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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Την άνοιξη του έτους 2020 οι ζωές όλων κλονίστηκαν από την πανδημία COVID-19 με τους  

εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό ρίσκο μόλυνσης από 

τον ιό SARS-CoV-2 καθώς και πιθανής ανάπτυξης ψυχολογικής διαταραχής. Η παρούσα 

διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή της παραγωγής του γραπτού λόγου στην ψυχική 

υγεία. Πιο συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι όσο συχνότερα γίνεται χρήση του γραπτού λόγου ως 

μέσου έκφρασης σκέψεων, συναισθημάτων και βιωμάτων από μέλη του υγειονομικού 

προσωπικού τόσο χαμηλότερα θα είναι τα επίπεδα ψυχολογικής διαταραχής που αντιμετώπισαν 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID - 19. Προκειμένου να απαντήσουμε στο διερευνητικό 

μας ερώτημα και να επιβεβαιώσουμε την παραπάνω υπόθεση ανατρέξαμε σε σχετική 

βιβλιογραφία ενώ ταυτόχρονα διεξάμε ποσοτική έρευνα με τη διανομή ερωτηματολογίου σε 

τέσσερα νοσοκομεία και κλινικές της Θεσσαλονίκης. Στη παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε τα 

βιβλιογραφικά και στατιστικά μας ευρήματα, επιχειρώντας να συνεισφέρουμε στη βιβλιογραφία 

σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες της παραγωγής γραπτού λόγου και ταυτόχρονα να 

συμβάλουμε στην γνωστοποίηση τους, ώστε ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι να 

απολαμβάνουν τα οφέλη της εκφραστικής και θεραπευτικής γραφής. 

 

Λέξεις-κλειδιά: παραγωγή γραπτού λόγου, Δημιουργική Γραφή, θεραπευτική γραφή, εκφραστική 

γραφή, ψυχολογική διαταραχή, υγειονομικό προσωπικό, πανδημία, COVID-19 
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ABSTRACT 

 

In the spring of 2020 everyone's lives were shaken up by the COVID-19 pandemic which led 

healthcare workers to experience serious risk of contracting the SARS-CoV-2 virus as well as of 

developing high levels of psychological distress. The current thesis investigates the positive 

impact of (creative) writing onto mental well-being. More specifically we hypothesized based 

upon the existing evidence of the aforementioned positive relationship, that the healthcare 

workers who made more frequent use of written speech to express their thoughts, feelings, and 

experiences faced lower levels of the psychological distress as a response to the COVID-19 

pandemic. In order to answer our research question and confirm our hypothesis, we conducted a 

qualitative study by searching into Greek and international literature while at the same time we 

carried out a quantitative study by distributing a questionnaire to four of the hospitals and clinics 

in the city of Thessaloniki, Northern Greece. In this thesis, we present our qualitative and 

quantitative findings, with the aim to contribute to the existed literature on the therapeutic effects 

of creative writing as well as to raise awareness regarding the latter. This way we hope that more 

and more people will start expressing their thoughts and feelings with written speech and thus 

enjoy the benefits of therapeutic and expressive writing.  

 

Keywords: Creative Writing, therapeutic writing, expressive writing, psychological distress, 

health careworkers, pandemic, COVID-19 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Διατύπωση του προβλήματος 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην Πόλη Wuhan στην Κίνα, εμφανίστηκε συρροή 

κρουσμάτων πνευμονίας αγνώστου αιτιολογίας. Στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι Υγειονομικές αρχές 

της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέλεχος Κορωνοϊού (2019-nCoV) . Οι Κορωνοϊοί 

είναι ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις. Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εξήγγειλε ότι η επιδημία του νέου Κορωνοϊού 

αποτελεί «Παγκόσμια Κατάσταση Επείγουσας Ανάγκης» για την οποία ο Πρόεδρος του 

Π.Ο.Υ.Dr.Tedros Adhanom ανέφερε: «Είναι ώρα για δράση και όχι για φόβο. Είναι ώρα για 

επιστήμη και όχι για φήμες. Είναι ώρα για αλληλεγγύη και όχι για στιγματισμό ». Στις 12 

Φεβρουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάπτισε τον ιό ως SARS - CoV-2 και τη 

νόσο ως COVID-19. Ήδη από την άνοιξη του έτους 2020 οι ζωές όλων έχουν κλονιστεί από την 

πανδημία της COVID-19 με την επίδραση της τελευταίας να βαραίνει την καθημερινότητα των 

ανθρώπων ανά την υφήλιο έως και τουλάχιστον ένα χρόνο αργότερα. 

Αποστασιοποίηση, απομόνωση, αβεβαιότητα. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις λέξεις 

που θα μπορούσε να διαλέξει κανείς για να περιγράψει την καθημερινότητα υπό την απειλή του 

ιού SARS-CoV-2. Η αντιμετώπιση της πανδημίας αντιμετωπίστηκε από την  πολιτική διαχείριση 

με την εισαγωγή αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του ιού. Τα 

μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν (και εφαρμόζονται) στο σύνολο των εκφάνσεων της 

καθημερινότητας και συγκεκριμένα  στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην οικονομία. 

Ειδικότερα πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων 

περιόδους πλήρους και μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, κλείσιμο των καταστημάτων 

λιανικής και εστίασης, εργασία και μαθήματα εξ αποστάσεως. Έτσι  η καθημερινότητα όλων 

άλλαξε δραστικά και δομικά. Ταυτόχρονα ο φόβος και η αβεβαιότητα για τις άγνωστες 

επιπλοκές του ιού SARS-CoV-2 σε μέρος του πληθυσμού ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες 

έρχονται σε σύγκρουση με την δυσπιστία και αγανάκτηση της πλειοψηφίας. Τα παραπάνω 

καθιστούν ευκρινές ότι ο ιός δεν έφερε μαζί του μόνο μία λοίμωξη του αναπνευστικού αλλά και 
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επιπτώσεις σε κάθε επίπεδο των ζωών μας από την οικονομική κατάρρευση και την ανεργία έως 

την απομόνωση και το συνεχές, συσσωρευμένο άγχος.  

Ταυτόχρονα η πανδημία ανέδειξε την προσφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και 

την ουσιαστική συνεισφορά του στην κοινωνία. Ο καθοριστικός ρόλος τους στην αντιμετώπιση 

του ιού για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τους άφηνε συνεχώς εκτεθειμένους στον ιό 

καθώς και μόνιμους παρατηρητές του ανθρώπινου πόνου και της ταλαιπωρίας που αυτός 

επέφερε. Η νέα αυτή πραγματικότητα σε συνδυασμό και με πρακτικής φύσεως ζητήματα όπως 

βασικές ελλείψεις προστατευτικών εργαλείων, υπερβολικές ώρες εργασίας, συντριπτικός 

αριθμός ασθενών έθεσε και θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη σωματική τους αλλά και την 

ψυχοσυναισθηματική τους υγεία. Η συγκέντρωση ενός μεγάλου ποσοστού ασθενών και η 

υπερφόρτωση του ήδη ελλειμματικού, Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) δρουν εναντίον της 

σωματικής πρωτίστως υγείας του προσωπικού. Άλλωστε ο ιός φαίνεται να μεταδίδεται πιο 

εύκολα και από τη γρίπη και θεωρείται ένας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς στην ανθρωπότητα. 

Άρα η παραμονή των υγειονομικών υπαλλήλων πέραν του καθιερωμένου ωραρίου αυξάνει κατά 

πολύ την πιθανότητα μόλυνσης με κορωνοϊο .  

Τα παραπάνω συντέλεσαν ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας να αντιμετωπίζουν 

υψηλά ποσοστά ψυχολογικής διαταραχής (psychological distress). Η διαταραχή αυτή μπορεί να 

εκδηλωθεί σε  διάφορες εκφάνσεις όπως έντονο άγχος, κρίσεις πανικού, συμπτώματα 

κατάθλιψης, μετατραυματικό στρες. Μείζονα παράγοντα στην ψυχοσύνθεση του εργαζομένου 

αποτελεί και η αίσθηση του φόβου καθώς η γνώση μας για την ασθένεια είναι περιορισμένες 

ενώ η πιθανότητα μόλυνσης από Covid ή η μεταφορά του ιού ακούσια στο οικογενειακό 

περιβάλλον και η έλλειψη προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού αποτελούν επιβαρυντικούς 

παράγοντες.  

Το πιο βασικό στοιχείο που αποτελεί επιβαρυντική παράμετρο είναι αυτό της 

ενσυναίσθησης που αφορά την ικανότητα του θεραπευτή να αντιλαμβάνεται το εσωτερικό 

πλαίσιο αναφοράς του ασθενή με ακρίβεια και με τα συναισθηματικά και νοητικά στοιχεία που 

εμπεριέχονται σα να ήταν ο θεραπευτής το ίδιο πρόσωπο και χωρίς να χάνει την επαγγελματική 

του ταυτότητα. (Ιατρού και συν. 2016). Η έννοια επομένως της ενσυναίσθησης στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τη δύσκολη εποχή της πανδημίας που βιώνουμε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

ψυχοσύνθεση των εργαζόμενων. Σε πολλές περιπτώσεις είναι επίπονη διαδικασία να μπορεί 

κάποιος να συναισθάνεται τον σωματικό ή ψυχικό πόνο του άλλου και να προσπαθεί να τον 
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ανακουφίσει χωρίς να επηρεαστεί και ο ίδιος αρνητικά. Η συναισθηματική εξάντληση είναι κάτι 

σύνηθες στα επαγγέλματα υγείας. Αυτό που πρέπει να διαχειριστεί ο θεραπευτής είναι να 

διατηρήσει την ισορροπία και να μην μεταπέσει από το αίσθημα της ενσυναίσθησης σε εκείνο 

της συμπόνιας. Όταν βέβαια κάποιος έρχεται σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο είναι 

ακατόρθωτο συνήθως να μείνει ανεπηρέαστος.   

Εντούτοις υπάρχουν ποικίλοι τρόποι διαχείρισης των παραπάνω μεταξύ των οποίων 

ψυχολογική στήριξη, φαρμακευτική αγωγή, σωματική άσκηση. Η διασφάλιση επομένως της 

ψυχικής τους υγείας του υγειονομικού προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή 

υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης και για την προσωπική τους ευημερία. Παρόλα αυτά 

οι γρήγοροι και κουραστικοί ρυθμοί καθώς και η αναγκαιότητα της εργασίας του υγειονομικού 

προσωπικού δεν αφήνουν χώρο και χρόνο για να εφαρμοστούν όσα προαναφέρθηκαν. Η ελπίδα 

όμως δεν έχει χαθεί καθώς  λίστα με τους τρόπους διαχείρισης του προβλήματος δεν είναι 

εξαντλητική.  

Ποικίλες επιστημονικές έρευνες και βιβλιογραφικές αναφορές υποδεικνύουν ότι 

ψυχολογικές επιπτώσεις όπως οι παραπάνω μπορούν να περιοριστούν σημαντικά με την 

εξάσκηση της παραγωγής του γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα η χρήση της γραφής ως 

θεραπευτικού μέσου φαίνεται να αποδίδει ευεργετικά σε ότι αφορά την καλύτερη διαχείριση 

στρεσογόνων περιστατικών, ψυχολογικού τραύματος καθώς ακόμη και στη βελτίωση του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν όταν κανείς γράφει 

συστηματικά για να εκφράσει και να αναστοχαστεί προσωπικές εμπειρίες και βιώματα είτε στο 

πλαίσιο επιβλεπόμενης θεραπείας (θεραπευτική γραφή), είτε από προσωπική πρωτοβουλία 

(εκφραστική γραφή). Η διαδικασία αυτή της έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων και γεγονότων 

επιτρέπει στο άτομο να τα προσεγγίσει από διαφορετικές οπτικές, να τα οργανώσει και να τα 

αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και με τρόπο που να συνάδει, αν όχι με την ψυχολογική του 

ευδαιμονία τουλάχιστον με μια κατάσταση απελευθερωτική για την πνευματική του διαύγεια και 

ηρεμία. 

 

1.2. Σκοπός, ερευνητικό ερώτημα και υπόθεση 

 

Η παρούσα ποσοτική έρευνα αποσκοπεί στην εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

συχνότητας παραγωγής γραπτού λόγου ως θεραπευτικού μέσου και των επιπέδων των 
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ψυχοσωματικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους εργαζομένους στον χώρο της 

υγείας. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία υποθέτουμε ότι οι 

εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας που συνηθίζουν να εκφράζουν γραπτώς τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις εμπειρίες τους, για προσωπική ή δημόσια χρήση, θα υποφέρουν από 

χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής διαταραχής σε σχέση με συναδέλφους τους οι οποίοι δεν 

συνηθίζουν να εκφράζονται γραπτώς.  

Προκειμένου να διερευνήσουμε τα παραπάνω προσεγγίσαμε 160 εργαζόμενους σε 

τέσσερα νοσοκομεία και κλινικές της Θεσσαλονίκης στους οποίους διανείμαμε ένα 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις αναφορικά με τη συχνότητα συμπτωμάτων ψυχολογικής 

διαταραχής και τη συχνότητα δραστηριοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου. Κατόπιν συλλογής 

των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε 

στατιστικές αναλύσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί η κατεύθυνση και η ένταση της συσχέτισης 

μεταξύ του επιπέδου ψυχολογικής διαταραχής και της συχνότητας παραγωγής γραπτού λόγου 

στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.  

Ελπίζουμε ότι η παρούσα έρευνα θα συνεισφέρει στην βιβλιογραφία σχετικά με την 

συμβολή της παραγωγής του γραπτού λόγου ως θεραπευτικού μέσου στην καλή ψυχική υγεία. 

Επιπροσθέτως ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρει και σε πρακτικό επίπεδο προσθέτοντας έναν 

ακόμη λίθο στον δρόμο προς την γνωστοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της γραφής τόσο 

στον γενικό πληθυσμό όσο και στο υγειονομικό προσωπικό η ψυχική και σωματική υγεία του 

οποίου δοκιμάζεται καθημερινά.  
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ –ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

2.1. Πανδημία και ψυχική υγεία 

 

2.1.1 Ψυχοσωματικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον γενικό 

πληθυσμό 

 

Η παρούσα έρευνα εκπονείται ενόσω το ίδιο το βασικό φαινόμενο που μελετάται 

βρίσκεται εν εξελίξει. Η πανδημία COVID-19
1
 έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες και έχει 

επηρεάσει στο σύνολο της την κοινωνικοοικονομική και πολιτική καθημερινότητα με σαφείς 

ψυχοσωματικές επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό.  

Η εξέλιξη της πανδημίας και ο χαρακτηρισμός της ως παγκόσμιας οφείλεται στον νέο 

κορονοϊό, SARS-CoV-2
2
, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Wuhan, της 

επαρχίας Hubei, στην Κίνα στα τέλη του 2019. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ), ο SARS-CoV-2 επηρεάζει κατά βάση τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και 

ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (SARS), το οποίο 

φαίνεται να ευθύνεται για πολλούς από τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της 

πανδημίας COVID-19. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι ο SARS-CoV-2 επηρεάζει και άλλα ζωτικά 

όργανα συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου με πρόσφατες αναφορές να επιβεβαιώνουν 

νευρολογικά συμπτώματα λόγω μόλυνσης από COVID-19 (Troyer, Kohn&Hong, 2020). Παρά 

τις ενδείξεις σχετικά με πιθανές νευροτροφικές ιδιότητες του SARS-CoV-2 ελάχιστα φαίνεται 

να είναι γνωστά αναφορικά με τους ακριβείς μηχανισμούς επίδρασής του στη λειτουργία του 

εγκεφάλου.  

Ο SARS-CoV-2 ανήκει στην οικογένεια των κορονοϊών, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν 

απασχολήσει την ανθρωπότητα στο παρελθόν σε επιδημικό επίπεδο όπως ο SARS-CoV-1– ή 

γνωστός ως SARS - ο οποίος είχε πλήξει κατά βάση τη Βόρειο Αμερική και τη Νοτιοανατολική 

                                                           
1
Ο όροςCOVID-19 αποτελεί αρκτικόλεξο των λέξεων CoronaVirusDisease 2019 (Νόσος του Κορωνοϊού) και αφορά 

στη λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2.  
2
To όνομα του ιού αποτελείται από τα συνθετικά SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome = σοβαρό οξύ 

αναπνευστικό σύνδρομο), CoV (Corona Virus = «ιός στέμμα»).  
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Ασία μεταξύ των ετών 2003-2004. Παρά τις διαφορές μεταξύ των ιών και του 

κοινωνικοπολιτικού status quo, είναι σημαντικό να αντλήσουμε γνώσεις από τις εμπειρίες που 

αποκτήσαμε ως ανθρωπότητα κατά το ξέσπασμα του SARS καθώς και άλλων παρόμοιων 

επιδημιών και πανδημικών ξεσπασμάτων
3
. 

Η ίδια η διασπορά μιας μεταδοτικής ασθένειας ακολουθεί συχνά τη διασπορά 

συμπτωμάτων και επεισοδίων ψυχασθένειας στον γενικό πληθυσμό βάσει μελετών (Taylor, 

2019:60-63). Αυτή η ψυχολογική διαταραχή φαίνεται να μην συνδέεται ευθέως με την μετάδοση 

του ιού αλλά με τις γενικότερες συνέπειες που επιφέρει μια πανδημία όπως η κοινωνική 

αποστασιοποίηση, η οικονομική ύφεση, η αβεβαιότητα και ο φόβος μόλυνσης του ιδίου ή 

κοντινών προσώπων. Αν κανείς λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω η εκδήλωση συμπτωμάτων 

κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής αποτελεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό μια φυσιολογική 

αντίδραση. Η φυσιολογική - κατά τα άλλα – αντίδραση  κινδυνεύει να μεγεθυνθεί σε ένταση και 

διάρκεια όταν ταυτόχρονα αφορά σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα παραπάνω 

περιγράφουν το φαινόμενο της «συναισθηματικής επιδεκτικότητας» (emotional contagion). 

Το φαινόμενο αυτό επιτείνεται σε περίπτωση που κάποιος βιώνει περαιτέρω δραματικά 

γεγονότα σε προσωπικό επίπεδο και ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση συμπτωμάτων 

μετατραυματικού στρες. Με άλλα λόγια καταστάσεις όπως αγαπημένα πρόσωπα τα οποία 

ταλαιπωρούνται ή και χάνονται από τον ιό της πανδημίας, η καθημερινή επαφή με αρρώστους 

εξαιτίας της εργασίας ως υγειονομικό προσωπικό ή το υψηλό ρίσκο έκθεσης στον ιό εξαιτίας 

ευπάθειας όταν συνδυάζονται με το γενικό άγχος και φόβο μπορούν να προκαλέσουν ως 

αποτέλεσμα την οξεία αγχώδη διαταραχή
4

 και τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες 

(PTSD)
5
. 

