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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Παραδοτέα εργασία: Έκθεση 3 – Συλλογή Δεδομένων 

Η παρούσα έκθεση αφορά στην Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) «Συλλογή Δεδομένων» 

για την οποία η επιστημονική υπεύθυνη του έργου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αναστασία Ζήση είχε την κύρια ευθύνη ως προς την οργάνωση, τον συντονισμό και 

διεξαγωγή της έρευνας πεδίου: 

α) στην κοινότητα: γενικός πληθυσμός σε αντιθετικές αστικές περιοχές του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Ερευνητικό Αντικείμενο 1), 

β) σε συλλόγους γονέων σε σχολεία ειδικής αγωγής, κέντρα εργοθεραπείας, ιδιωτικά 

σχολεία ειδικής αγωγής, παιδοψυχιάτρους και άλλες υπηρεσίες (πχ.  λογοθεραπεία, 

ιπποθεραπεία) στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό 

και την εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού όπως και ενηλίκων αυτιστικών (Ερευνητικό Αντικείμενο 2), 

γ) στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) και άλλες υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας (πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, ιδιώτες ψυχίατροι και εναλλακτικές 

ομάδες αυτό-βοήθειας) για την προσέγγιση ψυχικά πασχόντων με πρόσφατη 

ψυχωσική εμπειρία και επαγγελματιών ψυχικής υγείας προκειμένου να λάβουν 

εθελοντικά μέρος στην έρευνα (Ερευνητικό Αντικείμενο 3). 

Για την υλοποίηση της έρευνας πεδίου και την συλλογή των ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων συνεργάστηκε με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας: την μόνιμη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Σοφία Μαυροπούλου, την μόνιμη Επίκουρη 

Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Ευγενία Γεωργάκα, τη μεταδιδάκτορα Αθηνά 

Πεγκλίδου, τους υποψήφιους διδάκτορες Μιχάλη Πουλημά και Μιχαλίτσα Χίου, τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές Αγγελική Μουρούνα, Ανδρομάχη Μουρτζούχου, Διονύσιο 

Λάβδα και Ματίνα Σολωμάκου και τις κυρίες Χριστίνα Δαρδάνη και Βαρβάρα Χίου 

και τον κ. Ηλία Πάστο, τεχνικό-υποστηρικτικό προσωπικό.  Επίσης, ο κ. Χτούρης, 

Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας, παρείχε συμβουλευτική εποπτεία κατά τη 

φάση της συλλογής δεδομένων. 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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Έκθεση για την συλλογή του ερευνητικού υλικού για το ερευνητικό αντικείμενο 1: 

Κοινωνικό στρες, καθημερινές πρακτικές, πρόσβαση σε πόρους και ψυχική υγεία που 

αντιστοιχεί στη διεξαγωγή 300 πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις στο γενικό 

πληθυσμό σε κοινωνικο-οικονομικά αντιθετικές περιοχές στο πολεοδομικό 

συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Οι 300 συνεντεύξεις είχαν μέση χρονική διάρκεια 45 

με 60 λεπτά η καθεμιά και η διεξαγωγή τους πραγματοποιήθηκε στις οικίες των 

συμμετεχόντων στις εξής περιοχές: Καλαμαριά, Πανόραμα (παραδείγματα 

προνομιούχων αστικών περιοχών), Δυτικές συνοικίες- Εύοσμος, Κορδελιό, 

Ξηροκρήνη, Συκιές, Σταυρούπολη, Αμπελόκηποι- και υποβαθμισμένο κέντρο 

(παραδείγματα φτωχών περιοχών) και μια κοινωνικο-οικονομικά ενδιάμεση περιοχή 

(Τούμπα). Η συγκεκριμένη έκθεση συμπεριλαμβάνει: τη βάση των δεδομένων σε 

ψηφιακή μορφή και τον οδηγό της συνέντευξης (βλ. Παράρτημα Ι). Τα ημερολόγια 

της έρευνας πεδίου των ερευνητών είναι αρχειοθετημένα και διαθέσιμα, μετά από 

σχετικό αιτιολογημένο αίτημα.  

Έκθεση για την συλλογή ερευνητικού υλικού για το ερευνητικό αντικείμενο 2: 

Κοινωνικό στρες, κοινωνική υποστήριξη και ψυχική καταπόνηση των μητέρων που 

μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού που αντιστοιχεί στη διεξαγωγή 80 σε 

βάθος συνεντεύξεων με μητέρες όπως και συνεντεύξεις με αυτιστικούς ενήλικες 

σχετικά με την ποιότητα της ζωής τους. Η έκθεση συμπληρώνεται με ένθετο τον 

συγκεντρωτικό πίνακα των μητέρων που συμμετείχαν στην έρευνα με απόκρυψη 

προσωπικών δεδομένων, όπως και έναν συγκεντρωτικό πίνακα για τους 

συμμετέχοντες ενήλικες αυτιστικούς, επίσης με απόκρυψη προσωπικών δεδομένων. 

Τα έντυπα συγκατάθεσης υπογεγραμμένα από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι 

αρχειοθετημένα και διαθέσιμα μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα. Στο 

Παράρτημα ΙΙ, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Οδηγός Συνομιλίας με τις 

Μητέρες, Επιστολή Ενημέρωσης για Μητέρες, Έντυπο Συγκατάθεσης για τις 

Μητέρες, Φύλλο Ατομικών Στοιχείων Μητέρας, Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων, 

Ευχαριστήρια Επιστολή προς Μητέρες, Ευχαριστήρια Επιστολή προς Επαγγελματίες, 

Οδηγός Συνομιλίας με τους Ενήλικες στο αυτιστικό φάσμα, Φύλλο Ατομικών 

Στοιχείων Ατόμων με Αυτισμό,  Ευχαριστήρια Επιστολή προς τους Ενήλικες στο 

φάσμα του αυτισμού. 

Έκθεση για την συλλογή του ερευνητικού υλικού του ερευνητικού αντικειμένου 3: 

Θεραπευτικά δρομολόγια, κοινωνικά υποκείμενα και ιδεολογίες επαγγελματιών που 

αντιστοιχεί σε βιογραφικές συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν πρόσφατη εμπειρία 

από ψύχωση και από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Με ένθετο, η έκθεση 

συμπληρώνεται από συγκεντρωτικούς πίνακες πασχόντων και επαγγελματιών που 

συμμετείχαν στην έρευνα με απόκρυψη προσωπικών στοιχείων. Τα έντυπα 

συγκατάθεσης υπογεγραμμένα από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, όπως και τα 

ημερολόγια πεδίου των ερευνητριών είναι αρχειοθετημένα και διαθέσιμα μετά από 
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σχετικό αιτιολογημένο αίτημα. Στο Παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: έντυπο ενημέρωσης, έντυπο συγκατάθεσης, οδηγός για την διεξαγωγή 

ομάδας εστίασης με επαγγελματίες, έντυπο συγκατάθεσης των επαγγελματιών.  

