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Δηζαγσγή. Ζ ηεθαληαία Νόζνο είλαη έλα από ηα κεγάια πξνβιήκαηα 

Τγείαο ζε παγθόζκην επίπεδν θαη κηα από ηηο θύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ, όπσο 

θαη ζηελ Διιάδα, όπνπ ε επηδεκηνινγία ηεο αθόκα απνηειεί αληηθείκελν 
ζπδήηεζεο. Ζ Πλεπκαηηθόηεηα/Θξεζθεπηηθόηεηα είλαη δπν παξάγνληεο 

γηα ηνπο νπνίνπο ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο απμάλεη 

θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηα πηζαλά θιηληθά ηνπο νθέιε ζε ρξόληεο 

αζζέλεηεο, όπσο είλαη ε ηεθαληαία Νόζνο αλ θαη ζηελ Διιάδα ηα 
ηειεπηαία ρξόληα  αξρίδεη λα εθδειώλεηαη. θνπόο απηήο ηεο κειέηεο 

είλαη : ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ αζζελώλ κε .Ν. θαη ρσξίο .Ν. σο πξνο 

ην επίπεδν ηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο/ Πλεπκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ε 
δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ  πνπ παίδνπλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνί  

παξάγνληεο, όπσο ην θύιν, ζηελ πξόβιεςε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

Θξεζθεπηηθόηεηαο/ Πλεπκαηηθόηεηαο. 

Μέζνδνο. Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο είλαη ην Royal Free Questionnaire for Spiritual and Religious 

Beliefs. Δίλαη κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά θαη έρεη ζηαζκηζηεί ζηνλ 

γεληθό πιεζπζκό, κε θαιή αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα. Έλα δείγκα 50 

αζζελώλ (νκάδα κειέηεο) κε εγθαηεζηεκέλε ηεθαληαία Νόζν, 

θαηαρσξεκέλσλ ζην Π.Η. Μήζπκλαο ηεο Λέζβνπ, ζπκπιήξσζε ην 

εξσηεκαηνιόγην όπσο θαη έλα δεύηεξν δείγκα (νκάδα ειέγρνπ) από ηνλ 

γεληθό πιεζπζκό κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην θύιν θαη ηελ 
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ειηθία. Ζ κειέηε δηεμήρζε ήηαλ από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2011.                                                                                           

Απνηειέζκαηα. Ζ ζύλζεζε ησλ δεηγκάησλ ήηαλ 32 γπλαίθεο θαη 18 

άλδξεο θαη ν κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ γηα ηελ νκάδα 

κειέηεο ηα 75,5 έηε θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ηα 71,06 έηε. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ζπληαμηνύρνη. Καη ηα δύν δείγκαηα εκθάληζαλ 

πνιύ πςειή Θξεζθεπηηθόηεηα/Πλεπκαηηθόηεηα. ρεδόλ όινη δήισζαλ 

όηη αθνινπζνύλ ηελ Υξηζηηαληθή Θξεζθεία θαη κάιηζηα ην Οξζόδνμν 

Γόγκα (92% θαη ζηηο δύν νκάδεο).Ζ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ πηζηεύσ 

δειώζεθε ζεκαληηθή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. πλνιηθά 39 από απηνύο 

πεξηέγξαςαλ θάπνηα κνξθή επηθνηλσλίαο κε θάπνηα πλεπκαηηθή δύλακε 

θαη 13 πεξηέγξαςαλ ηελ κνξθή κε ηελ νπνία πηζηεύνπλ όηη 

εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ κεηά ηνλ ζάλαην. Τπήξμαλ πεξηγξαθέο 

πλεπκαηηθώλ εκπεηξηώλ, ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Ο 

Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο βξέζεθε πςειόηεξνο ζηελ νκάδα κειέηεο 

(Γηάκεζνο: 37 έλαληη 33.5).Γελ ηεθκεξηώλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά.(p > 0,05). Οη αζζελείο ηεο ίδηαο νκάδαο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ 

ηξηπιάζην θίλδπλν λα έρνπλ πςειή Θξεζθεπηηθόηεηα, δεδνκέλεο ηεο 

Θξεζθεπηηθήο θαηαλόεζεο ηεο δσήο ηνπο. Σν θύιν ηνπ εξσηεζέληνο δελ 

απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό παξάγνληα πξόβιεςεο πςεινύ ή κε 

δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο (Odds Ratio: 0,850).                                                                                                 

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα. Οη αζζελείο κε .Ν. ηνπ Π.Η. Μήζπκλαο 

παξνπζηάδνπλ θπξίσο ζξεζθεπηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο ηνπο, όπσο θαη 

νη αζζελείο ρσξίο .Ν. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ πάζρνπλ από 

ηελ ίδηα λόζν θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηξηπιάζην θίλδπλν λα έρνπλ πςειή 

Θξεζθεπηηθόηεηα, δεδνκέλεο ηεο Θξεζθεπηηθήο θαηαλόεζεο ηεο δσήο 

ηνπο. Πξνθύπηεη δηαθνξά ζηελ Πλεπκαηηθόηεηα/Θξεζθεπηηθόηεηα ηνπο 

ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ πάζρνπλ, κε βάζε ηνλ Γείθηε 

Πλεπκαηηθόηεηαο, κεηξήζηκε αιιά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν θύιν 

ηνπ εξσηεζέληνο δελ απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό παξάγνληα 

πξόβιεςεο πςεινύ ή κε δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο. Υξεηάδεηαη 

παξαπάλσ έξεπλα, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, γηα θαιύηεξε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  

ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ: πλεπκαηηθόηεηα, ζξεζθεπηηθόηεηα, ζηεθαληαία 

λόζνο. 
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Background. Coronary disease is globally one of the major health issues 

and also one of major causes of death, as much as in Greece in which the 

epidemiology of the disease is still a matter of conversation. Spirituality 

and Religiosity are two factors that attract a growing interest from the 

scientific community and especially in the section of possible clinical 

outcomes in chronic diseases such as coronary disease, though this 

interest is starting to occur only the last years in Greece. The aim of this 

research is to study the level of Spirituality/ Religiosity in patients with 

established coronary disease that they have been seen within a Primary 

Care practice and to study the role of agents, as gender, into the 

prediction of  the level of R/S.                                                                                               

Methods. The tool that was chosen for contacting this study was the 

Royal Free Questionnaire for Spiritual and Religious Beliefs. It is 

translated in the Greek language, it is adapted in general population and 

achieves good reliability and validity. A sample of 50 patients with 

established coronary disease (study group ), registered in the Medical 

Office of Mythimna, Lesvos, answered the questionnaire as did a second 

sample, randomly extracted from the general population (control group ) 

which performed similar characteristics as for gender and age. The study 

took place  between  October and end December of  2011.                               

Results. The synthesis of the the samples was: 32 women and 18 men 

and the mean for age was 75,5 years for the study group and 71,06 years 
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for control group. The majority of the participants were retired from job. 

Both of the samples performed high Spirituality/Religiosity. Almost all of 

them declared that they follow the Christian religion and specifically the 

Orthodox denomination (92% in both samples).Practice of belief was 

declared as important. In total, 39 of the participants described a form of 

communication with a higher spiritual power and 13 of them described a 

form of existing after death. There were descriptions of spiritual 

experiences, of how often they had occurred and for how long they had 

happened. The Spiritual Scale Score was found higher in the study group 

(median 37) compared to 33,5 in control group. There was no statistical 

significance found (p> 0.05). Compared to those who do not suffer from 

the same disease, patients with CAD appear to have increased likehood 

(Odds Ratio: 3,053) to perform higher Religiosity, based on their 

religious understanding of life. Gender does not appear to be a 

statistically significant factor in prediction of higher Religiosity (Odds 

Ratio: 0,850)                                                                                     

Conclusion. Patients of the Medical Office of Mythimna with established 

coronary disease perform a religious understanding of life mainly as the 

general population does, also. Compared to those who do not suffer from 

the same disease, they appear to have increased likehood to perform 

higher Religiosity, based on their religious understanding of life. Based 

on the Spiritual Scale Score, a difference occurs between them and those 

without coronary disease but is not statistically significant. Gender does 

not appear to be a statistically significant factor in prediction of higher 

Religiosity. More research is needed, both quantitative and qualitative, 

for a better extraction of conclusions. 

KEY WORDS: spirituality, religiosity, religiousness, coronary disease. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

Α.Δ.Δ.      : Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην 

Γ.Π.         : Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο 

Δ..Τ.Δ.  : Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο 

Ζ.Π.Α.     : Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

Θ              : Θξεζθεπηηθόηεηα 

Ο         : Ομύ ηεθαληαίν ύλδξνκν 

Π              : Πλεπκαηηθόηεηα 

Π.Η.           : Πεξηθεξηθό Ηαηξείν      

Π.Φ.Τ.     : Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο      

.Ν.          : ηεθαληαία Νόζνο 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

CAD         : Coronary Artery Disease 

CVD         : Cardio Vascular Disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UOC, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Ρ.Φ.Υ 

[16] 
 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1. Ζ ηεθαληαία Νόζνο ζηελ Διιάδα 

    Ζ αζεξνζθιήξσζε είλαη κία πξννδεπηηθή πνιππαξαγνληηθή 

δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη θαηαιήγεη ζε έλα 

θάζκα ζνβαξώλ αγγεηαθώλ παζήζεσλ πνπ απνηεινύλ ηελ θύξηα αηηία 

ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο ζηηο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο ρώξεο. 
Αζεξνζθιήξσζε νλνκάδεηαη έλαο πνηθίινο ζπλδπαζκόο αιιαγώλ ζηνλ 

έζσ ρηηώλα ησλ αξηεξηώλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ, 

άιισλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο θαη ηλώδνπο ηζηνύ, ζπλνδεπόκελνο από 
αιιαγέο ζην κέζν ρηηώλα ηνπ ηνηρώκαηνο ηνπ αγγείνπ. 

   Ζ ζηεθαληαία λόζνο πξνθαιείηαη από ηελ αζεξνζθιήξσζε ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ θαη κπνξεί λα εθδεισζεί κε κία από ηηο 
αθόινπζεο κνξθέο: 

 Αζπκπησκαηηθή ζηεθαληαία λόζνο, επάγνληαο όκσο ηζραηκία ηνπ 

κπνθαξδίνπ.  
 ηεζάγρε πνπ ηαμηλνκείηαη ζε: α) ηαζεξή ζηεζάγρε, β) Αζηαζήο 

ζηεζάγρε θαη γ) ζηεζάγρε ηύπνπ (Prinzmetal).  

 Ομύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.  

 Αηθλίδηνο ζάλαηνο.  
 Καξδηαθή αλεπάξθεηα ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ

1
. 

   Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηεο λόζνπ 

(παξάγνληεο θηλδύλνπ) δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά δηαθσλίεο. ηελ 
Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο ηελ ηειεπηαία  δεθαεηία πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.                                                                     

Μηα κεγάιε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ Α  ́Καξδηνινγηθή 

θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Ζ κειέηε CARDIO 2000 ήηαλ κία 
κειέηε αζζελώλ - καξηύξσλ (2000 -2002) γηα ηελ νπνία είραλ 

ζπγθεληξσζεί κε ηπραία δεηγκαηνιεςία από όιεο ηηο θαξδηνινγηθέο 

θιηληθέο ηεο Διιάδαο, 700 άλδξεο θαη 148 γπλαίθεο πνπ έπαζραλ από 
ζηεθαληαία λόζν θαη 1078 κάξηπξεο από ηα ίδηα λνζνθνκεία ηεο ίδηαο 

ειηθίαο θαη ηνπ ηδίνπ θύινπ. θνπόο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο 

πηζαλόηεηαο εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ κε δηάθνξνπο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ.  

   Βξέζεθε όηη ην ελεξγό θάπληζκα, ε έθζεζε ζε παζεηηθό θάπληζκα, ε 

ππέξηαζε, ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ην 

νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ζηεθαληαίαο λόζνπ θαη ε θαηάζιηςε ζρεηίδνληαλ 
κε απμεκέλε πηζαλόηεηα ζηεθαληαίαο λόζνπ, ελώ ε θπζηθή 
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δξαζηεξηόηεηα, ε πηνζέηεζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ην πςειό 

εθπαηδεπηηθό επίπεδν ζρεηίδνληαλ κε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα 
αλάπηπμε ζηεθαληαίαο λόζνπ

2
.
 

   Μηα δεύηεξε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίπνπ ην ίδην ρξνληθό 

δηάζηεκα(Μάηνο 2001 -Γεθέκβξηνο 2002) θαη από ηελ ίδηα Καξδηνινγηθή 
Κιηληθή, ήηαλ κηα πιεζπζκηαθή κειέηε γηα ηελ νπνία επηιέρζεθαλ 

ηπραία 1514 άλδξεο θαη 1528 γπλαίθεο, κε ζθνπό λα εθηηκεζνύλ ηα 

επίπεδα νξηζκέλσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα θαξδηαγγεηαθή λόζν, ζηελ 

Διιάδα (κειέηε ΑΣΣΗΚΖ). Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη νη Έιιελεο είλαη 
άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη ην 51% ησλ αλδξώλ θαη ην 39% ησλ 

γπλαηθώλ δήισζαλ πσο ήηαλ θαπληζηέο, ην 37% ησλ αλδξώλ θαη ην 25% 

ησλ γπλαηθώλ ήηαλ ππεξηαζηθνί, ην 46% ησλ αλδξώλ θαη ην 40% ησλ 
γπλαηθώλ ήηαλ ππεξρνιεζηεξνιαηκηθνί. 

   Ζ κειέηε απηή επίζεο  ζπζρέηηζε ηελ παξνπζία θαηαζιηπηηθώλ 

ζπκπησκάησλ κε ηνπο θιαζζηθνύο, αιιά θαη κε λεόηεξνπο παξάγνληεο 
θαξδηναγγεηαθνύ θηλδύλνπ, όπσο νη δείθηεο θιεγκνλήο θαη ζξόκβσζεο

3
.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θάλεθε όηη πεξίπνπ ην 1/4 

ησλ αλδξώλ θαη ην 1/3 ησλ γπλαηθώλ ηεο κειέηεο είραλ ήπηα ή ζνβαξή 
κνξθή θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ ε κειέηε έδεημε όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ιηπηδίσλ, παξαγόλησλ θιεγκνλήο θαη πήμεο κε ηα ζπκπηώκαηα 

θαηάζιηςεο. Σν γεγνλόο απηό είλαη πηζαλό λα αηηηνινγεί , κεξηθώο, ηελ 

απμεκέλε ζπρλόηεηα ζηεθαληαίαο λόζνπ ζηα θαηαζιηπηηθά άηνκα. 
Δπίζεο, άιιεο δηεζλείο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ ηελ δπζκελή 

επίδξαζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ επεηζνδίσλ αιιά ηνπ άγρνπο, σο πξνο ηελ 

πξόγλσζε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ αθόκα θαη ζηα ειηθησκέλα άηνκα 
θαζηζηώληαο ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο παξάγνληεο θηλδύλνπ 

θαξδηναγγεηαθήο λόζνπ θαη ζλεηόηεηαο
4
.
 

   Τπάξρνπλ αξθεηέο δηεζλείο κειέηεο νη νπνίεο εληζρύνπλ απηά ηα 

επξήκαηα. Απηέο εζηηάδνπλ ζηελ ζπζρέηηζε ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ 
θαη ζε ζπγθεθξηκέλα, θιηληθά κεηξήζηκα επξήκαηα, όπσο είλαη ε βιάβε 

ηνπ ελδνζειίνπ, ε δξάζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, ε επίδξαζε 

αληηθαηαζιηπηηθώλ θαξκάθσλ ζηα αηκνπεηάιηα θ.α.
5,6,7,8,9,10,11,12 

   Σν 2006, νη εξεπλεηέο ηεο κειέηεο ΑΣΣΗΚΖ δηεμήγαγαλ ηελ 5εηή 

παξαθνινύζεζε ηνπ δείγκαηνο, κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο. Ζ αλάιπζε ησλ 
ζηνηρείσλ έδεημε όηη ε 5εηήο επίπησζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ήηαλ 

11% ζηνπο άλδξεο θαη 6% ζηηο γπλαίθεο, δειαδή, ν ζύγρξνλνο 

λενέιιελαο δηαηξέρεη 11% θίλδπλν λα εθδειώζεη έκθξαγκα ηνπ 
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κπνθαξδίνπ ή άιιε θαξδηαγγεηαθή λόζν ζηελ επόκελε πεληαεηία ηεο 

δσήο ηνπ, ελώ γηα ηελ ζύγρξνλε Διιελίδα ν θίλδπλνο είλαη ζαθέζηαηα 
κηθξόηεξνο θαη ίζνο κε 6%. Δπηπιένλ, ε ζλεζηκόηεηα από θαξδηαγγεηαθά 

αίηηα ζηελ 5εηία ηεο παξαθνινύζεζεο ήηαλ γηα ηα 2 θύια 160 ζάλαηνη 

αλά 10.000 άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ.  

