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Αντί Προλόγου

Ανδρέας Καστελλάκης1

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τον παρόντα τόμο του περιοδικού
"Ελεύθερνα".
επικεντρωμένος

Ο εν λόγω τόμος, σε αντιδιαστολή με προηγούμενους, δεν είναι
σε

κάποιο

επιμέρους

επιστημονικό

πεδίο

της

Ψυχολογίας.

Χαρακτηρίζεται όμως από την παρουσίαση εργασιών, οι περισσότερες των οποίων
καθρεφτίζουν "δουλειά" που κάνουν φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί) στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακών ή διδακτορικών μελετών υπό την
επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος.

Οι δημοσιεύσεις αυτές

αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μια επιβράβευση της προσπάθειας που κατέβαλαν και
της επιμέλειας που επέδειξαν. Πέραν αυτών με την πρωτοβουλία αυτή παρέχεται η
δυνατότητα "προβολής" του έργου τους και δίνεται ένα "κίνητρο" ενθάρρυνσης
παρόμοιων προσπαθειών.

Ευελπιστούμε και επόμενοι τόμοι της "Ελεύθερνα" να

δώσουν αντίστοιχες ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες.

Επιπλέον ευελπιστούμε ως

Τμήμα ο επόμενος χρόνος, χρόνος κατά τον οποίο συμπληρώνονται 30 χρόνια
λειτουργίας του να συνδυαστεί με την ηλεκτρονική έκδοση αυτής της προσπάθειας που
θα διευρύνει την προσβασιμότητα του σε μεγαλύτερο κοινό.

1

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς, Τμήμα
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, e-mail: kastellakis@uoc.gr
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Εισαγωγή

Ανδρέας Καστελλάκης2

Ο ανά χείρας όγδοος τόμος του περιοδικού «Ελεύθερνα» φιλοξενεί οκτώ (8)
άρθρα, εκ των οποίων τα μισά (4) είναι αγγλόφωνα και τα άλλα μισά (4) ελληνόφωνα.
Στο πρώτο άρθρο η Λαμπρινή-Θεοδώρα Ακαλέστου και ο Μανόλης Δαφέρμος
στο πλαίσιο μιας ανασκόπησης με τίτλο "Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη
ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων στην Ελλάδα:
Μία κριτική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μελετών μεταξύ των ετών 2008 – 2015"
παραθέτουν στοιχεία σχετικά με το πώς η Ελληνική κοινωνία, βιώνει την παρατεταμένη
χρηματοπιστωτική κρίση. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης αναφέρονται
συγκριτικά σε όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην Ελληνική κοινωνία. Από την παρουσίαση αυτή
αναδεικνύεται, ότι οι ευάλωτες αυτές πληθυσμιακές ομάδες έρχονται καθημερινά
αντιμέτωπες με πρωτοφανείς αναπτυξιακές προκλήσεις, ενώ καταδεικνύεται η ανάγκη
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των επιστημονικών κοινοτήτων σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Στο δεύτερο άρθρο που φέρει τον τίτλο "In search of the elusive essence:
Heuristics in the essentialization process", ο Αλέξης Αρβανίτης και η Αλεξάνδρα Χαντζή
επιχειρούν ιδιαίτερα διεξοδικά και κριτικά να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν στη
βάση συγκεκριμένων ευρημάτων τη γνωστική διαδικασία της ουσιοκρατίας.
Καταλήγουν τελικά πως η εν λόγω διαδικασία ξεκινώνοντας από αδυναμία εξήγησης
των βασικών χαρακτηριστικών μιας κατηγορίας, επεκτείνεται στη βάση της
πλασματικής συνάφειας μεταξύ κατηγορίας και χαρακτηριστικών και εδραιώνει τη
φυσικοποίηση των διαφορών μεταξύ των κατηγοριών.
Στο τρίτο άρθρο που φέρει τον τίτλο "Ο Ρόλος του Οξειδωτικού Στρες στην
Παθοφυσιολογία της Σχιζοφρένειας" ο Αλέξανδρος Καλαβρής παρουσιάζει ευρήματα
από κλινικές και πειραματικές μελέτες που αναδεικνύουν την εμπλοκής του
2

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς, Τμήμα
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, e-mail: kastellakis@uoc.gr
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οξειδωτικού στρες στην παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας.

Σε αυτό το άρθρο

επισκόπησης της βιβλιογραφίας εξετάζεται η υπόθεση που αποδίδει στις κυτοκίνες
ρόλο φλεγμονώδους μεσολαβητή στην εκδήλωση σχιζοφρένειας, καθώς και το πώς
επιδρούν τα αντιψυχωσικά φάρμακα στους δείκτες του οξειδωτικού στρες,
καταλήγοντας ωστόσο πως ο ακριβής ρόλος του οξειδωτικού στρες στην ψύχωση
παραμένει ασαφής.
Στο τέταρτο άρθρο με τίτλο "Η Συναισθηματική νοημοσύνη και η Εργασιακή
Αφοσίωση των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής Ηλικίας. Ο Διαμεσολαβητικός και
Ρυθμιστικός Ρόλος της Στάσης τους για την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση" η
Μαριάννα Καραγιάννη και ο Ιωάννης Τσαούσης επιχειρούν να μελετήσουν τη σχέση
μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης των εκπαιδευτικών
προσχολικής

ηλικίας.

Στη

μελέτη

αυτή

αφού

διερευνήθηκε

ο

πιθανός

διαμεσολαβητικός ή/και ρυθμιστικός ρόλος της στάσης τους για την κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση στη σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης τους και
της εργασιακής τους αφοσίωσης, οι συγγραφείς της συνεκτιμούν τα ευρήματα της με
αποτελέσματα της σχετικής βιβλιογραφίας καταλήγουν σε προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα.
Στο πέμπτο άρθρο με τίτλο "Global representations of occluded objects hinder
priming effects of local interpolations in a complex matching prime paradigm" οι
Οδυσσέας Λορέντζος, Γιάννης Σταυρακάκης και Ηλίας Οικονόμου εξετάζουν ένα
ενδιαφέρον ζήτημα οπτικής αντίληψης.

Συγκεκριμένα σε αυτήν την πειραματική

μελέτη διερευνήθηκαν οι τύποι των αναπαραστάσεων που έχουν οι παρατηρητές για
μερικώς επικαλυπτόμενα ερεθίσματα. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκε το παράδειγμα
αντιστοίχισης σχημάτων έπειτα από προέγερση, δια της προσθήκης νέων ερεθισμάτων
στο σύνολο των στόχων που υπήρχαν στις πειραματικές δοκιμές. Οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων έδειξαν ότι δεν υπήρξε προέγερση για κάποιον από τους προεγέρτες,
υποδεικνύοντας πως σε σύνθετα σύνολα ερεθισμάτων, οι προεγέρτες χάνουν τη
δυνατότητα να διευκολύνουν τη πειραματική δοκιμασία, την οποία το αντιληπτικό
σύστημα διεκπεραιώνει με βάση θεμελιώδεις ολιστικές ("global") αναπαραστάσεις.
Στο έκτο άρθρο με τίτλο "Η παθοφυσιολογία της διαταραχής μετα-τραυματικού
στρες" η Κωνσταντίνα Σπυρίδου και ο Ανδρέας Καστελλάκης σε μια επισκόπηση της
βιβλιογραφίας

αναφέρονται

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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προγνωστικούς παράγοντες, τα στοιχεία παθοφυσιολογίας καθώς και τις διαθέσιμες
θεραπευτικές επιλογές. Στόχος της επισκόπησης είναι η η ανάδειξη των νεότερων
δεδομένων της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες αλλά και η βαθύτερη κατανόηση
των νευροβιολογικών και ψυχολογικών διαστάσεων της. Εκτιμούν πως οι θεωρητικές
προσεγγίσεις και τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν συμβάλει καθοριστικά
στην κατανόηση της συγκεκριμένης ψυχικής νόσου μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες
για την επιτυχή αντιμετώπιση της συγκεκριμένης διαταραχής.
Στο έβδομο άρθρο με τίτλο "Changes in highest luminance of the backgrounds
do affect the lightness of targets in Simultaneous Lightness Contrast" η Ραφαέλα Αργυρή Τσούβαλου και ο Ηλίας Οικονόμου επιχειρούν να ελέγξουν τον ισχυρισμό που
πρόσφατα προβλήθηκε πως η εξισορρόπηση των επιφανειών με την υψηλότερη
φωτεινότητα σε δύο ομάδες επιφανειών δεν επηρεάζει την πλάνη της ταυτόχρονης
χρωματικής αντίθεσης στόχων και φόντου. Από τον πειραματικό έλεγχο προέκυψε
πως τυχόν αλλαγές στις υψηλότερες φωτεινότητες των πεδίων στην ταυτόχρονη
χρωματική αντίθεση καθορίζουν το μέγεθος της πλάνης και τα αποτελέσματα αυτά
είναι απολύτως συμβατά με την ερμηνεία της Θεωρίας του Σταθερού σημείου.
Τέλος στο όγδοο άρθρο με τίτλο "The Palliative Function of Narrative for
Children with End-Stage Cancer and the Psychopoetics of Resilience" η Αλίκη
Χιωτάκη αναφέρεται στην πολλαπλή παρηγορητική λειτουργία της αφήγησης στο
πλαίσιο της φροντίδας που παρέχεται σε παιδιά με καρκίνο τελικού σταδίου, μέσα από
την παράθεση αποσπασμάτων τεσσάρων σύγχρονων αφηγήσεων από ισάριθμα παιδικά
βιβλία. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στις πολλαπλές θετικές επιδράσεις που μπορεί
να ασκήσει σε αυτά τα παιδιά καλύπτοντας τις ψυχολογικές και πνευματικές τους
ανάγκες, καθησυχάζοντας τους φόβους τους ενώ ταυτόχρονα μπορεί επίσης να αποβεί
βοηθητική για όλη την οικογένεια ή και στους φροντιστές βοηθώντας στην
ενεργοποίηση της ανθεκτικότητας τους.
Ευελπιστούμε ότι τα ανωτέρω άρθρα θα εμπλουτίσουν τη σχετική
βιβλιογραφία, θα διεγείρουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών του περιοδικού και θα
δώσουν έναυσμα για συζητήσεις στα ερωτήματα και την προβληματική που
αναπτύσσονται στα διάφορα άρθρα που παρουσιάζονται.
Τέλος θα ήταν παράλειψη μου να μη ευχαριστήσω τόσο τους συγγραφείς του
παρόντος τόμου όσο και τους κριτές των άρθρων για την πολύτιμη συμβολή τους στη
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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διαμόρφωση των τελικών κειμένων.

Ανδρέας Καστελλάκης

Επίσης, πολλές ευχαριστίες οφείλονται στον

Γιώργο Κανδύλη για την τεχνική υποστήριξη που προσέφερε στη διαμόρφωση του
παρόντος τόμου.

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ψυχική και σωματική
ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων στην Ελλάδα: Μία
κριτική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μελετών μεταξύ των ετών
2008 – 2015
Λαμπρινή-Θεοδώρα Ακαλέστου3
&
Μανόλης Δαφέρμος4

Περίληψη
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ελληνική κοινωνία, με αφορμή τη χρηματοπιστωτική αναταραχή,
που ξεκίνησε στις Η.Π.Α το 2008, βιώνει την πιο επώδυνη κρίση στην Ιστορία της. Μέχρι
σήμερα, καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει καταφέρει να αναδείξει με ολιστικό τρόπο τον
«αναπτυξιακό αντίκτυπο» της τρέχουσας ύφεσης για τη «νέα γενιά» των Ελλήνων. Σκοπός της
παρούσας μετα-ανάλυσης, είναι (Α) η συγκεντρωτική αποτύπωση και ο αναστοχασμός των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των
εφήβων και των νέων στην Ελλάδα, καθώς και (Β) η δημιουργία νέων θεωρητικών και
μεθοδολογικών κατευθύνσεων για τους εκπροσώπους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών, με στόχο την υπέρβαση της «κρίσης» πρωτίστως σε επιστημολογικό και εν
συνεχεία σε κοινωνικό επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός,
ότι περιλαμβάνει και αναλύει συγκριτικά όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές έρευνες, οι οποίες
διεξήχθησαν για τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, κατά τη διάρκεια των ετών 2008 έως
2015, δηλαδή από τη χρονική στιγμή έναρξης της κρίσης έως σήμερα.

Η συστηματική

επισκόπηση των διαθέσιμων επιστημονικών μελετών υποδεικνύει, ότι οι ευάλωτες αυτές
πληθυσμιακές ομάδες έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με πρωτοφανείς αναπτυξιακές
προκλήσεις. Το γεγονός αυτό, τοποθετεί τη «νέα γενιά» στο επίκεντρο μίας ανερχόμενης
κοινωνικής τραγωδίας, ενώ συγχρόνως καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ευαισθητοποίησης
και κινητοποίησης των επιστημονικών κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, ψυχική και σωματική ανάπτυξη, παιδιά, έφηβοι και νέοι,
Ελλάδα.
3
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Εισαγωγή
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ελληνική κοινωνία βιώνει την πιο επώδυνη κρίση
στην ιστορία της. Παρά το γεγονός, ότι η κρίση ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική στους
τομείς των τραπεζών και των κατοικιών στις αναπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες
(Η.Π.Α), πολύ γρήγορα κατάφερε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου,
λαμβάνοντας σταδιακά τη μορφή μιας κρίσης δημόσιου χρέους (Gunnlaugsson, 2016).
Πιο συγκεκριμένα, περί τα τέλη του 2008, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα,
η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, μετά από αρκετά χρόνια
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, ήρθαν αντιμέτωπες με την κατακόρυφη πτώση
και τη μηδενική ανάπτυξη των εθνικών τους ισολογισμών. Προκειμένου να
χρηματοδοτήσουν το χρέος τους, οι χώρες αυτές, αναγκάστηκαν να αιτηθούν ορισμένα
«εθνικά πακέτα διάσωσης» από την λεγόμενη «Τρόικα» (δηλαδή, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα), υπό την προϋπόθεση, ότι θα εφάρμοζαν ορισμένες «πολιτικές λιτότητας».
Στις πολιτικές αυτές πρακτικές, συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες περικοπές μεγάλης
κλίμακας, με σκοπό την αισθητή μείωση του εθνικού

προϋπολογισμού και του

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των κρατικών εσόδων και των δαπανών της
κάθε χώρας (Karanikolos et al., 2013).
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση συμφώνησε να δανειστεί 110
δισεκατομμύρια ευρώ το Μάιο του 2010 και ένα επιπλέον ποσό των 130
δισεκατομμυρίων ευρώ το Φεβρουάριο του 2012 από το ΔΝΤ και την Ευρωζώνη,
προκειμένου να καταστήσει βιώσιμο το χρέος της. Ωστόσο, ο δανεισμός αυτός, έλαβε
χώρα κάτω από ορισμένες «προϋποθέσεις» (Kondilis, Giannakopoulos, Gavana,
Ierodiakonou, Waitzkin & Benos, 2013). Το πακέτο διάσωσης, που προβλέπονταν από
την «Τρόικα», ήρθε για να επιβάλλει αυστηρά μέτρα λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων
των περικοπών στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της υγείας,
αφήνοντας στην Ελλάδα ελάχιστες επιλογές για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης
κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Ουσιαστικός στόχος των πολιτικών αυτών,
ήταν να προκαλέσουν οικονομική ανάπτυξη και εν τέλει να αυξήσουν την πιθανότητα
επιστροφής του χρέους προς τους δανειστές (Karanikolos et al., 2013).
Υπό αυτό το πρίσμα, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού άρχισε να ζει κάτω
από ακραία οικονομική πίεση.

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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πλείστον τους απλούς Έλληνες πολίτες, οι οποίοι υποκλίθηκαν σε ένα από τα πιο
ριζοσπαστικά προγράμματα ενός κράτους λιτότητας - πρόνοιας. Οι πιο «ευάλωτες»
ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των εφήβων, των νέων,
των ατόμων με αναπηρία, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων, των εθνικών
μειονοτήτων, των μεταναστών και των ατόμων τρίτης ηλικίας, φαίνεται πως
αποτέλεσαν τα πρώτα θύματα της οικονομικής κρίσης (Simou & Koutsogeorgou,
2014).

Πιο συγκεκριμένα, το 2010, περίπου 3.000.0000 εκατομμύρια άνθρωποι

(δηλαδή το 27,7% του συνολικού πληθυσμού) στην Ελλάδα ήταν σε κίνδυνο, για να
έρθουν αντιμέτωποι με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως ορίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς ζούσαν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά ποσοστά
εργασίας και με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος.
Μάλιστα, εκτιμάται, ότι το 2011 περίπου 20.000 άτομα ήταν άστεγοι και περισσότεροι
από 20.000 άνθρωποι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη) λάμβαναν τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Eurostat, 2015· Karanikolos et al., 2013· Kondilis et al.,
2013).
Κατά την περίοδο 2008 έως 2016 στην Ελλάδα, το εθνικό εισόδημα μειώθηκε
κατά περισσότερο από 25%, ενώ η ανεργία τριπλασιάστηκε, ξεπερνώντας το 25% του
γενικού πληθυσμού. Μάλιστα, για τους νέους, το ποσοστό αυτό έφτασε το 54%, κατά
τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.

Για πρώτη φορά, οι ευέλικτες μορφές

απασχόλησης κυριάρχησαν στην αγορά εργασίας, ενώ οι προσλήψεις στο δημόσιο
τομέα διακόπηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές
παροχές μειώθηκαν κατά περισσότερο από 40% στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα
περίπου το 30% των πολιτών να έρθει αντιμέτωπο με τη φτώχεια. Μάλιστα, σύμφωνα
με τα δεδομένα, που παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ για το 2015, κίνδυνο φτώχειας
αντιμετωπίζει σήμερα ένας στους τέσσερις Έλληνες (ποσοστό 35,7%), με τις γυναίκες
να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους άνδρες. Tο ποσοστό αυτό
ανεβαίνει στο 26,6% για τα παιδιά ηλικίας έως 17 ετών (ΕΛΣΤΑΤ, 2016a· Eurostat,
2015).
Υπό αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι στην Ελλάδα, ως πιο
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτοφανείς αναπτυξιακές
προκλήσεις και τοποθετήθηκαν στο επίκεντρο μίας ανερχόμενης κοινωνικής τραγωδίας
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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(European Public Health Alliance, 2014).

Όμως, παρά την ύπαρξη αδιάσειστων

στοιχείων επί του φαινομένου, καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει καταφέρει να
αναδείξει μέχρι σήμερα με ολιστικό τρόπο τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της τρέχουσας
ύφεσης για τη «νέα γενιά» των Ελλήνων. Σκοπός της παρούσας μετα-ανάλυσης λοιπόν
είναι (Α) η συγκεντρωτική αποτύπωση και ο αναστοχασμός των επιπτώσεων της
οικονομικής κρίσης στην ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και
των νέων στην Ελλάδα, καθώς και (Β) η δημιουργία νέων θεωρητικών και
μεθοδολογικών

κατευθύνσεων

για

τους

εκπροσώπους

των

κοινωνικών

και

ανθρωπιστικών επιστημών, με στόχο την υπέρβαση της «κρίσης» πρωτίστως σε
επιστημολογικό και εν συνεχεία σε κοινωνικό επίπεδο. Η συστηματική ανασκόπηση της
υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας, καταδεικνύει την αδυναμία των Ελληνικών
οικογενειών να παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο στήριξης για τα παιδιά, από τα πρώτα
κιόλας στάδια της ανάπτυξης τους. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
δείχνουν μια αύξηση της τάξης του 19%, μεταξύ των ετών 2008 και 2010, στον αριθμό
των βρεφών με χαμηλό σωματικό βάρος γέννησης (Kentikelenis, Karanikolos, Reeves,
McKee & Stuckler, 2014).

Συγχρόνως, η ποιότητα της παρεχόμενης διατροφής,

ένδυσης / υπόδησης και στέγασης, καθώς και η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας
και εκπαίδευσης, που οι άνεργοι ή περιστασιακά εργαζόμενοι γονείς δύνανται να
εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους, φαίνεται πως υποβαθμίζονται καθημερινά (Dalma et
al., 2015· Kentikelenis et al., 2014· Koulouris, Moniarou-Papaconstantinou & Manessi,
2013).
Μάλιστα, σε πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ το 2012, οι εμπειρογνώμονες τόνισαν
ότι «το δικαίωμα της υγείας και της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας δεν τηρείται για
όλα τα παιδιά στην Ελλάδα» (Gunnlaugsson, 2016). Το γεγονός αυτό, φαίνεται να
επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη γνωστικό-συναισθηματική ανάπτυξη όσο και
στη σωματική διάπλαση των παιδιών και των εφήβων (Kim et al., 2013· Kleanthous,
Dermitzaki, Papadimitriou, Papaevangelou & Papadimitriou, 2016). Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, στο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας μετα-ανάλυσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αποδίδεται στο είδος των σχέσεων, που διαμορφώνουν τα νέα παιδιά, εντός και εκτός
του οικογενειακού περιβάλλοντος εν όψει της οικονομικής κρίσης (Κοκκέβη, Σταύρου,
Καναβού, & Φωτίου, 2016).

Πιο συγκεκριμένα, το άγχος του βιοπορισμού, η

αβεβαιότητα για το μέλλον, καθώς και τα συναισθήματα προσωπικής αναξιοπιστίας, τα
οποία πηγάζουν από την οικονομική δυσπραγία και την ανεργία, φαίνεται πως
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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σκιαγραφούν το βασικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης της
προσωπικότητας των νέων στη σύγχρονη Ελλάδα (Eurochild, 2011, όπως αναφέρεται
από Anagnostopoulos & Soumaki, 2013· Kanellopoulos et al., 2014· Kolaitis &
Giannakopoulos, 2015).
Η τρέχουσα οικονομική κρίση καταδεικνύει την επίδραση, που μπορεί να έχει το
κοινωνικο-οικονομικό μακροεπίπεδο στο μικροεπίπεδο της υγείας και της ευημερίας
του πληθυσμού. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών
υφίσταται οικονομικές πιέσεις (Boyden, & Dercon, 2012). Με λιγότερες ευκαιρίες
απασχόλησης, χαμηλότερο εισόδημα και υψηλότερο κόστος διαβίωσης, πολλές
οικογένειες απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και το γεγονός
αυτό, θέτει αποδεδειγμένα σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία όλων των παιδιών
(Gunnlaugsson, 2016).

Όμως, υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα τα οποία

υποδεικνύουν, ότι για ορισμένες οικογένειες (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες,
μετανάστες, νοικοκυριά όπου οι γονείς διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο) τα
επίπεδα της υλικής στέρησης και της φτώχειας ήταν ήδη υψηλά, ακόμα και πριν από
την έναρξη της οικονομικής ύφεσης, με αποτέλεσμα αργότερα να επιδεινωθούν σε πολύ
πιο σημαντικό βαθμό (Gunnlaugsson, 2016· Fanjul, 2014· Spencer, Rajmil, TaylorRobinson & Panagiotopoulos, 2015).
Στο πλαίσιο του σύγχρονου παγκόσμιου κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι, η
οικοδόμηση ανθεκτικών συστημάτων, τα οποία να προστατεύουν τα αναπτυξιακά
δικαιώματα αυτών των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, συνιστά τόσο μία
προτεραιότητα όσο και πρόκληση για τους λαούς της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της
παρούσας μετα-ανάλυσης αναμένεται να βελτιώσουν την κατανόηση μας, όσον αφορά
τον συνολικό αντίκτυπο της κοινωνικο-οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην
ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων στην Ελλάδα,
καθώς και να διαφοροποιήσουν τον τρόπο, με τον οποίο η οικογένεια, το σχολείο, η
κοινωνία καθώς και η ίδια η επιστήμη δρουν, προκειμένου να υπερνικήσουν τις
ανάγκες των ευαίσθητων αυτών πληθυσμιακών ομάδων σε συνθήκες ύφεσης. Σε κάθε
περίπτωση, τα νέα παιδιά δεν θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά από την πολιτεία μόνο
ως χρήστες ορισμένων κοινωνικών προνοιακών υπηρεσιών, αλλά και ως φορείς
κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης (Boyden & Dercon, 2012).
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Μεθοδολογία
Στόχος της παρούσας μετα-ανάλυσης είναι να παρέχει μια όσο το δυνατόν πιο
ολοκληρωμένη επισκόπηση των μελετών, οι οποίες αναφέρονται στον αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης στην ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και
των νεαρών ενηλίκων στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα της παρούσας μελέτης έγκειται
στο γεγονός, ότι περιλαμβάνει και αναλύει συγκριτικά όλες τις διαθέσιμες ερευνητικές
επιστημονικές πηγές, οι οποίες διεξήχθησαν για τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας,
κατά τη διάρκεια των ετών 2008 έως 2015, δηλαδή από τη χρονική στιγμή έναρξης της
κρίσης έως σήμερα. Για τον εντοπισμό των επιστημονικών τεκμηρίων της παρούσας
μετα-ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση σε συνολικά 6 (έξι)
εγκεκριμένες βάσεις δεδομένων: Science Direct, Research Gate, EBSCO Host, Wiley
Online Library, PubMed και Google Scholar.
Επιπλέον, οφείλουμε να τονίσουμε, ότι στo πλαίσιo διεξαγωγής της παρούσας
μελέτης, δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στον εντοπισμό και στην ανάλυση των
μελετών με ερευνητικό προσανατολισμό σε σχέση με τις εργασίες ανασκόπησης. Πιο
συγκεκριμένα, η πλειονότητα των επιστημονικών μελετών, που συμπεριλήφθηκαν στην
παρούσα μετα-ανάλυση, έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα 2006 – 2015, δηλαδή
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εδραίωσης της οικονομικής ύφεσης στη χώρα.
Υπολογίζεται, ότι στις ερευνητικές αυτές προσπάθειες των μελετητών, έλαβαν μέρος
περισσότερα από 1.000.000 παιδιά (6-11 ετών), έφηβοι (12-18 ετών) και νεαροί
ενήλικες (19-30 ετών), κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί, ότι η πλειονότητα των επιστημονικών τεκμηρίων, που εντοπίστηκαν και
αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, προέρχονταν από εγχώριους μελετητές, ενώ
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα, έδειξαν και ορισμένοι διεθνείς φορείς και οργανισμοί, οι οποίοι
και προέβησαν στη συγγραφή εκτενών εκθέσεων επί του φαινομένου.

Αποτελέσματα
A) Ταυτότητα Έρευνας:
Στo πλαίσιο της παρούσας μετα-ανάλυσης, επιχειρήθηκε η συγκριτική ανάλυση
περισσότερων από 29 (είκοσι εννέα) επιστημονικών μελετών.
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μεθοδολογία της έρευνας, οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι από τις συνολικά 29 (είκοσι
εννέα) επιστημονικές μελέτες, που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση, οι
24 (είκοσι τέσσερις) μελέτες διέθεταν ποσοτικό προσανατολισμό, οι 4 (τέσσερις)
ακολούθησαν ποιοτική μεθοδολογία, ενώ 1 (μία) μελέτη διέθετε μικτό ερευνητικό
προσανατολισμό (ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα). Δεδομένων όλων των παραπάνω,
γίνεται κατανοητό, ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης των επιπτώσεων της
οικονομικής κρίσης στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των
νέων στην Ελλάδα, οι ερευνητές τείνουν να προτιμούν στο σύνολο τους (τόσο σε
εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο), τη χρήση στατιστικών εργαλείων και ποσοτικών
μεθόδων έρευνας, προκειμένου να διεξάγουν μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα,
έναντι των ποιοτικών και αναλυτικών ερευνητικών μεθόδων.
Κατά την τρέχουσα πενταετία, ο αντίκτυπος της κοινωνικο-οικονομικής και
ανθρωπιστικής κρίσης στις πάνω από όλα ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες των παιδιών,
των εφήβων και των νέων στην Ελλάδα, φαίνεται, πως προσέλκυσε το ενδιαφέρον ενός
μεγάλου αριθμού μελετητών, προερχόμενων από διακριτά επιστημολογικά πεδία, τόσο
σε εγχώριο όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά τα
δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά, τους έφηβους και τους νεαρούς
ενήλικες, παρουσίασαν οι Έλληνες επιστήμονες ιατροί, οι οποίοι και κατάφεραν να μας
παρέχουν σαφείς ενδείξεις για τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης κυρίως όσον
αφορά την ψυχική υγεία (αυτο-εκτίμηση, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και
διαταραχές της συμπεριφοράς, αυτοκτονικότητα, συμπεριφορές υγείας και εξαρτήσεις)
των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013·
Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014· Kolaitis & Giannakopoulos, 2015).
Ωστόσο, στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι δεν εντοπίστηκαν
επαρκή και σαφή ερευνητικά δεδομένα, όσον αφορά τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης για τις μικρότερες σε ηλικία ομάδες του πληθυσμού (βρέφη και
νήπια), από τους εκπροσώπους ορισμένων διακριτών ειδικοτήτων της ιατρικής, όπως
είναι η γυναικολογία και η παιδιατρική (Kleanthous, Dermitzaki, Papadimitriou,
Papaevangelou & Papadimitriou, 2016· Pervanidou & Chrousos, 2012· Vlachadis,
Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 2014). Επίσης, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων,
ιδιαίτερο αλλά ίσως όχι το αναμενόμενο ενδιαφέρον για τις ψυχο-κοινωνικές
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προεκτάσεις της οικονομικής ύφεσης στους εφήβους και στα νέα παιδιά, έδειξαν και οι
εκπρόσωποι των παιδαγωγικών (Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015·
Burgi-Golub & Soumara, 2015), των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών
(Dafermos, Triliva & Varvantakis, 2015· Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016· Tsekeris,
Pinguli & Georga, 2015).
Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε, ότι στo πλαίσιo διεξαγωγής της παρούσας
μετα-ανάλυσης, αξιοποιήθηκαν τα επίσημα ερευνητικά αποτελέσματα από ένα σύνολο
διαφορετικών κοινωνικών οργανώσεων και φορέων διεθνούς βεληνεκούς, όπως είναι: η
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία (European Public Health Alliance – EPHA
Report, 2014), η Διεθνής Αμνηστία για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Amnesty International, 2013), ο Διεθνής Οργανισμός UNICEF – Innocenti (Fanjul,
2014), η Διεθνής Κοινότητα Κοινωνικής Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού
(Ιnternational Society for Social Pediatrics and Child Health – ISSOP, Spencer, Rajmil,
Taylor-Robinson & Panagiotopoulos, 2015), η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Eurostat 2015, 2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission - EC,
2013), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ 2015, 2016a, 2016b), και η Μη
Κυβερνητική Οργάνωση «Endeavor Greece» (Endeavor Greece, 2015).
Μέσω των 9 (εννέα) διακριτών θεματικών ενοτήτων, που ακολουθούν, θα
προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο, με τον οποίο οι βιολογικές δυνάμεις
αλληλεπιδρούν με τη δυναμική της οικογένειας και του κρισιακού κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος, και εν τέλει επιτυγχάνουν να διαμορφώσουν την
αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, των εφήβων και των νέων στη σύγχρονη Ελλάδα.
Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαθεσιμότητα των επίσημων και ανεπίσημων
μηχανισμών στήριξης των ομάδων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της
εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας, σε περιόδους ύφεσης.

B) Θεματική Εστίαση:
Ι) Βρεφική Θνησιμότητα και Μείωση των Γεννήσεων
Σε ένα πρώτο επίπεδο, 2 (δύο) επιστημονικές μελέτες θέλησαν να διερευνήσουν
τα επίπεδα της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας, καθώς και τα ποσοστά της
γονιμότητας για τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, κατά τη διάρκεια της
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οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τα ποσοστά της βρεφικής και μητρικής
θνησιμότητας, καθώς και τα επίπεδα της θνησιγένειας, παρουσίασαν κάποιου είδους
θετική διακύμανση, η οποία ενδεχομένως να αποδίδεται στη μειωμένη δυνατότητα
πρόσβασης ορισμένων γυναικών στις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης της
χώρας, ως αποτέλεσμα των περικοπών και των περιοριστικών πολιτικών για την υγεία.
Επιπλέον, τα ποσοστά των γεννήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα που
παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, παρουσίασαν κάποιου είδους μείωση
(15, 2%) μεταξύ του 2008 και 2012, ιδιαίτερα για τις νεαρές γυναίκες ηλικίας κάτω των
25 ετών. Το γεγονός αυτό, ενδέχεται να συσχετίζεται τόσο με την επικείμενη αδυναμία
των Ελληνικών οικογενειών να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο συντήρησης για τα
νέα παιδιά, όσο και με τη μείωση (6,1%) του ποσοστού των γυναικών αναπαραγωγικής
ηλικίας σε επίπεδο γενικού πληθυσμού (15-44 ετών) (η οποία πιθανόν να συσχετίζεται
με μεταναστευτικές στρατηγικές), κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης στη χώρα
(Vlachadis, Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 2014· Kotzamanis, Kostaki &
Baltas, 2015). [π.β., Πίνακας 1].

Πίνακας 1
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Mortality and the
economic crisis in
Greece»

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών Παν/μίου
Κρήτης

Ανασκόπηση ποσοτικών
δεδομένων

Ενδεικτική αύξηση των
επιπέδων βρεφικής και
μητρικής θνησιμότητας

http://dx.doi.org/10.1016/S
0140-6736(14)60250-6

«Recent Economic
Crisis and Fertility in
Greece»

Τμήμα Δημογραφικής &
Κοινωνικής Ανάλυσης Παν/μιο
Θεσσαλίας, Τμήμα Στατιστικής
Ο.Π.Α.

Ανασκόπηση ποσοτικών
δεδομένων

Ενδεικτική μείωση των
επιπέδων γονιμότητας

https://paa.confex.com/paa/
2016/mediafile/ExtendedA
bstract/Paper3393/PAA_P
APER%202015.pdf.

ΙΙ) Οι Επιπτώσεις της Φτώχειας και του Στρες στην Αρχιτεκτονική Ανάπτυξη του
Εγκεφάλου
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τις επιπτώσεις της φτώχειας και του έντονου ή
παρατεταμένου στρες στην αρχιτεκτονική ανάπτυξη του εγκεφάλου των βρεφών και
των νηπίων, θέλησαν να μελετήσουν συνολικά 2 (δύο) ερευνητικές ομάδες. Η πρώτη
ομάδα επικεντρώθηκε στον τρόπο, με τον οποίο το στρες επιδρά στην ωρίμανση
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ορισμένων καίριων εγκεφαλικών δομών (π.β., αμυγδαλή, ιππόκαμπος, μεταιχμιακό
σύστημα), καθώς και στους κινδύνους, που εγείρει η πρώιμη έκθεση στο στρες, για την
ψυχική και σωματική ανάπτυξη των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων, ως
αποτέλεσμα της απορρύθμισης βασικών νευρο-ενδοκρινικών μηχανισμών (π.β.,
κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο). Θέλοντας να
αναδείξει μία διαφορετική διάσταση της φτώχειας και του στρες, η δεύτερη ομάδα
επιχείρησε να μελετήσει τις επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας στην ανάπτυξη
ορισμένων εγκεφαλικών δομών, που σχετίζονται με τη μετέπειτα εκπαιδευτική και
επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων κατά την ενηλικίωση. Η μελέτη αυτή,
εστίασε το ενδιαφέρον της στο μεταπολεμικό διάστημα του 1941-1942 στην Ελλάδα
(Neelsen & Stratmann, 2011· Pervanidou & Chrousos, 2012).
Στο σημείο αυτό, ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να αναφέρουμε, ότι δεν
εντοπίστηκαν επαρκή και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία να συσχετίζουν
άμεσα τον αντίκτυπο της φτώχειας και του οξέος ή χρόνιου στρες, που η οικονομική
κρίση επιφέρει, με τη νευρο-ανατομική ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών και των
εφήβων, που τοποθετούνται εντός της κρισιακής Ελληνικής κοινωνίας. Πιθανότατα, η
απουσία τέτοιου είδους επίσημων ερευνητικών τεκμηρίων, θα μπορούσε να αποδοθεί
στη σχετικά πρόσφατη εδραίωση της οικονομικής ύφεσης στη χώρα, της οποίας ο
πραγματικός αναπτυξιακός αντίκτυπος από την παιδική ηλικία στη μετέπειτα ενήλικη
ζωή παραμένει ακόμη άγνωστος. Μολαταύτα, αρκετοί μελετητές προερχόμενοι από το
εξωτερικό, έχουν καταφέρει να μας προσφέρουν αρκετά σημαντικές ενδείξεις και
κατευθύνσεις επί του θέματος (πρόκληση σοβαρών μεταβολικών και ανοσοποιητικών
ανωμαλιών στα παιδιά και στους εφήβους ως αποτέλεσμα της πρώιμης έκθεσης σε
στρεσογόνες συνθήκες ζωής) (Christian, 2010· Pilyoung, 2013· Santiago, Wadsworth &
Stump, 2011· Shonkoff et al., 2012). [π.β., Πίνακας 2].
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Πίνακας 2
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Metabolic consequences of
stress during childhood and
adolescence»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Παιδιατρική
Κλινική
Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία
Σοφία»,

Βιβλιογραφική
Ανασκόπηση

Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ

«Effects of prenatal and early
life malnutrition:
Evidence from the Greek
famine»

Εκπρόσωποι
Οικονομικών
Πανεπιστημίων από
τη Γερμανία και την
Αμερική

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Αρνητικές επιπτώσεις του στρες
στην ανάπτυξη της αμυγδαλής,
του ιπποκάμπου και του
μεταιχμιακού συστήματος –
αντίκτυπος τόσο για την ψυχική
ανάπτυξη όσο και για τη σωματική
διάπλαση των παιδιών και των
εφήβων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://dx.doi.org/10.1016/j.me
tabol.2011.10.005

(δεν εντοπίστηκε σχετική έρευνα
για τα δεδομένα της Ελληνικής
κοινωνίας)
Ποσοτική έρευνα με τη
χρήση στατιστικών
μεθόδων ανάλυσης

Αρνητικές επιδράσεις της παιδικής
φτώχειας στη μετέπειτα
εκπαιδευτική και επαγγελματική
σταδιοδρομία

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhe
aleco.2011.03.001

(η έρευνα αφορά το μεταπολεμικό
διάστημα 1941-1942 στην
Ελλάδα)

III) Ψυχική Υγεία
Το ζήτημα της ψυχικής υγείας, φάνηκε να απασχολεί την πλειονότητα των
ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι και προέρχονταν από ένα ευρύ
επιστημολογικό φάσμα (ιατρική, βιολογία, ψυχολογία, παιδαγωγική επιστήμη,
κοινωνιολογία, ανθρωπολογία).

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συνολικά 11

(έντεκα) ποσοτικές μελέτες, οι οποίες και εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε διάφορες
διαστάσεις της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των παιδιών, των εφήβων και των
νέων στην Ελλάδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Πιο αναλυτικά, 2 (δύο) συνολικά
επιστημονικές μελέτες κατάφεραν να συσχετίσουν την εμφάνιση ορισμένων μορφών
κλινικής ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές της
συμπεριφοράς) στον εφηβικό πληθυσμό (ηλικίες 16 έως 18 ετών) με την εδραίωση της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013· Magklara et al.,
2015). Παράλληλα, εντοπίστηκε μία επιπλέον ερευνητική προσπάθεια, η οποία και
εξέτασε με στατιστικούς όρους το ζήτημα της αυτο-εκτίμησης των εφήβων (ηλικίας 15
έως 18 ετών) εν μέσω της κοινωνικο-οικονομικής ύφεσης στη χώρα (Lazaratou,
Stavropoulos, Charbilas, Soldatou & Dikeos, 2015). Ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία
μίας διαφορετικής πληθυσμιακής ομάδας, έδειξε μία ακόμα μελέτη, όταν θέλησε να
διερευνήσει τη διακύμανση των επιπέδων του στρες ως αποτέλεσμα της οικονομικής
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και κοινωνικής ρευστότητας, σε ένα σύνολο Ελλήνων προπτυχιακών φοιτητών (ηλικίας
18 έως 25 ετών) (Mouza, 2015).
Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν συνολικά 2 (δύο) επιστημονικές μελέτες, οι
οποίες και αναφέρονταν στην αυξημένη εκδήλωση συμπεριφορών αυτοκαταστροφής
και φυγής στον εφηβικό πληθυσμό (ηλικίας 12-19 ετών), χωρίς ωστόσο η μία εκ των
δύο να καταφέρει να συσχετίσει θετικά τα δεδομένα αυτά με την ανάδυση της
οικονομικής κρίσης στη χώρα (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013· Kokkevi, Rotsika,
Botsis, Kanavou, Malliori & Richardson, 2014). Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα ήταν πιο
κατατοπιστικά, για την ομάδα των νεαρών ενηλίκων (άνω των 20 ετών), όταν δύο
συνολικά μελέτες κατάφεραν να συσχετίσουν την άνοδο της αυτοκτονικότητας με το
εργασιακό καθεστώς της ανεργίας και για τα δύο φύλα (Fountoulakis et al., 2015·
Rachiotis, Stuckler, McKee & Hadjichristodoulou, 2015).

Τέλος, το ζήτημα της

ανάδυσης ορισμένων μορφών εξαρτητικής συμπεριφοράς (κάπνισμα, αλκοόλ, χρήση
ουσιών, διαδίκτυο) στους εφήβους (ηλικίας 11-18 ετών) εν μέσω της οικονομικής
κρίσης,

θέλησαν

να

μελετήσουν

συνολικά

3

(τρεις)

ομάδες

ερευνητών

(Anagnostopoulos & Soumaki, 2013· Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014·
Siomos, Floros, Makris, Christou & Hadjulis, 2013). Μία άλλη διάσταση της ποιότητας
ζωής, και πιο συγκεκριμένα τα αντιληπτά επίπεδα σωματικής και ψυχικής υγείας (με τη
μορφή αυτο-αναφορών) στους εφήβους (ηλικίας 11-18 ετών), θέλησαν να εξετάσουν 2
(δύο) συνολικά επιστημονικές μελέτες (Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014·
Magklara et al., 2010).

Λίγο αργότερα, η ερευνητική ομάδα του Faresjo (2013),

κατάφερε να εξετάσει το ίδιο ζήτημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αντιληπτά
επίπεδα του στρες, που βιώνουν οι νεαροί ενήλικες (ηλικίας 18-25 ετών), ως
αποτέλεσμα της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (Faresjo et al., 2013).
Στο επίπεδο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι το ζήτημα της Ψυχικής
υγείας εξακολουθεί να αποτελεί μείζουσα πρόκληση για τη δημόσια υγεία και έχει
συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, κατά τη
διάρκεια του 20ου και του 21ου αιώνα. Μάλιστα, παρά το γεγονός, ότι τα δεδομένα για
την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των νέων παιδιών στην
Ελλάδα ποικίλουν και είναι ακόμα ρευστά, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν, ότι η
χρηματοπιστωτική κρίση αναμένεται να παράγει παιδιά και εφήβους με «κρίση» της
ψυχικής υγείας (Kolaitis & Giannakopoulos, 2015). Όμως, σε σύγκριση με τις πιο
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ορατές οργανικές ασθένειες, που απειλούν το γενικό πληθυσμό, οι κίνδυνοι και οι
προστατευτικοί παράγοντες, που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, φαίνεται πως τείνουν
να λαμβάνουν χαμηλή πολιτική προτεραιότητα εντός της Ε.Ε (Parckar, 2008, όπως
αναφέρεται από EPHA Report, 2014). Χαρακτηριστικό παράδειγμα μάλιστα, αποτελεί
η Ελληνική κυβέρνηση, η οποία αναγκάστηκε να μειώσει το συνολικό προϋπολογισμό
των δαπανών της για την ψυχική υγεία, κατά περισσότερο από 50%, κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας κρισιακής πενταετίας, την ίδια ώρα, όπου ο αριθμός των νέων
περιστατικών και η αναζήτηση υποστηρικτικών δομών εντός της κοινότητας
παρουσίασαν σημαντική αύξηση (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). [π.β. Πίνακας
3].

Πίνακας 3
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«The state of child and
adolescent psychiatry in Greece
during the international
financial crisis: A brief report»

«Depression in late
adolescence: a cross-sectional
study in senior high schools in
Greece»

«Self-esteem of Greek
adolescents: Changes in a
decade of socio-economic
hardship»

«Perceived Stress of the
Undergraduate Students in
Greece Due to the Economic
Crisis»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚ
Η
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Επικράτηση της
κατάθλιψης, των αγχωδών
διαταραχών, των
διαταραχών συμπεριφοράς,
των εξαρτητικών και
αυτοκαταστροφικών
συμπεριφορών στον
εφηβικό πληθυσμό (ηλικίες
16 έως 18 ετών)

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Παιδοψυχιατρικός
Τομέας

Ανασκόπηση
βιβλιογραφίας και
αναφορά εμπειρικών
δεδομένων

Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων &
Παιδοψυχιατρική
Κλινική ΕΚΠΑ, Τμήμα
Ψυχολογίας Πάντειο
Παν/μιο, Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών,
Ε.Α.Π

Μεικτή έρευνα με τη
χρήση στατιστικών
μεθόδων ανάλυσης
[5.614 έφηβοι από τους
οποίους οι 2.427
κλήθηκαν σε κλινική
ψυχιατρική συνέντευξη
(CIS-R)]

Σύνδεση της επικράτησης
της κατάθλιψης και των
αγχωδών διαταραχών στον
εφηβικό πληθυσμό (ηλικίες
16 έως 18 ετών) με την
οικογενειακή ρευστότητα

Ψυχιατρικός Τομέας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Ψυχιατική Κλινική
Αιγινητείου
Νοσοκομείου &
Νοσοκομείου «Αττικόν»

Στατιστική συγκριτική
ανάλυση με τη συλλογή
713 ερωτηματολογίων
το 2002 και 1916
ερωτηματολογίων το
2010 από έφηβους
μαθητές ηλικίας 15-18
ετών

Μείωση της αυτοεκτίμησης των εφήβων
(ηλικίας 15 έως 18 ετών) εν
μέσω της κοινωνικοοικονομικής ύφεσης

Στατιστική συγκριτική
ανάλυση με τη συλλογή
223 ερωτηματολογίων
(USQ) το 2009 και 200
ερωτ. το 2013 από
ομάδα φοιτητών του
Τμήματος Διοικ.
Επιχειρήσεων

Θετική διακύμανση των
επιπέδων του στρες σε
δείγμα Ελλήνων φοιτητών,
που διαβιούν μακριά από
την οικογενειακή εστία και
αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες σύνδεση με τις

Τ.Ε.Ι Κεντρικής
Μακεδονίας, Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://dx.doi.org/10.1007/s0078
7-013-0377-y

http://dx.doi.org/10.1186/s1288
8-015-0584-9

https://www.researchgate.net/p
rofile/Vasilis_Stavropoulos2/p
ublication/275719657_Selfesteem_of_Greek_Adolescents
_Changes_in_a_Decade_of_So
cioeconomic_Hardship/links/5
55ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf

http://dx.doi:10.1016/j.sbspro.2
015.02.331
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ακαδημαϊκές επιδόσεις

Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)

«Rate of suicide and suicide
attempts and their relationship
to unemployment in
Thessaloniki Greece (20002012)»

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ &
Παν/μιακές Κλινικές Β.
Ελλάδος

«What has happened to suicides
during the Greek economic
crisis? Findings from an
ecological study of suicides and
their determinants»

Ιατρική Σχολή Παν/μίου
Θεσσαλίας σε
συνεργασία με
επίσημους φορείς υγείας
και πρόνοιας του
Λονδίνου.

Ανασκόπηση και
συγκριτική ανάλυση
ποσοτικών δεδομένων,
κατά τη διάρκεια των
ετών 2003-2012
(σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ)

UNICEF Innocenti
Research Centre &

Ποσοτική έρευνα με τη
συμμετοχή 3,600 και
4,900 μαθητών (ηλικίας
11-15 ετών) στη
συμπλήρωση
ερωτηματολογίου, κατά
τη διάρκεια των ετών
2006, 2010 & 2014

Ανάδυση ορισμένων
μορφών εξαρτητικής
συμπεριφοράς (χρήση
κάνναβης) και μείωση
άλλων (κάπνισμα, αλκοόλ)
στους εφήβους. Αρνητική
αυτο-αξιολόγηση της
υγείας & της
προσλαμβανόμενης
διατροφής – συσχέτιση με
την οικογενειακή
ρευστότητα.

Hellenic Association for
the Study of Internet
Addiction Disorder,
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ &
Φορείς Ψυχικής Υγείας
Λάρισας Αθηνών

Ποσοτική έρευνα με τη
συμμετοχή

Αύξηση του Διαδικτυακού
εθισμού (& αύξηση της
διαθεσιμότητας στο σπίτι) προσαρμοστική απάντηση
εφήβων στις αντιξοότητες

«Socioeconomic inequalities in
general and psychological
health among adolescents: a
cross-sectional study in senior
high schools in Greece»

Ιατρική Σχολή Παν/μιο
Ιωαννίνων, Ε.Α.Π Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών,
Παν/μιο Αιγαίου Τμήμα
Κοινωνιολογίας, Πάντειο
Παν/μιο Τμήμα
Ψυχολογίας

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση
των αυτο-αναφορών σε
5614 εφήβους ηλικίας
16-18 ετών.

«Higher Perceived Stress but
Lower Cortisol Levels Found
among Young Greek Adults
Living in a Stressful Social
Environment in Comparison
with Swedish Young Adults»

Ιατρική Σχολή Παν/μίου
Linköping Σουηδία,
Τμήμα Ψυχολογίας
Παν/μίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. Ελευσίνας

«The Repercussions of the
Economic Recession in Greece
on Adolescents and their
Families»

«Internet addiction and
psychopathology in a
community before and during
an economic crisis»

Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ)

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Ποσοτική έρευνα με τη
συμμετοχή 23.279
εφήβων (ηλικίας 15-19
ετών) στη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου

Θετική διακύμανση των
συμπεριφορών
αυτοκαταστροφής και
φυγής, που όμως δεν
μπορούν να συσχετιστούν
άμεσα με την ανάδυση της
οικονομικής κρίσης

«Adolescents’ Self-reported
Running Away from Home and
Suicide Attempts During a
Period of Economic Recession
in Greece»

Ανασκόπηση
ποσοτικών δεδομένων
(ΕΛΣΤΑΤ & Τμήματα
Επειγόντων
Περιστατικών Νοσοκ.
Β. Ελλάδος) για τα έτη
2000-2012

431 (2006) και 645
(2011) μαθητών
(ηλικίας 12-19 ετών)
στη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου

Ποσοτική έρευνα με τη
χρήση στατιστικών
μεθόδων ανάλυσης των
αυτο-αναφορών και
των βιο-δεικτών του
στρες (επίπεδα
κορτιζόλης) μεταξύ
Ελλήνων (124) και
Σουηδών (112)
φοιτητών

Άνοδος της
αυτοκτονικότητας συσχέτιση με το εργασιακό
καθεστώς της ανεργίας και
για τα δύο φύλα στο νομό
Θεσσαλονίκης, τη
Μακεδονία και τη Βόρεια
Ελλάδα
Το ποσοστό των
αυτοκτονιών αυξήθηκε
συνολικά κατά 35% μεταξύ
των ετών 2010 και 2012,
ιδιαίτερα για τα άτομα
ηλικίας 20-59 ετών –
συσχέτιση με το εργασιακό
καθεστώς της ανεργίας
κυρίως για τους άνδρες

1 στους 10 (10%) και 1
στους 3 (32%) εφήβους
δηλώνουν, ότι δεν
διαθέτουν καλή γενική και
ψυχική υγεία, αντίστοιχα.
Συσχέτιση με την
οικονομική δυσπραγία της
οικογένειας και την ανεργία
του πατέρα (για τα
κορίτσια)
Οι Έλληνες φοιτητές
ανέφεραν σημαντικά
υψηλότερα ποσοστά
αντιληπτού στρες, είχαν
βιώσει πιο σοβαρά
γεγονότα ζωής, εμφάνιζαν
χαμηλότερα ελπίδα
αισιοδοξίας για το μέλλον
και συμπτώματα
κατάθλιψης

http://dx.doi.org/10.1007 /
s10566-014-9260-3

http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.
2014.11.047

http://dx.doi.org/10.1136/bmjo
pen-2014-007295

https://www.unicefirc.org/publications/pdf/07_gre
ek_layout.pdf

https://doi.org/10.1017/S20457
96013000437

http://dx.doi.org/10.1186/14759276-9-3

http://dx.doi.org/10.1371/journ
al.pone.0073828
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IV) Διατροφή
Σύμφωνα με τα δεδομένα, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ το 2016, το
ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και
στερείται βασικά αγαθά (δυνατότητα αποπληρωμής παγίων λογαριασμών, ελλείψεις
στη διατροφή (κρέας ή ψάρι), θέρμανση, κατάλληλη στέγαση) ξεπέρασε το 20% τα
χρόνια της οικονομικής κρίσης, με το 23,3% του συνολικού πληθυσμού να
αντιπροσωπεύει τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών (ΕΛΣΤΑΤ, 2016b). Στο πλαίσιο
διεξαγωγής της παρούσας μετα-ανάλυσης, εντοπίστηκαν συνολικά 3 (τρεις) ομάδες
ερευνητών, οι οποίες και θέλησαν να εξετάσουν το ζήτημα της ποιότητας της
διατροφής, που λαμβάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι εν μέσω της οικονομικής ύφεσης
(Dalma et al., 2016· Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014· Yannakoulia et al.,
2015).

Συγχρόνως, αξίζει να αναφερθεί, ότι επιτεύχθηκε η πρόσβαση σε μία

συγκριτική μελέτη, η οποία φάνηκε να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της
διακύμανσης του βάρους των παιδιών, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να έχουν
πρόσβαση στις ενδεδειγμένες για τη διατήρηση της υγείας τους διατροφικές συνήθειες
(παχύσαρκα

v.s

λιποβαρή

παιδιά)

(Kleanthous,

Dermitzaki,

Papadimitriou,

Papaevangelou & Papadimitriou, 2016). [π.β., Πίνακας 4].

Πίνακας 4
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

«Perceptions of parents and
children, participating in a
school-based feeding
programme in disadvantaged
areas in Greece: A
qualitative study»

Ινστιτούτο Προληπτικής,
Περιβαλλοντικής και
Εργασιακής Ιατρικής Αθηνών
& Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ

Ποιοτική έρευνα με
συνεντεύξεις & ομάδες
εστίασης (συμμετέχοντες
παιδιά, έφηβοι και γονείς
δικαιούχοι της
επισιτιστικής βοήθειας σε
υποβαθμισμένες περιοχές
της Αθήνας)

«The Repercussions of the
Economic Recession in
Greece on Adolescents and
their Families»

UNICEF Innocenti Research
Centre & Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγιεινής
(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)

Ποσοτική έρευνα με τη
συμμετοχή 3,600 και
4,900 μαθητών (ηλικίας
11-15 ετών) στη
συμπλήρωση
ερωτηματολογίου, κατά
τη διάρκεια των ετών
2006, 2010 & 2014

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Η αξία της μεσογειακής
διατροφής γίνεται αντιληπτή
από την πλειονότητα των
συμμετεχόντων – οι γονείς
αδυνατούν να παρέχουν το
συγκεκριμένο είδος λόγω των
οικονομικών δυσκολιών, του
απαιτητικού εργασιακού τους
ωραρίου και της αντίστασης
των παιδιών στα υγιεινά
τρόφιμα
Αρνητική αυτο-αξιολόγηση της
προσλαμβανόμενης διατροφής
– συσχέτιση με την
οικογενειακή ρευστότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://dx.doi.org/10.111
1/cch.12315

https://www.unicefirc.org/publications/pdf
/07_greek_layout.pdf
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«Socio-economic and
lifestyle parameters
associated with diet quality
of children and adolescents
using classification and
regression tree analysis: the
DIATROFI study»

Ινστιτούτο Προληπτικής,
Περιβαλλοντικής και
Εργασιακής Ιατρικής &
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ & Τμήμα
Διατροφολογίας Χαροκόπειο
Παν/μιο

«Overweight and obesity
decreased in Greek
schoolchildren from 2009 to
2012 during the early phase
of the economic crisis»

Τμήμα Παιδιατρικής,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
«Αττικόν»

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση με τη
συμπλήρωση 15.897
ερωτηματολογίων από
μαθητές - δικαιούχους της
επισιτιστικής βοήθειας,
κατά τη διάρκεια του
2012-2013

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική συγκριτική
ανάλυση του ύψους και
του βάρους παιδιών
ηλικίας 6-7, 9-10, 12-13
και 15-16 ετών, με
μέτρηση κάθε έξι μήνες
επί 2,5 χρόνια (2009 &
2012)

Η ποιότητα της διατροφής είναι
έντονα επηρεασμένη από
ορισμένους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες για
τα παιδιά και τους εφήβους που
ζουν σε οικονομικά
μειονεκτούσες περιοχές της
Ελλάδας - Η χαμηλότερη
οικογενειακή ευημερία
συνδέεται με τη χειρότερη
ποιότητα της παρεχόμενης
διατροφής
Κατά τη διάρκεια των πρώτων
ετών της οικονομικής κρίσης,
υπήρξε μια στατιστικά
σημαντική μείωση του
υπερβολικού βάρους και της
παχυσαρκίας σε παιδιά από 6
έως 16 ετών, ενώ μικρή αύξηση
παρατηρήθηκε στα λιποβαρή
παιδιά

https://doi.org/10.1017/
S136898001500110X

https://doi.org/10.1111/
apa.13143

V) Οικογενειακό Σύστημα & Διαπροσωπικές Σχέσεις
Στο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας μετα-ανάλυσης, έμμεση αναφορά στη
λειτουργία του συστήματος της οικογένειας και στη σημασία των διαπροσωπικών
σχέσεων για τα παιδιά και τους εφήβους σε περιόδους ύφεσης, πραγματοποίησαν
συνολικά 4 (τέσσερις) ομάδες ερευνητών (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013·
Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014· Κοκκέβη, Σταύρου, Καναβού, & Φωτίου,
2016· Kolaitis & Giannakopoulos, 2015). Μέσα από τη συστηματική ανάλυση των
δεδομένων αυτών, γίνεται κατανοητό, ότι ο τρόπος, με τον οποίο τα νέα παιδιά βιώνουν
την ύφεση είναι πολύ ρευστός. Οι νέοι επηρεάζονται συνειδητά ή ασυνείδητα από τις
αλλαγές στη διατροφή τους και από την αδυναμία των γονιών τους να τους παρέχουν
ψυχοσυναισθηματική ενθάρρυνση και πάσης φύσεως υλικά αγαθά. Παράλληλα, αξίζει
να σημειωθεί, ότι η εκδραμάτιση ισχυρών γεγονότων ζωής, όπως είναι η απώλεια
κάποιας θέσης εργασίας, η έξωση από το σπίτι, η δημιουργία οικονομικών χρεώσεων
και οφειλών ή η απώλεια των αποταμιεύσεων οικογένειας, φαίνεται πως δημιουργούν
ισχυρή συναισθηματική πίεση στα παιδιά και στους νέους, επηρεάζοντας σε μεγάλο
βαθμό την ποιότητα των σχέσεων, που διαμορφώνουν εντός και εκτός της οικογένειας.
Δεδομένων αυτών, καθίσταται σαφές, ότι η φτώχεια τείνει να λειτουργεί ως
αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος. Όσο πιο περιορισμένο είναι ένα νέο παιδί μέσα σε
αυτόν τον κύκλο, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες διαφυγής (American
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Psychological Association, 2014, όπως αναφέρεται από EPHA Report, 2014 · Fanjul,
2014). [π.β., Πίνακας 5Α & Πίνακας 5Β].