Η κα. Βαρβάρα Χίου υποστήριξε τεχνικά την συλλογή δεδομένων (προετοιμασία 

συλλογής δεδομένων, αλληλογραφία, αρχειοθέτηση), η κα. Χριστίνα Δαρδάνη 

παρείχε τεχνική υποστήριξη της έρευνας σε θέματα ειδικής αγωγής (ερευνητικό 

αντικείμενο 2) και ο κ. Ηλίας Πάστος επιμελήθηκε τη βάση δεδομένων. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΡΕΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Αναστασία Ζήση και Μιχάλης Πουλημάς 

Σύμφωνα με τον μεθοδολογικό σχεδιασμό του ερευνητικού αντικειμένου 1: 

Κοινωνικό στρες, καθημερινές πρακτικές, πρόσβαση σε πόρους και ψυχική υγεία 

διεξήχθη συγκριτική, κοινοτική μελέτη στο γενικό πληθυσμό του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.  Ολοκληρώθηκαν 300 συνεντεύξεις πρόσωπο με 

πρόσωπο στις οικίες των συμμετεχόντων, και σε ορισμένες περιπτώσεις στους 

χώρους εργασίας τους. Η διάρκεια της συνέντευξης κυμάνθηκε από 40 έως 90 λεπτά 

και κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα από συνθήκες ζωής, πρακτικές αντιμετώπισης και μια 

συνολική αποτίμηση της κατάσταση υγείας (σωματικής και ψυχικής). Στο παραδοτέο 

της Ενότητας Εργασίας 2 «Μεθοδολογικός Σχεδιασμός» περιγράφεται το θεωρητικό 

σχέδιο που ακολούθησε η έρευνα μας για την μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών 

ανισοτήτων και της διαφορικής πρόσβασης σε πόρους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για 

την χώρα οικονομική συγκυρία. Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το σχέδιο της 

θεωρητικής δειγματοληψίας της μελέτης, τη διαδικασία συλλογής του ερευνητικού 

υλικού και τη σύνθεση του δείγματος, όπως αυτή προέκυψε από την επιτόπια έρευνα. 

Η συλλογή του ερευνητικού υλικού ξεκίνησε το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2013 

και διήρκησε πάνω από οκτώ μήνες. Στην συλλογή των ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων συμμετείχαν η Κύρια Ερευνήτρια Αναστασία Ζήση, οι υποψήφιοι 

διδάκτορες Μιχάλης Πουλημάς και Μιχαλίτσα Χίου, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

του ερευνητικού έργου.  

Θεωρητική δειγματοληψία και η μέθοδος πόρτα-πόρτα  

Με βάση το μεθοδολογικό σχεδιασμό και τα ερευνητικά ερωτήματα του έργου, οι 

κοινότητες ή οι περιοχές της εμπειρικής μας μελέτης επιλέχθηκαν με τρόπο που να 

μεγιστοποιεί τις κοινωνικο-οικονομικές αντιθέσεις του ερευνητικού πληθυσμού.  Η 

στρατηγική της χωρικής αποτύπωσης των αντιθέσεων ως το δειγματοληπτικό πλαίσιο 

της μελέτης οδήγησε στο να επιλεγούν οι παρακάτω περιοχές: Καλαμαριά-Πανόραμα 

ως περιοχές που αντιπροσωπεύουν μικρο-αστικά και εύπορα κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα), Δυτικές Συνοικίες (Συκιές, Κορδελιό, Σταυρούπολη, Εύοσμος, 

Ξηροκρήνη) και υποβαθμισμένο κέντρο (Κασσάνδρου, Διοικητηρίου, πλατεία 

Αντιγονιδών) ως περιοχές που αντιπροσωπεύουν χαμηλά και φτωχά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα και η περιοχή της Τούμπας ως ενδιάμεση αντιπροσωπευτική 

της μικρο-αστικής τάξης. Για την συλλογή του ερευνητικού υλικού και τη διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων, εργαστήκαμε με τη μέθοδο πόρτα-πόρτα ανά οικοδομικό 

τετράγωνο των επιλεγμένων περιοχών μελέτης. Η πρακτική των ερευνητών ήταν να 

καταγράφουν τον αριθμό των κουδουνιών στα θυροτηλέφωνα των πολυκατοικιών, 
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τον αριθμό των θετικών απαντήσεων, των αρνητικών και εκείνων που δεν 

απάντησαν. Στο τέλος της ημέρας κρατούνταν ημερολόγιο για την επιτόπια έρευνα 

(πιθανές δυσκολίες, εμπόδια, ποιότητα του συλλεχθέντος ερευνητικού υλικού).  Κατά 

την συλλογή του ερευνητικού υλικού, η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η καχυποψία και 

η επιφύλαξη του πληθυσμού στο να συμμετάσχει σε μια έρευνα πεδίου.  Η αρνητική 

αυτή στάση εκδηλώνονταν συχνά με απώθηση και απότομη απόρριψη του ερευνητή. 

Το ποσοστό της απαντητικότητας ήταν χαμηλό, κάτι που δείχνει ότι το έθος της 

κοινωνικής έρευνας στην κοινότητα δεν είναι αναπτυγμένο στην χώρα μας. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ένα παράδειγμα από την περιοχή της Καλαμαριάς όπου κατά 

τη διαδικασία συλλογής ερευνητικού υλικού το χρονικό διάστημα 25 Ιουλίου έως 13 

Αυγούστου, στα 349 κουδούνια θυροτηλεφώνου που κάλεσε ο ένας από τους τρεις 

ερευνητές (ΜΠ) με την μέθοδο πόρτα-πόρτα αποκρίθηκαν θετικά στην κλήση για 

συνέντευξη 40 ένοικοι, αρνητικά απάντησαν 87 ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν απάντησαν 

καθόλου είτε απουσίαζαν. Στην περιοχή Πανοράματος, ο ίδιος ερευνητής κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα (ΜΠ) έκανε κλήση σε 55 κουδούνια θυροτηλεφώνου από τα οποία 

εντοπίστηκαν 8 (οκτώ) μόνο συμμετέχοντες/ουσες διαθέσιμοι για συνεντεύξεις, 

καταγράφοντας 15 αρνήσεις, και 32 απουσίαζαν ή κρίθηκαν ακατάλληλοι για τον 

ερευνητικό πληθυσμό της παρούσας μελέτης (ανήλικα μέλη της οικογένειας, ή 

φιλοξενούμενοι στην οικία). Στην περιοχή του υποβαθμισμένου κέντρου, στα 449 

κουδούνια θυροτηλεφώνου, κατεγράφησαν 160 αρνήσεις, 264 απουσίαζαν, ενώ 

εξασφαλίστηκαν 25 συνεντεύξεις. Στις υποβαθμισμένες περιοχές Ξηροκρήνη και 

Παλαιού Εύοσμου έγιναν από έναν ερευνητή 395 κλήσεις στο θυροτηλέφωνο, 

κατεγράφησαν 150 αρνητικές αποκρίσεις, 45 θετικές και 200 ένοικοι είτε έλειπαν είτε 

δεν απάντησαν. Ο εντοπισμός των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν μια διαδικασία 

πολύωρη και ιδιαίτερα κοπιαστική ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξοες 

και ακραίες όπως καύσωνας, κρύο και βροχή.  