   Πεξαηηέξσ αλάιπζε έδεημε όηη εθηόο από ηελ απμεκέλε ειηθία, ε 

θεληξηθνύ ηύπνπ παρπζαξθία, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ν ζαθραξώδεο 

δηαβήηεο θαη δηάθνξνη δείθηεο θιεγκνλήο ήηαλ νη πην ζεκαληηθνί 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο εθδήισζεο ηεο λόζνπ. Δπίζεο, απμεκέλε 
ηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο κεζνγεηαθήο δίαηηαο ζπζρεηηδόηαλ κε κείσζε 

κέρξη θαη 17% ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ, 

αλεμάξηεηα από ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ.                                 

Μηα άιιε κεγάιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ρώξα καο ήηαλ ε 
κειέηε GREECS. Απηή έιαβε ρώξα κεηαμύ Οθησβξίνπ ηνπ 2003 θαη 

επηεκβξίνπ ηνπ 2004 ζε έμη κεγάια, αζηηθά θαη κε αζηηθά, Ννζνθνκεία 

ηεο ρώξαο  κε ζθνπό ηελ εύξεζε  ηεο εηήζηαο επίπησζεο ηνπ Ο (Ομένο 
ηεθαληαίνπ πλδξόκνπ) θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ. Καηά ηε δηάξθεηα  απηήο,2172 αζζελείο 

εηζήρζεζαλ ζηηο Καξδηνινγηθέο Κιηληθέο ησλ ελ ιόγσ Ννζνθνκείσλ εθ 

ησλ νπνίσλ ην 76% ήηαλ άλδξεο θαη ην 24% γπλαίθεο
13

.
 

   Ζ αδξή εηήζηα επίπησζε βξέζεθε λα είλαη 22,6 επεηζόδηα / 10000 

άηνκα  θαη ζπγθεθξηκέλα: 34/10000 γηα ηνπο άλδξεο θαη 10,9 /10000 γηα 

ηηο γπλαίθεο. Ο επηπνιαζκόο ηνπ Ο ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα GREECS  ήηαλ 3,9% γηα ηνπο άλδξεο θαη 

1,3% γηα ηηο γπλαίθεο.                                                                 

   ε κηα κειέηε αθόκε  πνπ δεκνζηεύηεθε ην 2004  από ηελ 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ 

Ησαλλίλσλ αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ επίπησζε ηνπ Ο ζηελ 

Βνξεην-δπηηθή Διιάδα
14

. 

   πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα κηα επηδεκηνινγηθή κειέηε πνπ αλαθέξεη 

εηήζηα επίπησζε ζηηο ειηθίεο 30-79 εηώλ: 39 επεηζόδηα/ 10000 άηνκα θαη 

εηδηθόηεξα αλά θύιν: 60,6 επεηζόδηα/ 10000 άηνκα ζηνπο άλδξεο θαη 19 

επεηζόδηα/ 10000 άηνκα ζηηο γπλαίθεο. Αλαθέξεηαη επίζεο, όηη ε εηήζηα 
επίπησζε απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ζηα δύν θύια αιιά 

παξακέλεη  πςειόηεξε ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο, αθόκε 

θαη ζε απηέο πνπ είλαη κεγαιύηεξεο ησλ 70 εηώλ. 

   Σν 2001 δεκνζηεύηεθε κηα κειέηε αλαζθόπεζεο πνπ εθηηκνύζε ηελ  

επίπησζε ηνπ Ο ην 1988 ζηελ Διιάδα ζε 29,7 επεηζόδηα/ 10000 άηνκα 

ζηνπο άλδξεο θαη ζε 5,2 επεηζόδηα /10000 άηνκα ζηηο γπλαίθεο
15

.
 
 Σν 
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γεγνλόο όκσο είλαη όηη ε επίπησζε θαη ν επηπνιαζκόο ηεο .Ν. ζηελ 

ρώξα καο παξακέλνπλ πξαθηηθά άγλσζηα κεγέζε. ε απηό ζπλεγνξεί 
θαηά πξώηνλ πσο δελ ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζηνηρεία γηα όιε ηελ 

πνιπζρηδή Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Οη κειέηεο πνπ αλαθέξνπκε αθνξνύλ 

κόλν ζηνπο πιεζπζκνύο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη, αθνύ 

ππάξρνπλ  δηαθνξέο δεκνγξαθηθέο, δηαηξνθηθέο θ.α. 

   Καηά δεύηεξνλ, νη κειέηεο αθνξνύλ ην Ο θαη όρη γεληθά ηελ .Ν. ε 

νπνία ζαθώο θαη κπνξεί λα ππάξρεη είηε αζπκπησκαηηθά ή κε άηππα 

ζπκπηώκαηα θαη εθδειώζεηο,εηδηθά ζηνπο ειηθησκέλνπο, αιιά θάπνηα 
ζηηγκή κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ Ο.  

   Παζνινγναλαηνκηθέο  κειέηεο έρνπλ δείμεη  όηη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο 

ειηθησκέλνπο παξαηεξείηαη ζε ππνθιηληθή κνξθή ζεκαληηθή ζηεθαληαία 
λόζνο, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη θιηληθέο εθδειώζεηο ή νη θιηληθέο 

εθδειώζεηο ηεο είλαη άηππεο. ηνπο ειηθησκέλνπο, ε κπνθαξδηαθή 

ηζραηκία κπνξεί λα εθδεισζεί σο δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, αηνλία, 

ζπγρπηηθά θαηλόκελα ή ζπγθνπή. Ηζραηκηθέο κεηαβνιέο ζην 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα είλαη ζπλήζεηο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζπλήζσο 

ζεσξνύληαη σο κε εηδηθέο κεηαβνιέο πνπ επηζθηάδνπλ ηε ζσζηή 

δηάγλσζε. Δπί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο δηάθνξεο 
επηδεκηνινγηθέο κειέηεο γηα ηα αζθαιή θξηηήξηα δηάγλσζεο ζηεθαληαίαο 

λόζνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη γη' απηό ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε 

ζύγθξηζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ απνηειεζκάησλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

κειεηώλ
16

.                 

   Απηό βέβαηα, ηζρύεη θαη ζηηο άιιεο ρώξεο. Απηό πνπ πάληα δίλεηαη 

είλαη ε εθηίκεζε γηα ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ο, αιιά ζε 

πνιιέο από απηέο ππάξρεη κηα εθηίκεζε γηα ηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό.                                
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία εθηηκνύζε 

ηελ επίπησζε ηνπ Ο ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2002  ζε 50/10000 θαη ηνλ  

επηπνιαζκό ζηνπο κελ άλδξεο ζε 8,4% θαη ζηηο δε γπλαίθεο 5,4%
17

.  

   Αλάινγα ζηνηρεία δίλνληαη ζε πνιιέο ρώξεο αιιά ήδε έρεη 

αλαγλσξηζηεί, εδώ θαη κηα δεθαεηία, όηη αλ θαη  ην παξαδνζηαθό κνληέιν 

αλαγλώξηζεο παξαγόλησλ θηλδύλνπ κέζσ πξννπηηθώλ κειεηώλ  πνπ 

βαζίδνληαη ζε μεθάζαξα θιηληθά γεγνλόηα, όπσο ην ΟΔΜ, ν αηθλίδηνο 
ζάλαηνο από .Ν. θαη ηα Α.Δ.Δ. εμππεξέηεζε θαιά σο ηώξα

18
, ε 

αλαγλώξηζε ηεο ππνθιηληθήο .Ν. είλαη πνιύ ζεκαληηθή.  

   Έηζη,ζηηο Ζ.Π.Α. έρεη μεθηλήζεη από ην 2000 κηα κεγάιε κειέηε 
θννξηήο κε πιεζπζκό 6824 αλδξώλ θαη γπλαθώλ ,ειηθίαο 45-84 εηώλ κε 

ζθνπό ηελ αλίρλεπζε ηεο ππνθιηληθήο  .Ν. ,ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ ηελ κεηαηξέπνπλ ζε θιηληθή  όπσο επίζεο θαη 
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ησλ δξάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηελ απνηξέςνπλ. Αξρηθά 

πξνβιεπόηαλ  λα θξαηήζεη κέρξη ην 2008,αιιά ιόγσ ηεο κεγάιεο ηεο 
ζεκαζίαο έρεη πάξεη παξάηαζε κέρξη ην 2015.Πεξηζζόηεξα από 400 

άξζξα έρνπλ δεκνζηεπζεί κέζσ απηήο.Πξόθεηηαη γηα ηελ κειέηε M-E S A 

(Multi-Ethnic Study for Atherosklerosis)
19

. 

   Αζρέησο ηεο απνπζίαο ζπλνιηθώλ επηδεκηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ 

Διιάδα, ε .Ν. είλαη κηα λόζνο πνπ απαηηεί βαξύ θόξν ζε ζαλάηνπο.Γηα 

ην 2003 ε Δ..Τ.Δ. αλαθνίλσζε  πσο από ηνπο 105529 ζπλνιηθά 

ζαλάηνπο,νη 51600 (49%) νθεηιόηαλ ζε θαξδαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ε 
.Ν. απνηεινύζε ηελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ κε πνζνζηό 13,3 %. ύκθσλα 

κε ηε WHO, θάζε ρξόλν αλακέλεηαη  λα πεζάλνπλ 8500 άλζξσπνη ζηελ 

Διιάδα από ηελ .Ν. θαη ηηο επηπινθέο ηεο
20

.  

1.2. Πλεπκαηηθόηεηα θαη Θξεζθεπηηθόηεηα 

   1.2.1. Οξηζκνί  

   Τπάξρεη εθηεηακέλε ζπδήηεζε ηόζν πάλσ ζηνπο νξηζκνύο απηνύο 

θαζαπηνύο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηώλ  αιιά θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

ζξεζθείαο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο, ε απόπεηξα ηνπ 

θαζνξηζκνύ ηεο είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε. 

   Ο όξνο «ζξεζθεία», ( Religion ζηα Αγγιηθά) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ελίνηε ελαιιαθηηθά κε ηελ ιέμε πίζηε, ή ζύζηεκα πίζηεο θαζνξίδεη 

γεληθώο ηελ πίζηε ζην ππεξθπζηθό, ην ηεξό ή ην ζείν θαη ηνπο εζηθνύο 

θώδηθεο, πξαθηηθέο, αμίεο, νξγαληζκνύο θαη ηειεηνπξγηθά πνπ ζπλδένληαη 

ηεο. ηελ επξύηεξε έλλνηά ηεο νξηζκέλνη ηελ έρνπλ νξίζεη σο ην ζύλνιν 

ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα λα εξκελεπζεί ε ζρέζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ είδνπο κε ην ζύκπαλ. ηελ καθξά πνξεία αλάπηπμήο ηεο ε 

ζξεζθεία έιαβε δηάθνξεο κνξθέο ζε δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο  θαη 

άηνκα. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ε ιέμε θρησκεία -παξόκνηα κε ηε ιέμε 

θρήσκεσμα- ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη απηό πνπ ζα κπνξνύζε 

λα πεξηγξαθεί νξζόηεξα σο "νξγαλσκέλε ζξεζθεία" -δειαδή ελόο 

νξγαληζκνύ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ άζθεζε κηαο ζξεζθείαο ζπρλά ππό ηελ 

κνξθή λνκηθήο νληόηεηαο
21

. 

   Ο όξνο «ζξεζθεπηηθόηεηα» είλαη ,κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ,έλαο 

θνηλσληνινγηθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιπάξηζκεο δηαζηάζεηο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αθνζίσζεο θαη πίζηεο.  Με ηελ πην ζηελή 

έλλνηα ν όξνο απηόο (Religiosity ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα ή ιηγόηεξν 
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ζπρλά απαληώκελνο σο:  Religiousness) αθνξά πεξηζζόηεξν ζην πόζν 

ζξεζθεπόκελν είλαη έλα άηνκν θαη ιηγόηεξν κε ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπ 

πξαθηηθή  (εμάζθεζε ζξεζθεπηηθώλ ηειεηνπξγηθώλ, απνδνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ δνγκάησλ θ.α.)
22

. 

   Όζνλ αθνξά ηνλ όξν «πλεπκαηηθόηεηα» (Spirituality) πξόθεηηαη γηα κηα 

έλλνηα ζαθώο ιηγόηεξν θαζνξηζκέλε, αθνύ εκπεξηέρεη πνιιά λνήκαηα 

έμσ από ηα όξηα ηεο ζξεζθείαο ( Fontana 2003)
23

.  

   Ζ πλεπκαηηθόηεηα σο έλλνηα, είλαη δύζθνιν λα νξηζηεί . Οη Harrison 

θαη Bernard  ιέλε όηη ππάξρνπλ ηόζνη νξηζκνί ηεο πλεπκαηηθόηεηαο, όζνη 

είλαη θαη απηνί πνπ πξνζπαζνύλ λα ηελ νξίζνπλ, ελώ ππνζηεξίδνπλ όηη νη 

ιέμεηο θαη νη έλλνηεο αδπλαηνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηε θύζε ηεο 

πλεπκαηηθόηεηαο
24

, ελώ ζε κηα κειέηε πνπ δεκνζηεύηεθε ην 2008 από 

Έιιελεο Ννζειεπηέο (Κνηξώηζηνπ θαη Σδνύλεο) αλαθέξεηαη όηη ζε κηα 

αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα πγείαο επξέζεζαλ 92 νξηζκνί 

ηεο πλεπκαηηθόηεηαο
25

. Έηζη, παξαζέηνπκε κόλν θάπνηνπο από ηνπο 

νξηζκνύο πνπ έρνπλ δνζεί:  

 Ο Karasu νξίδεη ηελ πλεπκαηηθόηεηα σο κηα δνκή πνπ εκπεξηέρεη 

αληηιήςεηο πίζηεσο θαη λνήκαηνο. Σν ζηνηρείν ηεο πίζηεο ζηελ 
πλεπκαηηθόηεηα ζπλδέεηαη ζπρλόηεξα κε ηε ζξεζθεία θαη ηε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε, ελώ ε πλεπκαηηθόηεηα είλαη κηα επξύηεξε 

έλλνηα όπνπ ππάξρεη ζε ζξεζθεπόκελα θαη κε άηνκα
26

.  

 Ο Maugans δεισλεη πσο ε πλεπκαηηθόηεηα είλαη ―έλα ζύζηεκα 
πεπνηζήζεσλ ην νπνίν εζηηάδεη ζηα άπια ζηνηρεία πνπ κεηαδίδνπλ 

δσηηθόηεηα αιιά θαη ζηα γεγνλόηα πνπ δίλνπλ λόεκα ζηε δσή
27

. 

 Ζ Stoll ,πάιη,βηώλεη ηελ πλεπκαηηθόηεηα σο θάηη πξνζσπηθό: ε  

ύπαξμή κνπ, ν εζσηεξηθόο εαπηόο κνπ ... θαζώο εγώ εθθξάδνκαη 

κέζσ ηνπ ζώκαηνο κνπ, ηεο ζθέςεο κνπ, ησλ αηζζεκάησλ κνπ, 
ησλ θξίζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κνπ ... ηα νπνία κε 

θαζηζηνύλ ηθαλό θαη κνπ επηηξέπνπλ λα αμηνινγώ , λα ιαηξεύσ θαη 

λα επηθνηλσλώ κε ην Θείν θαη ην ππεξθπζηθό… 
28

 

 Πάλησο, νη Kearney θαη Mount δηαρσξίδνπλ ην "πλεπκαηηθό" από 
ην "ζξεζθεπηηθό"

29
, θαη ζύκθσλα κε ηνπο Carson θαη  Green, ε 

δηαδηθαζία ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε ίδηα, αλεμάξηεηα κε 

ην αλ θάπνηνο είλαη ζξήζθνο ή όρη
30

.   
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1.2.2.  Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 
 

   ηελ ειιεληθή εξεπλεηηθή θνηλόηεηα δελ ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ 

γηα ην ζέκα απηό, θαζώο δελ ππάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεύζεηο. 
 

   Σν 2005 νη απνπληδή θαη ζπλεξγάηεο έιεγμαλ ηηο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηόηεηεο  θαη ηελ αμηνπηζηία  επαλαδνθηκαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs ζηνλ γεληθό 

ειιεληθό πιεζπζκό. Σν  δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο ήηαλ  209 άηνκα   

κε κηα κέζε ειηθία ηα  28,33 ,{Std}9,44 ρξόληα.  Ζ  έξεπλα έδεημε όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηνλ ειιεληθό 

πιεζπζκό θαζώο επηβεβαηώζεθε ε αμηνπηζηία ηνπ θαη ε εγθπξόηεηά ηνπ. 

Ζ  πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (58,9%) αλέθεξαλ κηα ζξεζθεπηηθή θαη 
πλεπκαηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο ηνπο, κε ηηο γπλαίθεο  λα ηελ αλαθέξνπλ 

2,3 θνξέο πην ζπρλά από ηνπο  άλδξεο. 

 

   Δπίζεο, νη Μπζηαθίδνπ θαη ζπλεξγάηεο  έιεγμαλ ηηο ςπρνκεηξηθέο 
ηδηόηεηεο  θαη ηελ αμηνπηζηία  επαλαδνθηκαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

SIBS (Spiritual Involvement and Belief  Scale) ζε θαξθηλνπαζείο ηειηθνύ 

ζηαδίνπ ζηελ Διιάδα
31

.  

 
   Άιια εξσηεκαηνιόγηα πνπ λα αθνξνύλ ηελ πλεπκαηηθόηεηα θαη λα 

έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα  Διιεληθά αλαθέξνληαη ζην ηκήκα ηεο 

Μεζνδνινγίαο απηήο εδώ ηεο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπηινγή 
ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ. 