 

                                                           
3
Οι επιδημίες των τελευταίων 20 ετών οφείλονται στους κορονοϊούς της οικογένειας βήτα: αυτό του SARS το 

2003, αυτό του MERS το 2012, και της πανδημίας που σχετίζεται με το SARS-CoV-2, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
4
Οξεία αγχώδης διαταραχή, γνωστή στα Αγγλικά ως Acute Stress Disorder, είναι η διαταραχή από την οποία 

πάσχει κάποιος ασθενής ο οποίος εκτέθηκε σε ένα τραυματικό γεγονός, και είτε τη στιγμή της έκθεσης, είτε μέχρι 
και ένα μήνα αργότερα, μοιάζει να αποκόπτεται από την πραγματικότητα, παύει να είναι ο εαυτός του. Για 
περισσότερα: https://www.nefroiatriki.gr/ti-ine-i-agchodis-diataraches-ke-pos-antimetopizonte/ 
5
Διαταραχή του μετατραυματικού στρες, γνωστή στα Αγγλικά ως Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), είναι η 

διαταραχή από την οποία πάσχει κάποιος ασθενής ο οποίος εκτέθηκε σε ένα ή περισσότερα τραυματικά 
περιστατικά, και βιώνει συμπτώματα όπως τραυματικές αναμνήσεις, επίμονη υπερδιέγερση, αρνητική διάθεση. 
Για περισσότερα:https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/psyxikes-diataraxes/metatravmatiko-
stres/227-diatarachi-metatrafmatiki-stres-ti-tin-prokali-ke-therapeftiki-prosegisi.html .  

https://www.nefroiatriki.gr/ti-ine-i-agchodis-diataraches-ke-pos-antimetopizonte/
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/psyxikes-diataraxes/metatravmatiko-stres/227-diatarachi-metatrafmatiki-stres-ti-tin-prokali-ke-therapeftiki-prosegisi.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/psyxikes-diataraxes/metatravmatiko-stres/227-diatarachi-metatrafmatiki-stres-ti-tin-prokali-ke-therapeftiki-prosegisi.html
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Εμβαθύνοντας στην πρότερη εμπειρία της επιδημίας SARS, σύμφωνα με έρευνες που 

διεξήχθησαν τόσο κατά τη διάρκεια της όσο και μετά το πέρας αυτής, τα ποσοστά συμπτωμάτων 

μετατραυματικού στρες (PTSS)
6

, διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD), άγχους και 

κατάθλιψης ξεπέρασαν σε αρκετές περιπτώσεις το 30% του γενικού πληθυσμού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Καναδάς, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με την επιδημία 

το 2003 (Hawryluckκ.συν., 2004). Όσοι ασθένησαν με SARS-CoV-1 επέδειξαν υψηλά ποσοστά 

PTSD, κατάθλιψης και άγχους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επιδημίας αλλά και μετά από ένα 

έτος  (Leeκ.συν., 2007) ακόμη και μετά από 30 ή περισσότερους μήνες (Makκ.συν., 2009) . 

Όσον αφορά την πανδημία COVID-19, η διερεύνηση των ψυχοσωματικών επιπτώσεων 

στο γενικό πληθυσμό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ενόσω γράφεται η παρούσα εργασία. Αν και 

νωρίς έχει ήδη συσταθεί μια πρώτη, συστηματική ανασκόπηση από τους Vindegaard και Benros 

(Οκτώβριος 2020). Εμβαθύνοντας οι παραπάνω Δανοί ερευνητές συγκέντρωσαν τα 

αποτελέσματα 43 ερευνών αναφορικά με τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις της COVID-19 και 

παρατήρησαν ανοδική πορεία στα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και μετατραυματικού στρες 

τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε όσους έχουν ασθενήσει από COVID-19 καθώς επίσης και 

σε ομάδες υγειονομικών. Αν και τα στοιχεία δεν είναι ακόμη αρκετά για να αντλήσουμε 

οριστικά συμπεράσματα η πανδημία COVID-19 φαίνεται να ακολουθεί στα βήματα της 

επιδημίας SARS  καθώς εντοπίζονται κοινά μοτίβα συμπεριφοράς και συμπτωματολογίας. 

 

2.1.2 Ψυχοσωματικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο 

υγειονομικό προσωπικό των Νοσοκομείων. 

 

Η παρούσα εργασία επιλέγει να διεξάγει έρευνα στον πληθυσμό των εργαζομένων στον 

υγειονομικό τομέα, καθώς είναι αυτοί που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο απέναντι στον 

SARS-CoV-2, εξαιτίας της απευθείας έκθεσης τους στον ιό και των ζοφερών συνεπειών του.  

Οι Shaukat, Aliκαι Razzak (2020) επιχείρησαν να συγκεντρώσουν όλες τις έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν έως και τον Ιούλιο 2020 σχετικά με τις ψυχολογικές και σωματικές 

επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο υγειονομικό προσωπικό. Τα ευρήματά τους 

αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας είναι επιρρεπείς σε μολύνσεις από τον 

                                                           
6
Ο όροςPTSS (Posttraumatic Stress Symptoms) είναι ακρωνύμιο στα Αγγλικά για το «Συμπτώματα 

Μετατραυματικού Στρες).  
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ιό. Συγκεκριμένα τα ποσοστά υγειονομικού προσωπικού που ασθένησε ξεπέρασαν το 20% στην 

Ιταλία και το 14% στην Ισπανία και στη Γαλλία. Η παρατεταμένη έκθεση στον ιό  σε 

συνδυασμό με τις παρατεταμένες ώρες εργασίας, την έλλειψη εξοπλισμού, τη διασπορά του ιού 

σε συγγενικά πρόσωπα και τις συχνές περιόδους προσωπικής καραντίνας συνιστούν μερικούς 

μόνο από τους παράγοντες επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα. 

Παράλληλα η μάχη με την πανδημία COVID-19 οδήγησε σε υψηλά επίπεδα ψυχολογικής 

δυσφορίας, κατάθλιψης, άγχους, θυμού, φόβου, αϋπνίας και μετατραυματικής διαταραχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νοσηλευτές/τριες φαίνεται να επηρεάστηκαν δυσανάλογα κυρίως σε 

ότι αφορά τις επιπτώσεις ψυχολογικής φύσεως. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι 

νοσηλευτές/τριες εργάζονταν σε στενή επαφή με ασθενείς για περισσότερες ώρες της ημέρας, το 

οποίο αυξάνει τις ευκαιρίες μετάδοσης του ιού καθώς και τα επίπεδα κόπωσης και άγχους.  

Τα παραπάνω δεν θα έπρεπε να προκαλούν έκπληξη δεδομένου ότι μια παρόμοια 

κατάσταση παρατηρήθηκε και κατά την εξάπλωση του ιού Έμπολα (EVD)
7
, του αναπνευστικού 

συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS)
8

 και του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής 

δυσχέρειας (SARS) (Sengaκ.συν., 2016 Shalhoub κ.συν., 2018Chan-Yeung, 2004). Σύμφωνα 

με στατιστικά στοιχεία, 6-8% των κρουσμάτων Έμπολα στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη 

Γουινέα αφορούσαν σε υγειονομικό προσωπικό ενώ η επιδημία SARS μόλυνε περίπου 1000 

νοσοκομειακούς υπαλλήλους στην Κίνα με 1,4% από τους θανάτους SARS να καταμετρώνται 

μεταξύ αυτών (Zhou, Huang, Xiao&Fan, 2020).  

Αναφορικά με τις ψυχολογικές συνέπειες μια κινεζική μελέτη κατά τη διάρκεια της 

επιδημίας Έμπολα αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενοι του υγειονομικού τομέα έκαναν λόγο για 

επεισόδια κατάθλιψης, άγχους και ακραίας σωματοποίησης
9
 των παραπάνω προβλημάτων (Jiκ. 

συν., 2017). Κατά τη διάρκεια της επιδημίας MERS, σχεδόν τα 2/3 του υγειονομικού 

προσωπικού δήλωσαν ότι αισθάνονταν ανασφαλείς στον χώρο εργασίας τους και εκτιμούσαν ότι 

διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον MERS-CoV(Abolfotouh AlQarni, Al-Ghamdi, 

Salam, Al-Assiri&Balkhy, 2017). Αυτά τα ευρήματα συμβαδίζουν με τις μαρτυρίες 

εργαζομένων στον κλάδο της υγείας κατά την επιδημία SARS. Με άλλα λόγια οι παραπάνω 

                                                           
7
Η επιδημία της ασθένειας του ιού Έμπολα ξέσπασε στις αρχές του 2014 στη Γουινέα και πέρα από τα σύνορα της 

χώρας στη Δυτική Αφρική, ιδιαίτερα τη Σιέρα Λεόνε και την Λιβερία. 
8
H επιδημία MERS (Middle East Respiratory Syndrome) εκδηλώθηκε τον Απρίλιο 2012 στην Μέση Ανατολή και 

αποτελεί ιογενή αναπνευστική λοίμωξη την οποία προκαλεί ο κορονοϊόςMERS-CoV.  
9
Η σωματοποίηση ψυχολογικών συμπτωμάτων προκύπτει όταν αυτά εκδηλώνονται με σωματικά συμπτώματα 

όπως πονοκέφαλος, κόπωση, ζαλάδα, ναυτία. 
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ανέφεραν υψηλά επίπεδα φόβου μετάδοσης του ιού σε μέλη της οικογενείας τους και σε 

ασθενείς, συναισθηματική διαταραχή, αβεβαιότητα και στιγματισμό (Maunder, 2003).  

Οι πρώτες μελέτες αναφορικά με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 φανερώνουν 

ανησυχητικούς ρυθμούς μετάδοσης και θνησιμότητας του ιού τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο 

και ανάμεσα στο υγειονομικό προσωπικό. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και ψυχολογικής διαταραχής 

εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 φαίνεται να επιδεινώνει περαιτέρω την υπάρχουσα έλλειψη 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αφού τα περισσότερα συστήματα υγείας στον κόσμο έχουν 

εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων και των αντοχών τους. 

 

2.2. Δημιουργική γραφή ως θεραπευτικό μέσο 

 

Αναφορικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου μπορεί κανείς να παρατηρήσει ένα 

ενδιαφέρον αντιθετικό σχήμα.. Είναι αλήθεια ότι πολλοί συγγραφείς συμφωνούν ότι δεν υπάρχει 

τίποτα καλύτερο και ταυτόχρονα χειρότερο για την ψυχική και διανοητική υγεία από το γραπτό 

λόγο. Αυτό εξηγείται αν αναλογιστεί κανείς πως η παραγωγή καλοφτιαγμένων δοκιμίων ή 

στίχων ποίησης είναι μία ιδιαιτέρως ικανοποιητική πτυχή της γραφής ενώ η αδυναμία εύρεσης 

των κατάλληλων λέξεων και αποτύπωσης τους στο χαρτί μπορεί να αποβεί μια πολύ 

απογοητευτική - και μερικές φορές εξουθενωτική – διαδικασία. Είναι γεγονός ότι οι συγγραφείς 

και εν γένει οι καλλιτέχνες τείνουν να υποφέρουν συχνότερα από ψυχικές ασθένειες σε σχέση με 

τον μέσο όρο του πληθυσμού (Jamison, 1989). Ωστόσο η διακοπή της προσπάθειας για 

συγγραφή δεν αποτελεί τη λύση καθώς χωρίς αυτή τέτοια προβλήματα παρατηρείται ότι 

επιμένουν ή και επιδεινώνονται.  

Η ίδια η ιστορία και τα λεγόμενα των καλλιτεχνών αναδεικνύουν την σημασία της 

γραφής και τον θεραπευτικό της χαρακτήρα. Η Virginia Woolf αναγνώρισε την κριτική σημασία 

της συγγραφής για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονταν με αυτήν και τους γονείς της στο 

καλύτερο βιβλίο της Στο Φάρο (To the Lighthouse) , έργο για το οποίο ο σύζυγός της Leonard, 

έλεγε πως ήταν αριστούργημα, «ένα εντελώς καινούργιο ψυχολογικό ποίημα». Η συγγραφή ήταν 

μια μορφή θεραπείας για τον μυθιστοριογράφο Graham Greene, ο οποίος υπέφερε από 

μανιοκατάθλιψη. Η ποιήτρια Anne Sexton είπε ότι: «Η ποίηση με πήρε από το χέρι και με 

συνόδεψε έξω από την τρέλα». Μια μεγάλη σειρά από εξαιρετικούς συγγραφείς - Eugene O' 
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Neill, η Sylvia Plath, για παράδειγμα –επέλεξαν να εντάξουν στη θεματολογία τους τον 

συναισθηματικό τους πόνο και μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους 

δημιούργησαν τα μεγάλα λογοτεχνικά τους έργα. 

Σε μια προσπάθεια σύνοψης των ευεργετικών επιδράσεων της γραφής  γίνεται αντιληπτή 

η πολλαπλή και πολυδιάστατη επιρροή της στον ψυχισμό και τη ζωή του ατόμου. Η γραφή ως 

προς την ίδια την ιδιοσυγκρασία της ανθρώπινης φύσης και μνήμης λειτουργεί θετικά καθώς 

δίνει στο γράφοντα την δυνατότητα επεξεργασίας των σκέψεων του παρόντος, ανάκτησης των 

αναμνήσεων του παρελθόντος, έκφρασης των πραγματικών πεποιθήσεων, πειραματισμού με 

τους συλλογισμούς του και επαναπροσδιορισμού της προοπτικής του. Η τακτική επαφή και 

επεξεργασία των βιωμάτων μέσω της γραφής συλλέγει ένα ημερολόγιο εμπειριών και σκέψεων, 

το οποίο ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης και την ευθεία 

αμφισβήτηση των βαθιά ριζωμένων στάσεων και πεποιθήσεων στον ανθρώπινο νου. Η γραφή 

παρέχει στο άτομο υλικό για σκέψη και του δίνει τα εφόδια για να οργανώσει και να πλαισιώσει 

τις σκέψεις του και ουσιαστικά να ανασυνθέσει περίπλοκες έννοιες με νέα οπτική. Τέλος η 

παραγωγή του γραπτού λόγου εξασφαλίζει το δημιουργικό πλαίσιο για να εσωτερικεύσουμε τα 

συναισθήματα και τις απόψεις μας χωρίς την αυτολογοκρισία μας και αυξάνει εν τέλει την ίδια 

την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μας. Το χαρτί μάς δίνει όλο τον χρόνο που χρειαζόμαστε 

για να σκεφτούμε καθαρά, να γράψουμε, να ξαναγράψουμε και να εξελιχθούμε προσωπικά 

χωρίς τους εξωτερικούς περισπασμούς κάμπτοντας παράλληλα τους εσωτερικούς φραγμούς μας 

(Διδαγγέλου, 2018). 

 

2.2.1 Ορισμός της Δημιουργικής Γραφής – Ιστορική Αναδρομή του όρου 

 

Ο όρος Δημιουργική Γραφή αποτελεί ελληνική προσπάθεια απόδοσης του αγγλοσαξονικού 

όρου Creative Writing (Κωτόπουλος, 2012 Καρακίτσιος, 2013 Γρόσδος, 2013) και ορίζεται ως 

μία διαδικασία δημιουργίας, μέσω της οποίας το άτομο κάνει χρήση του εργαλείου της 

λογοτεχνικής γραφής και άλλων καλλιτεχνικών πρακτικών, καταλήγοντας να αναπτύξει και να 

καλλιεργήσει σημαντικές συγγραφικές δεξιότητες (Κωτόπουλος, 2012).  

Σε μια προσπάθεια εύρεσης ενός καθόλα αποδεκτού ορισμού της Δημιουργικής Γραφής, 

κανείς συναντά αντιφάσεις και δίπολα που οδηγούν σε διαφορετικές ατραπούς εξαιτίας των 

διαφορετικών νοηματοδοτήσεων, αλλά και των συνεπακόλουθων αξιολογικών τους οπτικών 
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προεκτάσεων. Μπορούμε να αντιληφθούμε τη Δημιουργική Γραφή ως μια σύγχρονη 

εκπαιδευτική, βιωματική μέθοδο που σκοπό έχει να μας μυήσει στα μυστικά του λόγου.  

Παρόλο που η λέξη «γραφή» είναι απλό να ερμηνευθεί εννοιολογικά δεν ισχύει το ίδιο για 

το «δημιουργική». Η ιδέα της αντιμετώπισης του ανθρώπου ως δημιουργικού όντος θεωρείται 

προϊόν ανθρωπιστικής αναγέννησης και ιταλικής προέλευσης. Τότε είναι που η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως «δημιουργία». Επιχειρώντας μία ανασκόπηση παρατηρεί 

κανείς ότι επί αρχαιότητας η ποιητική παραγωγή αναφέρεται ως «μίμηση» έχοντας επιρροή από 

την επιχειρηματολογία και από το κύρος του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα που διχογνωμούσαν 

για την αξία της. Ο Αριστοτέλης υποδείκνυε στους μαθητές του που να αναζητήσουν πηγές, τι 

να αποφύγουν στη σύνθεση των ποιητικών τους δραμάτων, σε τι να στοχεύσουν με το τελικό 

αποτέλεσμα των κειμένων τους, τι είδους μέσα θα χρησιμοποιήσουν, πως η πραγματοποίηση 

των στόχων καθορίζει τη μορφή του δραματικού κειμένου αλλά και ποιες ελλείψεις είναι δυνατό 

να συμβάλλουν στην αποτυχίας. Ο Πλάτωνας από την άλλη εστίαζε στη συναισθηματική 

συγκράτηση γιατί η ποίηση κατά τη γνώμη του αναζωογονεί ότι θεωρούμε πως πρέπει να 

εξασθενεί. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο Αριστοτέλης προβάλλει έναν ηθικό σκοπό 

στη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής που κληρονομούν οι σύγχρονοι διδάσκαλοι της 

δημιουργικής γραφής. Ενδεικτικά αναφέρεται το Beyond the Writers’ Workshop (2001) Carol 

Bly στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ένας «κώδικας ηθικής» για μαθητές και δασκάλους της 

δημιουργικής γραφής. (Φωτόπουλος – Κωτόπουλος: 2017 , 104, 112).   