Διαδικασία συλλογής ερευνητικού υλικού  

Κατά την επιτόπια έρευνα, οι κλήσεις του θυροτηλεφώνου που οδηγούσαν σε θετική 

απόκριση, έδιναν στον ερευνητή τη δυνατότητα να κανονίσει με τον υποψήφιο 

συμμετέχοντα μια συνάντηση για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, σε περίπτωση που η 

συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν κατάλληλη. Υπήρξαν ορισμένες, λίγες περιπτώσεις 

που χρειάστηκε ο ερευνητής να αποστείλει την συνέντευξη ηλεκτρονικά ή να την 

αφήσει στο γραμματοκιβώτιο για συμπλήρωση από τον ίδιο τον ερωτώμενο και άλλες 

περιπτώσεις όπου κλείνονταν ραντεβού για διεξαγωγή συνέντευξης με τον 

συμμετέχοντα/ουσα σε χρόνο που ήταν βολικός για εκείνον/η. Πριν την έναρξη της 

συνέντευξης, ο/η ερευνητής/τρια εξηγούσε στον υποψήφιο συμμετέχοντα τον σκοπό 

της εμπειρικής μελέτης και παράλληλα τον ενημέρωνε για τα δικαιώματα του σε 

σχέση με τη διακοπή της συνέντευξης, εάν εκείνος/η έκρινε ότι τον/ην κούραζε. Η 

συνέντευξη (βλ. Παράρτημα Α) κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικά πεδία της 
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ανθρώπινης εμπειρίας και δραστηριότητας, όπως εργασία, υγεία, προσωπική και 

κοινωνική ζωή, στρατηγικές αντιμετώπισης και πρόσβαση σε πόρους.  Η συνέντευξη 

περιλάμβανε κλίμακες για το χρόνιο στρες, την αυτό-εκτίμηση και τον αυτο-έλεγχο 

και ολοκληρώνονταν με το Γενικό Ερωτηματολόγιο Υγείας. Συγκεκριμένα, η 

διάρθρωση της συνέντευξης είχε ως εξής: 

Η πρώτη ενότητα (Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) σχεδιάστηκε για να συλλέξει 

προσωπικές πληροφορίες του/ης ερωτωμένου/ης, σταθερές κοινωνικο-δημογραφικές 

πληροφορίες σχετικές με την υπηκοότητα, το φύλο, το έτος γέννησης και την 

ηλικιακή κατηγορία, την οικογενειακή/προσωπική κατάσταση, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, το μέγεθος του νοικοκυριού (αριθμός ανηλίκων και ενηλίκων 

παιδιών), πρόσβαση σε ασφάλεια και τύπος ασφάλειας, κατοχή υλικής ιδιοκτησίας, 

καθεστώς χρήσης κατοικίας, ποιότητα της κατοικίας και μέγεθος (αριθμός δωματίων 

εκτός μπάνιου και κουζίνας), υποκειμενική αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης. 

Η συγκεκριμένη ενότητα συγκεντρώνει μόνο ποσοτικές πληροφορίες.  

Η δεύτερη ενότητα (Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) σχεδιάστηκε για να 

συλλέξει πληροφορίες σχετικές με την παρούσα εργασιακή κατάσταση του/ης 

ερωτωμένου/ης, το περιεχόμενο της εργασίας και το εργασιακό καθεστώς, 

ταξινόμηση της εργασιακής θέσης, ώρες εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, 

καθεστώς ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επιχείρησης ή εταιρείας, νομική μορφή 

επιχείρησης ή εταιρείας, προϊόντα παραγωγής ή προσφορά υπηρεσιών, ετήσιος 

κύκλος εργασιών, ετήσια κέρδη της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η συγκεκριμένη 

ενότητα σχεδιάστηκε με εσωτερική διαδρομή που απευθύνεται σε μισθωτούς, 

εργοδότες και αυτό-απασχολούμενους και εξετάζει την πρόσβαση αυτών σε πόρους 

οργανωσιακού ελέγχου, εποπτεία εργαζομένων και σπάνιες δεξιότητες και ταλέντα.  

Ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας που απευθύνονται σε όλους/ες τους 

ερωτωμένους/ες είναι: επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότητα και συνάφεια των 

εκπαιδευτικών τίτλων με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, το καθαρό μηνιαίο 

εισόδημα του νοικοκυριού, πηγές από τις οποίες προέρχεται το εισόδημα, ο αριθμός 

των μελών του νοικοκυριού από το οποίο εξαρτώνται από το εισόδημα του 

νοικοκυριού. Στην ίδια ενότητα, όλοι/ες οι ερωτώμενοι/ες πλην των ανέργων και των 

οικονομικά μη ενεργών ρωτήθηκαν για το επίπεδο της εργασιακής τους αυτονομίας, 

και εάν έχουν δεύτερη απασχόληση. Σε περίπτωση που απαντούσαν θετικά, 

καλούνταν να συμπληρώσουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα 

εργασιακά τους καθήκοντα, τις ώρες απασχόλησης στη δεύτερη εργασία, και το είδος 

της εργασιακής σχέσης (εργάτης, αυτό-απασχολούμενος, συμβοηθών μέλος 

επιχείρησης ή άλλο). Οι ερωτώμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των μη 

οικονομικά ενεργών καλούνταν να προσδιορίσουν την ιδιότητα τους ως φοιτητές, 

συνταξιούχοι, εισοδηματίες, ασχολούμενοι με τα οικιακά, ή άλλη ιδιότητα. Η ενότητα 

Β. συγκεντρώνει ποσοτικές πληροφορίες και τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
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διερευνούν το περιεχόμενο της κύριας απασχόλησης, και της συμπληρωματικής, 

δεύτερης απασχόλησης (εάν αυτή ισχύει). 

Η τρίτη ενότητα (Γ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΖΩΗΣ) σχεδιάστηκε για να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με σημαντικά γεγονότα 

ζωής που πιθανά να αντιμετώπισε ο ερωτώμενος/η κατά τα τελευταία δύο χρόνια. 

Την μια ανοικτού τύπου ερώτηση, ακολουθούσε μια λίστα από σημαντικά γεγονότα 

ζωής που κάλυπταν: ασθένεια και απώλεια, συναισθηματική ζωή, επαγγελματική 

ζωή, οικονομικά, τραυματικά γεγονότα, και άλλα γεγονότα όπως νομική εμπλοκή, 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, υποεπίδοση και αλλαγή κοινωνικής θέσης. Οι απαντήσεις 

των ερωτωμένων σχεδιάστηκαν να είναι διχοτομικές (ΝΑΙ/ΟΧΙ).  Ταυτόχρονα όμως, 

σχεδιάστηκαν υπό-ενότητες που διερευνούσαν με ποιοτικές ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις σημαντικά γεγονότα ζωής στα ακόλουθα πεδία: ασθένεια-απώλεια (03 

ανοικτού τύπου ερωτήσεις), εργασία (μια ανοικτού τύπου ερώτηση). Αλληλένδετη με 

τα γεγονότα ζωής είναι η αποτίμηση των συνθηκών ζωής στα πεδία της εργασίας 

(φύση και περιεχόμενο, ικανοποίηση, εργασιακό παρελθόν, πιθανά προβλήματα και 

προοπτικές στην εργασία) ενώ ειδική ενότητα κάλυπτε την εμπειρία της ανεργίας 

(ψυχολογικές επιπτώσεις, τεχνικές εύρεσης εργασίας, διάρκεια ανεργίας, εμπόδια για 

την εύρεση εργασίας). Όλοι οι ερωτώμενοι/ες ρωτήθηκαν για την πιθανή 

συνδικαλιστική τους δραστηριότητα. Στην υπο-ενότητα/σφαίρα των οικονομικών, οι 

συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να απαντήσουν τρεις ανοικτού τύπου ερωτήσεις: 

σημαντική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση, ανάγκη για δανεικά, ψυχολογική 

επίδραση της οικονομικής κατάστασης, και δύο κλειστού τύπου που αφορούσαν την 

παρουσία στη ζωή τους από διαχρονικές οικονομικές αντιξοότητες.  Στην υπο-

ενότητα/σφαίρα της συντροφικής σχέσης ή οικογενειακής ζωής, οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να αποτιμήσουν την ποιότητα του γάμου τους, πιθανά γεγονότα αλλαγής 

της προσωπικής τους ζωής και την καθημερινότητα τους. Στην ίδια υποενότητα, οι 

γονείς ανηλίκων παιδιών κλήθηκαν να αποτιμήσουν την ποιότητα της ανατροφής και 

γονεϊκότητας, και όσοι ήταν χωρίς συντροφική σχέση να μιλήσουν για τη μοναξιά και 

την προοπτική που δίνουν για την προσωπική τους ζωή. Στην υπο-ενότητα της 

κοινωνικής ζωής, οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να αποτιμήσουν την κοινωνική 

τους ζωή, τις δραστηριότητες που είναι για τους ίδιους πηγή ευχαρίστησης, και να 

δηλώσουν την συχνότητα με την οποία εμπλέκονται σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Η ενότητα Γ. Παρούσα Κατάσταση και Πρόσφατα Γεγονότα Ζωής, ολοκληρώνεται 

με μια σφαιρική αποτίμηση της ποιότητας ζωής που καλύπτει την πιθανή παρουσία 

κάποιων χρόνιων αντιξοοτήτων, την υποκειμενική αξιολόγηση της ατομικής ψυχικής 

υγείας, και τις υποκειμενικές στρατηγικές αντιμετώπισης.  