 

   Μηα  έξεπλα πνπ δεκνζηεύηεθε ην 2009 ήηαλ ε:  Πλεπκαηηθόηεηα θαη 

Θξεζθεπηηθόηεηα: κηα πνηνηηθή αλάιπζε ζε γεληθό Πιεζπζκό ηεο 
Θεζζαιίαο από ηνπο:  Σδνύλε Δ., Σδνύλε Μ., Γθνύβα Μ., Παπαζηαύξνπ 

Δ., Κνηξώηζηνπ Δ,Γνπξγνπιάλνπ. θνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ε 

δηεξεύλεζε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε 
ρξήζε ηνπ  Royal Free Interview for Religious and Spiritual Beliefs  

εξσηεκαηνινγίνπ ζε γεληθό πιεζπζκό ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο.  

 

   πλνιηθά 393 θάηνηθνη ηεο Θεζζαιίαο ζπκπιήξσζαλ ηo Royal Free 
Interview for Religious and Spiritual Beliefs πνπ αθνξά ηα ζξεζθεπηηθά 

θαη πλεπκαηηθά πηζηεύσ.  Από ηνπο 393 ζπκκεηέρνληεο νη 149 ( 37,9%) 

ήηαλ άλδξεο θαη νη 244 ήηαλ γπλαίθεο ζε πνζνζηό 62,1%. Ζ πιεηνςεθία 
ησλ γπλαηθώλ (66%) δήισζε πσο έρεη ηόζν ζξεζθεπηηθά όζν θαη 

πλεπκαηηθά πηζηεύσ ζε ζύγθξηζε κε ην 43.9% ησλ αλδξώλ. Αξθεηνί 

ζπλέδεζαλ ηα πηζηεύσ ηνπο κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία ηνπο ελώ 

νξηζκέλνη δήισζαλ πσο ε δσή ηνπο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο 
Οξζνδνμίαο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο πίζηεο: «Πίζηε ζηε νξζνδνμία ζε 
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κεγάιν βαζκό θαη θξηηηθή παξαθνινύζεζε θαη ζπκκεηνρή ζηα 

εθθιεζηαζηηθά δξώκελα»
32

. 
 

   Σν 2009 επίζεο, δεκνζηεύζεθε  ε κειέηε ηεο θαο. Ζξαθιή κε ηίηιν: 

Δκπεηξηθή Γηεξεύλεζε ηεο ππνθεηκεληθήο επδσίαο ζε ζρέζε κε ηε 

Θξεζθεπηηθόηεηα-Πλεπκαηηθόηεηα, όπνπ αλαθέξεηαη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή, ζεηηθή θαη αζζελήο ζπζρέηηζε κεηαμύ παξαγόλησλ ηεο 

Θξεζθεπηηθόηεηαο-Πλεπκαηηθόηεηαο θαη παξαγόλησλ ηεο ππνθεηκεληθήο 

επδσίαο.Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απηνζρέδηα
33

. 
  

   ηελ κειέηε: Ζ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξώπνπ ησλ Κνηξώηζηνπ θαη Σδνύλε ην 2008 ν ζθνπόο ήηαλ                                                                                                                              
ηόζν ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ όξσλ ζξεζθεπηηθόηεηα, 

πλεπκαηηθόηεηα, πίζηε θαη ειπίδα, όζν θαη λα θαηαδείμεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ε πλεπκαηηθή δσή επηδξά ζηελ πγεία θαη ηε δηάζεζε 

ησλ αζζελώλ. Δθεί αλαθέξεηαη πσο: « Όληαο πιαηζησκέλε από ηηο αμίεο 
ηνπ αλζξσπηζκνύ, ε πλεπκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν 

θπξίσο κέζν ησλ ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ. Γη’ απηό θαη νη επηδηώμεηο 

γηα ζξεζθεπηηθέο- πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 
αλαδήηεζεο γηα αλαθνύθηζε θαη δηαβεβαίσζε κέζσ ηεο αγάπεο θαη ηεο 

θξνληίδαο ηνπ Θενύ»
25

.  

 

   Μία άιιε έξεπλα πνπ έγηλε κέζσ ζπλεληεύμεσλ ζηελ θεληξηθή  
Διιάδα, ζε  δείγκα απνθιεηζηηθά ειηθησκέλσλ αηόκσλ: The meaning of 

spirituality as perceived by hospitalized elderly people in a small city of 

Greece, έδεημε όηη ε ρξηζηηαληθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ είλαη βαζηά 
ξηδσκέλε ζηελ επνρή καο, πξνζεγγίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε 

ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο δσήο
34
. 

 

   H απνπληδή θαη ζπλεξγάηεο αλαθέξνπλ ην 2003 πσο πηζαλόλ ε 

έιιεηςε αμηόπηζησλ εξγαιείσλ, κεηαθξαζκέλσλ ζηα ειιεληθά, λα 

επεξεάδεη ηελ ζπαληόηεηα ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε 
ηελ Πλεπκαηηθόηεηα. Γπζηπρώο, παξά ην γεγνλόο όηη ηώξα ηέηνηα 

εξγαιεία ππάξρνπλ, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ παξακέλεη κεησκέλν. 
 

1.3. Πλεπκαηηθόηεηα/Θξεζθεπηηθόηεηα θαη ηεθαληαία 

Νόζνο 

    Οη θαηαβνιέο ηνπ Βην-Ηαηξηθνύ κνληέινπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θόξνλ ζηελ Γπηηθή Ηαηξηθή αλάγνληαη ζηνλ 17
ν
 αηώλα θαη ζηνλ 

νξζνινγηζκό ηνπ Νηεθάξη 
35,36,37

. ην κνληέιν απηό ε ζρέζε Ηαηξνύ-
Αζζελνύο θαζνξίδεηαη ζε θαζαξά επηζηεκνληθή βάζε.  
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   Σνλ ηειεπηαίν θαηξό ,όκσο ,θπξίσο ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα ππάξρεη έλα 

όιν θαη απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο έλλνηεο ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο θαη 
ηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο (Spirituality , Religiousness ) θαη ην πσο ζα 

κπνξνύζαλ λα ελζσκαησζνύλ ζηελ Ηαηξηθή Φξνληίδα ηνπ αζζελνύο
38

.                                                                       

Δίλαη ελδεηθηηθό πσο ελώ ην 1992 ππήξρε κόλν κηα Ηαηξηθή ρνιή ζηηο 

Ζ.Π.Α. πνπ λα πξνζθέξεη έλα επίζεκν course ζρεηηθά κε 
Πλεπκαηηθόηεηα θαη Ηαηξηθή θαη κάιηζηα ππό κνξθήλ επηιεγόκελνπ 

καζήκαηνο ,ζήκεξα πεξηζζόηεξεο από 70 Ηαηξηθέο ζρνιέο πξνζθέξνπλ 

αλάινγα πξνγξάκκαηα ,νη πεξηζζόηεξεο ζε ππνρξεσηηθή βάζε. 
 

   Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ ,ζαλ παξάδεηγκα ηνπ απμεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα απηό ην ζέκα ,πσο ζε αλαδήηεζε ζην PUB-MED , 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο-θιεηδηά : SPIRITUALITY AND HEALTH 
αλεπξέζεζαλ  3262 απνηειέζκαηα, όηαλ ε αλαδήηεζε :SPIRITUALITY 

AND RELIGION έδσζε 4548 απνηειέζκαηα. 

 
   ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ππάξρεη έλαο δηαξθώο απμαλόκελνο όγθνο 

πιεξνθνξηώλ πνπ δεηθλύεη ηνλ ξόιν πνπ παίδεη ε Πλεπκαηηθόηεηα θαη 

ηδίσο ε Θξεζθεπηηθόηεηα ζην πσο αληηιακβάλνληαη νη αζζελείο κε 

ρξόληεο λόζνπο ηελ αζζέλεηά ηνπο. ην εμσηεξηθό ππάξρνπλ παιηόηεξεο 
ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο  πνπ ζεκειηώλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ή θαη 

αθόκα δεηθηώλ όπσο ε ζλεζηκόηεηα θαη ε ζλεηόηεηα ζε αζζελείο κε 

απμεκέλν αίζζεκα Θξεζθεπηηθόηεηαο
39,40,41

 .  
 

   ε πην λέεο αλαζθνπήζεηο, όπσο απηή ησλ Powell, Shahabi θαη 

Thoresen: Religion and Spirituality : Lincages to Physical Health 
42

,     
πνπ επηρεηξεί λα δηαθσηίζεη ηελ ζρέζε κεηαμύ  Π/Θ  θαη Θλεηόηεηαο, 

Θλεζηκόηεηαο, Αλαπεξίαο θαη Απνθαηάζηαζεο κεηά από αζζέλεηα 

εμάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 

 ππάξρεη δπλαηή, ζηαζεξή, πξννπηηθή  κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

ζλεζηκόηεηαο πνπ κπνξεί λα θζάλεη ην 25% ζε πγηή ζξεζθεπόκελα 
άηνκα. 

 ε Θ ή ε Π έρεη πξνζηαηεπηηθό ξόιν απέλαληη ζηελ Καξδαγγεηαθή 

λόζν πξνσζώληαο έλα πην πγηεηλό ηξόπν δσήο. 

 δελ απνδεηθλύεηαη ζρέζε κεηαμύ βαζκνύ ηεο Θ θαη θπζηθήο 

πγείαο.  

 δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη ε Θ/Π επηβξαδύλεη ηελ πξόνδν ηνπ 
Καξθίλνπ ή όηη βειηηώλεη ηελ απνθαηάζηαζε από νμεία αζζέλεηα 

παξόιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο γηα ην ηειεπηαίν. 
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   Οη Seeman T., Dubin L.θαη  Seeman M  ζηελ αλαζθόπεζε: 

Religiosity/Spirituality and Health :A Critical Review of the Evidence for 
Biological Pathways αλαθέξνπλ όηη ε Π/Θ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε κεησκέλε 

αξηεξηαθή πίεζε, ιηγόηεξν ιίπνο θαη θαιύηεξε άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

απέλαληη ζηελ αζζέλεηα
43

. 

 
    

   ην ηέινο θάζε έξεπλαο ζπληζηώληαη πεξηζζόηεξεο κειέηεο γηα λα 

πξνθύςνπλ θαιύηεξα ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα. Πνιιέο θνξέο 
όκσο, νη κειέηεο απηέο κπνξεί λα εμάγνπλ αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα: 

 

   Ζ κειέηε Μayo prayer study  ( Intercessory Prayer and 

Cardiovascular Disease Progression in a Coronary Care Unit 

Population: A Randomized Controlled Trial) ζπκπεξαίλεη όηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο πξνζεπρήο- ε πξνζεπρή ελόο ή πεξηζζόηεξσλ 

αηόκσλ γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ άιινπ- δελ έρεη ζεκαληηθά 
απνηειέζκαηα ζε θιηληθά ζπκπεξάζκαηα ζε πιεζπζκό κηαο 

κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο44. 

 

    Μηα άιιε έξεπλα, ε : Spirituality, Religion, and Clinical Outcomes in 

Patients Recovering From an Acute Myocardial Infarction
45

 ,πξνζπάζεζε 

λα πξνζεγγίζεη ηελ πξννπηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο 

θαη πγεία  ζε έλα δείγκα από αζζελείο κε Καηάζιηςε ή ρακειή 
θνηλσληθή ππνζηήξημε, πνπ επέδεζαλ ελόο Ο.Δ.Μ. Οη αζζελείο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απηή παξαθνινπζήζεθαλ θαηά κέζν όξν γηα 

18 κήλεο κεηά ηελ πξνζβνιή γηα πξόζβαζε ζε όιεο ηηο αηηίεο ζαλάηνπ 
θαη γηα επαλαεκθαληδόκελν Ο.Δ.Μ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: Γελ 

βξέζεθαλ ηζρπξέο απνδείμεηο όηη ε πλεπκαηηθόηεηα, ε ζπρλόηεηα 

εθθιεζηαζκνύ ή ε ζπρλόηεηα ηεο πξνζεπρήο ζπλδέεηαη  κε ηελ θαξδηαθή 

ζλεηόηεηα ή ηελ ζλεζηκόηεηα από όιεο ηηο αηηίεο κεηά από Ο.Δ.Μ. ζε 
αζζελείο κε θαηάζιηςε ή/θαη ρακειή θνηλσληθή ππνζηήξημε.  
 
   Αθόκα κηα πξόζθαηε θαη πνιύ κεγάιε κάιηζηα κειέηε, ε: 

The relationship between religion and cardiovascular outcomes and all-
cause mortality in the women's health initiative observational study

46
, 

ζπκπεξηέιαβε  92395 γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε Women's 

Health Initiative Observational Study. Δμεηάζηεθε ε πξννπηηθή ζρέζε 

ηεο ζξεζθεπηηθήο πξνζήισζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζξεζθεπηηθέο 
ηειεηέο, ηεο  δύλακεο θαη παξεγνξηάο από ηελ ζξεζθεία κε επαθόινπζα 

θαξδαγγεηαθά  ζπκβάκαηα θαη ζάλαην.                                              
 
                                                                                                                                                                                                



UOC, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Ρ.Φ.Υ 

[26] 
 

    

   Οη αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ γηα έλα κέζν όξν 7,7 εηώλ θαη 

πξνέθπςαλ hazard  ratios (HR) ησλ κεηαβιεηώλ ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο  

θαη ηεο .Ν. θαη ζαλάηνπ. Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο ηεο Θ ζρεηίζηεθαλ 

κε κεησκέλν θίλδπλν ζλεζηκόηεηαο από όιεο ηηο αηηίεο (all-cause 

mortality).Παξά ην γεγνλόο απηό ,όκσο, νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο δελ 

ζρεηίζηεθαλ κε κεησκέλν θίλδπλν ζλεηόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο από 

.Ν. θαη κάιηζηα, ζε θάπνηα κνληέια ε απηναλαθεξόκελε Θ ζρεηίζηεθε 

κε απμεκέλν θίλδπλν. 

    Ζ κειέηε: Spiritual Well-Being, Emotional Distress, and Perception of 

Health After a Myocardial Infarction ,είρε ζαλ ζθνπό λα εμεηάζεη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθή επδσία (spiritual well-being) ,ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θόπσζε (emotional distress) θαη ηελ αληίιεςε ηεο 

πγείαο, κεηά από Ο.Δ.Μ. Βξέζεθε  όηη ε πλεπκαηηθή επδσία είρε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θόπσζε θαη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ αληίιεςε ηεο πγείαο. ηα ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη 

όηη παξαπάλσ έξεπλα ρξεηάδεηαη γηα λα θαζνξίζεη εάλ ε βειηησκέλε 

πλεπκαηηθά επδσία θαη αληίιεςε ηεο πγείαο ,θαζώο θαη ε κεησκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θόπσζε ζρεηίδνληαη κε βειηησκέλα θιηληθά επξήκαηα
47

.                                                                           

   Σν 2007 δηεμήρζε ζηελ Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε από 

ηνπο Ληνλή θαη ζπλεξγάηεο κηα έξεπλα  πνπ ζαλ ζθνπό είρε ηελ  κειέηε 

ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο ηθαλόηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ stress ζε ζρέζε κε 

ηελ πλεπκαηηθόηεηα (ζξεζθεπηηθόηεηα) ζε θαηνίθνπο κηαο αγξνηηθήο 

πεξηνρήο ηεο . Υξεζηκνπνηήζεθαλ δύν εξσηεκαηνιόγηα, ην πξώην ήηαλ 

ην Royal Free εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη ην δεύηεξν ήηαλ ην εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ αίζζεζε ηεο 

ζπλεθηηθόηεηαο ή SOC (Sense Of Coherence). Καη ηα δύν είραλ 

κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζηελ Διιάδα. Βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηεο θιίκαθαο SOC κε ηελ θιίκαθα γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

πεπνηζήζεηο (p=0,010) θαη ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη 

πλεπκαηηθώλ πεπνηζήζεσλ (p = 0,035)
48

.  

   Σν βέβαην είλαη πσο ρξεηάδεηαη επηπιένλ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηό θαη 

κηα ηέηνηα έξεπλα θνόξηεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζηελ Κξήηε πάιη, κε 

ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμύ .Ν. θαη ςπρνθνηλσληθώλ 

παξαγόλησλ θαη ηελ επίδξαζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ ζηε ρακειή 

επίπησζε ηεο .Ν. ζηνλ ππό εμέηαζε πιεζπζκό
49

. 
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1.4. Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο. 

   Καηόπηλ όισλ όζσλ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δηζαγσγή, θαίλεηαη πσο αλ θαη 

ζην Δμσηεξηθό ππάξρεη κηα ηάζε, έλα δηαξθώο απμαλόκελν ελδηαθέξνλ 

γηα ζέκαηα πνπ μεθεύγνπλ ηεο θιαζζηθήο Ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο, όπσο 

είλαη ε Πλεπκαηηθόηεηα θαη ε Θξεζθεπηηθόηεηα, ζηελ ρώξα καο ην 

ελδηαθέξνλ είλαη αθόκε κηθξό. 