Πίνακας 5A
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

«The state of child and
adolescent psychiatry in
Greece during the
international financial
crisis: A brief report»

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Παιδοψυχιατρικός
Τομέας

Ανασκόπηση
βιβλιογραφίας και
αναφορά εμπειρικών
δεδομένων

Αύξηση των ενδοοικογενειακών
συγκρούσεων κατά 51% - συσχέτιση
της ανεργίας και των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων των γονέων με την
ψυχική υγεία των παιδιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
http://dx.doi.org/10.1007/s
00787-013-0377-y

Πίνακας 5B
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

«Φιλικές σχέσεις και
δραστηριότητες των
εφήβων»

Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)

Ποσοτική έρευνα με τη
συμμετοχή 4.141 εφήβων
(ηλικίας 11, 13 και 15
ετών) στη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου

«The state of child and
adolescent psychiatry in
Greece during the
international financial
crisis: A brief report»

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Παιδοψυχιατρικός Τομέας

Ανασκόπηση
βιβλιογραφίας και
αναφορά εμπειρικών
δεδομένων

Αύξηση της σχολικής άρνησης κατά
25% και των περιστατικών
εκφοβισμού κατά 22% - συσχέτιση
της ανεργίας και των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων των γονέων με την
ψυχική υγεία των παιδιών

«Greek financial crisis
and child mental health»

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Παιδοψυχιατρικός Τομέας

Ανασκόπηση
βιβλιογραφίας και
αναφορά εμπειρικών
δεδομένων

Ο αριθμός των οικογενειών, που
επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία
της κλινικής και υποβάλλονται σε
ενδο-νοσοκομειακή θεραπεία έχει
παρουσιάσει δραματική αύξηση

«The Repercussions of
the Economic Recession
in Greece on Adolescents
and their Families»

UNICEF Innocenti
Research Centre &
Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)

Ποσοτική έρευνα με τη
συμμετοχή 3,600 και
4,900 μαθητών (ηλικίας
11-15 ετών) στη
συμπλήρωση
ερωτηματολογίου, κατά
τη διάρκεια των ετών
2006, 2010 & 2014

Ένταση και διαμάχες στο εσωτερικό
της οικογένειας.

Επένδυση στην ύπαρξη ενός
υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου
φιλικών σχέσεων, ιδιαίτερα όταν τα
παιδιά διχάζονται ανάμεσα σε ένα
συγκρουσιακό οικογενειακό
πλαίσιο και σε ένα περιοριστικό
σχολικό περιβάλλον

1 στους 5 εφήβους δηλώνει ότι έχει
άνεργους γονείς, ενώ αρκετοί
αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να
μετακομίσουν για λόγους
εξοικονόμησης χρημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
http://www.epipsi.gr/Tek
miriosi/epid/Epidimiologi
kes_erevnes/PDF/HBSC2
014GR_06_FilikesSxesei
s.pdf

http://dx.doi.org/10.1007/
s00787-013-0377-y

http://dx.doi.org/10.1016/
S0140-6736(15)61402-7

https://www.unicefirc.org/publications/pdf/0
7_greek_layout.pdf

VI) Εκπαιδευτικό Σύστημα
Τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι
το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, θέλησαν να
μελετήσουν 2 (δύο) συνολικά επιστημονικές μελέτες. Εναργέστερα, οι ερευνητές
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έκαναν λόγο για την ευαλωτότητα των παιδιών στον σχολικό εκφοβισμό ως
αποτέλεσμα τις οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα, ενώ συγχρόνως
αποπειράθηκαν να συγκεκριμενοποιήσουν τις ανάγκες συμβουλευτικής υποστήριξης
των μαθητών εντός του συγκεκριμένου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου (Brouzos,
Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015· Kanellopoulos et al., 2014). Η συμμετοχή
στο σχολείο περιγράφηκε ως μία άκρως στρεσογόνα και περιοριστική εμπειρία από
τους περισσότερους Έλληνες μαθητές, οι οποίοι φάνηκε πως αγωνίζονται να
παραμείνουν

στο

εσωτερικό

ενός

διαρκώς

υποβαθμιζόμενου

εκπαιδευτικού

συστήματος, προκειμένου να υπερκαλύψουν ένα σύνολο από γονεϊκές και κοινωνικές
προσδοκίες (Koulouris, Moniarou-Papaconstantinou & Kyriaki-Manessi, 2013·
Vryonides & Gouvias, 2012). [π.β., Πίνακας 6].

Πίνακας 6
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

«Secondary School Students’
Perceptions of Their Counselling
Needs in an Era of Global
Financial Crisis: An Exploratory
Study in Greece»

Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων &
Πατρών

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση των
ερωτηματολογίων, που
διανεμήθηκαν σε 931
έφηβους μαθητές

Αυξημένη ανάγκη για
συμβουλευτική υποστήριξη των
εφήβων 12 έως 16 ετών στους
τομείς των ηθικών αξιών, των
διαπροσωπικών σχέσεων και της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας εν
μέσω της οικονομικής κρίσης

«Parental unemployment and
post-traumatic stress disorder
symptoms. a study through the
fog of greek financial crisis»

Association for
Psychosocial Health
of Children
Adolescents in
Greece & Greek

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση των
ερωτηματολογίων, που
διανεμήθηκαν σε 2377
μαθητές

Τα παιδιά που διαμένουν σε
οικογένειες, όπου και οι δύο γονείς
είναι άνεργοι (κυρίως ο πατέρας)
έχουν κατά μέσο όρο σημαντικά
υψηλότερες βαθμολογίες στη
Διαταραχή Μετατραυματικού
Στρες, που σχετίζεται με την
ευαλωτότητα στο σχολικό
εκφοβισμό

Institute of Child
Health Dept. of
Mental Health and
Social Work

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://dx.doi.org/10.100
7/s10447-015-9235-6

In European Child &
Adolescent Psychiatry
(Vol. 22, pp. S146S147). 233 SPRING
ST, New York, NY
10013 USA: Springer.

VII) Ανεργία
Για τη μελέτη του ζητήματος της ανεργίας των νεαρών ενηλίκων στην Ελλάδα,
αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα ορισμένων εγχώριων αλλά και επίσημων Ευρωπαϊκών
φορέων για την εργασία και την εκπαίδευση (ΕΛΣΤΑΤ, 2015· European Commission,
2013· Eurostat, 2015· EPHA Report, 2014). Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να
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τονίσουμε, ότι εντοπίστηκε μονάχα μία ερευνητική προσπάθεια, που να εξετάζει τις
ψυχο-κοινωνικές διαστάσεις της ανεργίας και της επισφαλούς εργασίας για τους νέους
(ηλικίας άνω των 25 ετών) στην Ελλάδα (Chatzopoulou, Vlachvei & Monovasilis,
2015). [π.β., Πίνακας 7].

Πίνακας 7
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΑΝΕΡΓΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

«Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού»

Ελληνική
Στατιστική Αρχή
(2015)

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση
εθνικών δεδομένων

Not Education, Employment or
Training «ΝΕΕΤ» 26,1% (1 στους 5
νέους) για το έτος 2015,
1.211.507 άνεργοι και 3.368.392
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός για
το έτος 2015 στην Ελλάδα

«Employee’s Motivation and
Satisfaction in Light of
Economic Recession:
Evidence of Grevena
Prefecture-Greece»

Technological
Educational
Institute of West
Macedonia, Dept.
of International
Trade

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση
ερωτηματολογίων, που
διανεμήθηκαν σε 85
υπαλλήλους Τ.Α 25-55
ετών

Δυσανάλογη επιρροή των
νεοεισερχόμενων νέων στην εργασία,
επικράτηση των επισφαλών και
ευέλικτων μορφών εργασίας, αίσθηση
εγκλωβισμού και αδικίας εκ μέρους
των νέων, δυσπιστία απέναντι στο
πολιτικό σύστημα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
http://www.statistics.gr/el/
statistics?p_p_id=documen
ts_WAR_publicationsportl
et_INSTANCE_qDQ8fBK
Ko4lN&p_p_lifecycle=2&
p_p_state=normal&p_p_m
ode=view&p_p_cacheabili
ty=cacheLevelPage&p_p_
col_id=column2&p_p_col_count=4&p_p
_col_pos=1&_documents_
WAR_publicationsportlet_
INSTANCE_qDQ8fBKKo
4lN_javax.faces.resource=
document&_documents_
WAR_publicationsportlet_
INSTANCE_qDQ8fBKKo
4lN_ln=downloadResourc
es&_documents_WAR_pu
blicationsportlet_INSTAN
CE_qDQ8fBKKo4lN_doc
umentID=180024&_docu
ments_WAR_publications
portlet_INSTANCE_qDQ
8fBKKo4lN_locale=el

http://dx.doi.org/10.1016/S
2212-5671(15)00633-4

VIII) Μετανάστευση
Μία από τις πιο άμεσες επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ως το
αποτέλεσμα της εκτόξευσης των επιπέδων της ανεργίας και της εξαθλίωσης ορισμένων
ομάδων του πληθυσμού στην Ευρώπη, είναι η μετανάστευση. Το ενδεχόμενο της
μεταναστευτικής προοπτικής των νεαρών ενηλίκων στην Ελλάδα συζητήθηκε έμμεσα
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από αρκετές ομάδες ερευνητών (Anagnostopoulou et al., 2014· Frangos et al., 2012·
Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί, ότι η πλειονότητα
των ερευνητικών δεδομένων, σχετικά με την άνοδο του μεταναστευτικού κύματος της
«νέας γενιάς», κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, προήλθαν ως επί το πλείστον
από διεθνείς και ευρωπαϊκές πηγές ενημέρωσης (European Commission Report, 2012·
Endeavor Report, 2015). Παράλληλα, θα πρέπει να τονίσουμε, ότι από το σύνολο των
επιστημονικών τεκμηρίων, που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση, μία
μονάχα αναλυτική συγκριτική μελέτη κατάφερε να συνδέσει την εφαρμογή των
συνιστώμενων Ευρωπαϊκών πολιτικών λιτότητας με τις ψυχο-κοινωνικές προεκτάσεις
της μεταναστευτικής διαδικασίας για τους νεαρούς ενήλικες στην Ελλάδα (Malkoutzis,
2011) [π.β., Πίνακας 8].
Πίνακας 8
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Young Greeks and the Crisis:
The Danger of Losing a
Generation»

Τομέας
Πολιτικής και
Οικονομικής
Ανάλυσης

Βιβλιογραφική
ανασκόπηση και
αναφορά εμπειρικών
δεδομένων

Ενδεικτική αύξηση της ενδο-εθνικής
και διαπολιτισμικής μετανάστευσης

http://library.fes.de/pdffiles/id/ipa/08465.pdf

Περισσότεροι από 200.000 νέοι
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα
(37,5% 25-34 ετών)

VIV) Πώς Αντιλαμβάνονται τα Παιδιά, οι Έφηβοι και οι Νέοι το Παρόν και το
Μέλλον τους;
Ένας ικανοποιητικός αριθμός μελετητών, αποπειράθηκε να προσεγγίσει με τη
χρήση ποσοτικών αλλά και ποιοτικών μεθόδων έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο τα
παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται το παρόν και το
μέλλον τους, εν όψει της κοινωνικο-οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συνολικά 3 (τρεις) ποιοτικές επιστημονικές μελέτες,
οι οποίες και θέλησαν να διερευνήσουν, τον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα οικονομική
κρίση καταφέρει να διαποτίσει τα άμεσα βιώματα και τη μελλοντική σκοποθεσία των
παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα. Η πρώτη και πιο πρόσφατη μελέτη έλαβε χώρα
με τη μορφή συνεντεύξεων και στοχευμένων ομάδων εστίασης (Hatzichristou, Issari &
Yfanti, 2016). Οι επόμενες 2 (δύο) μελέτες, με παρόμοιο σκεπτικό, επέτρεψαν στα
παιδιά και στους εφήβους συμμετέχοντες να αποδώσουν δημιουργικά τις προσωπικές
αντιλήψεις και τα βιώματα τους εν όψει της οικονομικής κρίσης, κυρίως μέσα από τη
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χρήση διαφόρων μορφών τέχνης (ζωγραφική, θέατρο, σκηνοθεσία βίντεο) (BurgiGolub & Soumara, 2015· Dafermos, Triliva & Varvantakis, 2015). Ολοκληρώνοντας, ο
αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα ζωής και στο όραμα των νεαρών
ενηλίκων (ηλικίας 18 έως 30 ετών) από την Ελλάδα, έγινε αντικείμενο μελέτης από 3
(τρεις) ομάδες ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κυρίως ποσοτικές μεθόδους
έρευνας (Anagnostopoulou et al., 2014· Frangos, Frangos, Sotiropoulos, Orfanos,
Toudas & Gkika, 2012· Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015) [π.β., Πίνακας 9].

Πίνακας 9
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ: ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ;
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

«Psychological well-being
among Greek children and
adolescents well-being in
children and adolescents»

Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών, Τμήμα
Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Ποιοτική έρευνα με τη
χρήση συνεντεύξεων και
ομάδων εστίασης σε 25
μαθητές 6-12 ετών και σε
23 μαθητές 13-17 ετών

«What do children say about
the humanitarian crisis in
Greece?»

CNRS, CESSP Paris I University &
Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Ροδόπης

Ποιοτική έρευνα δράσης
με τη χρήση της τέχνης
(θέατρο και ζωγραφική)
σε παιδιά 10 & 12 ετών
& ανοιχτές συνεντεύξεις
με καθηγητές και
διευθυντές σχολείων

Τμήμα Ψυχολογίας
Παν/μίου Κρήτης
& School of
Education and
Social Work
University of
Sussex, UK

Ποιοτική έρευνα με τη
χρήση της θεματικής
ανάλυσης
δημιουργημάτων νέων (5
video για την οικονομική
κρίση, που έλαβαν χώρα
το διάστημα 2008-2012)

Οι νέοι χρησιμοποιούν την τέχνη ως
πολιτισμικό – αναπτυξιακό εργαλείο,
προκειμένου να κινητοποιήσουν τον
κόσμο και να επιφέρουν την
κοινωνική αλλαγή – Καταδικάζουν
το πολιτικό & εκπαιδευτικό σύστημα
– Η οικονομική κρίση προκαλεί
«αναπτυξιακά κενά», που τους
εμποδίζουν να ονειρευτούν έναν
καλύτερο κόσμο

Προπτυχιακοί &
Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές
Νοσηλευτικής
Σχολής, Τ.Ε.Ι
Αθήνας

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση των
ερωτηματολογίων 450
φοιτητών του Τ.Ε.Ι
Αθηνών, ηλικίας 18 έως
25 ετών

Το 46% θεωρεί ότι η οικονομική
κρίση έχει επηρεάσει «αρκετά» τη
ζωή τους (σε υλικό επίπεδο), ενώ το
88% δηλώνει, ότι η κρίση έχει
επηρεάσει την ποιότητα της
εκπαίδευσης που λαμβάνουν, δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο της
μετανάστευσης

«YouTube, young people, and
the socioeconomic crises in
Greece»

«Exploration of nursing
students’ views about the
economic crisis in Greece»

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Άσκηση έντονης πίεσης από την αξία
της «ακαδημαϊκής αριστείας»,
μειωμένος ελεύθερος χρόνος,
αναζήτηση περισσότερης στήριξης
από το εκπαιδευτικό και
οικογενειακό σύστημα, απογοήτευση
από τους πολιτικούς, φόβος για το
μέλλον, μεταναστευτικές προοπτικές
Στέρηση υλικών αγαθών (παιχνίδια,
φαγητό), άγχος για το μειωμένο
οικογενειακό προϋπολογισμό, άμεση
σύνδεση της κρίσης με την
κοινωνική ψυχική υγεία, απόδοση
πολιτικών ευθυνών, ανάδειξη των
ηθικών αξιών της φιλανθρωπίας και
της αλληλεγγύης ως αντίδοτο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://dx.doi.org/10.1007/9
78-1-4939-2833-0_5

https://hal.archivesouvertes.fr/hal01192826/document

http://dx.doi.org/10.1080/1
369118X.2014.953564

http://hypatia.teiath.gr/xml
ui/bitstream/handle/11400/
1478/814.pdf?sequence=1
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«The Effects of the Greek
Economic Crisis on Eating
Habits and Psychological
Attitudes of Young People : A
Sample Survey among Greek
University Students»

Διεπιστημονική
Συνεργασία
Διδακτορικών
Ερευνητών από
Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι
Οικονομικών
Επιστημών στην
Ελλάδα & Dept. of
Medicine,
University

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση
ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, όπως αυτά
διανεμήθηκαν σε 1.350
φοιτητές Τ.Ε.Ι της χώρας
(Αθηνών και επαρχίας)
με Μ.Ο ηλικίας τα 23,4
έτη

Μείωση των εξόδων βιοπορισμού
(διατροφή, ένδυση, στέγαση,
ψυχαγωγία), υποβάθμιση των
συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και
πρόνοιας, απώλεια της εμπιστοσύνης
απέναντι στο πολιτικό σύστημα,
μηδενιστική προσέγγιση της
πραγματικότητας, ασαφής
σκοποθεσία, χαμηλή αυτοπεποίθηση,
αβεβαιότητα για το μέλλον

Ποσοτική έρευνα και
στατιστική ανάλυση
ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, όπως αυτά
διανεμήθηκαν σε

Οικονομική εξάρτηση των νέων από
την οικογένεια λόγω ανεργίας, Ηθική
δέσμευση απέναντι στην οικογένεια
και στην πολιτεία που ελαχιστοποιεί
το ενδεχόμενο της μετανάστευσης,

253 νέους ηλικίας 18 έως
30 ετών μέσω ίντερνετ

Ανάδειξη των ηθικών αξιών της
αλληλεγγύης, της συλλογικότητας
και του εθελοντισμού ως αντίδοτο

http://www.iaeng.org/publi
cation/WCE2012/WCE20
12_pp485-489.pdf

College London
«Young People’ s Perception
of Economic Crisis in
Contemporary Greece : A
Social Psychological Pilot
Study»

Aegean Research
Centre for Greek
Society

http://s3.amazonaws.com/a
cademia.edu.documents/39
808419/eliamep_%CE%95
%CF%81%CE%B5%CF%
85%CE%BD%CE%B7%
CF%84%CE%B9%CE%B
A%CF%8C_%CE%9A%
CE%B5%CE%AF%CE%
BC%CE%B5%CE%BD%
CE%BF_19.pdf?AWSAcc
essKeyId=AKIAJ56TQJR
TWSMTNPEA&Expires=
1480259838&Signature=D
XH7l6wYHl7PvaZ5twcj0
GvOQ7Q%3D&responsecontentdisposition=inline%3B%2
0filename%3DYoung_Peo
ples_Perception_of_Econo
mic_Cri.pdf

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι οι
επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στη συνολική υγεία των παιδιών και
των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο, φαίνεται πως παραμένουν ακόμη ασαφής. Για
παράδειγμα, σε πλουσιότερες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα
αποτελέσματα της κρίσης στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών μοιάζουν να
δρουν «αντικυκλικά», δηλαδή τα συστήματα αυτά έχουν παρουσιάσει βελτίωση κατά
τη διάρκεια της ύφεσης. Όμως, σε φτωχότερες χώρες, όπως είναι η Αφρική και η Ασία,
η οικονομική κρίση ασκεί «προκυκλικές» επιδράσεις, δηλαδή στις χώρες αυτές
παρουσιάζονται αυξημένα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας, εντείνονται τα κρούσματα
υποσιτισμού στο γενικό πληθυσμό, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα τείνει να
εγκαταλείπεται από όλο και μεγαλύτερο αριθμό παιδιών.

Σε χώρες μεσαίου

εισοδήματος, όπως είναι η Λατινική Αμερική, η εικόνα είναι πιο σύνθετη, διότι ενώ τα
γενικά επίπεδα της υγείας τείνουν να χειροτερεύουν, το εκπαιδευτικό σύστημα αρχίζει
να αναβαθμίζεται.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο «αντικυκλικός» ή / και

«προκυκλικός» χαρακτήρας της οικονομικής ύφεσης, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.
Παρ’ όλα ταύτα, καθίσταται σαφές, ότι ένα δυναμικό σύνολο ερευνητικών
φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσπάθησε να αναδείξει ορισμένες από τις
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πιο κρίσιμες επιπτώσεις της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής ύφεσης στη συνολική
ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων στην Ελλάδα.

Η

διεπιστημονική σύνδεση και ο αναστοχασμός των δεδομένων αυτών, δύναται να μας
προσφέρει αρκετά αξιόλογες κατευθύνσεις, με σκοπό την άμεση χάραξη πολιτικών, οι
οποίες να προστατεύουν ουσιαστικά τα αναπτυξιακά δικαιώματα των πιο ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού.

Συζήτηση και Προοπτικές για Μελλοντική Έρευνα
Στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν να παρέχει μια όσο το δυνατόν πιο
ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιπτώσεων της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης
και των συνακόλουθων Ευρωπαϊκών πολιτικών λιτότητας, στην ψυχική και σωματική
ανάπτυξη των παιδιών (ηλικίας 6 έως 11 ετών), των εφήβων (ηλικίας 12 έως 18 ετών)
και των νεαρών ενηλίκων (ηλικίας 19-30 ετών) στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα της
παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός, ότι περιλαμβάνει και αναλύει συγκριτικά όλες
τις διαθέσιμες ερευνητικές επιστημονικές πηγές, οι οποίες διεξήχθησαν για τα δεδομένα
της Ελληνικής κοινωνίας, κατά τη διάρκεια των ετών 2008 έως 2015, δηλαδή τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια της εδραίωσης της οικονομικής ύφεσης στη χώρα. Για τους
σκοπούς της παρούσας μετα-ανάλυσης, αξιοποιήθηκαν συνολικά 29 (είκοσι εννέα)
εγχώριες επιστημονικές μελέτες και περισσότερες από 30 (τριάντα) εγκεκριμένες
διεθνείς ερευνητικές πηγές.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, οφείλουμε να τονίσουμε, ότι τα επίσημα ερευνητικά
δεδομένα στο σύνολο τους, φάνηκε να αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στον κλινικό
(επιπολασμός

της

κατάθλιψης,

των

αγχωδών

διαταραχών,

των

διαταραχών

συμπεριφοράς, των συμπεριφορών αυτοκαταστροφής / αυτοκτονικότητας, καθώς και
των εξαρτητικών συμπεριφορών) και μετρήσιμο (ποσοστά βρεφικής και μητρικής
θνησιμότητας / υπογονιμότητας, αξιολόγηση του οικογενειακού, εκπαιδευτικού,
κοινωνικού, πολιτικού και διαπροσωπικού πλαισίου ένταξης με τη μορφή
ερωτηματολογίων, αξιολόγηση της υγείας και των διατροφικών συνηθειών με τη μορφή
αυτο-αναφορών, μονοπώλιο στατιστικών δεδομένων για την ανεργία και τη
μετανάστευση) αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην συνολική ανάπτυξη και την
ευημερία των παιδιών, των εφήβων και των νέων στην Ελλάδα. Εναργέστερα, δεν
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εντοπίστηκαν επαρκή ερευνητικά δεδομένα, αναφορικά με το προσωπικό και υπερατομικό νόημα, το οποίο αποδίδουν τα νέα παιδιά στην παρούσα κρισιακή συγκυρία.
Επιπλέον, παρά το γεγονός, ότι οι ερευνητές κατάφεραν να παρέχουν σαφείς
ενδείξεις για τον τρόπο, με τον οποίο η οικονομική κρίση επηρεάζει αρκετές από τις
διαστάσεις της καθημερινότητας των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων
στην Ελλάδα, δεν φάνηκε να αποδίδεται το αναμενόμενο ενδιαφέρον στους
μηχανισμούς, τους οποίους επιλέγουν οι νέοι προκειμένου να αντιταχθούν στην
επισφάλεια και στη ρευστότητα, που η κρίση επιφέρει, καθώς και στον τρόπο, με τον
οποίο η τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία επηρεάζει την προσωπική τους
σκοποθεσία. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα λοιπόν, που προκύπτουν από την
παρούσα μετα-ανάλυση, είναι, πως οι κοινωνικές επιστήμες τείνουν να λειτουργούν
κυρίως «φωτογραφικά», καθώς επιμένουν στη λεπτομερή καταγραφή του αντικτύπου της
οικονομικής κρίσης στις ζωές των νέων ανθρώπων, ενώ στην ουσία αδυνατούν να
αναδείξουν νέες διεξόδους, μέσω των οποίων, οι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να
αντιταχθούν στη ρευστότητα, που η κρίση επιφέρει.
Στο επίπεδο αυτό, οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι παρά το γεγονός, πως η
πλειονότητα των επιστημονικών τεκμηρίων, που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα
μετα-ανάλυση, διέθετε ποσοτικό ερευνητικό προσανατολισμό (24 ποσοτικές έναντι 5
ποσοτικών μελετών), καμία από τις αναλυθείσες μελέτες δεν διέθετε τις απαραίτητες
προδιαγραφές, προκειμένου να καταφέρει να αποδώσει αιτιώδεις σχέσεις, ανάμεσα
στην τρέχουσα συγκυρία της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και στον εκτοπισμό
διαφόρων διαστάσεων της παιδικής και εφηβικής ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό, γίνεται
κατανοητό, πως ίσως οι ερευνητές να μην διαθέτουν τα απαραίτητα θεωρητικά και
μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση της συνθετότητας του φαινομένου της κρίσης,
και επομένως, γι’ αυτό το λόγο, να αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν ένα δίαυλο διαφυγής
για τους απλούς ανθρώπους. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, θα αποδεικνύονταν
ιδιαίτερα χρήσιμο, εάν σε επιστημολογικό επίπεδο, οι νέοι ερευνητές να προσπαθούσαν
να αμβλύνουν την αναπαραγωγή περαιτέρω ποσοτικών δεδομένων και την ανασύνθεση
νέων θεωρητικών μοντέλων, και εστίαζαν την προσοχή τους στην αξιοποίηση της
ευρηματικότητας των ήδη υπαρχόντων θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες και
δημιουργήθηκαν, με αφορμή τις παγκόσμιες κοινωνικές «κρίσεις».
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Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της παρούσας
μετα-ανάλυσης, παρατηρήθηκε αναντιστοιχία της επιστημονικής έρευνας με τις ιστορικές
προκλήσεις, που διανύει σήμερα η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η σύγχρονη Ευρώπη. Γι’
αυτό το λόγο, θα αποδεικνύονταν αρκετά ωφέλιμο, εάν οι μελλοντικοί ερευνητές
εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στην κριτική διασύνδεση, ανάμεσα στο πλαίσιο
εμφάνισης της κρίσης για τη σύγχρονη Ελλάδα (ποια ήταν η κοινωνικο-οικονομική και
ιστορική κατάσταση της χώρας πριν την εμφάνιση της κρίσης;), στην εφαρμογή
συγκεκριμένων

πολιτικών

λιτότητας,

και

στον

καθορισμό

του

επακριβούς

αναπτυξιακού κόστους του πολιτισμικού – ιστορικού αυτού πλαισίου, για τις πιο
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των εφήβων και
των νεαρών ενηλίκων.

Συγχρόνως, απαιτείται περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να

καθοριστούν οι αναπτυξιακοί μηχανισμοί, μέσω των οποίων η οικονομική κρίση
πρωτίστως λειτουργεί, και εν τέλει καταφέρει να διαταράσσει την ψυχική και σωματική
ευημερία των ατόμων αυτών.
Επιπλέον, οι ανερχόμενοι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάλυση
των υποομάδων, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση (μονογονεϊκές
οικογένειες, παιδιά που μαστίζονται από τη φτώχεια, άνεργοι νέοι και νεαρά άτομα με
αναπηρία).

Ιδιαίτερη έμφαση επίσης, θα πρέπει να δοθεί στον εντοπισμό του

πραγματικού αριθμού των παιδιών στην Ελλάδα, που ζουν στα όρια ή / και σε συνθήκες
της φτώχειας, καθώς και στον βαθμό, στον οποίο το δικαίωμα της προσβασιμότητας
τους στην υγεία και στην εκπαίδευση καταπατάται.

Συγχρόνως, κρίνεται επίσης

αναγκαίο, να μελετηθεί η επιδημιολογία των παραγόντων «ανθεκτικότητας»,
προκειμένου να καταστούν σαφείς οι παράμετροι, που αμβλύνουν τον αρνητικό
αντίκτυπο

της

ύφεσης

για

τα

παιδιά,

τους

εφήβους

και

τους

νέους,

συμπεριλαμβανομένου οικογενειακού και εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς και των
πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Οφείλουμε επίσης να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι οι μέχρι σήμερα
στοχευμένες παρεμβάσεις των φορέων κοινωνικής προστασίας έχουν προσφέρει αρκετά
σημαντική, αλλά όχι την αναμενόμενη αξία, στις προσπάθειες περιορισμού των
διακρίσεων, της φτώχειας, και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, των εφήβων
και των νέων. Πιο συγκεκριμένα, ενώ έχει επιτευχθεί, έως ένα βαθμό, η συλλογή
δεδομένων, σχετικά με το είδος των κοινωνικών ανισοτήτων, με τις οποίες τα παιδιά
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και οι έφηβοι σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, δεν υπάρχει
επαρκής γνώση των μηχανισμών, μέσω των οποίων οι ανισότητες αυτές διασπείρονται,
εγκαθίστανται, και εν τέλει καταφέρουν να διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό. Στο σημείο
αυτό, γίνεται αντιληπτό, ότι ενδεχομένως η ίδια η κοινωνική επιστήμη να διανύει μία
περίοδο «κρίσης», η οποία να μην της επιτρέπει να αποτυπώσει με σαφήνεια τον
ουσιαστικό αντίκτυπο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στις ζωές των
νέων ανθρώπων.
Μάλιστα, όσον αφορά τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, γίνεται
κατανοητό, ότι οι εγχώριοι μελετητές πιθανότατα δεν διαθέτουν επαρκή ερευνητικά
δεδομένα για την ποιότητα ζωής των παιδιών, των εφήβων και των νέων, πριν από την
εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα, και γι’ αυτό το λόγο, περιορίζονται στη
λειτουργικότητα ορισμένων «συσχετίσεων» μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών.

Το

γεγονός αυτό, ενδεχομένως να μας παρέχει ορισμένες χρήσιμες ενδείξεις, αναφορικά με
τον λαθεμένο προσανατολισμό των «προτεραιοτήτων», που διαθέτει ανά τους αιώνες η
Ελληνική κοινωνία. Μολαταύτα, καθίσταται σαφές, ότι επειδή οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές στη χώρα, λόγω της τρέχουσας ύφεσης, είναι ταχείες, τα
αποτελέσματα αυτών των πρακτικών στο γενικό πληθυσμό ενδέχεται να διανύουν
περιόδους «λανθάνουσας κατάστασης» και επομένως αναμένεται να χρειαστούν
δεκαετίες επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε οι διαστάσεις αυτές να γίνουν πλήρως
εμφανείς και κατανοητές. Σε κάθε περίπτωση, τα οι παιδιά δεν θα πρέπει να αποτελούν
μονάχα αντικείμενο ενδιαφέροντος και παρατήρησης.

Κάθε χώρα θα πρέπει να

τοποθετήσει την ευημερία των παιδιών στην κορυφή των απαιτήσεων της, σε περιόδους
ύφεσης.

Τέτοιου είδους διεκδικήσεις, δεν αποτελούν μονάχα ηθική υποχρέωση

απέναντι στα παιδιά, αλλά κοινό στόχο προς το συμφέρον όλων των κοινωνιών.

Συμπεράσματα
Με τη βοήθεια της μετα-ανάλυσης καταφέραμε να αναδείξουμε με συνολικό
τρόπο τον βιο-ψυχο-κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης για την «νέα γενιά»
των Ελλήνων. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα
φαίνεται πως δρα πολυ-παραγοντικά και πως δύναται να επηρεάσει όλους τους τομείς
της ζωής και της ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών, των εφήβων και των
νέων. Σε ένα πρώτο επίπεδο, τα νέα παιδιά υφίστανται τον αντίκτυπο της οικονομικής
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κρίσης μέσα από τις υλικές στερήσεις εντός και εκτός της οικογένειας, γεγονός που
επηρεάζει αναπόφευκτα τη σωματική και ψυχική τους ευημερία.

Η αίσθηση της

ύφεσης επεκτείνεται στο πεδίο των οικογενειακών και των διαπροσωπικών σχέσεων, με
αποτέλεσμα τα παιδιά και οι νέοι να αναζητούν λύσεις και στήριξη από το υπό
κατάρρευση εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, τόσο η "πολιορκούμενη" οικογένεια και
το αλλοτριωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και το κατακερματισμένο πολιτικό
κατεστημένο, αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τα απαραίτητα κοινωνικά ψυχικά
εφόδια και πρότυπα, έτσι ώστε να καταφέρουν να ονειρευτούν έναν καλύτερο κόσμο.
Μολονότι, οι ηθικές αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, φαίνεται να μπορούν
να επιδράσουν στα όνειρα πολλών νέων, η συνεχιζόμενη και αλλεπάλληλη εφαρμογή
επιπρόσθετων μέτρων λιτότητας καταλήγει να εντείνει την ανεργία, τη φτώχεια, και την
ανέχεια, δημιουργώντας στους νέους μία αίσθηση εγκατάλειψης και αβοηθησίας.
Σταδιακά, για πολλούς νέους το ενδεχόμενο της μετανάστευσης αρχίζει να φαίνεται ως
το μοναδικό μέσο "απόδρασης" από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα.
Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι οι μελλοντικοί ερευνητές θα πρέπει
να μην αρκεστούν στην "φωτογραφική" απεικόνιση της σημερινής κατάστασης αλλά
να εστιαστούν στην ανάδειξη του φάσματος των δυνατοτήτων αντίστασης και των
προοπτικών κοινωνικής αλλαγής. Αυτό είναι αναγκαίο για να αποφευκτεί η
μοιρολατρία και η αποδοχή του νεοφιλελεύθερου δόγματος TINA (There is not
Alternative).
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The Impact of the Economic Crisis in Mental and Physical
Development of Children, Adolescents and Young People in Greece: A
Critical Review and Meta-Analysis of Scientific Research Conducted
During the Period 2008 - 2015.
Lamprini - Theodora Akalestou5
&
Manolis Dafermos6

Abstract
In the last five years, during the financial turmoil that began in the US in 2008, the Greek
society is experiencing the most painful and multi-factorial crisis in the Greek history. To date,
no scientific study has managed to holistically demonstrate the developmental impact of the
ongoing recession to the "new generation" of Greeks. The aim of this meta-analysis, is (A) the
aggregate review and the reflection on the impact of the economic crisis in the mental and
physical development of children, adolescents and young people in Greece, and (B) the
development of new theoretical and methodological framework for representatives of the social
sciences and humanities, in order to overcome the "crisis", primarily at the epistemological
level, as also at the social level. The uniqueness of this study lies in the fact that it both reviews
and comparatively analyzes the academic literature related to the Greek society, covering the
time period 2008 – 2015, which spans from the financial crisis starting point till to date. A
systematic review of the available academic literature indicates that these vulnerable social
groups are facing unprecedented developmental challenges, on a daily basis. The
aforementioned observation places the "new generation" at the heart of an emerging social
tragedy, while at the same time demonstrates the urgent need to raise awareness among the
scientific communities worldwide.
Keywords: economic crisis, mental and physical development, children, adolescents and young
people, Greece.
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In search of the elusive essence: Heuristics in the essentialization process

Alexiοs Arvanitis7 & Alexandra Hantzi8

Abstract
Drawing mostly from the field of cognitive psychology we treat essentialism as a bias under
which social categories are perceived as having an underlying “hidden” cause feature. Study 1
shows how social categories can be separated into essentialized and nonessentialized according
to inability to explain the core characteristics of the categories. Study 2 provides a link between
inability to explain the core characteristics of the category and a general illusory correlational
procedure that links the category to its characteristics. Study 3 links essentialism to a justice
heuristic that leads to the naturalization of differences among categories. Based on the findings,
an account of the cognitive process of essentialization is discussed, as a process that arguably
starts from an inability to explain core characteristics of a category, builds on illusory
correlation between the category and its characteristics and establishes the naturalization of
differences among categories.

Keywords: essentialism, illusory correlation, prejudice, heuristics, biases

Psychological essentialism, which is conceptualized differently to essentialism
in other disciplines such as philosophy, has been given special attention in recent years
in the study of human categories (see Prentice & Miller, 2007). On the whole, most
scientists would agree that psychological essentialism is not “the view that things have
essences but rather the view that people’s representations of things might reflect such a
belief” (Medin & Ortony, 1992, p. 183). It is rather difficult to determine what kind of
manifestations we would expect of essentialist beliefs since people are not often aware
of such an essence underlying their beliefs about a social category. Medin and Ortony
7
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(1992) suggest that instead of an essence, there can be an essence placeholder that
underlies people’s beliefs about a category. In fact, emphasis is often given to
representational, causal, placeholder essentialism (see Gelman, 2004), which refers to
an essence that is causally responsible for the category characteristics and affects their
representations without the knowledge of the perceiver.

Especially in social

psychology, indirect ways of measuring essentialism have been sought in the
representational structure of categories. The study of essentialism has mainly focused
on the concepts of natural kinds and entitativity, which have been viewed as dimensions
of essentialism (see Haslam, Rothschild, & Ernst, 2000). Both natural kinds and
entitativity describe the structure of the beliefs about a category, a structure that often
results in causal inferences about the category. Rothbart and Taylor (1992) argued that
people often treat social categories as natural kinds although they should be treated as
artifacts; this results in a tendency to infer deep essential qualities of the category from
these natural kinds’ beliefs. Entitativity of a social group can also encourage perceivers
to infer underlying properties of the social group (see Yzerbyt, Corneille, & Estrada,
2001) although the opposite may occur as well: making causal inferences about a
category can result in viewing the social group as an entity. Other aspects such as
universality, i.e. the cross-cultural and historic invariance of the category, have been
identified as aspects of essentialism (e.g., Haslam & Levy, 2006). In the related area of
cognitive psychology, the study of essentialism focuses on the underlying link between
surface and deeper, non-observable features of a category (e.g., Gelman, 2004; Gelman
& Wellman, 1991; Malt, 1994; Malt & Sloman, 2007; Matan & Carey, 2001), rather
than the structure of the beliefs about the category. This type of approach focuses more
on cognitive processes and on the inductive potential that group membership can offer.
The role of other concepts and their relations to essentialism has also been examined
and it seems that focusing on related concepts in order to understand whether people’s
beliefs seem to be inferred by “hidden” underlying properties has led to a difficulty in
understanding the exact contribution of the notion of psychological essentialism (see
Hamilton, 2007). We will attempt to approach essentialism adopting a social cognition
perspective that focuses mainly on cognitive processes and specific heuristics.
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The placeholder approach
There is consensus, explicit or implicit, that deeper, non-observable features are
causally responsible for surface features in the event of an essentialist belief, especially
in cognitive research. A “hidden” underlying cause feature seems to correspond to the
“as if” approach of essentialism, i.e. the view that people approach some categories as if
they have essences. For placeholder essentialism, it does not matter whether people
think there is an underlying essence to the category and whether they are aware of it.
Strevens (2000) has stressed that K-laws alone, i.e. causal relationships that link the
very being of the category to the category’s characteristics without the mediating role of
an essence, could stand as explanations for the phenomena the relevant literature has
attempted to disentangle. In fact, it can be argued that people should not be able to
understand what the essence is.

Once people perceive the exact causes of the

characteristics of a category, even if they are innate properties of the organism such as
the DNA, they are able to link some, but not all, the category’s characteristics to the
“essence”. If people are able to understand how an innate property such as the DNA
actually influences the characteristics of the category, they will be able to attribute only
the characteristics that satisfy that explanation to the very being of group members. At
the same time, the underlying logic of the explanation could be applied to the
characteristics of other categories. For example, if people understand that being black is
due to an increased level of melanin in the body, they can also understand that being
white is due to a decreased level of melanin in the body. They can also understand that
these skin color differences have to do with sun exposure rather than some innate
characteristic. The more people know about what makes a category what it is, the more
they understand what the differences between social categories are, but also what their
commonalities are.

It is the absence of knowledge of the causes of social group

attributes rather than its existence that lies at the core of an essentialist belief.
Specific essentialism, where the category’s essence is known, is completely
different to placeholder essentialism. In fact, ‘natural kinds’ beliefs or even entitativity
could refer to either type of essentialism. In this paper, we focus more on placeholder
essentialism which may have important repercussions on the study of social categories
since their differences are accounted for by unknown rather than known “essences”.
Placeholder essentialism in social psychology would focus more on the ways people
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Alexiοs Arvanitis & Alexandra Hantzi

58

develop representations about a category, attribute characteristics to the very being of
the category and are not able to explain how and why.
Illusory correlation and essentialism
Essentializing can be thought of as a cognitive bias that links a social group to its
characteristics and attributes them to its very being. In some ways, one of the cognitive
aspects of this whole process resembles the process of illusory correlation. Illusory
correlation, a term coined by Chapman (1967), was introduced in the cognitive study of
stereotypes by the work of Hamilton and Gifford (1976).

Illusory correlation is

“proposed for the report by observers of a correlation between two classes of
phenomena which in reality (a) are not correlated, (b) are correlated to a lesser extent
than reported, or (c) are correlated in the opposite direction from that which is
reported” (Chapman, 1967, p. 151). In the case of essentialism, the illusory correlation
is the perceived association between the category and its characteristics. An illusory
relationship between social groups and their attributes can be culturally transmitted or it
can be created on the basis of purely cognitive mechanisms that are prone to distortions,
thus creating biased perceptions of distinctive stimuli (cf. Hamilton & Gifford, 1976).
Alternative explanations of the illusory correlation effect have been proposed as
cognitive explanations, such as the principle of meta-contrast (McGarty, Haslam,
Turner, & Oakes, 1993) or the ‘information loss’ account (Fiedler, 1991).

Some

possible explanations can be understood in terms of participants’ efforts to make sense
of the world (Berndsen, McGarty , van der Pligt, & Spears, 2001). Essentialism could
offer a further explanation: social groups can be more easily correlated with
characteristics in an illusory way once there is inability to explain the characteristics of
the category. Of course it would be expected that the characteristics associated with a
category in an illusory correlation manner will be difficult to explain in general.
Compared to the simple illusory correlation effect, essentializing can be thought of as a
more stable cognitive bias that extends to the majority of the group properties (including
core characteristics) and influences attitudes toward the category.
Social attribution processes and biases such as illusory correlation procedures
and the overattribution bias have been the object of social cognitive research on
essentialism (e.g., Yzerbyt & Rogier, 2001; Yzerbyt, Rogier, & Fiske, 1998) but have
not been given central status in the essentialism literature. A social cognitive approach
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would focus more on why people attribute characteristics to social groups in ways that
resemble K-laws. It would focus more on reasoning of the sort: “Why does group X
have characteristic Y? I don’t know. That’s just the way it is!” In other words, the
social cognitive approach would focus more on how people tend to link categories to its
attributes without being able to explain why.
Essentialism and prejudice
Essentialism has already been linked to prejudice (e.g., Bastian & Haslam, 2006;
Haslam, Rothschild, & Ernst, 2002) although its role is not exactly clear. If we accept
the argument that a central aspect of essentialism is inability to explain why a category
is what it is, another central aspect might be that people, lacking an alternative viable
explanation, assign characteristics to the group by attributing observed differences
between the group in question and other categories to fundamental unobserved “hidden”
essences of the social category. Therefore essentialism leads to the accentuation of
differences between categories and the attenuation of commonalities. Accentuation of
differences can be used by the majority to reinforce intergroup distinctions and justify
discrimination toward minorities (see Morton & Postmes, 2009). Mahalingam (2003,
2007) argues that the essentialism bias is used to “naturalize” (a term that is used by
social constructionists, e.g., Stoler, 1997) power relations among different groups.
Essentialism could therefore help rationalize the differential status of social groups.
In this way and through the scope of a social cognitive perspective, essentialism
is a complicated bias that is characterized by inability to explain illusory correlation
processes and an inductive element that links differential perception to the very being of
the category. Essentialism, apart from an “attributional” heuristic that highly resembles
illusory correlation, is characterized by another important heuristic that results in the
“naturalization” of the differences of the social categories. Especially if these
differences were the result of power relations, they could be noticed and attempted to be
rectified through human behavior, according to the justice motive (see Lerner, 2003).
However, the justice motive often takes the form of an intuitive appraisal that can, for
example, be satisfied by derogating the subjects of unfortunate mishaps (see Lerner,
1971). This intuitive appraisal can be summed up in the phrase “good things happen to
good people and bad things happen to bad people”. This type of justice heuristic (in
contrast to the justice motive) could be part of the essentialization process. The
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differences observed can be “naturalized” by attributing different status to the very
being of the person that belongs to the group. Although the justice motive can take the
form of thoughtful responses, this type of justice heuristic can very well be a part of the
essentialization process and account for the higher and lower standings of social groups
in society as proper, just and in accordance with the inherent characteristics of the
members of the social groups.
In study 1, we will examine whether inability to explain the core characteristics
of a category can be a fundamental property of essentialized categories. In study 2, we
will examine whether essentialized categories are more easily attributed characteristics
in general (implying illusory correlational procedures that follow from inability to
explain). In study 3, we will examine whether inability to explain tends to naturalize
differences among social categories and influence the attitudes toward them.

Study 1
The purpose of study 1 was to assess directly whether there is a perceptual
“hidden” cause that makes categories what they are. Our main contention is that
essentializing is to have “hidden” causes, i.e. to be able to attribute characteristics to the
social category, but not be able to explain why. Although the same may apply for any
illusory correlational procedure, we focused on inability to explain the core properties
of a social group, i.e. the most commonly attributed characteristics.

Under this

alternative operationalization we decided to study which categories would emerge as
essentialized to a greater or lesser extent. The categories used in study 1 were initially
identified through a pilot study.
Since all studies regarding essentialism, to the best of our knowledge, have
approached essentialism by focusing on associated parameters, in the pilot study we
decided to tackle the issue directly by asking a convenience sample of 30 social science
graduates, comprising acquaintances of the researchers in the fields of sociology,
psychology and business administration, whether they considered each of eighty
categories to comprise of “people made of certain stuff” (answers were given on a 7point scale, 1 = totally disagree, 7 = totally agree). In this way, we asked participants
directly whether they thought there was an essence to the category, since “made of
certain stuff” implies a substance that is particular to the category and makes it what it
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is. Of the eighty categories, we selected 17 categories (see table 1) whose mean ratings
reflected the range of participants’ answers along the 7-point scale and also coincided to
a certain extent with categories already studied in essentialism research (e.g. Haslam et
al., 2000).

Table 1: Means and standard deviations of the measure “made of certain stuff”

Social group

Mean

SD

Cancer Patients

1,53

1,07

Ugly

1,73

1,26

Unemployed

1,87

1,31

Black

2,13

1,68

Immigrants

2,43

1,65

Fat

2,7

1,6

Men

2,97

2,13

Albanians

3,53

2,11

Schizophrenic

3,57

2,01

Homosexual

3,73

2,05

Judges

4,1

1,71

Policemen

4,27

1,78

Olympic
Champions

4,3

2,04

Pilots

4,6

1,63

5

1,34

5,03

1,52

Politicians
Artists
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Method
Participants and design. A snowball sample of four hundred and seventy-seven
undergraduate social science students participated in this study. Each participant
answered questions that involved only one of the seventeen social categories; thus, the
design was completely between-subjects.
Measures and Procedure. Participants were required to write down five
characteristics of the members for one of the seventeen social categories (characteristics
that had to do with what members of the social category are or what they do). For each
characteristic that they wrote down, they were required to express the extent to which
they could explain why a member of the social category would exhibit the particular
characteristic, using a six-point scale (1 = I do not know any possible cause, 6 = I Know
every possible cause). We then identified the three most frequently mentioned
characteristics for each category (see appendix for the number of nominations and scale
means for characteristics).

Results
A one-way ANOVA with the social categories as the independent variable and
“ability to explain” as the dependent variable was performed, F(16,566) = 8.93, p <
.001. Since it was significant, we conducted post hoc comparisons which revealed two
clearly distinct homogeneous groups (groups 1 and 6), as shown in table 2.
By the use of a median split on the frequency distribution on “ability to explain”,
we further distinguished the groups into those most essentialized (schizophrenic,
homosexual, judges, ugly, black, immigrants, men, artists) and those least essentialized
(cancer patients, olympic champions, unemployed, policemen, priests, pilots,
politicians, fat, Albanians).
A more qualitative account of this view of essentialism is intuitively evident in
the data (see appendix).

For example, olympic champions are one of the least

essentialized categories. They are seen as disciplined, well-trained and substanceabusive. These are attributes that can be easily accounted for and related to olympic
champions. However, homosexuals are attributed characteristics such as liberated,
sensitive and special. It is not easy to account for these characteristics, i.e. say why
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homosexuals are as such; at least, it is not as easy as accounting for characteristics in the
least essentialized categories.
Table 2: Duncan post hoc comparisons (based on the one-way ANOVA) on inability
to explain the three most commonly mentioned of the category: Means and Standard
Deviations

Social group

Ν

1

Schizophrenic

31

2,71
(1,48)

Homosexual

28

2,89
(1,37)

2,89
(1,37)

Judges

52

3,25
(1,33)

3,25
(1,33)

2

3

4

5

6

3,25
(1,33)

Ugly

35

3,26
(1,33)

3,26
(1,33)

3,26
(1,33)

Black

30

3,30
(1,26)

3,30
(1,26)

3,30
(1,26)

Immigrants

21

3,38
(1,65)

3,38

3,38
(1,65)

(1,65)
Men

27

3,48
(1,22)

3,48
(1,22)

Artists

32

3,72
(1,50)

3,72
(1,50)

Albanian

27

3,85
(1,51)

3,85

3,85

(1,51)

(1,51)

Fat

35

4,20
(1,32)

4,20
(1,32)

4,20 (1,32)

Politicians

46

4,22
(1,19)

4,22
(1,19)

4,22 (1,19)

Pilots

35

4,31
(1,30)

4,31
(1,30)

4,31 (1,30)

Priests

29

4,48
(1,43)

4,48
(1,43)

Policemen
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Unemployed

49

4,59 (1,11)

Olympic champions

34

4,65 (1,36)

Cancer Patients

34

4,88 (0,97)

Significance level

,071

,117

,114

,105

,085

,075

NOTE: Scales range from 1 (I do not know any possible cause) to 6 (I Know every
possible cause)

Discussion
It seems that asking participants whether they considered a category to comprise
of “people made of certain stuff” (i.e. asking directly whether they thought there was an
essence to the category, a substance that is particular to the category and makes it what
it is) which was the way we assessed the extent of essentialization in the pilot study,
produces different results - especially in terms of the most essentialized categories - to
those rendered by the use of the “ability to explain” measure that was adopted in study
1. It is still difficult to say which categories are indeed essentialized or not. Haslam et
al. (2002) found that some of the eighty categories they examined (e.g. women, blacks,
homosexuals and Jews) were essentialized in terms of the natural kinds dimension but
not in terms of the entitativity dimension or vice versa. Should we focus on the natural
kinds dimension, the entitativity dimension or some other one? In this study, we
introduced a different conception of essentialism and another type of measure:
(in)ability to explain the core attributes of the social category. The results of this
proposed type of measurement bear some consistency with findings of previous studies
that show, for example, that schizophrenics, homosexuals, blacks and men are
essentialized, while cancer patients and fat people are not (e.g., Haslam et al., 2000;
Haslam, & Ernst, 2002; Haslam & Levy, 2006). The proposed measurement also
warrants the special interest the relevant literature takes in minority groups such as
immigrants.