Η ενότητα Δ. ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ είναι μια σταθερή κλίμακα χρόνιου στρες, η ενότητα 

Ε.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ διερευνούν ψυχολογικές διαδικασίες των ερωτωμένων σε 

σχέση με την αίσθηση ελέγχου και την αυτό-εκτίμηση όπως και με το αξιακό τους 
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σύστημα. Η ενότητα Ζ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ περιλαμβάνει κλίμακες σχετικές 

με την στήριξη από σύζυγο/σύντροφο, ποιότητα της συζυγικής σχέσης, στήριξη από 

φίλους και από συναδέλφους. Η συγκεκριμένη ενότητα ολοκληρώνεται με μια 

μέτρηση της συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα. Η συνέντευξη ολοκληρώνεται με το 

Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (Ε.Γ.Υ.-28).  

Λόγω της καχύποπτης και αρνητικής στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στην 

έρευνα, χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις η συνδρομή ορισμένων Δήμων 

Θεσσαλονίκης προκειμένου να εντοπιστούν δημότες, εθελοντές/ντριες 

συμμετέχοντες/ουσες.  

Ταξική σύνθεση του ερευνητικού πληθυσμού 

Η ταξική σύνθεση του ερευνητικού πληθυσμού των ανδρών κατοίκων των περιοχών 

Καλαμαριάς και Πανοράματος (ν=47) συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό από 

φορείς αντιφατικών ταξικών θέσεων, κυρίως μεσαίους και μικρούς εργοδότες που 

εποπτεύουν από δύο (2) έως εννέα (9) εργαζόμενους, ειδικούς διευθυντές καθώς και 

φορείς μικροαστικών θέσεων όπου κατατάσσονται οι αυτό-απασχολούμενοι 

επαγγελματίες. Η ταξική σύνθεση του ερευνητικού πληθυσμού των γυναικών 

κατοίκων των περιοχών Καλαμαριάς-Πανοράματος (ν = 53) συγκεντρώνει κυρίως 

υψηλά ειδικευμένες μισθωτές, ημι-ειδικευμένες αλλά και αρκετές αυτό-

απασχολούμενες.  

Η ταξική σύνθεση των ανδρών κατοίκων των Δυτικών Συνοικιών και του 

υποβαθμισμένου κέντρου (ν = 54) είναι αντίστροφη καθώς συγκεντρώνει κυρίως 

φορείς ανειδίκευτων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στην εργατική τάξη, αυτό-

απασχολούμενους που αντιστοιχούν στην μικροαστική τάξη, αρκετούς ημι-

ειδικευμένους εργάτες, ανέργους και άτομα σε εργασιακή επισφάλεια.  Η ταξική 

σύνθεση των γυναικών κατοίκων των Δυτικών Συνοικιών και του υποβαθμισμένου 

κέντρου (ν=56) συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό από ανειδίκευτες εργάτριες και 

άνεργες.  

Ως προς την ταξική σύνθεση των ανδρών της περιοχής Τούμπας (ν=50) συγκεντρώνει 

φορείς μικροαστικών θέσεων, ημι-ειδικευμένων όπως και ανειδίκευτων θέσεων 

εργασίας.  Ομοίως, η ταξική σύνθεση των γυναικών κατοίκων της περιοχής Τούμπας 

συγκεντρώνει κυρίως ανειδίκευτες εργάτριες και ημι-ειδικευμένες μισθωτές.  

Ακολουθεί η πινακοποίηση των θέσεων που καταλαμβάνουν οι  συμμετέχοντες/ουσες 

στην ταξική δομή ανά φύλο και περιοχή:  
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Άνδρες Κάτοικοι Περιοχών Υποβαθμισμένου Κέντρου και Δυτικών Συνοικιών 

Θεσσαλονίκης  Ν=54 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

  

Αστική Τάξη     ν=1 

Μικροί εργοδότες με 5 έως 9 

εργαζόμενους 
    ν=1 

Μικροί εργοδότες με 2 έως 4 

εργαζόμενους 
    ν=3 

Μικροαστική τάξη – 

αυτοαπασχολούμενοι 
    ν=13 

Ειδικοί διευθυντές     ν=1 

Ημι-ειδικευμένοι εργάτες-μισθωτοί     ν=6 

Ανειδίκευτοι εργάτες-μισθωτοί     ν=14 

Απόταξη – Χρεοκοπία     ν=3 

Άνεργοι     ν=9 

Αδήλωτη εργασία      ν=3 

 

Γυναίκες Κάτοικοι Περιοχών Υποβαθμισμένου Κέντρου και Δυτικών Συνοικιών 

Θεσσαλονίκης  Ν=56 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

  

Αστική Τάξη      

Μικρές εργοδότριες με 5 έως 9 

εργαζόμενους 

     

Μικρές εργοδότριες με 2 έως 4 

εργαζόμενους 
    ν=2 

Μικροαστική τάξη – 

αυτοαπασχολούμενες 
    ν=4 

Υψηλά ειδικευμένες μισθωτές     ν=3 

Ειδικές διευθύντριες      

Ανειδίκευτες επόπτριες  

Ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=6 

Ανειδίκευτες εργάτριες-μισθωτές     ν=17 

Απόταξη – Χρεοκοπία      

Άνεργες     ν=16 

Αδήλωτη εργασία        

Συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών 

επιχειρήσεων 

 

Οικιακή εργασία     ν=2 

Φοιτήτριες     ν=2 

Συνταξιούχες       ν=4 

Σύνολο     ν=56 

 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

14                     

Άνδρες Κάτοικοι Περιοχών Τούμπας Ν=50 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

  

Αστική Τάξη      

Μικροί εργοδότες με 5 έως 9 

εργαζόμενους 

     

Μικροί εργοδότες με 2 έως 4 

εργαζόμενους 
    ν=5 

Μικροαστική τάξη – 

αυτοαπασχολούμενοι 
    ν=15 

Υψηλά ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=1 

Ειδικοί διευθυντές      

Ανειδίκευτοι επόπτες  

Ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=6 

Ανειδίκευτοι εργάτες-μισθωτοί     ν=11 

Απόταξη – Χρεοκοπία      

Άνεργοι     ν=7 

Αδήλωτη εργασία      ν=3  

Συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών 

επιχειρήσεων 
     

Οικιακή εργασία     

Φοιτητές      

Συνταξιούχοι       ν=2 

Σύνολο     Ν=50 

 

Γυναίκες Κάτοικοι Περιοχής Τούμπας (ν=53) 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

  

Αστική Τάξη      

Μικρές εργοδότριες με 5 έως 9 

εργαζόμενους 

     