   Έλα θνηλό ζηνηρείν αλάκεζα ζηηο Δπηζηεκνληθέο θνηλόηεηεο, ηεο 

Διιάδαο θαη ησλ άιισλ ρσξώλ, είλαη πσο ην ελδηαθέξνλ απηό 

εθθξάδεηαη θπξίσο από επηζηήκνλεο άιισλ εηδηθνηήησλ πιελ ηεο 

Ηαηξηθήο θαη κάιηζηα από Ννζειεπηέο θαη Φπρνιόγνπο . ην ηκήκα 

απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηελ Βηβιηνγξαθία, είλαη πξνθαλέο όηη ν 

θύξηνο όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ βνήζεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηεο, πξνήιζε από έξεπλεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά Φπρνινγίαο θαη Ννζειεπηηθήο. 

   ην Δμσηεξηθό αιιά θαη ζηε ρώξα καο, αλ εμαηξέζνπκε ηελ κειέηε 

ΑΣΣΗΚΖ θαη εθείλε ηεο Κξήηεο πνπ ζπζρέηηζε ηελ Πλεπκαηηθόηεηα κε 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ην θύξην Ηαηξηθό ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ .Ν. 

θαίλεηαη λα μεθηλάεη από ην ζεκείν πνπ ζπκβαίλεη έλα κείδνλ επεηζόδην 

ζηνλ αζζελή (Ο.Δ.Μ., ηεζάγρε, Α.Δ.Δ.) πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζε 

εηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν. 

   Ση γίλεηαη όκσο κε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ηη γίλεηαη κε ηελ Π.Φ.Τ.; 

Άζρεηα κε ην αλ νη λεώηεξεο έξεπλεο- απμεκέλεο αμηνπηζηίαο ζε ζρέζε 

κε παιαηόηεξεο- ππνδεηθλύνπλ ν αζζελήο κε απμεκέλε Θ/Π  κπνξεί λα 

πξνζδνθά θαιύηεξεο θιηληθέο εθβάζεηο  θαη άζρεηα κε ην αλ θάπνηεο 

κειέηεο εκθαλίδνπλ αληηθξνπόκελα ζηνηρεία, ν αζζελήο ν ίδηνο πηζηεύεη 

όηη ε Θ/Π ηνλ βνεζάεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ ηνπ, όηη νη γηαηξνί 

ζπάληα αζρνινύληαη κε απηά ηα ζέκαηα θαη δειώλεη όηη ν ίδηνο, όκσο, ζα 

ήζειε θάηη ηέηνην
50

.  

   αλ ηαηξόο ηεο Π.Φ.Τ. πηζηεύσ πσο ε αλίρλεπζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

αζζελνύο πξέπεη λα μεθηλάεη ζε απηό ην επίπεδν, ην πξώην. Δπίζεο, πσο 

είλαη θαηξόο ν Ηαηξηθόο θόζκνο  λα κελ απηνπεξηραξαθώλεηαη  κέζα ζηα 

όξηα ηνπ Βην- Ηαηξηθνύ κνληέινπ αιιά λα δηεξεπλά θαη άιινπο 

παξάγνληεο , όπσο απηνύο πνπ εμεηάδνπκε ζε απηήλ ηελ έξεπλα. Καη 
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αθόκα  πσο δελ είλαη κόλν ζεκαληηθό ην ηη πηζηεύνπκε εκείο νη Ηαηξνί γηα 

ην ηη πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ αζζελή, αιιά θαη ην 

ηη ήζειε ν αζζελήο λα γλσξίδνπκε, ώζηε λα ηνλ βνεζήζνπκε.                             

Τπό ην πξίζκα απηό, ινηπόλ, πηζηεύσ θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα απηήο εδώ 

ηεο κειέηεο. 

1.5. Ο ςκοπόσ τησ μελέτησ 
 
   Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη: ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ αζζελώλ κε .Ν. 

θαη ρσξίο .Ν. σο πξνο ην επίπεδν ηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο/ 

Πλεπκαηηθόηεηαο 

 
  Οη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ηεο κειέηεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

1) Ζ δηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Θ/Π ζηνπο αζζελείο κε .Ν. θαη 
ρσξίο .Ν. ζε κηα δνκή Π.Φ.Τ. 

2) Ζ αλαδήηεζε παξαγόλησλ πνπ πξνβιέπνπλ ηε κεηαβνιή ηεο Θ/Π 

αλάκεζα ζηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ηελ ύπαξμε ή όρη Ν. 
 

   Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα είλαη:   

 
   «ε αζζελείο κε  .Ν. ζα ππάξρεη δηαθνξά ηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο 

/Πλεπκαηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε αζζελείο πνπ δελ πάζρνπλ από .Ν. ;» 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

2.1. Σόπνο θαη ρξόλνο ηεο κειέηεο 

   Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μήζπκλαο 

ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ ηεο Λέζβνπ. Απηή πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνύο ηεο 

Μήζπκλαο, ηνπ Βαθεηνύ, ηεο Αξγέλνπ, ηνπ Λεπεηύκλνπ θαη ηεο 

πθακηλέαο, θαζώο θαη ην επίλεην ηεο ηειεπηαίαο, ηελ θάια πθακηλέαο.        

Ζ κειέηε δηεμήρζε από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011. 

2.2. Σύπνο ηεο κειέηεο 

   Πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε παξαηήξεζεο ηνπ ηύπνπ: αζζελώλ-καξηύξσλ 

(case-referents observational study) πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο αζζελείο 

κε .Ν. πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Π.Η. Μήζπκλαο όπνπ θαη ππεξεηώ. 

2.3. Σν εξσηεκαηνιόγην                             

   2.3.1. Δπηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ   

   Γηα ηελ αλαζθό̟πεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, εθαξκόζηεθε ε ηερληθή 

αλαδήηεζεο ησλ ηξηώλ ζηαδίσλ: ρεδηαζκόο-Δθαξκνγή- 

Αμηνιόγεζε.  
 

   Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

                                                                                                                                                                                                                        
 

   1.MEDLINE, πνπ είλαη ε βηβιηνγξαθηθή βάζε ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο ησλ ΖΠΑ ζηελ Ηαηξηθή(National Library of Medicine) θαη 

είλαη π̟ξνζβάζηκε κέζσ ηνπ Pubmed 
(http://www.ncbi.nil.gov/entrez  ή http://www.pubmed.com).  

 

   2.EMBASE,πνπ είλαη ε βηβιηνγξαθηθή βάζε Excerpta Medica, ην 
Δπξσπ̟ατθό αλάινγν ηνπ MEDLINE. 

http://embase.com. 

 

   3.COHRANE.(Cohrane Library) πνπ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο 

 http://www.update- software.com/cochrane/   

                                      
   4. Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο                                                      

(http://www.ekt.gr)  

 

http://www.ncbi.nil.gov/entrez
http://www.pubmed.com/
http://embase.com/
http://www.ekt.gr/
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5. Internet scientific publications(ispub.com) 

 
7. http://elocus.lib.uoc.gr                                                                               

 

9. http://psychiatryonline.org 

 
10. http://www.amjmed.com 

 

11. http://www.iatronet.gr 
 

   Ζ αλαδήηεζε έγηλε ζύκθσλα κε ηελ δηεζλή νξνινγία (MESH) θαη νη 

ιέμεηο-θιεηδηά ήηαλ:                                                                         

Questionnaire ,CAD,Spirituality,Religiosity, Religiousness  θαη : 

Δξσηεκαηνιόγην,.Ν., Πλεπκαηηθόηεηα, Θξεζθεπηηθόηεηα.  

 

   Αλεπξέζεζαλ αξθεηέο θιίκαθεο  πνπ αμηνινγνύλ ηελ Θ/Π θαη 

παξαζέηνπκε θάπνηεο από απηέο :          

 Ζ θιίκαθα ζξεζθεπηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (religious 

orientation scale - ROS), πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο Allport 

θαη Ross (1967), κεηξά ηελ εζσζηξεθή θαη ηελ εμσζηξεθή 

Θ, δειαδή ην πώο ν άλζξσπνο "βηώλεη" ή "ρξεζηκνπνηεί" 

ηελ Θ ηνπ γηα θνηλσληθνύο ζθνπνύο. Μηα κεηα-αλάιπζε 

κειεηώλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ θιίκαθα απηή ππνζηεξίδεη 

όηη ε εζσζηξεθήο Θ ζπλεηζθέξεη ζηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη 

ζηελ παξνπζία ειπίδαο κεηαμύ αζζελώλ κε θαξθίλν καζηνύ, 

ελώ ε εμσζηξεθήο Θ πξνδηαζέηεη ζε πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο κε ηελ αζζέλεηα. Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο ROS 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κεηαμύ αζζελώλ κε 

ρξηζηηαληθή πίζηε. 

 Ζ θιίκαθα πλεπκαηηθήο επεμίαο (spiritual well-being scale - 

SWBS), πνπ πεξηιακβάλεη δύν ππνθιίκαθεο, ηε 

ζξεζθεπηηθή επεμία ("πηζηεύσ όηη ν Θεόο κε αγαπά θαη κε 

θξνληίδεη") θαη ηελ ππαξμηαθή επεμία ("αηζζάλνκαη όηη ε 

δσή είλαη κηα ζεηηθή εκπεηξία"). Παξά ηελ επξεία εθαξκνγή 

ηεο ζε πνηθίινπο πιεζπζκνύο, ε θιίκαθα απηή παξέρεη 

δπζεξκήλεπηα ζπκπεξάζκαηα. 

http://elocus.lib.uoc.gr/
http://psychiatryonline.org/
http://www.amjmed.com/
http://www.iatronet.gr/
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 Ο δείθηεο βαζηθώλ πλεπκαηηθώλ εκπεηξηώλ (index of core 

spiritual experiences - INSPIRIT) κεηξά "βαζηθέο 

πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο" ζρεηηθέο κε ηελ πίζηε ζε κηα 

αλώηεξε δύλακε θαη κηα εζσηεξηθεπκέλε ζρέζε κε απηήλ ηε 

δύλακε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, "Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην 

Θεό;" Τςειόο δείθηεο ζρεηίδεηαη κε πςεινύο ζηόρνπο δσήο 

θαη αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο, κηα ζπκπεξηθνξά πξναγσγήο ηεο 

πγείαο, κε κείσζε ησλ ηαηξηθώλ ζπκπησκάησλ θαη κε 

κεησκέλα επίπεδα πόλνπ. Ζ θιίκαθα απηή κειεηά ην βάζνο 

ησλ Π θαη Θ εκπεηξηώλ θαη κπνξεί λα απνθιείζεη 

ζπλαηζζεκαηηθνύο ή θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ςπρνζσκαηηθέο επηδξάζεηο (π.ρ. λόεκα, εηξήλε, θνηλσληθόο 

πεξίγπξνο). 

 Σν εξσηεκαηνιόγην πνηόηεηαο δσήο ηνπ McGill (McGill 

quality of life questionnaire - MQOL) είλαη έλα 

πνιπδηάζηαην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο, κε 

ππνθιίκαθεο πνπ κεηξνύλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 

ζπκπηώκαηα, ην αίζζεκα επεμίαο, ηελ θνηλσληθή ζηήξημε 

θαη ηηο ππαξμηαθέο αλεζπρίεο. Οη εηζεγεηέο ηεο αλαθέξνπλ 

όηη ε ππνθιίκαθα πνπ κεηξά ην αίζζεκα επεμίαο 

ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ θιίκαθα πνπ κεηξά 

απνθιεηζηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ζε 

παξεγνξεηηθή αγσγή, ησλ αζζελώλ κε Aids ή κε θαξθίλν. 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ππνθιίκαθαο πεξηγξάθνπλ ηελ 

αηνκηθή ηθαλόηεηα λα βξεη θαλείο "λόεκα ζηελ ύπαξμή ηνπ, 

λα έρεη ζηόρνπο, λα βξίζθεη ηε δσή άμηα ηεο πξνζπάζεηαο 

γηα επηβίσζε θαη λα βιέπεη ηελ θάζε κέξα ζαλ έλα δώξν", 

αιιά δελ αλαθέξνληαη ζηηο ηξέρνπζεο Θ ή Π πεπνηζήζεηο ή 

πξαθηηθέο ηνπ εξσηώκελνπ. Έηζη, νη εξσηήζεηο απηέο 

δηεξεπλνύλ θπξίσο ςπρνινγηθέο ζπληζηώζεο, όπσο ε 

αηζηνδνμία ή ν ζεηηθόο αληίθηππνο από ηηο Θ θαη ηηο Π 

πξαθηηθέο ηνπ αηόκνπ. 

  Ζ ιεηηνπξγηθή εθηίκεζε ηεο ζεξαπείαο ρξνλίαο λόζνπ - 

πλεπκαηηθή επεμία (Functional assessement of chronic 

illness therapy-spiritual well-being - FACIT-SpWB) κεηξά 

πιεπξέο ηεο Π όπσο ην λόεκα, ε αξκνλία, ε εζσηεξηθή 

εηξήλε, θαζώο θαη ηε δύλακε θαη ηελ αζθάιεηα πνπ 
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παξέρνληαη από ηε Θ. Ζ κέηξεζε απνηειείηαη από 8 

εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνύλ ην αίζζεκα ηνπ λνήκαηνο ηεο 

δσήο (π.ρ. "έρσ έλα ιόγν γηα λα δσ") θαη 4 εξσηήζεηο πνπ 

εμεηάδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο πίζηεο σο εξγαιείν 

πξνζαξκνγήο (π.ρ. "βξίζθσ θαηαθύγην ζηηο Θ ή ζηηο Π 

πεπνηζήζεηο κνπ"). Ζ θιίκαθα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα 

κεγάιε, πνιπθεληξηθή κειέηε ζε αζζελείο κε θαξθίλν ή 

Aids. Βξέζεθαλ πνιιέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο FACIT-

SpWB θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ. Ζ θιίκαθα έρεη 

κεηαθξαζζεί ήδε ζε πνιιέο γιώζζεο γηα δηεζλή ρξήζε. 

Υξεζηκνπνηώληαο ιίγεο άκεζεο αλαθνξέο ζε Θ ή Π πηζηεύσ 

θαη πξαθηηθέο, ε θιίκαθα απηή (όπσο θαη ε MQOL) κεηξά 

ηελ έκκεζε ζεηηθή επίδξαζε ηεο Θ θαη ηεο Π ζηε δηάζεζε 

θαη ην αίζζεκα επεμίαο ηνπ αζζελνύο. 

 Ζ δηεξεύλεζε ησλ ζπζηεκάησλ πεπνηζήζεσλ (Systems of 

Beliefs Inventory - SBI-15). 

 H Brief RCOPE. 

 Ζ θιίκαθα πλεπκαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη πεπνηζήζεσλ 

Spiritual involvement and beliefs scale – SIBS
51

.    

 Σν Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs 

ησλ King et al.(1995) θαη ε Self-report version (2001) 
52,53

. 

 Τα  Mayers' Lifestyle Questionnaire (1,2 και 3)54.   

   Από απηά, κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά είλαη ηα ηξία ηειεπηαία (κε 

εμαίξεζε ην Mayers’ Lifestyle Questionnaire 3),θαζώο θαη ην FACIT-

SpWB. 

   Γηα ηελ επρξεζηία ηνπ, ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ επαλαιεςηκόηεηά  ηνπ, 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην γεληθό πιεζπζκό αιιά θαη ηελ ζηάζκηζή ηνπ ζε 

δείγκα γεληθνύ πιεζπζκνύ, επηιέρζεθε ε ειιεληθή κνξθή ηνπ Self-report 

version ηνπ 2001ηνπ  Royal Free Interview for Spiritual and Religious 

Beliefs όπσο κεηαθξάζηεθε από ηνπο : Γ. απνπληδή -Κξέπηα, Μ. 

γάληδν, Α. Γεκεηξηάδνπ θαη Η. Καινθηζζνύδε, ην 2003
55

. 

 

 

   2.3.2. Πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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   Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ ηε κειέηε είλαη ην 

Royal  Free εξσηεκαηνιόγην γηα ηα Θξεζθεπηηθά θαη Πλεπκαηηθά 

πηζηεύσ. 

    Καηά ηε δηαδηθαζία ζηάζκηζήο ηνπ ζηνλ Διιεληθό πιεζπζκό από ηνπο 

απνπληδή-Κξέπηα θαη ζπλεξγάηεο
56

, αλαθέξεηαη θαιή εζσηεξηθή 

ζπλάθεηα ηεο πλεπκαηηθήο θιίκαθαο ηόζν γηα ην δείγκα ειέγρνπ 

(Cronbach’s alpha : 0,83 ,item-total correlations : 0.51-0.73) όζν θαη γηα 

ην δείγκα επαλειέγρνπ (Cronbach’s alpha : 0,84 ,item-total correlations : 

0.52-0.75) ,όπσο θαη  Pearson  correlation  coefficient γηα ην ζπλνιηθό  

test-retest score ηεο πλεπκαηηθήο θιίκαθαο : 0.754  (p < 0.001). 

    Πεξηιακβάλεη δπν κέξε: ην πξώην αλαθέξεηαη ζε δεκνγξαθηθά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ,όπσο είλαη ε ειηθία, ην θύιν, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ν ηόπνο θαηαγσγήο, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ε 

πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ή ηεο πξνεγνύκελεο εξγαζίαο ζε πεξίπησζε 

αλέξγνπ. Σν δεύηεξν πεξηιακβάλεη ηηο 18 εξσηήζεηο.  