It seems justified to consider it as a first step in introducing a new

operationalization for essentialism that focuses more on “hidden” causes and inability to
explain.
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Study 2
The purpose of study 2 was to examine whether the (in)ability to explain why
characteristics are linked with social categories can be associated with an illusory
correlational cognitive procedure. Our main argument, made so far, is that essentialist
thinking is a cognitive process which is characterized by inability to explain. The main
difference between conceptualizations in the current literature (e.g., Yzerbyt, & Rogier,
2001) and our proposal is that illusory correlation between categories and characteristics
is not a consequence of essentialization; it is part of the process of essentialization itself.
To put it simply, we argue that essentialism is inability to explain the characteristics of
category members and therefore is related to a general inability to link successfully, i.e.
in a way that reflects reality, the characteristic to the category. Such inability may very
well be identified as an illusory correlational procedure. In study 1, we focused on core
properties of a social group and identified whether they could be explained. In study 2,
we will focus on whether the social groups, to which participants attributed core
properties that they could not explain, are more prone to illusory correlational
procedures.
In the case of essentialism, the illusory correlation is the perceived association
between the category and its characteristics. It can be argued that the essentialization
process, involves both essentialized categories and essentialized characteristics, since it
has to do with the perceived association between the two. Essentialized characteristics
can be thought of as characteristics that are attributed to a hidden cause. The illusory
correlation does not reside necessarily in the categories or the characteristics alone. It
resides in the linkage the observer perceives between the two. The illusory correlation
then must have something to do with either or both the categories and the
characteristics. If, for example, the illusory correlation had something to do only with
categories, we would expect essentialized categories to be linked with characteristics
which in reality are not necessarily correlated (or correlated to a lesser extent than
reported) with the categories. In this way, we could argue that essentialized categories
will be linked with characteristics that are indeed correlated with the category plus
characteristics that are not correlated with the category. This is the rationale on the
basis of which hypothesis 1 was formulated. On the other hand, the same can be argued
for essentialized characteristics (i.e. that essentialized characteristics will be linked with
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categories that are indeed correlated with the characteristic plus categories that are not
correlated with the characteristic), thus resulting in hypothesis 2.
Our hypotheses in study 2 are:
Hypothesis 1: Essentialized categories will be perceived to be correlated with
characteristics to a greater extent than nonessentialized categories.
Hypothesis 2: Essentialized characteristics will be perceived to be correlated with
categories to a greater extent than nonessentialized characteristics.
Method
Participants and design. Thirty-five psychology undergraduate students
participated in this study. Each participant answered questions that involved seventeen
social categories and seventeen characteristics; thus, the design was completely withinsubjects.
Measures and Procedure. Participants completed a questionnaire in which they
were asked to assess the likelihood that each of 17 characteristics were features of each
of 17 categories - these being the seventeen categories examined in study 1 - using a
seven-point scale (1 = highly unlikely, 7 = highly likely). This measure was thought to
be an appropriate indication of a perceived correlation between categories and
characteristics. The seventeen characteristics were chosen as follows: from each of the
eight essentialized categories identified in study 1 we selected the most essentialized of
the three most frequently mentioned characteristics (i.e. the characteristic with the
lowest mean, indicating greater inability to explain why this characteristic was linked
with the category ) and from each of the nine nonessentialized categories identified in
study 1 the least essentialized characteristic (i.e. the characteristic with the highest
mean, indicating lesser inability to explain why this characteristic was linked with the
category).
Results
We computed four indices corresponding to the perceived correlation between:
a) essentialized categories and essentialized characteristics (the mean likelihood that
each of the eight essentialized characteristics were features of each of the eight
essentialized categories) b) essentialized categories and nonessentialized characteristics
(the mean likelihood that each of the nine nonessentialized characteristics were features
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of each of the eight essentialized categories), c) nonessentialized categories and
essentialized characteristics (the mean likelihood that each of the eight essentialized
characteristics were features of each of the nine nonessentialized categories), d)
nonessentialized categories and nonessentialized characteristics (the mean likelihood
that each of the nine nonessentialized characteristics were features of each of the nine
nonessentialized categories). In order to test our hypotheses, we performed a 2
(Categories: essentialized, non-esstentialized) x 2 (Characteristics: essentialized,
nonessentialized) within-subjects ANOVA with the perceived correlation index as the
dependent variable (Table 3).
TABLE 3: Means and standard deviations of the correlation index according to categories and characteristics
Essentialized Categories

Nonessentialized Categories

Essentialized
Characteristics

Nonessentialized
Characteristics

Essentialized
Characteristics

Nonessentialized
Characteristics

M

4.42

3.93

4.21

3.94

SD

.33

.43

.37

.40

The analysis revealed a significant main effect of categories, F(1,34) = 14.07, p
<. 001, ηp2 = 0.293; perceived correlation between categories and characteristics was
higher for essentialized (M = 4.17) than for nonessentialized categories (M = 4.07).
There was also a significant main effect of characteristics, F(1,34) = 42.77, p <. 001, ηp2
= 0.557; perceived correlation between categories and characteristics was higher for
essentialized (M = 4.31) than for nonessentialized characteristics (M = 3.93). These
results support hypotheses 1 and 2. The categories main effect was qualified by a
significant two-way interaction, F(1,34) = 35.90, p < .001, ηp2 = 0.514; perceived
correlation between categories and characteristics was higher for essentialized (M =
4.42) than for nonessentialized categories (M = 4.21), only with regard to essentialized
characteristics (p < .001).
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Discussion
Drawing general conclusions about the categories or the characteristics used in
this particular study would be unwarranted especially due to their small number. It is
difficult to say whether the particular categories or the characteristics used in this study
are more “prone” to illusory correlation, i.e. are more likely to be responsible for
perceived correlations between categories and characteristics. Any one category or
characteristic could be associated with other characteristics or categories due to the
particular and somewhat arbitrary choice of categories.

However, by grouping

categories and characteristics in essentialized and nonessentialized, we ended up with
two main groups of essentialized and nonessentialized categories and two main groups
of essentialized and nonessentialized characteristics that may contribute toward the
study achieving greater external validity. We formulated only two hypotheses that were
supported. Essentialized categories are linked with characteristics to a greater extent
than nonessentialized categories and essentialized characteristics are linked with
categories to a greater extent than nonessentialized characteristics.

The two-way

interaction may further point to the fact that essentialized categories draw their “hidden
causes” in an illusory correlational manner that links them mainly with essentialized
characteristics.
From the results of study 2 it seems reasonable to suggest that characteristics
such as special, weird and scruffy are easier to attribute to social categories in general.
However, they are easier to attribute once the categories exhibit core properties that are
difficult to explain. Semin and Fiedler (1988) have showed that abstract statements, as
opposed to concrete statements are more difficult to verify. It could therefore be argued
that the existence of “hidden causes” and inability to explain social categories’
characteristics encourages people to use more abstract terms, since they are most
appropriate for describing a social category the properties of which are not easy to
explain. The use of abstract terms however accentuates the difficulty of explaining the
characteristics of the category, as predicted by a linguistic bias (see Maass et al., 1989),
and adds to a self-perpetuating illusory correlational procedure that seems to be part of
the “essentialism bias”. This account is somewhat consistent with cognitive theorists
who argue that even the very process of naming a category may entail essentialist
thinking (e.g., Bloom, 1996; Gelman & Bloom, 2001).
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In general, it can be argued that essentialism refers to a cognitive bias that
revolves around people’s inability to explain core properties of a social category. This
inability to explain leads to a “spiral” of illusory correlational procedures that result in a
system of beliefs around a social category that appear to be structured around a basic
“hidden” essence, the very being of the category itself.
Study 3
The purpose of study 3 is to provide a link between inability to explain core
properties of social categories and prejudice. Status inequalities among social categories
are quite common in society and it has been argued that essentialist cognitive distortions
can lead to social folk theories that account for observed differences among social
groups (see Mahalingam, 2007). Such rationalization of differences could be linked to a
justice heuristic that simply attributes inequalities to the unequal nature of social groups.
Under a thoughtful application of the justice motive (see Lerner, 2003), people would
perceive that unjustified low status is not necessarily given to “lower” people and thus,
their attitudes would not be distorted by a justice heuristic that devalues others (see
Lerner, 1971), meaning that people would not derogate innocent victims. Similarly, we
might expect that people would perceive that justified higher status is not necessarily
given to “higher” people, and thus, their attitudes will not be as favorable as they would
have been if they perceived that these groups are better by nature. On the other hand, if
the essentialization process involves the application of a justice heuristic that
rationalizes ‘injustice’, we would expect higher or lower status to be attributed to the
essence of the category and appear fitting. Essentialized categories are therefore more
likely to be treated with a heuristic process of the sort: “bad things happen to bad people
whereas good things happen to good people”. Attitudes will reflect an attempt to
restore equal status only when categories are not essentialized whereas differential
status will be treated as a natural reality when categories are essentialized.
Hypothesis 1: Justified higher status groups will be the subject of less favorable
attitudes when they are not essentialized.
Hypothesis 2: Unjustified lower status groups will be the subject of more
favorable attitudes when they are not essentialized.
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Method
Participants and design. Forty-seven undergraduate psychology students
participated in this study. Participants answered questions about the status of seventeen
social groups and expressed their attitudes toward them. The design of the study was
completely within-subjects.
Measures and Procedure. Participants completed a questionnaire in which they
were asked: (a) to evaluate the status of members of the seventeen social categories that
were used in the previous studies, (b) to assess whether their status was justified and (c)
to express their attitude towards them.

Five-point Likert-type scales were used.

Perceived status of each group’s members in relation to “other people” was assessed by
two items (“do they enjoy better or worse fate?” and “are they in a higher or lower
position?”). These two items were combined to form a single index of perceived status
for each of the groups (alpha = .754). Two items were used to identify whether the
status was justified (“do you think that their position is justified?” and “do you think
they deserve their position?”). These two items were combined to form a single index
of justification for each of the groups (alpha = .784). Three 7-point scales were used to
assess attitudes towards each of the groups: a global attitude measure (“my attitude
towards … is very negative – very positive) and two items in the form of semantic
differentials (members of this group are “pleasant/unpleasant” and “likeable/not
likeable”). These three measures were combined to form a single attitude index for
each of the groups (alpha = .865).
Results
Groups were classified into those in higher or lower status using a median split
on the frequency distribution of the mean perceived status of each group. Similarly,
they were classified into justified/ unjustified status groups using a median split on the
frequency distribution of the mean of status justification.

Finally, groups were

classified into essentialized and nonessentialized as identified on the basis of the results
of study 1.
The groups belonging to each of the eight cells produced by the 2 (Perceived
Status: higher, lower) x 2 (Justification: justified, unjustified) x 2 (Essence:
Essentialized, Nonessentialized) classification are shown in table 4.
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Table 4: Classification of social categories according to perceived status, justification and essence

Higher status

Lower status

Justified

Non Justified

Ess

Non-Ess

Ess

1.Judges

1.Champions

Justified

Unjustified

Non-Ess

Ess

Non-Ess

Ess

Non-Ess

1.Politicians

1.Homo

1.Albanians

1. Black

1.Overweight

2. Ugly

2. Cancer

sexual
2. Men

2. Priests

Patients
3.Artists

3.Policemen

3.Immigrant

4. Pilots

3.Unemployed

4. Schizophrenic

In order to test hypotheses 1 and 2, a 2 (Differential Status: justified high status,
unjustified low status) x 2 (Essence: essentialized, nonessentialized) ANOVA was
performed (Table 5).

TABLE 5: Means and standard deviations of attitudes towards groups according to differential
status and essence
Justified Higher Status

Unjustified Lower Status

Essentialized

Nonessentialized

Essentialized

Nonessentialized

M

3.27

3.08

3.31

3.57

SD

.54

.55

.44

.44
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A significant main effect of differential status, F(1,46) = 10.53, p = .002, ηp2 =
0.186, was found since participants exhibited more favorable attitudes towards
unjustified lower status groups (M = 3.44) than towards justified higher status groups
(M = 3.17). No significant main effect of essence was found. However, the breakdown
of the significant two way interaction, F(1,46) = 24.81, p < .001, ηp2 = 0.35, revealed
that justified higher status groups elicited less favorable attitudes when nonessentialized
(M = 3.08) than when essentialized (M = 3.27, p = .03), whereas unjustified lower status
groups elicited more favorable attitudes when nonessentialized (M = 3.57) than when
essentialized (M = 3.31, p = .001). These results support hypotheses 1 and 2.

Discussion
This study has certain limitations due to the small number of the social
categories used. It also does not include unjustified high status and justified low status
social groups. It is however an interesting extension to the previous two studies. Our
main argument is that essentialism naturalizes differential perception by evoking a
justice heuristic that justifies differential status. The more essentialized a category is,
the more its status is naturalized. Consistent with the overattribution bias already
established in the literature (see Yzerbyt, Rogier, & Fiske, 1998), the people in justified
higher positions seem to be treated as naturally better whereas the people in the
unjustified low positions seem to be treated as naturally worse when the social group is
essentialized.

Attitudes seem to follow that pattern: more favorable attitudes are

expressed toward naturally better people and less favorable attitudes are expressed
toward naturally worse people. However, if people are able to understand more about a
social category, i.e. if the category is not essentialized, it seems they are able to
understand that differences in status do not reflect differences in innate properties of the
members of the groups. Therefore, attitudes towards nonessentialized categories are
most likely to reflect a thoughtful application of the justice motive that attempts to
restore balance in society: attitudes toward justified higher status groups will not be as
favorable and attitudes toward unjustified lower status groups will be more favorable.
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General discussion
Essentialization can be conceptualized as a complicated bias the starting point of
which is inability to explain core properties of the social category. We have argued that
this type of general inability to explain leads to a perpetuating illusory correlational
cognitive procedure. In this way features are linked to a category in an illusory
correlational manner and attributed to a “hidden cause”. The hidden cause can be used
for inferential purposes and in this way naturalize the differences among categories. It is
as if there is an essence to the category. In the absence of a real and concrete essence,
we can restrict ourselves to observing the existence of K-laws (Strevens, 2000). Since
there may not be a viable explanation for the linkage between categories and their
characteristics, the only “explanation” is that the category itself has a property that
allows for this linkage. That property is the essence which differentiates the particular
category from other categories. This kind of differentiation arguably intensifies already
existing differential perceptions and leads to the perception that social groups are
naturally different - thus evoking prejudice. Viewing essentialism under the operational
definition of the “inability to explain how core characteristics are linked to categories”,
we can argue that it is a phenomenon that is really worth studying since it might help to
understand why people exhibit prejudice towards some categories without any real and
viable explanation.
There are two basic heuristic processes under this account of essentialization:
one is illusory correlation and the other is a justice heuristic that naturalizes the
differences among social categories. The whole process is arguably sparked by an
initial inability to explain core properties of the social category. Based on the initial
findings of the three studies that are presented, we argue for a greater emphasis on the
study of cognitive distortions in social group perception and the formation of
stereotypes. Especially in the field of social psychology and social cognition, heuristics
and the specific cognitive biases that may underlie the phenomenon of essentialism have
not been given much attention.

Although the overattribution bias and illusory

correlation procedures have been linked to essentialism, emphasis is mostly placed on
the structure of beliefs about social categories and not on causal inferences per se.
Focusing on cognitive processes and types of heuristics that are employed in the
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essentialization process could potentially offer a different route to understanding this
seemingly elusive phenomenon.
Limitations and potential for future research
It is very difficult to present a full account of the complicated cognitive process of
essentialization (for an alternative account that treats essentialization as abduction, see
Arvanitis, 2014). The support from these three studies is mostly indicative of an
approach that focuses on types of heuristic processes and points toward a possible
interdependence of these heuristic processes. The objective of future research would be
to examine the ways and the conditions under which inability to explain core
characteristics of a category is connected to illusory correlational procedures and
similarly, the circumstances under which these two types of processes are connected to
a justice heuristic that leads to the naturalization of differences.
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APPENDIX
Nominations for each of the three most frequently mentioned characteristics of each category as
well as means and SD for all three (Study 1)
Categories

1. Cancer Patients

2. Olympic
Champions

3. Unemployed

4. Policemen

5. Priests

6. Air Force
Pilots

7. Politicians

8. Overweight
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Characteristics

Ν

Courageous

13

Run down

9

Depressive

9

Trained

13

Disciplined

12

Dope-Users

9

Desperate

20

Poor

17

Stressed

12

Aggressive

16

Power abusers

11

Authoritarian

11

Hypocrites

11

Conservatives

10

Church duties

8

Risky

14

Brave

12

Disciplined

9

Liars

16

Charlatans

15

Flexible

15

Complex ridden

13

Happy-go-lucky

11

Greedy

11

Hard-working

11

Means (SD)

4,88 (0,97)

4,65 (1,36)

4,59 (1,11)

4,58 (1,15)

4,48 (1,43)

4,31 (1,30)

4,22 (1,19)

4,20 (1,32)
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9. Albanians

10. Artists

11. Men

12. Immigrants

13. Black

14. Ugly

15. Judges

16. Homosexual

17. Schizophrenic
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Gang members

9

Immigrants

6

Talented

12

Vain

11

Eccentric

8

Dynamic

11

Selfish

10

Practical

7

Hardship

9

Quest

7

Hard-working

5

Sociable

17

Artistic

7

Hard-working

6

Low self-esteem

14

Introverted

13

Scruffy

8

Integrity

24

Corrupted

15

Austere

13

Liberated

10

Sensitive

10

Special

8

Weird

12

Dangerous

10

Lonely

9

3,85 (1,51)

3,72 (1,50)

3,48 (1,22)

3,38 (1,65

3,30 (1,26)

3,26 (1,33)

3,25 (1,33)

2,89 (1,37)

2,71 (1,48)
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Σε αναζήτηση της δυσδιάκριτης ουσίας: Ευρετικές στη διαδικασία του
εσσενσιαλισμού.

Αλέξιος Αρβανίτης9 & Αλεξάνδρα Χαντζή10

Περίληψη
Αντλώντας κυρίως από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, αντιμετωπίζουμε τον
εσσενσιαλισμό (ο όρος συναντάται και ως «ουσιοκρατία») ως μια μεροληψία κατά την οποία οι
κοινωνικές κατηγορίες γίνονται αντιληπτές σαν να έχουν ένα υποβόσκον «κρυφό» αιτιακό
χαρακτηριστικό. Η Έρευνα 1 δείχνει πώς οι κοινωνικές κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν
σε «ουσιοκρατικές» και «μη ουσιοκρατικές» με βάση την αδυναμία εξήγησης των κεντρικών
χαρακτηριστικών των κατηγοριών. Η Έρευνα 2 εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ της αδυναμίας
εξήγησης των κύριων χαρακτηριστικών της κατηγορίας και μιας γενικής διαδικασίας
πλασματικής συνάφειας που συνδέει την κατηγορία με τα χαρακτηριστικά της. Η Έρευνα 3
συνδέει τον εσσενσιαλισμό με την λεγόμενη «ευρετική της δικαιοσύνης» που οδηγεί στην
φυσικοποίηση των διαφορών μεταξύ κατηγοριών. Στη βάση αυτών των ευρημάτων συζητείται
μια εξήγηση της γνωστικής διαδικασίας του εσσενσιαλισμού ως μιας διαδικασίας που ξεκινά
από την αδυναμία εξήγησης των βασικών χαρακτηριστικών μιας κατηγορίας, επεκτείνεται στη
βάση της πλασματικής συνάφειας μεταξύ κατηγορίας και χαρακτηριστικών και εδραιώνει τη
φυσικοποίηση των διαφορών μεταξύ των κατηγοριών.

Λέξεις κλειδιά: εσσενσιαλισμός, ουσιοκρατία, πλασματική συνάφεια, προκατάληψη, ευρετικές,
μεροληψίες
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Ο Ρόλος του Οξειδωτικού Στρες στην Παθοφυσιολογία της
Σχιζοφρένειας

Αλέξανδρος Καλαβρής11
Περίληψη
Η ύπαρξη οξειδωτικής βλάβης στη σχιζοφρένεια καταδεικνύεται ολοένα και περισσότερο.
Πληθώρα κλινικών και πειραματικών μελετών έχουν διεξαχθεί με σκοπό τη διερεύνηση της
εμπλοκής του οξειδωτικού στρες στην παθοφυσιολογία της.

Το παρόν άρθρο, μετά από

σύντομη εισαγωγή στις παραμέτρους του οξειδωτικού στρες και την κλινική εικόνα της
σχιζοφρένειας, εστιάζει στα σημαντικότερα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στις αλλαγές
της δραστηριότητας του αντιοξειδωτικού συστήματος παρουσία της νόσου.

Εξετάζεται η

υπόθεση που αποδίδει στις κυτοκίνες ρόλο φλεγμονώδους μεσολαβητή στην εκδήλωση
σχιζοφρένειας, καθώς και το καίριο ζήτημα της επίδρασης των αντιψυχωσικών φαρμάκων
στους δείκτες του οξειδωτικού στρες. Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος του οξειδωτικού στρες στην
ψύχωση παραμένει ασαφής.

Λέξεις κλειδιά: σχιζοφρένεια, οξειδωτικό στρες, αντιοξειδωτικό σύστημα, κυτοκίνες,
αντιψυχωσικά φάρμακα

Εισαγωγή
Η σχιζοφρένεια, νευροαναπτυξιακή διαταραχή με όχι απόλυτα γνωστά αίτια,
είναι μία από τις μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές που έχει συσχετιστεί με
διαταραγμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Περίπου το ένα τρίτο των
ασθενών με σχιζοφρενικά συμπτώματα υποφέρουν από ανοσολογικές ανωμαλίες, όπως
αλλοιωμένα επίπεδα κυτοκινών στο πλάσμα του αίματος και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό
(Gibney & Drexhage, 2013).

Επομένως, οι βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες θα

μπορούσαν να συμβάλλουν στη διάγνωση και την κλινική αντιμετώπιση ασθενών με
σχιζοφρένεια.

Παρατίθεται εισαγωγή στην κλινική εικόνα και τις σημαντικότερες

υποθέσεις για τα αίτια της νόσου και περιγράφονται σύντομα οι παράμετροι του
11
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οξειδωτικού στρες. Μεγάλος αριθμός ερευνών προτείνει πως το οξειδωτικό στρες και η
φλεγμονή κατέχουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας και
άλλων χρόνιων ψυχικών ασθενειών (Sawa & Sedlak, 2016). Ωστόσο, το ενδεχόμενο η
οξειδωτική βλάβη να αποτελεί επακόλουθο της νόσου δεν έχει πλήρως αποκλεισθεί
(Jordan et al., 2016). Κλινικές μελέτες πιστοποιούν διαταραχές του βασικότερου δείκτη
οξειδωτικού στρες, του αντιοξειδωτικού συστήματος, σε σχιζοφρενικούς ασθενείς.
Πειραματικά μοντέλα, από την άλλη, καταδεικνύουν ότι το οξειδωτικό στρες επιφέρει
συμπεριφορικές, γνωστικές και βιοχημικές ανωμαλίες παρόμοιες με αυτές που
προκαλούνται στη σχιζοφρένεια.
Συγχρόνως, οι κυτοκίνες είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του
ανοσοποιητικού συστήματος.

Λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, διεγείροντας την

κυτταρική απελευθέρωση ειδικών ουσιών που δρουν κατά τη διάρκεια τόσο της
φλεγμονής όσο και ειδικών ανοσολογικών αντιδράσεων. Οι Watanabe, Someya και
Nawa (2010) αναφέρουν πως οι μεταβολές των κυτοκινών σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
μπορεί να ιδωθούν ως αποτέλεσμα της από κοινού επίδρασης γενετικών και
περιβαλλοντικών στοιχείων στη διαμόρφωση ευπάθειας ως προς τη νόσο. Σε άτομα με
γενετική προδιάθεση, η μόνιμη ενεργοποίηση των κυτοκινών και συγκεκριμένα της
ιντερλευκίνης (IL)-6, μπορεί να οδηγήσει σε σχιζοφρένεια στο τέλος της εφηβείας και
τις αρχές της ενηλικίωσης (Behrens & Sejnowski, 2009).

Μια νέα υπόθεση

αναπτύσσεται γύρω από την παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας, η οποία εμπλέκει τις
κυτοκίνες ως τους φλεγμονώδεις μεσολαβητές που συμβάλλουν, τουλάχιστον σε ένα
βαθμό, στην εμφάνιση της σχιζοφρένειας.
Κρίσιμο χαρακτηρίζεται το ενδεχόμενο της επίδρασης των αντιψυχωσικών
φαρμάκων στους δείκτες του οξειδωτικού στρες. Το ζήτημα συμπυκνώνεται στο εξής
ερευνητικό ερώτημα: είναι η σχιζοφρένεια αυτή καθεαυτή ή τα αντιψυχωσικά φάρμακα
που ευθύνονται για την μεταβολή των δεικτών του οξειδωτικού στρες;

Σε κάθε

περίπτωση παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των τυπικών και των άτυπων
αντιψυχωσικών ως προς τα φαρμακευτικά τους αποτελέσματα.

Οξειδωτικό Στρες
Ως οξειδωτικό στρες εκλαμβάνεται η παθοφυσιολολογική επικράτηση των
οξειδωτικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) και αζώτου (Reactive
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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Nitrogen Species, RNS) έναντι του αντιοξειδωτικού αμυντικού συστήματος του
οργανισμού (Ruiz-Litago et al., 2012). Οι περισσότερες ROS παράγονται σε χαμηλά
επίπεδα από τον αερόβιο μεταβολισμό και οι βλάβες που προκαλούν επιδιορθώνονται
συνεχώς.
Όταν, όμως, ο οργανισμός βρεθεί κάτω από ορισμένες συνθήκες, αυξάνει η
συγκέντρωση των ROS και μάλιστα των πιο “επιθετικών” μορφών τους, των
ελεύθερων ριζών. Αυτή η μεγάλη αύξηση χαρακτηρίζεται ως οξειδωτικό στρες. Οι
κυριότεροι παράγοντες που αυξάνουν τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών και προκαλούν
οξειδωτικό στρες είναι το άγχος, η περιβαλλοντική ρύπανση (νερού, αέρα, τροφής), η
ηλιακή (υπεριώδης) ακτινοβολία και διαφόρων τύπων ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
η καθιστική ζωή ή/και η υπερβολική άθληση, το κάπνισμα, το αλκοόλ, οι τοξικές
ουσίες, η κακή διατροφή, τα φάρμακα και οι ορμονικές διαταραχές.
Η αυξημένη συγκέντρωση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες παράγονται συνεχώς
(Urso & Clarkson, 2003), μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες κυτταρικές βλάβες. Πιο
συγκεκριμένα, οι ROS μπορούν να προκαλέσουν οξειδωτική βλάβη επί των πρωτεϊνών,
των λιπιδίων και του DNA του κυττάρου (Adibhatla & Hatcher, 2010).

Ακόμη

εμπλέκονται στον καρκίνο (Ames, 1998 όπως αναφέρεται στο Ruiz-Litago et al., 2012)
και σε περιπτώσεις ακραίας σωματικής άσκησης (Urso & Clarkson, 2003). Επίσης, η
δομή της μεμβράνης των νευρικών κυττάρων μπορεί να μεταβληθεί από τις ελεύθερες
ρίζες, μέσω της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, οδηγώντας σε λειτουργικές μεταβολές.
Λόγω του γεγονότος ότι αυτές οι μεμβράνες εμπεριέχουν υψηλό ποσοστό
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, το οξειδωτικό στρες μπορεί να τους προκαλέσει
σοβαρές βλάβες (Mahadik, Evans & Lal, 2001).
Από την άλλη, οι ελεύθερες ρίζες εξουδετερώνονται από το αντιοξειδωτικό
αμυντικό σύστημα, το οποίο εκφράζεται κυρίως μέσω διαφόρων αντιοξειδωτικών
ενζύμων.

Η αντιοξειδωτική κυτταρική άμυνα είναι κατά βάση ενζυματική και

δευτερευόντως μη ενζυματική.

Η πρώτη βασίζεται πρωτίστως στα ένζυμα της

δισμουτάσης του υπεροξειδίου (superoxide dismutase, SOD), της υπεροξειδάσης της
γλουταθειόνης (glutathione peroxidase, GPX) και της καταλάσης. Η μη ενζυματική
περιλαμβάνει την γλουταθειόνη (GSH), τις βιταμίνες C και Ε, τα καροτενοειδή και τα
φλαβονοειδή (Do et al., 2009). Η GSH προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό
στρες και μάλιστα ένα γενετικό ελάττωμα της σύνθεσης της έχει συνδεθεί με την
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αποτυχία της αντιοξειδωτικής άμυνας στη σχιζοφρένεια (Do et al., 2009).

Το

αντιοξειδωτικό σύστημα είναι o βασικότερος δείκτης του οξειδωτικού στρες, ενώ τα
αντιοξειδωτικά ένζυμα, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης τους, αποτελούν τη
σημαντικότερη άμυνα του οργανισμού έναντι του οξειδωτικού στρες.
Ο εγκέφαλος είναι ιδιαιτέρως ευάλωτος στις οξειδωτικές βλάβες (Cui et al.,
2004), εξαιτίας των σχετικά περιορισμένων αντιοξειδωτικών αμυνών του (Bitanihirwea
& Woo, 2011). Χρησιμοποιεί περισσότερο από το 20% του οξυγόνου ολόκληρου του
σώματος.

Οι υψηλές αυτές ενεργειακές του ανάγκες που ικανοποιούνται από

οξειδωτικό μεταβολισμό της γλυκόζης, σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα των αντιοξειδωτικών,
τον καθιστούν περισσότερο ευάλωτο σε οξειδωτική προσβολή από τα περισσότερα
όργανα (Dringen, 2000).

Κλινική Εικόνα και Αίτια Σχιζοφρένειας
Σύγχρονα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η σχιζοφρένεια πλήττει το 0,5-1.0 % του
παγκόσμιου πληθυσμού (Zερβής, 2001), αν και επιδημιολογικοί δείκτες υποδεικνύουν
μια σχετική διακύμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το πολιτισμικό
υπόβαθρο αυτής (Bitanihirwe & Woo, 2011). Επίσης, παρά την ύπαρξη ατομικών
διαφορών μεταξύ των πασχόντων από σχιζοφρένεια, οι οποίες δυσκολεύουν τον ακριβή
καθορισμό των τυπικών χαρακτηριστικών της νόσου, τα κύρια συμπτώματά της
μπορούν να ταξινομηθούν ως “θετικά” και “αρνητικά” (Andreasen, 2000). Τα πρώτα
αντανακλούν την παραμόρφωση ή αποδιοργάνωση ενώ τα δεύτερα την έκπτωση ή
απουσία των φυσιολογικών ψυχικών λειτουργιών (Andreasen, 2000). Χαρακτηριστικά
θετικά συμπτώματα είναι οι ψευδαισθήσεις ή διαταραχές της αντίληψης, οι διαταραχές
της σκέψης (παραληρητικές ιδέες), η παράξενη συμπεριφορά, ο αποδιοργανωμένος
λόγος και το απρόσφορο συναίσθημα, ενώ αρνητικά, το αμβλύ ή επίπεδο συναίσθημα,
η αλογία, η αβουλησία, η ανηδονία και η ελλειμματική προσοχή (Νέστορος, 2012).
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο, 5η Έκδοση (Diagnostic
and Statistical Manual-V) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (American
Psychiatric Association, 2013), η διάγνωση της σχιζοφρένειας απαιτεί δύο από τα
παρακάτω συμπτώματα κατά τη διάρκεια ενός μήνα (ή και λιγότερο, σε περίπτωση
επιτυχούς αντιμετώπισης): α) παραισθήσεις, β) ψευδαισθήσεις, γ) αποδιοργανωμένος
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λόγος, δ) σε μεγάλο βαθμό αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά και ε)
αρνητικά συμπτώματα, όπως αβουλησία, αμβλύ συναίσθημα και αλογία.

Η

στοιχειοθέτηση διάγνωσης προϋποθέτει την παρουσία τουλάχιστον μίας εκ των τριών
πρώτων κατηγοριών συμπτωμάτων (American Psychiatric Association, 2013). Ωστόσο,
η διάγνωση ισχύει όταν η συμπτωματολογία έχει διάρκεια άνω των 6 μηνών
(Χριστοπούλου, 2008).
Η αιτιολογία της σχιζοφρένειας έχει μελετηθεί τόσο από βιολογικές όσο και
ψυχολογικές προσεγγίσεις την τελευταία εκατονταετία, γεγονός που δηλώνει ότι η
εκδήλωσή της και η πορεία της ως ασθένειας επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί (Modinos et al., 2013) και νευροανατομικοί
(Boos et al., 2012) όσο και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως πρώιμες
αντιξοότητες ζωής, ανατροφή σε αστικό περιβάλλον και συμμετοχή σε μειονοτική
ομάδα (van Os, Kenis & Rutten, 2010). Επίσης, κρίσιμο ρόλο στη γένεση ψυχωσικών
συμπτωμάτων διαδραματίζουν οι τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας (Morgan
& Fisher, 2007) και το στρες. Μάλιστα, κατά τον Νέστορος (2012), το στρες, το οποίο
μπορεί να λάβει τη μορφή άγχους, θυμού και θλίψης, συνιστά τον καθοριστικότερο
παράγοντα διακύμανσης των ψυχωσικών συμπτωμάτων.
Ως προς τους γενετικούς, μετα-ανάλυση των Sullivan, Kendler και Neale (2003)
ανίχνευσε ενδείξεις για σημαντικές γενετικές επιδράσεις στη σχιζοφρένεια.

Το

ποσοστό εμπλοκής της κληρονομικότητας ανήλθε στο 81%, ενώ οι από κοινού με την
πρώτη επιδράσεις του περιβάλλοντος σε ποσοστό 11%. Ωστόσο, οικογενειακή μελέτη
των Lichtensteinκαι συν. (2009) περιόρισε την κληρονομικότητα για τη σχιζοφρένεια
στο 64%.

Τα ευρήματα των μελετών που υποστηρίζουν τη γενετική βάση της

σχιζοφρένειας, εντούτοις, αντιμετωπίζουν εξαιρετική δυσκολία στη διερεύνηση της,
καθώς το πολύπλοκο των συμπτωμάτων εμπλέκει πλειάδα γονιδίων. Συν τοις άλλοις, η
κληρονομικότητα ως δείκτης γενετικής επιρροής, μπορεί να έχει περιορισμένη ισχύ αν
δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τις συνθήκες του περιβάλλοντος
και της κοινωνίας (van Os, Kenis & Rutten, 2010). Έρευνα των Tienari και συν. (2004)
αποδεικνύει ότι τα υιοθετημένα παιδιά με υψηλό γενετικό κίνδυνο εκδήλωσης
σχιζοφρένειας είναι πιο ευαίσθητα και ευπαθή στα προβλήματα της οικογένειας των
θετών γονέων, από την οποία ανατρέφονται. Αυτή η ευπάθεια συμπλέκεται τόσο με τις
συγκρούσεις όσο και με τα προβληματικά όρια εντός της οικογένειας, καθώς και την
επακόλουθη ψυχική ένταση και δυσφορία.
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προδιάθεση ενός παιδιού μπορεί να ουδετεροποιηθεί αν αυτό μεγαλώσει σε μια
προστατευτική και υγιή οικογένεια (Tienari et al., 2004). Στην παρούσα ενότητα, θα
εστιάσουμε στις βιοχημικές ανωμαλίες που έχουν προταθεί από μελέτες της
νευροεπιστημονικής έρευνας.
Σημαντική συνεισφορά στη μελέτη της ασθένειας αλλά και την παραγωγή
αντιψυχωσικής φαρμακοθεραπείας έχει υπάρξει από τη ντοπαμινεργική υπόθεση της
σχιζοφρένειας. Σύμφωνα με αυτήν, τα θετικά συμπτώματα της νόσου ερμηνεύονται ως
εκδηλώσεις

μιας

υπερδραστηριότητας

του

ντοπαμινεργικού

συστήματος

σε

υποφλοιικές περιοχές και τα αρνητικά ως αποτέλεσμα ελλείμματος ντοπαμίνης (DA)
στο φλοιό.

Ειδικότερα, τα θετικά συμπτώματα έχουν σχετισθεί με αυξημένη

συγκέντρωση DA σε υποφλοιικές περιοχές που οδηγεί στην υπερδραστηριότητα των
D2 υποδοχέων, ενώ τα αρνητικά συμπτώματα καθώς και τα γνωστικά ελλείμματα
προκύπτουν ως αποτέλεσμα ελλείμματος DA στο φλοιό, γεγονός που οδηγεί σε
υποδιέγερση των D1 υποδοχέων σε αυτόν (Howes & Kapur, 2009). Το κύριο εύρημα
που ενισχύει τη ντοπαμινεργική υπόθεση είναι ότι τα αντιψυχωσικά δρουν
αποκλείοντας τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς, με συνέπεια την άμβλυνση των
θετικών συμπτωμάτων της νόσου (Julien, 2003). Επιπλέον ερευνητικά ευρήματα που
στηρίζουν την υπόθεση είναι: α) η χορήγηση αγωνιστών της ντοπαμίνης (π.χ.
αμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη) προκαλεί συμπτώματα παρόμοια των θετικών
συμπτωμάτων (Hermens, Lubman, Ward, Naismith & Hickie, 2009) και β) άτομα με
σχιζοφρένεια συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν εκτεθεί σε φάρμακα με
αντιψυχωσική δράση, βρέθηκε να έχουν αυξημένο αριθμό D2 υποδοχέων στον
κερκοφόρο πυρήνα σε in vivo τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Wong et al., 1986).
Ωστόσο, η ισχύς της ντοπαμινεργικής υπόθεσης αμφισβητείται καθώς τα
νευροληπτικά φάρμακα είναι σχετικά αναποτελεσματικά ως προς τα αρνητικά
ψυχωτικά συμπτώματα και τις επακόλουθες αυτών γνωστικές διαταραχές (Lehman &
Steinwachs, 1998). Επίσης, σε ανασκόπηση της Moncrieff (2009) αναφέρεται ότι οι
αντιψυχωσικές δράσεις των κλασικών νευροληπτικών δεν προέρχονται από διόρθωση
της δυσλειτουργίας κάποιου ντοπαμινεργικού μηχανισμού, αλλά πιθανόν προκαλούνται
από τη δημιουργία μιας γενικής κατάστασης νευρολογικής καταστολής κατά την οποία
παρατηρείται άμβλυνση της συμπτωματολογίας. Υποστήριξη στο παραπάνω παρέχουν
δεδομένα που συσχετίζουν τα φάρμακα αυτά και με άλλους υποδοχείς πέρα των
ντοπαμινεργικών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κλοζαπίνης, η οποία
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χορηγείται ως έσχατη λύση σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε άλλα φάρμακα
(Χριστοπούλου, 2008). Έχει βρεθεί πως η δράση της έχει ελάχιστη επίδραση στους
ντοπαμινεργικούς υποδοχείς και ουσιαστικά δρα μέσω των σεροτονινεργικών
υποδοχέων (Nordstrom, 1995).
Σύγχρονες μελέτες αναδεικνύουν επίσης το ρόλο του γλουταμινεργικού
συστήματος στην παθοφυσιολογία της νόσου. Υποστηρίζουν ότι τόσο τα θετικά όσο
και τα αρνητικά ψυχωσικά συμπτώματα σχετίζονται με την υπολειτουργία του NMDA
(Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικoύ οξέος) υποδοχέα (Χριστοπούλου, 2008). Η παρατήρηση ότι
η φαινκυκλιδίνη (γνωστή ως PCP ή “αγγελόσκονη”) και η κεταμίνη προκαλούν
ψευδαισθήσεις,

γνωστική

δυσλειτουργία

και

άλλα

ψυχωσικά

συμπτώματα

(Moghaddam & Javitt, 2012) σε υγιείς χρήστες, οδήγησε στην ανάπτυξη της
γλουταμινεργικής υπόθεσης της σχιζοφρένειας. Αμφότερες οι παραπάνω ουσίες δρουν
επί των NMDA υποδοχέων του γλουταμινικού οξέος εμποδίζοντας τη νευροδιαβίβαση
(Javitt, 2010).

Επίσης, οι NMDA υποδοχείς εντοπίζονται και σε εγκεφαλικά

κυκλώματα που εμπλέκονται με την απελευθέρωση της DA.

Επομένως, η

ντοπαμινεργική και η γλουταμινεργική υπόθεση της σχιζοφρένειας μπορεί να
αλληλεπικαλύπτονται (Javitt, 2010).
Συνολικά, η πολλαπλή αλληλεμπλοκή των συστημάτων νευροδιαβίβασης εκ
προοιμίου καθιστά ατελή κάθε υπόθεση που βασίζεται σε ένα μόνο εξ αυτών ώστε να
καταδείξει τις βιοχημικές ανωμαλίες παρουσία της σχιζοφρένειας. Σε σύνδεση με την
ιογενή υπόθεση της σχιζοφρένειας (βλ. Brown & Derkits, 2010 για μια ανασκόπηση)
και τον εν γένει κλάδο της ψυχονευροανοσολογίας, το παρόν άρθρο μελετά το ρόλο του
οξειδωτικού στρες στην παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας.
Η αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας, παρά την αναζήτησή της σε γενετικούς
και βιολογικούς παράγοντες και πέραν της κατανόησής της μέσω ψυχοδυναμικών και
άλλων ψυχολογικών θεωριών, δεν είναι σαφώς προσδιορισμένη. Ωστόσο, η επίδραση
πλήθους τόσο βιολογικών όσο και ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην
εκδήλωση και την εξέλιξή της είναι αναμφισβήτητη. Όσον αφορά στη θεραπευτική
αντιμετώπιση της, είναι σήμερα γενικά αποδεκτό πως πέραν της φαρμακοθεραπείας,
θετικά συμβάλλει και η ατομική ψυχοθεραπεία (Lysaker, Glynn, Wilkniss &
Silverstein, 2010).
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Εμπλοκή του Αντιοξειδωτικού Συστήματος στη Σχιζοφρένεια
Το οξειδωτικό στρες έχει συσχετιστεί με τον εκφυλισμό των νευρικών
κυττάρων. Ο εγκέφαλος είναι ευάλωτος σε αυτό λόγω της αυξημένης κατανάλωσης
οξυγόνου και της επακόλουθης δημιουργίας μεγάλων ποσών ROS (Cui et al., 2004). Ο
αυξημένος αριθμός ROS, όμως, καταγράφεται ως κρίσιμος στην παθοφυσιολογία της
σχιζοφρένειας (Sawa & Sedlak, 2016). Σύγχρονα στοιχεία αναφέρουν μεταβολή της
δραστηριότητας των ενζυματικών και μη αντιοξειδωτικών συστημάτων παρουσία της
νόσου (Bitanihirwea & Woo, 2011).
Έρευνα των Li, Chen, Ma και Zhou (2006) εξέτασε πάσχοντες από σχιζοφρένεια
και ομάδα έλεγχου ανάλογης ηλικίας και φύλου. Συλλέχτηκαν δείγματα αίματος για
μέτρηση των επιπέδων του νιτρικού οξειδίου (nitric oxide, NO) και των υπεροξειδίων
των λιπιδίων στο πλάσμα. Επιπλέον, μέσω της χρήσης ειδικών φασματοφωτομετρικών
τεχνικών, μετρήθηκε η δραστηριότητα των ενζύμων SOD, GPX και καταλάσης στα
ερυθρά αιμοσφαίρια. Σύγκριση των βιοχημικών παραμέτρων έδειξε ότι τα επίπεδα του
NO και των υπεροξειδίων των λιπιδίων ήταν αυξημένα στην ομάδα των ασθενών,
αύξηση η οποία συσχετιζόταν θετικά με την κλίμακα των θετικών συμπτωμάτων της
σχιζοφρένειας. Επίσης, σημειώθηκε μειωμένη δραστηριότητα και των τριών ενζύμων
στην ομάδα των πασχόντων. Οι ερευνητές προτείνουν τη χορήγηση αντιοξειδωτικών
ως αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση της σχιζοφρένειας δεδομένου ότι η
ρύθμιση του μεταβολισμού των ελεύθερων ριζών και η ενεργοποίηση των
αντιοξειδωτικών συστημάτων άμυνας θα συμβάλλει στη μερική άμβλυνση των
συμπτωμάτων της (Li et al., 2006).
Οι Reddy, Keshavan και Yao (2003) εξέτασαν, επίσης, αν οι μειώσεις των
αντιοξειδωτικών δεικτών στο πλάσμα του αίματος είναι ανεξάρτητες από τη θεραπεία ή
την εξέλιξη της σχιζοφρένειας.

Αξιολόγησαν μικρές ομάδες ασθενών με πρώτο

επεισόδιο ψύχωσης12 (First Psychotic Episode, FEP), με διάγνωση σχιζοφρένειας ή
σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής υπό φαρμακευτική αγωγή και με διαταραχή της
διάθεσης (διπολική διαταραχή ή κατάθλιψη) εκτός φαρμακοθεραπείας, καθώς και
αντίστοιχη ομάδα υγιών εθελοντών (ομάδα ελέγχου). Τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών
12

Ως πρώτο επεισόδιο ψύχωσης ορίζεται η πρώτη φορά που ένας ασθενής εμφανίζει θετικά ψυχωτικά
συμπτώματα, παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις, διάρκειας λιγότερης των έξι μηνών.
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στο πλάσμα (ουρικό οξύ, λευκωματίνη και χολερυθρίνη) βρέθηκαν στατιστικώς
σημαντικά χαμηλότερα σε ασθενείς με FEP (αλλά όχι σε ασθενείς με διαταραχή
διάθεσης), σε σύγκριση με την ομάδα έλεγχου.
ανεξάρτητα

από

παράγοντες

που

Μάλιστα, τα αποτελέσματα ήταν

μπορούσαν

να

επηρεάσουν

τα

επίπεδα

αντιοξειδωτικών δεικτών όπως ηλικία, φύλο, διατροφή και κάπνισμα. Τα ως άνω
υποδεικνύουν ότι η έναρξη των σχιζοφρενικών συμπτωμάτων συνοδεύεται από
διαταραχή του αντιοξειδωτικού συστήματος. Μάλιστα, αυτή είναι ανεξάρτητη από τις
επιδράσεις της φαρμακοθεραπείας (οι ασθενείς με FEP δεν είχαν λάβει μέχρι τότε
φαρμακευτική αγωγή).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω αντιοξειδωτικά, η θειορεδοξίνη, η οποία παίζει
ζωτικής σημασίας ρόλο στην ικανότητα των κυττάρων να συνθέτουν νέο DNA αλλά
και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ακολουθεί την ακριβώς
αντίστροφη πορεία. Συγκεκριμένα έχει καταδειχθεί από τη μελέτη των Zhang και συν.
(2009) ότι η θειορεδοξίνη αυξάνει κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της νόσου.
Ωστόσο,

όπως

αποκάλυψε

φαρμακοθεραπεία

ομαλοποιεί

η

ίδια
τα

μελέτη,

επίπεδα

η

της

μακροχρόνια
θειορεδοξίνης

αντιψυχωσική
σε

χρόνιους

σχιζοφρενικούς ασθενείς.
Εντούτοις, τα ευρήματα χαρακτηρίζονται από ασυνέπεια. Είναι ενδεικτικό ότι
τα επίπεδα των ενζύμων καταλάσης, GPX και SOD έχουν βρεθεί σε διάφορες έρευνες
από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, είτε μειωμένα είτε αυξημένα σε ασθενείς με
σχιζοφρένεια (Bitanihirwea & Woo, 2011).

Επιπλέον, μελέτες όπως αυτή των

Srivastava και συν. (2001) δεν έχουν αναφέρει καμία αλλαγή των ως άνω
αντιοξειδωτικών ενζύμων.
Σε μετα-ανάλυση μελετήθηκαν 27 έρευνες και αξιολογήθηκαν μια σειρά από
βιοδείκτες πέντε δείκτες του οξειδωτικού στρες σε σχιζοφρενείς. Έτσι επιβεβαιώθηκε η
αύξηση στα επίπεδα του ΝΟ και των υπεροξειδίων των λιπιδίων στη σχιζοφρένεια, ενώ
η δραστηριότητα του SOD βρέθηκε μειωμένη σημαντικά σε πάσχοντες συγκριτικά με
τον υγιή πληθυσμό (Zhang et al., 2010).

Η ίδια μελέτη έδειξε όμως, ότι οι

δραστηριότητα τόσο της GPX όσο και της καταλάσης δεν μεταβάλλεται σε ασθενείς με
σχιζοφρένεια.

Εφαρμογή της γραμμικής δοκιμής παλινδρόμησης κατά Egger δεν

αποκάλυψε καμία σημαντική μεροληψία δημοσίευσης στους δείκτες του οξειδωτικού
στρες.

Βρέθηκαν, όμως, υψηλά ποσοστά ετερογένειας ανάμεσα σε αυτούς τους
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δείκτες.

Αναλύσεις των υποομάδων των ερευνών ανέδειξαν ότι η εθνικότητα, το

μέγεθος του δείγματος των ασθενών καθώς και η πηγή του, μπορεί να συμβάλλουν
στην ετερογένεια των αποτελεσμάτων ως προς τα επίπεδα ορισμένων εξ αυτών.
Παράλληλα, πειραματικά μοντέλα υποδεικνύουν πως το οξειδωτικό στρες
επάγει συμπεριφορικές, γνωστικές και βιοχημικές ανωμαλίες παρόμοιες με αυτές που
εμφανίζονται στη σχιζοφρένεια (Bitanihirwea & Woo, 2011). Προκλινικές μελέτες
επίμυων και σκύλων υποδηλώνουν την αρνητική επίπτωσή του στη γνωστική
λειτουργία (Clausen, Doctrow & Baudry, 2010). Εστιάζοντας στο ρόλο της GSH στα
νευρογνωστικά ελλείμματα σχιζοφρενών, οι Dean, Bush, Berk, Copolov και van den
Buuse (2009) χορήγησαν μια ουσία (κυκλοεξανόνη, CHX) που μειώνει τα επίπεδα της
GSH στον εγκέφαλο, σε πειραματόζωα. Ομάδες επίμυων και ποντικών έλαβαν CHX σε
διαβαθμισμένες δόσεις. Αντιστοίχως, ομάδες ελέγχου έλαβαν ενδοπεριτοναϊκά ενέσεις
εκδόχου. Τα ζώα θυσιάστηκαν και ελήφθησαν από αυτά το ραβδωτό σώμα και ο
μετωπιαίος φλοιός.
Βρέθηκαν δοσοεξαρτώμενες μειώσεις των επιπέδων της GSH στο ραβδωτό
σώμα και το μετωπιαίο φλοιό παρόμοιες με εκείνες των πασχόντων από σχιζοφρένεια.
Δοκιμασίες λαβύρινθου σχήματος Υ (Y-maze) κατέδειξαν ότι η μείωση της GSH σε
αμφότερα τα είδη, οδήγησε σε εξασθένηση της βραχυπρόθεσμης χωρικής μνήμης και
της μνήμης αναγνώρισης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εν λόγω μείωση προκαλεί
γνωστική δυσλειτουργία η οποία σχετίζεται με νευρογνωστικά ελλείμματα σε ασθενείς
με σχιζοφρένεια (Dean et al., 2009).
Παρόμοια έρευνα των Cabungcal και συν. (2007) προκάλεσε παροδική μείωση
της GSH στον εγκέφαλο επίμυων. Χορηγήθηκε αναστολέας σύνθεσης της GSH κατά
τη μεταγεννητική περίοδο (5-16 ημέρα).

Έπειτα από διακοπή χορήγησης του

αναστολέα ικανής να επαναφέρει τα επίπεδα της GSH σε φυσιολογικά επίπεδα, οι
ανήλικοι επίμυες παρουσίασαν μειωμένες επιδόσεις στη δοκιμασία του υδάτινου
λαβυρίνθου. Έπειτα από μακρόχρονη διακοπή του, εμφάνισαν μειωμένες ικανότητες
χωρικής διάκρισης στη δοκιμασία επιστροφής στο χώρο διαβίωσης μέσω σωλήνα
διαφυγής (in the homing hole board task). Ομοίως, σφάλματα μνήμης στον ακτινωτό
λαβύρινθο καταγράφηκαν σε ενήλικους επίμυες. Συνολικά, η χορήγηση αναστολέα
σύνθεσης GSH κατά την μεταγεννητική περίοδο οδηγεί σε μειωμένη χωρική μάθηση
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και μνήμη. Τα ελλείμματα αυτά μοιάζουν με τα ελλείμματα γνωστικής δυσλειτουργίας
στη σχιζοφρένεια.
Οι Steullet, Neijt, Cuénod και Do (2006) διερεύνησαν την επίδραση της
μειωμένης GSH στη συναπτική διαβίβαση και πλαστικότητα σε λεπτές φέτες
ιππόκαμπου από εγκεφάλους επίμυων, με ιδιαίτερη έμφαση στην λειτουργία του
NMDA υποδοχέα. Μείωση της τάξεως του 40% στα επίπεδα της GSH στον εγκέφαλο
μέσω υποδόριας χορήγησης αναστολέα σύνθεσης της, δεν επηρέασε τη βασική
συναπτική διαβίβαση, αλλά επέφερε αποτελέσματα τόσο σχετικά με τους NMDA
υποδοχείς όσο και ανεξάρτητα αυτών.

Έλλειμμα GSH προκάλεσε αύξηση της

διεγερσιμότητας των CA1 πυραμιδικών κυττάρων στον ιππόκαμπο καθώς και μεταβολή
των προσυναπτικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη νευροδιαβίβαση πέραν των
NMDA υποδοχέων.

Η εξαρτώμενη από τους NMDA υποδοχείς μακροπρόθεσμη

ενδυνάμωση (long-term potentiation, LTP) που επάγεται από υψηλής συχνότητας
διέγερση, ήταν μειωμένη στις φέτες ιππόκαμπου επίμυων που είχαν λάβει αναστολέα
σύνθεσης GSH.

Επίσης, τα διεγερτικά μετασυναπτικά δυναμικά φαρμακολογικά

αποκλεισμένων NMDA υποδοχέων ήταν σημαντικά μικρότερα στις φέτες ιππόκαμπου
επίμυων που είχαν λάβει τον ως άνω αναστολέα, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της
ομάδας ελέγχου. Διαπιστώνεται συνεπώς ότι το έλλειμμα GSH, το οποίο παρατηρείται
σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια, επιφέρει τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια
μεταβολή της συναπτικής πλαστικότητας και επηρεάζει τη λειτουργία των ΝΜDA
υποδοχέων.
Πέραν των μελετών σε πειραματόζωα, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται
βιβλιογραφικά στις πρόσφατες υποθέσεις σχετικά με το ρόλο της οξειδωτικής βλάβης
του DNA στην παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας και των συμπτωμάτων της. Οι
τελευταίες υποδηλώνουν ότι οι αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί ανθρώπων που πάσχουν
από σχιζοφρένεια μπορεί να έχουν αλλοιωμένη ικανότητα δράσης (Chowdari et al.,
2011). Πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Raza, Tufan, Wang, Hill και Zhu
(2016) κάνει αναφορά σε πλήθος μελετών που καταδεικνύουν ότι οι διάφορες
ψυχιατρικές διαταραχές, μεταξύ των οποίων και η σχιζοφρένεια, χαρακτηρίζονται από
υψηλά επίπεδα οξειδωτικής βλάβης του DNA των νευρώνων, συνοδευόμενα από
μορφολογικές και λειτουργικές αλλοιώσεις. Η μελέτη των Copoglu και συν. (2015)
ήταν η πρώτη που εξέτασε τις επιδράσεις του οξειδωτικού στρες επί του DNA ασθενών
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με σχιζοφρένεια. Συμπεριελήφθησαν 64 ασθενείς (38 με συμπτωματική ύφεση και 26
χωρίς) και 80 υγιείς εθελοντές. Μετρήθηκε η συνολική οξειδωτική και αντιοξειδωτική
κατάσταση, ενώ ως δείκτης οξείδωσης του DNA (ως αποτέλεσμα έκθεσης σε
οξειδωτικό στρες) ορίστηκε η ποσότητα της 8-OHdG (8-υδροξυ-2δεσοξυγουανοσίνης)
στο πλάσμα του αίματος.
Η οξειδωτική βλάβη του DNA βρέθηκε υψηλότερη σε ασθενείς χωρίς
συμπτωματική ύφεση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Εντούτοις, μελέτη των

Nordholm και συν. (2016) δεν αναφέρει στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς το
επίπεδο της οξειδωτικής βλάβης του DNA και του RNA μεταξύ ασθενών με εξαιρετικά
υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ψύχωσης, ασθενών με FEP (άνευ αντιψυχωσικής
φαρμακοθεραπείας) και υγιούς πληθυσμού. Σύμφωνα, όμως, με τους συγγραφείς, αν
και τα επίπεδα της οξειδωτικής βλάβης του DNA και του RNA δεν φαίνεται να
αυξάνονται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο κατά τα πρώτα στάδια της ασθένειας, θα
απαιτηθούν μακροχρόνιες μελέτες ασθενών με FEP ώστε να διαλευκανθεί η πιθανότητα
λειτουργίας των ως άνω επιπέδων ως προγνωστικών δεικτών της σχιζοφρένειας.

Οι Κυτοκίνες ως Φλεγμονώδεις Διαμεσολαβητές της Σχιζοφρένειας
Οι κυτοκίνες είναι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από διαφορετικούς τύπους
κυττάρων και δρούν τοπικά ως αυτοκρινείς ή/και παρακρινείς παράγοντες.

Ο

εγκέφαλος είναι όργανο στόχος για τις κυτοκίνες, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις
διασπείρονται και μέσω της αιματικής κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι παράγονται και
στο ΚΝΣ από τα μικρογλοιακά κύτταρα, τα αστροκύτταρα, και τα ενδοθηλιακά
κύτταρα (Sredni-Kenigsbuch, 2002), η συμμετοχή τους στην εγκεφαλική λειτουργία και
διαβίβαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Οι μεταβολές των κυτοκινών στη σχιζοφρένεια έχουν γίνει αντικείμενο πλήθους
ερευνών. Oι Zhang και συν. (2002) βρήκαν τα επίπεδα των IL-2, IL-6 και IL-8 στον
ορό του αίματος στατιστικώς σημαντικά αυξημένα σε χρονίως πάσχοντες από
σχιζοφρένεια. Μάλιστα, σημειώθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της IL-8 και
των επίπεδων της υποκλίμακας των αρνητικών συμπτωμάτων της Κλίμακας Θετικού
και Αρνητικού Συνδρόμου (PANSS) (Zhang et al, 2002). Αναφέρθηκε επίσης, ότι η
παραγωγή της ιντερφερόνης-γ (ΙFΝ-γ) είναι μειωμένη στον ως άνω πληθυσμό (Arolt,
Rothermundt, Wandinger & Kirchner, 2000).
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Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από γενετικές μελέτες, μελέτες
αυτοψίας νεκροτομικού υλικού και μελέτες εγκεφαλονωτιαίου υγρού που να
αποδεικνύουν τις μεταβολές των κυτοκινών στο ΚΝΣ των σχιζοφρενών ασθενών
(Schuld, Hinze-Selch & Pollmächer, 2004). Ωστόσο, σε μελέτη των Toyooka και συν.
(2003) στην οποία μετρήθηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα και τα επίπεδα mRNA της IL-1β
και του ενδογενούς ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 (IL-1Ra) σε μεταθανάτιο
εγκεφαλικό ιστό σχιζοφρενών, τα αποτελέσματα έδειξαν σαφώς την εμπλοκή των
κυτοκινών στη νόσο.