Μικρές εργοδότριες με 2 έως 4 

εργαζόμενους 
    ν=2 

Μικροαστική τάξη – 

αυτοαπασχολούμενες 
    ν=7 

Υψηλά ειδικευμένες μισθωτές     ν=2 

Ειδικές διευθύντριες     ν=2 

Ανειδίκευτες επόπτριες  

Ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=9 

Ανειδίκευτες εργάτριες-μισθωτές     ν=16 

Απόταξη – Χρεοκοπία      

Άνεργες     ν=7 

Αδήλωτη εργασία        

Συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών     ν=1 
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επιχειρήσεων 

Οικιακή εργασία     ν=2 

Φοιτήτριες      

Συνταξιούχες       ν=5 

Σύνολο     ν=56 

 

Άνδρες Κάτοικοι Περιοχών Καλαμαριάς-Πανοράματος (ν=47) 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

  

Αστική Τάξη     ν=2 

Μικροί εργοδότες με 5 έως 9 

εργαζόμενους 
    ν=8 

Μικροί εργοδότες με 2 έως 4 

εργαζόμενους 
    ν=9 

Μικροαστική τάξη – 

αυτοαπασχολούμενοι 
    ν=12 

Υψηλά ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=3 

Ειδικοί διευθυντές     ν=9 

Ανειδίκευτοι επόπτες      

Ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=4 

Ανειδίκευτοι εργάτες-μισθωτοί      

Απόταξη – Χρεοκοπία      

Άνεργοι      

Αδήλωτη εργασία        

Συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών 

επιχειρήσεων 
     

Σύνολο     ν=47 

 

Γυναίκες Κάτοικοι Περιοχών Καλαμαριάς-Πανοράματος (ν=53) 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

  

Αστική Τάξη     ν=1 

Μικρές εργοδότριες με 5 έως 9 

εργαζόμενους 
    ν=1 

Μικρές εργοδότριες με 2 έως 4 

εργαζόμενους 
    ν=5 

Μικροαστική τάξη – 

αυτοαπασχολούμενες 
    ν=8 

Υψηλά ειδικευμένες μισθωτές     ν=9 

Ειδικές διευθύντριες     ν=1 

Ανειδίκευτες επόπτριες     ν=2 

Ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί     ν=10 

Ανειδίκευτες εργάτριες-μισθωτές     ν=2 
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Απόταξη – Χρεοκοπία     ν=2 

Άνεργες     ν=3 

Αδήλωτη εργασία        

Συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών 

επιχειρήσεων 
     

Οικιακή εργασία      

Φοιτήτριες      

Συνταξιούχες       ν=6 

Σύνολο     ν=50 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Κοινωνικό στρες, κοινωνική υποστήριξη και ψυχική καταπόνηση των μητέρων που 

μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού 

Αναστασία Ζήση 

Ιούλιος 2014 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας και ειδικότερα του δεύτερου ερευνητικού 

αντικειμένου που βασίζεται στον σχεδιασμό μιας συγκριτικής μελέτης μητέρων που 

μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού και προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα, στόχος ήταν να διεξαχθούν 80 συνεντεύξεις σε βάθος με μητέρες: 40 

με μητέρες από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και 40 με μητέρες από προνομιούχα 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Επομένως, το δείγμα χρειάστηκε να διαμορφωθεί με σκοπό 

την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εσωτερική διαφοροποίηση του. Για αυτό το λόγο, οι πηγές 

για την άντληση του δείγματος ήταν διαφορετικές ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο εύρος ταξικών θέσεων. Συγκεκριμένα, οι πηγές που προσεγγίστηκαν 

ήταν οι εξής: α) δημόσιοι φορείς για την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση ατόμων με 

αυτισμό, όπως ειδικά σχολεία, β) ιδιώτες επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της 

εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό, και γ) σύλλογοι γονέων και φίλων αυτιστικών ατόμων. Η 

κύρια ερευνήτρια Αναστασία Ζήση επικεντρώθηκε στην επαφή με ιδιώτες επαγγελματίες στο 

χώρο της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής και με συλλόγους γονέων και φίλων 

αυτιστικών ατόμων.  Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις διαφορετικές φάσεις της συλλογής 

του ερευνητικού υλικού.  Η πρώτη φάση αντιστοιχεί στην προετοιμασία της συλλογής του 

ερευνητικού υλικού και την προσέγγιση πηγών άντλησης του δείγματος, η δεύτερη φάση 

αντιστοιχεί στην περιγραφή της διαδικασίας της συλλογής του ερευνητικού υλικού και της 

διεξαγωγής των σε βάθος συνεντεύξεων με τις μητέρες, η τρίτη φάση αντιστοιχεί στην 

περιγραφή της καταχώρησης του ερευνητικού υλικού, και η τέταρτη αντιστοιχεί στην 

τροφοδότηση των μητέρων και των επαγγελματιών με ευχαριστήριες επιστολές. 

Πρώτη φάση: Προετοιμασία συλλογής ερευνητικού υλικού και προσέγγιση επαγγελματιών 

Κατά την πρώτη φάση της προετοιμασίας της συλλογής του ερευνητικού υλικού, 

ετοιμάστηκαν από την κύρια ερευνήτρια Αναστασία Ζήση και το μέλος της ερευνητικής 

ομάδας Σοφία Μαυροπούλου, τα έντυπα ενημέρωσης και πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς 

τις μητέρες που μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού, όπως και τα έντυπα 

συγκατάθεσης για την συμμετοχή τους στην έρευνα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Τα έντυπα φέρουν 

τα λογότυπα του ερευνητικού έργου, του χρηματοδότη φορέα, του αναδόχου και δίνουν 

πληροφορίες σχετικές με την κύρια ερευνήτρια και επιστημονική υπεύθυνη όπως και για το 

μέλος της ερευνητικής ομάδας, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Σοφία 

Μαυροπούλου. Τα έντυπα ενημέρωσης και πρόσκλησης ενδιαφέροντος παρουσιάζουν τους 

σκοπούς της έρευνας και εξηγούν στις μητέρες την σημασία της.  Το έντυπο συγκατάθεσης 

δίνει όλες τις δεοντολογικές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχουσών μητέρων. Στην συνέχεια, καταρτίστηκε από το μέλος της ομάδας -τεχνικό 

προσωπικό- Χριστίνα Δαρδάνη μια λίστα από ιδιώτες επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής 

υγείας και ειδικής αγωγής στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης (παιδοψυχίατροι, 
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εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, ιπποθεραπευτές) προκειμένου να ξεκινήσει η 

προσέγγιση αυτών με σκοπό τον εντοπισμό των μητέρων που θα ήταν θετικές να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Η προσέγγιση των ιδιωτών επαγγελματιών έγινε καταρχήν από 

την κύρια ερευνήτρια Αναστασία Ζήση, και από το μέλος της ομάδας για την τεχνική-

ερευνητική υποστήριξη Χριστίνα Δαρδάνη με ποικίλους τρόπους, όπως τηλεφωνικά, 

ηλεκτρονικό μήνυμα, ταχυδρομική αλληλογραφία και δια ζώσης.  Η διαδικασία της 

προσέγγισης και της πρώτης επαφής είχε ως εξής: αρχικά γινόταν τηλεφωνική κλήση στον 

επαγγελματία όπου εξηγούνταν προφορικά το αντικείμενο και οι σκοποί της μελέτης, στην 

συνέχεια ή παράλληλα αποστέλλονταν από την Χριστίνα Δαρδάνη τα έντυπα ενημέρωσης 

και πρόσκλησης ενδιαφέροντος ώστε να λάβουν οι επαγγελματίες έντυπη και έγγραφη γνώση 