    Οη εξσηήζεηο 3,7,8,9,10,11 είλαη ζπλερείο κεηαβιεηέο νη εξσηώκελνη 

θαινύληαη λα δηαιέμνπλ κηα απάληεζε από κηα θιίκαθα από ην 0 έσο θαη 

ην 10. Οη εξσηήζεηο 1, 12, 13, 14 θαη 18 είλαη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

πνπ δεηάλε απάληεζε ζε έλαλ αξηζκό θαηεγνξηώλ.Ζ εξώηεζε 18 εάλ 

απαληεζεί κε: ΝΑΗ ,νδεγεί ζε κηα ζπλερή κεηαβιεηή κε απάληεζε από ην 

0 έσο θαη ην 10,πάιη.  

    Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο  King et al. κεηαθξάδνληαη 

σο εμήο:   

    Ζ εξώηεζε 1 είλαη κηα πεξηγξαθή ηεο άπνςεο ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ 

θόζκν. Οη  εξσηήζεηο 4-6 πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζρώξεζε ηνπ αηόκνπ ζε 

θάπνηα ζξεζθεπηηθή νκάδα θαη ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπ πξαθηηθή. Ζ 

εξώηεζε 7 είλαη κηα κέηξεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο  γηα ην άηνκν ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηνπ πξαθηηθήο. Οη εξσηήζεηο 3 θαη 8-11 αζξνίδνληαη ζε 

έλα spiritual scale score (Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο, ζε ειεύζεξε 

κεηάθξαζε) πνπ κεηξά ηελ ηζρύ ηεο πλεπκαηηθήο πίζηεο ζε θάπνηνλ πνπ 

δηαζέηεη έζησ θαη θάπνηα. Σα ζπλνιηθά ζθνξ κπνξνύλ λα είλαη από 0 έσο 

θαη 50.                                                 
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   Οη εξσηήζεηο 14-18 αθνξνύλ ηνλ επηπνιαζκό θαη ηελ θύζε ηεο 

πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο θαη αλαπηύρζεθαλ θαη ηππνπνηήζεθαλ ζηε self-

report version. 

   Αο ζεκεησζεί όηη ζην paper ηνπ 2001 ππήξρε έλα ηππνγξαθηθό ιάζνο 

πνπ πεξηειάκβαλε θαη ηελ εξώηεζε 7 ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ spiritual 

scale score.Απηό δηνξζώζεθε από ηνπο ζπγγξαθείο. 

2.4. Γεηγκαηνιεςία 

   Ο ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μήζπκλαο αλέξρεηαη 

ζύκθσλα κε ηα κεηξώα ηνπ Γήκνπ ζε 2785 άηνκα (1300 άξξελεο θαη 

1485 γπλαίθεο). Ζ πξαγκαηηθόηεηα όκσο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή αθνύ 

από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξώα πνιινί δελ είλαη κόληκνη θάηνηθνη 

θαη έηζη ν πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο . Απηό 

ηεθκεξηώλεηαη θαη από ηελ ηειεπηαία Απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ πνπ 

έδσζε ζπλνιηθό αξηζκό  2190 αηόκσλ.  

   Δπηπιένλ, αλ θαη ην Π.Η. Μήζπκλαο έρεη επίζεκν πιεζπζκό επζύλεο 

ηνλ πιεζπζκό ηεο Μήζπκλαο- θαη ηνπ Βαθεηνύ (ζαλ εμππεξεηνύκελνπ 

Ηαηξείνπ)- θαη ν πιεζπζκόο ηεο Αξγέλνπ ,ηνπ Λεπεηύκλνπ θαη ηεο 

πθακηλέαο εμππεξεηνύληαη από ην Π.Η. πθακηλέαο, ελ ηνύηνηο 

ππάξρνπλ πνιινί θάηνηθνη ησλ παξαπάλσ νηθηζκώλ πνπ πξνζέξρνληαη 

γηα εμέηαζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζην Π.Η. Μήζπκλαο. Δδώ, πηζαλώο, 

παίδεη ξόιν ην όηη ν πξαγκαηνπνηώλ ηε κειέηε απηή είλαη θαη ν 

κνλαδηθόο εηδηθεπκέλνο Ηαηξόο ζε όιν ην Βόξεην ηκήκα ηεο Λέζβνπ, 

πιελ ελόο Παζνιόγνπ ηνπ Η.Κ.Α. 

   Έηζη ινηπόλ, ζηα αξρεία ηνπ Π.Η. Μήζπκλαο ελώ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζαλ αζζελείο θαη θάηνηθνη όισλ ησλ νηθηζκώλ, ζαθώο δελ εκπεξηέρνληαη 

θαη όινη νη αζζελείο κε .Ν. νιόθιεξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο. Ο 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αζζελώλ κε .Ν. ζηα αξρεία καο είλαη 88 άηνκα, 

εθ ησλ νπνίσλ 48 γπλαίθεο θαη 40 άλδξεο. Δμ απηώλ 15 αζζελείο (10 

γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο) πξνέξρνληαη από ηνπο άιινπο νηθηζκνύο θαη 63 

από ηνλ πιεζπζκό επζύλεο καο. Όινη έρνπλ γλσκαηεπζεί από 

Καξδηνιόγν. 

   ηνλ πιεζπζκό επζύλεο καο ινηπόλ, αλ δερηνύκε ηα ζηνηρεία ηεο 

ηειεπηαίαο απνγξαθήο πνπ ηνλ δίλνπλ 1330 άηνκα ν αδξόο ππνινγηζκόο 

ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο .Ν. δίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ 4,73%.  
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   Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο έγηλε πξνζπάζεηα λα αλεπξεζνύλ 

θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη νη 88 θαηαγεγξακκέλνη 

αζζελείο. Αλεπξέζεζαλ 67 αζζελείο εθ ησλ νπνίσλ 7 δελ δέρηεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα,5  επέζηξεςαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα πνιύ 

θαζπζηεξεκέλα θαη ελώ είρε πξνρσξήζεη ε επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη 5 ελώ ηα παξέιαβαλ δελ ηα επέζηξεςαλ θαζόινπ.                                    

Σειηθά ζπκπιεξώζεθαλ 50 (Ν=50) εξσηεκαηνιόγηα από αζζελείο κε 

.Ν. ,ηα 32 (πνζνζηό 64%) από γπλαίθεο θαη ηα 18 (πνζνζηό 36%) από 

άλδξεο. 

   Οη αζζελείο  απηνί ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο αλάινγα κε ηελ ειηθία, 

ήηνη: 

40-59 εηώλ    /     60-79 εηώλ    /80 εηώλ θαη άλσ. 

   Καηόπηλ, δεκηνπξγήζεθε έλα δεύηεξν δείγκα (νκάδα ειέγρνπ) κε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία από ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο πνπ λα έρεη ηελ 

ίδηα ζύλζεζε θαηά ειηθηαθή νκάδα θαη θύιν κε ην πξώην δείγκα. Ζ κόλε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα 2 δείγκαηα ήηαλ ε παξνπζία/απνπζία .Ν.  

   Οη εθινγηθνί θαηάινγνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηζη ώζηε νη 9 αζζελείο κε 

.Ν. πνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγηα θαη πξνεξρόηαλ από ηνπο 

άιινπο νηθηζκνύο λα ηύρνπλ αληηπξνζώπεπζεο ζην δεύηεξν δείγκα από 

άηνκα ησλ ίδησλ νηθηζκώλ. Απηό έγηλε γηα ηνλ ιόγν όηη ζα κπνξνύζε λα 

ππάξρεη δηαθνξά θνπιηνύξαο αλάκεζα ζηνπο ηνπξηζηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο νηθηζκνύο ηεο Μήζπκλαο θαη ηεο θάιαο 

πθακηλέαο θαη ζηνπο αγξνηηθά/θηελνηξνθηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπο ηεο 

Αξγέλνπ, ηνπ Λεπεηύκλνπ θαη ηεο πθακηλέαο. 

   Από απηό ην δεύηεξν δείγκα 4 άηνκα αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ έξεπλα θαη ρξεηάζηεθε λα αληηθαηαζηαζνύλ κε άιια, ίδηαο 

ειηθηαθήο νκάδαο θαη θύινπ. Άιια πξνβιήκαηα ζηελ ζπιινγή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δελ παξνπζηάζηεθαλ. 

2.5. Δθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο  

   Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δείγκαηνο θάλακε ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο, κε 

βάζε ην άξζξν ησλ Walsh et. Al ηνπ 2002
57

, πνπ αλέθεξε κέζν όξν 

27,1(κε ηππηθή απόθιηζε 13,1) ζηελ Αγγιία. 

α) Ο Γ.Π. αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη ζηα δύν δείγκαηα.  
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 β) Ζ κέζε ηηκή ηνπ ζην κηα νκάδα είλαη 27,1(κε ηππηθή απόθιηζε 13,1) 

 γ) ε κέζε ηηκή ηνπ ζηελ άιιε νκάδα είλαη θαηά 30% απμεκέλε, δειαδή 

35,2 (θαη κε ηππηθή απόθιηζε 15) 

 δ) Τπνζέηνπκε όηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ έιεγρν T-test γηα δύν 

νκάδεο(Σwo Sample T-test) γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ ν Γ.Π. δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα δύν δείγκαηα. 

   Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό PASS 

Statistics ηνπ 2011ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ηα εμήο: όηη 

έλα δείγκα 49 αηόκσλ αλά νκάδα έρεη 81% δύλακε λα αληρλεύζεη 

δηαθνξά 30% (8,1 κνλάδεο ζηελ θιίκαθα ηνπ Γ.Π.)  αλάκεζα ζηηο δύν 

νκάδεο, έρνληαο νξίζεη ζαλ επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ην 95%, 

ρξεζηκνπνηώληαο σο ζηαηηζηηθό έιεγρν ην Σwo Sample T-test.  

2.6. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

   ην πξώην κέξνο ηεο εξγαζίαο έγηλε παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 2 νκάδσλ (Οκάδα Διέγρνπ θαη Οκάδα 

Μειέηεο) όπνπ παξνπζηάδνληαη ε δηάκεζνο (ειάρηζην, κέγηζην) γηα ηελ 

ειηθία, θαζώο θαη νη ζπρλόηεηεο γηα ην θύιν, ηελ νηθ. θαηάζηαζε, ηελ 

θαηαγσγή θαη ηελ εξγαζία. Ο κε-παξακεηξηθόο έιεγρνο Mann-Whitney 

έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ δηαθνξέο ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή 

ησλ 2 νκάδσλ θαη έιεγρνη Pearson's Chi Square  γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ππόινηπα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ. 

   Δλ ζπλερεία έγηλε παξνπζίαζε ζπρλνηήησλ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (δηάκεζνο, ειάρηζηε/κέγηζηε ηηκή) θαζώο θαη έιεγρνη 

ρ^2 θαη Mann-Whitney γηα λα δηαπηζησζεί αλ πξνθύπηνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ. 

Καηόπηλ έγηλε θαηαζθεπή ηνπ κεγέζνπο ηνπ Γείθηε Θξεζθεπηηθόηεηαο. 

   Έγηλε έιεγρνο ζπλάθεηαο κε αλάιπζε ηνπ δείθηε Chronbach όπνπ 

παξαηεξήζεθε θαιή ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ εξσηήζεσλ από ηηο νπνίεο 

θαηαζθεπάζακε ηνλ δείθηε Θξεζθεπηηθόηεηαο.  

   Έγηλε παξνπζίαζε ηνπ δείθηε Θξεζθεηηθόηεηαο αλά νκάδα κειέηεο κε 

ηελ ρξήζε Σεηαξηεκνξίσλ (Quartiles) θαη κε-παξακεηξηθόο έιεγoο 
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Mann-Whitney γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε θιίκαθα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ. 

   Σέινο έγηλε επαλαθσδηθνπνίεζε ηνπ δείθηε Θξεζθεπηηθόηεηαο όπνπ ην 

κέγεζνο από ζπλερέο έγηλε δπαδηθό (binary) κε ηελ κέζνδν ηνπ binary 

split (δειαδή κε ηελ ρξήζε ηεο δηακέζνπ). Έηζη ινηπόλ ν δείθηεο 

Θξεζθεπηηθόηεηαο "ρσξίζηεθε" ζε 2 θαηεγνξίεο "ρακειόο δείθηεο 

Θξεζθεπηηθόηεηαο" θαη "πςειό δείθηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο".  

   Δλ ζπλερεία έγηλε ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε (logistic regression) κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ δπαδηθό δείθηε Θξεζθεπηηθόηεηαο θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ νκάδα κειέηεο (Αζζελείο κε/ρσξίο 

ζηεθαληαία λόζν) θαη ην θύιν ηνπ εξσηεζέληoο, κε δεδνκέλε ηελ ύπαξμε 

Θξεζθεπηηθήο θαηαλόεζεο ηεο δσήο εθ κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ. 

7. Βην-εζηθή  

   Εεηήζεθε θαη ειήθζε άδεηα από ην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή 

ε έξεπλα.  

   Εεηήζεθε θαη ειήθζε άδεηα από ηελ Καζεγήηξηα Γ. απνπληδή-Κξέπηα 

ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ειιεληθή έθδνζε ηνπ Royal  Free Interview  

for  Spiritual  and  Religious Beliefs. Ζ άδεηα απηή δόζεθε κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.  

   ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δόζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αλαθεξόηαλ ν ζθνπόο ηεο κειέηεο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

   Conflict of interest:  όρη. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ίδηνπο 

πόξνπο.  
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

3.1. Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα.                        

Πίλαθαο 1. Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ηνηρεία 

 Οκάδα Δξσηεζέληνο  

 Οκάδα  Διέγρνπ 

(n=50) 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

(n=50) 

n (%) 

P-Value 

Ηλικία  

Median  

 (Min, Max) 

71  

(40 – 91) 

77  

(45 – 88) 
0.049

1
 

Φύλο n(%)  

Γπλαίθα 32 (64) 32 (64) 
1.000

2
 

Άληξαο 18 (36) 18 (36) 

Οικ. Κατάσταση 

n(%) 

 

Παληξεκέλνο-ε 33 (66) 29 (58) 
0.410

3
 

Υήξνο-α/Άγακνο 17 (34) 21 (42) 

Καταγωγή n(%)  

Β. Αηγαίν 47 (94) 46 (92)  

Αλ. Αηγαίν 2 (4) 3 (6) 
0.900

4
 

Άιιν 1 (2) 1 (2) 

Εργασία n(%)  

Δξγαδόκελνο 16 (32) 7 (14) 
0.032

5
 

πληαμηνύρνο 34 (68) 43 (86) 
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   ηελ εξώηεζε: «Αλ είζηε εξγαδόκελνο-ε, κπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε 

ηελ εξγαζία ζαο;» νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ σο εμήο: 

Από ηελ νκάδα κειέηεο : 

 Έκπνξνο: 1 

 Ναπηηθόο: 1 

Από ηελ νκάδα ειέγρνπ: 

 Ξελνδόρνο: 3 

 Έκπνξνο: 2 

 Φαξάο: 1   

 πκβνιαηνγξάθνο: 1  

 Οηθνγελεηαθή Βνεζόο: 1 

 Δζηηάηνξαο: 1 

 ηελ εξώηεζε: «αλ είζηε άλεξγνο, πνηα ήηαλ ε ηειεπηαία ζαο δνπιεηά;» 

δελ απάληεζε θαλείο θαη από ηηο δύν νκάδεο.                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UOC, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Ρ.Φ.Υ 

[40] 
 

3.2. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ζπιιερζέληα από ην 

εξσηεκαηνιόγην  

Οη παξαθάησ πίλαθεο αθνξνύλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ηνπ θύξηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Πίλαθαο 2a. Δξώηεζε 1. 

Θα ιέγαηε όηη έρεηε κηα ζξεζθεπηηθή ή πλεπκαηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο ζαο; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Θξεζθεπηηθή 37 (74) 39 (78)  

Πλεπκαηηθή 0 (0) 1 (2)  

Θξεζθεπηηθή θαη 

Πλεπκαηηθή 

12 (24) 10 (20)  

Ούηε Θξεζθεπηηθή 

νύηε Πλεπκαηηθή 

1 (2) 0 (0)  

 

Ρίνακασ 2b. Ερϊτθςθ 1 - Επανακωδικοποίθςθ 

Καηαλόεζε ηεο δσήο ζαο; 

 Ομάδα Ελζγχου 

n (%) 

Ομάδα Μελζτθσ 

n (%) 

P-Value 

Μόνο Θρθςκευτικι 37 (74) 38 (78) 
0.680

1
 

Άλλο 13 (26) 11 (22) 

 

 Ρίνακασ 3. Ερϊτθςθ 2 - Επανακωδικοποίθςθ 

Μνξθή πνπ έρνπλ πάξεη ηα Θξεζθεπηηθά/Πλεπκαηηθά πηζηεύσ 

 Ομάδα Ελζγχου 

n (%) 

Ομάδα Μελζτθσ 

n (%) 

P-Value 

Εκκλθςία και προςευχι 18 (75) 17 (61) 
0.2741 

Άλλο 6 (25) 11 (39) 
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Ρίνακασ 4. Ερϊτθςθ 3 (11) 

Πόζν ηζρπξέο είλαη νη ζξεζθεπηηθέο/πλεπκαηηθέο απόςεηο ζαο γηα ηε δσή; 

 Ομάδα Ελζγχου 

n (%) 

Ομάδα Μελζτθσ 

n (%) 

P-Value 

Median 10 10 
0.1281 

(Min,Max) (3 , 10) (5 , 10) 

 

   Ζ εξώηεζε 4 αθνξνύζε ζηελ έληαμε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ζξεζθεία                                                                           

   Οη απαληήζεηο από ηελ νκάδα κειέηεο ήηαλ:  

 Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο:                                46 (92%) 

 Υξηζηηαλόο Δπαγγειηζηήο:                            3   (6%)  

 Καζνιηθόο:                                                    1   (2%) 

   Οη απαληήζεηο από ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ:  

 Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο:                                 46 (92%)  

 Υξηζηηαλόο Δπαγγειηζηήο:                             2   (4%) 

 Καζνιηθόο:                                                     1   (2%) 

 Γελ αθνινπζώ θάπνηα ζξεζθεία:                  1   (2%)                                                

                                                                                                                                                                                                                                      

ηελ εξώηεζε 5, πνπ δεηνύζε παξαπάλσ ιεπηνκέξεηεο δελ απάληεζε 

θαλείο θαη από ηα δπν δείγκαηα. 