Οι ερευνητές συνάντησαν μειωμένα επίπεδα τόσο της

πρωτεϊνικής έκφρασης όσο και της mRNA του IL-1Ra στον προμετωπιαίο φλοιό των
ασθενών, ενώ τα επίπεδα της IL-1 παρέμειναν αμετάβλητα.
Ουσιαστικά αναπτύσσεται μια νέα υπόθεση γύρω από την παθοφυσιολογία της
σχιζοφρένειας που εμπλέκει τις κυτοκίνες ως τους φλεγμονώδεις μεσολαβητές που
επιδρούν στην εμφάνιση της (το μοντέλο των κυτοκινών) (Girgis, Kumar & Brown,
2014). Οι κυτοκίνες είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του ανοσοποιητικού
συστήματος που ενορχηστρώνει την απόκριση του οργανισμού σε λοιμώδεις και άλλες
εξωγενείς προσβολές.

Συνεπώς, η εκδήλωση της σχιζοφρένειας πιθανότατα να

προέρχεται εν μέρει από έκθεση σε λοιμώδεις παράγοντες. Σύμφωνα με τους Girgis και
συν. (2014), η υπόθεση ενισχύεται από μελέτες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων οι
οποίες μιλούν για ενεργό φλεγμονή σε εγκεφάλους ασθενών με ψύχωση. Μελέτες
θεραπείας αντιφλεγμονωδών παραγόντων με χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς με
σχιζοφρενικά συμπτώματα, παρείχαν περαιτέρω

στήριξη της

συμβολής

της

νευροφλεγμονής σε αυτήν τη νόσο. Οι ίδιοι ερευνητές σχολιάζουν ότι η ανάπτυξη
εγκεκριμένων βιολογικών θεραπειών για τα αυτοάνοσα νοσήματα παρέχει νέες
ευκαιρίες για ευθεία στόχευση του δικτύου των κυτοκινών και επομένως, οδηγεί σε νέα
στρατηγική θεραπείας της νόσου.
Η σχιζοφρένεια θα μπορούσε να συνδέεται με ανισορροπία των φλεγμονωδών
κυτοκινών, οδηγώντας σε μείωση της έκκρισης των Th1 και σε αντίστοιχη αύξηση των
Th2 κυτοκινών (Schwarz, Müller, Riedel & Ackenheil, 2001).
στιγμής πορίσματα είναι ασυνεπή.

Ωστόσο, τα μέχρι

Oι Potvin και συν. (2008) στο πλαίσιο μετα-

ανάλυσης επιχείρησαν να ελέγξουν αν η υπόθεση ανισορροπίας των κυτοκινών
τεκμηριώνεται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια.

Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που

εκτιμούσαν την in vivo συγκέντρωση των κυτοκινών στο πλάσμα και την in vitro
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έκκριση τους από τα λευκοκύτταρα του περιφερικού αίματος σε πάσχοντες από
σχιζοφρένεια και σε υγιείς εθελοντές.
Συνολικά εξετάστηκαν δεδομένα από 62 μελέτες με συμμετέχοντες 2298
ασθενείς με σχιζοφρενικά συμπτώματα και 1858 υγιείς εθελοντές. Στο πλαίσιο αυτό
αξιολογήθηκαν 10 κυτοκίνες.

Παρατηρήθηκε αύξηση των in νίνο περιφερικών

επίπεδων των IL-1RA, sIL-2R και IL-6 και μείωση της in vitro έκκρισης της IL-2 σε
ασθενείς με σχιζοφρένεια. Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικά ευρήματα για άλλες
κυτοκίνες. Η απουσία σημαντικών αλλαγών της γ-ιντερφερόνης (ΙFΝ-γ) και IL-4 δεν
επιβεβαιώνει την υπόθεση της ανισορροπίας των φλεγμονωδών κυτοκινών μέσω
μείωσης των Th1 και αύξησης των Th2 κυτοκινών στη σχιζοφρένεια, τουλάχιστον στο
περιφερικό αίμα. Οι σημαντικές αυξήσεις των in νίνο περιφερικών επίπεδων των IL1RA, sIL-2R και IL-6 αποκαλύπτουν όμως την ύπαρξη φλεγμονώδους αντίδρασης σε
πάσχοντες από σχιζοφρένεια (Potvin et al., 2008). Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και
από την αυξημένη παραγωγή της προσταγλανδίνης Ε2, καθώς και την αυξημένη
έκφραση της κυκλοοξυγενάσης-2, ευρήματα που αντανακλούν μια ήπια φλεγμονώδη
διαδικασία λαμβάνουσα χώρα σε διάφορες περιοχές του ΚΝΣ (Muller & Schwarz,
2008).
Η εμπλοκή των κυτοκινών στη σχιζοφρένεια υποστηρίζεται και από ευρήματα
πειραματικών μοντέλων σε ζώα, στα οποία χορηγήθηκαν IL-1, IL-6 καθώς και ειδικές
κυτοκίνες του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα σε εμβρυική ή νεογνική ηλικία.
Παρουσίασαν σχιζοφρενικού τύπου συμπεριφορικές ανωμαλίες μετά την εφηβεία,
ορισμένες εκ των οποίων βελτιώθηκαν χάρη σε αντιψυχωσική φαρμακοθεραπεία
(Watanabe et al., 2010).
Μεταβολές στο δίκτυο των κυτοκινών ενδεχομένως σχετίζονται με την
παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας ή ακόμη και την αιτιολογία της (Potvin et al., 2008).
Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική ερμηνεία των ευρημάτων, δεδομένου του ρόλου του
στρες σε αυτήν, αλλά και της επίδρασης της αύξησης του βάρους στο αναφερόμενο
δίκτυο. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές στο δίκτυο των κυτοκινών θα μπορούσαν επίσης να
αποτελούν παραπροϊόν του αυξημένου στρες που συνδέεται με τη σχιζοφρένεια. Οι εν
λόγω ασθενείς είναι ευαίσθητοι στο στρες, και ως εκ τούτου, επιρρεπείς σε ψυχωτικές
υποτροπές (Corcoran et al., 2003).

Ομοίως, οι μεταβολές των κυτοκινών στη

σχιζοφρένεια μπορεί να είναι απόρροια της αύξησης του σωματικού βάρους.
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ασθενείς με σχιζοφρένεια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για μεταβολικές διαταραχές
και παχυσαρκία, η οποία επιτείνεται από τις κακές διατροφικές συνήθειες, τον
καθιστικό τρόπος ζωής και τα αντιψυχωσικά φάρμακα που λαμβάνουν, ειδικά αυτά της
δεύτερης γενιάς (Wirshing, 2004).
Ενώ

η

ενεργοποίηση

των

κυτοκινών

μπορεί

να

εμπλέκεται

στις

νευροπαθολογικές αλλαγές που ανιχνεύονται στο ΚΝΣ των σχιζοφρενών, σειρά
μελετών αναφέρουν ότι η αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή επηρεάζει το δίκτυο τους
και προκαλεί αλλαγές των επιπέδων τους. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό η επίδραση των
αντιψυχωσικών στο δίκτυο των κυτοκινών να είναι έστω και μερικώς υπεύθυνη για την
κλινική αποτελεσματικότητα των πρώτων (Drzyzga et al., 2006).

Η Επίδραση των Αντιψυχωσικών Φαρμάκων στους Δείκτες Οξειδωτικού Στρες
Όπως προαναφέρθηκε, η επίδραση των αντιψυχωσικών στο δίκτυο των
κυτοκινών είναι πιθανή. Ωστόσο, ο προβληματισμός σχετικά με την πιθανή επίδραση
τους εκτείνεται και στο αντιοξειδωτικό σύστημα και γενικά στις αλλαγές των
παραμέτρων του οξειδωτικού στρες στη σχιζοφρένεια. Το γεγονός ότι η πλειονότητα
των μελετών που καταγράφει μεταβολή της δραστηριότητας των αντιοξειδωτικών
συστημάτων και του δικτύου κυτοκινών στη σχιζοφρένεια διεξήχθη σε ασθενείς υπό
φαρμακοθεραπεία (Raffa et al., 2009), εγείρει ζήτημα ως προς την επίδραση των
αντιψυχωσικών φαρμάκων στους δείκτες οξειδωτικού στρες. Δηλαδή, είναι η νόσος
αυτή καθεαυτή ή τα αντιψυχωσικά φάρμακα που ευθύνονται για την μεταβολή των
δεικτών του οξειδωτικού στρες;
Σε έρευνα τους οι Raffa και συν. (2009) εστίασαν στο ζήτημα.

Η

δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων SOD και CAT καταγράφηκε σημαντικά
χαμηλότερη μεταξύ των σχιζοφρενών, που δεν λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή σε
σχέση με αυτούς που λάμβαναν. Φαίνεται λοιπόν ότι η μείωση των επιπέδων της GSH
και των δραστηριοτήτων των αντιοξειδωτικών ενζύμων σε ασθενείς με διάγνωση
σχιζοφρένειας δε σχετίζεται με τη φαρμακοθεραπεία τους. Οι ερευνητές προτείνουν ότι
τα μειωμένα επίπεδα της GSH και της δραστηριότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βιολογικοί δείκτες του βαθμού σοβαρότητας των
συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας (Raffa et al., 2009).
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Το γεγονός ότι η μείωση της δραστηριότητας των αντιοξειδωτικών συστημάτων
είναι ανεξάρτητη από την αντιψυχωσική φαρμακοθεραπεία πιστοποιείται και από
έρευνες που μελετούν τις αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα στα πολύ πρώιμα
στάδια της νόσου. Οι Kolyaskina και συν. (2014) ερεύνησαν το ανοσολογικό προφίλ
ασθενών με πρόδρομες εκδηλώσεις σχιζοφρένειας και με FEP, ηλικίας 16-25 ετών.
Ένα

σύνολο

ανοσολογικών

φαρμακοθεραπεία.

παραμέτρων

μετρήθηκαν

πριν

και

μετά

από

Διαπιστώθηκε ότι οι αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα

ξεκίνησαν από τα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου.

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε

ενεργοποίηση προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών ιντερλευκινών και μείωση της
φαγοκυττάρωσης και της κυτταροτοξικής δραστηριότητας των κυττάρων φυσικών
φονέων.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μεταβολών στο ανοσοποιητικό

σύστημα σε περιστατικά νεανικής ψύχωσης και υποστηρίζουν τον πρώιμο χαρακτήρα
τους, ο οποίος είναι ανεξάρτητος της φαρμακοθεραπείας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι
συγγραφείς συνιστούν τη χρήση ανοσορρυθμιστικών φάρμακων σε συνδυασμό με τα
αντιψυχωσικά στα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου, με στόχο την καλύτερη έκβαση της
(Kolyaskina et al., 2014).
Η σχετικά πρόσφατη έρευνα των Kolyaskina και συν. (2014) επιβεβαιώνει και
αυτή των Micó και συν. (2011)., στην οποία συμμετείχε σημαντικό δείγμα παιδιών και
έφηβων με FEP. Κατεδείχθη ότι η μειωμένη αντιοξειδωτική άμυνα χαρακτήριζε τους
εν λόγω ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν μειωμένα τα επίπεδα της ολικής
αντιοξειδωτικής κατάστασης και της GSH στους ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό
επεισόδιο. Επίσης, η υπεροξείδωση λιπιδίων και η δραστηριότητα της GPX ήταν
υψηλότερη στα παιδιά και τους εφήβους με FEP σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η
μελέτη αποδεικνύει έλλειμμα του αντιοξειδωτικού συστήματος στην πρώιμη εκδήλωση
ψυχωτικών συμπτωμάτων. Τα παραπάνω δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα αντιψυχωσικά
φάρμακα δεν ευθύνονται για τη μεταβολή των δεικτών του οξειδωτικού στρες.
Μετα-ανάλυση των δεικτών του πλάσματος του αίματος και των ερυθρών
αιμοσφαιρίων διεξήχθη από τους Flatow, Buckley και Miller (2013), λαμβάνοντας
υπόψη την κλινική κατάσταση και την αντιψυχωσική θεραπεία οξέων περιστατικών
ψύχωσης. Αξιολογήθηκαν 44 μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων αποκάλυψαν πως
η συνολική αντιοξειδωτική κατάσταση μπορεί να είναι ένας δείκτης της πορείας
εξέλιξης της νόσου και της επίδρασης των αντιψυχωσικών σε αυτή. Τα επίπεδα των
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αντιοξειδωτικών δεικτών σε συγχρονικές μελέτες ήταν στατιστικώς σημαντικά
μειωμένα στο πλάσμα του αίματος σε ασθενείς με FEP αλλά και στατιστικώς
σημαντικά αυξημένα σε διαχρονικές μελέτες της αντιψυχωσικής θεραπείας για οξέα
περιστατικά ψύχωσης. Επίσης, και τα επίπεδα καταλάσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων
και του ΝΟ θεωρήθηκαν ως δείκτες της εξελικτικής πορείας και της επίδρασης των
αντιψυχωσικών στη νόσο, επειδή σε συγχρονικές μελέτες βρέθηκαν στατιστικώς
σημαντικά μειωμένα σε ασθενείς FEP και αυξημένα σε σταθερούς εξωτερικούς
ασθενείς. Αντιθέτως, τα επίπεδα του SOD των ερυθρών αιμοσφαιρίων φάνηκε να είναι
ένας

γενικότερος

νοσολογικός

δείκτης

της

σχιζοφρένειας,

ανεξάρτητος

της

φαρμακοθεραπείας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα επίπεδα του σε συγχρονικές
μελέτες ήταν στατιστικώς σημαντικά μειωμένα τόσο σε ασθενείς με FEP όσο και σε
υποτροπιάζοντες σχιζοφρενείς αλλά και σε ρυθμισμένους εξωτερικούς ασθενείς.
Η μετα-ανάλυση επιβεβαίωσε ότι οι οξειδωτικές ανωμαλίες σε ασθενείς με FEP
είναι ανεξάρτητες από τα αντιψυχωσικά φάρμακα. Επίσης, αποκάλυψε πως ορισμένοι
δείκτες του οξειδωτικού στρες επηρεάζονται από την πορεία εξέλιξης της
σχιζοφρένειας και παρουσιάζονται βελτιωμένοι χάρη στη δράση των αντιψυχωσικών
(Flatow, Buckley & Miller, 2013).
Όμως, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα φαρμακευτικά αποτελέσματα των
τυπικών έναντι των άτυπων αντιψυχωσικών στους διαμεσολαβητές του οξειδωτικού
στρες. Οι Parikh, Khan και Mahadik (2003) αναφέρουν ότι απαιτείται η διερεύνηση
των διαφορετικών επιπτώσεων των τυπικών και των άτυπων αντιψυχωσικών επί της
έκφρασης των αντιοξειδωτικών ενζύμων, δεδομένου α) ότι τα πρώτα αυξάνουν την
οξειδωτική κυτταρική βλάβη σε επίμυες και β) ότι η σχιζοφρένεια περιλαμβάνει
οξειδωτική βλάβη. Σε έρευνα τους συνέκριναν την επίδραση της χρόνιας έκθεσης σε
αλοπεριδόλη (τυπικό αντιψυχωσικό), με την επίδραση έκθεσης σε ρισπεριδόνη,
κλοζαπίνη ή ολανζαπίνη (άτυπα αντιψυχωσικά), στα αντιοξειδωτικά ένζυμα στον
εγκέφαλο επίμυος. Απέδειξαν ότι η χρόνια θεραπεία με αλοπεριδόλη τόσο για 45 όσο
και για 90 ημέρες μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της μιτοχονδριακής υπεροξειδικής
δισμουτάσης, της κυτταροπλασματικής υπεροξειδικής δισμουτάσης και της καταλάσης.
Ωστόσο, αντίστοιχες θεραπείες με ρισπεριδόνη, κλοζαπίνη και ολανζαπίνη δεν
επέφεραν μεταβολές στα επίπεδα των παραπάνω αντιοξειδωτικών ενζύμων. Μάλιστα,
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έχει προταθεί ότι οι ROS διαμεσολαβούν τις νευροτοξικές επιδράσεις που
προκαλούνται από την αλοπεριδόλη (Reinke et al., 2004).
Ωστόσο, ως προς την κλοζαπίνη, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που τη
συνδέουν με την οξειδωτική βλάβη. Οι Reinke και συν. (2004) αξιολόγησαν την
οξειδωτική βλάβη στον εγκέφαλο επίμυος και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως ο
φλοιός, ο ιππόκαμπος και το ραβδωτό σώμα, η οποία προκαλείται από χρόνια χορήγηση
αλοπεριδόλης, κλοζαπίνης ή ολανζαπίνης.

Καταγράφηκε αυξομείωση ορισμένων

βιοδεικτών του οξειδωτικού στρες στις ως άνω εγκεφαλικές περιοχές, τέτοια που
οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η κλοζαπίνη προκαλεί λιγότερο
οξειδωτική βλάβη από την αλοπεριδόλη. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και από
τους Polydoro και συν. (2004) σύμφωνα με τα οποία η αλοπεριδόλη και η κλοζαπίνη
προκαλούν οξειδωτική βλάβη στο ραβδωτό σώμα και τον ιππόκαμπο σε επίμυες.
Όσον αφορά στην ρισπεριδόνη, μελέτη των MacDowell και συν. (2013)
υπέδειξε πιθανή αντιφλεγμονώδη δράση της σε ενδοκυτταρικό επίπεδο. Προκλήθηκε
ήπια νευροφλεγμονή σε επίμυες ύστερα από έγχυση λιποπολυσακχαρίτη (LPS)
ενδοπεριτοναϊκά. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι δόσεις ρισπεριδόνης εμπόδιζαν
την αύξηση φλεγμονωδών παραμέτρων που επάγονται από την LPS στον εγκεφαλικό
φλοιό. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που επιβεβαιώνει ότι η ρισπεριδόνη προλαμβάνει
την ανάπτυξη φλεγμονών σε ένα μοντέλο ήπιας εγκεφαλίτιδας σε επίμυες, προτείνοντας
την προστατευτική δράση της επί των κυττάρων του εγκεφάλου.
Ιδιαίτερης κλινικής αξίας και αποκαλυπτική ως προς τη σύνδεση των
αντιψυχωσικών φάρμακων με τη μεταβολή των δεικτών του οξειδωτικού στρες είναι η
κλινική μελέτη των Dejanović και συν. (2016). Σε αυτήν ερευνήθηκε η μεσολάβηση
του οξειδωτικού στρες στις πιθανές τοξικές επιδράσεις της χλωροπρομαζίνης σε
ασθενείς που έλαβαν θεραπευτικές και σε εκείνους που έλαβαν υπερβολικές δόσεις
αυτής.

Οι τελευταίοι διαχωρίστηκαν σε υποομάδα ήπιας και υποομάδα σοβαρής

υπερδοσολογίας. Παράλληλα στη μελέτη υπήρξε και ομάδα ελέγχου, απαρτιζόμενη
από υγιείς εθελοντές.

Μετρήθηκαν τα επίπεδα της συνολικής αντιοξειδωτικής

κατάστασης και της μηλονοδιαλδεϋδης (MDA), ενός βιοδείκτη έκθεσης σε οξειδωτικό
στρες, στο πλάσμα του αίματος καθώς και τα επίπεδα του SOD στα ερυθροκύτταρα.
Καταδείχθηκε ότι η οξειδωτική βλάβη που επάγει η χλωροπρομαζίνη είναι
δοσοεξαρτώμενη.
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αντιοξειδωτικής κατάστασης και αύξηση της δραστηριότητας του SOD στις υποομάδες
ήπιας και σοβαρής υπερδοσολογίας, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και εκείνη των
ασθενών που έλαβαν θεραπευτικές δόσεις χλωροπρομαζίνης. Σημαντική αύξηση της
MDA παρουσίασαν οι ασθενείς που έλαβαν σοβαρή υπερδοσολογία, σε σύγκριση με
όλες τις άλλες ομάδες.

Ολοκληρώνοντας, τονισμένος εμφανίζεται ο κίνδυνος

οξειδωτικής βλάβης σε ασθενείς στους οποίους χορηγούνται υπερβολικές δόσεις
χλωροπρομαζίνης.

Συμπεράσματα
Εξετάστηκαν πτυχές της επίδρασης του οξειδωτικού στρες στη σχιζοφρένεια,
μιας νόσου που πλήττει περίπου το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σειρά υποθέσεων
έχουν εξετασθεί πειραματικά, σχετικά με την παθοφυσιολογία της νόσου. Εκ των
σημαντικότερων η ντοπαμινεργική, η γλουταμινεργική και η ιογενής υπόθεση της
σχιζοφρένειας. Παρόλα αυτά, τα αίτια της ασθένειας παραμένουν άγνωστα.
Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό, το ενδοκρινικό και το
νευρικό σύστημα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω κυτοκινών, ορμονών και
νευροδιαβιβαστών.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, χάρη στη βιοϊατρική

τεχνολογία που εξοπλίζει την επιστημονική κοινότητα με ισχυρά ερευνητικά εργαλεία,
διευκολύνεται η ταχεία πρόοδος στο πεδίο της ψυχονευροανοσολογίας (Drzyzga,
Obuchowicz, Marcinowska, & Herman, 2006).

Στο πλαίσιο αυτού, ερευνητικά

δεδομένα έχουν συνδέσει τη σχιζοφρένεια με την οξειδωτική βλάβη. Ειδικότερα, η
οξειδωτική βλάβη επί των λιπιδίων, των πρωτεϊνών και του DNA, η οποία
παρατηρείται στη σχιζοφρένεια, μπορεί να ευθύνεται για την εκδήλωση και την πορεία
της νόσου (Bitanihirwe & Woo, 2011).
Η εμπλοκή του οξειδωτικού στρες στην παθοφυσιολογία της εν λόγω ασθένειας
έχει διερευνηθεί τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραματόζωα. Θεωρείται βέβαιο ότι
τα επίπεδα της δραστηριότητας των ενζυματικών και μη ενζυματικών αντιοξειδωτικών
συστημάτων στην ως άνω νόσο είναι διαταραγμένα, όπως επίσης, ότι ο αυξημένος
αριθμός ROS στον εγκέφαλο μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στην εμφάνιση της.
Πειράματα σε ζώα έχουν επιβεβαιώσει πως συμπεριφορικές ανωμαλίες, νευρογνωστικά
ελλείμματα και βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο παραπλήσιες με αυτές των
σχιζοφρενών, απορρέουν από οξειδωτικές μεταβολές.
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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επιβεβαιώνουν την οξειδωτική βλάβη του DNA σε ασθενείς χωρίς συμπτωματική
ύφεση αλλά όχι σε ασθενείς με FEP.
Ερευνητικά ευρήματα αποκαλύπτουν την ύπαρξη φλεγμονώδους αντίδρασης σε
πάσχοντες από σχιζοφρένεια, ενώ πειράματα σε ζώα κατέδειξαν ότι η χορήγηση
κυτοκινών

σε

εμβρυική

ή

νεογνική

ηλικία

συμπεριφορικές ανωμαλίες μετά την εφηβεία.

επιφέρει

σχιζοφρενικού

τύπου

Σε γενετικό επίπεδο, έρευνα σε

μεταθανάτιο εγκεφαλικό ιστό σχιζοφρενών εντόπισε μειωμένα επίπεδα τόσο του
mRNA όσο και της πρωτεϊνικής έκφρασης του IL-1Ra στον προμετωπιαίο φλοιό.
Ωστόσο, οι αλλαγές στο δίκτυο των κυτοκινών θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν
παραπροϊόν του έντονου στρες και της αύξησης του σωματικού βάρους που συνδέεται
με τη σχιζοφρένεια.
Ως προς την επίδραση των αντιψυχωσικών φαρμάκων στους δείκτες του
οξειδωτικού στρες, πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν ότι η μείωση των επιπέδων της GSH
και των δραστηριοτήτων των αντιοξειδωτικών ενζύμων σε ασθενείς με διάγνωση
σχιζοφρένειας δεν σχετίζεται με τη φαρμακοθεραπεία τους. Το ίδιο μαρτυρούν έρευνες
που μελετούν το ανοσοποιητικό σύστημα στα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου και σε
ασθενείς με FEP. Οι διαφοροποιήσεις ως προς τα φαρμακευτικά αποτελέσματα των
τυπικών έναντι των άτυπων αντιψυχωσικών στους διαμεσολαβητές του οξειδωτικού
στρες είναι καίριες. Έχει αποδειχθεί ότι η χρόνια χορήγηση αλοπεριδόλης προκαλεί
οξειδωτικές βλάβες, ενώ η ρισπεριδόνη προλαμβάνει την ανάπτυξη νευροφλεγμονών.
Συνολικά, κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη οξειδωτικής βλάβης φαίνεται να διαδραματίζει
η χορήγηση χλωροπρομαζίνης σε υπερδοσολογία.
Πιθανότατα, η απάντηση στο ερώτημα, αν το οξειδωτικό στρες μπορεί να
προκαλέσει σχιζοφρένεια, δεν είναι εύκολο να είναι θετική ή αρνητική. Η διατύπωση
αιτιακών συσχετίσεων δεν είναι ακόμα εφικτή, εντούτοις, αυτό για το οποίο μπορούμε
να έχουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα είναι η εμπλοκή του οξειδωτικό στρες στην
παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας. Αυτό πιστοποιούν και πρόσφατες κλινικές μελέτες
που θέλουν την αντιοξειδωτική θεραπεία να είναι αποτελεσματική στην ανακούφιση
σχιζοφρενικών συμπτωμάτων (Bitanihirwea & Woo, 2011).

Περαιτέρω έρευνα

κρίνεται απαραίτητη καθώς πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα αναζητούν
απάντηση.
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Ένα εξ αυτών συνιστά η σχέση της οξειδωτικής απορρύθμισης και των
λειτουργικών αλλαγών του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου που παρατηρείται στη
σχιζοφρένεια.

Πρόσφατα στοιχεία από ένα πειραματικό μοντέλο της παραπάνω

ασθένειας δείχνουν ότι η οξειδωτική απορρύθμιση και οι φλεγμονώδεις ανισορροπίες
μπορεί να συνδέονται άμεσα με την παθοφυσιολογία της νόσου μέσω πρόκλησης
αλλαγών στους διάμεσους ταχέως εκπυρσοκροτούντες νευρώνες (fast-spiking
interneurons) (Behrens, & Sejnowski, 2009). Βρέθηκε ότι επαναλαμβανόμενη έκθεση
σε κεταμίνη (ουσία που σε μικρές δόσεις έχει ψυχοδηλωτικές - διασχιστικές επιδράσεις
και δρα ως ανταγωνιστής του ΝΜDA υποδοχέα), αυξάνει τα επίπεδα της IL-6 στον
εγκέφαλο. Τα αυξημένα επίπεδα της τελευταίας, μέσω της ενεργοποίησης του ενζύμου
οξειδάση

του

NADPH

(Nox2),

οδηγεί

στην

απώλεια

της

GABΑεργικής

δραστηριότητας των διάμεσων νευρώνων της παρβαλβουμίνης. Το παραπάνω έχει ως
συνέπεια τη μειωμένη ανασταλτική δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού, ένα
συχνό βιοχημικό εύρημα που παρατηρείται στους σχιζοφρενείς. Αυτή η επίδραση,
όμως, δεν παρατηρείται μετά από μία μόνο έκθεση σε κεταμίνη.

Τα επιβλαβή

αποτελέσματα στους διάμεσους νευρώνες της παρβαλβουμίνης εμφανίζονται μετά από
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτήν.
Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι οι επιδράσεις της ενεργοποίησης της IL-6 και
του Nox2 στο σύστημα των διάμεσων νευρώνων της παρβαλβουμίνης είναι
αναστρέψιμες στον ενήλικο εγκέφαλο, αλλά αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα στον
αναπτυσσόμενο εγκεφαλικό φλοιό. Το τελευταίο σε συνδυασμό με την αργή ανάπτυξη
των διάμεσων νευρώνων της παρβαλβουμίνης, αυξάνει την ευπάθειά τους σε εξωγενείς
προσβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν μόνιμα τη διαδικασία ωρίμανσης τους.
Έτσι, σε άτομα με γενετική προδιάθεση, η επίμονη ενεργοποίηση της οδού της IL6/Nox2 μπορεί να είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας που επηρεάζει την
οξειδωτική ισορροπία του εγκεφάλου τους και συνεπώς, τα οδηγεί σε εκδήλωση
σχιζοφρενικών συμπτωμάτων (Behrens & Sejnowski, 2009).
Επιπλέον, η επίδραση του οξειδωτικού στρες και των μεταβλητών του είναι
εμφανής κατά την εγκεφαλική ανάπτυξη τόσο στην παιδική όσο και την εφηβική
ηλικία. Απεικόνιση μέσω μαγνητικής τομογραφίας έδειξε ότι τα μειωμένα επίπεδα της
GSH προβλέπουν απώλεια του εγκεφαλικού όγκου σε παιδιά και εφήβους με FEP. Πιο
συγκεκριμένα, έλλειμμα GSH σχετίστηκε με μεγαλύτερη απώλεια φλοιικής φαιάς
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ουσίας, η οποία ανιχνεύτηκε έπειτα από δύο χρόνια σε ασθενείς με FEP (Fraguas et al.,
2012).
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The Role of Oxidative Stress in the Pathophysiology of Schizophrenia

Alexandros Kalavris13

Abstract
Research evidence increasingly suggests the presence of oxidative damage in schizophrenia.
Numerous clinical and experimental studies have been conducted to investigate the involvement
of oxidative stress in the pathophysiology of above mentioned disease. In this paper, after a
brief introduction on the parameters of oxidative stress and the clinical picture of schizophrenia,
an overview of the most important research data on changes of the antioxidant system activity in
schizophrenia is given. The role of cytokines in inflammatory mediators that affect the
appearance of schizophrenia as well as the key issue of the effect of antipsychotic drugs on
oxidative stress markers is discussed. However, further research is needed to establish the exact
role of oxidative stress in psychosis.
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Εκπαιδευτικών της Προσχολικής Ηλικίας. Ο Διαμεσολαβητικός και
Ρυθμιστικός Ρόλος της Στάσης τους για την Κοινωνική και
Συναισθηματική Μάθηση.

Μαριάννα Καραγιάννη14 & Ιωάννης Τσαούσης15,

Περίληψη
Το παρόν άρθρο είχε ως αντικείμενο τη μελέτη της σχέσης μεταξύ συναισθηματικής
νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας.
Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο πιθανός διαμεσολαβητικός ή/και ρυθμιστικός ρόλος της
στάσης τους για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στη σχέση μεταξύ της
συναισθηματικής νοημοσύνης τους και της εργασιακής τους αφοσίωσης.
αποτελούσαν 202 εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας.

Το δείγμα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η

συναισθηματική νοημοσύνη και η στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση
προέβλεψαν την εργασιακή αφοσίωση.

Επιπλέον, η στάση για την κοινωνική και

συναισθηματική μάθηση λειτούργησε ως διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση
συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης. Επιπρόσθετα, κάποιες από τις
διαστάσεις της στάσης για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση βρέθηκε ότι
λειτουργούν ως ρυθμιστικοί παράγοντες στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και
εργασιακής αφοσίωσης. Επιχειρείται συζήτηση και συνεκτίμηση των ευρημάτων, καθώς και
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση,
εργασιακή αφοσίωση, εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας, διαμεσολαβητική ανάλυση,
ρυθμιστική ανάλυση
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Εισαγωγή
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Τα τελευταία χρόνια, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει προκαλέσει
αντιπαράθεση στο χώρο της ψυχολογίας, κυρίως λόγω των διαφορετικών θεωρητικών
μοντέλων (Cherniss, 2010) που έχουν επιχειρήσει να την περιγράψουν. Ο Murphy
(2006, όπως αναφέρεται στο Cherniss, 2010) αναφέρει ότι, όταν λέμε ότι κάποιος
είναι συναισθηματικά ευφυής, μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Ο
Locke (2005) έχει προτείνει να απορριφτεί η έννοια γενικά, λόγω των πολλαπλών
θεωρητικών μοντέλων και γιατί θεωρεί ότι δεν είναι μορφή νοημοσύνης. Από την
άλλη οι Petrides, Pérez-González & Furnham, (2007) προτείνουν να γίνει αποδεκτή
προς το παρόν η ποικιλομορφία που υπάρχει στα θεωρητικά μοντέλα, ενώ οι
Ashkanasy και Daus (2005) καθώς και οι Schutte και συν. (1998) να υιοθετηθεί από
όλους το θεωρητικό μοντέλο των Mayer και Salovey (1990), διότι είναι το πιο
περιεκτικό.

Παρακάτω, ακολουθεί μία σύντομη ανασκόπηση των βασικών

θεωρητικών μοντέλων που φαίνεται να έχουν επικρατήσει μετά από χρόνια
θεωρητικής και εμπειρικής αντιπαράθεσης.
Η συναισθηματική νοημοσύνη, ορίστηκε αρχικά από τους Salovey και Mayer
(1990) ως μία σειρά από δεξιότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβή αξιολόγηση,
έκφραση και αποτελεσματική ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού μας και των
τρίτων, καθώς και στη χρήση των συναισθημάτων για παρακίνηση, σχεδίαση και
επιτυχία στη ζωή. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι ερευνητές τροποποίησαν τον ορισμό της
συναισθηματικής νοημοσύνης, ως μία ικανότητα αναγνώρισης των εννοιών και των
σχέσεων των συναισθημάτων, χρήση των συναισθημάτων που οδηγεί σε λογική
σκέψη και επίλυση προβλημάτων, και ικανότητα αντίληψης, αφομοίωσης,
κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων (Mayer, Caruso & Salovey 1999).
Το μοντέλο τους βασίζεται στην αντίληψη ότι τα συναισθήματα περιέχουν
πληροφορίες που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν μία σχέση ανάμεσα σε έναν
άνθρωπο και έναν άλλο άνθρωπο ή αντικείμενο μεταβληθεί, αντίστοιχα
μεταβάλλονται και τα συναισθήματα.
Οι Mayer, Carouso και Salovey (1999), σε μία προσπάθεια να αναπτύξουν
περισσότερο την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης παρουσιάζουν τη
συναισθηματική νοημοσύνη ως μία νοητική ικανότητα, η όποια αποτελεί μία
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πρόσθετη πτυχή της γενικής νοημοσύνης. Το μοντέλο τους χωρίζεται σε τέσσερις
τομείς: ακρίβεια στην α) αντίληψη των συναισθημάτων (Perceiving Emotions), β)
χρήση των συναισθημάτων για τη διευκόλυνση της σκέψης (Using Emotions to
Facilitate Thought), γ) κατανόηση των συναισθημάτων (Understanding Emotions) και
δ) διαχείριση των συναισθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύεται η προσωπική
ανάπτυξη και οι κοινωνικές σχέσεις (Managing Emotions in a way that enhances
personal growth and social relations). Στους παραπάνω τομείς υφίσταται ιεραρχία˙
στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η αντίληψη των συναισθημάτων και στο
υψηλότερο η διαχείριση των συναισθημάτων (Salovey, Brackett & Mayer, 2004).
Μία διαφορετική πρόταση για την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης
έρχεται από τον Daniel Goleman, ο οποίος είναι αίτιος της δημοτικότητας του όρου
(Tsaousis, 2008).

Έχει ορίσει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ικανότητα

αναγνώρισης τόσο των δικών μας συναισθημάτων όσο και των άλλων ανθρώπων, τη
χρήση τους για να δίνουμε κίνητρα στον εαυτό μας, και τη σωστή διαχείριση των
δικών μας συναισθημάτων αλλά και των διαπροσωπικών μας σχέσεων (Wolff, 2005).
Διατύπωσε το μοντέλο ως μία θεωρία της απόδοσης, διότι έχει άμεση εφαρμογή στον
τομέα της εργασίας και της οργανωτικότητας, προβλέποντας πολύ υψηλές επιδόσεις
σε όλα τα είδη εργασίας (Tsaousis, 2008).

Σύμφωνα με τον Goleman, μία

ολοκληρωμένη έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης προσφέρει περισσότερα από
ένα πλαίσιο για την περιγραφή των ανθρώπινων διαθέσεων, προσφέρει θεωρητική
δομή για την οργάνωση της προσωπικότητας και τη συνδέει με την απόδοση στην
εργασία.

Ορίζει τη συναισθηματική ικανότητα (emotional competence) ως μια

επίκτητη ικανότητα που βασίζεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και οδηγεί σε
εξαιρετική απόδοση στην εργασία (Wolff, 2005).

Λαμβάνοντας υπόψη τη

προηγούμενη δουλειά του Goleman (1995. 1998) αλλά και του Boyatzis (1982), οι
Boyatzis, Goleman, και Rhee (1999) ορίζουν περιγραφικά τη συναισθηματική
νοημοσύνη ως εξής: «Η συναισθηματική νοημοσύνη παρατηρείται, όταν ένα άτομο
παρουσιάζει τις ικανότητες αυτογνωσία, αυτορρύθμιση, κοινωνική επίγνωση, χρήση
κοινωνικών δεξιοτήτων τις κατάλληλες στιγμές, καθώς και τρόπους να είναι
αποτελεσματικό στις καταστάσεις που του προκύπτουν» (σελ. 344).
Ένα ακόμη μοντέλο, το μοντέλο του Bar-On για τη Συναισθηματική Κοινωνική Νοημοσύνη (Bar-On Model of Emotional - Social Intelligence (ESI))
περιγράφει

τη

συναισθηματική
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συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, που
έχουν επίδραση στην ευφυή συμπεριφορά (Bar-On, 2013a) και που καθορίζουν πόσο
καλά καταλαβαίνουμε και εκφράζουμε τους εαυτούς μας, κατανοούμε και
συσχετιζόμαστε με τρίτους, πως αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές καταστάσεις, τις
προκλήσεις και τις πιέσεις (Bar-On, 2013b).

Το μοντέλο περιλαμβάνει τα εξής

στοιχεία α) την ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων, καθώς και έκφρασης των
συναισθημάτων μας και του εαυτού μας, β) την ικανότητα

κατανόησης των

συναισθημάτων των άλλων και της συσχέτισης με τρίτους, γ) την ικανότητα
διαχείρισης και ελέγχου των συναισθημάτων μας, ώστε να λειτουργούν υπέρ μας και
όχι εναντίον μας δ), την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής και της επίλυσης
προβλημάτων ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής φύσης και ε) τη δυνατότητα να
δημιουργούμε θετική διάθεση και κίνητρα στους εαυτούς μας (Bar-On, 2013c).
Σύμφωνα με τους Petrides και Furnham (2000. 2001. 2003), φαίνεται να
επικρατούν δύο προσεγγίσεις στη μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η μία
αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα χαρακτηριστικό που
ακολουθεί τις ιδιότητες που έχουν τα γνωστικά χαρακτηριστικά (ability EI), σύμφωνα
με τον εννοιολογικό προσδιορισμό που πρότειναν οι Mayer και συν. (1999). H
δεύτερη, αντιμετωπίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας (trait EI), καθώς αποτελείται από ένα σύνολο αυτοαντιλήψεων για
τα

συναισθήματα

και

βρίσκεται

ιεραρχικά

στα

κατώτερα

επίπεδα

της

προσωπικότητας Petrides και συν. (2007). Επίσης, πρότειναν ότι το είδος της
μέτρησης παρά η θεωρία καθαυτή θα πρέπει να καθορίζει τη φύση του θεωρητικού
μοντέλου διότι το είδος της μέτρησης έχει σημαντικές θεωρητικές συνέπειες (Petrides
& Furnham, 2000). Έτσι, η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας

(trait

EI)

μετράται

με

εργαλεία

αυτό-αναφοράς

ενώ

η

συναισθηματική νοημοσύνη ως γνωστική ικανότητα (ability EI) μετράται με εργαλεία
απόδοσης/αξιολόγησης ικανοτήτων. Τέλος, τονίζουν ότι πρόκειται για δυο
διαφορετικές εννοιολογικές κατασκευές ακόμη και αν η θεωρία τους συμπίπτει
(Petrides & Furnham, 2003).
Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία σε
σχέση με διάφορους τομείς. Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει προκύψει
ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αρνητική συσχέτιση με διάφορους δείκτες της
ψυχοπαθολογίας (Gardner & Qualter, 2009. Leible & Snell, 2004. Malterer, Glass, &
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Newman, 2008. Sinclair & Feigenbaum, 2012) και θετική συσχέτιση με τη ψυχική
καθώς και τη σωματική υγεία οι σχετικές έρευνες παρουσιάζονται σε δύο μετάαναλύσεις, των Martins, Ramalho και Morin (2010) και των Schutte, Malouff,
Thorsteinsson, Bhullar και Rooke (2007). Επιπρόσθετα, η συναισθηματική
νοημοσύνη έχει και οργανωτικές εφαρμογές. Παρουσιάζει θετική συσχέτιση με
υψηλά επίπεδα αυτοαντίληψης ελέγχου της εργασίας, με την Εργασιακή Δέσμευση
(Job Commitment), με την Επαγγελματική Ικανοποίηση (Job Satisfaction) (Petrides
& Furnham, 2006. Platsidou, 2010. Singh & Woods, 2008) και με την Εργασιακή
Αφοσίωση (Work Engagement) (Durán, Extremera & Rey, 2004. Herman, 2012.
Permall, 2011. Schutte & Loi, 2014. Thor, 2012.). Επιλογικά, η συναισθηματική
νοημοσύνη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ακαδημαϊκή επιτυχία (Parker,
Summerfeldt, Hogan & Majeski, 2004. Parker et al., 2004) καθώς και θετική
συσχέτιση με υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις (Schutte et al., 2001. Smith, Ciarrochi, &
Heaven, 2008. Smith, Heaven, & Ciarrochi, 2008). Μία υποσχόμενη μέθοδος η οποία
διδάσκει την ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η
Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση - Social and Emotional Learning (SEL)
(Durlak et al., 2011. Payton et al., 2008. Zins & Elias, 2007).
Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση
Η διδασκαλία καθώς και η μάθηση στα σχολεία έχουν ισχυρά κοινωνικά,
συναισθηματικά και ακαδημαϊκά στοιχεία (Zins, Weissberg, Wang, & Walberg,
2004). Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα σχολεία διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην
εξέλιξη των παιδιών σε υπεύθυνους ενήλικες, που ενδιαφέρονται για το κοινωνικό
σύνολο και κατέχουν γνώσεις (Elias et al., 1997). Η απόκτηση γνώσεων προϋποθέτει
ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν κίνητρα και την ικανότητα να ενσωματώνουν τη νέα
γνώση στη ζωή τους. Για να γίνουν υπεύθυνα πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν
τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, και να επιλέγουν να
συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους
συμφέροντα αλλά και των άλλων ανθρώπων.

Τέλος, για να νοιάζονται για το

κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες των τρίτων και ότι το
ενδιαφέρον είναι προϋπόθεση στη συμμέτοχη ενός φιλόξενου και υγιούς κοινωνικού
συνόλου (Elias et al., 1997).
Τα σχολεία του 21ου αιώνα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις,
αποτελούνται από μαθητές διαφόρων κοινωνικό- πολιτισμικών πλαισίων με ποικίλες
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ικανότητες και κίνητρα για μάθηση (Greenberg et al., 2003. Payton et al., 2008).
Υπάρχουν μαθητές που συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ
άλλοι όχι και έχουν χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (Blum & Libbey, 2004.
Greenberg et al., 2003).

Επιπρόσθετα, οι υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ο

περιορισμένος ρόλος των εκπαιδευτικών, ο καταιγισμός πληροφοριών στη διάθεση
των μαθητών από το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, η παραβατικότητα, ο σχολικός
εκφοβισμός, η σχολική διαρροή, οι αυτοκτονίες, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και οι
αλλαγές στις οικογένειες συμπληρώνουν το σύνολο των προκλήσεων (Zins & Elias,
2007). Αρκετοί μαθητές στερούνται κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
και με το πέρασμα των χρόνων αποστασιοποιούνται από τα σχολεία, γεγονός που
επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση, τη συμπεριφορά και την υγεία
τους (Blum & Libbey, 2004).

Ο ρόλος του σχολείου υφίσταται καταιγιστικές

αλλαγές. «Σ’ αυτό το ασαφές και συγκρουσιακό, συνήθως, πεδίο καλούνται οι
εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν όχι μόνο ως διαμεσολαβητές της γνώσης αλλά και ως
διαχειριστές σχέσεων, ψυχοθεραπευτές, οδηγοί και πρότυπα του ηθικού βίου,
υποστηρικτές και προστάτες της νεότητας.» (Τζελέπη-Γιαννάτου, 2008)
Οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνοι τους, αλλά σε συνεργασία με τους
δασκάλους τους, με τους συνομήλικούς τους και με την ενθάρρυνση της οικογένειάς
τους. Τα συναισθήματα διευκολύνουν ή εμποδίζουν την ακαδημαϊκή δέσμευση των
μαθητών, τη σχολική ηθική και τη σχολική επιτυχία. Οι κοινωνικές σχέσεις και οι
συναισθηματικές διεργασίες επηρεάζουν το πώς και τι μαθαίνουμε, συνεπώς τα
σχολεία θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτές τις πτυχές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ακαδημαϊκών

επιδόσεων

Παρ’ όλα αυτά, επικεντρώνονται στην ενίσχυση
λόγω

χρονικών

περιορισμών

και

ανταγωνιστικών

απαιτήσεων. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόζουν τεκμηριωμένες
μεθόδους που αποδίδουν πολλαπλά οφέλη, ώστε να ενισχύουν τόσο τη γνωστική όσο
και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών τους (Durlak, Weissberg, Dymnicki,
Taylor & Schellinger, 2011). Μία υποσχόμενη τέτοια μέθοδος είναι η Κοινωνική και
Συναισθηματική Μάθηση – Social and Emotional Learning (SEL) (Durlak et al.,
2011. Payton et al., 2008. Zins & Elias, 2007).
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ενσωματώνει την προώθηση
αναπτυξιακών πλαισίων και δεξιοτήτων με σκοπό τη μείωση των παραγόντων
κινδύνου και την προώθηση μηχανισμών προστασίας για την προσαρμοστικότητα

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εργασιακή Αφοσίωση Εκπαιδευτικών

117

(Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2002. Guerra & Bradshaw, 2008.
Weissberg, Kumpfer, & Seligman, 2003). Οι ερευνητές της μεθόδου SEL βασίζονται
στo θεωρητικό πλαίσιο της συναισθηματικής νοημοσύνης (Brackett, Rivers, Reyes &
Salovey, 2012) καθώς και στη θεωρία των Water και Soufre (1983) κατά την οποία,
ικανοί άνθρωποι είναι αυτοί που διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να
δημιουργούν και να αξιοποιούν ευκαιρίες και να συντονίζουν ευέλικτες και
προσαρμοστικές λύσεις σε καταστάσεις που προκύπτουν (Durlak et al., 2011. Water
& Soufre, 1983).
O οργανισμός CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning, n.d.a) ορίζει την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ως τις διαδικασίες
μέσω τον οποίων τα παιδιά και οι ενήλικες αποκτούν και εφαρμόζουν
αποτελεσματικά τη γνώση, τις στάσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για
την κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων, για να θέτουν στόχους, να έχουν
ενσυναίσθηση, να δημιουργούν και να διατηρούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και
να

λαμβάνουν

υπεύθυνες

αποφάσεις.

Η

SEL

αποτελείται

από

πέντε

αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δεξιότητες. Οι
τομείς που αφορούν τους μαθητές είναι οι ακόλουθοι: α) Τομέας Αυτογνωσίας: αφορά
την ικανότητα αναγνώρισης με ακρίβεια των συναισθημάτων και των σκέψεων
καθώς και την επιρροή τους στη συμπεριφορά· περιλαμβάνει την ακριβή
αυτοεκτίμηση των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων καθώς και την ύπαρξη
αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, β) Τομέας Αυτοδιαχείρισης: αφορά την ικανότητα
ρύθμισης

των

συναισθημάτων,

των

σκέψεων

και

των

συμπεριφορών

αποτελεσματικά· περιλαμβάνει τη διαχείριση του στρες, τον έλεγχο των
παρορμήσεων, την παρακίνηση του εαυτού και την ικανότητα να θέτουν και να
επιτυγχάνουν προσωπικούς και ακαδημαϊκούς στόχους, γ) Τομέας Κοινωνικής
επίγνωσης: αφορά την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να συμπάσχουν με μαθητές
διαφορετικών κοινωνικό- πολιτισμικών πλαισίων, να κατανοούν τις διάφορες ηθικές
και κοινωνικές νόρμες και να αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης πχ
οικογένεια, σχολείο, κοινότητα, δ) Τομέας Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων: αφορά την
ικανότητα να δημιουργούν και να διατηρούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με
μαθητές και ομάδες ποικίλων κοινωνικό- πολιτισμικών πλαισίων.

Περιλαμβάνει

σαφήνεια στην επικοινωνία, προσεκτική ακρόαση των συνομιλητών τους,
συνεργασία, αντίσταση σε ακατάλληλες κοινωνικές πιέσεις, εποικοδομητική
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διαπραγμάτευση συγκρούσεων και να ζητούν αλλά και να προσφέρουν βοήθεια όταν
το κρίνουν αναγκαίο, και ε) Τομέας Λήψης Υπεύθυνων Αποφάσεων: αφορά την
ικανότητα να λαμβάνουν εποικοδομητικές αποφάσεις με βάση τα ηθικά πρότυπα για
θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά τους, την ασφάλεια τους, τις κοινωνικές
νόρμες, τη ρεαλιστική αξιολόγηση των συνεπειών των πράξεών τους, την ευημερία
των ίδιων αλλά και των τρίτων και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (CASEL, n.d.b).
Οι δεξιότητες της SEL μπορούν να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς στα
σχολεία και υπό αυτή τη μορφή βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα τους
(Dracinschi, 2012). Ταυτόχρονα η μέθοδος SEL είναι και πλαίσιο για τη βελτίωση
των σχολείων (CASEL, 2007).
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι μαθητές
διδάσκονται

τις

δεξιότητες

της

SEL μέσω

της

εφαρμογής

πολυάριθμων

προσαρμοσμένων προγραμμάτων στα σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρονται Safe and
Sound (CASEL, n.d.c) και Second Step (Committee for Children, n.d.). Τα τελευταία
χρόνια και άλλες χώρες εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα, στο Ηνωμένο
Βασίλειο εφαρμόζεται το πρόγραμμα SEAL, Social and Emotional Aspects of
Learning (Department for Education UK, n.d.)) καθώς και το Second Step, το οποίο
εφαρμόζεται μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο σε πολλές χώρες (Committee for
Children, n.d.).
Τα προγράμματα βασίζονται στην αντίληψη ότι η σωστή μάθηση προκύπτει
μέσω ενθαρρυντικών σχέσεων και διαμορφώνεται, ώστε να είναι ενδιαφέρουσα και
ουσιαστική (CASEL, n.d.a). Ορισμένα προγράμματα δίνουν έμφαση στη βελτίωση
του σχολικού περιβάλλοντος, κάποια επικεντρώνονται στους μαθητές και κάποια
περιλαμβάνουν πολλαπλές προσεγγίσεις (Greenberg et al., 2003) εξασκώντας δύο
εκπαιδευτικές στρατηγικές.

Η πρώτη αφορά διδασκαλία για τη διεξαγωγή,

ενσωμάτωση και εφαρμογή των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.
Μέσω της συστηματικής διδασκαλίας οι δεξιότητες της SEL μπορούν να διδαχτούν
και να εφαρμόζονται από τους μαθητές στην καθημερινή τους ζωή (CASEL, 2013.
Weissberg & Cascarino, 2013) σε σωστό αναπτυξιακό, εννοιολογικό και πολιτισμικό
πλαίσιο (Izard, 2002. Lemerise & Arsenio, 2000). Η δεύτερη αφορά την καθιέρωση
ασφαλών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων καθώς και δραστηριοτήτων που αφορούν
την κοινότητα παρέχοντας δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους μαθητές και τις
οικογένειές τους.

Οι δύο αυτές στρατηγικές αλληλοενισχύονται.
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περιβάλλοντα διευκολύνουν τη μάθηση και προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων (Weissberg & Cascarino, 2013). Τα αποτελεσματικά
προγράμματα της SEL ξεκινούν από την προσχολική αγωγή και συνεχίζονται μέχρι
και το λύκειο (CASEL, n.d.a).
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί, κυρίως, στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής και λιγότερο στην Ευρώπη εκτενής επιστημονική έρευνα για την
αξιολόγηση των προγραμμάτων της SEL (Holsen, Smith & Frey, 2008). Τα ευρήματα
καταδεικνύουν ότι τα υψηλής ποιότητας και καλά εκτελεσμένα προγράμματα SEL
έχουν θετική επίδραση στο σχολικό κλίμα αλλά και ακαδημαϊκά, κοινωνικά και
συναισθηματικά οφέλη για τους μαθητές (Weissberg & Cascarino 2013).
Αναλυτικότερα, ευρήματα ερευνών από προγράμματα SEL καταδεικνύουν ότι οι
μαθητές παρουσίασαν βελτιωμένες κοινωνικές, συναισθηματικές δεξιότητες και
αυτοαντίληψη, ισχυρότερους δεσμούς με το σχολείο και καλύτερη συμπεριφορά στην
τάξη, λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επιθετικότητα, σχολικό εκφοβισμό
και παραβατικότητα και μειωμένες ψυχολογικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, στρες,
άγχος και κοινωνική αποστασιοποίηση.

Επιπρόσθετα, οι μαθητές παρουσίασαν

βελτιωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, της τάξεως του 11 έως 17%.

Αξίζει να

σημειωθεί ότι τα ευρήματα παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα ακόμη και έξι
μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και ότι οι εκπαιδευτικοί και το
προσωπικό των σχολείων διεξήγαγε τα προγράμματα επιτυχώς. Συνεπώς, τα
προγράμματα μπορούν να ενσωματωθούν στο καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, απέβησαν επιτυχή σε όλες της
σχολικές βαθμίδες από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο σε αστικές, ημιαστικές και
αγροτικές περιοχές για όλους τους μαθητές όλων των κοινωνικό- πολιτισμικών
πλαισίων με ή χωρίς συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα (Durlak et al.,
2011. Durlak, Weissberg & Pachan, 2010. Holsen, Smith & Frey, 2008. Payton et al.,
2008).
Τέλος, οι Larsen και Samdal (2012) μελέτησαν τις εμπειρίες εκπαιδευτικών
που εφάρμοσαν το αμερικάνικο Second Step στη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα,

ανέφεραν ότι βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους, τους
γονείς και τους συνεργάτες τους και ότι οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί, έγιναν περισσότερο
δημοκρατικοί, ευσυνείδητοι, ευαίσθητοι και βελτιώθηκαν οι κοινωνικές τους
δεξιότητες.
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Εργασιακή Αφοσίωση
Ως αφοσίωση ορίζεται η αίσθηση σκοπού και εστιασμένης ενέργειας ενός
ατόμου, η οποία είναι εμφανής στους τρίτους από την επίδειξη προσαρμοστικότητας,
πρωτοβουλίας, προσπάθειας και επιμονής σε ό,τι αφορά οργανωτικούς στόχους
(Macey, Schneider, Barbera & Young, 2009).
Ο Kahn (1990) ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που ασχολήθηκε με την
Εργασιακή Αφοσίωση και όρισε τους αφοσιωμένους υπαλλήλους ως σωματικά,
διανοητικά και συναισθηματικά πλήρως συνδεδεμένους με την εργασία τους.
Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για την εργασιακή αφοσίωση, όπως του Albrecht (2010)
και των Bakker και Leiter (2010), αλλά ο πιο διαδεδομένος ορισμός είναι των
Schaufeli και Bakker (2004). Ορίζουν την εργασιακή αφοσίωση ως μία ενεργή θετική
διανοητική κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία, η οποία δεν αναφέρεται σε
μεμονωμένες περιπτώσεις. Αντίθετα, αφορά μία επίμονη και διάχυτη συναισθηματικά
γνωστική κατάσταση που δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα,
γεγονότα, πρόσωπα ή συμπεριφορές και χαρακτηρίζεται από σφρίγος (vigor),
προσήλωση (dedication) και απορρόφηση (adsorption). To σφρίγος αναφέρεται σε
υψηλά επίπεδα ενέργειας, ψυχολογική αντοχή, επένδυση και επιμονή στην εργασία,
ακόμη και όταν προκύπτουν απαιτητικές και δύσκολες καταστάσεις. Η προσήλωση
αφορά ενεργή συμμετοχή στην εργασία, ενθουσιασμό, έμπνευση, περηφάνια, καθώς
και την αίσθηση πως η εργασία είναι σημαντική και αποτελεί πρόκληση. Τέλος, η
απορρόφηση χαρακτηρίζεται από την αίσθηση ότι η ώρα περνά γρήγορα και
ευχάριστα, τη συγκέντρωση σε αυτό που κάνουν και τη δυσκολία να αποσπάσουν τον
εαυτό τους (Bakker, 2011. Schaufeli & Bakker, 2004. Schaufeli & Bakker, 2003).
Η Εργασιακή Αφοσίωση θεωρείται το αντίθετο της Επαγγελματικής
Εξουθένωσης. Σε αντίθεση με τους υπαλλήλους που πάσχουν από Επαγγελματική
Εξουθένωση, οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι έχουν ενεργητική και αποτελεσματική
σύνδεση με τις δραστηριότητες της εργασίας τους και θεωρούν τους εαυτούς τους
ικανούς να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις όποιες απαιτήσεις υπάρχουν (Schaufeli &
Bakker, 2003).