σχετικά με την έρευνα και να την μεσολαβήσουν στις μητέρες που πιθανά να ενδιαφέρονταν 

να συμμετάσχουν σ’ αυτήν.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν δια 

ζώσης συναντήσεις με τους επαγγελματίες προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα σχετικά 

με την έρευνα και να δοθούν οι απαραίτητες δεοντολογικές εγγυήσεις ως προς την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτή την πρώτη φάση, από τη λίστα των 20 ιδιωτών 

επαγγελματιών, πέντε (05) αποκρίθηκαν θετικά: μια παιδοψυχολόγος, μια εργοθεραπεύτρια 

και τρείς παιδοψυχίατροι. Από τους επαγγελματίες που δεν υπήρξε θετική απόκριση, ως 

λόγοι καταγράφηκαν οι εξής: «δεν παρακολουθούσαν ‘περιστατικά’ αυτισμού», «δεν 

ενδιαφέρονταν» ή «δεν δέχονταν οι μητέρες να συμμετάσχουν».  Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συλλογής του ερευνητικού υλικού, οι επαφές με αρκετούς από τους ιδιώτες 

επαγγελματίες διατηρούνταν (πχ. τηλεφωνικές κλήσεις που ανανεώνονταν) ώστε οι 

ερευνητές να βρίσκονται κοντά στην πηγή εντοπισμού μητέρων για εθελοντική συμμετοχή 

στην έρευνα. Εκτός από τη λίστα ιδιωτών επαγγελματιών, καταρτίστηκε από το τεχνικό και 

ερευνητικό μέλος της ομάδας Χριστίνα Δαρδάνη μια λίστα από συλλόγους για άτομα με 

αυτισμό οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Από 

την κύρια ερευνήτρια προσεγγίστηκε ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Β. 

Ελλάδος «Αχτίδα». Συγκεκριμένα, έγινε προσωπική ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό 

αντικείμενο, σε δύο εκ των ιδρυτικών στελεχών του συλλόγου. 

Δεύτερη φάση: Συλλογή ερευνητικού υλικού και διαδικασία διεξαγωγής συνεντεύξεων 

Η συλλογή του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στον οδηγό συνομιλίας (βλ. Παράρτημα II) 

που κατηύθυνε τις σε βάθος συνεντεύξεις με τις μητέρες. Ο οδηγός συνομιλίας βασίζεται σε 

πέντε θεματικές ενότητες που καλύπτουν κατά χρονολογική σειρά ζητήματα διάγνωσης, 

προσωπικά, κοινωνικά, τη βιωμένη εμπειρία της ανατροφής παιδιού/ιών με αυτισμό, τις 

θεραπευτικές διαδρομές και τις προοπτικές που οι μητέρες βλέπουν για τα παιδιά τους.  Η 

πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο: Αναδρομή – πρώτη εμπειρία, συναισθήματα, σημαντικά 

γεγονότα είναι αναδρομική του χρόνου και καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις πρώτες 

ενδείξεις της διαταραχής μέχρι την πρώτη επαφή για αναζήτηση βοήθειας. Οι ερωτήσεις της 

συγκεκριμένης ενότητας σχεδιάστηκαν με στόχο την ανάκληση των γεγονότων αλλά και των 

συναισθημάτων της πρώτης εκείνης χρονικής περιόδου. Η δεύτερη θεματική ενότητα με 

τίτλο: Νοητικά πρότυπα, παραστάσεις, θεωρίες και αλλαγές είναι διερευνητική της στάσης 

και των γνωστικών αναπαραστάσεων που έχουν οι μητέρες για τη φύση και την 

αιτιοπαθογένεση του αυτισμού. Η τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο: Παρούσα κατάσταση, 

ποιότητα ζωής, σχέσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης, κοινωνική υποστήριξη είναι 
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προσανατολισμένη στο παρόν καλώντας τις μητέρες να αποτιμήσουν την ποιότητας ζωής 

τους, την πρόσβαση σε πόρους και τις στρατηγικές αντιμετώπισης της κατάστασης που 

βιώνουν. Η τέταρτη θεματική ενότητα με τίτλο: Μια συνολική αποτίμηση της σχολικής, 

εκπαιδευτικής και θεραπευτικής πορείας επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

παιδιού/ιών και τις θεραπευτικές του διαδρομές. Η τελευταία θεματική ενότητα με τίτλο: Μια 

συνολική αποτίμηση της προσωπικής πορείας εστιάζεται στη βιωμένη εμπειρία της 

ανατροφής παιδιού/ιών με αυτισμό. Η συνέντευξη ολοκληρώνεται με μία ερώτηση για τις 

προσδοκίες και τις αξιώσεις των μητέρων σχετικά με το μέλλον του παιδιού/ιών τους. 

Από τις πρώτες προσεγγίσεις που έγιναν με ιδιώτες, η εργοθεραπεύτρια Πέπη Ναγοπούλου 

που καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό μητέρων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στη 

Θεσσαλονίκη δέχτηκε να βοηθήσει το ερευνητικό έργο. Μίλησε με μητέρες με τις οποίες 

στην συνέχεια μας έφερε σε επαφή στο κέντρο της εργοθεραπείας. Στην συνέχεια, σ’ έναν 

ειδικό χώρο (βοηθητικό γραφείο του κέντρου), ενημερώνονταν εκτενέστερα από την κύρια 

ερευνήτρια Αναστασία Ζήση.  Σε περίπτωση που δέχονταν να λάβουν μέρος στην έρευνα, 

συμπλήρωναν το έντυπο της συγκατάθεσης και ξεκινούσε η προσωπική συνέντευξη με χρήση 

ψηφιακού μαγνητοφώνου. Σε περίπτωση, που η μητέρα για προσωπικούς της λόγους δεν 

δέχονταν την χρήση μαγνητοφώνου, κρατούνταν σημειώσεις από την Χριστίνα Δαρδάνη. 

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 15 μητέρες. Όλες οι συνεντεύξεις- εκτός μίας- διεξήχθησαν στο 

χώρο του κέντρου εργοθεραπείας κατά τη διάρκεια των συνεδριών των παιδιών τους. Κατά 

τη διεξαγωγή, κρατούνταν από την Χριστίνα Δαρδάνη σημειώσεις/ημερολόγιο πεδίου 

σχετικά με τη διάρκεια της συνέντευξης, το ύφος της συνέντευξης και την ποιότητα της 

πληροφορίας.  Στο τέλος της συνέντευξης, συμπληρώνονταν από τη μητέρα με την βοήθεια 

της Χριστίνας Δαρδάνη, δύο έντυπα: το πρώτο αφορούσε κοινωνικο-δημογραφικές 

πληροφορίες της μητέρας και το δεύτερο πληροφορίες σχετικές με το παιδί (βλ. Παράρτημα 

ΙΙ). 

Στην συνέχεια, προσεγγίστηκε δια ζώσης η παιδοψυχολόγος Μαρέκε Κοκκαλίδου, η οποία 

λειτουργεί ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο και συμβουλευτικής γονέων παιδιών με αυτισμό στην 

περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη παιδοψυχολόγος εργάζεται 

πολλά χρόνια στο χώρο του αυτισμού και δουλεύει κυρίως το θεραπευτικό παιχνίδι με τα 

παιδιά. Η κυρία Κοκκαλίδου έλαβε όλα τα έντυπα της έρευνας από την κύρια ερευνήτρια και 

δήλωσε πρόθυμη να προωθήσει το έντυπο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς της μητέρες, 

αλλά και να παραχωρήσει στις ερευνήτριες μετά από συγκατάθεση των μητέρων μια λίστα 

από τα τηλέφωνα τους. Από τις οκτώ μητέρες που μας πρότεινε, ανταποκρίθηκαν συνολικά 6. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του κέντρου, άλλες σε ενδιάμεσους χώρους 

και άλλες στις οικίες των μητέρων. Η διαδικασία για την κράτηση ημερολογίου πεδίου, 

συμπλήρωσης των εντύπων και της μαγνητοφώνησης της συνέντευξης διατηρήθηκε σταθερή. 