Κατά την περίοδο της Αναγέννησης η ποίηση μετονομάζεται σε «δημιουργία». Αργότερα 

η έννοια του ποιητή – δημιουργού παρατηρείται στην Ελισαβετιανή Αγγλία από τον Sir Phillip 

Sidney στο An Apology for Poetry. Κατά την άποψή του και έχοντας ως αφόρμηση την 

Αριστοτελική θεωρία η οίηση θεωρείται μία μιμητική τέχνη. Για αυτό λόγο καταξιώνεται ως 

ανώτερη τέχνη από την Ιστορία επειδή σαν αντικείμενο βρίσκεται πιο κοντά στη Φιλοσοφία και 

είναι δυνατό να αποδώσει την παγκόσμια αλήθεια. Επιπρόσθετα ο Sidney πιστεύει πως η ποίηση 

υπερέχει συγκριτικά με τη Φιλοσοφία σε όρους αποτελεσματικότητας άρα καθίσταται 

επικεφαλής των ανθρώπινων επιστημών (Φωτόπουλος – Κωτόπουλος: 2017 , 104, 112).   

Αναφορικά με το διδακτό ή μη της δημιουργικής γραφής τίθενται διάφοροι 

προβληματισμοί. Μεταγενέστερα από τις θεωρίες του Αριστοτέλη ο  Φιλόσοφος Immanuel Kant 

υπογραμμίζει πως ο συγγραφικός δρόμος χάνεται όταν ξεκινά η διδασκαλία του άποψη που 

ενστερνίζεται και ο Henry James υποστηρίζοντας ότι το μυθιστόρημα είναι μία μορφή τέχνης 
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που οι νόμοι και οι κανόνες της δε μπορούν να διδαχθούν. Αντιθέτως ο Άγγλος πεζογράφος 

Besant τονίζει ότι οι νόμοι της πεζογραφίας μπορούν να διδαχθούν με ακρίβεια σε αυτούς που 

ήδη διαθέτουν τα απαραίτητα χαρίσματα. Οι πρώτες φορμαλιστικές  προσπάθειες να διδαχθεί η 

δημιουργική γραφή επιχειρούνται γύρω στα τέλη του 19
ου

 αι. είτε με οδηγίες στα εγχειρίδια είτε 

με κριτική που πραγματοποιούνταν στα χειρόγραφα των εργαστηρίων. Στις μέρες μας η 

δημιουργική γραφή έχει ισχυρή δυναμική έχοντας εισαχθεί στα πιο καταξιωμένα πανεπιστήμια 

του κόσμου όπως αυτά των Columbia, Princeton, Iowa και αργότερα του  East Anglia. Αξίζει να 

αναφερθεί πως τα προγράμματά της είναι ενταγμένα θεσμικά σε πολλά πανεπιστήμια της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, της Ασίας και της Αυστραλίας. Ενώ είναι βέβαιο πως η είσοδός της 

δημιουργικής γραφής στα ελληνικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων είναι ζήτημα χρόνου να 

υλοποιηθεί και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δημιουργική 

γραφή επομένως μπορεί να διδαχθεί και να κατανοηθεί όπως κάθε τέχνη που συνιστά 

δεξιοτεχνία. Στις σχολικές μονάδες , στα κολέγια και στα πανεπιστήμια το αντικείμενο της 

δημιουργικής γραφής εξελίσσεται διαρκώς σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταστεί ως ένα 

γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί κανείς από τα πρώτα του σχολικά βήματα έως και 

τα επίπεδα μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.   (Φωτόπουλος – Κωτόπουλος: 2017 , 116-

118). 

 Κάνοντας μία σύντομη βιβλιογραφική αναδρομή αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο όρος της 

Δημιουργικής Γραφής επιτείνει την εννοιολογική του ασάφεια αφού παραπέμπει σε μία σειρά 

διφορούμενων νοημάτων, όπως πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής 

συγγραφής, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, βιωματική 

μέθοδο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής αλλά και 

πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο. Φαίνεται επομένως ότι η φιλοσοφία των πρακτικών της 

κινείται στα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς ως ανεξάρτητος κλάδος ασχολείται με 

τη συγγραφική ικανότητα και με τις προεκτάσεις της (γλωσσικές, αναγνωστικές, 

ψυχοθεραπευτικές). Θιασώτες της διδασκαλίας ονομάζουν «δημιουργικό» οποιοδήποτε γράψιμο 

ακόμη και αν είναι αντισυμβατικό, πρωτότυπο, εκφραστικό που πολλές φορές μοιάζει και 

εναντιώνεται στη λογοτεχνία (Dawson, 2005:20) και όχι αποκλειστικά στην παραγωγή κάποιου 

λογοτεχνικού έργου. Η Δημιουργική Γραφή κινείται γύρω από τέσσερις επιμέρους άξονες : τη 

δημιουργική προσωπική έκφραση (creative self – expression), τον γραμματισμό (literacy), την 

τεχνική (craft) και τη μελέτη εκ των ένδον ( reading from the inside). 
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Σε κάθε όμως περίπτωση αποκαλύπτεται ότι ο όρος Δημιουργική Γραφή χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει το σύνολο των διαφόρων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών οι οποίες 

έχουν ως στόχο την καλλιέργεια συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012). 

Tέλος πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι κάθε γραφή είναι δημιουργική (McVey,  2008), 

ενώ ο Σουλιώτης (2012) προσθέτει από πλευράς του ότι η έννοια της Δημιουργικής Γραφής 

έγκειται στην ικανότητα, μέσω της καταγραφής τους, να ελέγχει κανείς τις δημιουργικές του 

σκέψεις.  

Συνοπτικά και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η Δημιουργική Γραφή εντάσσεται στο 

πεδίο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως λογοτεχνική 

θεωρία της ανάγνωσης. Συνακόλουθα στο χώρο της Παιδαγωγικής φέρεται ως εκπαιδευτική 

μέθοδος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας  και στο χώρο της Ψυχολογίας ως 

θεραπευτική μέθοδος (Ντιούδη,  2012:16).  

Όπως αναφέρεται και στην ενότητα 1, η παρούσα διπλωματική θα εστιάσει στη χρήση 

της Δημιουργικής Γραφής, ως θεραπευτικό μέσο. Σύγχρονες μελέτες αποδεικνύουν την 

αριστοτελική παράφραση σχετικά με τους ανθρώπους «ως όντα φύσιν δημιουργικά» και έρχονται 

να ενισχύσουν την αντίληψη της Δημιουργικής Γραφής σε άμεση συσχέτιση με την ψυχική μας 

υγεία (Kaufman, 2014). Μάλιστα σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχολογίας πρόκειται για τη 

δημιουργικότητα και τη δημιουργική διαδικασία που ως βασικά χαρακτηριστικά της 

Δημιουργικής Γραφής δρουν με τρόπο θεραπευτικό για την ψυχή αυτού που τακτικά καταγράφει 

σκέψεις, συναισθήματα και ιστορίες σε ένα κομμάτι χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή του 

(Hinz, 2009).  

Συνεχίζοντας την εξέταση του όρου «Δημιουργική Γραφή» διαπιστώνεται πως το πρώτο 

συνθετικό του όρου «Δημιουργική Γραφή» δηλαδή η λέξη «Δημιουργική» αποπροσανατολίζει και 

ευθύνεται για την αδυναμία εύρεσης ενός καθολικού ορισμού και όχι το δεύτερο συνθετικό 

«Γραφή» που παραπέμπει σε μια αρκετά συγκεκριμένη διαδικασία. Πολλαπλές ερμηνείες έχουν 

αποδοθεί στον όρο «Δημιουργικότητα» κατά καιρούς. Για παράδειγμα στο χώρο της επιστήμης 

και της τεχνολογίας η δημιουργικότητα είναι ταυτόσημη της επινοητικότητας ή της 

εφευρετικότητας σε σχέση με μία καινούργια και καινοτόμα ιδέα, θεωρία ή κατασκευή. Στο 

χώρο της τέχνης οποιαδήποτε ιδέα, θεωρία ή κατασκευή θα μπορούσε δυνητικά να ιδωθεί ως 

«δημιουργική». Επιπρόσθετα όπως σημειώνει ο Arieti (1976), στο χώρο της τέχνης και της 

αισθητικής, τα παραπάνω δεν αφορούν μονάχα στην κατασκευή αυτή καθαυτή αλλά και στη 
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διαρκή αναζήτηση για μια μορφή, η οποία μπορεί να μην ολοκληρώνεται ποτέ. Και έπειτα αν 

λάβουμε υπόψη την επίδραση των ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στις αντιλήψεις 

περί δημιουργικότητας, καθώς και την διάκριση μεταξύ « ευγενούς »και «δημώδους» 

δημιουργίας, ο ορισμός της «Δημιουργικότητας» περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. (Φωτόπουλος 

– Κωτόπουλος: 2017 , 107). 

Στις διάφορες προσπάθειες για αποτύπωση του παραπάνω ορισμού, οι Ward, Smith και 

Finke(1999) συνδέουν την δημιουργικότητα με την προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και αλλαγή 

του ανθρώπου, ενώ για τον Winnicot (1979), ένα άτομο είναι δημιουργικό όταν βρίσκεται σε 

άμεση επαφή και διάλογο με το βαθύτερο κομμάτι της ύπαρξής του αυτό δηλαδή που 

νοηματοδοτεί την ζωή του και το κάνει να αισθάνεται αυθεντικό και με αξία. Ο τελευταίος, 

μάλιστα, δεν διστάζει να γενικεύσει τον όρο «Δημιουργικότητα» και να τον αποδώσει ως 

οτιδήποτε «κάνει το άτομο να αισθάνεται ότι τη ζωή αξίζει να τη ζήσεις» (1996:122).Τέλος, ο 

Ross (1978) αναφέρεται στο δημιουργικό υποκείμενο και το διαχωρίζει από αυτό που είναι 

«απλώς ικανό», όχι με βάση κάποια ιδιαίτερη νοητική δεινότητα, αλλά μάλλον σε σχέση με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όπως π.χ. ανεξαρτησία σκέψης, 

αντικομφορμιστικές τάσεις επιμονή, αυτάρκεια, αυτονομία, και κοινωνική επιλεκτικότητα αλλά 

και από την ικανότητα χειρισμού των εσωτερικών συγκρούσεων του με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποδεικνύεται παραγωγικός και να ανταμείβει το ίδιο το άτομο.  

Σύμφωνα με περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά με την ανταμοιβή που αναφέρεται 

παραπάνω η δραστηριότητα δημιουργίας έχει αποδειχτεί ότι αμβλύνει σημαντικά τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης (Nolen-Hoeksema, 1991), αυξάνει την ανθεκτικότητα του ατόμου 

απέναντι στο στρες και στη διαχείριση εξωτερικής πίεσης ενώ συνάμα συμβάλει στη βελτίωση 

του ανοσοποιητικού συστήματος (Kaufman, 2014), τη βελτίωση της αυτοαντίληψης και 

αυτοεικόνας και απλουστεύει την εσωτερική επεξεργασία δεδομένων από τον ανθρώπινο 

οργανισμό (Jeste&Palmer, 2015). Μέσα από την δημιουργικότητα αναπτύσσονται σε πλήρη 

λειτουργία οι θεραπευτικές ιδιότητες της γραφής αφού δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον 

στο οποίο το άτομο ξεδιπλώνει τις σκέψεις και αναμνήσεις του και διερευνά αρνητικές 

συσχετίσεις της καθημερινότητας του μέσα από την απομυθοποίηση τους. Το άτομο προσεγγίζει 

έμμεσα μέσα από την Δημιουργική Γραφή τα τραύματα του και τα επανανοηματοδοτεί, 

αντιμετωπίζοντάς τα. 
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2.2.2 Ορισμός της θεραπευτικής γραφής 

 

Η θεραπευτική γραφή αφορμάται και πλαισιώνεται από την επιστήμη της Ψυχολογίας. 

Αναζητώντας βιβλιογραφικά τις ρίζες της, ήδη από το 1942, ο Allport κάνει συστηματική 

αναφορά και καταγραφή των θεραπευτικών λειτουργιών της γραφής. Διαχρονικά η θεραπευτική 

γραφή χρησιμοποιείται πολύτροπα κυρίως στοχεύοντας να προάγει τη φυσική και ψυχολογική 

υγεία (Thompson, 2010). Τα τελευταία χρόνια μάλιστα αρκετοί ειδήμονες εντάσσουν τη γραφή 

στις τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο των εκφραστικών – δημιουργικών 

θεραπειών. Η θεραπευτική γραφή αρχίζει να εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο ως μία 

ξεχωριστή μορφή θεραπευτικής προσέγγισης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά για την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και την τόνωση της προσωπικής 

ευημερίας. (Αντωνοπούλου, 2013:1). 

Σε μια προσπάθεια περιγραφικού ορισμού της θεραπευτικής γραφής, σημειώνουμε 

συγκεκριμένες χρήσεις τεχνικών γραφής στο πλαίσιο θεραπείας. Για τηνWright, η θεραπευτική 

γραφή δύναται να οριστεί ως «η εκφραστική και αναστοχαστική γραφή του ασθενούς, η οποία 

είτε αυτό-παράγεται είτε προτείνεται από το θεραπευτή». Εμβαθύνοντας στον όρο εκφραστική ή 

αναστοχαστική μπορούμε να προσδώσουμε περιγραφικά ένα σχήμα από το οποίο η ίδια η γραφή 

εκπορεύεται από τις προσωπικές εμπειρίες και βιώματα του γράφοντος και στοχεύει στα 

προσδοκώμενα οφέλη της. Σημαντικά σημεία για τον προσδιορισμό του όρου είναι η 

σκοπιμότητα και η πρόθεση που ενσωματώνεται σε αυτόν, αλλά και προϋποθέτει τη βιωματική 

καταγραφή, ώστε να επιτύχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Η ασυνείδητη συγγραφή τυχαίων σε 

παράταξη λέξεων ή ακόμα και σκέψεων δεν είναι αυτοσκοπός, αντίθετα τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά δομούν τη διαδικασία. Δεν είναι επομένως αρκετό να χρησιμοποιήσει κάποιος 

ένα μολύβι ή το πληκτρολόγιο και να αποτυπώσει τις αυθόρμητες συνδέσεις του μυαλού του για 

την ανακούφιση του (Adams, 1999). Η θεραπευτική γραφή εδράζεται στην σκοπιμότητα της 

διαδικασίας και περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές με προσδοκώμενα αποτελέσματα, όπως 

αυτά προσδιορίζονται από τους ειδικούς. 

Στην ανάπτυξη της θεραπευτικής χρήσης της γραφής συμβάλλουν διάφορες παράμετροι. 

Πρωτίστως η εμφάνιση των αφηγηματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων δίνει νέα δυναμική 

στην ανάγκη για αυτοέκφραση και στην οργάνωσή της. ( White & Epston, 1990. McAdams, 

2001).  Κάθε άτομο που επιχειρεί να αποτυπώσει τη δική του ιστορία μοιραία την εντάσσει σε 
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ένα αφηγηματικό πλαίσιο έτσι ώστε να δομηθούν κατά καιρούς γεγονότα της ζωής μας. 

(Αντωνοπούλου, 2014:3). Ο δεύτερος παράγοντας ανάπτυξης της θεραπευτικής γραφής 

προκύπτει από μία σειρά ερευνών που υποστηρίζει ότι η γραπτή έκφραση συμβάλλει στο να 

διατηρεί κανείς και να βελτιώνει τη σωματική και ψυχική του υγεία. Για να γίνουμε πιο σαφείς η 

θεραπευτική γραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις μετατραυματικού στρες, αγχώδων 

διαταραχών και κατάθλιψης με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 

συνέπειες του στρες στην υγεία και να δοθεί μία ανακούφιση σε πληθώρα ασθενειών. 

(Αντωνοπούλου, 2014:2). Κάτι ανάλογο παρατηρείται στη Μ. Βρετανία όπου η θεραπευτική 

γραφή συμπεριλαμβάνεται στο εθνικό σύστημα υγείας. Νοσηλευτές, γιατροί, φροντιστές υγείας 

αλλά και συγγραφείς καθοδηγούν ασθενείς να καταγράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους ( Bolton, 1999). Ένας ακόμη λόγος προώθησης της θεραπευτικής γραφής είναι το ότι 

παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης της μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για μία καινοτόμο «εξ 

αποστάσεως» μορφή θεραπείας που συνδυάζει τη γραπτή επικοινωνία με τη χρήση 

βιντεοκάμερας και ειδικών προγραμμάτων και τεχνολογικών μέσων  (Αντωνοπούλου, 2014:3).  

Αναφορικά με τις τεχνικές της θεραπευτικής γραφής μπορεί κανείς να μελετήσει 

διάφορα είδη δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεθοδολογία της. Η 

αυτοματική ή αυτόματη γραφή αποτελεί μία από τις κύριες παρεμβάσεις της θεραπευτικής 

γραφής. Είναι μία μορφή ελεύθερης γραφής όπου γίνεται καταγραφή ιδεών και συνειρμών στο 

χαρτί. Σκοπός της είναι να έρθουν στο φως λανθάνοντα νοήματα σχετικά με ένα θέμα. 

Πιστεύεται ότι σαν είδος έχει συνδεθεί με την κρυπτομνησία, όπως κατονομάζεται το φαινόμενο 

όπου ο νους παράγει θεωρίες που τις θεωρεί νέες ενώ στην πραγματικότητα τις έχει ανασύρει 

από το παρελθόν (Αντωνοπούλου, 2013:5). Η αυτοβιογραφική γραφή επίσης είναι μία μορφή 

θεραπείας καθώς το άτομο αφηγείται περιστατικά από τη ζωή του και βάζει σε τάξη γεγονότα, 

καταστάσεις και συναισθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η επιστολή θεωρείται μία 

ακόμη παρέμβαση. Συγκεκριμένα με αυτό το είδος γραφής το πρόσωπο απευθύνεται σε κάποιο 

υποκείμενο φανταστικό ή υπαρκτό . Οι επιστολές μπορεί να αναφέρονται και στο σώμα όπως 

και στις λειτουργίες ή και στις δυσλειτουργίες του. Χρησιμοποιούνται με σκοπό να υποκινήσουν 

να εξελιχθεί ένας διάλογος αφηγηματικός και αναστοχαστικός με τον παραλήπτη και 

επικεντρώνουν στα συναισθήματα που κρύβουμε ή δε θέλουμε να εκφράσουμε.   Αξιοσημείωτες 

μορφές θεραπευτικής γραφής είναι και οι διάλογοι μεταξύ δύο προσώπων πραγματικών και μη 

που αναδομούν περιστατικά και καταστάσεις που θα θέλαμε και οι ερωτήσεις που 
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διατυπώνονται με σαφήνεια γύρω από ένα ζητούμενο και σκοπό έχουν ο εμπλεκόμενος να έρθει 

αντιμέτωπος με τα γεγονότα.  