Η μελέτη της Εργασιακής Αφοσίωσης σε σχέση με την

Επαγγελματική Εξουθένωση προσεγγίζεται με δύο τρόπους.

Σύμφωνα με τους

Maslach και Leiter (1997), η Αφοσίωση και η Εξουθένωση αποτελούν τα δύο άκρα
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του ίδιου μοντέλου ευημερίας που σχετίζεται με την εργασία.
Εξουθένωση

ως

εξάντληση,

αποτελεσματικότητα,

ενώ

την

κυνισμό

και

Αφοσίωση

ως

μειωμένη
ενέργεια,

Ορίζουν την
επαγγελματική

συμμετοχή

και

αποτελεσματικότητα και μελετούν και τις δύο έννοιες με το ίδιο εργαλείο, το Maslach
Burnout Inventory (MBI) (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Όμως οι Schaufeli και
Bakker (2003) υποστηρίζουν ότι η μέτρηση της Εξουθένωσης και της Αφοσίωσης με
το ίδιο εργαλείο έχει δύο βασικά μειονεκτήματα: πρωτίστως, είναι σχεδόν αδύνατον
οι συγκεκριμένες έννοιες να συσχετίζονται αρνητικά εντελώς.

Ένας υπάλληλος

μπορεί να είναι εξουθενωμένος, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι δεν είναι
παράλληλα αφοσιωμένος στην εργασία του και αντίθετα. Δευτερευόντως, η σχέση
μεταξύ των δύο εννοιών δεν μπορεί να μελετηθεί εμπειρικά, όταν μετριούνται με το
ίδιο εργαλείο και κατά συνέπεια δεν δύναται να συμπεριληφθούν ταυτόχρονα σε ένα
μοντέλο, ώστε να καθίσταται η διερεύνηση της συντρέχουσας εγκυρότητας εφικτή.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι Schaufeli και Bakker (2001)
διαχωρίζουν εννοιολογικά την Εργασιακή Αφοσίωση από την Επαγγελματική
Εξουθένωση,

υποστηρίζουν

ότι

πρέπει

να

αξιολογούνται

ανεξάρτητα

και

κατασκεύασαν ένα εργαλείο για τη μέτρηση της Εργασιακής Αφοσίωσης το Utrecht
Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli & Bakker, 2003). Παρά το γεγονός ότι
οι υπάλληλοι θα βιώνουν τις δύο έννοιες ως αντίθετες ψυχολογικές καταστάσεις, η
αντιμετώπισή τους ως ανεξάρτητες μεταβλητές κρίνεται απαραίτητη, διότι ο
εργαζόμενος που βιώνει Εξουθένωση μπορεί να πετύχει οποιαδήποτε βαθμολογία
στην Αφοσίωση και το αντίθετο. Στην πράξη, όμως, είναι πιθανό οι δύο έννοιες να
συσχετίζονται αρνητικά. Σε αντίθεση με την προσέγγιση των Maslach και Leiter
(1997), αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εκτίμηση της δυναμικής μεταξύ των δύο
εννοιών, καθώς μετριούνται με διαφορετικά εργαλεία και κατ’ επέκταση καθίσταται
δυνατή η παράλληλη μελέτη τους σε μια ανάλυση. Παραδείγματος χάριν κατά πόσο
η Εξουθένωση ή η Αφοσίωση προβλέπουν επιπλέον διακύμανση σε μια
συγκεκριμένη μεταβλητή εφόσον η μία από τις δύο έχει ελεγχθεί (Schaufeli &
Bakker, 2003).
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την
Εργασιακή Αφοσίωση.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι Επαγγελματικοί Πόροι (job

resources), όπως η στήριξη από προϊστάμενους και συναδέλφους, η ανατροφοδότηση
απόδοσης, η ποικιλία απαιτούμενων δεξιοτήτων, η αυτονομία, καθώς και οι ευκαιρίες
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για μάθηση/κατάρτιση είναι θετικά συνδεδεμένες με την Εργασιακή Αφοσίωση
(Albrecht, 2010. Bakker & Demerouti, 2007).

Οι Επαγγελματικοί Πόροι είναι,

δηλαδή, οι σωματικές, κοινωνικές ή οργανωτικές πτυχές της εργασίας, οι οποίες
συμβάλλουν στη μείωση των επαγγελματικών απαιτήσεων και του σωματικού και
ψυχολογικού κόστους, είναι λειτουργικές για την επίτευξη εργασιακών στόχων και
παρακινούν την μάθηση/κατάρτιση και την προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων
(Bakker, 2011. Bakker & Demerouti, 2008. Bakker et al., 2008). Οι Προσωπικοί
Πόροι (personal resources), επίσης, επηρεάζουν την Εργασιακή Αφοσίωση (Bakker,
2011. Bakker et al., 2008).

Ως Προσωπικοί Πόροι ορίζονται οι θετικές

αυτοαξιολογήσεις που συνδέονται με την ανθεκτικότητα και αφορούν την ικανότητα
των ατόμων να ελέγχουν και να διαμορφώνουν το περιβάλλον τους (Bakker, 2011).
Έχει αποδειχτεί ότι τέτοιες θετικές αυτοαξιολογήσεις προβλέπουν τη στοχοθεσία, την
παρακίνηση, την απόδοση, την επαγγελματική και προσωπική ικανοποίηση, καθώς
και άλλες επιθυμητές εκβάσεις (Judge, Van Vianen, & De Pater, 2004). Επιπλέον, η
Εργασιακή Αφοσίωση σχετίζεται με την προσωπικότητα (Kim, Shin & Swanger,
2009. Langelaan, Bakker, Van Doornen & Schaufeli, 2006), τα συναισθήματα, καθώς
και την ορθολογικότητα των υπαλλήλων (Towers Perrin, 2003).
Στόχοι της έρευνας
Στη παρούσα μελέτη επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την προσχολική αγωγή
γιατί η σημασία της ως εκπαιδευτική βαθμίδα είναι θεμελιώδης, διότι συντελεί θετικά
και καθοριστικά στη εξέλιξη του παιδιού και επηρεάζει τη μετέπειτα συμπεριφορά
του στο κοινωνικό σύνολο (Κουτσουβάνου, 2009).

Ιδιαίτερα, επιλέξαμε να

μελετήσουμε τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής και την εργασιακή τους
αφοσίωση «διότι εκείνοι που μπορούν να εμπνεύσουν την επιθυμία της μάθησης στα
παιδιά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες μάθησης και δημιουργίας είναι οι παιδαγωγοί.
Αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον και τις ευκαιρίες για
μάθηση και πειραματισμό. Ότι όρους και να χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι ο παιδαγωγός είναι το τελικό κλειδί για την αλλαγή στην εκπαίδευση
και τη βελτίωση των σχολείων» (Κουτσουβάνου, 2009).
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη
συσχετίζεται θετικά με την εργασιακή αφοσίωση (Durán, Extremera & Rey, 2004.
Herman, 2012. Permall, 2011. Schutte & Loi, 2014. Thor, 2012).

Στόχος της

συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μελετήσουμε αν η συναισθηματική νοημοσύνη των
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εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας θα προβλέπει την εργασιακή τους αφοσίωση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 1η ερευνητική υπόθεση διαμορφώνεται ως εξής:
1η) Η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας στην
εργασιακή αφοσίωση.
Σε έρευνα των Triliva και Poulou (2006) γίνεται αντιληπτό ότι οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί κατανοούν τη σημαντικότητα της κοινωνικής και συναισθηματικής
μάθησης. Επιπροσθέτως, σε έρευνα των Collie, Shapka, και Perry (2011) οι οποίοι
χρησιμοποίησαν το ίδιο εργαλείο στάσεων για την κοινωνική και συναισθηματική
μάθηση που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, βρέθηκε ότι η στάση των
εκπαιδευτικών για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση προβλέπει την
εργασιακή τους δέσμευση. Κατά συνέπεια, θέλουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο
κάτι τέτοιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Έτσι, η 2η
ερευνητική υπόθεση διαμορφώνεται ως εξής:
2η) Η στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση λειτουργεί ως
προβλεπτικός παράγοντας στην εργασιακή αφοσίωση.
Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία που δεικνύει
ότι και οι δυο μεταβλητές συναισθηματική νοημοσύνη και στάση για την κοινωνική
και συναισθηματική μάθηση σχετίζονται με την εργασιακή αφοσίωση και δέσμευση
(Collie, Shapka & Perry, 2011. Durán, Extremera & Rey, 2004. Herman, 2012.
Permall, 2011. Schutte & Loi, 2014.), η 3η και 4η ερευνητική υπόθεση
διαμορφώνονται ως εξής:
3η) Η στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση λειτουργεί ως
διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και
εργασιακής αφοσίωσης.
4η) Η στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση λειτουργεί ως ρυθμιστικός
παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης.
Στη βιβλιογραφία έχει μελετηθεί εκτενώς η επίδραση του φύλου στη
συναισθηματική νοημοσύνη. Κάποιες έρευνες δεν βρίσκουν σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στα δύο φύλα (Bar-On, Brown, Kirkcaldy & Thome, 2000. Brackett &
Mayer, 2003. Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner & Salovey, 2006. Brown & Schutte,
2006. Whitman, Van Rooy, Viswesvaran & Kraus, 2009) και κάποιες βρίσκουν
(Bindu & Thomas, 2006. Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004.
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Goldenberg, Matheson & Mantler, 2006. Tsaousis & Kazi, 2013). Επιπρόσθετα, σε
ορισμένες έρευνες το φύλο έχει βρεθεί να έχει επίδραση στην εργασιακή αφοσίωση,
(Schaufeli & Bakker, 2003) ενώ σε κάποιες να μην παρουσιάζει επίδραση (Thor,
2012). Για να διαπιστώσουμε εάν το φύλο σχετίζεται με την εργασιακή αφοσίωση
και μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα στη σχέση μεταξύ συναισθηματικής
νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης στο πλαίσιο του επαγγέλματος της
προσχολικής αγωγής, διατυπώσαμε την ακόλουθη ερευνητική υπόθεση (5η) ως εξής:
5η) Το φύλο λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής
νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης.
Τέλος, αν και δεν έχει μελετηθεί ενδελεχώς, έχει βρεθεί ότι τα άτομα με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Rahim and
Malik 2010. Thor, 2012) και είναι αφοσιωμένα στη εργασία τους (GFK Custom
Research North America, 2011). Σε αυτό το πλαίσιο, η 6η και τελευταία ερευνητική
υπόθεση διαμορφώνεται ως εξής:
6η) Το μορφωτικό επίπεδο λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας στη σχέση
συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης.
Μέθοδος
Συμμετέχοντες
Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 202 εκπαιδευτικοί προσχολικής
ηλικίας από όλη την Ελλάδα. Από αυτούς 4 (2%) ήταν άνδρες και 197 (98%) ήταν
γυναίκες. Η ηλικία του δείγματος κυμαινόταν από 20 μέχρι 58 έτη, ,με μέσο όρο τα
33,24 έτη (Τ.Α.= 7,9). Από αυτούς 53 (26,2%) ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ του τμήματος
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 74 (36,6%) ήταν απόφοιτοι ΑΤΕΙ του τμήματος
Βρεφονηπιοκόμων και 74 (36,6%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ του τμήματος Νηπιαγωγών.
Όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας του δείγματος, κυμαινόταν μεταξύ 0 και 30 έτη, με
μέσο όρο τα 8,35 έτη (Τ.Α.= 6,87). Για την συλλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε
συμπτωματική δειγματοληψία.
Εργαλεία
Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ - Τσαούσης,
2008). Η ΕΚΣΥΝ κατασκευάστηκε για να μετρά τη συναισθηματική νοημοσύνη ως
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (trait EI), λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού. Η ΕΚΣΥΝ βασίζεται στο
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θεωρητικό πλαίσιο που προτάθηκε από τον Mayer και τον Salovey (1997) και
αποτελείται από 52 στοιχεία. Εκτενή ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν τις
ψυχομετρικές ιδιότητες της ΕΚΣΥΝ, καθώς και την καταλληλότητα της για τη
μέτρηση του χαρακτηριστικού της συναισθηματικής νοημοσύνης στον ελληνικό
πληθυσμό (Tsaousis, 2008. Tsaousis & Nikolaou, 2005. Vakola, Tsaousis &
Nikolaou, 2004).
Teacher SEL Beliefs Scale (Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson & Salovey,
2012).

Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 12 στοιχεία που αφορούν σε τρεις

διαστάσεις: την Άνεση Διδασκαλίας, την Αφοσίωση Διδασκαλίας και την
Κουλτούρα. Σύμφωνα με τους Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson και Salovey,
(2012), υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι το εργαλείο είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Το
συγκεκριμένο εργαλείο δεν υπήρχε μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Για τη
γλωσσική

και

εννοιολογική

του

προσαρμογή

στην

ελληνική

γλώσσα

χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος των Κριτών (Research Committee) (Guillemin,
Bombardier & Beaton, 1993).
Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli & Bakker, 2003). Η
συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από 17 στοιχεία που αφορούν στις τρεις
διαστάσεις

της

Εργασιακής

Αφοσίωσης.

Υπάρχουν

αρκετές

μελέτες

που

τεκμηριώνουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου (Nerstad,
Richardsen, & Martinussen, 2010. Schaufeli & Bakker, 2003).
Διαδικασία
Για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης έρευνας κατασκευάστηκε ένα βιβλιάριο
στοιχείων (booklet) που περιελάμβανε τα τρία εργαλεία καθώς και την φόρμα
δημογραφικών. Στη φόρμα δημογραφικών στοιχείων η οποία κατασκευάστηκε για
τις

ανάγκες

τις

συγκεκριμένης

έρευνας, οι

συμμετέχοντες

κλήθηκαν

να

συμπληρώσουν στοιχεία αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο
καθώς και τα χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Επιπρόσθετα, χορηγήθηκε και
μια φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης. Η φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης
εμφανίζονταν πάντα πρώτη και ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για το θέμα της
έρευνας, τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους, την διασφάλιση του
απορρήτου των δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων τις έρευνας.

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Μαριάννα Καραγιάννη & Ιωάννης Τσαούσης

126

Οι συμμετέχοντες διέθεταν κατά μέσο όρο 20-25 λεπτά για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου.
Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική
μορφή. Σε έντυπη μορφή μοιράστηκαν 150 ερωτηματολόγια σε ιδιωτικά και δημόσια
σχολεία προσχολικής αγωγής (παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία) σε διάφορες
περιοχές της Αττικής, από τα οποία επιστράφηκαν πλήρως συμπληρωμένα 90 (60%).
Τα ερωτηματολόγια δίνονταν σε φάκελο ο οποίος επιστρεφόταν σφραγισμένος σε
χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας. Για την αποφυγή επιδράσεων διάταξης ή σειράς
(order effects) ανά 25 βιβλιάρια στοιχείων άλλαζε η σειρά των εργαλείων (Cozby,
2008).
Η ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλιάριου στοιχείων δημιουργήθηκε στο Google
Drive και αναρτήθηκε στις εξής ομάδες εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στο
facebook: Νηπιαγωγοί, Νηπιαγωγός, ΠΕΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, NIPIAGOGOI EN
DRASH, Έλληνες Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί, Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας,
Βρεφονηπιοκόμος

και

Βοηθοί

Βρεφονηπιοκόμων.

Με

αυτόν

τον

τρόπο

συγκεντρώθηκαν 112 ερωτηματολόγια.
Στατιστική ανάλυση
Για να μελετήσουμε τον διαμεσολαβητικό ή/και ρυθμιστικό ρόλο της στάσης
των εκπαιδευτικών για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στη σχέση μεταξύ
συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης θα χρησιμοποιήσουμε την
ανάλυση διαμεσολάβησης και την ανάλυση ρύθμισης.
Η ανάλυση διαμεσολάβησης (mediation analysis) είναι μία στατιστική
μέθοδος με την οποία εξηγείται το πώς μία μεταβλητή Χ μεταβιβάζει την επίδραση
της σε μία μεταβλητή Υ. Εξηγεί δηλαδή ποιος είναι ο μηχανισμός, συναισθηματικός,
γνωστικός βιολογικός η άλλος με τον οποίο η Χ επηρεάζει τη Υ. Το Μοντέλο Απλής
Διαμεσολάβησης παρουσιάζεται σε εννοιολογικό διάγραμμα στο Σχήμα 1.

Το

μοντέλο αποτελείται από τρεις μεταβλητές, την ανεξάρτητη μεταβλητή Χ που
αιτιωδώς επιδρά στην εξαρτημένη μεταβλητή Υ και στη διαμεσολαβητική μεταβλητή
Μ, και η Μ αιτιωδώς επιδρά στη Υ (Hayes, 2013). Το πρώτο πάνελ του σχήματος 1
παρουσιάζει μία αιτιώδης σχέση στην οποία η Χ επηρεάζει τη Υ. Η διαδρομή c
υπολογίζει ποσοτικά αυτή την επίδραση και ονομάζεται Συνολική Επίδραση (Total
Effect) της Χ στη Υ. Το δεύτερο πάνελ του σχήματος 1 απεικονίζει τις συνιστώσες
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της Συνολικής Επίδρασης. Η διαδρομή a δείχνει την αιτιώδη επίδραση της Χ στη
διαμεσολαβητική μεταβλητή Μ.

Η διαδρομή b αντιπροσωπεύει την αιτιώδη

επίδραση της Μ στη Υ εφόσον έχει ληφθεί υπόψη η Χ.

Η διαδρομή cʹ

αντιπροσωπεύει την αιτιώδη επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής Χ στην
Εξαρτημένη μεταβλητή Υ εφόσον έχει ληφθεί υπόψη η διαμεσολαβητική μεταβλητή
Μ. Η cʹ ονομάζεται Άμεση Επίδραση (Direct Effect) και διαφοροποιείται από τη c
διότι η cʹ δεν συμπεριλαμβάνει το κομμάτι της αιτιώδους επίδρασης που είναι κοινό
με τη Μ. Την Έμμεση Επίδραση (Indirect Effect) της Χ στη Υ αντιπροσωπεύουν οι
διαδρομές a και b μαζί (a×b). Σε αιτιώδεις αναλύσεις ποσοτικοποιείται η Έμμεση
Επίδραση ως αποτέλεσμα των διαδρομών a και b. Στο Μοντέλο Απλής
Διαμεσολάβησης αποδεικνύεται ότι ab = c-cʹ (Preacher & Hayes, 2008).
Για την περιγραφή του μεγέθους της επίδρασης της διαμεσολάβησης
χρησιμοποιούνται όροι που περιγράφουν το μέγεθος χωρίς όμως να το
ποσοτικοποιούν με την αυστηρή έννοια. Οι πιο δημοφιλείς όροι είναι η πλήρης
(complete), η τέλεια (perfect) και η μερική (partial) διαμεσολάβηση (Preacher &
Kelley, 2011). Επειδή η επιστήμη της ψυχολογίας ασχολείται με φαινόμενα που
έχουν πολλαπλές αιτίες, η πλήρης διαμεσολάβηση είναι εξαιρετικά σπάνια.
Ρεαλιστικός στόχος είναι η επιδίωξη διαμεσολαβητών που μειώνουν τη διαδρομή c
σημαντικά. Μία σημαντική μείωση δεικνύει ότι η συγκεκριμένη διαμεσολαβητική
μεταβλητή είναι πράγματι ισχυρή (Baron & Kenny, 1986). Οι Preacher και Kelley
(2011) πρότειναν τον δείκτη k2 (kappa-squared) ως τρόπο έκφρασης του μεγέθους της
επίδρασης στις αναλύσεις διαμεσολάβησης. Ο k2 εκφράζει την Έμμεση Επίδραση
(a×b) ως αναλογία με την υψηλότερη Έμμεση Επίδραση που θα μπορούσε να υπάρχει
σε μία συγκεκριμένη έρευνα. Όπως και στον δείκτη r2xy στον k2 η επίδραση της
τάξης του ,01 ορίζεται ως μικρή, η επίδραση της τάξης του ,09 ως μεσαία και τέλος η
επίδραση της τάξης του ,25 ως μεγάλη.

Σχήμα 1. Εννοιολογικό διάγραμμα Μοντέλου Απλής Διαμεσολάβησης.
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Μαριάννα Καραγιάννη & Ιωάννης Τσαούσης

128

Ρυθμιστική Ανάλυση
Στη Ρυθμιστική Ανάλυση (moderation analysis) υπάρχει αρχικά μία γραμμική
αιτιώδης σχέση στην οποία μία ανεξάρτητη μεταβλητή Χ τεκμαίρεται ότι επηρεάζει
την εξαρτημένη μεταβλητή Υ. Η ρυθμιστική μεταβλητή Μ μπαίνει στη σχέση και
αλλάζει τη δυναμική της αρχικής αιτιώδης σχέσης. Οι περισσότερες ρυθμιστικές
αναλύσεις υπολογίζουν την αιτιώδη σχέση μεταξύ της Χ και της Υ χρησιμοποιώντας
συντελεστή

παλινδρόμησης

(Kenny,

2013).

Η

ρυθμιστική

μεταβλητή

Μ

αλληλοεπιδρά με τη Χ στη πρόβλεψη της Υ όταν η δυναμική της παλινδρόμησης
μεταξύ της Χ και της Υ μεταβάλλεται ως συνάρτηση της Μ (Preacher, Rucker &
Hayes, 2007). Βασικό κομμάτι της ανάλυσης είναι η μέτρηση της αιτιώδους σχέσης
της Χ στη Υ για διάφορες τιμές της Μ. Απλή επίδραση (Simple Effect) ονομάζεται η
επίδραση της Χ στη Υ για μία συγκεκριμένη τιμή της Μ. Μια ρυθμιστική μεταβλητή
Μ δύναται να αποδυναμώσει, να ενισχύσει ή ακόμη και να αντιστρέψει την αρχική
αιτιώδη σχέση μεταξύ της Χ και της Υ (Kenny, 2013). Οι ρυθμιστικές μεταβλητές
είναι είτε κατηγορικές είτε ποσοτικές εφόσον μετατραπούν σε κατηγορικές
μεταβλητές χρησιμοποιώντας κάποια διαχωριστικά όρια (ορίζοντας ένα κεντρικό
όριο διχοτομώντας τη μεταβλητή) (Jose, 2013).

Αποτελέσματα
Έλεγχος 1ης–2ης ερευνητικής υπόθεσης
Η συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας στην εργασιακή
αφοσίωση.
Η στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση λειτουργεί ως προβλεπτικός
παράγοντας στη εργασιακή αφοσίωση.
Για τον έλεγχο των συγκεκριμένων υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό κριτήριο της βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης με τη μέθοδο
stepwise. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση.
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Πίνακας 1
Πίνακας βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή
αφοσίωση (Ν=202)
Προβλεπτική μεταβλητή

B

SE B

β

R2

Adjusted
R2

Συναισθηματική νοημοσύνη

,245

,038

,411**

,169

,165

Χρήση συναισθημάτων

,181

,096

,142*

,193

,181

Έλεγχος συναισθημάτων

,419

,115

,251**

,193

,181

Ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον για τους

,484

,138

,247**

,193

,181

Στάσεις για την SEL

1,163

,159

,459**

,211

,207

Άνεση διδασκαλίας

1,816

,369

,318**

,230

,219

Αφοσίωση στην διδασκαλία

,814

,223

,233**

,230

,219

Κουλτούρα SEL

1,186

,387

,197*

,230

,219

άλλους

* p < 0,05. ** p < 0,001

Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1, η συναισθηματική
νοημοσύνη αποτελεί προβλεπτική μεταβλητή για την εργασιακή αφοσίωση. Όταν
αλλάζει κατά μία τυπική απόκλιση η τιμή της μεταβλητής Συνολική επίδοση στη
συναισθηματική νοημοσύνη η τιμή της εργασιακής αφοσίωσης αλλάζει κατά 0,411
μονάδες τυπικής απόκλισης.

Προβλεπτικές μεταβλητές είναι επίσης η χρήση

συναισθημάτων (p=0,06), ο έλεγχος συναισθημάτων και η ενσυναίσθηση και
ενδιαφέρον για τους άλλους. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση.
Το συνολικό ποσοστό της διακύμανσης της εργασιακής αφοσίωσης που προβλέπουν
οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 17%.
Επίσης, βρέθηκε ότι η στάση των εκπαιδευτικών για τη SEL αποτελεί
προβλεπτική μεταβλητή για την εργασιακή αφοσίωση. Όταν αλλάζει κατά μία τυπική
απόκλιση η τιμή της μεταβλητής στάση για τη SEL η τιμή της εργασιακής αφοσίωσης
αλλάζει κατά 0,459 μονάδες τυπικής απόκλισης. Προβλεπτικές μεταβλητές είναι
επίσης η άνεση διδασκαλίας, η αφοσίωση στη διδασκαλία και η κουλτούρα SEL.
Συνεπώς, επιβεβαιώνεται και η δεύτερη ερευνητική υπόθεση. Το συνολικό ποσοστό
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της διακύμανσης της εργασιακής αφοσίωσης που προβλέπουν οι διαστάσεις της
στάσης των εκπαιδευτικών για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση είναι 21%.

Έλεγχος 3ης ερευνητικής υπόθεσης
Η

στάση

για

την

κοινωνική

και

συναισθηματική

μάθηση

λειτουργεί

ως

διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής
αφοσίωσης.
Για τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε η στατιστική
ρουτίνα PROCESS 2.10 του Andrew F. Hayes (2013). Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί
παρουσιάζεται η ανάλυση διαμεσολάβησης.16

16

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και σε επίπεδο
υποκλιμάκων. Τα περισσότερα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων ακολουθούσαν παρόμοιο μοτίβο
με την ανάλυση που παρουσιάζεται παρακάτω, δηλαδή οι υποκλίμακες της στάσης για την κοινωνική
και συναισθηματική μάθηση λειτούργησαν διαμεσολαβητικά στις σχέσεις των υποκλιμάκων της
συναισθηματικής νοημοσύνης και των υποκλιμάκων της εργασιακής αφοσίωσης. Λόγω έλλειψης
χώρου αποφασίστηκε να μην παρουσιαστούν αναλυτικά. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με τους ερευνητές.
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Πίνακας 2
Η διαμεσολάβηση της στάσης για την SEL στην σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης

Εξαρτημένη
Μεταβλητή

Ανεξάρτητη
Μεταβλητή

c
Effect

Εργασιακή
αφοσίωση

Συναισθηματικ
ή νοημοσύνη

,245

a
R2Y,X

SE
,038
*

*

,169**

Coeff
,092

b
SE
,015**

Coeff
,891

c´
SE
,167**

Effect
,163

k2

a×b
SE
,039
*

Effect

SE B

CI
(lower)

CI
(upper)

R2M,X

,050

,126

,154**

*

,082

,019

R2Y,M

Effect

X

,274**

,140

Σημείωση. Οι διαδρομές a,b,c και cʹ παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.CI (lower) είναι το ελάχιστο όριο και το CI (upper) είναι το μέγιστο όριο διαστήματος
εμπιστοσύνης 95%. R2Y,X είναι το μέγεθος της διακύμανσης του Υ που προβλέπει ο Χ, R2M,X είναι το μέγεθος της διακύμανσης του Μ που προβλέπει ο Χ
και R2Y,MX είναι το μέγεθος της διακύμανσης του Υ που προβλέπει ο Χ και Μ. Οι διαδρομές a,b,c και cʹ καθώς και το k2 έχουν CI (lower) και CI (upper) στα
οποία δεν εμπεριέχεται η τιμή 0 (δεν αναφέρονται στον πίνακα για εξοικονόμηση χώρου) εκτός εάν εμφανίζεται η ένδειξη ns. Το 95% CI για την διαδρομή
a × b εξασφαλίζεται με bootstrap 5.000. * p < 0,05. ** p < 0,001
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Όπως παρατηρούμε στον πινάκα 2 η διαδρομή c (Συνολική Επίδραση) ισούται
με 0,245, η διαδρομή c´ (Άμεση Επίδραση) ισούται με 0,162 και η Έμμεση Επίδραση
είναι στατιστικώς σημαντική. Υπάρχει σημαντική μείωση από τη c στη c´ και
συνεπώς η μεταβλητή στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση είναι
ισχυρός διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και
εργασιακής αφοσίωσης. Επιπρόσθετα, ο δείκτης k2 ισούται με 0,14 και δεικνύει
μεσαία επίδραση. Κατά συνέπεια, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι επιβεβαιώνεται
και η 3η ερευνητική υπόθεση.
Για τον έλεγχο των επόμενων υποθέσεων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
Interaction 1.7.2211 (2011) του Daniel S. Soper.

Έλεγχος 4ης-ερευνητικής υπόθεσης
Η στάση για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση λειτουργεί ως ρυθμιστικός
παράγοντας στη σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Εργασιακής Αφοσίωσης.
Από την ανάλυση προέκυψαν μη στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα όταν
χρησιμοποιήθηκαν οι συνολικές επιδόσεις των κλιμάκων. Όταν αναλύθηκαν οι
υποκλίμακες των μεταβλητών προέκυψαν ελάχιστα στατιστικώς σημαντικά
αποτελέσματα, τα εξής: Η στάση για τη SEL λειτούργησε ρυθμιστικά
αποδυναμώνοντας (αν και ελάχιστα) την αιτιώδη επίδραση της μεταβλητής έλεγχος
συναισθημάτων στη μεταβλητή εργασιακή αφοσίωση (B=-0,0325, p=0,06) καθώς και
στις σφρίγος (B=-0,0131, p=0,04) και προσήλωση (B=-0,0095, p=0,05). Επίσης, η
μεταβλητή άνεση διδασκαλίας λειτούργησε ρυθμιστικά αποδυναμώνοντας (αν και
ελάχιστα) την αιτιώδη επίδραση της μεταβλητής έλεγχος συναισθημάτων στη
μεταβλητή

προσήλωση

(B=-0,0310,

p=0,01),

ενώ

λειτούργησε

ρυθμιστικά

ενισχύοντας (αν και ελάχιστα) την αιτιώδη επίδραση της έλεγχος συναισθημάτων στη
σφρίγος (B=0,0452, p=0,04). Συνεπώς, η 4η ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται
μερικώς.
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Έλεγχος 5ης-6ης ερευνητικής υπόθεσης
Το φύλο λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας στη σχέση Συναισθηματικής
Νοημοσύνης και Εργασιακής Αφοσίωσης.
Το μορφωτικό επίπεδο λειτουργεί

ως

ρυθμιστικός

παράγοντας

στη

σχέση

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Εργασιακής Αφοσίωσης.
Ο έλεγχος της μεταβλητής φύλο ως ρυθμιστική μεταβλητή δεν κατέστη
εφικτός διότι το δείγμα αποτελούταν από πολύ μικρό αριθμό ανδρών (4). Ως εκ
τούτου, η χρήση στατιστικών κριτηρίων δεν θα εξήγαγε έγκυρα αποτελέσματα.
Αναφορικά με τον έλεγχο του μορφωτικού επιπέδου ως ρυθμιστική
μεταβλητή, προέκυψαν μη στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. Συνεπώς, δεν
επιβεβαιώνεται η 6η ερευνητική υπόθεση.

Συζήτηση
Στην παρούσα μελέτη επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την προσχολική αγωγή
γιατί η σημασία της ως εκπαιδευτική βαθμίδα είναι θεμελιώδης, διότι συντελεί θετικά
και καθοριστικά στη εξέλιξη του παιδιού και επηρεάζει τη μετέπειτα συμπεριφορά
του στο κοινωνικό σύνολο (Κουτσουβάνου, 2009). Ιδιαίτερα, επιλέξαμε να
μελετήσουμε τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής και την εργασιακή τους
αφοσίωση «διότι εκείνοι που μπορούν να εμπνεύσουν την επιθυμία της μάθησης στα
παιδιά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες μάθησης και δημιουργίας είναι οι παιδαγωγοί.
Αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον και τις ευκαιρίες για
μάθηση και πειραματισμό. Ότι όρους και να χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι ο παιδαγωγός είναι το τελικό κλειδί για την αλλαγή στην εκπαίδευση
και τη βελτίωση των σχολείων» (Κουτσουβάνου, 2009). Από την έρευνα που διεξήχθη
προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα.
Αρχικά, βρέθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών
προβλέπει την εργασιακή τους αφοσίωση. Όσο υψηλότερη συναισθηματική
νοημοσύνη έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερο αφοσιωμένοι είναι στην
εργασία τους. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα προσιδιάζει με προηγούμενες έρευνες,
των οποίων εύρημα είναι η θετική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με
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την εργασιακή αφοσίωση (Durán, Extremera & Rey, 2004. Herman, 2012. Permall,
2011. Schutte & Loi, 2014.).
Εν συνεχεία, βρέθηκε ότι η στάση των εκπαιδευτικών για την κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση των μαθητών τους προβλέπει την εργασιακή τους
αφοσίωση. Δηλαδή, όσο περισσότερο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής
ηλικίας ότι είναι σημαντική η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, τόσο
περισσότερο είναι αφοσιωμένοι στην εργασία τους, γεγονός που είναι θετικό για τις
σχολικές μονάδες, τους ίδιους αλλά και τους μαθητές (Lopez, 2013). Το εύρημά μας
συμφωνεί με την έρευνα των Collie, Shapka, και Perry (2011), οι οποίοι βρήκαν ότι η
στάση των εκπαιδευτικών για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση προβλέπει
την εργασιακή τους δέσμευση.
Έπειτα, πραγματοποιώντας τη ρυθμιστική ανάλυση, βρέθηκε ότι η στάση των
εκπαιδευτικών για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση δεν λειτουργεί ως
ρυθμιστικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής
αφοσίωσης, όταν χρησιμοποιήθηκαν οι συνολικές επιδόσεις των κλιμάκων. Όταν
μελετήθηκαν οι επιμέρους διαστάσεις των κλιμάκων προέκυψαν κάποια στατιστικώς
σημαντικά ευρήματα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη στατιστική ανάλυση.
Φαίνεται λοιπόν, ότι η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής
αφοσίωσης (όσο υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη έχει το άτομο τόσο
περισσότερο είναι αφοσιωμένο στην εργασία του) δεν επηρεάζεται (ενισχύεται,
αποδυναμώνεται η αντιστρέφεται) από την στάση του για την κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση.
Από την ανάλυση διαμεσολάβησης προέκυψε ότι η στάση για την κοινωνική
και συναισθηματική μάθηση είναι ισχυρός διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση
συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής αφοσίωσης. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί
που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν και θετική στάση για την
κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και αυτή η θετική στάση επηρεάζει θετικά
την εργασιακή τους αφοσίωση.
Όσον αφορά την ανάλυση των δημογραφικών μεταβλητών ως ρυθμιστικές
μεταβλητές, εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα. Το μορφωτικό επίπεδο δεν
λειτούργει ως ρυθμιστικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και
εργασιακής αφοσίωσης. Τα άτομα που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
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είναι αφοσιωμένα στην εργασία τους, και αυτή η σχέση δεν επηρεάζεται από το
μορφωτικό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, ο έλεγχος της μεταβλητής φύλο ως ρυθμιστική μεταβλητή δεν
κατέστη εφικτός διότι το δείγμα αποτελούταν από πολύ μικρό αριθμό ανδρών (4) και
ως εκ τούτου, η χρήση στατιστικών κριτηρίων δεν θα εξήγαγε έγκυρα αποτελέσματα.
Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε ορισμένους
περιορισμούς που αφορούν τη συγκεκριμένη έρευνα. Πρωτίστως, η μη δυνατότητα
μελέτης της μεταβλητής φύλο, διότι δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε επαρκή
αριθμό αντρών ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων.
Δευτερευόντως, τα αποτελέσματα μας προέκυψαν από χρήση εργαλείων αυτόαναφοράς. Τα εργαλεία αυτό-αναφοράς παρουσιάζουν τον εξής περιορισμό: δεν
υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της κοινής διακύμανσης των λανθανουσών
μεταβλητών (common method variance) με συνέπεια να περιορίζεται η ισχύς των
συσχετίσεων. Ορισμένοι ερευνητές ωστόσο, θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα
έχει υπερεκτιμηθεί (Spector, 2006).

Τέλος, η συμπτωματική δειγματοληψία που

χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζει περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου μεροληπτικών
απαντήσεων, καθώς και χαμηλή αντιπροσωπευτικότητα (Columbia University, n.d.).
Συνοψίζοντας, η εργασιακή αφοσίωση των εκπαιδευτικών προσχολικής
ηλικίας επηρεάζεται θετικά από τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και από το πόσο
σημαντική θεωρούν την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των μαθητών τους.
Επιπρόσθετα, η θετική στάση που έχουν για την κοινωνική και συναισθηματική
μάθηση διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο ώστε λειτούργει ως ισχυρός
διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και
εργασιακής αφοσίωσης. Σημαντικό εύρημα των Durlak και συν. (2011) είναι ότι οι
εκπαιδευτικοί μπορούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να καταρτιστούν στη διδασκαλία
της μεθόδου SEL και να διεξάγουν προγράμματα/παρεμβάσεις επιτυχώς. Πιθανή
πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας θα ήταν η κατάρτιση
των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στο θεωρητικό μοντέλο της κοινωνικής και
συναισθηματικής μάθησης, διότι επηρεάζει θετικά την εργασιακή τους αφοσίωση.
Τα προγράμματα της SEL είναι κατάλληλα από την προσχολική εκπαίδευση
μέχρι και το λύκειο (CASEL, n.d.a).

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να

μελετήσουν τη στάση των εκπαιδευτικών από τις υπόλοιπες βαθμίδες για την
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κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και αν θα επηρεάζει θετικά την εργασιακή
τους αφοσίωση, όπως συμβαίνει στην προσχολική αγωγή. Τα σχολεία είναι
εξαιρετικά πλαίσια για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων της SEL και ταυτόχρονα, η
SEL είναι πλαίσιο για τη βελτίωση των σχολείων (CASEL, 2007), μελλοντικές
έρευνες

θα

μπορούσαν

επίσης

να

εξετάσουν

τη

δυνατότητα

εφαρμογής

προγραμμάτων/ παρεμβάσεων SEL σε τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, και
να ασχοληθούν με τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση τους.
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The Relationship between Emotional Intelligence and Work
Engagement in Pre-school Teachers. The Mediating and Moderating
Role of Attitudes towards Social and Emotional Learning.

Marianna Karagianni17 & Ioannis Tsaousis18

Abstract

The purpose of this study was to explore the association between emotional intelligence and
work engagement in pre-school educators. Specifically, it was examined whether the beliefs
of pre-school educators about social and emotional learning mediates or/and moderates the
association between emotional intelligence and work engagement. Using a sample of 202 preschool educators, it was found that emotional intelligence and beliefs about social and
emotional learning both predicted work engagement. Furthermore, their beliefs about social
and emotional learning mediated the relationship between emotional intelligence and work
engagement. Additionally, some dimensions of the beliefs about social and emotional
learning moderated the relationship between emotional intelligence and work engagement.
The specific findings are discussed and suggestions for future research are provided.

Keywords: emotional intelligence, social and emotional learning, work engagement, preschool educators, mediation analysis, moderation analysis
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Global representations of occluded objects hinder priming effects of local
interpolations in a complex matching prime paradigm.

Odysseas Lorentzos19, Yiannis Stavrakakis20, Elias Economou21

Abstract
In this study, we explore the type of representations that observers have about surfaces that are
partially occluded. When a surface is partially occluded, we can have a theoretically infinite
number of representations for that surface. Most prominent are local (based on local good
continuation of the intersecting edges) and global (based on the Pragnanz principle and stimulus
symmetry) representations and both have been shown to exist in our cognitive system.
We employed a priming matching paradigm (van Lier, van der Helm & Leeuwenberg, 1995) but
added more objects to the series of surfaces used in the trials. Observers had to respond quickly
to a pair of stimuli (same/different response) that followed a brief presentation of a prime
stimulus of several types (local, global, etc.).
Our data show that there was no priming effect for either category of primes unlike the original
study, but that the global category of stimuli was processed faster than the other categories. We
take these results to suggest that in complex stimulus environments, “primes” may not be good
facilitators, and that the visual system completes the task at hand based on core global
representations.

Keywords: visual recognition, occlusion, completion, priming

1. A brief account of amodal completion history
One of the most commonly occurring-and often without us being consciously aware of
it-perceptual phenomenon is the so-called amodal completion. The world around us
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consists of objects, the contours and surfaces of which overlap on our retina resulting in
a “fragmented” reality. Several surfaces are unavoidably hidden by others in our field
of view, yet our perceptual system is able to fill these visual gaps and represent the
occluded segment and the shape or object as whole. Amodal completion, therefore, is
the perceptual process through which our brain is able to mentally represent parts of
objects of which we receive no sensory input (thus the term a-modal), as a complete
perceptual entity.
The term amodal completion was first coined by Michotte paired with its twin
perceptual process modal completion (as mentioned in Wagemans et.al, 2006).
According to Michotte, modal completion refers to the perception of a form within an
array of shapes of a complex stimulus due to the emergence of illusory contours
(Breckon & Fischer, 2005), such as illustrated in picture 1.

In this example, we

perceive a white square which actually is not modally present, due to the alignment of
the contours protruded from the background black circles. The complimentary process
is that of amodal completion which is demonstrated in picture 2. Here, modal and
amodal completion co-exist in one of the most famous completion displays: the Kanizsa
triangle.
As far as modal completion is concerned, the arrangement of the three
background “pacman-shaped” black circles allows the illusory white triangle to arise in
the foreground and overlap the bordered one beneath it. At the same time, the function
of amodal completion enables us to keep perceiving the “pacmen” shapes as complete
circles, even attempting to unify these distant components of the stimulus. Moreover,
Gerbino and Salmaso suggest that modal and amodal

Figure 1. An example of a modally
completed stimulus.
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Figure 2. The Kanizsa triangle, a typical
example of the amodal completion
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completion share some “common fate” regarding the causal relationship between them,
with modal resulting from amodal and the existence within common geometrical
boundaries.
Wagemans et al., 2006 also discuss Michotte’s point according to which amodal
completion is a hardwired, rapid and largely automated visual process. Even though the
deduction considering the completion of the shape in question appears to be a decision
verbally expressed, Michotte claims it is fundamentally the output of the visual system.
A similar train of thought is presented by Kanizsa (1985) according to whom amodal
completion is a visual task not governed by the axioms and categories of logical
processes.

The hidden surface is not always completed according to its context

following regularities or knowledge but rather is subject to the organization principles
that hold the surface together. The last point is rigorously debated in completion
research and we urge the reader to bear it in mind as we proceed to the discussion of
occlusion phenomena and specifically of the role of intrinsic shape regularities in object
completion.

2. Visual Occlusion
Amodal completion is studied within a spectrum of frameworks such as motion
or conception, however most extensively documented is the study of the completion of
2D (mostly but also 3D) linear object drawings. As the present study takes on methods
from this line of research, we will next inspect the theoretical framework and
experimental designs that have been utilized in completion research.
2.1 Local vs global theories of completion
The first major theoretical dichotomy we encounter when reviewing object
completion literature is the one between local and global theories. The explanatory
power of local theories stems from conjoining the Gestalt simplicity principle and the
Gestalt good continuation principle. Local theories suggest that in order to predict and
determine the completion of an occluded object our perceptual system examines the
discontinuities in the contours comprising the background shape at the points of
occlusion.
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This principle was first phrased by Kellman and Shipley (1991) as the
relatability criterion, which predicts that if the imagined extensions of the occluded
object’s junctions converge behind the occluder (foreground shape) then we will
perceive the shape in a complete manner (van Lier, 1999), (see figure 3). Otherwise the
occluded shape will be perceived as a mosaic one. The relatability criterion can be
applied in any number of given junctions within a stimulus as long as they are
harmonically joined. In addition, it functions towards the minimum possible number of
contours to complete the shape and towards the most common point of convergence
between them. This model therefore limits the influence of intrinsic shape regularities
in shape completion.

Figure 3. An example of two possible completions for an occluded stimulus according to global
predictions (top) and local predictions (bottom).

An alternative good continuation model was brought forward by Wouterlood
and Boselie (1992). Their criticism on the findings of the existing good continuation
models is based on the fact that most of them where conducted utilizing stimuli with a
high degree of regularity influences.

In their study, they used irregular patterns

resulting in a functional model that predicts completion when specific types of junction
continuation are joined within a stimulus (van Lier, van der Helm & Leeuwenberg,
1994). This model, however, is restricted to the domain of irregular patterns.
We now shift our attention to global theories which, to a wide extent trace their
origin to the Gestalt principle of Pragnanz. The latter states that our perception
organizes perceived patterns in the most simple and regular way considering the
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symmetrical elements (such as axis of symmetry) of the occluded surface in order to
predict the perceptual output. This principle has been translated in the global minimum
principle and combined with elements of coding theory has been used in an attempt to
predict the outcome of the completion process in terms of “the simplest code”
(Leeuwenberg, 1971).
Such attempts have been partially successful albeit studies and stimuli have
emerged in which the simplest interpretation isn’t always preferred (van Lier et al.,
1995). These authors have also proposed a model which attempts to unify elements of
local and global theory by considering the degree of overlap between occluding and
occluded shapes in a given stimulus and also by taking into account the total amount of
regularities in the structure. The simplest “sum” of the above-mentioned factors is
predicted to be the most probable selection.

SIT (structural information theory)

however does not claim to reflect an internal process that actually takes place within the
function of our perceptual system but rather attempts to describe how the possible
number of interpretations could be constrained.
Local and global approaches in the literature nevertheless haven’t always been
integrated van Lier & Gerbino (2015). On the contrary, empirical findings have led
researchers to consider these interpretations as being opposed, or suppressing one
another (Sekuler and Palmer 1994; van Lier, van der Helm and Leeuwenberg, 1995).
Also in other studies, such as de Wit and van Lier (2002), global influences have been
found to dominate completion processes a fact which leads us to the final point of the
present section.
Both local and global theoretical predictions, despite their differences, attempt to
outline the factors that may potentially dominate the outcome of our inherent visual
processes regarding completion of occluded surfaces. They attempt we could say to
define the architectural rules by which our brain begins to represent the world around
us. However, we need not consider completion to be neither a static nor a fully insulated
operation. On the contrary, various experimental paradigms have suggested that a
number of variables such as the time course of completion, the spatial context and the
complexity of form Plomp and van Leuwen (2006) could alter the way probable
completions are computed as well the outcome of the process per se.
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3. Evidence from primed matching and other paradigms in completion research
3.1 Implementation of primed matching: global dominance and the two-staged model of
completion processing
Over the last 25 years a wide spectrum of experimental paradigms has been
utilized in the attempt to decipher the underlying mechanisms of visual completion of
occluded surfaces. The case, however, has not always been as such: Earlier paradigms
such as continuity judgements by Kellman and Shipley (1991) or drawing tasks and
simultaneous matching by Gerbino and Salmaso (1987) tested completion hypotheses in
a less strict manner (although not less important with regard to their findings), so a more
rigorous method of hypotheses testing was required.
This need was recognized by Sekuler and Palmer (1992) who were the first to
introduce the primed matching paradigm to determine whether our interpretation of
occluded stimuli leaned more towards global or mosaic interpretations. Sekuler and
Palmer characteristically indicate that previous paradigms such as the aforementioned or
the adaptation task by Weinstein 1972 (as reported in Sekuler and Palmer, 1992), did
not quite probe completion mechanisms under 1 second but primarily their products.
They set out to examine the “microgenesis of completion effects”.
In primed matching the higher the similarity between prime and target the higher
the facilitation is expected to be (van Lier et al., 1995). Specifically, if an occluded
prime triggers a same response time as a complete (global prime), then the preferred
internal representation is that of a complete shape and, if an occluded prime triggers a
response time similar to the mosaic primes, then the preferred internal representation is
that of a puzzle like percept.
Initial testing of their paradigm took place within a temporal context of 740 ms
and provided a successful function of primed matching. Congruence between prime
and target resulted in faster reaction times both for complete and mosaic pairs.
Occluded primes which make the decisive difference in terms of perceptual processes
yielded a pattern of results very similar to that of complete pairs. What is even more
interesting, however, is the results obtained in their second experiment where primed
matching for complete and mosaic prime was tested within a temporal context of 50,
100, 200 and 400 ms. In this case a very important interaction appeared in the data:
performance of mosaic primes resembled occluded more in short SOA compared to
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complete primes, while as time progressed (approximately at 200 ms) occluded primes
yielded reaction times very similar, if not identical, to that of complete primes.
This finding was one of the first indications in the literature for the existence of a
staged model process in shape completion. Sekuler and Palmer introduced the notion
that occluded shapes may be first represented retinotopically in a 2D manner, whilst
obtaining a more complete 3D representation as completion information progressed
through the visual stream. According to them, completion has run its course within 200
ms with global influences gradually discarding mosaic influences.

Later studies

(Murray, Sekuler, & Bennett, 2001) place the average completion time even lower, at
75 ms, although as the researchers note it may vary depending on the given task and
viewing conditions.
More recent evidence from MRI studies (Weigelt, Singer, & Muckli, 2007)
suggests that the proposed two-staged model may be valid. Weigelt et al. (2007)
presented observers with mosaic and complete versions of shapes (circles and pacmen)
for various presentation times while monitoring fMRI activation. Physical (mosaic)
induced activation in early V1 areas of the brain and complete shapes induced activation
in LOC.
In another study (Sekuler, Palmer, & Flynn, 1994) mosaic primes and targets
were not included in the experimental design. Yet this decision did not at all hinder the
very important findings in this study. Sekuler et al. (1994) tested local and global
predictions utilizing local, global and occluded primes in different temporal context and
stimuli (transparent-filled). Local predictions mean that local primes and occluded
primes will not differ at all when examining the pattern of reaction times and the same
stands for global predictions: global and occluded reactions times will be quite close.
Results were dramatically in favor of global predictions even in very short (150 ms)
SOA and retained their lead as SOA increased (300, 1000 ms). Global completions
dominated when filled figures where used in the design.
These findings led Sekuler and Palmer (1992) to propose a model in which
global and local elements are relevant in early stages of completion but global
influences quickly take over resulting in faster RT’s as the completion process has
reached its peak (150 ms) and is concluded (1000 ms). The pattern of priming effects
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also complements this model since the larger facilitation is obtained at 300 ms when
completion reaches its developmental ceiling.
Global completions have been found to dominate visual occlusion outside the
range of regular stimuli. De Wit and van Lier (2002) tested the valence of possible
completion interpretations (global, local anomalous) in quasi regular shapes. They
tested the prediction of local theories that the shape will be completed at the linear
continuation at the points of occlusion versus the prediction of global theories that
intrinsic shapes regularities will determine the outcome of completion. Both local and
global cues where abundant in the presented stimuli. Results were dramatically in favor
of a global preference in irregular shape completions in terms of facilitation with an
absence of the effect for local and anomalous completions. The same pattern was also
observed when multiple versions of the same stimulus (in various degrees of
completions) were used as primes: The versions of the stimulus that primed most were
the ones closer to the global pattern. Another conclusion drawn from the above results
is that perception can discern between multiple possible completions for a stimulus
limiting their range however in terms of cognitive efficiency and plausibility.
Similar results have been found by the study of van Lier, Leeuwenberg, & Helm
(1994). The focus of the study was not to test directly local versus global theoretical
predictions but rather explored the possible generations of completions beyond the local
and global ones: anomalous completions.

We believe that based in Sekuler and

Palmer’s (1992) findings they did not include mosaic interpretations of their occlusion
stimuli. Yet in their study a very clean pattern of data emerged: global completions
produced both faster reaction times and larger facilitation effects followed by local and
anomalous completions.

In addition, a control experiment was conducted testing

multiple completion versions of one test pair revealing both facilitation and better RT
performance for global completions followed by local and anomalous. We shall return
to the original study immediately after presenting an alternative to the two-staged model
discussed earlier.
3.2 An alternative view to sequential processing: the parallel processing model
Primed matching has appeared in several variations, one of which was the
addition of binocular parallax condition by Bruno, Bertamini and Domini (1997).
Bruno et al. (1997) examined primed matching using binocular parallax because,
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according to their rational, it simulates a more realistic setting, thus providing greater
ecological validity. Their findings suggest the following: Firstly, the pattern of results
replicates those of Sekuler and Palmer (1992) in every experiment for the pictorial
condition only. In the parallax condition, on other hand, occlusion primes reached
reaction times similar to those of complete primes at 100 ms, which is the half of the
crucial temporal point suggested by Sekuler and Palmer. Even more important is the
fact that, when a monocular control experiment was conducted, results became very
close to those of pictorial condition.
Bruno et al. (1997) claimed that mosaic completions were discarded in the
parallax condition because of their complexity and their contradiction with depth cues.
It requires a trained observer to view a mosaic completion in a parallax situation. If the
observer is not trained, then the complete interpretation is quickly preferred. Bruno et
al. brought forward an alternative model to the two-staged model, in order to interpret
their findings: Mosaic and complete interpretations are both available when completion
process sets off but it requires “attentional effort” in order for one of them to suppress
the other. More importantly, they suggest that available visual cues, such as depth
information, dramatically change the outcome of the completion process.
Primed matching has been expanded beyond the traditional two-frame version
by Plomp and van Leuween (2006). Plomp and van Leuween included an extra priming
frame in their design which was either a congruent component of the priming stimulus
or an incongruent one in 50 and 500 ms conditions. A supper additive effect was
evident in all SOA conditions as well as possible sequences between the two priming
components with some exceptions. The single figure elicited facilitation generally in all
conditions while occlusion stimuli sped up responses when presented immediately
before the test pair. Even more global completions were consistently faster, followed
by local and mosaic ones. At the same time, however, single figures were able to prime
both complete and mosaic completion interpretations, suggesting that both of them may
be available early on.
Another significant component in Plomp and van Leuween’s study is the fact
that there was a clear presence of priming for an SOA of 500 ms. The finding is
important because it means that researchers aiming to examine the valence of various
possible completions may use it as a baseline to asses them. It has also been suggested
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elsewhere in completion research (Plomp, Liu, van Leeuwen & Ioannides, 2006) that
global and local completions may have more in common compared to (complex) mosaic
ones and even global ones may be hindered if presented in a way that increases their
processing needs.
Advocates of a parallel processing in amodal completion are found also outside
the domain of priming research. Rauschenberg and Yantis (2004) tested the effects of
context on visual search of occluded and complete targets, which were surrounded by
notched (mosaic + occlusion square) non-targets. The task was to recognize as fast as
possible the occluded target in the display. Non-target mosaic stimuli had a profound
effect on the search for occluded targets since, contrary to the two-staged model
prediction (that a mosaic completion initially dominates under 200 ms), search was
delayed at the 100 ms condition. Also in the 250 ms condition the search for occluded
targets was not sufficient again against two-staged model predictions. These results
suggest that the completion process can be biased at a critical point where possible
interpretations are processed in parallel.
3.3 Scope of the present study
Several facts regarding completion research are unequivocal in the literature.
Firstly, within the quite strict context of primed matching (in terms of temporal context
and stimuli elements control) global influences have clearly dominated.

Global

completions, be it because of the regularities or the simplest and symmetric
interpretation they often provide, have been found both to elicit faster reaction times and
greater facilitation in visual occlusion research. Such is the case in the study of van Lier
et al. (1994). We hypothesize that if global completions hold sway over completion
processes and local completions follow them, then the same pattern of clear results is
expected in our study both in terms of reaction times and facilitation.
Secondly, there is an issue concerning the architecture of the primed matching
itself. Prime matching tasks have functioned successfully in all the studies we have
discussed in the previous sections. Most of these studies (the original one included),
however, had up to three conditions of test pairs, since making the paradigm operate
within a context that limited the possibility of obtaining results that could mask priming
effects. In all truth, it has surprised us that none of the aforementioned studies has
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encountered this issue before. Our aim was to test priming matching within a more
complex environment
Thirdly, there is the issue of mosaic interpretations, which has been settled only
partially. Evidence supports both a two staged and a parallel model of processing for
mosaic shapes in various viewing conditions (in terms of context and presentation) but
both of them agree that as the completion course moves forward mosaic interpretations’
power weakens and they concede their place to either local or global ones. Yet, we
believe that including a mosaic condition in our priming study may provide some
insight over the temporal point that they are completely neutralized. Furthermore, we
aim to test our visual system’s competence at discerning between discarded (mosaic)
and less probable (anomalous) completions.

We hypothesize that mosaic and

anomalous completions will yield the slowest reaction times but if they are ruled out
because of the complexity then their pattern of results will be quite similar.

Figure 4. Example completions for a composite-occluded stimulus in the present study: top-left
global, top right local, bottom-left anomalous, bottom right mosaic. Note that shapes in the
table do not represent to actual stimuli size.

Methods
Participants
30 under-graduate students of the Department of Psychology of University of
Crete participated in the study (Ν=30, 26 female και 4 male) age (19-25).