Η παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου, ειδικευμένη στον αυτισμό προσεγγίστηκε από την 

κύρια ερευνήτρια τηλεφωνικά και δήλωσε πρόθυμη να υποστηρίξει την έρευνα και να 

προωθήσει τα έντυπα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στις μητέρες. Επισημάνθηκε στην 

παιδοψυχίατρο η σημασία της ταξικής διάστασης στην μελέτη και φρόντισε ώστε να 

προσεγγιστούν μητέρες κυρίως από μεσαία και ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. 

Συνολικά ανταποκρίθηκαν από την συγκεκριμένη πηγή τέσσερις (04) μητέρες.  
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Η επαφή της κύριας ερευνήτριας με τον παιδοψυχίατρο Δημήτρη Φιλοκώστα ο οποίος έλαβε 

γνώση της έρευνας μέσω αλληλογραφίας οδήγησε σε μια μητέρα που δέχτηκε να 

συμμετάσχει στην έρευνα. Θετική ανταπόκριση υπήρξε και από την παιδοψυχίατρο Στυλιανή 

Βαγιωνά, η οποία έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία ενημερώθηκε σχετικά 

με την έρευνα, έλαβε με αλληλογραφία την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η παιδοψυχίατρος 

έφερε σε επαφή τις ερευνήτριες με δύο (02) μητέρες οι οποίες και έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

Από τον Σύλλογο Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Β. Ελλάδας «Αχτίδα», 

ανταποκρίθηκαν τρείς (03) μητέρες. Έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση, οι ατομικές 

συνεντεύξεις με τις μητέρες διεξήχθησαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συλλόγου, εκτός 

από μία η οποία διεξήχθη στην οικία της συμμετέχουσας.  

Κατά την έρευνα πεδίου στο γενικό πληθυσμό στην κοινότητα (ερευνητικό αντικείμενο 1), 

εντοπίστηκαν τρείς μητέρες με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Αφού ρωτήθηκαν από την 

κύρια ερευνήτρια, εάν θα τους ενδιέφερε να συμμετάσχουν σε μια μελέτη για τις μητέρες που 

μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και αφού δήλωσαν θετικές, κρατήθηκαν τα 

στοιχεία τους και σε δεύτερο χρόνο ανανεώθηκε τηλεφωνικά η συνάντηση μαζί τους.  Η 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τις συγκεκριμένες μητέρες διεξήχθη στις οικίες τους.  

Ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής της κάθε συνέντευξης, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Πριν την διεξαγωγή της κάθε συνέντευξης, οι μητέρες συμμετέχουσες όριζαν οι ίδιες το χώρο 

και το χρόνο της διεξαγωγής της συνέντευξης. Η έναρξη της συνέντευξης σηματοδοτούνταν 

πάντα έπειτα από την ενημέρωση της κάθε συμμετέχουσας σχετικά με τα δικαιώματα της και 

τις υποχρεώσεις της ερευνήτριας όπως αυτά ορίζονται από το έντυπο συγκατάθεσης το οποίο 

και υπέγραφαν. Παράλληλα, η κάθε μητέρα ενημερώνονταν σχετικά με την καταγραφή της 

συνομιλίας με ηλεκτρονικό μαγνητόφωνο και ερωτούνταν σχετικά με το εάν είναι σύμφωνη 

με αυτή τη διαδικασία. Όλες οι μητέρες ανταποκρίθηκαν θετικά εκτός μίας, της οποίας η 

συνέντευξη κατεγράφη γραπτώς. Τέλος, ζητήθηκε η συγκατάθεση της κάθε συμμετέχουσας 

για την παρουσία του ερευνητικού μέλους Χριστίνας Δαρδάνη, η οποία είχε την τεχνική 

υποστήριξη της προετοιμασίας των συνεντεύξεων, της τεχνικής κάλυψης και τήρησης του 

ημερολογίου πεδίου στο χώρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Σε όλες τις συνεντεύξεις 

κύριο μέλημα ήταν η επικράτηση ενός κλίματος ασφάλειας και αποδοχής. Η μέση διάρκεια 

των συνεντεύξεων ήταν περίπου 50-70 λεπτά. Όλα τα ηχητικά αρχεία μεταφέρονταν μετά το 

κλείσιμο της κάθε συνέντευξης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κωδικοποιημένα για λόγους 

διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. 

Τρίτη φάση: Καταχώρηση ερευνητικού υλικού  

Καταρτίστηκε από την κύρια ερευνήτρια σε συμφωνία με το ερευνητικό μέλος Σοφία 

Μαυροπούλου ένας πίνακας καταχώρησης των βασικών πληροφοριών για τις συμμετέχουσες 

μητέρες και τη διεξαγωγή των σε βάθος συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 10 

στήλες όπου καταχωρούνταν τα εξής στοιχεία: τα αρχικά των μητέρων, το κοινωνικο-

οικονομικό τους επίπεδο, το επίπεδο της μητέρας, το επίπεδο του πατέρα, η ηλικία του 

παιδιού, η διάγνωση του παιδιού, το εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού, η ημερομηνία και ο 

χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης, η πηγή εντοπισμού της μητέρας, και το όνομα της 
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ερευνήτριας. Για τη ταξική τυπολογία των μητέρων βασιστήκαμε στο θεωρητικό σχέδιο του 

Erik Olin Wright που διατρέχει συνολικά την έρευνα με την ακόλουθη επισήμανση: επειδή 

ένας μεγάλος αριθμός μητέρων βρίσκονταν εκτός εργασίας λόγω των απαιτητικών 

καθηκόντων ανατροφής του παιδιού και σε ορισμένες περιπτώσεις των παιδιών στο φάσμα 

του αυτισμού, λαμβάνονταν υπόψη η διαμεσολαβημένη του συζύγου εργασία και κοινωνικο-

οικονομική θέση. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν κενά ή ελλείψεις στην 

συμπλήρωση του πίνακα συμμετεχουσών μητέρων ανά κοινωνικο-οικονομική θέση, και ότι 

οι μητέρες αποτίμησαν τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων πολύ θετικά.  Ο πίνακας 

που συγκεντρώνει το ερευνητικό υλικό του ερευνητικού αντικειμένου 2 επισυνάπτεται.  

Τέταρτη φάση: Τροφοδότηση μητέρων και επαγγελματιών 

Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και των απομαγνητοφωνήσεων αυτών, καταρτίστηκε 

από το ερευνητικό μέλος της ομάδας Σοφία Μαυροπούλου και με την τεχνική υποστήριξη 

της Χριστίνα Δαρδάνη μια λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας των 

μητέρων που έλαβαν μέρος στην έρευνα προκειμένου να τους αποσταλεί το κείμενο της 

συνέντευξης που παραχώρησαν μαζί με μια ευχαριστήρια επιστολή από την Επιστημονική 

Υπεύθυνη και την ερευνήτρια (Σ.Μ.) για την πολύτιμη βοήθεια τους (βλ. Παράρτημα Β). 