Στις μέρες μας, η σημασία της θεραπευτικής γραφής έχει γίνει φανερή κυρίως μέσα από 

την είσοδο της στους κοινωνικούς χώρους, από την εκπαίδευση ως την προσωπική θεραπευτική 

συνεδρία. Πληθώρα ειδικών στην ψυχική υγεία συγκαταλέγει το εργαλείο της γραφής στις 

τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης, αφού αυτό προσφέρει στα άτομα την ευκαιρία να 

διευκρινίσουν και να αντιμετωπίσουν σημαντικές διαταραχές και να επαναπροσδιορίσουν την 

αυτοεικόνας τους. Η συγγραφή είναι πλέον σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των ειδικών για την 

αντιμετώπιση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών ή δυσλειτουργιών. Είτε πρόκειται για την 

καταγραφή των εμπειριών, είτε για την καλλιτεχνική έκφραση, είτε απλώς για μια κοινοποίηση 

των προσωπικών σκέψεων στο διαδίκτυο και στα προσωπικά κοινωνικά δίκτυα, η παραγωγή του 

γραπτού λόγου προσφέρει στο άτομο μια διέξοδο έκφρασης, διαύγειας και καθαρότητας, 

ειδικότερα σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, το οποίο προσπαθεί διαρκώς να μας 

προσδιορίσει και να μας χαρακτηρίσει σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής 

μας.  

Τα οφέλη της θεραπευτικής γραφής δεν φαίνεται να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των 

διαφορετικών φύλων και ηλικιακών ομάδων, δεδομένου ότι έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα 

και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες φάσεις της ζωής του ατόμου, είτε αυτές περιλαμβάνουν 

στρεσογόνες πραγματικότητες, είτε πρόκειται για χαλαρότερες περιόδους. Η θεραπευτική γραφή 

διερευνά τα συναισθήματα του ανθρώπου ανεξάρτητα με τη φάση ζωής στην οποία εκείνος 

βρίσκεται (Progoff, 1992).  

 

2.2.3 Θεραπευτική και εκφραστική γραφή: ομοιότητες και διαφορές 

Είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια πως πολλοί ειδικοί του χώρου υγείας να 

ενσωματώνουν τη γραφή στις τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο εκφραστικών – 

δημιουργικών θεραπειών. Η γραφή μπαίνει δυναμικά στο χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και 

εξελίσσεται σε μία ξεχωριστή μορφή θεραπευτικής προσέγγισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά για την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και της ψυχικής ευημερίας 

(wellbeing)   (Αντωνοπούλου, 201:1). Σκοπός και στόχος της χρήσης της είναι να συμβάλλει στη 

διερεύνηση των συναισθημάτων των ατόμων και των εμπειριών που χρίζουν αντιμετώπισης και 
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για να ιαθούν ψυχικές και σωματικές διαταραχές που δυσχεραίνουν τη συγκρότηση της 

ταυτότητάς τους.  

Οι όροι «θεραπευτική» και «εκφραστική» γραφή χρησιμοποιούνται δίχως 

προσδιορισμένα όρια επειδή και στους δύο το άτομο εκφράζεται και αναστοχάζεται. Κατά 

κανόνα ως «εκφραστική» ορίζεται η γραφή που βασίζεται σε βιωματικές εμπειρίες ζωής και 

αφορά την αναστοχαστική γραφή που αυτοπαράγεται , ενώ  η θεραπευτική γραφή είναι αυτή 

που προτείνεται από το θεραπευτή με κύριο σκοπό τη θεραπεία μέσω της παραγωγής γραπτού 

λόγου. Πρέπει να σημειωθεί πως η τεχνική διαφορά μεταξύ θεραπευτικής και εκφραστικής 

γραφής έγκειται στο ότι στη θεραπευτική ακολουθείται ψυχοθεραπεία. Αμφότερες και οι δύο 

μορφές ωστόσο εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους και διαδικασίες. (Χρυσανθοπούλου, 2014: 1-3). 

Η διαφοροποίηση της θεραπευτικής από την εκφραστική γραφή παρουσιάζει ιδιαίτερες 

δυσκολίες καθώς δε φαίνεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο θεωρητικό μοντέλο για τη θεραπευτικής 

χρήση της γραφής που να μας βοηθά σχετικά (Wright, 2004Riordan, 1996:263). Οι Hynes και 

Hynes-Berry (1986:iii) καταλήγουν στο ότι όπως και να κατονομάζεται η ιδέα της χρήσης της 

γραφής για θεραπευτικούς σκοπούς ανάγεται στα κείμενα του Αριστοτέλη και την «κάθαρση» (« 

κάθαρσις »). Η Χρυσανθοπούλου (2014:3), αναφέρει ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο 

γραφών είναι ότι «το κείμενο που γράφουμε απευθύνεται στον εαυτό μας και όχι σε τρίτους 

(εκτός και αν εμείς το επιδιώξουμε) και συνεπώς απελευθερώνει τη φωνή που συνήθως 

παρεμποδίζεται ή αλλοιώνεται από το (συνειδητό ή ασυνείδητο) φόβο της διαπροσωπικής 

επαφής». 

Ως προς τα ποιοτικά τους μέρη οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό 

ομοιότητες (Κωτόπουλος κ.συν., 2019· Χρυσανθοπούλου, 2014:1-3). Ως θεραπευτική θεωρείται 

η γραφή που «προτείνεται από τον θεραπευτή και στοχεύει στη θεραπεία μέσω αυτής» 

(Κωτόπουλος κ.συν., 2019). Πραγματοποιείται πάντοτε στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας για 

συγκεκριμένη διαταραχή. Βασίζεται στην καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων ως είδος 

εργασίας για το σπίτι. Οι ασθενείς θα δουλέψουν εκεί με τον δικό τους ρυθμό, ενώ στο τέλος ο 

ψυχοθεραπευτής αναλύει την εργασία και τους παρέχει λεπτομερή διορθωτική ανατροφοδότηση. 

Γενικεύσεις, παραλλαγές, διαγραφές και άλλα γνωστικά σφάλματα καταδεικνύονται από τον 

θεραπευτή και δουλεύονται από κοινού με τον θεραπεύομενο. Οι εργασίες αυτές αποτελούν με 

τη σειρά τους τη βάση για περαιτέρω συζήτηση και εξερεύνηση κατά τη θεραπευτική διαδικασία 

(Bolton, 1999:204-205). Ενδεικτικό του γεγονότος ότι το πεδίο διαμορφώνεται διαρκώς και 
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εμπεριέχει συχνά διαμετρικά αντίθετες απόψεις είναι η άποψη της Βρετανίδας Bolton ότι η 

θεραπευτική γραφή οφείλει να διακρίνεται από μια πιο αυτόνομη προσέγγιση στη διαδικασία 

της που θα σέβεται περισσότερο τον θεραπευόμενο και θα τον απελευθερώνει από τον 

θεραπευτή και των διάφορων ασκήσεων που εμπεριέχονται σε σχετικά εγχειρίδια. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον πάντως να σημειώσουμε ότι ορισμένοι επιστήμονες ορίζουν τη θεραπευτική γραφή 

ως «θεραπευτική δημιουργική γραφή», που βασίζεται στη χρήση της δημιουργικής γραφής και 

στοχεύει σε αλλαγές συναισθηματικές, γνωσιακές ή συμπεριφοράς (μέσω π.χ. της συγγραφής 

φανταστικής λογοτεχνίας, το γράψιμο ως απάντησή σε ένα ποίημα ή χωρίο κειμένου, ή την 

ημερολογιογραφία), ενώ κάποιες φορές περιλαμβάνει και τη θεραπεία μέσω της ποίησης, είτε ως 

άλλη μια έκφανση της βιβλιοθεραπείας είτε αυτόνομα (McCulliss 2011a, όπ. αναφ. στο Malyn 

κ.συν., 2019). 

Η εκφραστική γραφή διαφέρει από τη θεραπευτική, καθώς προκρίνει την έκφραση 

έντονων συναισθηματικών και τραυματικών εμπειριών μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο, 

γιατί όσοι θεραπευτές την επιλέγουν πιστεύουν ότι προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τη σωματική 

και ψυχική υγεία του θεραπευόμενου και την απόλυτη απελευθέρωση του ατόμου κατά τη 

διαδικασία της. Η εκφραστική γραφή μπορεί να διεξαχθεί και ατομικά, προσωπικά από τον 

ενδιαφερόμενο στοχεύοντας στην προσωπική του ανάπτυξη και δυνητικά είναι αποτελεσματική 

ακόμη και υπό την απουσία θεραπευτή ή κάποιου κοινού, κάτι που υποδεικνύει ότι η 

αποκάλυψη (disclosure) του γράφοντος καθαυτή είναι αποτελεσματική (Baddeley κ.συν., 

2009:197). Όταν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας, «μετονομάζεται» σε 

θεραπευτική. O εξόχως σημαντικός Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος James Pennebaker, 

«πατέρας» της εκφραστικής γραφής, ορίζει την εκφραστική γραφή ως κάτι «απλό»: «Απλώς 

κάτσε κάτω και γράψε για κάτι, που σε απασχολεί». Είναι απλό και δεν υπάρχει σωστός ή λάθος 

τρόπος για να το κάνεις» (2020). Κι ενώ αρχικά συγκεκριμένες οδηγίες για τη διεξαγωγή της 

επικεντρώνονταν στην ανάδειξη τραυματικών εμπειριών, νεότερες μελέτες αποδεικνύουν ότι η 

συγγραφή θετικά φορτισμένων εμπειριών αποβαίνει εξίσου ωφέλιμη για την ψυχική υγεία των 

συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση για την εκφραστική γραφή δεν δίνεται καμία 

ανατροφοδότηση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι με τον τρόπο αυτό τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται ευκολότερα. Το εγχείρημα ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν οι 

συμμετέχοντες στις μελέτες γράφουν από το σπίτι τους –εν αντιθέσει με το γράψιμο σε κάποιο 

εργαστήριο– και δεν παραδίδουν τα γραπτά τους (Baddeley κ.συν., 2009: 197-198). 
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2.2.4 Τα ψυχοσωματικά οφέλη της θεραπευτικής και της εκφραστικής 

γραφής 

 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι η παραγωγή 

του γραπτού λόγου, στα πλαίσια της θεραπευτικής ή/και εκφραστικής γραφής, είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τη φροντίδα του ατόμου στο σύνολό του, δίνοντας φωνή σε συναισθήματα, 

εκφάνσεις της διάθεσης του και σκέψεις του.  

Είναι σίγουρο πως οι εκφραστικές θεραπείες αποτελούν στον τομέα των θεραπευτικών 

προσεγγίσεων της ψυχικής υγείας, ως συμπλήρωμα των καθιερωμένων μεθόδων, δηλαδή της 

δημιουργικότητας και της δημιουργικής έκφρασης, καθοριστικούς παράγοντες στην ψυχική 

εξέλιξη του ατόμου. Σύμφωνα με στοιχεία της AATA (American Art Therapy Association), η 

ίαση μέσω της τέχνης και συγκεκριμένα με τη χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων ή 

εκφραστικών και εικαστικών τεχνών, αξιοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία στην 

επαγγελματική θεραπευτική σχέση και υποστηρίζεται από άτομα που βιώνουν τραύμα, ασθένεια 

ή αναζητούν την προσωπική τους ανάπτυξη. Η παραπάνω θεωρία βασίζεται στο ότι με την αυτό 

έκφρασης και της δημιουργικής διαδικασίας οι άμεσα ενδιαφερόμενοι βοηθούνται έτσι ώστε να 

αντιμετωπίσουν δυσάρεστες και τραυματικές εμπειρίες προβλήματα ψυχικά και σωματικά, να 

διαχειριστούν το στρες να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους, την ενσυναίσθηση και να 

καλλιεργήσουν γνωστικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες. (Ιωάννου 2019). Ανάλογες 

θεωρίες διατυπώνει και ο IATO (International Art Therapy Organization) σύμφωνα με τον οποίο 

η θεραπεία στην οποία εφαρμόζεται η τέχνη συνδυάζει τις κλασικές ψυχοθεραπευτικές θεωρίες 

και μεθόδους και συνιστά μία μορφή εκφραστικής θεραπείας που βασίζεται στα υλικά της 

τέχνης, με κύριο σκοπό τη συναισθηματική αποκατάσταση, τη θεραπεία και την ευεξία. 

(Ιωάννου 2019). 

Σύμφωνα με τον Pennebaker (2004), η έκφραση των βαθύτερων σκέψεων και 

συναισθημάτων μας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για την υγεία τόσο 

βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Μελέτες τα τελευταία 25 χρόνια έχουν δείξει ότι η 

εκφραστική γραφή, δηλαδή, η απλή αποτύπωση γραπτώς βαθύτερων σκέψεων και 

συναισθημάτων συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανακούφιση τόσο των σωματικών όσο 

και των ψυχολογικών συμπτωμάτων. 
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Η ενεργή αντιμετώπιση των τραυματικών και ψυχοφθόρων εμπειριών μέσω της γραφής 

φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της εσωτερίκευσης σκέψεων και 

συναισθημάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιο άγχος και σωματικά προβλήματα 

(Pennebaker, 1989, 1993). Η ομάδα ερευνητών του ψυχολόγου James Pennebaker στις ΗΠΑ, 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως μιλώντας ή γράφοντας για αυτά που μας απασχολούν, στην 

ουσία λειτουργούμε επιβοηθητικά, ώστε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να καταπολεμήσει 

λοιμώξεις (Pennebaker, 1997). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Smyth (1998) διενέργησε μια συνολική ανασκόπηση 

και σύνθεση των καλύτερων - έως τη στιγμή συγγραφής της έρευνας του - επιστημονικών 

ερευνών σχετικά με τη γραπτή συναισθηματική έκφραση. Οι περισσότερες μελέτες που 

καταλογογραφούσε περιλάμβαναν δείγματα υγιών, σωματικά και ψυχολογικά, εθελοντών. Όσον 

αφορά τα μέσα αξιολόγησης των επιδράσεων της παραγωγής του γραπτού λόγου στο σώμα και 

τον ψυχισμό των συμμετεχόντων, αυτά κατηγοριοποιούνται σε σωματικά (π.χ. ιδρώτας, 

καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση, ανοσοποιητικοί δείκτες), ψυχολογικά (π.χ. ευεξία, 

προσαρμοστικότητα, διάθεση), σε σχέση με την προσωπική αξιολόγηση της υγείας (π.χ. 

επισκέψεις σε κλινικές, κρυολογήματα, συμπτώματα) και τέλος σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό/νοητικό επίπεδο (π.χ. μέσος όρος βαθμού, γνωστική λειτουργία). Οι 13 μελέτες, οι 

οποίες συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τις οποίες ανέλυσε ο Smyth, 

συγκλίνουν στην ανάδειξη της θετικής επίδραση της γραπτής, δημιουργικής και 

συναισθηματικής, έκφρασης στην πνευματική και ψυχολογική ευεξία, καθώς και στη 

φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.  

Σύμφωνα με μια επικαιροποιημένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η έκφραση μέσω της 

γραφής είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στους χρόνιους ασθενείς. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι 

μειώνει τον πόνο και την κόπωση, βελτιώνει την ευεξία στην ινομυαλγία, ενώ μειώνει και το 

ιικό φορτίο σε ασθενείς με HIV (Broderick, Junghaenel&Schwartz, 2005). Η θεραπευτική γραφή 

αποδεικνύεται, επιπρόσθετα, ότι ανακουφίζει τον πόνο χαμηλής έντασης σε ασθενείς με χρόνιο 

πόνο και προάγει την υγεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού (Sloan, Marx&Epstein, 2005). 

Επιπλέον, η συγγραφή έχει αποδειχτεί χρήσιμη ακόμα και όταν εφαρμόζεται στο περιβάλλον-

πλαίσιο του αρρώστου. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά στη διαχείριση του χρόνου, στην ενίσχυση 

στρατηγικών προσαρμογής και αντιμετώπισης, καθώς επίσης και βελτιώνει την ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων και τα επίπεδα γενικής ευημερίας. 
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Αναφορικά με τον ειδικό πληθυσμό, τον οποίο μελετά σε βάθος η παρούσα εργασία, 

δηλαδή τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το ίδιο το 

εργασιακό τους περιβάλλον και το γεγονός ότι έρχονται αντιμέτωποι με πολλά στρεσογόνα 

περιστατικά και καταστάσεις καθημερινά (π.χ. θάνατος, διαχείριση προσωπικής ευθύνης για τη 

ζωή κάποιου άλλου, μεταβίβαση αρνητικών ειδήσεων, παρατεταμένες ώρες εργασίας), 

λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις επιβαρυντικά για την ψυχική τους υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το στρες συνήθως σχετίζεται με την άμεση επαφή με τον ανθρώπινο σωματικό πόνο και το 

συντριπτικό συναισθηματικό βάρος, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το οικογενειακό τους 

περιβάλλον (Houck, 2014).Επομένως, αφενός η φροντίδα για τους ασθενείς και τις οικογένειές 

τους είναι μια εξαιρετικά σημαντική και ικανοποιητική εμπειρία, ωστόσο αφετέρου, δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι οι νοσηλεύτριες  συχνά περιγράφουν τον εαυτό τους ως συναισθηματικά 

«άδειο». Σε μια προσπάθεια ερμηνείας αυτής τους της αυτοαντίληψης, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι νοσηλεύτριες αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με κάθε ασθενή 

και επομένως καλούνται να υπηρετήσουν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ φόβου και απελπισίας, 

από τη μία, και ελπίδας για την βελτίωση της κατάστασής του ασθενούς τους από την άλλη. Το 

αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η συναισθηματική εξάντληση (compassion fatigue).  