All

participants received course credit for a cognitive psychology course as compensation
for participating ct. All participants had normal or corrected 20-20 vision and were
naïve as to the experimental hypotheses of the study.
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Materials
Stimuli. All stimuli used in the study are a replication of the ones used by van
Lier, Leeuwenberg & van der Helm (1995) with the addition of one more stimulus type.
Six patterns of visual occlusion were utilized followed by four possible completions
(global, local, anomalous, mosaic). The latter was not included in the original study and
is an addition of the present one. For each of the 6 shape patterns there were 11 different
targets as compared to the 6 targets of the original study.
Each experimental trial in our study consisted of a prime-target combination.
Each of the 6 subsets consisted of 55 stimulus combinations yielding 330 in total (55 x
6 subsets) and 330 experimental trials. One more note must be made regarding the
stimuli combinations:

A prime followed by a test pair with the same shape is

considered congruent, whilst a prime followed by a test pair with a different shape is
considered incongruent. This distinction holds only for the prime within each subset
where the completion is at the foreground.
Equipment. All experimental trials were presented on a LG flatiron 23” diagonal
screen and all observations were collected via a simple Logitech keyboard. Participants
made their observations sitting at a distance of about 70 cm from the center of the
screen.

During the course of all experimental sessions constant natural lighting

conditions were maintained. Stimuli presentation was controlled by the experimental
presentation software SuperLab4.5.
Procedure. Each experimental trial consisted of three frames. Firstly, a fixation
cross was presented on the screen for 500 ms followed by a blank screen for 50 ms.
Immediately after appeared on the screen either a stimulus consisting of two shapes (in
the priming condition) either two dots (in the no prime condition). Afterwards the
screen remained blank for another 17 ms followed by the test pairs, for which the
subject had to decide if they were the same or not. As illustrated in figure…5 the
occluding square remained on the answer screen to inhibit a weakening of the effect
(Sekuler & Palmer, 1992; van Lier et al., 1994).
The test pair remained on display until a response was given by the participant.
Responses were given by pressing a button (yes=same/no=different).Responses were
timed to the nearest possible millisecond and in contrast with previous research (Sekuler
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& Palmer, 1992; van Lier et al., 1994) participants received no feedback on their
performance.
Each participant was given the same oral and written instructions (on the
screen). They were instructed to focus their attention at the center of the screen near the
occlusion point (they were oblivious as to what the occlusion point was) and answer if
the shapes on the test pair were the same or not. In order to proceed to the main
experimental session, participants had to complete a set of 4 practice trials in order to
get themselves acquainted with the response method. If one practice trial was wrong,
then all four were looped anew until correctly responded.

Figure 5. An example of the temporal sequence of events and stimulus presentation in the
present study

Design and Analyses
A two factor (5x10) within subject design was implemented. The first factor
comprised of prime type (occlusion, global, local, anomalous, no prime) and the second
factor of response pair target (global/global, local/local, anomalous/anomalous, mosaic/
mosaic, global/local, global/anomalous, global/mosaic, local/anomalous, local/mosaic,
mosaic/anomalous) (see figure 5). Response time (RT) measured in milliseconds (ms)
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was set as the dependent variable. Due to a coding error when matching primes and test
pairs one stimulus subset out of the initial six was excluded from the analyses.

Figure 6. Full listing of 1 out of 6 stimuli subsets included in the experimental design. Shape
sizes do not correspond to actual stimuli sizes.

Results
All statistical analyses were conducted using SPSS v21. Prior to the analysis,
the complete dataset was examined for outliers and missing values. Only the correct
‘yes’ responses given by participants were kept for statistical analysis. Out of 30
subjects, 2 were found to have approximately 40% erroneous responses and therefore
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were removed from further processing. A missing value analysis of the rest of the cases
revealed that 9.4% of our total values were missing from the dataset which is not
negligible. Little’s MCAR (missing completely at random) test came out not significant
[Little's MCAR test:

χ2 = 728.989, (2551, Ν = 28) p = 1.000)] and a multiple

imputation process was utilized to fill in the missing data.
This approach led to the creation of 5 new imputed datasets, in addition to our
original dataset, which maintained a lower and upper cut-point of 250 and 2000
milliseconds respectively. Therefore, the total number of datasets was 6 (1 original plus
5 imputed). Next step was to compute the prime and test pair totals by averaging all of
the different shapes together for each prime-test pair condition. So, for example the total
occlusion-global variable would contain aggregated elements of the same condition for
each of the different shapes (e.g. Angle occlusion-global + Square occlusion-global +
Star occlusion global + etc...) divided by the number of different shapes. This was
performed for all prime and test pair categories for a total of 20 variables (5 primes X 4
test pairs).
Previous research by van Lier et al. (1995) successfully predicted that a
foreground prime followed by a congruent test pair (i.e. global foreground prime
followed by the global test pair) would have faster reaction times compared to
incongruent prime-test pairs. What is more, they predicted that the response time after
the occlusion prime would be similar to the congruent foreground prime’s (van Lier,
1995, p.734). Based on this assumption coming true they created a function measuring
the priming effect by subtracting the occlusion prime response time for a given test pair
from a mean baseline value for the congruent foreground and no prime conditions for
the same test pair. Their assumption was confirmed and thus was how the priming
effect (PE) of the occlusion prime calculated.
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Graph 1: Calculated from pooling 5 multiply imputed datasets plus the original one

Graph 2: Calculated from pooling 5 multiply imputed datasets plus the original one
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Graph 3: Calculated from pooling 5 multiply imputed datasets plus the original one

Since this assumption was not confirmed, in the present research calculating priming
effects in the same way would not provide credible measurement of the occlusion
priming effect. Therefore, we performed two different kinds of analysis of variance
(ANOVA) using only Reaction Time data.
Analysis 1
As mentioned above, a multiple imputation with 5 imputed datasets was
performed due to values missing in the original dataset (N=28). At this point it is
important to explain how SPSS analyses multiple imputed datasets. First the software
produces separate datasets (in this case 5).

Then an analysis of each individual

complete dataset (5 imputed and 1 original) is performed to create multiple analysis
results and Then an analysis of each individual complete data set (5 imputed and 1
original) is performed to create multiple analysis results which are then combined
(pooled) into one table. This is the case for a variety of different types of statistical
procedures. However, this is not possible in SPSS v21 by default for repeated measures
analysis of variance (ANOVA). Following the instructions by Ginkel (2014) it has been
possible to conduct a mixed model repeated measures ANOVA with Reaction Time as
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the dependent variable including the imputed datasets and pooling the results together
using SPSS syntax.
The main effect of test pair was significant [F(3, 510.99) = 63.01, p < .001],
while there was no significant effect of prime [F(4, 510.99) = 1.8, p = .1344] and no
significant interaction between prime and test pair [F(12, 511) = 1.3, p = .21]. Further,
a priori contrast analysis between test pairs revealed that any of the primes which were
followed by the global test pair elicited significantly faster responses compared to the
ones that were followed by the anomalous b = 31.7, [t(510.70) = 5.28, p < .001], and the
mosaic test pair b = 49.03, [t(510.9) = 8.16, p < .001].
Analysis 2
Since the aforementioned method of dataset pooling by Ginkel is relatively new
and experimental and in order to have a general linear model analysis to serve as a more
“conventional” yardstick for our analysis, another ANOVA was conducted utilizing the
general linear model. This time a different imputation technique was utilized, namely
the Expectation Maximization (EM) which is a single imputation technique.
That basically means that only the missing values of the given dataset are
computed in a way that appears relevant to the already observed ones. However, in
order to do that it was necessary to reduce the percentage of missing values. That has
been accomplished by removing 8 more participants who had the most missing values
out of our total 28 subjects. That left 20 (N=20) subjects for the analysis and 6% of
total values missing. That percentage is still high but not as bad as the previous 9%.
Still, the results from this analysis should be interpreted with caution. Performing the
expectation maximization imputation creates a new dataset so there is no pooling
problem and a common repeated measures ANOVA is very possible.
In this ANOVA the results were essentially the same as in the previous one. The
main effect of test pair was significant [F(3, 57) = 31.6, p < .001] while the main effects
of prime and the prime by test pair interaction was not, [F(4, 76) = .182, p = .947] and
[F(12, 228) = 1.189, p = .292] respectively.
Contrasts revealed that irrespectively of the prime the global test pair elicited
significantly faster responses than the local, [F(1, 19) = 59.096, p < .001], the
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anomalous, [F(1, 19) = 57.127, p < .001] and the mosaic test pair [F(1, 19) = 72.894, p
< .001].

Discussion
In the present study, we set out to investigate the effectiveness of different types
of primes to facilitate response in a complex matching prime paradigm. In addition to
the original stimulus set, we also employed a mosaic condition aiming to directly
compare global, local, and anomalous and mosaic completions. Of special interest also
was the relationship of anomalous and mosaic targets within the same temporal context.
Finally, we intended to examine possible complications that may arise due to the
increase in the conditions in the primed matching paradigm. Overall, our data do
suggest a distinct level of activation for the four completion types, the most prevalent
being the global completion, however, the lack of significant main effects for prime
types and most test pairs and also the lack of significant interactions between the two
factors does not allow us to draw decisive conclusions as to the level of replication and
further entangles the interpretation of our data.
It is evident from our results that priming was not observed in all our conditions.
Normally same test pairs elicit faster reaction times when preceded by primes with the
exact same shapes (Sekuler & Palmer, 1992; van Lier et al., 1995). Our local condition
is a sound example of the dysfunction: not only local primes produced slower reaction
times when targeting local test pairs, but also they were the slowest across the five
prime types. In addition, when considering mosaic targets, the RT levels of all primes
where roughly the same. Another important aspect of our data is the fact that the no
prime condition sometimes was faster than (local test pairs) or equal (global test pairs)
to other conditions. Therefore, any attempt to extract a baseline for priming calculation
was unsuccessful (at least when adopting the priming effect equation of the original
study)22. Finally, occlusion levels were similar to any other priming condition mostly
for global test pairs.
The analysis of the data in terms of average RT was the next logical step. Global
test pairs produced the only significant difference compared to local anomalous and
22

For a detailed discussion of the original priming equation see van Lier et al. (1995).
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mosaic. Such a result is not surprising. The vast majority of completion research shows
that global completions are favored in perception especially as the process runs its
course. In our study, SOA’s were set at 750 ms therefore representations were tapped
after receiving their final form. This explains the fact that although global test pairs
were the faster, when global primes targeted anomalous and mosaic test pairs, they
elicited the slowest RT’s in the entire study. Although the test pair on display is that of
an anomalous or mosaic test pair the representations of these completions have been
largely discarded or are less strong whilst being marginally available (see also Plomp &
van Leuween, 2006).
Moreover, recent visual memory research (Chen, Muller & Conci, 2016) has
shown that global perceptual modes are preferred in visual working memory, however,
they require more resources in order to be sustained and differentiate themselves from
2D-pictorial representations. In our case, it makes sense that asking the perceptual
system to tap into discarded completions hinders even the accessibility of those readily
available, therefore increasing memory load and reaction times in behavioral responses.
We consider this finding an important indication of the different qualities and
processing functions between global and other types of completion. We need to note,
however, that these differences do not translate into an inability (of perception) to
distinguish between possible completions (de Wit & van Lier, 2002) but rather into an
intrinsic versatility with regard to temporal context effects and top down modulation.
We should, now, shift our attention to local primes and test pairs since the
failure of local primes to facilitate responses is probably the most unexpected finding in
our study. We claim however that this result is not a novelty in the research. The
original study by van Lier et al. (1995) did not investigate the prevalence of specific
completions but rather the degree that these completions are generated during the
completion process.

Still, in their study, although all types of completions were

generated, only global primes elicited positive priming values. In another important
study (Sekuler et al., 1994) global and local primes were tested in direct contrast
(although with stimuli of somewhat different properties of the ones presently discussed).
The fact remains though that local primes and completions resulted in negative priming
(for 300 ms SOA) while occluded and global figures facilitated responses. We regard
these findings as an indication that when global completion presence is strong in the
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completion processes, the rest possible completions may result in negative results in
terms of response times.
We believe that the composition of our test pairs may have diluted the pattern of
results at least for a portion of the data presently examined and we explain: Due to an
addition of an extra test pair (mosaic) in the response targets we had to increase the
number of matching test pairs in order to account for all their possible combinations,
thus resulting in a rather large number of target stimuli.
At the same time the amount of time between primes increased. It is possible
that the abundance of stimuli influenced negatively the distinctiveness between nondominant completions (anomalous-local-mosaic) while at the same time boosted the
global representation additively: an already preferred completion had more chances to
be established within the temporal context of our experimental design. Although the
typical trend in many priming completion studies was roughly retained (see
introduction), the aforementioned factors resulted in a less clear priming effect. We
believe, finally, that the prevalence of the no prime in several conditions adds to the
previous argument: After a specific point, target stimuli may have lost their valence in
terms of shape properties (dots, angles and concaves may appeared to vary less than
they should have).
This is a very intuitive hypothesis. Being in a visual environment that contains
stimuli which methodically predict the future stimulation should alert the system that
paying attention to a preceding stimulus facilitates its future recognition task. However,
when this relationship is not as systematic, the system might adopt to not pay attention
to the preceding stimulus and save recourses for the main task.
A final point that requires clarification, despite being a technical one, is the
increased amount of error rate in our study and the consequent need for data imputation.
The typical error rate across several prime matching studies (Sekuler & Palmer, 1992;
van Lier et al., 1995; Plomp & van Leeuwen, 2006; de Wit & van Lier, 2002) was
around or never exceeded 10 % and rarely were imputation procedures required.
Several conditions, such as the mosaic one, had substantially increased error rates,
which in our case meant missing data. We consider the above mentioned factors as a
possible explanation for the absence of effects at least in the mosaic condition.

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

170

Odysseas Lorentzos, Yiannis Stavrakakis, & Elias Economou

Conclusion
The findings in the present study are consistent with global theory predictions in
amodal completion and specifically visual occlusion: global test pairs were more readily
available to observers. At the same time, anomalous completions seem to behave
differently from mosaic ones as we move towards the final stages of completion, since
mosaic stimuli require additional resources in order to be restored resulting either in
negative or null facilitation effects. Finally, local completions appear to weaken when
global completions are firmly established. The initial replication objectives of our study
were not fully met since the pattern of results and the occasionally problematic data did
not allow us to observe a reliable priming effect. Nevertheless, we believe that the
pattern of results is complementary to the original data and a contribution as to the
limits of primed matching in completion research.
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Οι Επισκοπικές Αναπαραστάσεις Μερικώς Καλυπτόμενων Αντικειμένων
Εμποδίζουν την Προέγερση από τις Τοπικές Πληροφορίες σε Ένα
Περίπλοκο Έργο Προέγερσης.

Οδυσσέας Λορέντζος23, Γιάννης Σταυρακάκης24, Ηλίας Οικονόμου25

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε τους τύπους των αναπαραστάσεων που
ενεργοποιούν οι παρατηρητές για ερεθίσματα οπτικής επικάλυψης.

Όταν μια επιφάνεια

επικαλύπτεται από μια άλλη, θεωρητικά προκύπτουν άπειρες αναπαραστάσεις για αυτή την
επιφάνεια. Οι επικρατέστερες είναι οι local (με βάση την καλή συνέχεια των επιφανειών στα
σημεία της επικάλυψης) και global (με βάση την αρχή Pragnanz και τη συμμετρία του
σχήματος) αναπαραστάσεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως και οι δυο ενεργοποιούνται στο
γνωστικό σύστημα.
Χρησιμοποιήσαμε το παράδειγμα αντιστοίχισης έπειτα από προέγερση (primed
matching) (van Lier, van der Helm & Leeuwenberg, 1995), προσθέτοντας περισσότερα
ερεθίσματα στο σύνολο των στόχων που υπήρχαν στις πειραματικές δοκιμές. Οι συμμετέχοντες
έπρεπε να απαντούν γρήγορα σε ένα ζεύγος ερεθισμάτων (απαντώντας ίδιο/διαφορετικό) που
ακολουθούσε μια σύντομη παρουσίαση ενός προεγέρτη διαφόρων τύπων (local, global, κ.τλ.).
Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι δεν υπήρξε προέγερση για κάποιον από τους προεγέρτες,
σε αντίθεση με την πρωτότυπη μελέτη, αλλά ότι οι global ολοκληρώσεις των ερεθισμάτων
επηξηργάζοντο πιο γρήγορα από τις άλλες κατηγορίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως σε
σύνθετα σύνολα ερεθισμάτων, οι προεγέρτες χάνουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη
πειραματική δοκιμασία, την οποία το αντιληπτικό σύστημα διεκπεραιώνει με βάση θεμελιώδεις
global αναπαραστάσεις.

Λέξεις κλειδιά: οπτική αναγνώριση, επικάλυψη, οπτική συμπλήρωση, προέγερση
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Κωνσταντίνα Σπυρίδου26 & Ανδρέας Καστελλάκης27

Περίληψη
Εισαγωγή: Η εμπειρία ενός ξαφνικού και στρεσογόνου γεγονότος προκαλεί δυνητικά την
εκδήλωση διαταραχής μετα-τραυματικού στρες. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια προσπάθεια
επισκόπησης της βιβλιογραφίας αναφορικά με την κλινική “εικόνα” της διαταραχής, τους
προγνωστικούς παράγοντες, τα στοιχεία παθοφυσιολογίας καθώς και τις διαθέσιμες
θεραπευτικές επιλογές. Στόχος είναι η η ανάδειξη των νεότερων δεδομένων της διαταραχής
μετα-τραυματικού στρες αλλά και η βαθύτερη κατανόηση των νευροβιολογικών και
ψυχολογικών διαστάσεων της.
Αποτελέσματα: Έρευνες με αντικείμενο την αιτιολογία της διαταραχής δείχνουν ότι μια
ποικιλία περιβαλλοντικών, βιολογικών και γνωστικών παραγόντων καθορίζει την ευαλωτότητα
ή την “ανθεκτικότητα” απέναντι στο στρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση
γονιδίων-περιβάλλοντος και τις επιγενετικές διεργασίες κατά την αναπτυξιακή πορεία.
Επίδραση στην πιθανότητα και τον τρόπο εκδήλωσης της διαταραχής έχουν επίσης οι
μεταβλητές της ηλικίας και του φύλου. Η συμμετοχή του εγκεφάλου έγκειται σε δομικές και
λειτουργικές ανωμαλίες περιοχών που σχετίζονται με το στρες, τη μνήμη και τη ρύθμιση του
συναισθήματος, ειδικά του φόβου, ενώ η νευροενδοκρινική και νευροχημική δραστηριότητα
εμφανίζει απορρύθμιση. Η ψυχοθεραπεία προτείνεται ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της
διαταραχής, αλλά χορηγείται και φαρμακευτική αγωγή εάν χρειαστεί. Αξιοσημείωτη είναι η
εμπειρία μετα-τραυματικής ανάπτυξης, όπου το ψυχικό τραύμα μετατρέπεται σε ευκαιρία για
προσωπική, ψυχική και πνευματική εξέλιξη.
Συμπεράσματα: Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στα στοιχεία που
αφορούν στη μετα-τραυματική διαταραχή. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και τα αποτελέσματα
των κλινικών μελετών έχουν συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση της συγκεκριμένης
ψυχικής νόσου μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες για την επιτυχή αντιμετώπισή της.
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Λέξεις κλειδιά: διαταραχή μετα-τραυματικού στρες, ψυχικό τραύμα, παθοφυσιολογία,
θεραπεία, μετα-τραυματική ανάπτυξη

Εισαγωγή
Τα γεγονότα που προκαλούν ψυχικό τραύμα εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα. Μερικά από αυτά μπορούν να ξεπεραστούν, ενώ κάποια άλλα είναι τόσο
ισχυρά που συνήθως αφήνουν “αποτύπωμα” στον ψυχισμό και επηρεάζουν άμεσα τη
ζωή του τραυματισμένου ατόμου, καθώς αλλάζει ο τρόπος αλληλεπίδρασης με το
περιβάλλον του και με τον εαυτό του. Παραδείγματα τέτοιων ισχυρών γεγονότων είναι
μία φυσική καταστροφή, η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, η βία, ο πόλεμος, ένα
σοβαρό ατύχημα. Η έκθεση σε τέτοιου είδους γεγονότα είναι ικανή να δρομολογήσει
μία σειρά από αντιδράσεις με χαρακτηριστικά συμπτώματα που μαρτυρούν την
αδυναμία προσαρμογής του παθόντος και την αδυναμία διαχείρισης του γεγονότος από
τον ίδιο, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη δυνητική εκδήλωση διαταραχής μετατραυματικού στρες.
Ως διαταραχή, το μετα-τραυματικό στρες πλήττει την ψυχική ακεραιότητα του
ατόμου, “αλλοιώνοντας” σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές, με συνέπεια την
περιορισμένη λειτουργικότητα και την απώλεια της ποιότητας ζωής του ασθενή. Οι
αρνητικές επιπτώσεις καθώς και ο καθολικός και διαχρονικός χαρακτήρας της εν λόγω
διαταραχής, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για τη διερεύνηση της. Σκοπός, λοιπόν, της
παρούσας εργασίας είναι η σφαιρική κατανόηση όλων αυτών που συνθέτουν την έννοια
του ψυχικού τραύματος και της σχετικής ψυχοπαθολογίας.
Ο όρος διαταραχή μετα-τραυματικού στρες θεωρείται μια σχετικά πρόσφατη
νοσολογική οντότητα. Εισήχθη για πρώτη φορά στην τρίτη έκδοση του Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ως ανεξάρτητη διαταραχή το 1980
(American Psychiatric Association, 1980), εντασσόμενη στην ομάδα των Αγχωδών
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Διαταραχών (Anxiety Disorders). Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι το ψυχικό τραύμα
μετά από στρες προϋπήρχε, πολύ πριν λάβει τη μορφή επίσημης διαταραχής.
Ήδη από τo 1880 και έπειτα, υπήρχαν αναφορές σε συμπτώματα που
προσομοίαζαν τα σύγχρονα κριτήρια διάγνωσης μετα-τραυματικού στρες (Jones &
Wessely, 2007. Schiraldi, 2009). Η ιστορία του ψυχικού τραύματος, όμως, συνδέθηκε
κατά κύριο λόγο με περιόδους πολέμου. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο όρος
“shell shock” ήταν αυτός που περιέγραφε την κατάσταση και τα συμπτώματα όσων
συμμετείχαν στις βαρβαρότητες του πολέμου, ενώ οι όροι “traumatic war neurosis”,
“combat fatigue” and “battle stress” αντικατέστησαν τον προηγούμενο, την περίοδο του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αργότερα, ο πόλεμος του Βιετνάμ (1955-1975) ήταν

καθοριστικός για την επίσημη αναγνώριση του μετα-τραυματικού στρες ως ψυχική
διαταραχή. Η αναγνώριση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για τον μετέπειτα τρόπο
ερμηνείας του ψυχικού τραύματος.
Από την τρίτη έκδοση του DSM, όπου πρωτοεμφανίστηκε η εν λόγω διαταραχή
το 1980, έως και την πιο πρόσφατη πέμπτη έκδοση (American Psychiatric Association,
2013), ο ορισμός και τα διαγνωστικά της κριτήρια έχουν υποστεί αρκετές
αναδιαμορφώσεις. Για πρώτη φορά, στο DSM-V η διαταραχή μετα-τραυματικού στρες
ανήκει σε ξεχωριστή διαγνωστική κατηγορία ονομαζόμενη “Διαταραχές σχετιζόμενες
με τραύμα και στρες” (Trauma- and Stressor-related Disorders), ενώ καλύπτονται και
αρκετά “κενά” των προηγούμενων εκδόσεων.

Σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο,

απαραίτητη προϋπόθεση για να διαγνωστεί κάποιος με διαταραχή μετα-τραυματικού
στρες, είναι η έκθεση σε πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή
σεξουαλική βία.

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αναβίωση του

γεγονότος, αποφυγή ερεθισμάτων σχετικών με το τραύμα, αλλαγές στη σκέψη και τη
διάθεση, συμπτώματα σε επίπεδο φυσιολογίας, όπως υπερδιέγερση, και πιθανά
συμπτώματα αποσύνδεσης (βλ. Σχήμα 1).
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Σχήμα 1. Οι βασικές κατηγορίες συμπτωμάτων στη διαταραχή μετα-τραυματικού στρες.

Παρά την ευρεία αναγνώριση της διαταραχής, δεν παύουν να υπάρχουν
ορισμένες επικριτικές απόψεις. Μερικές από αυτές αφορούν στα διαγνωστικά κριτήρια
κατά DSM, προτείνοντας την αναδιαμόρφωσή τους, ενώ κάποιες άλλες φέρνουν στην
επιφάνεια προβληματισμούς σχετικά με τη γενικότερη αξία ύπαρξης της διαταραχής.
Για παράδειγμα, υπάρχουν αναφορές που ισχυρίζονται ότι η εν λόγω διαταραχή
αποτελεί δημιούργημα πολιτικών ομάδων από φεμινίστριες και βετεράνους,
παρεμποδίζει την ανάκαμψη και την προσωπική ανάπτυξη του ασθενή, εξυπηρετεί
φιλόδικους σκοπούς για οικονομικά οφέλη (π.χ. προνοιακά επιδόματα), ενώ φέρει και
αναξιοπιστία ως προς την αξιολόγησή της (Friedman, Resick & Keane, 2007.
Jakovljević et al., 2012). Το τελευταίο σχετίζεται με το αναξιόπιστο των προφορικών
αυτο-αναφορών για τα συμπτώματα ή τις αναμνήσεις από το τραυματικό γεγονός. Την
κριτική του άσκησε και ο Summerfield (2001), ο οποίος εξέτασε τη διαταραχή μέσα
από μια κοινωνικο-πολιτική οπτική. Συγκεκριμένα, έθεσε το θέμα της ακρίβειας με την
οποία μπορεί να διαχωριστεί η φυσιολογία της λογικής δυσφορίας από τη φυσιολογία
της παθολογικής δυσφορίας και επεσήμανε την υποκειμενικότητα των κριτηρίων του
DSM και κατ’ επέκταση την πιθανότητα διάγνωσης χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικής
δυσλειτουργίας.
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Η αποδοχή της αρνητικής ή της θετικής πλευράς εξαρτάται από την οπτική με
την οποία ο καθένας επιθυμεί να προσεγγίσει το ζήτημα. Παρόλα αυτά, τόσο οι
υποστηρικτικές όσο και οι επικριτικές ιδέες είναι απαραίτητες για το σχηματισμό μιας
ολοκληρωμένης εικόνας για τη διάγνωση διαταραχής μετα-τραυματικού στρες. Οι μεν
υποστηρικτικές τονίζουν τη σημασία και τα θετικά στοιχεία της. Οι δε επικριτικές
βοηθούν στον εντοπισμό των προβληματικών στοιχείων και άρα θέτουν τη βάση για τη
μετέπειτα εξέλιξη και βελτίωσή της.

Μεθοδολογία
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση στηρίχθηκε στη συστηματική εξέταση
ξενόγλωσσων ανασκοπήσεων καθώς και πρωτότυπων ερευνών, δημοσιευμένων κατά
τη χρονική περίοδο των τελευταίων 15 ετών. Η συλλογή του υλικού προήλθε κυρίως
από την αναζήτηση σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (π.χ. PubMed, Medline,
Scopus), χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από διάφορες λέξεις κλειδιά (π.χ. “posttraumatic stress disorder”, “PTSD”, “psychological trauma”, “risk factors”, “genetics”,
“neurobiology”, “neuroimaging”, “HPA axis”, “treatment”, “post-traumatic growth”
κ.ά.). Για εξέταση επιλέχθηκαν μόνο μελέτες που ήταν διαθέσιμες σε πλήρη μορφή.
Επικουρικά έγινε αναζήτηση και στη βιβλιογραφία των επιλεγμένων άρθρων, καθώς
και σε κεφάλαια ορισμένων βιβλίων.

Αίτια εκδήλωσης - Προβλεπτικοί παράγοντες
Περιβαλλοντικά στοιχεία ευαλωτότητας
Η έκθεση σε πιθανά τραυματικά γεγονότα είναι αρκετά συχνή. Ωστόσο, η
εμφάνιση της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες κινείται με πιο αργό ρυθμό από ό,τι
η παρουσία τραυματικών περιστατικών.

Το γεγονός αυτό γεννά μερικές εύλογες

απορίες. Γιατί κάποιοι ψυχικά τραυματισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν τη διαταραχή,
ενώ κάποιοι άλλοι όχι; Τι είναι αυτό που προστατεύει αυτούς που δεν την εμφανίζουν
σε σχέση με τους άλλους;
ψυχοπαθολογίας;
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Οι απαντήσεις στους παραπάνω προβληματισμούς δεν είναι απόλυτα
επιβεβαιωμένες. Το αιτιολογικό υπόβαθρο της διαταραχής, δεν είναι συγκεκριμένο και
ίδιο για όλους. Πολλοί ίσως να θεωρούν ότι το βίωμα του τραυματικού γεγονότος
αποτελεί τη βασική αιτία για την εν λόγω διάγνωση. Στην ουσία, όμως, το οποιοδήποτε
συμβάν είναι περισσότερο η αφορμή παρά η αιτία. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη ενός
στρεσογόνου γεγονότος είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν είναι επαρκής για
την εμφάνιση της διαταραχής. Η ψυχοπαθολογία, ευδοκιμεί υπό πολυ-παραγοντικές
συνθήκες.

Αν αναλογιστούμε, μάλιστα, ότι μια ψυχική διαταραχή, όπως και ο

ανθρώπινος οργανισμός, διέπεται από πολυπλοκότητα, θα ήταν κάπως αυθαίρετο και
αναξιόπιστο να αποδώσουμε την εκδήλωσή της σε ένα μόνο γεγονός.
Οι παράγοντες που σηματοδοτούν την αδυναμία του ατόμου να επανέλθει από
το ψυχικό τραύμα και άρα οδηγούν στην ανάδυση της διαταραχής, μπορούν να
διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: (α) προ-τραυματικοί, (β) περι-τραυματικοί και (γ)
μετα-τραυματικοί.
τραύματος.

Προ-τραυματικοί είναι οι παράγοντες που προϋπάρχουν του

Τέτοιοι θεωρούνται η ηλικία, το φύλο, το προσωπικό ή οικογενειακό

ιστορικό ψυχιατρικής ασθένειας, κάποιο προηγούμενο ψυχικό τραύμα, το επίπεδο
εκπαίδευσης, αλλά και το γενικότερο στρες (Friedman, Resick & Keane, 2007. Sareen,
2014). Αναφορά έχει γίνει, επίσης, στη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, την
παραμέληση από τους γονείς, το φτωχό υποστηρικτικό δίκτυο, τις μειονότητες καθώς
και την προσωπικότητα (Bisson, 2007. Kirkpatrick & Heller, 2014).
Τα περι-τραυματικά στοιχεία σχετίζονται με τη στιγμή της πρόκλησης του
τραύματος.

Για παράδειγμα, η φύση του τραυματικού περιστατικού, η ένταση, η

συχνότητα και η διάρκεια του διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα
ανάπτυξης διαταραχής. Το ίδιο ισχύει για το βαθμό της έκθεσης, την αντίδραση του
ατόμου απέναντι στο περιστατικό, την ικανότητα του να προβλέψει και να ελέγξει την
κατάσταση καθώς και τα γενικότερα συναισθήματά του (Friedman, Resick & Keane,
2007. Kirkpatrick & Heller, 2015).
Στους μετα-τραυματικούς παράγοντες συγκαταλέγονται κυρίως οι συνθήκες
ζωής του ατόμου μετά από το ψυχικό τραύμα. Η έλλειψη κοινωνικού υποστηρικτικού
δικτύου και η πρόσθετη παρουσία άλλου είδους στρεσογόνων στοιχείων (Bisson, 2007.
Friedman, Resick & Keane, 2007) μεγιστοποιούν τις πιθανότητες εκδήλωσης της
διαταραχής, ενώ η καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία (Kirkpatrick & Heller, 2014)
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επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση της πάθησης. Ο Sareen (2014) προσθέτει, επίσης,
την ύπαρξη διαφόρων σωματικών συμπτωμάτων, όπως ο υψηλός καρδιακός ρυθμός, η
ένταση του πόνου, η αναπηρία ή ένα κρανιοεγκεφαλικό τραύμα.
Τα στοιχεία επικινδυνότητας για εμφάνιση διαταραχής μετα-τραυματικού στρες
έχουν μελετηθεί εκτενώς σε αρκετές έρευνες. Μερικά από τα στοιχεία που τονίζονται
είναι ο τύπος του τραύματος, ιδιαίτερα η σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση, η
επίδραση του τραύματος, ο βαθμός έκθεσης σε αυτό (Frans, Rimmö, Åberg &
Fredrikson, 2005. Perrin et al., 2014), η ηλικία του ατόμου (Fairbank, 2008), η
εκδήλωση συμπτωμάτων αποσύνδεσης (Bisson, 2007. Murray, Ehlers & Mayou, 2002.
Sareen, 2014), οι στρατηγικές αντιμετώπισης καθώς και γνωρίσματα προσωπικότητας
όπως ο νευρωτισμός, η εχθρικότητα, ο θυμός κ.ά. (Jakšić et al., 2012. Perrin et al.,
2014. Sareen, 2014).

Σε περιορισμένο αριθμό μελετών συναντάται και ο τύπος

επαγγέλματος ως προβλεπτικό στοιχείο.

Η εργασία σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε

υπηρεσίες υγείας ή έκτακτης ανάγκης (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), τα στρατιωτικά
επαγγέλματα, καθώς και οι δημοσιογράφοι φαίνεται να βρίσκονται σε υψηλότερο
κίνδυνο για εκδήλωση της διαταραχής (Javidi & Yadollahie, 2012. Mealer et al., 2007).
Βιολογικά και γνωστικά στοιχεία ευαλωτότητας
Τα βιολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά είναι ικανά να ρυθμίζουν ακούσια
τα πρότυπα συμπεριφοράς και αντίδρασης του ατόμου και θα μπορούσαν να
αποτελέσουν παράγοντες επικινδυνότητας για μετα-τραυματικό στρες. Στη μελέτη των
Bomyea, Risbrough και Lang (2012), αυτά τα χαρακτηριστικά αναλύθηκαν εκτενώς.
Όσον αφορά στους βιολογικούς παράγοντες, επισημαίνονται η επίδραση ορισμένων
γονιδίων, όπως αυτά που κωδικεύουν τον μεταφορέα της σεροτονίνης (5-HTT), την
κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράση (COMT) και το γονίδιο FKBP5 που κωδικεύει
πρωτεΐνη που σχετίζεται με διεργασίες ανοσορύθμισης και κυτταρικής διακίνησης
πρωτεϊνών, καθώς και οι νευροενδοκρινικές αποκρίσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο
του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΗPA).

Στα γνωστικά στοιχεία

αναφέρονται η ευφυΐα και η νευροψυχολογική επίδοση, η οποία αποτελεί έναν καλό
δείκτη ατομικής λειτουργικότητας.
Πιθανολογείται ότι η χαμηλή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει τη διαταραχή
(Sareen, 2014) και ότι ο τρόπος με τον οποίο το νοητικό πηλίκο επιδρά στην ανάπτυξη
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ψυχοπαθολογίας σχετίζεται με τις εκτελεστικές λειτουργίες των ευφυών ατόμων και με
τις γνωστικές στρατηγικές που υιοθετούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ψυχική
βλάβη. Ένας ενδοιασμός για αυτό αφορά στο ότι η ευφυΐα αποτελεί περισσότερο
προστατευτικό στοιχείο παρά προβλεπτικό παράγοντα και αν θέλουμε να “δούμε” τη
νοημοσύνη ως παράγοντα επικινδυνότητας, ίσως θα ήταν πιο ευάρμοστο να μιλάμε για
γνωστική ευελιξία και όχι για ευφυΐα.
Πέρα από αυτά, όμως, σημαντικό ρόλο έχουν και τα γνωστικά πρότυπα. Με τον
όρο γνωστικά πρότυπα οι Bomyea, Risbrough και Lang (2012) εννοούν όλες εκείνες τις
παραποιημένες ή ανακριβείς πεποιθήσεις και σκέψεις σχετικά με τον εαυτό, τους
άλλους και τον κόσμο, οι οποίες είναι αποτέλεσμα αδυναμίας προσαρμογής και
διαχείρισης της τραυματικής κατάστασης. Οι αρνητικές εκτιμήσεις και ερμηνείες, ο
φόβος έκφρασης των συναισθημάτων και ο αρνητικός τρόπος σκέψης, είναι
παραδείγματα τέτοιων γνωστικών προτύπων, τα οποία έχει υποστηριχθεί ότι αποτελούν
παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση της διαταραχής.
Η έννοια της ανθεκτικότητας
Προηγουμένως διατυπώθηκε ένας προβληματισμός σχετικά με το τι είναι αυτό
που προστατεύει τα άτομα τα οποία ενώ έχουν εκτεθεί σε τραυματικά γεγονότα, δεν
οδηγούνται στην ψυχοπαθολογία. Μια σαφής απάντηση σε ένα τέτοιο θέμα θα είχε
διπλό αντίκρισμα. Η ύπαρξη, δηλαδή, σταθερών χαρακτηριστικών που προστατεύουν
από την ψυχική διαταραχή, εκτός του ότι μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο θεραπείας των παθόντων μέσα από την
υιοθέτηση πιο προσαρμοστικών συμπεριφορών, έτσι ώστε να μειωθούν περαιτέρω
αρνητικές επιπτώσεις του ψυχικού τραύματος.
Η ανθεκτικότητα γενικά συνεπάγεται ευκαμψία και προσαρμοστικότητα, αλλά
δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός για τις ιδιότητες που τη συνιστούν. Στο
άρθρο των Southwick, Pietrzak, Tsai, Krystal και Charney (2015) παραθέτονται
διάφοροι ορισμοί. Μια καλή περιγραφή είναι αυτή που ορίζει την ανθεκτικότητα ως
«διαδικασία εύκολης προσαρμογής μπροστά στην αντιξοότητα, το τραύμα, την
τραγωδία, τις απειλές ή τις σημαντικές πηγές στρες» (American Psychological
Association, 2015).

Σε πρακτικό επίπεδο, η ανθεκτικότητα εκφράζεται μέσα από

ποικίλα χαρακτηριστικά. Οι περισσότερες εκφράσεις της διαφαίνονται μέσα από μια
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βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, όπως αυτή που παρουσίασαν οι Southwick και συν.
(2015).

Επιδράσεις της ηλικίας και του φύλου
Η αναπτυξιακή πορεία συνεπάγεται μια ποικιλία βιολογικών, γνωστικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών.

Κάθε στάδιο ανάπτυξης και κάθε ηλικία

διαθέτει διαφορετικά πρότυπα σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς. Το γεγονός αυτό
σαφώς έχει θέση και στην περίπτωση του ψυχικού τραύματος. Το ψυχικό τραύμα,
δηλαδή, έχει άλλη εικόνα σε έναν ενήλικο και άλλη σε ένα παιδί, καθώς οι αντιδράσεις
και τα συναισθήματα ενός παιδιού έχουν τον δικό τους τρόπο έκφρασης.
Για πρώτη φορά στο DSM-V (American Psychiatric Association, 2013)
υπάρχουν επίσημα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή μετα-τραυματικού στρες σε
παιδιά. Αφορούν ηλικίες έως έξι ετών και σε ένα μεγάλο βαθμό μοιάζουν με τα
διαγνωστικά κριτήρια των ενηλίκων. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορές στην έκφραση των
συμπτωμάτων.

Για παράδειγμα, η αναβίωση του τραυματικού γεγονότος αποτελεί

κοινό κριτήριο. Στα παιδιά, όμως, μπορεί να εκφραστεί μέσω τρομακτικών ονείρων με
περιεχόμενο που δεν παραπέμπει στο τραυματικό συμβάν, ενώ στην προσχολική ηλικία
μπορεί να εκφραστεί μέσω παιχνιδιού το οποίο αναπαριστά άμεσα ή συμβολικά το
τραύμα.
Κατά το DSM, συναισθηματικές ή συμπεριφορικές αλλαγές είναι επίσης
πιθανές. Το παιδί μπορεί να επιδείξει συμπεριφορά αποφυγής η οποία διαφαίνεται
μέσα από περιορισμό του παιχνιδιού ή άλλων δραστηριοτήτων, ανησυχία και
μεταβολές στη διάθεση. Σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, άλλες ενδείξεις είναι η
μειωμένη αυτοεκτίμηση, η ευερεθιστότητα, η επιθετικότητα, η ριψοκίνδυνη
συμπεριφορά και οι αλλαγές στις σχέσεις με τους γονείς, τα αδέρφια ή τους
συνομηλίκους.
Πέρα από την ηλικία, μία άλλη μεταβλητή που έχει γίνει αντικείμενο αρκετών
μελετών είναι το φύλο. Το φύλο έχει εξεταστεί ως επιδημιολογικό στοιχείο με την
έννοια της συχνότητας με την οποία η διάγνωση εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες,
αλλά και ως στοιχείο ευαλωτότητας απέναντι στην διαταραχή.
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αποκαλύπτουν την επικράτηση της διαταραχής στις γυναίκες, καθώς και το μεγαλύτερο
ρίσκο που φέρουν ως προς την εμφάνιση της ψυχοπαθολογίας (American Psychiatric
Association, 2013).
Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε εκτενώς σε μια μετα-ανάλυση (Tolin & Foa, 2006).
Διατυπώθηκαν τέσσερα βασικά συμπεράσματα: (α) ανεξάρτητα από τις μεθοδολογικές
μεταβλητές, οι γυναίκες διαθέτουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα για εμφάνιση μετατραυματικής συμπτωματολογίας, (β) αυτή η μεγάλη πιθανότητα υπάρχει παρόλο που η
έκθεση των γυναικών σε τραυματικά περιστατικά είναι μικρότερη από αυτή των
ανδρών, (γ) η σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση είναι πιο πιθανό να συμβεί
σε γυναίκες και ίσως αυτό εξηγεί την υψηλή επικράτηση της διαταραχής σε αυτές και
(δ) οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν τη διαταραχή ακόμα και αν έχουν
βιώσει το ίδιο τραυματικό συμβάν με τους άντρες. Υποστηρίχθηκε, βέβαια, ότι η
πιθανότητα για ψυχική διαταραχή στα δύο φύλα δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τον
τύπο του τραύματος στο οποίο εκτέθηκαν.
Κάθε φύλο διαφέρει, επίσης, στην αντίληψη που έχει για μια στρεσογόνο
κατάσταση καθώς και τις αντιδράσεις του απέναντι σε αυτήν. Η κοινωνική διάσταση
του φύλου διαμορφώνει εν μέρει αυτές τις αντιλήψεις και αντιδράσεις. Η
επιθετικότητα, δηλαδή, θεωρείται μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά ενός άνδρα
απέναντι στο ψυχικό τραύμα, ενώ η αγχώδης και καταθλιπτική αντίδραση είναι πιο
αποδεκτή για μια γυναίκα (Tolin & Breslau, 2007). Την ανάγκη για μια πιο κοινωνική
προσέγγιση στις διαφορές των φύλων αναφορικά με το ψυχικό τραύμα προτείνει και η
Kastrup (2011), τονίζοντας την περιπλοκότητα των ρόλων και των προσδοκιών από
κάθε φύλο.
Μια άλλη άποψη είναι ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην
αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος ίσως αντανακλούν γενικότερες βιολογικές
διαφορές.

Για παράδειγμα, έχει προταθεί ότι η απόκριση των δύο φύλων στο

ψυχολογικό στρες μεσολαβείται από διαφορετικές εγκεφαλικές δομές (Wang et al.,
2007). Οι Bangasser και συν. (2010) διαπίστωσαν την ύπαρξη μοριακών μηχανισμών
σε θηλυκούς επίμυες που υποδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία των δεκτικών σε CRF
νευρώνων σε μικρές συγκεντρώσεις CRF και αδυναμία τους να προσαρμοστούν σε
υψηλότερες συγκεντρώσεις του εκλυτικού αυτού παράγοντα και ενδεχομένως
αποτελούν τη βάση για την εξήγηση της αυξημένης ευαλωτότητας των γυναικών στο
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στρες. Ακόμα, έχει υποστηριχθεί ότι η ευαλωτότητα είναι συνάρτηση της ηλικίας
αναδεικνύοντας πιθανότατα τη σημασία αναπαραγωγικών παραγόντων αλλά και των
κοινωνικών ευθυνών που διαφοροποιούνται στα δύο φύλα (Ditlevsen & Elklit, 2010).

Παθοφυσιολογία
Γενετικά στοιχεία
Οι γενετικές καταβολές κάθε ατόμου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην
ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του, καθορίζοντας την ευπάθεια του απέναντι σε
ασθένειες, ψυχικές ή μη ψυχικές. Συνεπώς, τα γενετικά στοιχεία μπορούν να γίνουν
διαφωτιστικοί παράγοντες για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο για
ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας, ενώ παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν στόχο για
πρώιμες και εστιασμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Οι μελέτες οικογενειών και οι αντίστοιχες μελέτες διδύμων έχουν υποδείξει μία
γενετική συνεισφορά στην αιτιολογία της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες, η οποία
εκτιμάται περίπου στο 30-40%. Έχει υποστηριχθεί ότι οι βιολογικοί συγγενείς ενός
μετα-τραυματικού ασθενή, βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν και οι ίδιοι
ψυχοπαθολογία μετά από έκθεση σε κάποιο τραυματικό συμβάν (Nugent, Amstadter &
Koenen, 2008. Skelton, Ressler, Norrholm, Jovanovic & Bradley-Davino, 2012).
Ωστόσο, δεδομένου ότι μία οικογένεια μοιράζεται κοινά βιολογικά αλλά συνήθως και
περιβαλλοντικά στοιχεία, οι οικογενειακές έρευνες δεν μας πληροφορούν με
βεβαιότητα για την προέλευση αυτού του κινδύνου.
Από την άλλη, οι μελέτες διδύμων έχουν δείξει ότι η διαταραχή μπορεί πράγματι
να είναι εν μέρει κληρονομήσιμη (Nugent, Amstadter & Koenen, 2008. Skelton,
Ressler, Norrholm, Jovanovic & Bradley-Davino, 2012) και παρέχουν μία πιο ευκρινή
εικόνα για το διαχωρισμό μεταξύ προϋπαρχόντων γενετικών παραγόντων και
μεταγενέστερων περιβαλλοντικών επιρροών (Kremen, Koenen, Afari & Lyons, 2012).
Ένα μειονέκτημα, ωστόσο, έγκειται στην αδυναμία τους να παρέχουν πληροφορίες για
συγκεκριμένα γονίδια που συμμετέχουν στην παθολογία της διαταραχής.
Αυτή η αδυναμία των παραπάνω μελετών αντισταθμίζεται από την ύπαρξη
μοριακών γενετικών ερευνών, οι οποίες προσφέρουν πιο σαφή δεδομένα σχετικά με τα
εμπλεκόμενα γονίδια. Η συμμετοχή των γονιδίων έχει να κάνει κυρίως με την ύπαρξη
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πολυμορφισμών. Ένα παράδειγμα είναι η κατεχολο-Ο-μεθυλο-τρανσφεράση (COMT),
ένα γονίδιο που κωδικεύει το ένζυμο COMT. Βασική λειτουργία αυτού του ενζύμου
είναι η αποδόμηση των κατεχολαμινών (νορεπινεφρίνη, επινεφρίνη, ντοπαμίνη).
Πολυμορφισμός στο γονίδιο COMT οδηγεί σε μειωμένη διάσπαση των κατεχολαμινών
και κατ’επέκταση σε αυξημένη δραστηριότητά τους. Μία άποψη, λοιπόν, είναι ότι το
συγκεκριμένο γονίδιο εμπλέκεται στη διαταραχή και ειδικά στα συμπτώματα
υπερδιέγερσης που εμφανίζουν οι μετα-τραυματικοί ασθενείς (Almli, Fani, Smith &
Ressler, 2014. Skelton, Ressler, Norrholm, Jovanovic & Bradley-Davino, 2012). Άλλοι
πολυμορφισμοί που έχουν υποδειχθεί περιλαμβάνουν τον υποδοχέα 2Α της σεροτονίνης
(5-HT2A), τον μεταφορέα σεροτονίνης 5-HTTLPR καθώς και το γονίδιο DRD2 το
οποίο κωδικεύει τον D2 υποδοχέα ντοπαμίνης, (Almli, Fani, Smith & Ressler, 2014.
Nugent, Amstadter & Koenen, 2008. Skelton, Ressler, Norrholm, Jovanovic & BradleyDavino, 2012).
Εξέχουσα σημασία για την παθολογία της διαταραχής έχει ο άξονας
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA). Συνεπώς, δε θα μπορούσαν να λείπουν οι
υποθέσεις για εμπλοκή γονιδίων που τον αφορούν. Τέτοιες υποθέσεις εστιάζονται κατά
κύριο λόγο γύρω από γονίδια που είναι ικανά να τροποποιούν τη δράση των
γλυκοκορτικοειδών (π.χ. της κορτιζόλης) και ένα από αυτά θεωρείται το FKBP5
(Almli, Fani, Smith & Ressler, 2014. Domschke, 2012. Mehta & Binder, 2011. Skelton,
Ressler, Norrholm, Jovanovic & Bradley-Davino, 2012). Το FKBP5 κωδικεύει την
πρωτεΐνη FKBP5 (ή αλλιώς FK506 binding protein 5) και επηρεάζει τη λειτουργία του
άξονα HPA ρυθμίζοντας τη δραστηριότητα των υποδοχέων γλυκοκορτικοειδών.
Στη βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται επίσης η συμμετοχή ενός ακόμα γονιδίου,
του ADCYAP1R1. Το γονίδιο αυτό κωδικεύει τον υποδοχέα (PAC1 receptor) του
πολυπεπτιδίου που ενεργοποιεί την υποφυσιακή αδενυλική κυκλάση (PACAP pituitary adenylate cyclase activating peptide). Οι Stevens και συν. (2014) διερεύνησαν
τη λειτουργία της αμυγδαλής και του ιπποκάμπου σε σχέση με τον πολυμορφισμό του
γονιδίου ADCYAP1R1. Οι δύο αυτές εγκεφαλικές περιοχές είναι σημαντικές για τις
φοβικές αντιδράσεις στη διαταραχή μετα-τραυματικού στρες και θεωρούνται πλούσιες
σε υποδοχείς του PACAP. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι τα άτομα με το “επικίνδυνο”
γονίδιο επέδειξαν αυξημένη δραστηριότητα στην αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο εν όψει
φοβικών ερεθισμάτων, μειωμένη λειτουργική σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών,
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καθώς και αυξημένη ευαλωτότητα του ιπποκάμπου απέναντι στις βλαβερές επιδράσεις
του στρες. Με την εμπλοκή του PACAP συμφωνούν και οι Ressler και συν. (2011), οι
οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το ADCYAP1R1 σχετίζεται με προβληματική απόκριση στρες
και είναι ικανό να προβλέψει την εμφάνιση της διαταραχής κυρίως σε γυναίκες.
Η διάγνωση της διαταραχής απαιτεί την ύπαρξη κάποιου στρεσογόνου
περιβαλλοντικού παράγοντα. Σύμφωνα με αυτό αλλά και με τα γενετικά ευρήματα που
αναφέρθηκαν νωρίτερα, γίνεται αντιληπτό πως η ανάδυση της διαταραχής προκύπτει
μέσα από ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός μελετών εξετάζει την αιτιολογία
της διαταραχής υπό το πρίσμα του μοντέλου αλληλεπίδρασης γονιδίων και
περιβάλλοντος (Domschke, 2012. Koenen, Amstadter & Nugent, 2009. Koenen, Nugent
& Amstadter, 2008. Yehuda, Koenen, Galea & Flory, 2011). Οι Xie και συν. (2009)
βρήκαν ότι ο πολυμορφισμός 5-HTTLPR σε συνδυασμό με την ύπαρξη κακουχίας στην
παιδική ηλικία, αλλά και μεταγενέστερων, επιπρόσθετων τραυματικών γεγονότων,
προέβλεψαν την εμφάνιση της διαταραχής.

Ομοίως, πολυμορφισμοί στο FKBP5

φαίνεται να αλληλεπιδρούν με την παιδική κακομεταχείριση αλλά και με την
κατάχρηση αλκοόλ αυξάνοντας το ρίσκο για ψυχοπαθολογία (Xie et al., 2010). Το ίδιο
αυξημένο ρίσκο προκύπτει και από την συνύπαρξη στρεσογόνων συνθηκών, μεγάλου
αριθμού τραυματικών γεγονότων και μειωμένου υποστηρικτικού δικτύου, ιδίως όταν
όλα αυτά αλληλεπιδρούν με πολυμορφισμούς στους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών
(Lian et al., 2014).
Η αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της
αναπτυξιακής πορείας. Ωστόσο, οι επιδράσεις εξωτερικών, περιβαλλοντικών στοιχείων
σε κρίσιμες αναπτυξιακές περιόδους είναι ικανές να τροποποιήσουν εσωτερικές,
γενετικές διεργασίες. Αυτή η τροποποίηση γίνεται μέσω επιγενετικών μηχανισμών
(π.χ. μεθυλίωση DNA), οι οποίοι μεταβάλλουν την έκφραση και τη λειτουργία των
γονιδίων.

Στην έρευνα των Anacker, O’Donnell και Meaney (2014) αναλύεται ο

τρόπος με τον οποίο η αντιξοότητα κατά την πρώιμη ανάπτυξη μπορεί να μεταβάλλει
την έκφραση γονιδίων σχετικών με τη ρύθμιση του άξονα HPA.

Οι επιγενετικές

μεταβολές σε αυτόν τον άξονα συνεπάγονται μεγαλύτερη ευαλωτότητα του ατόμου
έναντι των στρεσογόνων συνθηκών και άρα μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης
διαταραχής. Δικαιολογημένα, λοιπόν, πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι η ανάδυση της
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μετα-τραυματικής ψυχοπαθολογίας μπορεί να οφείλεται και σε επιγενετικές διαδικασίες
(Domschke, 2012. Mehta & Binder, 2011. Shalev, Gilboa & Rasmusson, 2011. Skelton,
Ressler, Norrholm, Jovanovic & Bradley-Davino, 2012. Yehuda, Koenen, Galea &
Flory, 2011).

Ανατομικά και λειτουργικά στοιχεία
Η νευροβιολογία του στρες είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και συμμετέχει σε
διάφορες παθολογικές καταστάσεις επηρεάζοντας τη δομή και τη λειτουργία του
εγκεφάλου, καθώς και γενετικές διαδικασίες (Lucassen et al., 2014). Στην περίπτωση
της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες, το άτομο που έχει βιώσει ένα τραυματικό
στρεσογόνο γεγονός αδυνατεί να προσαρμοστεί και να διαχειριστεί επιτυχώς την
κατάσταση.

Έτσι, τα εκλυόμενα από το τραυματικό συμβάν αισθήματα γίνονται

εντονότερα μέσω δυσπροσαρμοστικών σκέψεων και συμπεριφορών τις οποίες υιοθετεί
το άτομο. Παράλληλα, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές του ατόμου επηρεάζονται από
εγκεφαλικές περιοχές και λειτουργίες που ρυθμίζουν την απόκριση στρες ή
εμπλέκονται σε αυτήν.
Το γενικότερο νευρωνικό κύκλωμα της διαταραχής περιλαμβάνει φλοιϊκές και
υποφλοιϊκές περιοχές οι οποίες σχετίζονται με την απόκριση στρες, τη μνήμη, τη
ρύθμιση του συναισθήματος και κυρίως την επεξεργασία του φόβου. Η εμπλοκή αυτών
των περιοχών είναι ενεργή τόσο σε δομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο (Bremner,
Elzinga, Schmahl & Vermetten, 2008).

Οι κυριότερες από αυτές αφορούν στον

προμετωπιαίο φλοιό μαζί με παρακείμενες δομές του και σε περιοχές του μεταιχμιακού
(ή στεφανιαίου) συστήματος όπως ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή. Άλλες προτεινόμενες
περιοχές είναι ο βρεγματικός και ο κινητικός φλοιός λόγω της συμμετοχής τους στην
οπτικο-χωρική επεξεργασία και την αξιολόγηση της απειλής (Nemeroff et al., 2006).
Ανατομικές ανωμαλίες σε φλοιϊκό επίπεδο έχουν παρατηρηθεί σε μετατραυματικούς ασθενείς.

