβν. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

73. Κάπνηνο ζαλ ηνλ Οξέζηε πνπ δηαπξάηηεη αδίθεκα πξέπεη λα ηηκσξείηαη ρσξίο θαλέλα 

ειαθξπληηθό. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

74. Σα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηα ςπρηαηξεία πξνθαινύλ λνζειεπόκελνη πνπ εθδειώλνπλ 

ζπκπεξηθνξέο ζαλ απηέο ηνπ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 
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75. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο αθνύλ ή βιέπνπλ ή γεληθά αηζζάλνληαη πξάγκαηα ηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

76. Άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα επζπλώλ. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

77. Σν θξάηνο πξέπεη λα ρνξεγήζεη θνλδύιηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζηα ςπρηαηξεία ώζηε 

πεξηζζόηεξα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε λα απνθαζίδνπλ λα εηζαρζνύλ εθεί. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

78. Σν ειιεληθό θξάηνο έρεη ελδηαθεξζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ αηόκσλ ζαλ ηνλ Οξέζηε. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

79. Σα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε ζπλήζσο θαίλνληαη θνβηζκέλα. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

80. Οη έιιελεο πνιίηεο ζα αληηκεηώπηδαλ πην ζεηηθά ηα άηνκα ζαλ ηνλ Οξέζηε αλ ην θξάηνο 

αλαιάκβαλε πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο. 

1. .Α.:

 

2..: 3.Μ..: 4.Μ.Δ.: 5.Δ.: 6.Δ.Α.: 

 

 

Παξαηεξήζεηο:..........................................................................................................   

 .................................................................................................................................  
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Παξαθαινύκε εμεηάζηε αλ έρεηε απαληήζεη ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο. 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Α ! 

 

 

 

 

 

 

 