 

2.2.5 Ποιος είναι ο λειτουργικός μηχανισμός πίσω από αυτά τα οφέλη; 

 

Τα παραπάνω ευρήματα είναι αρκετά εντυπωσιακά και υπαινίσσονται σε κάποιο βαθμό 

ότι το μολύβι και το χαρτί μπορεί να είναι αποτελεσματικότερα του φαρμάκου. Αλλά ποιος είναι 

ο λειτουργικός μηχανισμός πίσω από αυτό και πως εξηγείται οργανικά αυτή η συσχέτιση;  

Η προφανής εξήγηση - ότι «βγάζουμε τις σκέψεις από μέσα μας» για να νιώσουμε 

καλύτερα - δεν φαίνεται επαρκής ως απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις. Το πιθανότερο είναι η 

παραγωγή γραπτού λόγου να ασκεί τα οφέλη της μέσω της δυνατότητα της να επηρεάσει τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναλογίζονται τα πράγματα (Lowe, 2006). Διαφορετικοί τρόποι 

σκέψης οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση μιας τραυματικής εμπειρίας και των συναισθημάτων 

που έπονται αυτής (Cameron & Nicholls, 1998). Εκ του σύνεγγυς, διαφορετικά μοτίβα σκέψης 

μπορούν να μετριάσουν και να εξομαλύνουν τις ενοχλητικές αναμνήσεις τραυματικών 

γεγονότων, οι οποίες συνήθως ευθύνονται για μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην 

συναισθηματική ευεξία του ατόμου (King & Miner, 2000). Η αποτύπωση αυτών των 
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τραυματικών και στρεσογόνων αναμνήσεων με λέξεις βοηθά στην ανακούφιση της ψυχολογικής 

αναταραχής και στην εξάλειψη της αίσθησης του κινδύνου.  

Σύμφωνα με τον Smyth (1998), η γραφή δίνει μια αίσθηση ελέγχου και κατανόησης. Για 

να γράψει κάποιος για ένα αγχωτικό γεγονός, πρέπει να το αποδομήσει και να το χωρίσει σε 

κομμάτια, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πιο διαχειρίσιμο και εύληπτο. Η εκφραστική γραφή 

συμβάλει στην συναισθηματική ισορροπία, συστήνοντας διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζουν 

συναισθηματικές - ειδικά σχετιζόμενες με το άγχος - αντιδράσεις (Lowe, 2004). Για παράδειγμα, 

όταν γράφει, ο συγγραφέας μπορεί να εστιάσει την προσοχή του στις πηγές του στρες και στα 

διάφορα σενάρια αντίδρασης σε αυτό. Επίσης, είναι πιθανό όσοι γράφουν συστηματικά να 

συνηθίζουν τα αρνητικά συναισθηματικά ερεθίσματα, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά 

επανειλημμένως κατά την διαδικασία συγγραφής. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

 

“Ποτέ δε σκεφτόμαστε εντελώς μόνοι: σκεφτόμαστε σε συντροφιά, σε αχανή συνεργασία, μαζί με 

τους εργάτες του παρελθόντος και του παρόντος. Σ’ ολόκληρο τον κόσμο της διανόησης… ο 

καθένας βρίσκει σε όσους τον περιστοιχίζουν τη μύηση, τη βοήθεια, την επιβεβαίωση, την 

ενημέρωση, την ενθάρρυνση που χρειάζεται.” 

-A.G. Sertillanges 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζεται και αναπτύσσεται αναλυτικά η 

μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τη διεξαγωγή και τη συγγραφή της ανά χείρας ερευνητικής 

εργασίας.  

Στην εκπόνηση μια ερευνητικής εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα οφείλουν να 

καθοδηγούν τον ερευνητή στην επιλογή των μεθόδων και των τεχνικών, με στόχο να δώσει 

απαντήσεις σε αυτά (Creswell, 2016). Το ερευνητικό μας ερώτημα, όπως αυτό αναλύεται σε 

προηγούμενη ενότητα, αφορά την σχέση μεταξύ της παραγωγής του γραπτού λόγου και της 

ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και την ομάδα των 

εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα. Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει το ερώτημα μέσα από τη 

χρήση δύο διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων, της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της 

ποσοτικής έρευνας. Η ίδια η χρήση των ποσοτικών εργαλείων και των ερωτηματολογίων μάς 

οδήγησε στην ανάγκη να αναζητήσουμε βιβλιογραφικά τις αναφορές και τις συσχετίσεις που 

περιγράφονται και οριοθετούνται σε παρόμοιες καταστάσεις με διαφορετικό χωρόχρονο.  

Όσον αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση, στόχος της είναι να παρουσιάσει και να 

στοιχειοθετήσει το μεθοδολογικό πλαίσιο, στο οποίο θα εργαστούμε. Η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (literature review) αποτελεί μία από τις πρώτες ενέργειες του ερευνητή, ώστε να 

μπορέσει να εντοπίσει τα όρια της γνώσης, στα οποία έχουν φτάσει άλλοι επιστήμονες και τα 

οποία θα αποτελέσουν τη βάση, για την έναρξη της δικής του έρευνας. Η ανασκόπηση των 

υπαρχουσών θεωριών και της συναφούς  ως προς τη θεματική βιβλιογραφίας, λειτουργεί αφενός 

πληροφοριακά για τον ερευνητή και τον αναγνώστη, ενώ αφετέρου δίνει το εναρκτήριο 

λάκτισμα για την παραγωγή συμπερασμάτων μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η 

αναζήτηση των γνώσεων και των μεθόδων, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βιβλία, επιστημονικές 

πραγματείες, επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (Παπαναστασίου, 2014). Για τη 
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βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας, ανατρέξαμε σε ποιοτικές και ποσοτικές 

έρευνες, Ελληνικής και διεθνούς προελεύσεως, οι οποίες αφορούν στις ψυχοσωματικές 

επιπτώσεις των πανδημιών, στη Δημιουργική Γραφή, καθώς και στα οφέλη της θεραπευτικής 

της χρήσης. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης παρατίθενται στην ενότητα 2.  

Η ποσοτική έρευνα στοχεύει στην εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων, ενώ 

αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά 

μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. Για την πραγματοποίηση ποσοτικής δειγματοληπτικής 

έρευνας απαιτείται κλειστό ερωτηματολόγιο και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δεδομένων. 

Στόχος είναι μέσα από την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος να προκύψει γενίκευση των 

παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό αναφοράς.  

Ο συνδυασμός των παραπάνω διερευνητικών μεθόδων ακολουθεί τη διαδικασία 

“deductive reasoning”, δηλαδή έχοντας ως αφετηρία μια υπάρχουσα θεωρία – την οποία 

διασταυρώνουμε με την βιβλιογραφική μας ανασκόπηση – προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε 

την πρακτική εφαρμογή της στο χώρο, χρόνο και ομάδα ανθρώπων που μας ενδιαφέρει.  

 

3.1. Ερωτηματολόγιο 

 

Kατά τους Παπαναστασίου (2014) και Creswell (2016), το ερωτηματολόγιο είναι ένα 

ερευνητικό εργαλείο, με το οποίο λαμβάνει χώρα η συλλογή και καταγραφή δεδομένων, που 

αφορούν αξίες, προτιμήσεις, στάσεις και πεποιθήσεις των ερωτηθέντων. Για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας, συνθέσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τρία διακριτά 

μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα δημογραφικά στοιχεία, την κλίμακα ψυχολογικής 

διαταραχής Kessler Psychological Distress scale - 10 (K10) και τέσσερις ερωτήσεις σε σχέση με 

την συχνότητα παραγωγής του γραπτού λόγου με στόχο την έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων 

και γεγονότων της καθημερινότητας (Παράρτημα Ι). Προηγήθηκε των παραπάνω μια σύντομη 

και περιεκτική περιγραφή της έρευνας και των στόχων της, καθώς και των δικαιωμάτων του 

συμμετέχοντος, όπως η εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή. 

Σχετικά με την ενότητα των δημογραφικών στοιχείων, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν 

σχετικά την ηλικία τους, το φύλο τους, το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στο οποίο εργάζονται, 

καθώς και την θέση εργασίας τους εντός του νοσοκομείου. Τα παραπάνω στοιχεία συλλέχθηκαν 

με σκοπό την εξερεύνηση περαιτέρω συσχετισμών, όπως μεταξύ ηλικίας και επιπέδων 
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ψυχολογικής διαταραχής ή μεταξύ θέσεως  εργασίας και συχνότητας χρήσης του γραπτού λόγου, 

πέραν του κύριου ερευνητικού μας ερωτήματος.  

Όσον αφορά την κλίμακα Kessler (K10), αυτή αποτελείται από δέκα ερωτήσεις σχετικά 

με διάφορες, ανησυχητικές συναισθηματικές καταστάσεις(κόπωση, νευρικότητα, μελαγχολία). 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να διευκρινίσουν την συχνότητα κατά την οποία έχουν βιώσει 

αυτές τις συναισθηματικές καταστάσεις κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σε μια κλίμακα από 

το 1 –Ποτέ έως το 5 –Όλη την ώρα. Η κλίμακα Κ10 αναπτύχθηκε από τονKessler και τους 

συνεργάτες του το 2003 και έκτοτε χρησιμοποιείται συχνά ως ένας πρώιμος έλεγχος για την 

ύπαρξη ψυχασθένειας και σημαντικής διαταραχής στο άτομο. Το αποτέλεσμα κάθε 

συμμετέχοντος καθορίζεται από το άθροισμα των επιλογών του κατά μήκος των 10 ερωτήσεων 

και διακυμαίνεται μεταξύ 10 –50. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα κάποιου, τόσο υψηλότερα 

επίπεδα ψυχολογικής διαταραχής αντιμετωπίζει. Το συγκεκριμένο όργανο έχει μεταφραστεί 

επισήμως και εγκύρως σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Η ελληνική 

εκδοχή χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.  

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνά την παραγωγή του γραπτού λόγου 

και αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά σε μια διαφορετική 

περίσταση ή μέσο για να την έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων και βιωμάτων με γραπτό λόγο. 

Συγκεκριμένα, διατυπώσαμε ερωτήσεις σε σχέση με την χρήση ημερολόγιου, τη δημοσίευση 

βιωματικών κειμένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την εξάσκηση μορφών γραπτής τέχνης 

και τη ύπαρξη της εσωτερικής ανάγκης για γραπτή έκφραση. Τέλος οι ερωτήσεις καλούσαν τους 

συμμετέχοντες να καθορίσουν την συχνότητα με την οποία παράγουν γραπτό λόγο σε κάθε μία 

από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, διαλέγοντας μία απάντηση μεταξύ 1 - Ποτέ και 6 –

Καθημερινά. Αξίζει να αναφερθεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη μνεία ώστε οι ερωτήσεις να 

διατυπώνονται με σαφήνεια και οι επιλογές απάντησης να ορίζονται ξεκάθαρα και με 

ακρίβεια(Σπάνια = περίπου μία φορά το εξάμηνο, Ουδέτερα = περίπου 1-2 φορές το δίμηνο, 

Συχνά = περίπου 1-2 φορές το μήνα, Πολύ συχνά = περίπου 1-2 φορές τη βδομάδα). Όπως και 

παραπάνω, το αποτέλεσμα κάθε συμμετέχοντος καθορίζεται από το άθροισμα των επιλογών του 

κατά μήκος των τεσσάρων ερωτήσεων και  διακυμαίνεται μεταξύ 4 – 24. Όσο μεγαλύτερο είναι 

το άθροισμα κάποιου, τόσο συχνότερα καταφεύγει στον γραπτό λόγο για να εκφράσει τις 

σκέψεις και τα συναισθήματα του. 
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Όπως αναφέρετε παραπάνω, το ερωτηματολόγιο ήταν κλειστό. Αυτό σημαίνει ότι, με 

εξαίρεση την ερώτηση περί ηλικίας, χρησιμοποιήθηκαν μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου (closed-

ended questions) σε όλα τα μέρη του ερωτηματολογίου. Αυτό συμβαίνει γιατί τέτοιου είδους 

ερωτήσεις συμπληρώνονται, κωδικοποιούνται και αναλύονται πιο εύκολα σε σχέση με 

ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης (open-ended questions), μιας και ο ερωτώμενος περιορίζει τις 

απαντήσεις του στο πλαίσιο των επιλογών που του δίνονται. Ταυτόχρονα, χρειάζεται σχετικά 

λίγος χρόνος για τη συμπλήρωσή τους, γεγονός που προδιαθέτει ευνοϊκά τους ερωτώμενους και 

επιτρέπει στον ερευνητή να συλλέγει πιο εύκολα απαντήσεις. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει 

την ευρύτερη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Παπαναστασίου, 2014). 

 

3.2. Διαδικασία διανομής και συγκέντρωσης ερωτηματολογίων 

 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 160 ερωτηματολόγια, τα οποία 

μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν συμπληρωμένα από τέσσερα νοσηλευτικά ιδρύματα της 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στον δειγματοληπτικό πληθυσμό συμμετείχε υγειονομικό 

προσωπικό από τα Γενικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης: Άγιος Δημήτριος, Γ. Γεννηματάς, Γ. 

Παπανικολάου και από την κλινική Άγιος Λουκάς. Στους παραπάνω διανεμήθηκε το κλειστό 

ερωτηματολόγιο, όπως αυτό αναλυτικά παρουσιάζεται στην ενότητα 3.1. Η διανομή έλαβε χώρα 

μεταξύ των μηνών Ιούλιος 2020 και Οκτώβριος 2020, κατόπιν συνεννόησης με το Επιστημονικό 

Συμβούλιο του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο παρείχε γραπτή έγκριση για τη 

διενέργεια της έρευνας (Παράρτημα ΙΙΙ). Ο αριθμός ερωτηματολογίων που επιστράφηκαν 

συμπληρωμένα από καθένα από τα νοσοκομειακά ιδρύματα παρουσιάζεται στον πίνακα 1που 

ακολουθεί.  

 

 

Πίνακας 1. Αριθμός Ερωτηματολογίων Δείγματος ανά νοσοκομειακή μονάδα 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΑριθμόςΕρωτηματολογίων 

Γ.Ν.Θ.  "Ο Άγιος-Δημήτριος" 34 

Κλινική "Ο Άγιος Λουκάς" 51 
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Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς" 48 

Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" 27 

Σύνολο 160 
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4. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Περιγραφικά αποτελέσματα 

 

Με γνώμονα τους στόχους της έρευνας, το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις διακριτές 

ενότητες: α. τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και β. την κλίμακα ψυχολογικής 

διαταραχής Kessler (Κ10) και γ. τη συχνότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, όπως αναλύεται 

μεθοδολογικά στην προηγούμενη ενότητα. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, αφενός με τη χρήση των μεθόδων της περιγραφικής 

στατιστικής ανάλυσης, και αφετέρου με την χρήση της δυσδιάστατης στατιστικής ανάλυσης και 

συγκεκριμένα της γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

4.1.1 Δημογραφικά Στοιχεία του Δείγματος 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων ως προς το φύλο, την ηλικία αλλά εν συνεχεία και ως προς 

μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή τους θέση και το νοσοκομειακό ίδρυμα 

στο οποίο εργάζονται.  

 

Ως προς το φύλο των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 55% το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε 

από γυναίκες, ενώ σε ποσοστό 45% απαντήθηκε από άνδρες, το οποίο με βάση τη γενική 

σύσταση του πληθυσμού κρίνεται ως αντιπροσωπευτικό. 
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Γράφημα 1.Τομεόγραμμα σε ποσοστό % του δείγματος ανά φύλο. 

 

Όσον αφορά την ηλικία, ο Μέσος Όρος της είναι 45,2 (με Διακύμανση 9,66), ενώ εν 

γένει το διάστημα των ηλικιών που απαντά το ερωτηματολόγιο καλύπτει από την ηλικία των 19 

ετών ως την ηλικία των 66. Η ηλικιακή σύσταση του δείγματος παρουσιάζει σχετική ισορροπία 

ως προς την αντιπροσωπευτικότητα των ομάδων με βάση τις ηλικίες των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, ποσοστό 2,5% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, 

13,1% στην ομάδα 26 ως 34 ετών, 26,9% στην ομάδα 35-44, ενώ ποσοστό 38,1% στην ομάδα 

45-54 και τέλος μεγαλύτεροι από 55 ετών είναι 19,4% του δείγματος. 

 

 

Γράφημα 2.Ραβδόγραμμα σε ποσοστό % του δείγματος ανά ηλικιακή ομάδα. 

 

Αναφορικά με την απασχόληση του πληθυσμού που μελετά η έρευνα, προκύπτουν από 

το ερωτηματολόγιο οι ειδικότητες του προσωπικού και το νοσοκομείο εργασίας τους. 

Συγκεκριμένα, ποσοστό 31,9% του δείγματος εργάζεται στην κλινική « Ο Άγιος Λουκάς», ενώ 

ποσοστό 30% στην Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. Γεννηματάς». Το 21,9% του δείγματος 
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εργάζεται στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος», ενώ το 16,3% στο Γενικό Νοσοκομείο 

« Γ. Παπανικολάου». 

 

 

Γράφημα 3.Ραβδόγραμμα σε ποσοστό % του δείγματος ανά νοσοκομειακή μονάδα. 

 

Ως προς την ειδικότητα του πληθυσμού μελέτης μας, το δείγμα απαρτίζεται κατά 

ποσοστό 38% από το Διοικητικό Προσωπικό, ποσοστό 35% εργάζεται ως γιατρός, ενώ ποσοστό 

16% προέρχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος, σε ποσοστό 11% κατηγοριοποιείται το 

λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο συνίσταται κυρίως από τραυματιοφορείς, κοινωνικούς 

λειτουργούς, ψυχολόγους, παρασκευαστές Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγους Ακτινολογικών 

Εργαστηρίων, αλλά και υπαλλήλους που εργάζονται στην καθαριότητα και φύλαξη των 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.  

 

 

Γράφημα 4.Τομεόγραμμα σε ποσοστό % του δείγματος ανά θέση εργασίας στο νοσοκομείο. 
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4.1.2 Κλίμακα ψυχολογικής διαταραχής Kessler (K-10) 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται, ως μονάδες, οι μεταβλητές που αφορούν τον δείκτη της 

κλίμακας ψυχολογικής διαταραχής Kessler (Κ10), η οποία, όπως αναφέρεται παραπάνω, έχει ως 

στόχο να καταγράψει τα επίπεδα ψυχοσωματικής δυσφορίας που βιώνει ο ερωτώμενος. Η 

προσέγγιση της παρούσας μελέτης παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτά συνολικά για τον 

πληθυσμό μελέτης, με στόχο να εντοπίσουμε μοτίβα συμπεριφοράς του υγειονομικού 

προσωπικού, ιδιαίτερα με αναφορά στη χρονική περίοδο της πανδημίαςCOVID-19. 