Συγκρίνοντας νοσοκόμες πολέμου με ή χωρίς μετα-

τραυματική ψυχοπαθολογία, οι Rauch και συν. (2003) παρατήρησαν επιλεκτική μείωση
μεγέθους του ρυγχαίου πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου (rACC) στα νοσούντα
υποκείμενα. Σε μια άλλη έρευνα (Tavanti et al., 2012) εντοπίστηκε αρκετά μειωμένη
ποσότητα φλοιϊκής φαιάς ουσίας στους μετωπιαίους λοβούς των νοσούντων, ενώ πιο
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πρόσφατα, σε τέτοιους ασθενείς βρέθηκε μειωμένος όγκος φαιάς ουσίας στους
μετωπιαίους λοβούς, το αριστερό κατώτερο βρεγματικό λόβιο και τον κροταφικό λοβό
(Cheng et al., 2015). Διαφορές μεταξύ υγιών και μετα-τραυματικών ασθενών έχουν
βρεθεί και στην οπίσθια περιοχή του προσαγωγίου, η οποία συνδέεται με τον
ενδορρινικό φλοιό και τον ιππόκαμπο και ενδεχομένως σχετίζεται με την
αποδιοργάνωση της προσοχής και της μνήμης καθώς και με το έλλειμμα απόσβεσης της
μαθημένης αντίδρασης φόβου (Fani et al., 2012).
Περισσότερο σαφή δεδομένα υπάρχουν για την περιοχή του ιπποκάμπου. Ο
ιππόκαμπος σχετίζεται άμεσα με τη μνήμη, το στρες και την αντίληψη του πλαισίου
των ερεθισμάτων. Η μείωση του όγκου του αποτελεί ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό
των νευροαπεικονιστικών μελετών της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες. Ωστόσο,
υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το αν αυτή η μείωση συνιστά την αιτία ή το
αποτέλεσμα της ψυχοπαθολογίας. Δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, εάν η υπερβολική
έκθεση στο στρες προκαλεί την αλλοίωση του ιπποκάμπου ή εάν αυτή η αλλοίωση
προϋπάρχει κάνοντας το άτομο πιο ευεπίφορο στην ανάπτυξη της διαταραχής.
Γενικότερα, κυριαρχεί η άποψη ότι το χρόνιο και έντονο στρες επιφέρει βλάβες στον
ιππόκαμπο με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου του καθιστώντας τα άτομα ευάλωτα σε
ψυχικές διαταραχές. Ωστόσο, σε μια έρευνα μονοζυγωτικών διδύμων, από τα οποία
μόνο το ένα είχε υποστεί ψυχικό τραύμα, υποστηρίχθηκε ότι το μικρό μέγεθος της εν
λόγω δομής αποτελεί προ-τραυματικό παράγοντα οικογενούς ευαλωτότητας (Gilbertson
et al., 2002).
Πέρα από τις ανατομικές διαφορές, το πρότυπο εκδήλωσης της διαταραχής
μετα-τραυματικού στρες σχετίζεται και με μεταβολές στη λειτουργία και σύνδεση
ορισμένων εγκεφαλικών περιοχών, φλοιϊκών και υποφλοιϊκών.

Δεδομένης της

πλαστικότητας του εγκεφάλου, οι μεταβολές αυτές όταν είναι έντονες και μακροχρόνιες
επηρεάζουν τα γενικά πρότυπα λειτουργίας του με τρόπο αρνητικό.

Κατά γενική

ομολογία, τα ευρήματα των περισσότερων λειτουργικών νευροαπεικονιστικών μελετών
δείχνουν υποενεργοποίηση τoυ έσω προμετωπιαίου φλοιού (mPFC) και του
ιπποκάμπου, και υπερενεργοποίηση της αμυγδαλής, του ραχιαίου πρόσθιου φλοιού του
προσαγωγίου (dACC) και της νήσου, ενώ μερικά άλλα δεν συμφωνούν με αυτές τις
ενδείξεις (Hughes & Shin, 2011).
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Η δυσλειτουργία του ιπποκάμπου πλήττει καίριες διαδικασίες μνήμης,
κατηγοριοποίησης και σύνδεσης των ερεθισμάτων που προκαλούν συναισθηματικές
αντιδράσεις σε συγκεκριμένα πλαίσια. Πολλοί έχουν προτείνει αυτή τη δυσλειτουργία
ως μέρος του νευρωνικού υποστρώματος της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες
(Acheson, Gresack & Risbrough, 2012. Nemeroff et al., 2006. Shin & Liberzon, 2010).
Συχνά συμπτώματα των μετα-τραυματικών ασθενών είναι η αποφυγή σημείων που τους
θυμίζουν το τραυματικό συμβάν, καθώς και οι αγχώδεις συναισθηματικές αντιδράσεις
ακόμα και σε μη απειλητικές συνθήκες. Η πρώτη περίπτωση αντανακλά την ικανότητα
του ιπποκάμπου να δημιουργεί ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ πλαισίου και ερεθισμάτων
με συναισθηματική χροιά, ενώ η δεύτερη μαρτυρά την αδυναμία αυτής της δομής να
διαχωρίσει τις καταστάσεις προκειμένου να σηματοδοτήσει την ανάλογη απόκριση.
Επιπλέον, είναι πιθανό οι αποσπασματικές πληροφορίες από το τραυματικό γεγονός,
που επανέρχονται στη σκέψη του ασθενή, να οφείλονται στην αδυναμία του
ιπποκάμπου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παγίωσης των πληροφοριών (van der Kolk,
2000).
Λειτουργική απορρύθμιση παρουσιάζει και η αμυγδαλή.

Η αυξημένη

δραστηριοποίηση της είναι κοινό σημείο πολλών ερευνών και σχετίζεται με το
αδιάλειπτο αίσθημα φόβου που εκδηλώνουν τα άτομα με διαταραχή μετα-τραυματικού
στρες. Τα άτομα αυτά βρίσκονται διαρκώς σε υπερδιέγερση εστιάζοντας την προσοχή
τους στον εντοπισμό απειλής.

Μοιάζει σαν τα συστήματα προσοχής να είναι σε

υπερβολικό βαθμό συντονισμένα ώστε να αντιδρούν σε ασήμαντες ή άσχετες ενδείξεις
κινδύνου (Scaglione & Lockwood, 2014). Οι El Khoury-Malhame και συν. (2011)
διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ δραστηριότητας της αμυγδαλής, σοβαρότητας των
συμπτωμάτων

και

διεργασιών

προσοχής.

Πράγματι,

διαπίστωσαν

ότι

η

υπερενεργοποίηση της αμυγδαλής συσχετίζεται θετικά με τη μετα-τραυματική
συμπτωματολογία και με την προσοχή.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η μελέτη

περίπτωσης μίας ασθενούς, η οποία πριν αναπτύξει ψυχοπαθολογία είχε υποστεί
εκτομή του αριστερού μέρους της αμυγδαλής προκειμένου να θεραπευτεί από επιληψία
(Smith, Abou-Khalil & Zald, 2008). Από τη συγκεκριμένη μελέτη φάνηκε ότι η δεξιά
αμυγδαλή διαθέτει πιο κρίσιμο ρόλο στη διαταραχή μετα-τραυματικού στρες,
συμπέρασμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης διότι υπάρχουν περιορισμοί ως προς
την εγκυρότητά του.
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Αντίθετα με την αμυγδαλή, ο mPFC φαίνεται να στερείται επαρκούς
ενεργοποίησης, ενώ υπάρχει μια ποικιλία απόψεων για τη λειτουργία του φλοιού του
προσαγωγίου.

Η μειωμένη απόκριση του mPFC συνεπάγεται αδυναμία ρύθμισης

συναισθημάτων και η δυσκολία των μετα-τραυματικών ασθενών για εξάλειψη του
υπερβολικού φόβου αποδίδεται στη δυσλειτουργία του ACC. Ενδιαφέρουσα είναι και
η άποψη για την υποενεργοποίηση της περιοχής Broca, η οποία εδράζεται στο
μετωπιαίο λοβό. Η περιοχή αυτή αποτελεί ένα από τα κέντρα λόγου του εγκεφάλου και
η υπολειτουργία της ίσως εξηγεί την πιθανή αδυναμία των ασθενών να κατανοήσουν
και να εκφράσουν λεκτικά την έντονη συναισθηματική τους κατάσταση (Hull, 2002).
Η

υποενεργοποίηση

του

mPFC

έχει

θεωρηθεί

ως

αιτία

για

την

υπερενεργοποίηση της αμυγδαλής. Υπό ομαλές συνθήκες ο mPFC ασκεί ανασταλτική
επίδραση επί της αμυγδαλής ελέγχοντας τις φοβικές αντιδράσεις. Στη διαταραχή μετατραυματικού στρες αυτή η αλληλεπίδραση αποδιοργανώνεται με αποτέλεσμα την
ανεξέλεγκτη αίσθηση φόβου. Σύμφωνα με τους Scaglione και Lockwood (2014) η
αποδιοργάνωση αυτή είναι μέρος μιας γενικότερης ανισορροπίας μεταξύ μετωπιαίων
και υποφλοιϊκών νευρωνικών κυκλωμάτων, η οποία ευθύνεται για τη συμπτωματολογία
της διαταραχής (π.χ. υπερδιέγερση, flashbacks, συμπτώματα αποσύνδεσης κ.ά.). Τα
ευρήματα αυτά, βέβαια, στην πλειονότητα τους προέρχονται από νευροαπεικονιστικές
μελέτες αντανακλώντας κυρίως συσχετίσεις και όχι αιτιακές σχέσεις.
Παρόλο που είναι λιγότερο εφικτές, οι μελέτες που βασίζονται σε βλάβες
εγκεφαλικών περιοχών προσφέρουν τη δυνατότητα ανίχνευσης αιτιωδών σχέσεων
ανάμεσα σε συγκεκριμένες δομές.

Από τέτοιου είδους έρευνες έχει φανεί ότι η

καταστροφή της αμυγδαλής ή του κοιλιακού έσω προμετωπιαίου φλοιού (vmPFC)
συνεπάγεται μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης της διαταραχής ή μειωμένη ένταση των
συμπτωμάτων (Koenigs et al., 2008. Koenigs & Grafman, 2009). Εάν αυτό αληθεύει,
τότε η προηγούμενη άποψη για τη σχέση μεταξύ mPFC και αμυγδαλής τίθεται υπό
αμφισβήτηση, διότι η βλάβη του mPFC θα έπρεπε να αυξάνει ακόμα περισσότερο τη
δραστηριότητα

της

αμυγδαλής

και

κατ’

επέκταση

τη

μετα-τραυματική

συμπτωματολογία (Koenigs & Grafman, 2009).
Σε μια μετα-ανάλυση 79 λειτουργικών νευροαπεικονιστικών ερευνών, φάνηκε
ότι η υπολειτουργία του mPFC μαζί με την υπερλειτουργία της αμυγδαλής και του
dACC συνιστούν τα πιο συχνά ευρήματα (Hayes, Hayes & Mikedis, 2012). Δηλώνεται,
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δηλαδή, ότι η υπερενεργοποίηση αφορά σε περιοχές που εμπλέκονται στην εγρήγορση
και τον εντοπισμό σημαινόντων ερεθισμάτων, ενώ η υποενεργοποίηση σε περιοχές που
συμμετέχουν στη ρύθμιση της σκέψης και της αυτόνομης διέγερσης.

Υπάρχουν,

ωστόσο, και περιοχές για τις οποίες τα ευρήματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.

Για

παράδειγμα, οι Sartory και συν. (2013) πρότειναν ότι η σημαντική δραστηριοποίηση
στο οπίσθιο μέρος του σπληνίου εμπλέκεται στα συμπτώματα αναβίωσης που
εκδηλώνουν οι μετα-τραυματικοί ασθενείς, ενώ η μικρή ενεργοποίηση στις κροταφικές
έλικες και την εξωταινιωτή περιοχή του οπτικού φλοιού θεωρήθηκε υπεύθυνη για την
εστίαση της προσοχής των ασθενών στις τραυματικές αναμνήσεις. Ωστόσο, για τα
συμπτώματα αναβίωσης, οι Ke και συν. (2015) υπέδειξαν την αυξημένη ενεργοποίηση
στη δεξιά μέση ινιακή έλικα μετα-τραυματικών ασθενών η οποία συμμετέχει στην
οπτικο-χωρική επεξεργασία των πληροφοριών.
Παρόλα αυτά, η λειτουργία κάθε περιοχής δεν είναι εντελώς αυτόνομη και
ανεξάρτητη, καθώς εκδηλώνεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ
διαφόρων νευρωνικών κυκλωμάτων.

Κάθε εγκεφαλική δομή επηρεάζει και

επηρεάζεται από άλλες δομές μέσω μιας πλειάδας συνδέσεων και κάθε σύνδεση έχει
ξεχωριστές ιδιότητες. Έχει ήδη αναφερθεί η σχέση μεταξύ mPFC και αμυγδαλής. Οι
Jin και συν. (2014) προσπάθησαν να επεκτείνουν τη γνώση για τις συνδέσεις σε
ολόκληρο τον εγκέφαλο μετα-τραυματικών ασθενών χωρίς θεραπεία και χωρίς κάποια
συννοσηρή κατάσταση. Κύριο εύρημα ήταν η δυσχερής επικοινωνία ανάμεσα στο
μετωπιαίο φλοιό και το μεταιχμιακό σύστημα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν τα εξής: (α)
αδύναμη σύνδεση ανάμεσα στον mPFC και την αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο και την
παραϊπποκάμπεια έλικα, (β) αδύναμη σύνδεση του κατώτερου κογχομετωπιαίου φλοιού
με τον ιππόκαμπο, (γ) ισχυρή σύνδεση μεταξύ οπίσθιου φλοιού του προσαγωγίου
(PCC) και νήσου. Η προβληματική επικοινωνία του προμετωπιαίου φλοιού με τον
ιππόκαμπο ίσως αντανακλά μια δυσκολία ρύθμισης των τραυματικών αναμνήσεων, ενώ
η ενισχυμένη σύνδεση PCC και νήσου ίσως σχετίζεται με την έκφραση της έντονης
εσωτερικής συναισθηματικής κατάστασης μέσα από σωματικές μεταβολές.
Τα περισσότερα από αυτά τα νευροβιολογικά δεδομένα προκύπτουν από
έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αυτό καθιστά δύσκολη τη διάκριση μεταξύ προϋπαρχόντων και
επίκτητων λειτουργικών ανωμαλιών. Οι Admon, Milad και Hendler (2013) έκαναν μία
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Τα ανατομικά και λειτουργικά προβλήματα στην

αμυγδαλή και στον dACC αποδείχθηκαν προγενέστερα της ψυχοπαθολογίας
υποδαυλίζοντας

τις

υπερβολικές

φοβικές

αντιδράσεις

και

τα

συμπτώματα

υπερδιέγερσης. Αντίθετα, το μειωμένο μέγεθος του mPFC και η δυσλειτουργική σχέση
του με τον ιππόκαμπο προτάθηκαν ως συνέπειες της τραυματικής έκθεσης που
ευθύνονται για την αδυναμία αναστολής των φοβικών αντιδράσεων καθώς και για την
απόκτηση συμπτωμάτων αναβίωσης και αποφυγής. Να αναφερθεί, ωστόσο, ότι οι
επιδράσεις των προϋπαρχόντων και των μεταγενέστερων προβλημάτων μπορούν να
αλληλεπιδρούν, αφού μια επίκτητη δυσλειτουργία μπορεί να επιδεινώσει μια
προϋπάρχουσα.

Νευροενδοκρινικά στοιχεία
Όταν ο οργανισμός έρχεται αντιμέτωπος με μία στρεσογόνο κατάσταση
κινητοποιούνται ενδοκρινικές διεργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος
και να επανέλθει η ομοιοστατική ισορροπία. Αυτές οι διεργασίες συνιστούν την
απόκριση στρες η οποία εκδηλώνεται άμεσα μέσω της δράσης του αυτόνομου νευρικού
συστήματος (αντίδραση “μάχης ή φυγής”), αλλά και έμμεσα με τη δραστηριοποίηση
του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA) που συνδέει το νευρικό με το
ενδοκρινικό σύστημα.
Τόσο το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ειδικά το συμπαθητικό μέρος) όσο και ο
άξονας HPA κατέχουν σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία της απειλής από τον
εγκέφαλο με σκοπό την κατάλληλη ανταπόκριση και συνεπώς έχουν σημασία και για τη
διαταραχή μετα-τραυματικού στρες. Ο εν λόγω άξονας συμμετέχει κυρίως στη ρύθμιση
ψυχογενών αντιδράσεων στρες και δραστηριοποιείται κατά την αναμονή της
φυσιολογικής πρόκλησης. Οι ψυχογενείς αντιδράσεις προϋποθέτουν την ενσωμάτωση
και ενοποίηση ποικίλων αισθητικών πληροφοριών, προηγούμενων εμπειριών και
τρέχουσας φυσιολογικής κατάστασης, επηρεάζονται από τα γονίδια και από το
περιβάλλον και συνιστούν βασικό στοιχείο των ασθενειών που σχετίζονται με το στρες
(Herman, 2011).
Σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του άξονα HPA, μία λογική υπόθεση είναι
ότι οι μετα-τραυματικοί ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη ενεργοποίηση του άξονα και
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Κωνσταντίνα Σπυρίδου & Ανδρέας Καστελλάκης

194

κατ’ επέκταση υψηλά επίπεδα κορτιζόλης. Παραδόξως, φαίνεται ότι τα ενδοκρινικά
πρότυπα της διαταραχής αντανακλούν μία γενικότερη μείωση στα επίπεδα αυτής της
ορμόνης. Στην έρευνα των Daniels, Richter και Stein (2004), η χρόνια χορήγηση
κορτικοεκλυτίνης

(CRF)

στον

βασικό-έξω

πυρήνα

της

αμυγδαλής

επίμυων

συνδυάστηκε με μειωμένες συγκεντρώσεις κορτικοστερόνης και προτάθηκε ότι η
αυξημένη

CRF

κορτικοστερόνης.

μπορεί

να

οδηγήσει

στην

αποδιοργάνωση

της

έκκρισης

Η μείωση της κορτιζόλης έχει αποδοθεί κυρίως σε αυξημένη

ευαισθησία του αρνητικού ανανατροφοδοτικού μηχανισμού στον άξονα HPA και σε
ακόλουθη αυξημένη απόκριση των υποδοχέων γλυκοκορτικοειδών.
Σε ορισμένες έρευνες έχει φανεί ότι ο τύπος και ο βαθμός του ψυχικού
τραύματος μπορούν να επηρεάσουν την ενδοκρινική εικόνα των ασθενών (Bremner,
Vermetten & Kelley, 2007. Meewisse, Reitsma, de Vries, Gersons & Olff, 2007.
Simsek, Yüksel, Kaplan, Uysal & Alaca, 2015). Πράγματι, η μέτρηση της κορτιζόλης
είναι ευμετάβλητη και μπορεί να καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Οι διαφορές
στα ευρήματα των ερευνών ίσως να οφείλονται σε διαφορές στις ακολουθούμενες
πειραματικές διαδικασίες, τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων (π.χ. εθνικότητα, φύλο,
αναπαραγωγικός κύκλος), την επίδραση άλλων ουσιών όπως το αλκοόλ και ο καπνός ή
τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων (Shalev, Gilboa & Rasmusson, 2011). Μπορεί,
επίσης, τα επίπεδα της να είναι χαμηλά, όπως προτείνεται σε πολλές έρευνες, και να
αυξάνονται μόνο ως απόκριση σε κάποιον στρεσογόνο παράγοντα (Nemeroff, Bremner,
Foa, Mayberg, North & Stein, 2006). Επομένως, είναι πιθανό να μην υπάρχει κάποιο
σταθερό πρότυπο στις συγκεντρώσεις της κορτιζόλης διότι αυτές φαίνεται να
αυξομειώνονται ανάλογα με τις συνθήκες.
Πέρα από το βασικό ρόλο της κορτιζόλης, έχουν αναφερθεί και άλλες ορμόνες
εμπλεκόμενες στη διαταραχή. Η αλλοπρεγνανολόνη και η δεϋδροεπιανδρο-στερόνη
(DHEA)

ή

η

θειϊκή

δεϋδροεπιανδροστερόνη

(DHEAS),

γνωστές

για

τις

νευροπροστατευτικές τους ιδιότητες, εμφανίζονται μειωμένες σε μετα-τραυματικούς
ασθενείς (Shalev, Gilboa & Rasmusson, 2011). Επιπλέον, μία αδιευκρίνιστη αλλά
πιθανή συμμετοχή είναι αυτή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς (HPT),
καθώς έχουν βρεθεί μειωμένα επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH), αλλά και
αυξημένα επίπεδα τριιωδοθυρονίνης (Τ3) στους πάσχοντες (Olff, Güzelcan, de Vries,
Assies & Gersons, 2006. Sherin & Nemeroff, 2011).

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

Η παθοφυσιολογία της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες

195

Όλα αυτά τα δεδομένα προβάλλουν μια έλλειψη ισορροπίας στην ενδοκρινική
δραστηριότητα των μετα-τραυματικών ασθενών με το μεγαλύτερο πρόβλημα να
εστιάζεται στην απόκριση στρες που διενεργείται από τον άξονα HPA. Η απορρύθμιση
αυτού του άξονα θεωρείται προβλεπτικό στοιχείο για την πιθανότητα εμφάνισης
ψυχοπαθολογίας, καθώς έχει βρεθεί ότι οι αντιξοότητες στα αρχικά στάδια της ζωής
μπορούν να επηρεάσουν τον επιγενετικό προγραμματισμό του, μεταβάλλοντας έτσι την
έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του (Anacker, O’Donnell & Meaney,
2014. Yehuda, 2009).

Νευροχημικά στοιχεία
Η νευροχημική δραστηριότητα στη διαταραχή μετα-τραυματικού στρες
χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη απορρύθμιση. Ανάμεσα στους νευροδιαβιβαστές
που έχουν ενοχοποιηθεί είναι η νορεπινεφρίνη/νοραδρεναλίνη (NE), η σεροτονίνη (5HT), τα ενδογενή οπιοειδή, τα ενδοκανναβινοειδή, το γλουταμινικό οξύ (Bailey,
Cordell, Sobin & Neumeister, 2013), το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) (Sherin &
Nemeroff, 2011) και το νευροπεπτίδιο Υ (NPY) (Shalev, Gilboa & Rasmusson, 2011).
Η συμμετοχή του νοραδρενεργικού συστήματος στο μετα-τραυματικό στρες
είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Η νορεπινεφρίνη έχει συνδεθεί άμεσα με τα συμπτώματα
υπερδιέγερσης και αναβίωσης που εκδηλώνουν οι πάσχοντες.

Κύρια πηγή

νορεπινεφρίνης είναι ο υπομέλανας τόπος (locus coerulius, LC), οι νευρώνες του
οποίου προβάλλουν σε εγκεφαλικές περιοχές που εμπλέκονται στην απόκριση στρες,
όπως ο προμετωπιαίος φλοιός, ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και ο υποθάλαμος. Μέσα
από τη σύνδεση του υπομέλανα τόπου με την αμυγδαλή και τον υποθάλαμο προκύπτει
μία αλληλεπίδραση μεταξύ νορεπινεφρίνης και κορτικοεκλυτίνης (CRF), η οποία
θεωρείται υπεύθυνη για την κωδικοποίηση των αναμνήσεων με συναισθηματική χροιά
καθώς και για το συντονισμό των ενδοκρινικών και αυτόνομων αντιδράσεων απέναντι
στο στρες (Heim & Nemeroff, 2009. Sherin & Nemeroff, 2011).
Η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής γνωστός για τη συμμετοχή του στη
ρύθμιση πρόσληψης τροφής, τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο. Οι πυρήνες της ραφής
στο εγκεφαλικό στέλεχος είναι μια περιοχή πλούσια σε σεροτονίνη και οι νευρώνες της
προβάλλουν σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές σημαίνουσες για τη διαταραχή μεταΕλεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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τραυματικού στρες, όπως ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και ο προμετωπιαίος φλοιός. Η
εμπλοκή του εν λόγω νευροδιαβιβαστή φαίνεται έμμεσα από το γεγονός ότι οι
αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
μετα-τραυματικών ασθενών, ενώ άλλες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη δράση της μέσω
των υποδοχέων της (Krystal & Neumeister, 2009).
παρορμητικής,

εχθρικής

και

επιθετικής

Επιπλέον, τα συμπτώματα

συμπεριφοράς,

κατάθλιψης

και

αυτοκτονικότητας τα οποία εκδηλώνουν άτομα με διαταραχή μετα-τραυματικού στρες
ίσως υποδεικνύουν κάποιο πρόβλημα στο σεροτονινεργικό σύστημα (Sherin &
Nemeroff, 2011).
Η έκθεση σε στρες με την παράλληλη έκκριση γλυκοκορτικοειδών θεωρείται ότι
αυξάνει την απελευθέρωση γλουταμινικού οξέος, προκαλώντας μακροπρόθεσμες
αλλαγές στη νευρωνική πλαστικότητα και επηρεάζοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου
και τη συμπεριφορά (Sherin & Nemeroff, 2011). Εκτός αυτού, η υπερβολική
γλουταμινεργικική διέγερση μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα και απώλεια νευρώνων,
ιδιαίτερα στην περιοχή του ιπποκάμπου που είναι πλούσια σε NMDA υποδοχείς αλλά
και τον προμετωπιαίο φλοιό (Heim & Nemeroff, 2009). Αυτό ίσως μπορεί να εξηγήσει
εν μέρει το μειωμένο μέγεθος του ιπποκάμπου που προτείνουν αρκετές ανατομικές
μελέτες.

Επιπροσθέτως, το γλουταμινικό οξύ και οι NMDA υποδοχείς του έχουν

συσχετιστεί με τα συμπτώματα αποσύνδεσης (dissociative symptoms) τα οποία
εμφανίζουν τα ψυχικά τραυματισμένα άτομα (Bremner, Elzinga, Schmahl & Vermetten,
2008).
Αντίθετα με το γλουταμινικό οξύ, το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) είναι
γνωστό για τις ανασταλτικές του δράσεις.

Έχει την ιδιότητα να μετριάζει τις

φυσιολογικές αποκρίσεις στρες ρυθμίζοντας κυρίως την υπερδραστηριότητα της
νοραδρενεργικής νευροδιαβίβασης. Οι Vaiva και συν. (2004), μετρώντας τα επίπεδα
GABA στο πλάσμα 108 ατόμων που βίωσαν αυτοκινητιστικό ατύχημα, διαπίστωσαν
ότι τα χαμηλά επίπεδα αυτού του νευροδιαβιβαστή λίγο χρόνο μετά την έκθεση στο
τραυματικό συμβάν, μπορούσαν να προβλέψουν την ανάπτυξη της διαταραχής έξι
εβδομάδες αργότερα.

Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα τα επίπεδα του GABA

αποδείχθηκαν χαμηλότερα στη νήσο του εγκεφάλου των ασθενών συγκριτικά με την
ομάδα ελέγχου (Rosso et al., 2014), ενώ σε μία άλλη βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα
επίπεδα GABA στο ραχιαίο-έξω προμετωπιαίο φλοιό (Michels et al., 2014). Το πρώτο
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εύρημα ίσως εξηγεί την υπερενεργοποίηση της νήσου και το δεύτερο την
υποενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού, στοιχεία τα οποία υποστηρίζονται σε
αρκετές λειτουργικές μελέτες μετα-τραυματικών ασθενών.
Οι αναφορές για πιθανή εμπλοκή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στη
διαταραχή μετα-τραυματικού στρες είναι περιορισμένες.

Εντούτοις, έχουν γίνει

κάποιες προσπάθειες να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του σε αυτό το είδος ψυχοπαθολογίας.
Για παράδειγμα, στην έρευνα των Hill και McEwen (2010) φαίνεται ότι το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα κατέχει μία ιδιαίτερη θέση στη διαδικασία απόκρισης
στρες και άρα είναι πιθανό να εμπλέκεται στη νευροβιολογική εικόνα ασθενειών που
σχετίζονται με το στρες, όπως η εν λόγω διαταραχή. Το ρόλο των ενδοκανναβινοειδών
στην αιτιολογία αλλά και τη θεραπεία της διαταραχής ανέλυσαν και οι Neumeister,
Seidel, Ragen και Pietrzak (2015).

Όσον αφορά στη θεραπεία, μία πρόσφατη

ανασκόπηση 46 μελετών έδειξε ότι η φαρμακευτική χρήση κάνναβης/μαριχουάνας
μπορεί να μετριάσει τη μετα-τραυματική συμπτωματολογία (Yarnell, 2015). Ωστόσο,
ας σημειωθεί ότι η διαταραχή μπορεί να σχετιστεί και με παθολογική χρήση κάνναβης,
αφού η συγκεκριμένη ουσία θεωρείται ψυχοδραστική, φέρει εξαρτησιογόνες ιδιότητες
και η αυτόβουλη χρήση της εκτός θεραπευτικού πλαισίου, θα μπορούσε να επιδεινώσει
την κατάσταση του ασθενή. Συγχρόνως πρέπει να επισημανθεί και η απουσία μεγάλης
κλίμακας κλινικών μελετών γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή οριστικού
συμπεράσματος στην παρούσα φάση (Yarnell, 2015).
Μολονότι

περιορισμένες, υπάρχουν αναφορές για το ρόλο των ενδογενών

οπιοειδών στη διαταραχή μετα-τραυματικού στρες (Holbrook, Galarneau, Dye, Quinn
& Dougherty, 2010. Sherin & Nemeroff, 2011) καθώς και για το νευροπεπτίδιο Υ
(NPY) (Shalev, Gilboa & Rasmusson, 2011. Sherin & Nemeroff, 2011). Μία από τις
ιδιότητες του NPY, είναι η αναστολή της δραστηριότητας της νορεπινεφρίνης
διατηρώντας υπό έλεγχο τα επίπεδα στρες έτσι ώστε να μην αποκλίνουν. Σε μετατραυματικούς ασθενείς αυτό το πεπτίδιο φαίνεται μειωμένο. Το γεγονός αυτό μπορεί να
εξηγήσει την αδυναμία τους να διαχειριστούν και να ελέγξουν τις στρεσογόνες
καταστάσεις καθώς και την ενισχυμένη νοραδρενεργική δραστηριότητα που
επιδεικνύουν.
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Αντιμετώπιση και θεραπεία
Ψυχολογική θεραπεία
Η ψυχολογική θεραπεία αποτελεί συνήθως την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης
της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες. Η αδυναμία διαχείρισης των συμπτωμάτων
και οι αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή των
ψυχικά τραυματισμένων ατόμων, μετατρέπουν τη θεραπεία σε επιτακτική ανάγκη για
την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Μία από τις πιο συχνές παρεμβάσεις είναι η
γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία (CBT) στην οποία περιλαμβάνονται θεραπείες
που βασίζονται κυρίως σε γνωστικές διαδικασίες και στην έκθεση (exposure-based
treatments). Η οφθαλμοκινητική απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία, γνωστή και
ως EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), χρησιμοποιείται εξίσου
συχνά, ενώ υπάρχουν και μερικές άλλες προτεινόμενες προσεγγίσεις (π.χ. ομαδική,
οικογενειακή θεραπεία).
Όλες οι ψυχολογικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ψυχικής
υγείας του θεραπευόμενου και την ανάκτηση της λειτουργικότητάς του. Σύμφωνα,
όμως, με τα ευρήματα αρκετών ερευνών, οι θεραπείες που είναι εστιασμένες στο
τραύμα, δηλαδή η CBT και η μέθοδος EMDR, αποτελούν τις πιο αποτελεσματικές
παρεμβάσεις συγκριτικά με άλλου είδους θεραπείες (Bisson & Andrew, 2007. Bisson et
al., 2007. Bradley, Greene, Russ, Dutra & Westen, 2005. Power et al., 2002), ενώ η
σύγκριση μεταξύ CBT και EMDR, αποδεικνύει ότι και οι δύο είναι εξίσου αποδοτικές
παρεμβάσεις (Bisson & Andrew, 2007. Bradley, Greene, Russ, Dutra & Westen, 2005.
Seidler & Wagner, 2006). Θα ήταν χρήσιμο, βέβαια, οι μελλοντικές έρευνες να μη
σταθούν τόσο στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτών των θεραπευτικών
προσεγγίσεων, αλλά να γίνει προσπάθεια εντοπισμού εκείνων των ασθενών που είναι
πιο πιθανό να επωφεληθούν περισσότερο από τον έναν ή τον άλλο τρόπο θεραπείας
(Seidler & Wagner, 2006).
Παρόλο που οι ψυχολογικές παρεμβάσεις θεωρούνται αρκετά αποτελεσματικές
(ιδιαίτερα η CBT και η EMDR), υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών που δεν ανταποκρίνεται
πλήρως στη θεραπεία και φαίνεται να φτάνει το 50% (Kar, 2011).

Οι ασθενείς

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος τραύματος, τη συμπτωματολογία, το
πολιτισμικό υπόβαθρο, τα κίνητρα, τις ικανότητες, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες τους
και είναι λογικό όλα αυτά τα στοιχεία να επηρεάζουν την προτίμηση και την
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ανταπόκριση του καθενός απέναντι σε οποιοδήποτε είδος θεραπείας (Benish, Imel &
Wampold, 2008). Κάθε τύπος τραύματος και κλινικής εικόνας, δηλαδή, αντιστοιχεί σε
διαφορετικές θεραπευτικές ανάγκες (Cloitre et al., 2010. Rumyantseva & Stepanov,
2011).
Ακόμα και σε επίσημα εγχειρίδια τα οποία παρέχουν οδηγίες για την καλύτερη
δυνατή θεραπεία των μετα-τραυματικών ασθενών, επισημαίνονται παράγοντες που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του θεραπευτικού πλάνου. Σε
αυτούς περιλαμβάνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η χρονιότητα της
διαταραχής, η καθυστέρηση στην αναζήτηση θεραπείας, το κίνητρο για αλλαγή, η
θεραπευτική συμμαχία ή οι προσδοκίες από αυτή, καθώς και η συνύπαρξη άλλων
διαταραχών ή ασθενειών (Australian Centre for Posttraumatic Mental Health, 2013).
Νευροψυχολογικοί, νευροβιολογικοί και γενετικοί παράγοντες επίσης έχουν
φανεί προβλεπτικοί για το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Οι Wild και Gur (2008)

αξιολόγησαν τη νευροψυχολογική λειτουργικότητα μετα-τραυματικών ασθενών και την
ανταπόκριση τους στη γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία. Η χαμηλή επίδοση στις
ικανότητες λεκτικής μνήμης συσχετίστηκε με μικρή ανταπόκριση στη θεραπεία. Σε
επίπεδο εγκεφαλικής λειτουργίας, η αυξημένη αμφοτερόπλευρη δραστηριοποίηση της
αμυγδαλής και του δεξιού κοιλιακού πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου, εν όψει
φοβικών ερεθισμάτων, έχει σχετιστεί με μειωμένη ανταπόκριση στη CBT (Bryant et al.,
2008). Επομένως, αλλαγές στη λειτουργία ορισμένων δομών μπορούν να καθορίσουν
την ικανότητα ή την αδυναμία του ατόμου να αντεπεξέλθει σε αγχογόνες διαδικασίες
της CBT, όπως η έκθεση. Ένα παράδειγμα για τις γενετικές επιρροές είναι η μειωμένη
έκφραση του μεταφορέα σεροτονίνης (5-HTTLPR) που έχει ενοχοποιηθεί για μειωμένη
ανταπόκριση στη CBT (Bryant et al., 2010).
Γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία (CBT)
Η αντιμετώπιση της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες πραγματοποιείται
μέσω ψυχολογικής θεραπείας που εστιάζεται στο τραύμα. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται
και η CBT η οποία αναφέρεται συνήθως ως TF-CBT (trauma-focused CBT). Κάτω από
την “ομπρέλα” της TF-CBT υπάρχουν διάφορες τεχνικές θεραπείας όπως η
ψυχοεκπαίδευση (psychoeducation), η διαχείριση του άγχους (anxiety management), η
έκθεση (exposure) και η γνωστική αναδόμηση (cognitive restructuring). Ειδικά τα δύο
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τελευταία θεωρούνται βασικά συστατικά της θεραπευτικής παρέμβασης σε μετατραυματικούς ασθενείς (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009), αν και υποστηρίζεται
ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικές μέθοδοι για εκείνους που έχουν βιώσει εμπόλεμες
καταστάσεις (Jorge, 2015).
Η TF-CBT χρησιμοποιείται και για παιδιά ή εφήβους που έχουν υποστεί ψυχικό
τραύμα.

Οι Smith και συν. (2007) έδειξαν την αποτελεσματικότητα αυτής της

θεραπείας σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 8-18 χρόνων που είχαν βιώσει ατύχημα,
διαπροσωπική βία ή υπήρξαν μάρτυρες βίας, ενώ παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και
οι Deblinger, Mannarino, Cohen, Runyon και Steer (2011) σε παιδιά 4-11 ετών που
είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Στους οδηγούς θεραπείας αναφέρεται ότι η
παρέμβαση με TF-CBT σε αυτές τις ηλικίες στηρίζεται σε στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο ακρωνύμιο PRACTICE (Australian Centre for Posttraumatic
Mental Health, 2013. Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009) (βλ. Πίνακα 1).
Παρά το γεγονός ότι η CBT είναι μία ψυχολογική θεραπεία, η επιτυχημένη
εφαρμογή της έχει σχετιστεί και με βιολογικά “θεμέλια” της διαταραχής (Kar, 2011).
Ασθενείς που εξετάστηκαν με μαγνητική τομογραφία (MRI) πριν και έξι μήνες μετά τη
θεραπεία με CBT, επέδειξαν μειωμένη εκδήλωση συμπτωματολογίας σχετιζόμενη με
αυξημένη ενεργοποίηση του ρυγχαίου πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου (rACC) και
μειωμένη δραστηριοποίηση της αμυγδαλής (Felmingham et al., 2007). Σε ανατομικό
επίπεδο, η ανταπόκριση στη CBT και η ακόλουθη μείωση της έντασης των
συμπτωμάτων έχει σχετιστεί με αυξημένο όγκο του rACC (Bryant et al., 2008).
Με εξαίρεση ένα ποσοστό ασθενών κοντά στο 50% που δεν ανταποκρίνεται
επαρκώς στη θεραπεία (Kar, 2011), η επιτυχία της CBT φαίνεται να είναι μεγάλη.
Θεωρείται μία θεραπεία με μακροχρόνια οφέλη για τους ασθενείς, καθώς έχει
εφαρμοστεί με επιτυχία από προσχολικές έως αρκετά μεγάλες ηλικίες, σε ποικίλους
τύπους ψυχικού τραύματος (π.χ. κακοποίηση, πόλεμος, ατύχημα), σε διάφορους χώρους
(π.χ. σχολεία, νοσοκομεία), σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια, σε ατομικό ή σε ομαδικό
επίπεδο (Kar, 2011), καθώς και σε περιπτώσεις συννοσηρότητας (McGovern et al.,
2009).
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Psychoeducation: εκπαίδευση γονέων και παιδιού αναφορικά με τις τραυματικές αντιδράσεις και τη
θεραπεία, πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούν οι γονείς.
Relaxation: ελεγχόμενη αναπνοή, σταδιακή μυϊκή χαλάρωση.
Affective modulation skills: αναγνώριση συναισθημάτων, θετικός εσωτερικός διάλογος, κ.ά.
Cognitive coping and processing: αναγνώριση της σχέσης μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων και
συμπεριφορών.
Trauma narrative development and processing: δημιουργία μίας αφήγησης για την τραυματική
εμπειρία του παιδιού, διόρθωση των παραποιημένων σκέψεων.
In vivo exposure: σταδιακή έκθεση στα φοβικά και σχετικά με το τραύμα ερεθίσματα.
Conjoint parent/child sessions: το παιδί μοιράζεται την αφήγηση με τους γονείς του, αντιμετώπιση
οικογενειακών ζητημάτων.
Enhancing safety/future development: αντιμετώπιση ανησυχίας για μελλοντικό τραύμα, επιστροφή
σε μία κανονική αναπτυξιακή πορεία.

Πίνακας 1. Ακρωνύμιο της TF-CBT για τη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων με
διαταραχή μετα-τραυματικού στρες (Australian Centre for Posttraumatic Mental Health, 2013.
Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).

Η μέθοδος EMDR
Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και συμπεριλαμβάνεται σε
οδηγούς θεραπείας της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες (Australian Centre for
Posttraumatic Mental Health, 2013. Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009). Κατά τη
θεραπευτική διαδικασία, ο θεραπευόμενος καλείται να επικεντρωθεί νοερά σε σκέψεις
και συναισθήματα που τον αναστατώνουν (π.χ. εικόνες από το τραυματικό γεγονός),
ενώ παράλληλα εστιάζει σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, ακολουθώντας για παράδειγμα με
τα μάτια του τις κινήσεις των δαχτύλων του θεραπευτή (EMDR Institute Inc.,
www.emdr.com). Αυτή η διττή διαδικασία πιστεύεται ότι βοηθά στην επεξεργασία των
τραυματικών αναμνήσεων, την αφομοίωση τους και τη σύνδεση τους με πιο
προσαρμοστικές πληροφορίες. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός δράσης της μεθόδου
EMDR και ο ρόλος των οφθαλμικών κινήσεων στην αποτελεσματικότητά της έχουν
γίνει αντικείμενο αμφιλεγόμενων απόψεων. Οι van den Hout και Engelhard (2012)
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παρουσιάζουν τέτοιες απόψεις και συζητούν τρεις υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας της συγκεκριμένης θεραπείας.
Η εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής από την εφαρμογή της EMDR
είναι αρκετά θετική και η αποτελεσματικότητα της έχει φανεί σε αρκετές περιπτώσεις
(McGuire, Lee & Drummond, 2014). Σε μία πρόσφατη μετα-ανάλυση των Chen και
συν. (2014), η εφαρμογή της EMDR συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της μετατραυματικής συμπτωματολογίας καθώς και με χαμηλά επίπεδα υποκειμενικής
δυσφορίας και καταθλιπτικών ή αγχωδών συμπτωμάτων. Παρόλο που οι έρευνες για
την εφαρμογή της σε ενηλίκους φαίνεται να είναι περισσότερες, η EMDR έχει προταθεί
ως επωφελής θεραπεία και για τις παιδικές ηλικίες (Rodenburg, Benjamin, de Roos,
Meijer & Stams, 2009). Επιπλέον, η Shapiro (2014) έχει προτείνει ότι η EMDR μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση τόσο ψυχολογικών όσο και φυσιολογικώνσωματικών συμπτωμάτων που οφείλονται σε δυσμενείς εμπειρίες.

Πρόσφατα, το

αποτέλεσμα μίας έρευνας έδειξε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να αποβεί
αποτελεσματική και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης (Hase et al., 2015).

Το

τελευταίο είναι ενθαρρυντικό εύρημα για την ταυτόχρονη και αποδοτική θεραπεία των
συχνών περιπτώσεων συννοσηρότητας διαταραχής μετα-τραυματικού στρες και
καταθλιπτικής διαταραχής.
Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
Είναι σαφές ότι η γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία και η μέθοδος EMDR
αποτελούν δύο θεμελιώδεις θεραπείες για την αντιμετώπιση της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Πέρα από αυτές, όμως, υπάρχουν ορισμένοι τύποι θεραπείας που
παρότι είναι λιγότερο μελετημένοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά στην
ψυχολογική ή τη φαρμακευτική θεραπεία του πάσχοντος. Η συχνότητα με την οποία
χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι, η αποτελεσματικότητά τους καθώς και οι άνθρωποι
στους οποίους απευθύνονται, είναι στοιχεία που ποικίλλουν.
Μία από αυτές τις παρεμβάσεις είναι η ομαδική θεραπεία. Μολονότι η
αποτελεσματικότητά της δε θεωρείται ίδια με εκείνη της ατομικής ψυχοθεραπείας,
διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).

Η

παρουσία άλλων ψυχικά τραυματισμένων ατόμων, ίσως βοηθά ασθενείς που πιστεύουν
πως ο θεραπευτής αδυνατεί να τους κατανοήσει εφόσον δεν έχει βιώσει και εκείνος
κάποια αντίστοιχη εμπειρία (Australian Centre for Posttraumatic Mental Health, 2013).
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Επιπλέον, εμπεριέχεται έμμεσα και το στοιχείο της υποστήριξης και της
συναναστροφής, ενώ δίνεται η ευκαιρία για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων
βασισμένων στην εμπιστοσύνη (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009). Τα ευρήματα
ερευνών έχουν δείξει ότι η ομαδική θεραπεία είναι αρκετά αποτελεσματική και η
πλειονότητα των ασθενών στους οποίους παρέχεται είναι άτομα που έχουν υποστεί
τραύμα μετά από παιδική σεξουαλική κακοποίηση ή πόλεμο (Foa, Keane, Friedman &
Cohen, 2009).
Η διαταραχή δεν επηρεάζει μόνο τον θεραπευόμενο, αλλά και τα άτομα που
έχουν άμεση σχέση με αυτόν. Είναι πιθανό, δηλαδή, κάποιες φορές η συμπεριφορά του
θεραπευόμενου να δυσχεραίνει την επικοινωνία του με τα κοντινά του πρόσωπα, ενώ
είναι επίσης πιθανό αυτά τα πρόσωπα να μη μπορούν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά
του παθόντος, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να οδηγούνται σε ρήξη. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ενδείκνυται η θεραπεία ζεύγους ή η οικογενειακή θεραπεία.

Η

χρησιμότητα αυτής της παρέμβασης διαφαίνεται μέσα από δύο τρόπους: (α)
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ή τα γενικότερα αρνητικά αισθήματα μέσα στο
οικογενειακό περιβάλλον, τα οποία έχει προκαλέσει το ψυχικό τραύμα του ατόμου και
(β) παρέχεται ενημέρωση στο σύντροφο ή τα μέλη της οικογένειας ώστε να μπορέσουν
να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν το πάσχον άτομο να ανακάμψει (Foa, Keane,
Friedman & Cohen, 2009).
Η διαπροσωπική θεραπεία είναι περισσότερο εστιασμένη στις σχέσεις του
θεραπευόμενου με τους άλλους, οι οποίες δεν αφορούν τόσο σε άτομα με παρόμοιες
εμπειρίες ή την οικογένεια του. Οι φιλικές, εργασιακές ή άλλες κοινωνικές σχέσεις
είναι και αυτές μέρος της κοινωνικής δραστηριοποίησης του παθόντος και είναι πιθανό
να πλήττονται από την παρουσία της διαταραχής. Η εν λόγω θεραπεία αποσκοπεί στην
ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ενώ δίνει
έμφαση και στην εξασφάλιση υποστήριξης από το περιβάλλον (Australian Centre for
Posttraumatic Mental Health, 2013. Markowitz, Milrod, Bleiberg & Marshall, 2009).
Υπάρχουν, επίσης, ευρήματα που δείχνουν ότι η διαπροσωπική θεραπεία συμβάλλει και
στη μείωση των μετα-τραυματικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Bleiberg &
Markowitz, 2005).
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Φαρμακοθεραπεία
Έχει γίνει πλέον σαφές ότι η διαταραχή μετα-τραυματικού στρες έχει
νευροβιολογική βάση, γεγονός που την καθιστά επιδεκτική σε φαρμακοθεραπεία. Σε
περιπτώσεις, λοιπόν, που η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση δεν είναι αρκετή, η
φαρμακοθεραπεία αποτελεί μία πιθανή πρόσθετη επιλογή. Η ψυχοθεραπεία απαιτεί τον
ενεργό ρόλο του θεραπευόμενου στη διαδικασία. Ωστόσο, είναι πιθανό ορισμένοι
ασθενείς να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τόσο άμεσα και ικανοποιητικά τα
συμπτώματά τους. Έτσι, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής αποσκοπεί στην έμμεση
μείωση της έντασης των συμπτωμάτων και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του
θεραπευόμενου, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρόσφορο έδαφος για την καλύτερη
δυνατή ανταπόκριση του ίδιου στην ψυχολογική θεραπεία.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, ως θεραπεία εκλογής για
την εν λόγω διαταραχή θεωρούνται τα αντικαταθλιπτικά και συγκεκριμένα οι
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ή οι αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης (SNRIs) (Australian Centre for
Posttraumatic Mental Health, 2013. Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009). Άλλοι
τύποι αντικαταθλιπτικών που έχουν αναφερθεί είναι οι αναστολείς MAO και τα
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs), τα οποία μολονότι παρουσιάζουν μέτρια
αποτελεσματικότητα, η χρήση τους δεν είναι τόσο διαδεδομένη καθώς διαθέτουν
αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες ή αντενδείξεις (Australian Centre for Posttraumatic
Mental Health, 2013. Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).
Τα SSRIs που αναφέρονται συχνότερα είναι η σερτραλίνη (sertraline), η
παροξετίνη (paroxetine) και η φλουοξετίνη (fluoxetine). Η δράση τους οδηγεί στη
μείωση των μετα-τραυματικών συμπτωμάτων αλλά και την αντιμετώπιση συννοσηρών
καταστάσεων,

ενώ

διαθέτουν

λιγότερες

παρενέργειες

αντικαταθλιπτικά (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).

συγκριτικά

με

άλλα

Να σημειωθεί ότι η

σερτραλίνη και η παροξετίνη έχουν εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration) για τη θεραπεία της
διαταραχής (Jeffreys, Capehart & Friedman, 2012). Από τα SNRIs, η βενλαφαξίνη
(venlafaxine) θεωρείται εξίσου αποτελεσματική με το μειονέκτημα ότι μπορεί να
προκαλέσει υπέρταση (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).
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Οι περισσότερες μελέτες φαίνεται να υποστηρίζουν τη χρήση των SSRIs και
των SNRIs (Davidson, 2006. Ipser & Stein, 2012. Jeffreys, Capehart & Friedman,
2012), αλλά τα ευρήματα για την κάθε ουσία ποικίλλουν. Για παράδειγμα, πέρα από τη
μείωση της μετα-τραυματικής συμπτωματολογίας, η παροξετίνη έχει σχετιστεί και με
μείωση των συμπτωμάτων αποσύνδεσης (dissociation) καθώς και με σημαντική
βελτίωση των διαπροσωπικών προβλημάτων έπειτα από 10 εβδομάδες θεραπείας (56%
ανταπόκριση έναντι 22,2% στη συνθήκη placebo) (Marshall et al., 2006). Όσον αφορά
στα σημεία δράσης τους, η σερτραλίνη, η παροξετίνη και η βενλαφαξίνη πιστεύεται ότι
επηρεάζουν υποδοχείς σεροτονίνης που βρίσκονται στην αμυγδαλή και σε άλλα μέρη
του νευρωνικού κυκλώματος του φόβου (Jeffreys, Capehart & Friedman, 2012).
Μία άλλη ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιείται είναι τα αντιαδρενεργικά.
Δρουν ως ανταγωνιστές της νορεπινεφρίνης, τα αυξημένα επίπεδα της οποίας έχουν
σχετιστεί με τα συμπτώματα υπερδιέγερσης και αναβίωσης που εκδηλώνουν οι μετατραυματικοί ασθενείς. Συνεπώς, η χρήση τους αποσκοπεί στη μείωση αυτών των
συμπτωμάτων (Australian Centre for Posttraumatic Mental Health, 2013. Foa, Keane,
Friedman & Cohen, 2009). Δύο γνωστά αντιαδρενεργικά είναι η πραζοσίνη (prazosin)
και η προπρανολόλη (propranolol), τα οποία παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα για
τους ασθενείς (Jeffreys, Capehart & Friedman, 2012. Pitman et al., 2002. Raskind et al.,
2003. Taylor et al., 2008).
Τα άτυπα αντιψυχωσικά έχουν προταθεί κυρίως ως συμπληρωματική θεραπεία.
Θεραπευόμενοι που παρουσιάζουν μερική ανταπόκριση στα SSRIs, μεγάλη
ανθεκτικότητα έναντι της θεραπείας ή εκδηλώνουν επιθετικότητα, παράνοια, κοινωνική
απομόνωση ή ψυχωτικά συμπτώματα σχετικά με το τραύμα, φαίνεται να επωφελούνται
από την πρόσθετη λήψη ενός τέτοιου φαρμάκου (Australian Centre for Posttraumatic
Mental Health, 2013. Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).

Η λήψη κλασικών

αντιψυχωσικών ή άτυπων αντιψυχωσικών ως μονοθεραπεία δεν ενδείκνυται (Jeffreys,
Capehart & Friedman, 2012).
Οι βενζοδιαζεπίνες (π.χ. αλπραζολάμη, κλοναζεπάμη) είναι γνωστές για τις
ηρεμιστικές και αγχολυτικές ιδιότητές τους. Ωστόσο, η χρήση τους δεν προτείνεται για
τη θεραπεία της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες, καθώς φαίνεται να υστερούν
στην αντιμετώπιση βασικών μετα-τραυματικών συμπτωμάτων, ενώ έχουν σχετιστεί και
με αρκετές δυσμενείς συνέπειες, όπως γνωστική και ψυχοκινητική έκπτωση ή
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καταθλιπτικά συμπτώματα (Bernardy, 2013. Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).
Επιπλέον, σε περιπτώσεις συννοσηρότητας με διαταραχή κατάχρησης αλκοόλ ή σε
περίπτωση λήψης οπιοειδών λόγω συννοσηρότητας με χρόνιο πόνο, η χρήση των
βενζοδιαζεπινών θεωρείται επικίνδυνη. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι βενζοδιαζεπίνες
εξακολουθούν να λαμβάνονται από τους ασθενείς σε μεγάλο βαθμό (Bernardy, 2013).
Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το
αποτέλεσμα της φαρμακοθεραπείας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ανεπιθύμητες

ενέργειες, το υψηλό κόστος των φαρμάκων, η ελλιπής συμμόρφωση του
θεραπευόμενου με τις υποδείξεις, η ύπαρξη συννοσηρότητας αλλά και η
αλληλεπίδραση φαρμάκων που ενδεχομένως λαμβάνονται μαζί. Ο Davidson (2006)
αναφέρει ότι αρκετοί ασθενείς διακόπτουν τη λήψη των SSRIs εξαιτίας των
ανεπιθύμητων ενεργειών τους (γαστρεντερικά προβλήματα, αϋπνία, αύξηση σωματικού
βάρους κ.ά.). Η διακοπή, όμως, της φαρμακευτικής αγωγής ύστερα από αρκετό καιρό
λήψης συχνά ακολουθείται από υποτροπή (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009).
Ένας άλλος παράγοντας είναι και η χρονιότητα της διαταραχής. Στα αρχικά στάδια,
δηλαδή, η δράση ενός φαρμάκου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, ενώ σε βάθος
χρόνου η αποτελεσματικότητα μπορεί να μειώνεται (Jorge, 2015). Σε περίπτωση που ο
θεραπευόμενος δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία, θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια
και να γίνουν τροποποιήσεις, για παράδειγμα με αύξηση δόσης έως το επιτρεπόμενο
όριο, με αλλαγή φαρμάκου ή κατηγορίας φαρμάκων, με πρόσθετη φαρμακευτική αγωγή
ή προσθήκη ψυχοθεραπείας (Jeffreys, Capehart & Friedman, 2012). Είναι απαραίτητο,
λοιπόν, να γίνεται εκτίμηση της θεραπευτικής διαδικασίας, να λαμβάνεται υπόψη τόσο
η κλινική όσο και η ψυχολογική και κοινωνική εικόνα του θεραπευόμενου, καθώς και
να προσαρμόζεται η θεραπεία στις οποιεσδήποτε μεταβολές της κατάστασης του
(Avedisova, 2011).

Μετα-τραυματική ανάπτυξη
Το ψυχικό τραύμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με δυσκολίες και αντιξοότητες.
Ωστόσο, υπάρχει η παράδοξη πιθανότητα να έχει και θετική έκβαση, με τη μορφή της
μετα-τραυματικής ανάπτυξης (Joseph & Butler, 2010). Οι Tedeschi και Calhoun (2004)
όρισαν τη μετα-τραυματική ανάπτυξη (post-traumatic growth) ως μία εμπειρία θετικής
αλλαγής, η οποία είναι αποτέλεσμα της “πάλης” με ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες
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καταστάσεις στη ζωή. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να προκύψει έπειτα από διάφορες
τραυματικές συνθήκες (π.χ. πόλεμος, ατυχήματα, κακοποίηση, χρόνιες ή ανίατες
ασθένειες, κ.ά.) (Ramos & Leal, 2013).
Η επίτευξη της μετα-τραυματικής ανάπτυξης εκφράζεται μέσα από ποικίλους
τρόπους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή, η αλλαγή
προτεραιοτήτων, η σύναψη στενών, θερμότερων και πιο ουσιαστικών σχέσεων με
άλλους, η αίσθηση αυξημένης προσωπικής δύναμης, η αντίληψη νέων δυνατοτήτων
στη ζωή αλλά και η στροφή προς θρησκευτικές αξίες ή υπαρξιακά ζητήματα (Ramos &
Leal, 2013. Tedeschi & Calhoun, 2004).

Φαίνεται, δηλαδή, ότι έπειτα από μία

τραυματική εμπειρία ενδέχεται το άτομο να μπει σε μία διαδικασία αναθεώρησης και
επαναπροσδιορισμού των πραγμάτων. Μέσα από την αναγνώριση της μεταβλητότητας
της ζωής, αρχίζει να προσδίδει μεγαλύτερη σημασία σε συγκεκριμένα πράγματα ή
καταστάσεις, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως πιο ικανό να αντεπεξέλθει σε
μελλοντικές προκλήσεις ενώ υιοθετεί και μία νέα φιλοσοφία για τη ζωή (Ramos &
Leal, 2013).