   Ζ εξώηεζε 6 αθνξά ζηελ άζθεζε ζξεζθεπηηθώλ πξαθηηθώλ, πνπ 

δεηθλύνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνηα ζξεζθεία. Παξαζέηνπκε 

μερσξηζηνύο πίλαθεο γηα θάζε ππνεξώηεζε απηήο. 
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Πίλαθαο 5a. Δξώηεζε 6α  

Άζθεζε Πξνζεπρήο 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 28 (78) 31 (86) 

0.532
1
 

Μαδί κε άιινπο 3 (8) 1 (3) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

5 (14) 4 (11) 

 

Πίλαθαο 5β. Δξώηεζε 6β  

Άζθεζε Σειεηνπξγίαο 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 10 (71) 10 (67) 

0.617
1
 

Μαδί κε άιινπο 2 (14) 1 (7) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

2 (14) 4 (27) 

 

Πίλαθαο 5γ. Δξώηεζε 6γ  

Άζθεζε Γηαινγηζκνύ 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 9 (100) 4 (100) 

- 
Μαδί κε άιινπο 0 (0) 0 (0) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

0 (0) 0 (0) 
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Πίλαθαο 5δ. Δξώηεζε 6δ  

Γηάβαζκα θαη Μειέηε 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 14 (58) 13 (65) 

0.871
1
 

Μαδί κε άιινπο 9 (38) 6 (30) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

1 (4) 1 (5) 

 

Πίλαθαο 5ε. Δξώηεζε 6ε  

Δπαθή κε Θξεζθεπηηθό Ζγέηε 

 ΟκάδαΔιέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 6 (33) 17 (61) 

0.161
1
 

Μαδί κε άιινπο 9 (50) 7 (25) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

3 (17) 4 (14) 

 

Πίλαθαο 6. Δξώηεζε 7 

Πόζν ζεκαληηθή γηα εζάο είλαη ε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζαο πηζηεύσ 
ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 9 10 
0.247

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (1 , 10) 
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Πίλαθαο 7. Δξώηεζε 8 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ εαπηό ζαο ε 
νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

 

 

Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 8 8 
0.305

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

 

Πίλαθαο 8. Δξώηεζε 9 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ εαπηό ζαο ε 
νπνία επεξεάδεη ηε δύλακή ζαο λα αληεπεμέξρεζηε ζηα ζπκβάληα ηεο δσήο 

ζαο; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 9.5 10 
0.160

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

 

 

Πίλαθαο 9. Δξώηεζε 10 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ επαηό ζαο ε 

νπνία επεξεάδεη ηα παγθόζκηα γεγνλόηα πρ. Πόιεκνη; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 2.5 2.0 
0.946

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 
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Πίλαθαο 10. Δξώηεζε 11  

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ επαηό ζαο ε 
νπνία επεξεάδεη ηα παγθόζκηα γεγνλόηα πρ. Πόιεκνη; 

 ΟκάδαΔιέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 6.5 8.0 
0.213

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

 

Πίλαθαο 11. Δξώηεζε 12  

Δπηθνηλσλία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε θάπνηα πλεπκαηηθή δύλακε 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 19 (38) 18 (36) 

0.272
1
 Ναη 28 (56) 24 (48) 

Αβέβαηνο 3 (6) 8 (16) 

 

 

 

    Οι 24 αςκενείσ τθσ ομάδασ Α που απάντθςαν : ΝΑΙ προςδιόριςαν τθν 

μορφι τθσ επικοινωνίασ με πνευματικι δφναμθ ωσ εξισ: 

 Ρροςευχι: 16 (66,67%)   

 Μονόδρομθ επικοινωνία: 1 (4,17%) 

  Δεν προςδιόριςαν:7 (29,17%) 

 

 Οι 28 αςκενείσ τθσ ομάδασ Β που απάντθςαν : ΝΑΙ προςδιόριςαν τθν 

μορφι τθσ επικοινωνίασ με πνευματικι δφναμθ ωσ εξισ: 
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 Ρροςευχι: 19 (67,86%) 

 Ρροςευχι-πίςτθ: 1 (3,57%) 

 Ρροςευχι -παράκλθςθ: 2 (7,14%) 

 Δεν προςδιόριςαν: 6 (21,43%) 

 

Πίλαθαο 12. Δξώηεζε 13  

Ννκίδεηε όηη ππάξρνπκε κε θάπνηα κνξθή θαη κεηά ην ζάλαηό καο; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 15 (30) 16 (32) 

0.165
1
 Ναη 12 (24) 5 (10) 

Αβέβαηνο 23 (46) 29 (58) 

 

 

   Οι 5 αςκενείσ τθσ ομάδασ Α που απάντθςαν: ΝΑΙ  περιζγραψαν τθν 

μορφι φπαρξθσ μετά τον κάνατο ωσ εξισ: 

 Σαν πνεφμα:  2 (40%) 

 Σαν ψυχι:     1 (20%) 

 Με γζννθςθ ςαν άλλοσ άνκρωποσ:   1 (20%) 

 Δεν προςδιόριςαν μορφι:    1 (20%) 

Οι 11 αςκενείσ τθσ ομάδασ Β που απάντθςαν: ΝΑΙ  περιζγραψαν τθν 

μορφι φπαρξθσ μετά τον κάνατο ωσ εξισ: 

 Σαν πνεφμα:  7  (58,33%) 

 Σαν ψυχι:      2 (16,66%) 

 Δεν προςδιόριςαν μορφι:  3 (24,99%)  
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Πίλαθαο 13. Δξώηεζε 14  

Δίραηε πνηέ ζαο κηα έληνλε εκπεηξία θαηά ηελ δηάξθεη ηεο νπνίαο 
αηζζαλζήθαηε θάπνην λέν βαζύ λόεκα ηεο δσήο; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 33 (66) 25 (50) 

0.089
1
 Ναη 15 (30) 17 (34) 

Αβέβαηνο 2 (4) 8 (16) 

 

 

Οι αςκενείσ τθσ Α που απάντθςαν: ΝΑΙ ι ιταν ΑΒΕΒΑΙΟΙ  ιταν ςυνολικά 

25 (17+8) και αντιπροςωπεφουν το 50% του δείγματοσ. 

Οι αςκενείσ από τθσ ομάδα Β που απάντθςαν : ΝΑΙ ι ιταν ΑΒΕΒΑΙΟΙ 

ιταν ςυνολικά 17 (15+2) και αντιπροςωπεφουν το 34% του δείγματοσ. 

    

Πίλαθαο 14. Δξώηεζε 15  

πρλόηεηα πνπ βηώζαηε έληνλε εκπεηξία 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μία θνξά 5 (31) 6 (29) 

0.919
1
 

2-3 θνξέο 6 (38) 7 (33) 

Αξθεηέο θνξέο 3 (19) 6 (29) 

Πνιιέο Φνξέο 2 (13) 2 (10) 

   

 

 



UOC, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Ρ.Φ.Υ 

[48] 
 

Πίλαθαο 15. Δξώηεζε 16  

Γηάξθεηα ηεο έληνλεο εκπεηξίαο 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Λίγα 

Γεπηεξόιεπηα 

10 (67) 13 (68) 

0.914
1
 

Λίγα ιεπηά 5 (33) 6 (32) 

 

Ζ εξώηεζε 17 αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο 

 

Οι απαντιςεισ του δείγματοσ Α ιταν οι εξισ: 

 Ραρουςία Αγίου:                            4    

 Ραρουςία Ραναγίασ:                     3    

 Λάμψθ ςε Εκκλθςία:                      1    

 Λάμψθ ςτο ςκοτάδι:                      1    

 Βοικεια ςε πρόβλθμα υγείασ:    3    

 Ρροειδοποίθςθ ςε Πνειρο:          2    

 Ραρουςία δφναμθσ του Θεοφ:    1    

 Άγγιγμα  Αγίου:                              1 

 Αυτά δε λζγονται:                          1  

 Δεν απάντθςαν:                             8                                                                                 

Οι απαντιςεισ του δείγματοσ Β ιταν οι εξισ: 

 Ραρουςία Αγίου:                              6    

 Ραρουςία Ραναγίασ:                       3    

 Ραρουςία Ανϊτερθσ Δφναμθσ:     1    

 Βοικεια ςε πρόβλθμα υγείασ:      1    

 Σε Πνειρο:                                         1    

 Δεν απάντθςαν:                               5    
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Πίλαθαο 16. Δξώηεζε 18  

Βίσζε κεηαζαλάηηαο εκπεηξίαο 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 50 (100) 50 (100) 
- 

Ναη 0 (0) 0 (0) 

 

 

3.3. Σν επίπεδν ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο/ Θξεζθεπηηθόηεηαο 

ζηα δείγκαηα. 

    Απηό εθθξάδεηαη από ην spiritual scale score (Γείθηεο 

Πλεπκαηηθόηεηαο) πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο 3,8,9,10 θαη 11 όπσο αλαθέξζεθε ζηελ Δηζαγσγή. . 

    Πξηλ παξνπζηάζνπκε ην λέν κέγεζνο ζα αλαιύζνπκε ηελ ζπλάθεηα 

ησλ εξσηήζεσλ. 

    Σν Chronbach’s alpha ησλ 5 εξσηήζεσλ είλαη a=0.693. 

Αλαιπηηθά: 

                                                                                                                                

ΠΗΝΑΚΑ 17 

Αλάιπζε ζπλάθεηαο: Chronbach’s alpha index 

Όιεο νη 

εξσηήζεηο 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

3 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

8 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

9 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

10 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

11 

0.693 0.714 0.583 0.639 0.673 0.587 

 

Παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο ζπλάθεηαο είλαη θαιόο (a=0.693), ελώ αλ 

αθαηξέζνπκε ηελ εξώηεζε 3 από ην κέγεζνο «Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο» 
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παξαηεξνύκε κηα βειηίσζε ζηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηνπ πξνο εμέηαζε 

κεγέζνπο. 

 

Ο Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο 2 νκάδεο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 Respondent Group  

 Control Group 

(n=50) 

n (%) 

Study Group 

(n=50) 

n (%) 

P-Value 

Δείκτης 

Πνεσματικότητας 

 

Median  

 (Min, Max) 

33.5 

(10 – 50) 

37.0  

(12 – 50) 
0.243

1
 

 

Παξνπζίαζε ηνπ Μεγέζνπο «Γείθηε Πλεπκαηηθόηεηαο» κε ηελ ρξήζε 

Quartiles 

 Respondent Group  

 Control Group 

(n=50) 

n (%) 

Study Group 

(n=50) 

n (%) 

Both Groups 

Δείκτης 

Πνεσματικότητας 

 

Min 10.00 10.00 10.00 

Q1 (25%) 24.00 28.00 26.25 

Q2 (Median) 33.50 37.00 36.00 

Q3 (75%) 43.00 40.25 42.00 

Max 50.00 50.00 50.00 
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3.4. Ζ ζρέζε κεηαμύ Πλεπκαηηθόηεηαο/Θξεζθεπηηθόηεηαο 

θαη .Ν.  

 Ο Γείθηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο κεηαηξάπεθε από ζπλερή κεηαβιεηή ζε 

δπαδηθή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ηνπ binary split. Ζ δηάκεζνο ηνπ 

δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο (όηαλ απηή εμεηάδεηαη αλεμάξηεηα από ηελ 

νκάδα κειέηεο) είλαη ίζε κε 36. Θεσξνύκε ινηπόλ σο ρακειό δείθηε 

ζξεζθεπηηθόηεηαο ηηο ηηκέο <36 θαη πςειό δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο ηηο 

ηηκέο ≥36. Σξέρνπκε έλα κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ δπαδηθό δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο 

(ρακειό/πςειό) κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ νκάδα κειέηεο (αζζελείο 

ρσξίο/κε Coronary Disease) ρξεζηκνπνηώληαο σο selection variable ζην 

κνληέιν καο ηνπο εξσηεζέληεο κε ζξεζθεπηηθή (κόλν) θαηαλόεζε ηεο 

δσήο. 

 

Πίλαθαο 18. 

 Λνγηζηηθή Παιηλδξόκεζε πνπ πξνβιέπεη ηνλ θίλδπλν νη εξσηεζέληεο λα 

έρνπλ πςειό δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο (νξίδεηαη σο ≥36) ζε ζρέζε κε 

ηελ νκάδα κειέηεο (ύπαξμε ηεθαληαίαο Νόζνπ ή όρη) θαη ην θύιν ηνπ 

εξσηεζέληνο κε δεδνκέλε (selection variable) ηελ ζξεζθεπηηθή 

θαηαλόεζε ηεο δσήο. 

 

 

Variables Odds 

Ratio 

95% CI P-Value 

Αζζελείο κε ηεθαληαία 

Νόζν 
3.053 

(1.137 – 

8.199) 
0.027 

Γπλαίθα 0.850 
(0.306 – 

2.359) 
0.755 
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 4. ΤΕΖΣΖΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

4.1. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

   Σν θύξην εύξεκα ηεο κειέηεο είλαη όηη νη αζζελείο κε ηεθαληαία Νόζν 

έρνπλ 3 θνξέο απμεκέλν θίλδπλν λα έρνπλ πςειό δείθηε 

ζξεζθεπηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο αζζελείο (όζνπο δειαδή δελ 

έρνπλ ηεθαληαία λόζν) κε δεδνκέλε ηελ Θξεζθεπηηθή θαηαλόεζε ηεο 

δσήο εθ κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ.  

   Απηό ζπκθσλεί θαη κε ηελ λεώηεξε βηβιηνγξαθία ππό ηελ έλλνηα όηη 

παξαηεξείηαη απμεκέλε Θξεζθεπηηθόηεηα ζε αζζελείο κε ζνβαξέο ή 

ρξόληεο παζήζεηο. Ο Koenig δίλεη ηελ εμήγεζε όηη απηό νθείιεηαη 

αθ’ελόο γηαηί νη αζζελείο απηνί είλαη θαηά θύξην ιόγν ειηθησκέλνη- θαη ε 

Θξεζθεπηηθόηεηα παξνπζηάδεη νύησο ή άιισο απμεκέλν επηπνιαζκό 

ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο- θαη αθ’εηέξνπ γηαηί νη αζζελείο απηνί 

θαινύληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ε αζζέλεηα ζηελ 

δσή ηνπο. Ζ Θξεζθεία ηόηε απνθηά ζεκαληηθό ξόιν, είηε πξόθεηηαη γηα 

κηα πξαθηηθή πνπ αθνινπζνύζε ν αζζελήο θαη ζηελ πξν-αζζελείαο δσή 

ηνπ, είηε πξόθεηηαη γηα κηα θαηλνύξηα κέζνδν αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ν Γνιγνζάο ηεο αζζέλεηαο
58

.  

   Σν θύιν ηνπ εξσηεζέληνο δελ απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 

παξάγνληα πξόβιεςεο πςεινύ ή κε δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο. ε 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθό ζε ζρέζε κε ηελ Θ/Π ζε αζζελείο 

κε .Ν. εμεηάδεηαη θπξίσο ην αλ ππάξρνπλ ζεηηθέο θιηληθέο εθβάζεηο από 

ηελ Θ/Π, θαη ζπλήζσο ηα δείγκαηα ησλ αζζελώλ απνηεινύληαη από 

άλδξεο ή γπλαίθεο, όπσο π.ρ. ζηελ κειέηε:The relationship between 

religion and cardiovascular outcomes and all-cause mortality in the 

women's health initiative observational study. Τπάξρνπλ ζηνηρεία ζε 

ειιεληθή κειέηε, απηή ηεο Θεζζαιίαο(44), πνπ δείρλνπλ όηη νη γπλαίθεο 

αλαθέξνπλ πςειόηεξε Θ/Π από ηνπο άλδξεο, αιιά απηό έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ γεληθό πιεζπζκό θαη όρη κε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε λόζν. 