Το δείγμα φαίνεται να συμπεριφέρεται με σχετική ομοιογένεια. Τα συνολικά ποσοστά 

ανά ερώτημα παρουσιάζονται στο γράφημα που ακολουθεί, όπως και η συγκριτική διάσταση 

μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, 8 στους 10 απαντούν ότι δεν έχουν αισθανθεί ποτέ, κατά τους 

τελευταίους 3 μήνες, πως δεν αξίζουν τίποτα, το οποίο πιθανώς να οφείλεται στον κομβικό ρόλο 

που το υγειονομικό  προσωπικό διαδραμάτισε κατά την περίοδο της πανδημίας, γεγονός που 

αναγνωρίστηκε από την κοινή γνώμη και φαίνεται να επηρεάζει θετικά την ψυχολογία του.  

Εν συνεχεία, όσον αφορά το συναίσθημα της μελαγχολίας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται 

στην απώλεια της θετικής διάθεσης, 5 στους 10 δηλώνουν ότι δεν βίωσαν κάτι τέτοιο 

προσφάτως, ενώ σχεδόν 4 στους 10 απαντούν ότι μελαγχόλησαν λίγες φορές κατά το τελευταίο 

χρονικό διάστημα. Στην ερώτηση περί έντονης νευρικότητας, 5 στους 10 απαντούν πως είχαν 

έντονη νευρικότητα μερικές φορές κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ μόλις ποσοστό 9% 

αποκρίνεται πώς δεν αντιμετώπισε καθόλου αυτό το πρόβλημα. 

Αναφορικά με το αίσθημα έντονης ανησυχίας, όπως αυτό εκδηλώνεται με τη διαρκή 

κινητικότητα/ ανικανότητα να παραμείνει κανείς σε ένα μέρος, 5 στους 10 δηλώνει ότι δεν το 

έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα, ενώ 3 στους 10 απαντά πως έχει αποτελέσει πραγματικότητα 

για αυτούς μόλις λίγες φορές. Ενώ η έντονη ανησυχία σε σύνδεση με τη νευρικότητα των άκρων 

φαίνεται να έχει ταλαιπωρήσει 4 στους 10 μερικές φορές, ενώ ποσοστό 38,1% απαντά πως δεν 

έχει εμφανίσει αυτό το σύμπτωμα και ποσοστό 16,9 αποκρίνεται πώς το έχει εμφανίσει λίγες 

φορές. Όσον αφορά την απελπισία, 4 στους 10 δηλώνουν ότι δεν έχουν αισθανθεί απελπισία, 

ενώ ίδιος αριθμός δηλώνει πως την αισθάνεται μερικές φορές στο διάστημα που μελετάμε.  
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Αξιολογώντας την απάντηση του δείγματος ως προς την ιδιαίτερη προσπάθεια που 

χρειάζεται να καταβάλουν, ώστε να ολοκληρώσουν οτιδήποτε και αν κάνουν, οι ερωτώμενοι σε 

ποσοστό 48% κρίνουν ότι αυτό συνέβη λίγες φορές, σε ποσοστό 20% απαντούν ότι αυτό συνέβη 

μερικές φορές, ενώ σε ποσοστό 21,9% δηλώνουν πως δεν βίωσαν κάτι τέτοιο τους τελευταίους 

τρεις μήνες. Τέλος, στην ερώτηση που εξετάζει το αίσθημα της «χωρίς λόγο» κόπωσης,4 στους 

10 απαντούν πως έχουν αισθανθεί κόπωση λίγες φορές το τελευταίο διάστημα, ενώ ποσοστό 

27,5% απαντά πολλές φορές και ποσοστό 10,6% απαντά ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν το τελευταίο 

χρονικό διάστημα.  

 

 

Γράφημα 5.Ραβδόγραμμα συνολικό σε ποσοστό % του δείγματος στις ερωτήσεις K10. 

 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Kesslerσχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων στην 

ομώνυμη κλίμακα, όσοι καταλήγουν με άθροισμα μεταξύ 10–19 κατά μήκος των δέκα 

ερωτήσεων είναι πιθανόν να μην αντιμετωπίζουν κάποια ψυχολογική διαταραχή, με άθροισμα 

μεταξύ 20 – 24 είναι πιθανόν να βιώνουν ήπια ψυχολογική δυσφορία, άθροισμα μεταξύ 25 –29 

είναι πιθανόν να βιώνουν μέτρια ψυχολογική δυσφορία, ενώ αυτοί με άθροισμα 30 – 40 είναι 

πιθανόν να ταλαιπωρούνται από σοβαρή ψυχολογική διαταραχή. Στο παρόν δείγμα, όταν 
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46,3 

44,4 

38,1 

49,4 
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21,9 
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79,4 
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35,6 

38,1 

37,5 

40,0 

33,1 

46,9 

48,1 

36,3 

15,0 

27,5 

41,9 

11,3 

9,4 

16,9 

11,3 

16,3 

20,0 

7,5 

5,0 

10,6 

10,0 

3,8 

6,9 

5,0 

6,3 

6,9 

8,8 

5,6 

0,6 
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0,6 
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0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Αισθανθήκατε πάρα πολλή κούραση χωρίς κανέναν 
ιδιαίτερο λόγο 

Αισθανθήκατε νευρικότητα 

Αισθανθήκατε τόσο πολλή νευρικότητα που τίποτα δεν 
μπορούσε να σας ηρεμήσει; 

Αισθανθήκατε απελπισία 

Αισθανθήκατε ανησυχία ή κουνάγατε νευρικά τα χέρια σας 
ή τα πόδια σας 

Αισθανθήκατε τόση ανησυχία που δεν μπορούσατε να 
καθίσετε σε ένα μέρος 

Αισθανθήκατε μελαγχολία 

Αισθανθήκατε πως έπρεπε να καταβάλετε ιδιαίτερη 
προσπάθεια για ότι κάνετε 

Αισθανθήκατε τόση μελαγχολία που τίποτα δεν μπορούσε 
να σας φτιάξει το κέφι 

Αισθανθήκατε πως δεν αξίζατε τίποτα 

Ποτέ Λίγες Φορές Μερικές Φορές Σχεδόν πάντα Όλη την ώρα 
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ομαδοποιήσαμε τα αποτελέσματα, προέκυψε ότι ποσοστό 35% του δείγματος παρουσιάζει 

σοβαρή διαταραχή, ποσοστό 34% μέτρια, ποσοστό 28% ήπια, ενώ μόλις ποσοστό 3% ανήκει 

στην ομάδα της πιθανής απουσίας ψυχολογικής διαταραχής.  

 

 

Γράφημα 6. Τομεόγραμμα σε ποσοστό % του δείγματος με βάση το σκορ στον δείκτη Ψυχολογικής Διαταραχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση του δείκτη ψυχολογικής διαταραχής (Κ10) σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος προσφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ως προς την διάσταση 

του φύλου των ερωτώμενων, δεν προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, 

3% 

28% 

34% 

35% 

Πιθανή Απουσία 
Διαταραχής 

Ήπια Διαταραχή 

Μέτρια Διαταραχή 

Σοβαρή Διαταραχή 
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παρατηρούμε ότι 4 στις 10 γυναίκες που απαντούν το ερωτηματολόγιο εμφανίζουν συμπτώματα 

σοβαρής ψυχολογικής διαταραχής, ενώ στους άνδρες το ποσοστό σοβαρής διαταραχής είναι 

ελαφρώς μικρότερο με τιμή 29,2%. 

 

Πίνακας 2. Πίνακας συνάφειας του δείκτη Ψυχολογικής Διαταραχής με το φύλο σε ποσοστό %. 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάζοντας τον δείκτη ψυχολογικής διαταραχής σε σχέση με την ηλικία του 

ερωτώμενου, κατηγοριοποιημένη σε ομάδες, παρατηρούμε ότι μέτριες και σοβαρές διαταραχές 

παρατηρούνται κυρίως στις ηλικίες άνω των 35 ετών.  

 

Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής (Κ10)* Φύλο 

 Φύλο 

Άντρας Γυναίκα 

Δείκτης 

Ψυχολογικής 

Διαταραχής 

(Κ10) 

Πιθανή Απουσία 

Διαταραχής 

Αριθμός 0 5 

% εντός φύλου 0,0% 5,7% 

Ήπια Διαταραχή Αριθμός 23 22 

% εντός φύλου 31,9% 25,0% 

Μέτρια Διαταραχή Αριθμός 28 26 

% εντός φύλου 38,9% 29,5% 

Σοβαρή Διαταραχή Αριθμός 21 35 

% εντός φύλου   
29,2% 39,8% 

Σύνολο Αριθμός 72 88 

% εντός φύλου 100,0% 100,0% 
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Πίνακας 3. Πίνακας συνάφειας του δείκτη Ψυχολογικής Διαταραχής με την ηλικία σε ποσοστό %. 

 

 

 

 

Συσχετίζοντας τον δείκτη ψυχολογικής διαταραχής με το νοσοκομείο στο οποίο 

εργάζονται οι ερωτώμενοι, παρατηρούμε ότι στην Κλινική «Ο Άγιος Λουκάς », υφίσταται 

μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με τα υπόλοιπα νοσοκομεία. 

 

Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής (Κ10) * Ηλικία 

 Ηλικία 

εως 25 26-34 35-44 45-54 55+ 

Δείκτης 

Ψυχολογικής 

Διαταραχής 

(Κ10) 

Πιθανή 

Απουσία 

Διαταραχής 

Αριθμός 1 0 1 3 0 

% εντός 

ηλικίας 
50,0% 0,0% 2,1% 5,1% 0,0% 

Ήπια 

Διαταραχή 

Αριθμός 

ηλικίας 
0 6 15 13 11 

% εντός 

ηλικίας 
0,0% 30,0% 31,3% 22,0% 35,5% 

Μέτρια 

Διαταραχή 

Αριθμός 1 9 18 20 6 

% εντός 

ηλικίας 
50,0% 45,0% 37,5% 33,9% 19,4% 

Σοβαρή 

Διαταραχή 

Αριθμός 0 5 14 23 14 

% εντός 

ηλικίας  
0,0% 25,0% 29,2% 39,0% 45,2% 

Σύνολο Αριθμός 2 20 48 59 31 

% εντός 

ηλικίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίνακας 4. Πίνακας συνάφειας του δείκτη Ψυχολογικής Διαταραχής με το νοσοκομειακό ίδρυμα εργασίας του δείγματος σε 

ποσοστό %. 

 

 

 

 

 

Τέλος, συσχετίζοντας τα αποτελέσματα του δείκτη ψυχολογικής διαταραχής (Κ10) με 

την θέση εργασίας των ερωτώμενων, εντός του νοσοκομείου, προκύπτει ότι οι ιατροί και το 

διοικητικό προσωπικό εμφανίζουν μέτρια ή / και σοβαρή διαταραχή σε σημαντικότερα ποσοστά 

σε σχέση με τους νοσηλευτές. 

 

Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής (Κ10) * Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 

 Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 

Γεννηματάς Αγ. 

Δημήτριος 

Παπανικολάου Αγ. 

Λουκάς 

Δείκτης 

Ψυχολογικής 

Διαταραχής 

(Κ10) 

Πιθανή 

Απουσία 

Διαταραχής 

Αριθμός 4 0 0 1 

% εντός 

νοσοκομείου 
8,3% 0,0% 0,0% 2,0% 

Ήπια 

Διαταραχή 

Αριθμός 10 8 4 23 

% εντός 

νοσοκομείου 
20,8% 22,9% 15,4% 45,1% 

Μέτρια 

Διαταραχή 

Αριθμός 17 13 8 16 

% εντός 

νοσοκομείου 
35,4% 37,1% 30,8% 31,4% 

Σοβαρή 

Διαταραχή 

Αριθμός 17 14 14 11 

% εντός 

νοσοκομείου   
35,4% 40,0% 53,8% 21,6% 

Σύνολο Αριθμός 48 35 26 51 

% εντός 

νοσοκομείου 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίνακας 5. Πίνακας συνάφειας του δείκτη Ψυχολογικής Διαταραχής με την θέση εργασίας του δείγματος σε ποσοστό %. 

 

4.1.3 Συχνότητα παραγωγής του γραπτού λόγου 

 

Στην τελευταία ενότητα αναφορικά με την περιγραφική στατιστική ανάλυση του 

ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται οι απαντήσεις σχετικά με την συχνότητα της παραγωγής του 

γραπτού λόγου. Η παραπάνω μεταβλητή αξιολογείται μέσα από τέσσερα ερωτήματα, όπως αυτά 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Στην ερώτηση για την συχνότητα καταγραφής σκέψεων, συναισθημάτων και βιωμάτων 

σε προσωπικό ημερολόγιο, ποσοστό 51,9% δήλωσε ότι δεν το χρησιμοποιεί, ενώ ποσοστό 

21,6% φαίνεται να κρατάει ημερολόγιο, αλλά σπάνια. Το 8,8% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 

Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής (Κ10) * Θέση εργασίας 

 Θέση εργασίας 

Ιατρός Νοσηλευτής Διοίκηση Άλλο 

Δείκτης 

Ψυχολογικής 

Διαταραχής 

(Κ10) 

Πιθανή 

Απουσία 

Διαταραχής 

Αριθμός 1 2 2 0 

% εντός 

εργασίας 
1,8% 7,7% 3,3% 0,0% 

Ήπια 

Διαταραχή 

Αριθμός 11 10 19 5 

% εντός  

εργασίας 
19,6% 38,5% 31,7% 27,8% 

Μέτρια 

Διαταραχή 

Αριθμός 21 6 20 7 

% εντός  

εργασίας 
37,5% 23,1% 33,3% 38,9% 

Σοβαρή 

Διαταραχή 

Αριθμός 23 8 19 6 

% εντός 

εργασίας  
41,1% 30,8% 31,7% 33,3% 

Σύνολο Αριθμός 56 26 60 18 

% εντός  

εργασίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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χρησιμοποιεί το ημερολόγιο του τουλάχιστον 1-2 φορές το δίμηνο, και αντίστοιχο ποσοστό 

δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί συχνά, δηλαδή τουλάχιστον 1-2 φορές το μήνα. Πολύ συχνά κρατά 

ημερολόγιο ποσοστό 6,9%, ενώ μόλις 3,1% κρατά ημερολόγιο καθημερινά. 

 

 

Γράφημα 7.Ραβδόγραμμα σε ποσοστό % της καθημερινής καταγραφής σε προσωπικό ημερολόγιο. 

 

Όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωσης για την δημοσίευση βιωματικών 

posts(δημοσιεύσεων), παρατηρείται ότι αυτά έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με το 

ημερολόγιο. Συγκεκριμένα, ποσοστό 16,9% αποκρίθηκε πως δημοσιεύει συχνά στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να μοιραστεί με φίλους και γνωστούς του, σκέψεις και 

βιώματα. Ταυτόχρονα, ποσοστό 13,1% δήλωσε ότι κάνει πολύ συχνή / εβδομαδιαία χρήση των 

social mediaγια τον παραπάνω λόγο, ενώ το 7,5% φαίνεται να δημοσιεύει σε καθημερινή βάση. 

Τέλος, ένα σεβαστό ποσοστό (33,8%) απέχει από αυτή την δραστηριότητα.  

 

 

Γράφημα 8.Ραβδόγραμμα σε ποσοστό % της καταγραφής σκέψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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Την επιλογή της γραπτής μορφής τέχνης, όπως ποίηση, στιχουργία, συγγραφή κτλ., 

πραγματοποιούν μόλις 2 στους 10, καθώς 5 στους 10 δηλώνουν πως δεν εκφράζονται 

καλλιτεχνικά, με τους λοιπούς 3 στους 10 να το πράττουν σπάνια.  

 

 

Γράφημα 9.Ραβδόγραμμα σε ποσοστό % της χρήσης γραπτής μορφής τέχνης. 

 

Τέλος, ερωτώμενοι σχετικά με την συχνότητα κατά την οποία αισθάνονται την ανάγκη 

για γραπτή αποτύπωση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, 3 στους 10 αποκρίνονται 

θετικά, καθώς ποσοστό 5,6% αισθάνεται την ανάγκη γραπτής έκφρασης καθημερινά, ποσοστό 

8,8% πολύ συχνά, και ποσοστό 20,6% την νιώθει συχνά. Τέλος, παρατηρούμε διαφορετικό 

μοίρασμα ποσοστών ανάμεσα στις απαντήσεις «σπάνια» και «ποτέ» σε σχέση με τις 

προηγούμενες ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι σχετικά λιγότεροι αυτοί που δηλώνουν ότι 

δεν έχουν αυτή την ανάγκη, συγκεκριμένα ποσοστό 23,8%, με το παρόμοιο ποσοστό του25% να 

απαντά ότι αισθάνεται την ανάγκη να εκφραστεί γραπτώς σπάνια. 

 

 

Γράφημα 10.Ραβδόγραμμα σε ποσοστό % του αισθήματος επιθυμίας γραπτής έκφρασης. 
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Με στόχο την συνολική προσέγγιση της χρήσης του γραπτού λόγου ως θεραπευτικού 

μέσου, δημιουργήσαμε έναν δείκτη, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων κάθε 

συμμετέχοντος στις τέσσερεις παραπάνω ερωτήσεις. Προκύπτει, επομένως, η εξής ομαδοποίηση 

του δείγματος με βάση τον σύνθετο δείκτη: ποσοστό 43,8% κάνει σπάνια χρήση της παραγωγής 

γραπτού λόγου ως μέσου έκφρασης, ποσοστό 38,1% κάνει μικρή χρήση, ενώ σε ποσοστό 12,5% 

και ποσοστό 5,6% παρατηρείται συχνή και πολύ συχνή χρήση του γραπτού λόγου αντίστοιχα.  

 

 

Γράφημα 11.Τομεόγραμμα σε ποσοστό % του δείκτη Παραγωγής Γραπτού Λόγου. 

 

 

 

Ως προς το φύλο, για ακόμη μία φορά δεν φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό 

παράγοντα διάκρισης, καθώς παρατηρείται ισορροπία μεταξύ των ποσοστών των ανδρών και 

γυναικών ανά επίπεδο συχνότητας χρήσης του γραπτού λόγου ως μέσου έκφρασης σκέψεων και 

συναισθημάτων. 

 

Πίνακας 6. Πίνακας Συνάφειας του δείκτης Παραγωγής Γραπτού Λόγου με το φύλο σε ποσοστό %. 
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Δείκτης Παραγωγής Γραπτού Λόγου * Φύλο 

 Φύλο 

Άντρας Γυναίκα 
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Αντίστοιχα παρατηρείται ισορροπία στα ποσοστά παραγωγή γραπτού λόγου μεταξύ των 

ηλικιακών ομάδων, καθώς δεν προκύπτει μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, η οποία να 

χρησιμοποιεί περισσότερο ή λιγότερο τον γραπτό λόγο. Επομένως, παρατηρούμε ότι ούτε η 

ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας για τη χρήση του γραπτού λόγου ως μέσου έκφρασης 

συναισθημάτων και αναστοχασμού βιωμάτων και εμπειριών. 