Αυτές οι αλλαγές βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και με τη

διαμόρφωση νέων, πιο “σοφών” τρόπων σκέψης και στάσης (Tedeschi & Calhoun,
2004).
Η έννοια της μετα-τραυματικής ανάπτυξης αποτελεί ταυτόχρονα μία διαδικασία
αλλά και μία συνέπεια (Tedeschi & Calhoun, 2004). Θεωρητικά έχει εξηγηθεί ως ένας
μηχανισμός αυτορύθμισης συνδεδεμένος με την έμφυτη βιολογική τάση των ανθρώπων
να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη δυσφορία που προκαλούν οι αντίξοες
καταστάσεις (Ramos & Leal, 2013). Πρέπει, ωστόσο, να γίνει κατανοητό ότι η μετατραυματική ανάπτυξη δε συνεπάγεται πλήρη απουσία δυσάρεστων συναισθημάτων,
καθώς δεν μπορεί να αναιρέσει το τραυματικό συμβάν. Σίγουρα προϋποθέτει μείωση
των αρνητικών συναισθημάτων, αλλά η ψυχολογική δυσφορία είναι ως ένα βαθμό
απαραίτητη για να θέσει σε ενεργοποίηση, να ενισχύσει και να διατηρήσει αυτήν την
ανάπτυξη (Joseph & Butler, 2010. Tedeschi & Calhoun, 2004).

Συμπεράσματα
Τα στρεσογόνα και τραυματικά γεγονότα συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα και
ο καθένας μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με κάποιο από αυτά. Ωστόσο, κάθε αντίδραση
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στο στρες καθορίζεται από μια πλειάδα παραγόντων, τόσο εξωτερικών όσο και
εσωτερικών. Προσωπικά και διαπροσωπικά στοιχεία, περιβαλλοντικές και γενετικές ή
επιγενετικές επιρροές αλλά και νευροβιολογικές διεργασίες δημιουργούν τις
προϋποθέσεις που κάνουν ένα άτομο ευεπίφορο ή ανθεκτικό απέναντι στην εκδήλωση
μετα-τραυματικής ψυχοπαθολογίας.
Η πρόοδος στον τομέα των νευροεπιστημονικών μελετών έχει συμβάλει
σημαντικά στη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών “γέννησης” και διατήρησης της
διαταραχής μετα-τραυματικού στρες. Η εύρεση αυτών των μηχανισμών συνεπάγεται
εύρεση πιο εστιασμένων και πιο κατάλληλων μεθόδων θεραπείας.

Οι διαθέσιμες

θεραπευτικές επιλογές είναι ικανοποιητικές έως ένα βαθμό, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό
ασθενών που δεν επωφελείται πλήρως από αυτές (Kar, 2011).

Συνεπώς, κάθε

ερευνητική προσπάθεια αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά στη βέλτιστη αντιμετώπιση της
διαταραχής. Η άμεση φαρμακευτική παρέμβαση σε περιοχές που μεσολαβούν τη
μάθηση και την εξάλειψη του φόβου θεωρείται ένα ενεργό πεδίο έρευνας που δυνητικά
θα αποφέρει ενδιαφέροντα ευρήματα (Jorge, 2015).
Παρόλα αυτά, κατά την εκτίμηση των δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά
με την εν λόγω διαταραχή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι περιορισμοί των
ερευνών. Διαφορές στη μεθοδολογία, τους τύπους δειγμάτων, τον τρόπο αξιολόγησης
και μέτρησης των μεταβλητών, η ύπαρξη συννοσηρών καταστάσεων, η χρήση
φαρμακευτικών ουσιών, ο υποκειμενικός χαρακτήρας των αυτο-αναφορών των
ασθενών και αρκετοί άλλοι παράγοντες επιδρούν στα αποτελέσματα μειώνοντας την
εγκυρότητά τους και περιορίζοντας τη δυνατότητα γενίκευσης τους. Να σημειωθεί,
επίσης, ότι τα ευρήματα των περισσότερων ερευνών που εξέτασαν άτομα με διαταραχή
μετα-τραυματικού στρες έχουν προκύψει με βάση τα κριτήρια διαφόρων εκδόσεων του
DSM. Ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται τα διαγνωστικά κριτήρια σε κάθε έκδοση του
εγχειριδίου επηρεάζει κατά πολύ τη διερεύνηση των περιπτώσεων μετα-τραυματικής
ψυχοπαθολογίας και κατ’ επέκταση τα ευρήματα που την αφορούν.
Η συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή, λοιπόν, διαθέτει μία πολυπλοκότητα, η
οποία απαιτεί μία πολυδιάστατη προσέγγιση προκειμένου να εξηγηθεί (Jakovlević et
al., 2012). Η διαταραχή έχει να κάνει με την “ιατρική” εικόνα του ασθενούς, με το
ποιός είναι ο ασθενής, με το πώς και τι σκέφτεται, με το πώς δρα, με τις αξίες που έχει,
καθώς και με τα συστήματα με τα οποία αλληλεπιδρά (π.χ. οικογένεια, κοινωνία,
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Όλα αυτά σχετίζονται με την πιθανότητα ψυχικού τραύματος ή

εκδήλωσης μετα-τραυματικής ψυχοπαθολογίας, αλλά και με την αντιμετώπιση αυτής.
Η ουσία της αντιμετώπισης, ωστόσο, δε βρίσκεται στη θεραπεία της διαταραχής, αλλά
στη θεραπεία του ατόμου και όλων αυτών που τον “συνοδεύουν”. Όπως είπε και ο
William Osler «Ο καλός γιατρός θεραπεύει την ασθένεια. Ο εξαιρετικός γιατρός
θεραπεύει τον ασθενή».
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Pathophysiology of post-traumatic stress disorder

Constantina Spyridou28 & Andreas Kastellakis29

Abstract
Background: The experience of a sudden and stressful event can potentially cause posttraumatic stress disorder (PTSD). This paper attempts to provide an overview of literature on
PTSD regarding its clinical features, risk factors, pathophysiologic aspects, as well as the
available therapeutic options. The purpose of review is the presentation of the latest data about
PTSD as well as the deeper understanding of the neurobiological and psychological aspects of
it.
Results: Studies focusing on etiology of the disorder support that a variety of environmental,
biological and cognitive factors influence vulnerability or resilience to stress, including geneenvironment interaction and epigenetic processes during development. Variables of age and
gender have an impact on clinical expression of PTSD, too.

Structural and functional

abnormalities in brain regions involved in stress, memory and emotion regulation, especially of
fear, have been reported, while neuroendocrine and neurochemical activity seems deregulated.
Psychotherapy is recommended as a first line of treatment for PTSD, but medication is also
administered if needed. Worth-mentioned is the experience of post-traumatic growth in which
trauma is seen as an opportunity for personal, mental and spiritual, growth.
Conclusion: In recent years, there has been significant advance in information about PTSD.
The theoretical approaches and the results of clinical trials have critically contributed to the
understanding of this mental disorder, making its successful treatment more possible.

Keywords: post-traumatic stress disorder, psychological trauma, pathophysiology, treatment,
post-traumatic growth
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Changes in highest luminance of the backgrounds do affect the lightness
of targets in Simultaneous Lightness Contrast

Rafaela - Argyri Tsouvalou30 & Elias Economou31

Abstract
The Anchoring theory of lightness account for Simultaneous Lightness Contrast is based on
calculations performed within the local groups of the targets with their respective backgrounds.
Because the highest luminance is different in those groups, the illusion emerges. However
recently Maniatis (2015) has claimed that equalizing the highest luminance in the two groups
does not affect the illusion.
We tested this claim by having observers match the lightness of the targets in a standard
and 3 variants of the SLC illusion in which we placed lines of different width on the two
backgrounds (white stripes on the black background and black stripes on the white).
Our results strongly suggest that changing the highest luminance of the backgrounds in
SLC defines the size of the illusion. These results are taken to support the explanation provided
by Anchoring Theory.

Keywords: lightness perception, Simultaneous Lightness Contrast, Anchoring theory, grouping,
visual illusions

Introduction
Simultaneous Lightness Contrast (SLC) (Figure 1) has been the source of great
debate in color vision since the beginning of the previous century. The main reason for
this is that SLC violates the (still highly regarded) “constancy hypothesis”, according to
which equal stimulations in the retina produce equal percepts 32. Hering (1874/1964)
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discussed SLC as the best manifestation of the aforementioned doctrine. He forecasted
a neural mechanism that was responsible for affecting the two targets in SLC
differently, thus causing them to differ in lightness. This mechanism was later shown to
be lateral inhibition (Hartline et al., 1956) and all current low-level theories of lightness
are rooted in its operation.

Figure 1: The Simultaneous Lightness Contrast illusion. The square on the black background
appears lighter than the one on the white background although both have the same luminance.

The generic explanation of SLC according to these theories is as follows; the
receptors corresponding to the gray square on the white background are relatively more
inhibited than those corresponding on the gray square on the black. Benary (1924)
emphatically contested this claim early on. He designed an illusion in which lateral
interactions for the two targets were equal but nevertheless an illusion emerged,
probably as a result of gestalt organizational principles (Figure 2). Many followed this
line of research and showed that lateral inhibition cannot account for a score of
“contrast” illusions (Economou et al., 2015; Adelson, 2000; White, 1981).
Still lateral inhibition was seen as the best explanation for the basic SLC illusion
and the rest of the contrast effects that could not be accounted for where deemed to
manifest higher order effects on the visual system.
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Figure 2: The Benary illusion. Although lateral interactions on the gray squares are equal, the
target appearing to rest on the black cross appears lighter than the target appearing to rest on the
white background.

Gilchrist and his colleagues (1999) published a theory that was based on several
computations performed by the visual system within surface groups following certain
rules of gestalt organization. According to this account surfaces are grouped together in
groups following traditional gestalt organizational principles.

For each group the

surface with the highest luminance is axiomatically assigned the value of white. All
other surfaces are assigned color values depending on their luminance ratio with the
highest in the group.
It is possible that a surface belongs simultaneously to more than one group.
Indeed, in most complex scenes this is the case more often than not. It follows that one
surface will have as many lightness computations for as many groups as it belongs to.
Its final lightness value is an average of all those computations, weighted for group
coherence, meaning that computations within stronger groups carry more weight.
This scheme applies to SLC as well. The gray targets belong to their respective
backgrounds (local frameworks) but at the same time to the whole display (global
framework). Their computations within the global framework come out equal. Both
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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targets stand in a 5:1 luminance ratio with the anchor of this group, which is the white
background (highest luminance). So their value is 5 times lower than white, namely
middle gray. The target on the white background is also computed locally to be middle
gray as the anchor in this local group is also the white background. So the final value of
the target on the white background will be middle gray33. However the target on the
black background is the highest luminance in that group so is automatically computed
white. Its final value will be between middle gray and white, but closer to middle gray
as this computation comes from a stronger group (more surfaces, larger area).
The anchoring account of SLC has held up pretty well against testing with both
novel displays and variations of the SLC (for a full review see Gilchrist, 2006).
Recently however Maniatis (2015) showed that placing a small white square inside the
black background and a small black square inside the white background does not seem
to change the illusion. This display is shown in Figure 3. Maniatis goes on to claim
that since changing the highest luminance in the group does not produce a difference in
the illusion, the anchoring account of SLC is false.

Figure3: Variation of SLC by Maniatis. The claim is that the two targets should look identical
now because of the smaller squares inserted in the backgrounds.

33

Actually the local value of this target is somewhat lower than middle gray due to scaling effects not

discussed here. For a more comprehensive view see Economou et al., 2007.
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There are several problems with this view and a theoretical response has already
been given by Gilchrist (2014). First of all this criticism does not solely concern
Anchoring Theory but virtually every lightness theory that exists today, as all should
predict some change in the illusion when white area is added to the black background.
Second, the criticism is based on accepting a null hypothesis, namely that the illusion
does not vary (dependent on the manipulation), instead of producing a positive effect
that is not predicted by Anchoring Theory. This is even worse in this case as Maniatis
provides no empirical data in support of her observation.
We decided to test Maniatis’ central claim directly. We created variants of the
SLC illusion shown in Figure 4. We overlaid the black background with white stripes
varying in thickness, and the white background with respective black stripes. Doing
that should successfully change the highest luminance in the framework with the black
background and reduce the illusion. The thickness of the stripes was varied in order to
see if changing the area of the highest luminance in the black framework affects the
illusion. Anchoring theory clearly predicts that a reduced illusion will be obtained as
the thickness of the stripes increases.

Figure 4: Variation of SLC used in our experiment. The black background is overlaid with thin
white stripes and the white background is overlaid with thin black stripes.
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Method
Participants.
Forty observers were randomly assigned in one of four groups (between Ss
design). The participants were recruited through the Psychology Department’s observer
pool and were compensated for their participation in the experiment with credit towards
a course in cognitive psychology. Participants had normal or corrected to normal
vision.
Stimuli.
The generic stimulus used in the experiment is shown in Figure 3. Targets
measured 4x4cm and backgrounds 12x12cm. The stripes had a width of 0.75mm, 2mm
and 3mm in the respective conditions.
The targets had a luminance of 41.4 cd/m2 corresponding to a 5.0 on the Munsell
scale. The black and white backgrounds had luminance values of 6.53 cd/m2 and 188.5
cd/m2 corresponding to Munsell values of 2.0 and 9.5 respectively.
Directly below the illusion a standard Munsell scale with 16 chips of varying
luminance was simulated.

Room lights were turned off and the only ambient

illumination in the room came from the computer screen.
The stimuli were presented on an LG flatron 23 inch monitor powered by an
Intel® Core™ i5 computer. Observers viewed the display from a distance of 70cm with
their heads resting on a chin rest.
Procedure.
Each observer gave two lightness matches for the two gray squares. The order
of the matches was counterbalanced. Observers were instructed that there were no right
or wrong answers in this experiment and their unbiased perceptual response was
required. There were no time limitations for the match.
Results
All data were analyzed using SPSS v22. Munsell values were transformed into
log reflectance units. We subtracted the value of the targets on the white background
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from the values of the targets on the black background and considered the difference to
be the size of the illusion that each observer estimated. Positive numbers mean that the
target on the black background was seen lighter and negative numbers mean that the
target on the white background was seen lighter. The mean illusion sizes for all
conditions are presented in Figure 5.

Figure 5: Mean illusion size across the four conditions used in our experiment. As the
thickness of the stripes increases, illusion strength decreases. Bars above the line indicate
illusions in the regular direction and bars below the line indicate reversed illusions.

We used a simple One-way ANOVA to compare the illusion sizes across
conditions. The analysis revealed a significant effect of background type on illusion
size F(3, 36) = 3,08, p = .04.

Subsequent post-hoc two tailed T-tests revealed

significant differences between the standard display and the 3mm display (p< .01), and
between the 0,75mm display and the 3mm display (p < .05). Also the difference
between the standard and the 2mm display approached but did not reach significance (p
= .07). Had we tested with a one tailed T-test this difference would probably be
significant as well.
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The results show that increasing the thickness of the stripes in our display
reduces the strength of the SLC illusion, contrary to Maniatis’ claim and in accordance
with Anchoring Theory predictions.
Discussion
The results presented here cannot be misinterpreted. They clearly show that
changing the highest luminance relationships in SLC affects the size and indeed even
the direction of the illusion. This strongly supports Anchoring Theory against the
Maniatis critique. When the backgrounds in SLC are overlaid with the thinnest stripes
some reduction in the effect is observed albeit not statistically significant. Thickening
the stripes further however produces a reduced effect at 2mm (almost zero illusion) and
a slight reversed effect with the 3mm lines.
This was not surprising as there have already been empirical data in accordance
with ours.

Economou et al. (2007) had created a variation of SLC to test the

belongingness relationships in the illusion and they found that placing rings around the
targets in SLC that had opposite colors from the backgrounds reverses the illusion. The
same authors systematically varied several grouping parameters in SLC using their
Reverse Contrast illusion (Economou et al., 2015) and found strong dependence of the
size and direction of the illusion to grouping relationships in the display.
So why don’t we see a reduced effect in the Maniatis display? While her display
is not detrimental to the anchoring account, the aforementioned question still warrants
an answer. First of all let us mention that her display is essentially a de-articulated
variant of the Dungeon illusion created by Bressan (2006) and shown in Figure 6. In
that display adding more squares around the target reverses the illusion as predicted by
anchoring theory. If one combines this with the results from the Reverse Contrast study
by Economou et al., will realize that there are several possible reasons why there is not
an observable reduction in the SLC illusion with the Maniatis display.
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Figure 6: Bressan’s Dungeon illusion. A reversed contrast effect caused by the squares that
group with the gray targets.

First area might be low, so that the small white square in her display cannot
anchor the whole group. Second, articulation is low. Third, grouping with the target is
weak. Let us examine those in turn.
Area is central to Anchoring theory and effects of area on lightness have been
presented regularly in literature (Guclu, & Farell, 2005; Bonato & Gilchrist, 1999;
Diamond, 1953). In our display, increasing the area of the stripes seems to be related
with observable illusion changes. So it is possible that making the squares larger in the
Maniatis display would produce a reduced effect.
Articulation has been also shown to exert strong influence on lightness
(Radonjic & Gilchrist, 2013; Zdravkovic & Gilchrist, 2010; Bressan & Actis-Grosso,
2006; Giotaki et al., 2005; Gilchrist & Annan, 2002; Adelson, 2000). In their Reverse
Contrast study Economou et al. varied the articulation of the context bars in the illusion
and observed a decrease in illusion strength. In their most de-articulated version with
just two context bars for each target (which is also comparable with the Maniatis
display) they obtained essentially a zero illusion, exactly as Maniatis claims should be
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the case with her display. So adding a couple of more squares in her display might also
produce a reduction in the illusion.
Grouping between the two squares in the Maniatis display relies solely on one
principle, size similarity (note that the squares in her original display do not have the
same size with the targets). All the other grouping principles do not exist in her display.
Proximity is low, there is no good continuation or border alignment and shape similarity
is not unique to the targets and the small squares but is shared by the backgrounds as
well. All these are critical in order to group two surfaces together. And in order for a
surface to be affected (lightness-wise) by the luminance of another surface, they have to
share some degree of belongingness.
All these three factors might contribute to the null result with the Maniatis
display, however this study cannot enlighten us with respect to which of the three
factors is responsible or the degree of their contribution to the effect. At this point we
should also remind that there are no data published on Maniatis’ display. Although we
consider it improbable to find an effect a proper study with her original display should
be conducted in the future.
A final point concerns the low-level account of our results. We did not create
this study to test between theories of lightness perception. As we mentioned in the
introduction we believe all theories would predict the pattern of results obtained in our
study. However we did not test our displays on simulations of theories like ODOG
(Blakeslee & McCourt, 2004) so we cannot argue strongly on this point.
In conclusion, we show that adding white stripes on the black background and
black stripes on the white background of the SLC illusion affects the strength and its
direction, contrary to the critique by Maniatis based on her display. Our study strongly
indicates that anchoring within perceptual groups is a valid model of Simultaneous
Lightness Contrast.

Acknowledgments: We would like to thank Alan Gilchrist and Suncica Zdravkovic for our
discussions on the display used in the experiment and Andreas Kastellakis for providing very
helpful input on the manuscript.
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Αλλαγές στην υψηλότερη φωτεινότητα των φόντων στην πλάνη της
Ταυτόχρονης Χρωματικής Αντίθεσης επηρεάζουν το χρώμα των
στόχων.

Ραφαέλα - Αργυρή Τσούβαλου34 & Ηλίας Οικονόμου35

Περίληψη
Η ερμηνεία της Θεωρίας του Σταθερού σημείου για την πλάνη της ταυτόχρονης χρωματικής
αντίθεσης βασίζεται σε χρωματικούς υπολογισμούς που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο
ανάμεσα στους στόχους και το φόντο τους. Η πλάνη δημιουργείται διότι η επιφάνεια με την
υψηλότερη φωτεινότητα είναι διαφορετική ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες επιφανειών.
Ωστόσο πρόσφατα η Μανιάτη (2015) υποστήριξε ότι η εξισορρόπηση των επιφανειών με την
υψηλότερη φωτεινότητα στα δύο πεδία δεν επηρεάζει την πλάνη.
Ελέγξαμε αυτόν τον ισχυρισμό με ένα πείραμα όπου παρατηρητές ταύτισαν χρωματικά
τις επιφάνειες στόχους της πλάνης στην κλασική της μορφή και σε τρεις παραλλαγές στις
οποίες τοποθετήσαμε ένα πλέγμα κάθετων γραμμών (που είχαν διαφορετικό πλάτος σε κάθε
συνθήκη) σε κάθε φόντο (λευκές γραμμές στο μαύρο φόντο και μαύρες στο λευκό).
Τα αποτελέσματά μας ξεκάθαρα δείχνουν ότι τυχόν αλλαγές στις υψηλότερες
φωτεινότητες των πεδίων στην ταυτόχρονη χρωματική αντίθεση καθορίζουν το μέγεθος της
πλάνης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως συμβατά με την ερμηνεία της Θεωρίας του
Σταθερού σημείου.

Λέξεις κλειδιά: αντίληψη ουδέτερων χρωμάτων, Ταυτόχρονη Χρωματική Αντίθεση, θεωρία
του Σταθερού Σημείου, ομαδοποίηση, οπτικές πλάνες.
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The Palliative Function of Narrative for Children with End-Stage Cancer
and the Psychopoetics of Resilience.

Aliki Chiotaki36

Summary
The present study focuses on the multiple palliative function of narrative in the frame of the
palliative care for children with end-stage cancer. Narrative of today can be a useful tool in the
psychologist’s hands to meet children’s psychological and spiritual needs, to appease fears and
to give clear and honest answers to their anxious questions facing death and illness. Narrative
is helpful for the support of the whole family and of the caregivers, volunteers and health
professionals and a way to encourage the activation of resilience in all these people. With the
basic criteria of the intercultural quality and of the credibility and preciseness we have chosen
four stories written by authors who as parents have a personal experience of the loss and illness
or have performed a thorough investigation of the subject. These stories serve as a model to
explain the possibilities of the narrative for the support of the little patients and of their parents
and caregivers. For the general public, these narratives can serve as a source of information and
familiarization with an innovate interactive biopsychosocial model of care, based on
participatory type and useful for all people, patients and caregivers, children and adults alike.

Keywords: Children with end-stage cancer, Narrative in children’s care, Resilience, Models of
medical care, Palliative care.

A. Objection of the Study
The main propose of the study that follows is to examine and determine the
importance and multiple supportive and beneficial functions of narrative in the frame of
palliative care provided to children with end-stage cancer. Specifically examined are
the benefits the use of storytelling can provide to young cancer patients, their family
members, and especially to their siblings, but also to caregivers, be they professionals
36
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or volunteers. Finally, the study examines whether a literary narrative that has its main
character a young patient with end-stage cancer, or one that refers in a different way to
the subject of pediatric cancer, may be useful to the general public.

B. Terms and Questions
In an old French film entitled, Le petit Prince a dit (The little Prince said), by
director Christine Pascal (1992), the ten-year-old heroine, Violette, a patient with endstage cancer, invents an image to describe her imminent death. She recounts her dream
to her father: a butterfly leaves from her head (the little girl suffers from brain cancer)
and flies with her to a country landscape. Her father, who is a physician-researcher,
lying to her, refutes the imminence of her death. To explain what is happening to her,
he uses medical terminology and tries to draw a rough sketch of the destruction of brain
cells. The father here appears to represent the so-called “biomedical model” in medical
education - as opposed to the holistic “biopsychosocial model” (Christakis, 2008;
Engel, 1997; Frankel et al., 2003; Papadatou, 2009) - which here seems not enough to
meet the psychological needs of the little girl (Mc Sherry et al., 2007). Violette isn’t
seeking for false hopes, and she is not especially interested in the biological side of
death, as she is in the psychological, and even the spiritual. The agonizing questions
that concern her are, “How is it when you die?” “What do you feel when you die?”
“Where do you go after you die?” Similar questions are posed in children’s narratives
presenting heroes who are children with end-stage cancer. Even in real life children
with end-stage cancer often ask similar questions (Mc Sherry et al., 2007; Papadatou,
1991; Wass, 1991).
As relevant research has shown, even the youngest children when reaching the
end of their lives show an awareness of the situation, and it is useless for health
professionals and family members to try to conceal it from them (Hatira, Liossi, &
Kostopoulou, 2012; O’Halloran, & Altamier 1996; Spinetta, 1982).

However,

implacable questions arise: What answers can we give to a child concerning such a
heavy and loaded subject, as is his soon imminent death (Papadatou, 1991)? How can
we offer psychological support to the child’s family circle, to the parents and siblings?
How can we help the caregivers, professionals or volunteers? How can we encourage
the activation of resilience in all these people (McCubbin et al., 2002)?

Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016

The Palliative Function of Narrative for Children with End-Stage Cancer

239

Here we must define resilience as a dynamic and multidimensional concept
(Pooley & Cohen, 2010; Rutter, 2012), which is activated in a positive manner in the
duration of and after exceptionally stressful and painful situations, such as disease and
death, and it allows the efficient management of the difficulties and trauma undergone,
preventing psychopathological conditions. Children’s resilience can be constructed and
cultivated by psychological interventions in different environments (Froelich-Gildhoff
& Roennau-Boese, 2015; Ungar, 2012).

Resilience depends on a number of

psychosocial factors, and therefore is defined in an interdisciplinary way (Chiotaki,
2013; Fletcher, & Sarkar, 2013).
Narratives on the death of a child with cancer can be used as a useful tool in the
hands of a psychologist in order to provide support and even to help activate resilience.
Readers of books with relative subject, or listeners, mainly in the case of preschool-aged
children, can be the little patients to whom palliative care is provided. The present
study aims to highlight the palliative quality of the narrative and the value of the story to
the psychological support of sick children. However, the whole family, parents and
siblings, even health professionals, and even volunteers involved in palliative care can
receive psychological support through contact with the literary narrative for children.
The underlying goal is the activation of resilience in all these people.
In general terms, the specialized children’s narrative offers psychological
preparation for real life (Heath et al., 2005; Sridhar, & Vaugh, 2000; Wass, 1991)
especially when it successfully reproduces reality with precision and penetration, and
particularly in cases where the authors have a personal experience (Loedec, 2006; Sinis,
2015) and employ “the human capacity to organize and transmit this experience in a
narrative form” (Bruner, 2003) or have performed a thorough investigation of the
subject (Nicholls, 2008). Furthermore, narratives for children, written in children’s
books, due to their ability to be accessible to all, have the advantage of not discouraging
even an unskilled reader, regardless of his age.
The term “Psychopoetics”, conceived of in the past by Narratology, to bring
forth an interdisciplinary approach to Literature, upon which the psychoanalytic side
was favored (Bal, 1984), here is used to declare the conception of children’s narratives
not only as literary work, but mainly as a psychological tool. For this reason the four
books with which we are mainly dealing, the texts of the writers Catherine Loedec
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(Falikou, 2006), Christos Sinis (The cancer dragon, 2015), Erich- Emmanuel Schmitt
(Oscar and the lady in pink, 2005) and Sully Nicholls (Ways to live forever, 2008), were
chosen with the basic criteria of how supportive they may be in the transmission of
emotions (Heath et al., 2005) and even as regards the enhancement of the resilience of
the readers. Another criterion is the intercultural quality of the narrative, that is to say
the possibility to be clear and useful to many people with different cultures and
mentalities. Readers as young patients, siblings, parents or care-givers can easily
identify with the corresponding characters (Heath et al., 2005)

C. The Narrative as modelization of a difficult reality
The experience of accompanying dying children in the journey through life and
death is described with affecting precision by psychologists (Hatira, 2000; Hatira,
Liossi, & Kostopoulou, 2012; Papadatou, 1991). The need for psychological support,
but also the difficulties that exist in terms of preparing a young child to face death, are
underlined by Anne Auvrignon, oncologist-pediatrician at the Parisian hospital, Armand
Trousseau, while wondering if a narrative could provide relief and answers to a
preschool-age child (Auvrignon, Leverger, & Lasfargues, 2008). In this context, the
mother of her young patient, in the last 48 hours before his death, devised and recounted
a story to accompany and reassure the child in his last moments. Later this story was
recorded and it was illustrated with great success. Thus, it was born the book Falikou,
written by Catherine Loedec and illustrated by Jorg (2006). It is a poetic narrative based
on metaphor and allegory, since the mother had decided from the beginning not to
mention the name of the disease nor the word “death”, an attitude common even in
adults’ narratives about this subject (Sontag, 1977; Teucher, 2003). However, on the
back cover of the book, the hospital’s doctor informs the reader as to when and how the
book was created.
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The colorful scene of the narrative is an exotic village in nature, where in an
idyllic cottage lived a loving and happy large family. The illustrator presents the time
of the evening meal, a happy hour, says the text, when each member tells of how he
spent the day, which symbolically displays and documents the emotional ambience as
being a warm one, and shows the family bonds (see picture A). But one day, the little
Falikou, the third son of the family, feels an irresistible force that pushes him to
definitely leave the village, and he asks how that will happen. Then the mother tells the
little boy about the long road that often very old people take to leave. The parents
accompany the child in the beginning of that road, they say goodbye to him with
affection (see picture B), and the mother assures his son that in her mind she will be
saying goodnight to him every night as she gave each of his siblings a kiss in turn, one
by one. The parents then explain why they have to stay behind to keep alive the
memory of the child in the village and to care for the rest of the family.
The similarities between the story and reality are easily recognizable: The
village corresponds to life and the journey to death. Here the metaphor attempts to
operate more as a “modelization of reality” and not as an exaggerated and unconvincing
beautification of it (Sparkes & Smith, 2011). The narrative avoids the use of medical
terms scaring the little child, but it honestly states that it is impossible to cancel or to
postpone this journey. The narrative avoids the use of medical terms scaring the little
child, but it honestly states that it is impossible to cancel or to postpone this journey.
Moreover, as research has shown, in similar situations even very young children are
aware of the definitive and irrevocable nature of death (O’Halloran, & Altamier, 1996).
The narrative also explains how it is impossible for the parents to accompany their son,
no matter how much they love him. However, the assurance that his loved ones will
Ελεύθερνα, Τεύχος 8, 2016
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remember him acts, as much as possible, in a reassuring way for the little patient–
listener. The book was used by the department of Pediatric Hematology and Oncology
Hospital Armand Trousseau for reading to patients, as well as a starting point for oral
narrative, and it operated as a supportive tool for thirteen cases of dying children to
provide psychological support to them and their families (Auvrignon et al., 2006).
This narrative can be used to offer support primarily for the siblings of the little
patient.

The story can work relatively reassuringly even for them.

It indirectly

reassures the younger readers that the family will continue to remember with affection
the little sibling who has left and that, after his death, the parents, despite their grief,
will not fail or be absent, rather they will continue to live and will be able to care for
their other children with affection and devotion (Bonanno, 2004).

The siblings

therefore will not be left alone to feel neglected (Wilkins, & Woodgate, 2005). Here let
us remind one how often in families that have been put through the difficult trial of
pediatric cancer, parents are forced to devote their energy to the care of the sick child,
so often the siblings exhibit negative reactions as emotional instability, rivalry, or
rejection (Bluebond-Langenr, 1996; Kübler-Ross, 1997; Karambela, Hatira & Damigos,
2011; Wilkins & Woodgate, 2005).
Indeed, the mother says she will continue to say goodnight to her children in the
same order every night, first to the older and then to the younger, and she repeats each
of the children’s names. She repeats also all the scenes that the third-person narrative
has already outlined to present life in the village before Falikou was hospitalized and
assures that some things will keep going on as always: The friends of Falikou will still
play, his father will still every day go to hunt with his eldest son and bring home food.
With repetition, the necessary return to regularity is declared to provide the
children a sense of security. After the departure of the little brother, life will continue as
it did before for the family. This maintenance of the routine in the family life is a
crucial component to resilience and helps the members to bind together with regular
contact and order.

The continuation on everyday life and occupations and the

connection with friends and family is an important support for children struggling with
the loss of the sibling (Heath & Cole, 2012). In this context, it is not unreasonable to
expect that the experience of loss as a shared tribulation and the joint preservation of the
memory of the deceased child will further strengthen bonds between family members.
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Family cohesiveness is an important factor to promote resilience (Patterson, 2002;
Walsh, 2006). After this trial, probably family will be more coherent and stronger
(Patterson, Holus, & Gurney, 2004; Walsh 2006).
When the mother says goodbye to her little boy, she tells him “Go to discover
what there is on that road.” Death is presented therefore as something unknown that the
small child should “explore” on his own, but not something that is necessarily dreadful
and frightening. This very simplified Platonic starting point is met in other excellent
children’s narratives with related subject matter. Although the Falikou affair unfolds in
a paradisiacal environment, amidst unspoiled nature, with rich vegetation and many
animals, as the illustrations show, there is no reference whatsoever to Biblical narrative
about the afterlife or about a particular type of religious paradise. For this reason, this
story can be useful for many people with different cultural backgrounds and origin and
completely different worldviews (Waller, 2001).
A similar most painful experience from the parent’s side is documented in a
Greek picture book. The author, Christos Sinis, a father-doctor whose young daughter
lost her battle with death, has written the story, The Cancer Dragon (2015) to narrate
what exactly happened. The Cancer Dragon grabs the little girl, Neni, and unfortunately
nobody manages to prevent her abduction, neither with the love of her siblings nor with
the care of her parents. Here the author uses metaphor and allegory, not only to allow
the delicate development of such a difficult subject, but also to serve again as a
“modelization” of reality. The folktale element neither precludes the name of the
disease in any way, which is there already in the title of the book, nor the representation
of it, which is relatively realistic, as the family observes the little girl “struggling,
resisting with all her strength and courage, changing day-by-day, becoming thinner and
weaker losing her beautiful hair.” Moreover, it is clearly stated that, “this fairytale had
a different type of ending than the usual fairytales do, and the Cancer Dragon gets the
valiant knight.”
The book, dedicated to Neni’s mother and to all mothers who have found
themselves in a similar position, is aimed primarily at families who have already
experienced the loss, and even to health professionals who give palliative care to
children with cancer. The narrative could offer support to these people. Although the
story is of course sad and the illustration of Nikos Giannopoulos uses mainly cold and
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dark tones, the sensation one is left with from the narrative is relatively optimistic as a
kind of catharsis (Sridhar & Vaugh, 2002).

Little Neni has gone, but her family

continues to struggle, united and loving, and in cooperation with other people, parents,
friends and healthcare professionals, often with positive results. The book reassures
those who are fighting for the care of children with cancer “…have seen sometimes—or
many times, rather—the dragon be defeated and to flee far away.”
The narrative promotes in a successful way the concept of resilience, which here
is manifested as a tireless energy, inner strength, and fervent motivation, in terms of
what is offered by people who are involved in the care of child cancer patients. A
practical example is the author himself, who is struggling with many ways to improve
the treatment and living conditions of children with cancer and their families, as stated
on the biographical note in the last pages. In his story, indicated in an indirect way, the
concept of resilience emerges from an eco-systemic perspective in multiple dimensions
(Kourkoutas, 2008; Ungar, Chazinour, & Richter, 2013), as something that is cultivated
in various interactive environments: on the level of the emotionally connected family,
on the level of the hospital, where everyone struggles for the same purpose, and finally
on the level of the greater whole of the community, which here has the name “Flame”
and is the “Association of parents of children with neoplasmatic disease” in Greece
(Prince-Embury, 2011; Ungar, Chazinour, & Richter 2013; Waller, 2001) ).
This narrative makes use of and ingeniously transforms the ancient Greek myth
of Atlas, the giant who held the entire sky on his shoulders. As the story tells, “The
Atlantians big and small fought with all their might. Together with the Atlantian doctors
and the Atlantian nurses, and with a few good Atlantian companions who were willing
and able to undergo the terrible battle.” Here metaphor acts as a “modelization of
reality” to declare the titanic effort that is required when facing a serious pediatric
illness (Bonanno, 2004). The fact that there are so many adults–Atlantians and many
children-Atlantians, as the story tells us, suggests that the concept of resilience can be
activated and manifested in everyday usual people, when there are strong emotional
foundations and most powerful family ties, as well as broader support from the social
environment (Bonanno, & Mancini, 2008; Walsh, 2012). “This love strengthened to the
point that it flowed over…” assures Ch. Sinis, whereas N. Giannopoulos illustrates these
emotional bonds, presenting a child, an adult, and a health professional holding hands
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Here again resilience is manifested in an obvious and assertive

realization of what it has to offer to children with cancer and their families who have
undergone this so difficult trial.

D. Representations of Caregivers, Spiritual needs and Humor
It is a fact that caregivers, not only the relatives of the little cancer patients, but
also health professionals themselves, need psychological support. As many relevant
studies have shown, doctors and nurses who care for dying children very often feel grief
and disappointment (Hatira, 2000; Papadatou et al., 2002) and sometimes exhibit the
syndrome of professional exhaustion (Haritou-Fatourou, & Papathanasiou 2008;
Papadatou et al., 1994). In the well-known narrative of E.E. Schmitt, Oscar et la dame
Rose (Oscar and the lady in Pink), Dr. Dusseldorf, who operated on little Oscar
unsuccessfully, feels very bad when he has to announce to the parents the terrible news
on the negative development of the health of their son, and he awkwardly repeats the
phrase, “We’ve tried everything, please believe me…” in front of the mother, who is
sobbing. Even in front of the little sick boy, as Oscar says himself, he always looks
“miserable,” and “he looks so sad, like Father Christmas who’s got no more presents
left in his sack.”
In an impressive inversion of roles, the charismatic boy is shown as advising and
comforting his doctor, saying “…It’s not your fault if you have to give people bad
news… You need to relax. You are not God the Father. You don’t give orders to
nature. You are just the repairman. You need to slow down…ease off the pressure and
do not take so much responsibility yourself, or you won’t be able to keep this job for
long…” It is easily understandable that the reading of this book can prove supportive to
a health professional: the reader’s identification (Sridhar, & Vaughn, 2002) with Dr.
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Dusseldorf is reasonable. Also, we can easily understand why this book was praised
and awarded by professional doctors’ and nurses’ associations. This narrative can
provide a contribution to the activation of resilience of health professionals (Jardine,
2005).
The narrative gives a very important role to the elderly volunteer Granny Rose,
who stands by Oscar admirably, and helps him live well in the last days of his life. As
research shows it is very important to combine palliative care and quality of life (Mc
Sherry et al., 2007). Granny Rose helps the little boy to restore his relationship with his
parents; this relationship, as expected, has been disrupted by the intense stress of the
illness (Barakat, & Alderfer, 2011). After the death of the child, Granny Rose declares
that despite her age, she will continue to offer her services as a lady in pink (volunteer)
and confesses that “she is full of love” and she feels empowered because Oscar gave her
“so much love that she’s got enough for all the years to come.” This phrase serves as a
confirmation of the concept of resilience as interactive and dependent especially upon
emotional bonds.
In the face of Granny Rose, anonymous volunteers, whose contribution is
invaluable and whose difficult work is not always performed under ideal conditions, are
honored and strengthened. We can say that through her presence, volunteering itself is
praised and recognized in its entirety and throughout history. As may already be
known, the French association “Blouses Roses,” to which Granny Rose belongs to, was
created in 1944 in Grenoble in order to help young TB-sufferers and operates until
today.
Although the subject of end-stage pediatric cancer is obviously a particularly
charged one, the children’s books that deal with the subject are most of the time drafted
with humor and often make the reader smile. In this context, Granny Rose encourages
Oscar to live each of the ten or twelve days he has remaining as if each were a decade,
and to imagine that he reaches adulthood, maturity, and even deep old age. She urges
him to record this hypothetical life and the relative experiences in twelve letters. The
letters that the boy writes make up the parody of a whole autobiography in miniature,
where one can distinguish the adaptation of different stages of a person’s life (Erikson,
1963). The reader smiles, when the eleven-year-old child refers to the positive elements
of married life, when he talks about his parents in-law, when he supposedly is living
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through a midlife crisis and he is not loyal to his beloved, when he makes up with her,
when he portrays the experienced and wise old man … As is well-known, humor is one
of the most important defense mechanisms (Gleser, & Ihilevitch, 1969).
“There are many ways to tell a story and I chose the funny side,” says the
sixteen-year-old Hazel, patient with end-stage cancer, central heroine and narrator of
John Green’s bestseller The Fault in our Stars, one of the many books in the so-called
“Sick Lit” of the last years that is aimed mainly at young adults. For children’s books,
this style of the “funny side” is the norm. When a narrative tells of illness and death,
and doesn’t use metaphor and allegory, it chooses humor. In the popular children’s
book, Ways to Live Forever (2008) by Sally Nicholls, it seems that the whole medical
treatment of children with cancer is based on this type of defense mechanism, in an
apparent attempt to achieve as adequately as possible a management of the anxiety of
young patients and their families.
Thus, the pediatric oncologist wears a red headscarf with white dots, to look like
a pirate in a children’s book illustration, and so that the young patients who have lost
their hair to chemotherapy won’t feel bad. Annie, the nurse who goes to the homes of
the children to take blood is characterized as “crazy” by the heavily ill little protagonist
Sam, because she goes around with a pink scooter and calls herself “Dracula,” while on
the medical catheter, which he has permanently attached to his body, there are vampire
stickers, well-known from children’s cartoons. Based on this defense mechanism,
entertaining adventures unfold, starring two mischievous boys, Sam and his friend
Felix. They understand, as did the hero in Schmitt’s novel, that their illness gives them
the opportunity to become as manipulative as they want and to enjoy what is forbidden
to minors, since we all well know that presumably no one denies anything to a severely
ill child (Kübler-Ross, 1997).
It is true that religious beliefs about death, irrespective of any particular dogma,
can help develop the resilience of adults (Walsh, 2008). In children, metaphysical
concerns very often are summarized with specific questions such as, “Why does God
allow children to die?” to which they sometimes seek their own answers. In one
tragicomic scene, Sam tries to comfort his mother who is crying, and he tells her that
after his death he will meet God and he will tell him how he makes mistakes, as in his
case, which he should correct. In Schmitt’s novel, Oscar addresses his letters to God.
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Because initially he doesn’t believe in his existence, Granny Rose tells him,
characteristically, “Make God exist yourself.” Oscar communicates with a God who is
very familiar and ailing, with a body that is tormented as is his own, thus projecting his
own situation to him. He asks if God were bedridden and he remarks that the statue of
God on the cross reminded to him his own illness.
These personal representations of God from the side of the little heroes provoke
reader’s smile and they meet with their anxiety in facing death. It would be really
difficult to fully associate them with a particular religious dogma. Sometimes spiritual
needs of children and adolescents meet real cares and inquietude for the life of parents
and siblings (Wass, 1991). In the young adult novel Before I die (Downham, 2007), the
dying young heroin, Tessa, writes a letter with “instructions” for her mother who has
left the family some years before to live with a boy-friend. The reader of these lines
could smile and shed tears in the same moment: “Don’t give up on (my brother) Cal.
Don’t you ever slide away from him, …think that any man is more important. I’ll haunt
you if you do. I’ll move your furniture around, throw things at you and scare you stupid.
Be kind to Dad. Serious. I am watching you.” Humor can really serve as a narrative
way, as a defense mechanism (Gleser, & Ihilevitch, 1969) and also as a protective factor
to activate resilience (Cameron et al., 2010; Jourdan-Ionescu, 2010; Kuiper, 2014)

E. Narrative Serving Psychology
Sometimes, the anxiety of children facing death is manifested with the
expression of individual fears associated with the purely medical and biological aspect
of death (Wass, 1991). For example, they worry about the possibility of being buried
alive, as in the case of a medical error where someone is pronounced dead and his body
is delivered for burial although he has not died yet. Experts who are involved in the
palliative care of children have documented such questions (Wass, 1991). Nicholls’
narrative undertakes dealing with these issues. It shows the little protagonist asking
related questions of the nurse in charge of his home care, and the nurse answers
reassuringly, explaining the exact methods doctors use to verify and certify the death of
a patient.
Here it is worth noting that the author, as she states in her narrative, has carefully
studied the collective volume Children and Death (edited by D. Papadatou and C.
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Papadatos in 1991). From this book, the author borrows real questions asked by
children, just as the experts have recorded them. These questions are put in the mouth
of her hero. In this way, the narrative is close to reality, and can be seen in practice as
very useful in the education and preparation of volunteer caregivers and professionals
(Papadatou, 2009).
In this context, Nicholls’ narrative systematically deals with the two most
common childhood questions, “What is it like when you die?” and “Does it hurt to die?”
She attempts to answer those questions mainly in two ways. Instructing through the
character of the nurse, she explains to the little protagonist, but also to the readers, in a
simple and precise manner, the medical and biological aspects of death. Meanwhile, in
the preceding pages, in a quite courageous way for a children’s narrative, she presents in
detail the scene of Felix’s death. Little Felix breathes his last breath on the hospital bed,
in front of the eyes of his friend Sam, who at that moment is the only visitor in the
room. The scene is a significant answer to Sam’s questions and simultaneously a
preparation for his own imminent death. It is a scene more tender than gloomy, as it
shows Felix coming out of his deep coma for a minute, and seeming pleased, he gives a
big “wide face-splitting grin” to his friend, who smiles back at him spontaneously. The
narrative makes the frightening matters that scare children but also adults, which were
in the past taboo and remained without answers, a little less scary (Wass, 1991).
In general terms, children’s books reveal the supporting and therapeutic value of
narrative, written or oral.

Firstly, this quality of narrative works for the authors

themselves (Smyth, True & Sato, 2001). The books Falikou and The Cancer Dragon
were written, as we saw, by parents who have experienced the pain of loss, and their
creation possibly worked for them as a type of scriptotherapy (Smyth, & Greenberg,
2001) and then as an aid for the activation of resilience. These accounts can in turn
prove to be, as we have seen, useful for the readers who have experienced loss.
In some pages of the novel, Ways to Live Forever, the appearance of the printed
book imitates the children’s (handwritten) manuscript. Sam is presented as the authornarrator of the last months of his life, and at the same time, with the encouragement of
his teacher, he writes a “research paper” on the subject of death. Ιn Smith’s text, when
Granny Rose proposes to Oscar to write letters for God and the boy asks why, she gives
him the answer: “Let him know what you are thinking. The things you don’t say—
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they’re things that weigh on you, they take a hold, wear you down, paralyse you….
You’re going to become a dump for old ideas and you start smelling if you don’t talk.”
With this realistic version of his heroine, the author summarizes the palliative function
of the written narrative for the narrator himself. Generally, Schmitt’s narrative, and to a
lesser extent Nicholls’ narrative, encourage the reader to express and manifest himself
in any way and in any position he may find himself in, be it that of the patient, or
belonging to the family environment, or being a healthcare professional, or a volunteer
care provider.
Oscar records what happens in the hospital, while Granny Rose tells him of fight
scenes in which she supposedly took part of as the champion-wrestler when she was
young.

The young internal listener identifies with her, and there is presented a

correlation between the life of Oscar and the facts that the volunteer tells of, as it is
well-known that in literature cancer is often likened to either a sports or warlike event
(Dafermos, 2011; Sontag, 1977; Teucher, 2003). In Schmitt’s text, there are documents
that disclose the triple function of the narrative, written or oral, which can be palliative,
supportive, and helpful in the activation of resilience. As a documentation of events
that take place at the hospital, the story relieves the little sick boy. As a listening
process, it strengthens him. Finally, the act of reading can work as an enhancement for
the reader.
For the general public, the narrative becomes a source of information,
awareness, and familiarity with innovative perceptions and attitudes in the health sector.
When for example the narrative presents the young patients deciding in cooperation
with the treating physicians on what treatment they will follow by choosing among
different possibilities (Green, 2012; Nicholls, 2008) this indicates the good
communication between patient and physician (Paschali & al., 2015) and promotes a
more sophisticated and personalized model of medical care, which is interactive and
relationship-centered (Papadatou, 2007) and based on a participatory type (Christakis,
2008).
In one of the final scenes of Schmitt’s book, Oscar and Peggy Blue, his little
friend who was operated upon successfully, browse a Medical Dictionary. Oscar seeks
in vain the words that interest him: “Life,” “Death,” “Faith,” “God.” He believes that
such a “serious book” should contain these words. In this way, the little protagonist
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symbolically reveals and documents the spiritual and psychological needs of children
and adults in the face of illness and death (Mc Sherry et al., 2007). In an indirect way
he shows the necessity of a holistic biopsychosocial approach to medical care and the
education of health professionals (Frankel, Quill, & McDaniel, 2003; Papadatou, 2009).
Despite the simplicity in appearance, the narratives with which we have dealt are
inspired and important, and they can prove effective. Their reading or listening can
contribute positively in the psychological support of patients and caregivers, of health’s
professionals and volunteers and of children and adults alike.

F. Conclusion
In the context of palliative care for children with end-stage cancer, the use of a
properly selected narrative is of great importance and proves to be a precious tool in the
hands of a psychologist. The use of narrative can play an essential role in the support
of young patients and mainly satisfy their psychological needs. It can appease their fears
and concerns, with the ability to offer adequate honest and clear answers on the medical
and biological aspects of death, crafted with precision and simplicity. But the most
important function of the narrative and the eminently palliative quality it has is that it
can meet the spiritual and metaphysical needs of the sick child, because it helps to
handle the spiritual side of death. This can be achieved regardless of the personal
beliefs, culture or religion of the child and its family. The ability to activate a key
defense mechanism remains, which is the humor to be found in all readers and listeners.
The narrative can also serve to support and prepare the siblings of a sick child to
cope as effectively as possible to the painful experience of illness and loss, working to
encourage strength and to reassure by showing that life for the family continues. It may
even contribute to the activation of resilience for all family members.
For caregivers, be they professionals or volunteers, the identification with the
heroes of the story (especially those shown as having their same role) contributes to
psychological support, activation of humor, and in the long term even to the activation
of resilience. The narrative close to reality can be seen in practice useful in the
education and preparation of caregivers.
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Finally, for the general public a narrative that relates to children with end-stage
cancer can serve as a source of information and familiarization with an innovative
interactive biopsychosocial model of healthcare, based on participatory type and more
functional and useful for all people, patients and caregivers, adults and children alike.
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H Παρηγορητική Λειτουργία της Αφήγησης για Παιδιά με
Καρκίνο Τελικού Σταδίου και η Ψυχοποιητική της
Ανθεκτικότητας

Αλίκη Χιωτάκη37
Περίληψη
Η μελέτη αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στην πολλαπλή παρηγορητική λειτουργία της
αφήγησης στο πλαίσιο της φροντίδας που παρέχεται σε παιδιά με καρκίνο τελικού σταδίου. Η
σύγχρονη αφήγηση αντιμετωπίζεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ψυχολόγου, γιατί
μπορεί να προσφέρει βοήθεια στην κάλυψη των ψυχολογικών και πνευματικών αναγκών των
μικρών παιδιών, να έχει καθησυχαστική επίδραση στους φόβους τους και να δώσει ειλικρινείς
και ικανοποιητικές απαντήσεις στα εναγώνια ερωτήματά τους. Μπορεί επίσης να αποβεί
βοηθητική για όλη την οικογένεια και να επιδράσει θετικά στην ενεργοποίηση της
ανθεκτικότητας των μελών της. Ανάλογο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και ως προς την
στήριξη των ανθρώπων που φροντίζουν τον μικρό άρρωστο, είτε αυτοί είναι εθελοντές, είτε
επαγγελματίες της υγείας.
Με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα για ανθρώπους διαφορετικής εθνικότητας και
κοσμοθεωρίας, αλλά και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν, επιλέγονται τέσσερες
σύγχρονες αφηγήσεις από ισάριθμα παιδικά βιβλία, δημιουργημένες από συγγραφείς που είτε
έχουν οι ίδιοι, ως γονείς, βιώσει την ασθένεια και την απώλεια, είτε έχουν πραγματοποιήσει
ενδελεχή έρευνα και μελέτη για το θέμα αυτό. Οι αφηγήσεις αυτές εξετάζονται ως
συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ψυχολογικής
βοήθειας που προσφέρεται στους ίδιους τους μικρούς ασθενείς, αλλά και στα πρόσωπα που
τους περιβάλλουν και τους φροντίζουν. Για το ευρύτερο κοινό οι αφηγήσεις αυτές μπορεί να
βοηθήσουν σε μια προσπάθεια γενικότερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, γιατί
προβάλλουν ένα σύγχρονο βιοψυχοκοινωνικό και περισσότερο συμμετοχικό μοντέλο ιατρικής
φροντίδας που συνυπολογίζει τις ψυχολογικές και πνευματικές συνιστώσες, ένα μοντέλο
περισσότερο βοηθητικό για ενηλίκους και παιδιά, θεραπευτές και θεραπευομένους.
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Λέξεις κλειδιά: Παιδιά στο τελικό στάδιο του καρκίνου, Αφήγηση και περίθαλψη παιδιών,
Ανθεκτικότητα, Μοντέλα ιατρικής φροντίδας, Παρηγορητική φροντίδα.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To επιστημονικό περιοδικό «Ελεύθερνα» του Τμήματος Ψυχολογίας δημοσιεύει
εργασίες ερευνητικού ή θεωρητικού περιεχομένου, καθώς και βιβλιοκρισίες. Η έκταση
του άρθρου θα πρέπει να περιορίζεται σε 35 δακτυλογραφημένες σελίδες
συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, πινάκων, εικόνων, και περιλήψεων.

Οι

βιβλιοκρισίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τις τρεις δακτυλογραφημένες
σελίδες. Τα άρθρα αποστέλλονται για τυφλή κρίση σε δύο κριτές που είναι σχετικοί με
το αντικείμενο της μελέτης, η δε τελική απόφαση για την αποδοχή του άρθρου
λαμβάνεται από την σχετική Επιτροπή του Τμήματος.
Τα άρθρα συνοδεύονται από περίληψη 200 περίπου λέξεων στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά και από λέξεις κλειδιά.

Τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα,

δακτυλογραφημένα σε σελίδες Α4, με διπλό διάστημα, περιθώρια 2.5 εκ., και
γραμματοσειρά Times New Roman 12. Η υποβολή μιας εργασίας προϋποθέτει ότι είναι
πρωτότυπη και ότι δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο έντυπο. Το copyright
του δημοσιευμένου άρθρου ανήκει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιο Κρήτης,
και οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη άδειας χρησιμοποίησης τυχόν υλικού
(π.χ., περικοπές, εικόνες, φωτογραφίες, κ.λπ.) το οποίο έχει δημοσιευτεί σε άλλο έντυπο
και προστατεύεται από copyright.

Για τη σύνταξη του κειμένου θα πρέπει να

ακολουθούνται οι κανόνες του Εγχειριδίου Δημοσιεύσεων του American Psychological
Association, 5η Έκδοση. Η πρώτη σελίδα του άρθρου περιλαμβάνει τον τίτλο, το
όνομα του/των συγγραφέων, το ίδρυμα με το οποίο συνδέονται, και τη διεύθυνση,
τηλέφωνο, και e-mail του κυρίου συγγραφέα. Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει τον
τίτλο του άρθρου, την περίληψη, και τις λέξεις κλειδιά. Προκειμένου για ερευνητικές
εργασίες, συμπεριλαμβάνουν Εισαγωγή, Μέθοδο (Δείγμα, Δοκιμασίες, ΜετρήσειςΑνάλυση Δεδομένων), Αποτελέσματα, και Συζήτηση.

Οι πίνακες διαθέτουν

επικεφαλίδα, ενώ οι Εικόνες (Διαγράμματα, Σχήματα, ή Φωτογραφίες) ακολουθούνται
από σύντομη αλλά περιεκτική επεξήγηση. Πίνακες και Εικόνες έχουν ξεχωριστή
αύξουσα αρίθμηση και τοποθετούνται μέσα στο κείμενο στην κατάλληλη θέση.
Τα

άρθρα

συνοδεύονται

από

κατάλογο

βιβλιογραφικών

(Βιβλιογραφία) σε αλφαβητική σειρά και γράφονται ως εξής:

αναφορών
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Για άρθρα: Torgesen, J.K., Alexander, A.W., Wagner, R.K., Rashotte, C.A., Voeller,
K.K.S., & Conway, T. (2001). Intensive remedial instruction for children with
severe reading disabilities. Journal of Learning Disabilities, 34, 33-58.
Για βιβλία: Mash, E.J. & Barkley, R.A. (1996). Child Psychopathology. New York:
Guilford Press.
Για κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: Olson, R.K. & Gayan, J. (2001). Brains, genes,
and environment in reading development. In S.B. Neuman & D.K. Dickinson
(Eds.), Handbook of Early Literacy Research (pp. 81-94). New York, NY:
Guilford Press.
Στις ελληνικές εκδόσεις ο Editor αναφέρεται ως Επιμελητής Έκδοσης και το (in
press) ως (υπό δημοσίευση).
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν το όνομα του/των
συγγραφέων εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους τρεις (π.χ. Thomas, Bryant, &
Manus, 1987) ή το όνομα του πρώτου συγγραφέα συνοδευόμενο από “et al.” (“και
συν.”) αν πρόκειται για εργασία με περισσότερους από τρεις συγγραφείς (π.χ. Smith et
al., 1990).
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