   Από ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηα δεκνγξαθηθά-θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη ηα δύν 

δείγκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ειηθία, κε ηνπο εξσηεζέληεο πνπ 

αλήθνπλ ζην δείγκα Α λα είλαη θαηά 6 ρξόληα γεξαηόηεξνη ζε ζρέζε κε 
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ηνπο εξσηεζέληεο πνπ αλήθνπλ ζην δείγκα Β (P-Value = 0.049) . Οη δύν 

νκάδεο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε όζνλ 

αθνξά ην θύιν ηνπ εξσηεζέληνο, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη 

ηελ θαηαγσγή ηνπ. Σέινο νη 2 νκάδεο δηαθέξνπλ όζνλ αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε, κε ηνπο εξσηεζέληεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

κειέηεο λα είλαη ζπληαμηνύρνη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξσηεζέληεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ (86% έλαληη 68%  κε P-

Value=0.032). Ζ δηαθνξά ζην εξγαζηαθό θαζεζηώο ησλ εξσηεζέλησλ 

είλαη αλακελόκελε εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ 

εξσηεζέλησλ. Δίλαη αλακελόκελν ην πνζνζηό ησλ ζπληαμηνύρσλ λα είλαη 

απμεκέλν ζηελ ειηθηαθή νκάδα κε κεγαιύηεξν κέζνλ όξν ειηθίαο 

δεδνκέλεο θαη ηεο ηζρπξήο ζπζρέηηζεο ησλ 2 απηώλ παξαγόλησλ (P-

Value < 0.0001 κε Spearman’s Rho = - 0.608 καηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

Ζιηθία/Δξγαζηαθή Καηάζηαζε{ζπληαμηνύρνο-εξγαδόκελνο}. 

   Έλα γεγνλόο πνπ θάλεη εληύπσζε είλαη νη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε 1. 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαη από ηα δύν δείγκαηα δειώλνπλ Θξεζθεπηηθή 

θαηαλόεζε ηεο δσήο ηνπο ζε πνιύ πςειά θαη παξεκθεξή πνζνζηά, ελώ 

παξεκθεξή είλαη θαη ηα πνζνζηά απηώλ πνπ δειώλνπλ Θξεζθεπηηθή θαη 

Πλεπκαηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο ηνπο. Απηό ην γεγνλόο δηαρσξίδεη απηή 

ηε κειέηε από άιιεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δηζαγσγή, όπσο απηή ηεο Θεζζαιίαο
32

, θαζώο 

εδώ ε ζεώξεζε ηεο δσήο είλαη θπξίσο Θξεζθεπηηθή. Απηό ζπλάδεη κε 

ηελ γεληθή πεπνίζεζε όηη ε Λέζβνο ζεσξείηαη πεξηνρή κε έληνλε 

Θξεζθεπηηθόηεηα, κε κεγάιν αξηζκό εθθιεζηώλ θαη κνλαζηεξηώλ θαη 

έληνλν ζξεζθεπηηθό ηνπξηζκό, αλ θαη δελ ππάξρεη θάπνηα έξεπλα πνπ λα 

ηεθκεξηώλεη ηελ πεπνίζεζε απηή.                                                        

   Η διαφορά ςτολ Γείθηε Πλεπκαηηθόηεηαο αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο 

είλαη κελ κεηξήζηκε αιιά όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν ίδην ηζρύεη θαη 

ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηακέζνπο ησλ ηηκώλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

επηκέξνπο εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 3,8,9,10 θαη 11). 

   Σν απηό ηζρύεη θαη κε ηηο ππόινηπεο 15 εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα γηα ιόγνπο 

ζύγθξηζεο ησλ δύν δεηγκάησλ αιιά θαη ζαλ βάζε γηα κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή, πνηνηηθή, κειέηε. Οη απαληήζεηο ζε απηέο ηηο 

εξσηήζεηο πάιη δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.(νη πίλαθεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα 3)                                                                                               
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Πηζαλώο, απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κηθξό κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ 

ή/θαη ζηε θύζε ησλ εμεηαδόκελσλ ελλνηώλ θαη ζην είδνο ηεο κειέηεο πνπ 

ζαλ κειέηε παξαηήξεζεο απνηππώλεη έλα ζηηγκηαίν απνηέιεζκα.  

4.2. Οη ζπλέπεηεο ηεο κειέηεο. 

   Σν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα καο ζηε Διιάδα είλαη 

πεξηνξηζκέλν θαη εηδηθά από ηνλ Ηαηξηθό θόζκν. Δίηε απηό είλαη 

απνηέιεζκα πξνζήισζεο ζην Βην-Ηαηξηθό κνληέιν, είηε απνηέιεζκα 

απξνζπκίαο λα αζρνιεζνύλ κε δύζθνια θαη πξνζσπηθά ζέκαηα, όπσο ε 

Θξεζθεπηηθόηεηα θαη ε Πλεπκαηηθόηεηα ηνπ αζζελνύο- θαη απηό δελ 

είλαη κόλν Διιεληθό θαηλόκελν
58

. 

   Διπίδνπκε ηέηνηνπ είδνο κειέηεο λα δώζνπλ έλαπζκα γηα πεξηζζόηεξε 

έξεπλα ζε ηέηνηνπο ηνκείο αιιά θαη ελαζρόιεζε ζηελ θαζ’ εκέξα πξάμε. 

Σν εκπόδην ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ πθίζηαηαη 

πιένλ.  

   Δθηόο απηνύ,από ηελ κειέηε πξνθύπηνπλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα 

αιιά πξνθύπηνπλ θαη άιια εξσηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ 

πεδίν έξεπλαο, όπσο:  

 «ε απμεκέλε Θ/Π ζηνπο αζζελείο κε .Ν. είλαη απνηέιεζκα ηεο ίδηαο ηεο 

λόζνπ ή πξνππήξρε απηήο;» 

«αλ πξνππήξρε, γηαηί δελ έπαημε απνηξεπηηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε ηεο 

λόζνπ;» 

«ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη απμεκέλε Θ/Π θαη ζε Διιελεο αζζελείο κε 

άιιεο ρξόληεο παζήζεηο;» 

«ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη δηαθνξά ζηελ Θ/Π κεηαμύ αζζελώλ κε 

δηαθνξεηηθέο ρξόληεο παζήζεηο;» 

 4.3. Πεξηνξηζκνί 

   Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πιεζπζκό κε ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 

40 εηώλ. Απηό έγηλε γηαηί ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο .Ν. είλαη 

κεγαιύηεξε από απηή ηελ ειηθία θαη κεηά. 
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   Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ εμ αξρήο πεξηνξηζκέλν από ηελ ζηηγκή 

πνπ ε έξεπλα αθνξνύζε αζζελείο κε .Ν. πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλνη ζε 

κηα κηθξή κνλάδα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

   Ζ θαηαλνκή ηεο Θξεζθεπηηθόηεηαο/Πλεπκαηηθόηεηαο ζηα δείγκαηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ είλαη θαλνληθή. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ζηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηάκεζνη θαη όρη νη κέζνη 

όξνη. 

   Δλώ πξνθύπηεη κεηξήζηκε δηαθνξά ηνπ δείθηε Θ/Π κεηαμύ ησλ δύν 
δεηγκάησλ, απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα 

δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ.  

 

4.4.πκπεξάζκαηα 

   Οη αζζελείο ηνπ Π.Η. Μήζπκλαο εκθαλίδνπλ θπξίσο Θξεζθεπηηθή 

θαηαλόεζε ηεο δσήο ηνπο. 

   Δθείλνη πνπ πάζρνπλ από .Ν. εκθαλίδνπλ πςειόηεξε 

Θξεζθεπηηθόηεηα από απηνύο πνπ δελ πάζρνπλ από ηελ ίδηα λόζν. Ζ 

δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη ζηνλ δείθηε Θ/Π είλαη κεηξήζηκε αιιά όρη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

   Οη αζζελείο κε ηεθαληαία Νόζν έρνπλ 3 θνξέο απμεκέλν θίλδπλν λα 

έρνπλ πςειό δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο αζζελείο 

(όζνπο δειαδή δελ έρνπλ ηεθαληαία λόζν) κε δεδνκέλε ηελ 

Θξεζθεπηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο εθ κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ.  

   Σν θύιν ηνπ εξσηεζέληνο δελ απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 

παξάγνληα πξόβιεςεο πςεινύ ή κε δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο. 

   Υξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα ζε απηόλ ηνλ ηνκέα.  
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Παξάξηεκα 1. Πίλαθεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο  

Έρνπκε 2 νκάδεο εξσηεζέλησλ. Σελ νκάδα Μειέηεο ε νπνία απνηειείηαη 

από εξσηεζέληεο κε ηεθαληαία Νόζν θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ νη νπνία 

απνηειείηαη από εξσηεζέληεο ρσξίο ηεθαληαία Νόζν. Ο αξηζκόο ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη n=50 θαη ζηηο 2 νκάδεο 

.Πίλαθαο 1. Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ηνηρεία 

 Οκάδα Δξσηεζέληνο  

 Οκάδα Διέγρνπ 

(n=50) 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

(n=50) 

n (%) 

P-Value 

Ηλικία  

Median  

 (Min, Max) 

71  

(40 – 91) 

77  

(45 – 88) 
0.049

1
 

Φύλο n(%)  

Γπλαίθα 32 (64) 32 (64) 
1.000

2
 

Άληξαο 18 (36) 18 (36) 

Οικ. Κατάσταση 

n(%) 

 

Παληξεκέλνο-ε 33 (66) 29 (58) 
0.410

3
 

Υήξνο-α/Άγακνο 17 (34) 21 (42) 

Καταγωγή n(%)  

Β. Αηγαίν 47 (94) 46 (92)  

Αλ. Αηγαίν 2 (4) 3 (6) 
0.900

4
 

Άιιν 1 (2) 1 (2) 

Εργασία n(%)  

Δξγαδόκελνο 16 (32) 7 (14) 0.032
5
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πληαμηνύρνο 34 (68) 43 (86) 

1
 The non-parametric Mann-Whitney Test was used detect differences in 

Age between groups. 

2 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.000 (d.f. = 1) 

3 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.679 (d.f. = 1) 

4 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.211 (d.f. = 1) 

5 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=4.574 (d.f. = 1) 

Παξνπζίαζε Δξσηήζεσλ Δξσηεκαηνινγίνπ αλά νκάδα Μειέηεο. 

Πίλαθαο 2a. Δξώηεζε 1. 

Θα ιέγαηε όηη έρεηε κηα ζξεζθεπηηθή ή πλεπκαηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο 

ζαο; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Θξεζθεπηηθή 37 (74) 39 (78)  

Πλεπκαηηθή 0 (0) 1 (2)  

Θξεζθεπηηθή 

θαη Πλεπκαηηθή 

12 (24) 10 (20)  

Ούηε 

Θξεζθεπηηθή 

νύηε 

Πλεπκαηηθή 

1 (2) 0 (0)  

 

Πίλαθαο 2b. Δξώηεζε 1 - Δπαλαθσδηθνπνίεζε 

Καηαλόεζε ηεο δσήο ζαο; 

 Οκάδα Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλν 37 (74) 38 (78) 0.680
1
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Θξεζθεπηηθή 

Άιιν 13 (26) 11 (22) 

1
Pearson’s Chi Square = 0.170 on df=1. 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.680) 

Πίλαθαο 3. Δξώηεζε 2 - Δπαλαθσδηθνπνίεζε 

Μνξθή πνπ έρνπλ πάξεη ηα Θξεζθεπηηθά/Πλεπκαηηθά πηζηεύσ 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Δθθιεζία θαη 

πξνζεπρή 

18 (75) 17 (61) 

0.274
1
 

Άιιν 6 (25) 11 (39) 

1
Pearson’s Chi Square = 1.199 on df=1. 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.274) 

 

Πίλαθαο 4. Δξώηεζε 3 (11) 

Πόζν ηζρπξέο είλαη νη ζξεζθεπηηθέο/πλεπκαηηθέο απόςεηο ζαο γηα ηε δσή; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 10 10 
0.128

1
 

(Min,Max) (3 , 10) (5 , 10) 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.128) 
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Πίλαθαο 5a. Δξώηεζε 6α  

Άζθεζε Πξνζεπρήο 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 28 (78) 31 (86) 

0.532
1
 

Μαδί κε άιινπο 3 (8) 1 (3) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

5 (14) 4 (11) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=1.264 (d.f. = 2) 

 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.532) 

Πίλαθαο 5β. Δξώηεζε 6β  

Άζθεζε Σειεηνπξγίαο 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 10 (71) 10 (67) 

0.617
1
 

Μαδί κε άιινπο 2 (14) 1 (7) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

2 (14) 4 (27) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.967 (d.f. = 2) 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.617) 

Πίλαθαο 5γ. Δξώηεζε 6γ  
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Άζθεζε Γηαινγηζκνύ 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 9 (100) 4 (100) 

- 
Μαδί κε άιινπο 0 (0) 0 (0) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

0 (0) 0 (0) 

 

 

Πίλαθαο 5δ. Δξώηεζε 6δ  

Γηάβαζκα θαη Μειέηε 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 14 (58) 13 (65) 

0.871
1
 

Μαδί κε άιινπο 9 (38) 6 (30) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

1 (4) 1 (5) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.267 (d.f. = 2) 

 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.871) 

 

 

Πίλαθαο 5ε. Δξώηεζε 6ε  

Δπαθή κε Θξεζθεπηηθό Ζγέηε 
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 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μόλνο 6 (33) 17 (61) 

0.161
1
 

Μαδί κε άιινπο 9 (50) 7 (25) 

Μόλνο θαη καδί κε 

άιινπο 

3 (17) 4 (14) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=3.652 (d.f. = 2) 

 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.161) 

 

Πίλαθαο 6. Δξώηεζε 7  

Πόζν ζεκαληηθή γηα εζαο είλαη ε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζαο 
πηζηεύσ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 9 10 
0.247

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (1 , 10) 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

 

Πίλαθαο 7. Δξώηεζε 8 (20) 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ επαηό ζαο ε 

νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

Οκάδα Μειέηεο P-Value 
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n (%) n (%) 

Median 8 8 
0.305

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

 

 

 

Πίλαθαο 8. Δξώηεζε 9 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ επαηό ζαο ε 

νπνία επεξεάδεη ηε δύλακή ζαο λα αληεπεμέξρεζηε ζηα ζπκβάληα ηεο 
δσήο ζαο; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 9.5 10 
0.160

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

 

 

Πίλαθαο 9. Δξώηεζε 10 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ επαηό ζαο ε 
νπνία επεξεάδεη ηα παγθόζκηα γεγνλόηα πρ. Πόιεκνη; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 
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Median 2.5 2.0 
0.946

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

 

 

Πίλαθαο 10. Δξώηεζε 11  

 

Πηζηεύεηε ζαο κία πλεπκαηηθή δύλακε ή ηζρύ έμσ από ηνλ επαηό ζαο ε 

νπνία επεξεάδεη ηα παγθόζκηα γεγνλόηα πρ. Πόιεκνη; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Median 6.5 8.0 
0.213

1
 

(Min,Max) (0 , 10) (0 , 10) 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

 

 

 

Πίλαθαο 11. Δξώηεζε 12  

Δπηθνηλσλία κε νπνηδήπνηε ηξόπν κε θάπνηα πλεπκαηηθή δύλακε 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 19 (38) 18 (36) 0.272
1
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Ναη 28 (56) 24 (48) 

Αβέβαηνο 3 (6) 8 (16) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=2.607 (d.f. = 2) 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.272) 

Πίλαθαο 12. Δξώηεζε 13  

Ννκίδεηε όηη ππάξρνπκε κε θάπνηα κνξθή θαη κεηά ην ζάλαηό καο; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 15 (30) 16 (32) 

0.165
1
 Ναη 12 (24) 5 (10) 

Αβέβαηνο 23 (46) 29 (58) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=3.607 (d.f. = 2) 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.165) 

Πίλαθαο 13. Δξώηεζε 14  

Δίραηε πνηέ ζαο κηα έληνλε εκπεηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
αηζζαλζήθαηε θάπνην λέν βαζύ λόεκα ηεο δσήο; 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 33 (66) 25 (50) 

0.089
1
 Ναη 15 (30) 17 (34) 

Αβέβαηνο 2 (4) 8 (16) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=4.828 (d.f. = 2) 

 



UOC, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Ρ.Φ.Υ 

[71] 
 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.089) 

Πίλαθαο 14. Δξώηεζε 15  

πρλόηεηα πνπ βηώζαηε έληνλε εκπεηξία 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Μία θνξά 5 (31) 6 (29) 

0.919
1
 

2-3 θνξέο 6 (38) 7 (33) 

Αξθεηέο θνξέο 3 (19) 6 (29) 

Πνιιέο Φνξέο 2 (13) 2 (10) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.501 (d.f. = 2) 

 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.089) 

 

Πίλαθαο 15. Δξώηεζε 16  

Γηάξθεηα ηεο έληνλεο εκπεηξίαο 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Λίγα Γεπηεξόιεπηα 10 (67) 13 (68) 
0.914

1
 

Λίγα ιεπηά 5 (33) 6 (32) 

1 
The chi-squared test of independence was applied X

2
=0.012 (d.f. = 2) 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο. (P-Value = 0.914) 

Πίλαθαο 16. Δξώηεζε 18  
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Βίσζε κεηαζαλάηηαο εκπεηξίαο 

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

n (%) 

Οκάδα Μειέηεο 

n (%) 

P-Value 

Όρη 50 (100) 50 (100) 
- 

Ναη 0 (0) 0 (0) 

 

Παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο 2 νκάδεο.  