 

Πίνακας 7 Πίνακας συνάφειας του δείκτη Παραγωγής Γραπτού Λόγου με την ηλικία σε ποσοστό %. 

Δείκτης 

Παραγωγής 

Γραπτού 

Λόγου  

Σπάνια Παραγωγή 

Γραπτού Λόγου  

Αριθμός 32 38 

% εντός φύλου 44,4% 43,2% 

Μικρή Παραγωγή 

Γραπτού Λόγου 

Αριθμός 29 32 

% εντός φύλου 40,3% 36,4% 

Συχνή Παραγωγή 

Γραπτού Λόγου 

Αριθμός 7 13 

% εντός φύλου 9,7% 14,8% 

Πολύ Συχνή 

Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 4 5 

% εντός φύλου   
5,6% 5,7% 

Σύνολο Αριθμός 72 88 

% εντός φύλου 100,0% 100,0% 

Δείκτης Παραγωγής Γραπτού Λόγου * Ηλικία 

 Ηλικία 

εως 25 26-34 35-44 45-54 55+ 
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Τέλος, αναφορικά με την θέση εργασίας, όπως παρατηρούμε και στον πίνακα που 

ακολουθεί, υπάρχει μια αυξημένη τάση χρήσης του γραπτού λόγου ανάμεσα στους ιατρούς και 

στο διοικητικό προσωπικό.  

 

Πίνακας 8. Πίνακας συνάφειας του δείκτη Παραγωγής Γραπτού Λόγου με την θέση εργασίας σε ποσοστό %. 

Δείκτης 

Παραγωγής 

Γραπτού 

Λόγου 

Σπάνια 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου  

Αριθμός 1 6 23 27 13 

% εντός 

ηλικίας 50,0% 30,0% 47,9% 45,8% 41,9% 

Μικρή 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 

ηλικίας 
1 8 17 23 12 

% εντός 

ηλικίας 
50,0% 40,0% 35,4% 39,0% 38,7% 

Συχνή 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 0 4 5 7 4 

% εντός 

ηλικίας 0,0% 20,0% 10,4% 11,9% 12,9% 

Πολύ Συχνή 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 0 2 3 2 2 

% εντός 

ηλικίας  0,0% 10,0% 6,3% 3,4% 6,5% 

Σύνολο Αριθμός 2 20 48 59 31 

% εντός 

ηλικίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Δείκτης Παραγωγής Γραπτού Λόγου * Θέση εργασίας 

 Θέση εργασίας 

Ιατρός Νοσηλευτής Διοίκηση Άλλο 

Δείκτης 

Παραγωγής 

Σπάνια 

Παραγωγή 

Αριθμός 17 12 33 8 

% εντός 30,4% 46,2% 55,0% 44,4% 
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4.2. Συσχετισμός κλίμακας Κ10 με την συχνότητα παραγωγής του 

γραπτού λόγου 

 

Έπειτα από την περιγραφική ανάλυση, κύριο πρόβλημα της παρούσας ενότητας είναι η 

διερεύνηση της συσχέτισης δύο μεταβλητών προκειμένου να απαντήσουμε στο ερευνητικό μας 

ερώτημα αναφορικά με την συμβολή της παραγωγής του γραπτού λόγου στην καλή ψυχική 

υγεία.  

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, ώστε να εξετάσουμε 

την υπόθεση ότι, το σύνολο των υγειονομικών υπαλλήλων που συνηθίζουν να εκφράζουν 

γραπτώς τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, βίωσε χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής 

διαταραχής κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19, σε σχέση με αυτούς που δεν 

συνηθίζουν να εκφράζονται γραπτώς. Η γραμμική παλινδρόμηση ανήκει στις δυσδιάστατες 

Γραπτού 

Λόγου 

Γραπτού 

Λόγου  

εργασίας 

Μικρή 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 27 9 16 9 

% εντός  

εργασίας 48,2% 34,6% 26,7% 50,0% 

Συχνή 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 10 3 7 0 

% εντός  

εργασίας 17,9% 11,5% 11,7% 0,0% 

Πολύ Συχνή 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Αριθμός 2 2 4 1 

% εντός  

εργασίας  3,6% 7,7% 6,7% 5,6% 

Σύνολο Αριθμός 56 26 60 18 

% εντός  

εργασίας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών 

προβλέποντας τις τιμές της μιας, μέσα από τις τιμές της άλλης. Η γραμμική παλινδρόμηση 

προϋποθέτει τη διάκριση δύο ειδών μεταβλητών: τις ανεξάρτητες ή ελεγχόμενες (independent, 

predictor variables) και τις εξαρτημένες ή απόκρισης (dependent, response variables).  

Για τη συγκεκριμένη παλινδρόμηση, χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα των 

συμμετεχόντων στην K-10 ως την εξαρτημένη μεταβλητή, και τα αποτελέσματα στις ερωτήσεις 

περί συχνότητας παραγωγής λόγου ως την ανεξάρτητη μεταβλητή. Με άλλα λόγια, 

προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε στατιστικώς σε τι βαθμό η συχνότητα παραγωγής γραπτού 

λόγου προβλέπει τα επίπεδα ψυχολογικής διαταραχής σε ένα δείγμα υπαλλήλων στον κλάδο της 

υγείας και ενώ η πανδημία COVID-19 βρισκόταν σε εξέλιξη.  

Βρήκαμε μία αριθμητικά και στατιστικά σημαντική εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης 

(F(1, 158) = 13,22, p < 0,001)
10

. η οποία φαίνεται να εξηγεί το 7,7% (R
2
) των προσωπικών 

διαφορών στα επίπεδα ψυχολογικής διαταραχής στο δείγμα (Παράρτημα ΙΙ). Πιο συγκεκριμένα, 

αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλούς τομείς και αυτό 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση με το άγχος και το στρες 

που βίωσαν κατά την διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, 7,7% των διαφορών τους οφείλεται στη 

συχνότητα με την οποία εκφράζονται γραπτώς. Το ποσοστό αυτό είναι μετρίου βεληνεκούς και 

στατιστικά σημαντικό. Επιπλέον, φανερώνει ότι η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί έναν από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Όπως φαίνεται από τους συντελεστές των 

μεταβλητών στον πίνακα 9, η παραγωγή γραπτού λόγου έχει θετικό συντελεστή 0,41, γεγονός 

που την καθιστά παράγοντα που συνεισφέρει στην καλή ψυχική υγεία του δείγματος.  

 

Πίνακας 9.Συντελεστές Παλινδρόμησης για την μεταβλητή «Δείκτης Συχνότητας Παραγωγής του Γραπτού Λόγου» 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

Β SE Beta T p 

(Constant) 15,44 1,21  12,76 0,000 

                                                           
10

Όταν η τιμή p 0,001, αυτό σημαίνει ότι το αριθμητικό αποτέλεσμα που προέκυψε είναι στατιστικά αδύνατο να 
οφείλεται στην τύχη. Άρα, το αριθμητικό αποτέλεσμα είναι στατιστικά ουσιώδες (statistically significant).  
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Δείκτης Συχνότητας 

Παραγωγής Γραπτού 

Λόγου 

0,41 0,11 0,28 3,64 0,000 
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5. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα ενότητα αφορά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε με την 

ολοκλήρωση της συλλογής και στατιστική επεξεργασίας - ανάλυσης των δεδομένων μας. 

Επιπροσθέτως, συγκρίνουμε τα ευρήματα μας με αυτά των ερευνών στις οποίες ανατρέξαμε 

κατά την βιβλιογραφική μας έρευνας και τις οποίες αξιολογήσαμε στην ενότητα 2 της 

διπλωματικής αυτής εργασίας. Τέλος, αναλογιζόμαστε και καταγράφουμε τους περιορισμούς και 

πιθανά λάθη της έρευνας που διεξάγαμε, και διατυπώνουμε προτάσεις για το μέλλον τόσοτης 

επιστημονικής έρευνας γύρω από την παραγωγή του γραπτού λόγου, ως θεραπευτικού μέσου, 

όσο και της πρακτικής εφαρμογής των ευεργετικών της ιδιοτήτων για την καλή ψυχική υγεία σε 

καθημερινή βάση.  

 

5.1. Έκβαση της ποσοτικής και της βιβλιογραφικής έρευνας 

 

Όπως υποθέσαμε στην αρχή αυτής της εργασίας, η παραγωγή του γραπτού λόγου, με 

στόχο την έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και βιωμάτων, αποδεικνύεται ωφέλιμος 

παράγοντας, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη της ψυχολογικής ευδαιμονίας και 

ευρωστίας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας στρεσογόνου περιόδου, όπως 

αυτή της πανδημίας COVID-19, η συχνότητα με την οποία οι υγειονομικοί υπάλληλοι 

εξέφραζαν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους γραπτώς προέβλεψε τα επίπεδα ψυχολογικής 

διαταραχής που βίωσαν. Πιο συγκεκριμένα, όσο συχνότερα έκαναν χρήση του γραπτού λόγου, 

ως μέσου προσωπικής έκφρασης, τόσο λιγότερη υπήρξε η ψυχολογική δυσφορία και διαταραχή 

που αισθάνθηκαν, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο μας.  

Τα παραπάνω βρίσκονται σε συμφωνία με το θεωρητικό υπόβαθρο της θεραπευτικής 

χρήσης της γραφής, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. Μετά από μια δύσκολη βάρδια σε 

νοσοκομείο, και ενώ ο SARS-CoV-2 συνεχίζει να εξαπλώνεται απειλητικά, είναι σημαντικό για 

έναν υπάλληλο να αποστασιοποιηθεί από τα όσα αντιμετώπισε στον χώρο εργασίας του. Σε αυτή 

τη διαδικασία, δεν θα βοηθούσε μακροπρόθεσμα να τηρήσει κανείς μία στάση άρνησης και 

απάθειας, γιατί αυτό ενδεχομένως θα συντελέσει σε μία δυσλειτουργική ρύθμιση των 

συναισθημάτων και αναμένεται να επιφέρει αρνητικές ψυχοσωματικές επιπτώσεις αργότερα 
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(Gross, 1999). Αντιθέτως, μια πρακτική που φαίνεται αποδεδειγμένα να βοηθάει είναι η γραπτή 

αποτύπωση των σκέψεων, περιστατικών και συναισθημάτων. Με αυτό το τρόπο, όπως 

υποδεικνύουν ο Smyth, ο Lowe και η Διδαγγέλου, στα κείμενα καθενός από τους οποίους 

συζητήσαμε παραπάνω, αποδεικνύεται η δυνατότητα στο άτομο να ταξινομήσει τις σκέψεις του, 

να αναστοχαστεί και να τις αξιολογήσει τα όσα βίωσε, υιοθετώντας διαφορετικές οπτικές, μέχρι 

να βρει αυτή που θα του επιτρέψει να συνυπάρξει σε αρμονία με τις συγκεκριμένες σκέψεις και 

βιώματα.  

Σε γενικές γραμμές, το δείγμα μας ήταν αντιπροσωπευτικό, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το 

φύλο και την ηλικία. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι έχει εμφανίσει αρκετά από τα συμπτώματα της 

ψυχολογικής διαταραχής (μελαγχολία, κόπωση, νευρικότητα, κινητικότητα), με πολλούς από 

τους συμμετέχοντες να υποδεικνύουν ότι βίωσαν τα παραπάνω σε σχετικά υψηλή συχνότητα 

κατά το καλοκαίρι του 2020,περίοδο την οποία αφορούσε το ερωτηματολόγιο. Οι ιατροί και οι 

υπάλληλοι του διοικητικού προσωπικού ήταν αυτοί με τα υψηλότερα ποσοστά ψυχολογικής 

διαταραχής και δυσφορίας, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από τον αυξημένο φόρτο εργασίας 

τους και δεδομένου των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και στους δύο κλάδους, μπορούμε 

να αντιληφθούμε το αίσθημα  ευθύνης το οποίο κλήθηκαν να επιδείξουν  μέσα από πολύωρες 

βάρδιες χωρίς χρήση ρεπό. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται σε διαφωνία με τους 

Shaukat, Aliκαι Razzak (2020),οι οποίοι επέδειξαν ότι οι νοσηλευτές, και όχι οι γιατροί ή το 

διοικητικό προσωπικό, ήταν αυτοί που έφεραν τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις της πανδημίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό, λόγω του περισσότερου χρόνου που περνούσαν με τους ασθενείς. Το δικό 

μας διαφορετικό εύρημα μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι λιγότεροι νοσηλευτές/τριες 

απάντησαν το ερωτηματολόγιο σε σχέση με ιατρούς. Υπάρχει ενδεχομένως η πιθανότητα το 

δείγμα νοσηλευτών να μην είναι αντιπροσωπευτικό, επιπλέον να μην  είχε έρθει σε επαφή με 

ασθενείς COVID-19, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξακολουθούσε να υπάρχει κίνδυνος 

μόλυνσης και αυξημένος φόρτος εργασίας, δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης του συστήματος 

υγείας της χώρας.  

 

Αναφορικά με την γραπτή έκφραση, ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων γράφει 

μερικές φορές τον χρόνο προκειμένου να εκφράσει σκέψεις και να αποτυπώσει συναισθήματα, 

ενώ αρκετοί άλλοι εξασκούν την παραγωγή του γραπτού λόγου σε μηνιαία και εβδομαδιαία 

βάση. Παρόλα αυτά, περίπου το μισό δείγμα δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο 
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καθόλου. Η παραπάνω πληροφορία έχει ενδιαφέρον εάν ερμηνευτεί σε σχέση με τις απαντήσεις 

του δείγματος στην ερώτηση για τη συχνότητα με την οποία αισθάνονται την ανάγκη για γραπτή 

έκφραση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών τους. Ο αριθμός που αποκρίθηκε 

αρνητικά σε αυτή την ερώτηση ήταν αισθητά μικρότερος σε σχέση με τις λοιπές ερωτήσεις, 

αναφορικά με τα διαφορετικά μέσα παραγωγής του γραπτού λόγου. Τα αποτελέσματα 

φανέρωσαν ότι, ενώ οι ερωτώμενοι αισθάνονται συχνότερα την ανάγκη να καταγράψουν 

ορισμένα περιστατικά και σκέψεις, δεν το πράττουν αναλόγως. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται 

στην έλλειψη χρόνου, ερεθισμάτων ή / και απουσίας πρότερης εμπειρίας με την γραφή.  

 

5.2. Περιορισμοί 

 

Η έρευνα μας δεν θα μπορούσε να μην διαθέτει ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, δεν 

διαθέτουμε κάποιο σημείο αναφοράς σχετικά με τα επίπεδα ψυχολογικής διαταραχής του 

δείγματος μας πριν από την πανδημία COVID-19. Το παραπάνω θα εξυπηρετούσε, ώστε να 

έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των συμμετεχόντων, αφού θα καθιστούσε δυνατή τη 

σύγκριση της συναισθηματικής τους κατάστασης πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας για 

να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς τους έχει επηρεάσει. Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, με 

αποτέλεσμα να υποθέτουμε ότι η ψυχολογική τους κατάσταση ήταν καλύτερη πριν την 

πανδημία, βασιζόμενοι σε έρευνες σχετικά με προηγούμενα επιδημιολογικά και πανδημικά 

ξεσπάσματα, όπως αυτά αναφέρονται στις ενότητες 2.1 και 2.2.  

Σε δεύτερο επίπεδο, το ερωτηματολόγιο μας είναι ένα μέσο αυτοαναφοράς, όπως τα 

περισσότερα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή δεδομένων σε 

επιστημονικές έρευνες. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, φέρει το 

μειονέκτημα ότι βασίζεται στην καλή πίστη ότι ο συμμετέχων θα το συμπληρώσει με την 

δέουσα προσοχή και ειλικρίνεια. Αυτό συχνά δεν συμβαίνει, με τους ερωτώμενους είτε να 

αποκρύπτουν την αλήθεια και να απαντούν με τρόπο που τους παρουσιάζει ως πιο συμπαθείς 

και αρεστούς, είτε να απαντούν τυχαία μιας και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Το ρίσκο για 

τα παραπάνω θα ήταν μικρότερο, εάν η χορήγηση του ερωτηματολογίου λάμβανε χώρα σε 

μορφή συνέντευξης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ήταν χρονοβόρο και ρεαλιστικά αδύνατο δεδομένης 

της πανδημίας COVID-19 και του κινδύνου μετάδοσης του ιού.  
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Τέλος, αναγνωρίζουμε ότι το μέρος του ερωτηματολογίου σχετικά με τη συχνότητα της 

παραγωγής του γραπτού λόγου ήταν σύντομο. Αυτό είναι πιθανό να επηρέασε την 

αντιπροσωπευτικότητα και εγκυρότητα του παραπάνω δείκτη. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να 

είμαστε σίγουροι εάν οι τέσσερις αυτές ερωτήσεις αρκούν για να αποδώσουν την πραγματική 

συχνότητα με την οποία οι συμμετέχοντες καταφεύγουν στον γραπτό λόγο για την έκφραση 

συναισθημάτων και σκέψεων. Ο μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί αυτό είναι αν και εφόσον οι 

συγκεκριμένες ερωτήσεις διανεμηθούν ξανά και ξανά, στον ίδιο πληθυσμό ή/και σε διαφορετικά 

δείγματα, ώστε να υπολογιστεί στατιστικά ο βαθμός εγκυρότητας και αξιοπιστίας τους, είτε να 

πραγματοποιηθούν ενδεχόμενες συγκρίσεις, που θα δώσουν το έναυσμα για γενικεύσεις.  

 

5.3. Προτάσεις για το μέλλον 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αν και πρώιμα, είναι πολλά υποσχόμενα. Η 

παραγωγή του γραπτού λόγου χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο εδώ και δεκαετίες στο 

πλαίσιο της κλινικής ψυχολογίας, ενώ ταυτόχρονα τα ευεργετικά της αποτελέσματα έχουν 

εδραιωθεί στη θεωρία και την πράξη. Η έρευνα μας συνεισφέρει ουσιαστικά στην εμβάθυνση 

της μελέτης ενός ειδικότερου πληθυσμού, ο οποίος ανήκει και στις ομάδες «υψηλού κινδύνου», 

όσον αφορά τις ψυχολογικές διαταραχές.  

Ο καθημερινός αγώνας και οι δυσκολίες του υγειονομικού προσωπικού ήρθαν 

προσφάτως στο προσκήνιο εξαιτίας της πανδημία COVID-19 . Ωστόσο, ακόμα και υπό 

φυσιολογικές συνθήκες για τον υπόλοιπο κόσμο, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τον αέναο 

κύκλο της ζωής μέσα από την ασθένεια, τη θεραπεία, τις ελπίδες και πολλές φορές τον ίδιο το 

θάνατο καθημερινά. Είναι, επομένως, σημαντικό να τους παρέχονται εργαλεία και μέσα για την 

εξασφάλιση της προσωπικής ψυχικής τους υγείας, με την παραγωγή του γραπτού λόγου, ως 

μέσου έκφρασης αποτελεί ένα από αυτά.  

 

Είναι σημαντικό οι ειδικότερες ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες στο υγειονομικό 

προσωπικό να πολλαπλασιαστούν και να καλύψουν ακόμα μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας, 

με στόχο να μπορούν να προσδώσουν γενικευμένα αποτελέσματα αφενός για τις ψυχικές 

δυσκολίες που οι υγειονομικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν και αφετέρου για την συμβολή της 

θεραπευτικής γραφής σε αυτές.  
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Ο Pennebaker (1997) προτείνει ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα της δημιουργικής και 

εκφραστικής γραφής μπορούν να διατηρηθούν μέσω της δημιουργίας μικρών κοινωνικών 

δικτύων, τα μέλη των οποίων ενώνονται από κοινές τραυματικές ή εξίσου δυσάρεστες εμπειρίες 

ζωής και συναντιούνται για να γράψουν και να διαβάσουν για αυτές. Ένα σημαντικό βήμα ως 

προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η ενημέρωση στο προσωπικό νοσοκομείων περί των 

ευεργετικών αποτελεσμάτων της γραφής στην ψυχική υγεία. 

Έχοντας αναλύσει στην ανά χείρας εργασία την παραγωγή γραπτού λόγου εν γένει, τη 

Δημιουργική και τη Θεραπευτική γραφή μέσα από τις σημαντικότερες λειτουργίες τους και 

έχοντας σημειώσει ατραπούς για το μέλλον, ολοκληρώνουμε τις σκέψεις μας με τα λόγια του 

ποιητή Οδυσσέα Ελύτη: 

«Η αλήθεια βγαίνει χυτή σαν το νιόκοπο άγαλμα, μόνον μέσ’ από τα καθάρια νερά της μοναξιάς· 

κι η μοναξιά της πένας είναι από τις πιο μεγάλες.» 

 

«Πρώτα-πρώτα», Γ. Ανοιχτά Χαρτιά. Αστερίας, 1974. 24. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Αγαπητέ/ή συμμετέχων / συμμετέχουσα, 

 

σάς προσκαλώ να συμμετάσχετε στη παρούσα έρευνα με θέμα «Η συμβολή  της 

παραγωγής του γραπτού λόγου, ως θεραπευτικού μέσου, στις ψυχοσωματικές 

επιπτώσεις του ιού SARS-CoV-2, στο προσωπικό των νοσοκομείων της 

Θεσσαλονίκης». 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα εκπονείται από την Τσακαλάκη Μαρία, φοιτήτρια του 

Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» με 

κατεύθυνση στην «Λογοτεχνική Συγγραφή» του Παιδαγωγικού Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με επιβλέποντα τον κ. Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο, 

Αναπληρωτή Καθηγητή «Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας”, 

Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Π.Δ.Μ. – Α.Π.Θ.).  

 

Ακολουθεί μία σειρά ερωτήσεων σε σχέση με τον τρόπο που έχετε βιώσει 

συναισθηματικά το χρονικό της πανδημίας Covid-19 στον εργασιακό σας χώρο, καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο έχετε διαχειριστεί και εκφράσει αυτά τα συναισθήματα.  

Θέλω να σάς ενημερώσω ότι οι υποβληθείσες απαντήσεις και τα δημογραφικά σας  

στοιχεία είναι απόρρητα και ανώνυμα. Στην έρευνα θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι 

κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Οι απαντήσεις σας θα παρουσιαστούν μόνο υπό τη 

μορφή πινάκων και στατιστικών δεικτών και θα  χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας.  

 

Για τυχόν ερωτήσεις και περεταίρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 

tsakalakim@gmail.com.  

  

mailto:tsakalakim@gmail.com
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Ποια είναι η ηλικία σας (σε έτη); 

 

 

Κυκλώστε την πιο αντιπροσωπευτική απάντηση στις παρακάτω δημογραφικές 

ερωτήσεις.  

Ποιο είναι το φύλο σας; 

Άντρας 

Γυναίκα 

Άλλο 

Σε ποιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης εργάζεστε;  

Γ.Ν.Θ.«  Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » 

1.Οργανική Μονάδα Έδρας « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

2.Οργανική Μονάδα  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » 

3.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

4.Κλινική « Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ » 

Σε ποια θέση εργάζεστε εντός του νοσοκομείου;  

Ιατρός 

Νοσηλευτής/τρια 

Διοικητικό προσωπικό 

Άλλο. Συγκεκριμένα:  

 

 

Κωδικός Συμμετέχοντος: ........ 

Ημερομηνία: ..... / ..... / ........... 
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Οι παρακάτω δέκα ερωτήσεις αφορούν το πώς έχετε αισθανθεί κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας Covid-19. Σημειώστε ένα “Χ” εντός του τετραγώνου που περιγράφει καλύτερα 

πόσο συχνά αισθανθήκατε κατ’ αυτό τον τρόπο. 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 Ποτέ Λίγες 
Φορές 

Μερικές 
Φορές 

Σχεδόν 
πάντα 

Όλη την 
ώρα 

1. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε πάρα πολλή 

κούραση χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο; 

     

2. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε νευρικότητα 

     

3. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε τόσο πολλή 

νευρικότητα που τίποτα δεν μπορούσε 

να σας ηρεμήσει; 

     

4. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε απελπισία; 

     

5. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε ανησυχία ή 

κουνάγατε νευρικά τα χέρια σας ή τα 

πόδια σας; 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 Ποτέ Λίγες 
Φορές 

Μερικές 
Φορές 

Σχεδόν 
πάντα 

Όλη την 
ώρα 

6. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε τόση 

ανησυχία που δεν μπορούσατε να 

καθίσετε σε ένα μέρος; 

     

7. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε μελαγχολία; 

     

8. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε πως έπρεπε 

να καταβάλετε ιδιαίτερη προσπάθεια για 

ότι κάνετε; 

     

9. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε τόση 

μελαγχολία που τίποτα δεν μπορούσε 

να σας φτιάξει το κέφι; 

     

10. Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου 

πόσο συχνά αισθανθήκατε πως δεν 

αξίζατε τίποτα; 
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Καθημερινά, υιοθετούμε πολλές και διαφορετικές μεθόδους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 

έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στο πρώτο σκέλος του 

ερωτηματολογίου. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η καταγραφή των σκέψεων και των 

συναισθημάτων μας, για ιδιωτική ή δημόσια χρήση. Οι παρακάτω 4 ερωτήσεις αφορούν τη 

συχνότητα με την οποία κάνατε χρήση του γραπτού λόγου καθημερινότητα σας με σκοπό να 

εκφράσετε σκέψεις και συναισθήματα. Σημειώστε ένα “Χ” εντός του τετραγώνου που περιγράφει 

καλύτερα αυτή τη συχνότητα.  

1. Πόσο συχνά κρατάτε ημερολόγιο; 

1 2 3 4 5 6 

Ποτέ Σπάνια 
 

(περίπου μια   
φορά το εξάμηνο) 

Ουδέτερα 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το δίμηνο) 

Συχνά 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το μήνα) 

Πολύ Συχνά 
 

(περίπου 1 - 2 
φορές τη 
βδομάδα) 

Καθημερινά 

      

 

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσετε τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα σας μέσω βιωματικών δημοσιεύσεων;  

1 2 3 4 5 6 

Ποτέ Σπάνια 
 

(περίπου μια   
φορά το εξάμηνο) 

Ουδέτερα 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το δίμηνο) 

Συχνά 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το μήνα) 

Πολύ Συχνά 
 

(περίπου 1 - 2 
φορές τη 
βδομάδα) 

Καθημερινά 
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3. Πόσο συχνά εξασκείτε κάποια μορφή γραπτής τέχνης (π.χ. ποίηση, στιχουργία, 

συγγραφή πεζών κειμένων); 

1 2 3 4 5 6 

Ποτέ Σπάνια 
 

(περίπου μια   
φορά το εξάμηνο) 

Ουδέτερα 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το δίμηνο) 

Συχνά 
 

( περίπου 1 -2 
φορές το μήνα) 

Πολύ Συχνά 
 

(περίπου 1 - 2 
φορές τη 
βδομάδα) 

Καθημερινά 

      

 

4. Πόσο συχνά αισθάνεστε την ανάγκη να εκφράσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας 

γραπτώς;  

1 2 3 4 5 6 

Ποτέ Σπάνια 
 

(περίπου μια   
φορά το εξάμηνο) 

Ουδέτερα 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το δίμηνο) 

Συχνά 
 

(περίπου 1 -2 
φορές το μήνα) 

Πολύ Συχνά 
 

(περίπου 1 - 2 
φορές τη 
βδομάδα) 

Καθημερινά 

      

 

 

Σάς ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο και την βοήθεια σας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Πίνακες Συχνοτήτων ανά μεταβλητή όπως προέκυψαν από το στατιστικό πακέτο SPSS 

 

Νοσοκομείο 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

CumulativePerc

ent 

Valid ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ 34 21,3 21,3 21,3 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 51 31,9 31,9 53,1 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 48 30,0 30,0 83,1 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 27 16,9 16,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

CumulativePerc

ent 

Valid 19,00 1 ,6 ,6 ,6 

24,00 1 ,6 ,6 1,3 

25,00 2 1,3 1,3 2,5 

26,00 1 ,6 ,6 3,1 

28,00 4 2,5 2,5 5,6 

30,00 3 1,9 1,9 7,5 

31,00 2 1,3 1,3 8,8 

32,00 4 2,5 2,5 11,3 

33,00 4 2,5 2,5 13,8 

34,00 2 1,3 1,3 15,0 

35,00 5 3,1 3,1 18,1 

36,00 3 1,9 1,9 20,0 

37,00 1 ,6 ,6 20,6 

38,00 4 2,5 2,5 23,1 

39,00 3 1,9 1,9 25,0 

40,00 11 6,9 6,9 31,9 

41,00 1 ,6 ,6 32,5 

42,00 14 8,8 8,8 41,3 

43,00 3 1,9 1,9 43,1 

44,00 3 1,9 1,9 45,0 

45,00 9 5,6 5,6 50,6 
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46,00 3 1,9 1,9 52,5 

47,00 5 3,1 3,1 55,6 

48,00 7 4,4 4,4 60,0 

49,00 7 4,4 4,4 64,4 

50,00 11 6,9 6,9 71,3 

51,00 5 3,1 3,1 74,4 

52,00 5 3,1 3,1 77,5 

53,00 3 1,9 1,9 79,4 

54,00 2 1,3 1,3 80,6 

55,00 9 5,6 5,6 86,3 

56,00 3 1,9 1,9 88,1 

57,00 2 1,3 1,3 89,4 

58,00 4 2,5 2,5 91,9 

59,00 2 1,3 1,3 93,1 

60,00 2 1,3 1,3 94,4 

61,00 1 ,6 ,6 95,0 

62,00 3 1,9 1,9 96,9 

64,00 4 2,5 2,5 99,4 

66,00 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Μέτρα διασποράς [Ηλικία] 

 

 

Mean 45,2188 

Median 45,0000 

Mode 42,00 

Std. Deviation 9,66721 

Sum 7235,00 
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Φύλο 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

CumulativePerc

ent 

Valid Άνδρας 72 45,0 45,0 45,0 

Γυναίκα 88 55,0 55,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Σε ποιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης εργάζεστε; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

CumulativePerc

ent 

Valid Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

48 30,0 30,0 30,0 

Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

35 21,9 21,9 51,9 

Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 26 16,3 16,3 68,1 

Κλινική «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» 51 31,9 31,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Σε ποια θέση εργάζεστε εντός του νοσοκομείου; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ιατρός 56 35,0 35,0 35,0 

Νοσηλευτής/τρια 26 16,3 16,3 51,2 

Διοικητικό προσωπικό 60 37,5 37,5 88,8 

Λοιπόπαραϊατρικό 

προσωπικό 

18 11,3 11,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε πάρα πολλή 

κούραση χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 28 17,5 17,5 17,5 

Λίγες Φορές 65 40,6 40,6 58,1 

Μερικές Φορές 44 27,5 27,5 85,6 

Σχεδόν πάντα 17 10,6 10,6 96,3 

Όλη την ώρα 6 3,8 3,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε νευρικότητα; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 15 9,4 9,4 9,4 

Λίγες Φορές 57 35,6 35,6 45,0 

Μερικές Φορές 67 41,9 41,9 86,9 

Σχεδόν πάντα 16 10,0 10,0 96,9 

Όλη την ώρα 5 3,1 3,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε τόσο πολλή 

νευρικότητα που τίποτα δεν μπορούσε να σας ηρεμήσει; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 74 46,3 46,3 46,3 

Λίγες Φορές 61 38,1 38,1 84,4 

Μερικές Φορές 18 11,3 11,3 95,6 

Σχεδόν πάντα 6 3,8 3,8 99,4 

Όλη την ώρα 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε απελπισία; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 71 44,4 44,4 44,4 

Λίγες Φορές 60 37,5 37,5 81,9 

Μερικές Φορές 15 9,4 9,4 91,3 

Σχεδόν πάντα 11 6,9 6,9 98,1 

Όλη την ώρα 3 1,9 1,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε ανησυχία ή 

κουνάγατε νευρικά τα χέρια σας ή τα πόδια σας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 61 38,1 38,1 38,1 

Λίγες Φορές 64 40,0 40,0 78,1 

Μερικές Φορές 27 16,9 16,9 95,0 

Σχεδόν πάντα 8 5,0 5,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε τόση 

ανησυχία που δεν μπορούσατε να καθίσετε σε ένα μέρος; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 79 49,4 49,4 49,4 

Λίγες Φορές 53 33,1 33,1 82,5 

Μερικές Φορές 18 11,3 11,3 93,8 

Σχεδόν πάντα 10 6,3 6,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε μελαγχολία; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 48 30,0 30,0 30,0 

Λίγες Φορές 75 46,9 46,9 76,9 

Μερικές Φορές 26 16,3 16,3 93,1 

Σχεδόν πάντα 11 6,9 6,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε πως έπρεπε 

να καταβάλετε ιδιαίτερη προσπάθεια για ότι κάνετε; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 35 21,9 21,9 21,9 

Λίγες Φορές 77 48,1 48,1 70,0 

Μερικές Φορές 32 20,0 20,0 90,0 

Σχεδόν πάντα 14 8,8 8,8 98,8 

Όλη την ώρα 2 1,3 1,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε τόση 

μελαγχολία που τίποτα δεν μπορούσε να σας φτιάξει το κέφι; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 81 50,6 50,6 50,6 

Λίγες Φορές 58 36,3 36,3 86,9 

Μερικές Φορές 12 7,5 7,5 94,4 

Σχεδόν πάντα 9 5,6 5,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Τους τελευταίους 3 μήνες περίπου πόσο συχνά αισθανθήκατε πως δεν 

αξίζατε τίποτα; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 127 79,4 79,4 79,4 

Λίγες Φορές 24 15,0 15,0 94,4 

Μερικές Φορές 8 5,0 5,0 99,4 

Σχεδόν πάντα 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Πόσο συχνά κρατάτε ημερολόγιο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 83 51,9 51,9 51,9 

Σπάνια 33 20,6 20,6 72,5 

Ουδέτερα 14 8,8 8,8 81,3 

Συχνά 14 8,8 8,8 90,0 

Πολύ Συχνά 11 6,9 6,9 96,9 

Καθημερινά 5 3,1 3,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

εκφράσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 54 33,8 33,8 33,8 

Σπάνια 30 18,8 18,8 52,5 

Ουδέτερα 16 10,0 10,0 62,5 

Συχνά 27 16,9 16,9 79,4 

Πολύ Συχνά 21 13,1 13,1 92,5 

Καθημερινά 12 7,5 7,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Πόσο συχνά εξασκείτε κάποια μορφή γραπτής τέχνης (π.χ. ποίηση, 

στιχουργία, συγγραφή πεζών κειμένων); 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 76 47,5 47,5 47,5 

Σπάνια 46 28,7 28,7 76,3 

Ουδέτερα 10 6,3 6,3 82,5 

Συχνά 24 15,0 15,0 97,5 

Πολύ Συχνά 3 1,9 1,9 99,4 

Καθημερινά 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Πόσο συχνά αισθάνεστε την ανάγκη να εκφράσετε τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα σας γραπτώς; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 38 23,8 23,8 23,8 

Σπάνια 40 25,0 25,0 48,8 

Ουδέτερα 26 16,3 16,3 65,0 

Συχνά 33 20,6 20,6 85,6 

Πολύ Συχνά 14 8,8 8,8 94,4 

Καθημερινά 9 5,6 5,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πιθανή Απουσία Διαταραχής 5 3,1 3,1 3,1 

Ήπια Διαταραχή 45 28,1 28,1 31,3 

Μέτρια Διαταραχή 54 33,8 33,8 65,0 

Σοβαρή Διαταραχή 56 35,0 35,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Δείκτης Παραγωγής Γραπτού Λόγου 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σπάνια Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου 

70 43,8 43,8 43,8 

Μικρή Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου 

61 38,1 38,1 81,9 

Συχνή Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου 

20 12,5 12,5 94,4 

Πολύ Συχνή Παραγωγή 

Γραπτού Λόγου 

9 5,6 5,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Πίνακες και διάγραμμα της γραφικής παλινδρόμησης 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 581.162 1 581.162 13.221 ,000
b
 

Residual 6945.431 158 43.958     

Total 7526.594 159       

a. DependentVariable: Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής 

b. Predictors: (Constant), Δείκτης Συχνότητας Παραγωγής Γραπτού Λόγου 
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Residuals Statistics
a
 

  Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

N 

Predicted 
Value 

17.0821 24.8805 19.4063 1.91183 160 

Residual -13.64921 21.40301 0.00000 6.60923 160 

Std. Predicted 
Value 

-1.216 2.863 0.000 1.000 160 

Std. Residual -2.059 3.228 0.000 0.997 160 

a. DependentVariable: Δείκτης Ψυχολογικής Διαταραχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ |ΆΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
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