 

Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο 

Ο δείθηεο πλεπκαηηθόηεηαο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ score ησλ 

εξσηήζεσλ 3,8,9,10 θαη 11. 

 

Σν Chronbach’s alpha ησλ 5 εξσηήζεσλ είλαη a=0.693. 

Αλαιπηηθά: 

Αλάιπζε ζπλάθεηαο: Chronbach’s alpha index 

Όιεο νη 

εξσηήζεηο 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

3 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

8 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

9 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

10 

Υσξίο ηελ 

εξώηεζε 

11 

0.693 0.714 0.583 0.639 0.673 0.587 

 

Παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο ζπλάθεηαο είλαη θαιόο (a=0.693), ελώ αλ 

αθαηξέζνπκε ηελ εξώηεζε 3 από ην κέγεζνο «Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο» 

παξαηεξνύκε κηα βειηίσζε ζηελ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηνπ πξνο εμέηαζε 

κεγέζνπο. 
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Γείθηεο Πλεπκαηηθόηεηαο 

 

 Respondent Group  

 Control Group 

(n=50) 

n (%) 

Study Group 

(n=50) 

n (%) 

P-Value 

Δείκτης 

Πνεσματικότητας 

 

Median  

 (Min, Max) 

33.5 

(10 – 50) 

37.0  

(12 – 50) 
0.243

1
 

1
The non-parametric Mann-Whitney Test was used for comparison 

between groups. 

Παξνπζίαζε ηνπ Μεγέζνπο «Γείθηε Πλεπκαηηθόηεηαο» κε ηελ ρξήζε 

Quartiles 

 Respondent Group  

 Control Group 

(n=50) 

n (%) 

Study Group 

(n=50) 

n (%) 

Both Groups 

Δείκτης 

Πνεσματικότητας 

 

Min 10.00 10.00 10.00 

Q1 (25%) 24.00 28.00 26.25 

Q2 (Median) 33.50 37.00 36.00 

Q3 (75%) 43.00 40.25 42.00 

Max 50.00 50.00 50.00 
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Πίλαθαο 5α. Λνγηζηηθή Παιηλδξόκεζε πνπ πξνβιέπεη ηνλ θίλδπλν νη 

εξσηεζέληεο λα έρνπλ πςειό δείθηε ζξεζθεπηηθόηεηαο (νξίδεηαη σο ≥36) 

ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα κειέηεο (ύπαξμε ηεθαληαίαο Νόζνπ ή όρη) θαη 

ην θύιν ηνπ εξσηεζέληνο κε δεδνκέλε (selection variable) ηελ 

ζξεζθεπηηθή θαηαλόεζε ηεο δσήο. 

Variables Odds 

Ratio 

95% CI P-Value 

Αζζελείο κε ηεθαληαία 

Νόζν 
3.053 

(1.137 – 

8.199) 
0.027 

Γπλαίθα 0.850 
(0.306 – 

2.359) 
0.755 

1
Overall likelihood ratio X

2
(on 3 df)=5.241, P-Value=0.073; pseudo 

R
2
=0.067  
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Παξάξηεκα 2. Έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΕΥΝΑΣ 

 

ΑΓΑΡΗΤΕ ΦΙΛΕ/ΑΓΑΡΗΤΗ ΦΙΛΗ,                                                               

ΣΑΣ ΡΑΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΣΕΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.ΑΥΤΟ ΘΑ ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΕΥΝΑΣ,Η ΟΡΟΙΑ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΓΚΙΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ 

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.Ο ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Ρ.Ι. 

ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΤΟ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ ΕΚΝΑΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟ. 

ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΡΟΛΥ. 

 

DEAR FRIEND,                                                                                           

PLEASE HAVE THE KINDNESS TO COMPLETE THE FOLLOWING 

QUESTIONNAIRE WHICH WILL BE USED FOR RESEARCH.THIS 

RESERARCH HAS ALREADY BEEN APPROVED BY THE SCIENTIFIC 

COUNCIL OF THE HOSPITAL OF MYTILENE.THE ONLY PURPOSE 

OF THIS RESEARCH IS TO EXTRACT SCIENTIFIC CONCLUSIONS 

ABOUT THE SPIRITUALITY/RELIGIOSITY OF PATIENTS OF THE 

MEDICAL OFFICE OF MYTHIMNA. YOUR NAME AND SURNAME 

ARE NOT REQUIRED. 

THANK YOU VERY MUCH.                                                        
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Παξάξηεκα 3                                                                                                                                                                                             

TO ROYAL FREE ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΠΙΣΕΤΩ 

 

  

Ζιηθία ________ Φύιν: ______ Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ______ Κσδηθόο _______ 

                                                                                                                                   

Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηνλ εαπηό ζαο ( Βάιηε ζε θύθιν έλα ή πεξηζζόηεξα):  

• Έγγακνο-ε  • Εσ κε ην ζύληξνθν κνπ  •Γηαδεπγκέλνο-ε   •Υήξνο-α            

• ε δηάζηαζε • Άγακνο-ε  

 

Δίζηε:                                                                                                               

•Δξγαδόκελνο   •Άλεξγνο-ε   • Φνηηεηήο-ηξηα    • πληαμηνύρνο                     

• Απαζρνινύκελνο κε νηθηαθά   • ε αλαξξσηηθή άδεηα                               

 

Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηνλ εαπηό ζαο (Βάιηε θύθιν ζε έλα ή πεξηζζόηεξα):  

Καηαγσγή:  

• ηεξενειιαδίηεο/ηζα                                                                                            

• Πειινπνλήζηνο/ηα                                                                                                 

• Θεζζαιόο/ή                                                                                                            

• Μαθεδόλαο/ηηηζα                                                                                                  

• Θξαθηώηεο/ηζα                                                                                                      

• Νεζηώηεο/ηζα (Bόξεην Αηγαίν)                                                                           

• Νεζηώηεο/ηζα (Αλ. Αηγαίν)                                                                                  

• Νεζηώηεο/ηζα (Kπθιάδεο)                                                                                   

• Νεζηώηεο/ηζα (πνξάδεο)                                                                                   

• Νεζηώηεο/ηζα (Γσδεθάλεζα)                                                                             
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• Νεζηώηεο/ηζα (Iόληα λεζηά)                                                                                

• Κξεηηθόο/α                                                                                                              

• Πόληηνο/α                                                                                                                

• Αηγππηηώηεο/ηζα                                                                                                    

• Κσλ/πνιίηεο/ηζα                                                                                                   

• Μηθξαζηάηεο/ηζα                                                                                                  

• Κύπξηνο/ηα                                                                                                              

• Κάηη άιιν. Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε …………… 

 

Αλ είζηε εξγαδόκελνο-ε, κπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε ηελ εξγαζία ζαο; 

 

Αλ δελ εξγάδεζζε ηώξα, πνηα ήηαλ ε ηειεπηαία ζαο δνπιεηά;  

  

Θα ζαο θάλνπκε ηώξα κεξηθέο αθόκα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθά θαη 

ηα πλεπκαηηθά ζαο πηζηεύσ. Παξαθαιώ, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζε απηέο 

αθόκα θαη αλ έρεηε κηθξό ελδηαθέξνλ γηα ηε ζξεζθεία. 

   

Πταν χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ κρθςκεία, εννοοφμε τθν ενεργι άςκθςθ 

κρθςκευτικϊν κακθκόντων. Για παράδειγμα να πθγαίνουμε ςτο ναό, ςτο τηαμί, 

ςτθν εκκλθςία ι τθ ςυναγωγι; Κάποιοι άνκρωποι δεν ακολουκοφν μια 

ςυγκεκριμζνθ κρθςκεία, ζχουν όμωσ πνευματικά πιςτεφω ι εμπειρίεσ. Για 

παράδειγμα, μπορεί να πιςτεφουν ότι υπάρχει κάποια άλλθ ιςχφσ ι δφναμθ ζξω 

από τουσ εαυτοφσ τουσ θ οποία μπορεί να επθρεάςει τθ ηωι τουσ. Κάποιοι 

άνκρωποι το κεωροφν αυτι τθ δφναμθ ωσ Θεό ι Θεοφσ ενϊ άλλοι όχι. Για 

κάποιουσ ανκρϊπουσ θ ηωι ζχει νόθμα χωρίσ κάποια κρθςκευτικι ι πνευματικι 

πίςτθ.  
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  1. Ζτςι κα λζγατε ότι ζχετε μια κρθςκευτικι ι πνευματικι κατανόθςθ τθσ   

ηωισ ςασ ; (Βάλτε ςε κφκλο αυτό που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ 

ςασ).  

• Θρθςκευτικι                                                                                                              

• Θρθςκευτικι και πνευματικι                                                                                 

• Ρνευματικι                                                                                                                

• Οφτε κρθςκευτικι, οφτε πνευματικι                                                                                                                

   

Εάν ΡΟΤΕ ςασ δεν είχατε ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ι ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΡΙΣΤΕΥΩ, 

παρακαλϊ πθγαίνετε ςτθν ερϊτθςθ 13. Διαφορετικά , ΡΑΑΚΑΛΩ 

ΡΟΣΡΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΑΡΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

2. Μπορείτε να μασ εξθγιςετε εν ςυντομία τθ μορφι ζχουν πάρει τα 

κρθςκευτικά / πνευματικά ςασ πιςτεφω; 

 

3. Κάποιοι άνκρωποι ζχουν ιςχυρζσ απόψεισ ενϊ κάποιοι άλλοι όχι. Ρόςοι 

ιςχυρζσ είναι οι κρθςκευτικζσ/ πνευματικζσ απόψεισ ςασ για τθ ηωι; (Βάλτε ςε 

κφκλο τον αρικμό που περιγράφει τθν άποψθ ςασ).  

0        1         2         3         4         5          6          7            8          9        10           

___________________________________________________________ 

Αςκενείσ  απόψεισ                                                         Ιςχυρζσ απόψεισ 
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4. Ζχετε μια ςυγκεκριμζνθ κρθςκεία; (Βάλτε κφκλο):                                                  

• Δεν ακολουκϊ κάποια κρθςκεία (πθγαίνετε ςτθν ερϊτθςθ 8)                                   

• Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ                                                                                                           

• Κακολικόσ • Αγγλικανόσ                                                                                                        

• Άλλου είδουσ Ρροτεςτάντθσ                                                                                           

• Χριςτιανόσ Ευαγγελιςτισ                                                                                                     

• Άλλου είδουσ Χριςτιανόσ                                                                                                       

• Σιϊτθσ Μουςουλμάνοσ                                                                                                                       

• Σουνίτθσ Μουςουλμάνοσ                                                                                                     

• Εβραίοσ                                                                                                                                     

• Ινδουιςτισ                                                                                                                           

• Σιχ                                                                                                                                           

• Βουδιςτισ                                                                                                                                   

• Άλλο                                                                                                               

 

5. Μπορείτε να μασ δϊςετε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ; (π.χ. Δόγμα, πτζρυγα)                                                     

 

6. Ραίηει κάποιο από τα παρακάτω κάποιο ρόλο ςτο πιςτεφω ςασ; Για 

παράδειγμα, μπορεί να προςεφχεςτε ι να κάνετε διαλογιςμό μόνοσ ςασ ι μαηί 

με άλλουσ ανκρϊπουσ. (Βάλτε κφκλο ςε όςεσ περιπτϊςεισ ζχουν εφαρμογι ςε 

ςασ)  

Ρροςευχι                                   • Μόνοσ-θ   • Μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ  

Τελετουργία (π.χ. Ρλφςιμο πριν τθν προςευχι, μια κρθςκευτικι τελετι)              

• Μόνοσ-θ   • Μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ  

Διαλογιςμόσ                               • Μόνοσ-θ   • Μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ  

Διάβαςμα και μελζτθ               • Μόνοσ-θ   • Μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ 

Επαφι με κρθςκευτικό θγζτθ  • Μόνοσ-θ  • Μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ  

Κανζνα από τα παραπάνω 
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7. Ρόςο ςθμαντικι για ςασ είναι θ άςκθςθ των κρθςκευτικϊν ςασ πιςτεφω (π.χ. 

προςωπικόσ διαλογιςμόσ, παρακολοφκθςθ κείασ λειτουργίασ) ςτθν κακθμερινι 

ςασ ηωι; (Βάλτε ςε κφκλο τον αρικμό που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ 

ςασ).  

0         1         2        3         4           5         6         7         8         9         10  

___________________________________________________________ 

Πχι Απαραίτθτο                                                              Είναι ςθμαντικι                                                                                              

 

Αν κζλετε μπορείτε να μασ εξθγιςετε περιςςότερο: 

                                                                                                                                                       

8. Ριςτεφετε ςε μία πνευματικι δφναμθ ι ιςχφ ζξω από τον εαυτό ςασ θ οποία 

μπορεί να επθρεάςει το τι ςυμβαίνει ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι; (Βάλτε ςε 

κφκλο τον αρικμό που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ).  

0         1         2         3        4         5         6         7         8        9         10  

____________________________________________________                                                                                                      

Καμία επίδραςθ                                                          Ιςχυρι επίδραςθ 

                                                                                                                                        

 

  9. Ριςτεφετε ςε μία πνευματικι δφναμθ ι ιςχφ ζξω από τον εαυτό ςασ θ οποία 

επθρεάηει τθ δφναμι ςασ να αντεπεξζρχεςτε τα ςυμβάντα τθσ ηωισ ςασ; (Βάλτε 

ςε κφκλο τον αρικμό που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ).  

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

______________________________________________________                       

Καμία Βοικεια                                                              Μεγάλθ Βοικεια                                                                                   
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10. Ριςτεφετε ςε μία πνευματικι δφναμθ ι ιςχφ ζξω από τον εαυτό ςασ θ οποία 

επθρεάηει τα παγκόςμια γεγονότα π.χ. πόλεμοι; (Βάλτε ςε κφκλο τον αρικμό 

που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ).  

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  

__________________________________________________________          

Καμία Επίδραςθ                                                          Ιςχυρι Επίδραςθ                                                                   

 

11. Ριςτεφετε ςε μία πνευματικι δφναμθ ι ιςχφ ζξω από τον εαυτό ςασ θ οποία 

επθρεάηει τισ φυςικζσ καταςτροφζσ, όπωσ ςειςμοί, πλθμμφρεσ; (Βάλτε ςε 

κφκλο τον αρικμό που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ). 

 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9      10      

_______________________________________________________                       

Καμία Επίδραςθ                                                          Ιςχυρι Επίδραςθ                                                                       

 

12. Επικοινωνείτε με οποιοδιποτε τρόπο με κάποια πνευματικι δφναμθ, για 

παράδειγμα με προςευχι ι μζςω κάποιου μζντιουμ; (Βάλτε ςε κφκλο αυτό που 

περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ).  

• Ναι       • Πχι     • Αβζβαιοσ  

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τθ μορφι αυτι επικοινωνίασ 

13. Νομίηετε ότι υπάρχουμε με κάποια μορφι και μετά το κάνατο μασ;  

 (Βάλτε ςε κφκλο τον αρικμό που περιγράφει καλφτερα τθν απάντθςι ςασ      

 • Ναι       • Πχι     • Αβζβαιοσ  

      Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε μασ τθ μορφι 
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14. Είχατε ποτζ ςασ μια ζντονθ εμπειρία (που δεν ςχετίηετε με τθ λιψθ 

ναρκωτικϊν ι αλκοόλ) κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ αιςκανκικατε κάποιο 

νζο βακφ νόθμα τθσ ηωισ, ι αιςκανκικατε ζνα με τον κόςμο ι το ςφμπαν; 

(Εάν πιςτεφετε ςτο Θεό μπορεί να αιςκανκικατε τθν εμπειρία του Θεοφ) 

αυτό μπορεί να ςυνζβθ για μερικζσ ςτιγμζσ, ϊρεσ ι και θμζρεσ. (Βάλτε ςε 

κφκλο τον αρικμό που περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ).  

• Ναι                    • Πχι                  • Αβζβαιοσ 

                                                                                                                                             

Εάν ΝΑΙ ι ΑΒΕΒΑΙΟΣ, παρακαλϊ ςυνεχίςτε: 

                                                                                                                                         

15. Εάν Ναι, πόςο ςυχνά ζχει αυτό ςυμβεί αυτό ςε ςασ; 

                                                                                                                                              

16. Ρόςο διιρκεςε θ εμπειρία; (ι πόςο ςυνικωσ διαρκεί); 

 Ημζρεσ ….. Ώρεσ …….Λεπτά …..Δευτερόλεπτα…….     

                                                                                                                                               

17. Μπορείτε να το περιγράψετε; 

  18. Κάποιοι άνκρωποι ζχουν περιγράψει ζντονεσ εμπειρίεσ τθ ςτιγμι 

που ςχεδόν πζκαναν και τελικά επανιλκαν. Συνζβθ αυτό ςε ςασ;   

• Ναι                • Πχι             • Αβζβαιοσ 

 Εάν ΝΑΙ ι ΑΒΕΒΑΙΟΣ, παρακαλϊ περιγράψτε τθν εμπειρία  

Εάν ΝΑΙ ι ΑΒΕΒΑΙΟΣ, κατά πόςο ζχει αυτι θ κοντά ςτο κάνατο εμπειρία 

αλλάξει τθ ηωι ςασ;  

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  

_______________________________________________________               

Κακόλου                                                                                        Ολοκλθρωτικά  
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