Ομοίως, ευχαριστήριες επιστολές απεστάλησαν στους ιδιώτες επαγγελματίες που βοήθησαν 

το ερευνητικό έργο και τις ερευνήτριες στον εντοπισμό των μητέρων. Ο Μιχάλης Πουλημάς, 

ερευνητικό μέλος της ομάδας, βοήθησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων των μητέρων και 

την αποστολή της αλληλογραφίας ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη λόγω του όγκου.  
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2: 

 Κοινωνικό στρες, κοινωνική υποστήριξη και ψυχική καταπόνηση των μητέρων 

που μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού 

Σοφία Μαυροπούλου 

 

Στάδια της συλλογής δεδομένων 

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων για το Ερευνητικό Αντικείμενο 2 (ΕΑ2) 

από την ομάδα των μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά με αυτισμό πραγματοποιήθηκε 

σε τρία στάδια: α) την επικοινωνία με δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής, β) την επαφή 

με τοπικούς Συλλόγους Ατόμων με Αυτισμό και γ) την επαφή με ιδιώτες 

επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.  

Καταρχήν, κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλεί μία επίσημη επιστολή-πρόσκληση 

που απευθυνόταν στους Διευθυντές/Διευθύντριες των δημόσιων ειδικών σχολείων 

όπου υπήρχαν τμήματα με παιδιά και εφήβους με αυτισμό στην Ανατολική και 

Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι Διευθυντές των σχολείων πρότειναν ως πιο αποτελεσματική 

πρακτική της άμεση προσωπική επικοινωνία της ερευνήτριας με το Σύλλογο Γονέων 

των Ειδικών Σχολείων με σκοπό την ενημέρωση για τους σκοπούς της έρευνας καθώς 

και την αποστολή της επίσημης επιστολής σε κάθε μητέρα παιδιού με αυτισμό του 

σχολείου. Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε την ιδιαίτερη συνεισφορά του 

ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, κοινωνικός 

λειτουργός) στην προσωπική επαφή της ερευνήτριας με μητέρες. Στο πλαίσιο των 

μηνιαίων συναντήσεων τους με τους γονείς των μαθητών/ητριών των ειδικών 

σχολείων είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν προφορικά κάποιες μητέρες αλλά και 

προσκάλεσαν την ερευνήτρια να είναι παρούσα στο τέλος των συναντήσεων στο 

χώρο του σχολείου για να συζητήσει με τις ενδιαφερόμενες μητέρες. Ωστόσο αξίζει 

να τονιστεί ότι η ερευνήτρια (Σοφία Μαυροπούλου) δεν έλαβε θετική απάντηση από 

μητέρες οι οποίες έλαβαν μόνο την επιστολή.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Πρόεδροι των Συλλόγων των σχολικών δομών είχαν 

μία ιδιαίτερα υποστηρικτική στάση και κάλεσαν την Σοφία Μαυροπούλου σε άτυπες 

κοινωνικές συναντήσεις των μελών τους, ώστε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για άμεση 

επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες μητέρες. Στο πλαίσιο αυτής της επαφής, πέρα από 

την έμπρακτη συνεισφορά τους στη διαδικασία συλλογής δεδομένων, το κύριο 

μέλημά τους ήταν να εξηγήσουν την ανάγκη τους για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής 

υποστήριξης και φροντίδας των παιδιών τους κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της 

σχολικής τους εμπειρίας. Θεώρησαν ότι η συνδρομή τους στον εντοπισμό των 
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μητέρων που θα έδιναν συνεντεύξεις σε βάθος θα είχε βραχυπρόθεσμα οφέλη για την 

πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου αλλά και μακροπρόθεσμα 

οφέλη, με την έννοια ότι θα δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ της κοινότητας των 

αυτιστικών και της ερευνήτριας που θα μπορούσε να συνεισφέρει επιστημονικά σε 

κάθε μελλοντική προσπάθεια των Συλλόγων για τη δημιουργία κέντρων 

δημιουργικής και επαγγελματικής απασχόλησης των παιδιών τους. Το αποτέλεσμα 

αυτής της συντονισμένης προσωπικής επαφής μεταξύ των τεσσάρων (4) δημόσιων 

σχολικών δομών ειδικής αγωγής και της Σοφίας Μαυροπούλου ήταν να συμμετέχουν 

25 μητέρες από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (χαμηλά, χαμηλά-

μεσαία και μεσαία) που κατοικούσαν σε διαφορετικές περιοχές του αστικού κέντρου 

(Θεσσαλονίκη).  

Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε: α) την επικοινωνία με τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο Κέντρου Ημέρας για άτομα με αυτισμό, το οποίο εποπτεύεται από 

Σύλλογο Γονέων με παιδιά με αυτισμό και β) την επίσημη αίτηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου για την έγκριση της ενημέρωσης των μητέρων μελών για το 

ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία είχε θετική έκβαση και συνοδεύτηκε με 

την ηλεκτρονική αποστολή της επιστολής των ερευνητριών προς όλα τα μέλη του 

Συλλόγου. Μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος χωρίς να υπάρχει καμία 

δήλωση συμμετοχής από μητέρες, η Σοφία Μαυροπούλου επικοινώνησε πάλι με το 

Σύλλογο και αναζητήθηκε μία νέα μέθοδος για την επαφή με τις μητέρες. Ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου και κάποια μέλη του ΔΣ πρότειναν την 

παρουσία της ερευνήτριας στο χώρο του Κέντρου μετά τη λήξη ενός Εργαστηρίου 

από ειδικούς επαγγελματίες με σκοπό την ενημέρωση των γονέων μελών του 

Συλλόγου για το ερευνητικό πρόγραμμα. Η Σοφία Μαυροπούλου ακολούθησε την 

πρόταση αυτή. Η συζήτηση με τις μητέρες ήταν αρχικά εστιασμένη στους στόχους 

αυτής της έρευνας και στη διαδικασία των συνεντεύξεων αλλά στη συνέχεια 

επεκτάθηκε σε γενικότερα θέματα εκπαίδευσης των παιδιών που είναι στο αυτιστικό 

φάσμα, υποδηλώνοντας την έντονη ανάγκη των μητέρων να ακούσουν ιδέες για την 

καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους στην 

καθημερινή διαβίωση αλλά και για το μέλλον. Η Σοφία Μαυροπούλου κατέληξε στη 

διαπίστωση ότι οι μητέρες που παρακολούθησαν το Εργαστήριο είχαν ένα εσωτερικό 

κίνητρο να ενημερωθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις ιδιαιτερότητες 

των παιδιών τους, και στη συνέχεια ένοιωσαν ότι μέσα από τη συνέντευξη θα 

μπορούν να προσφέρουν οι ίδιες την προσωπική τους εμπειρία σε αυτή την 

ερευνητική διαδικασία, ευελπιστώντας ότι τα ευρήματα της έρευνας θα οδηγήσουν σε 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για το θέμα του αυτισμού και των 

οικογενειών που μεγαλώνουν παιδιά που είναι στο αυτιστικό φάσμα.  

Αυτή η επικοινωνία είχε ως αποτέλεσμα τη γνήσια θετική ανταπόκριση των 

μητέρων. Σε αυτό πλαίσιο δόθηκε η δυνατότητα στις μητέρες να γνωρίσουν την 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

24                     

Σοφία Μαυροπούλου, να εκφράσουν τις απορίες τους για την διαδικασία της 

συνέντευξης σε βάθος και να τονίσουν την ανάγκη για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων από τους θεσμικούς φορείς με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αυτισμό και τις 

οικογένειές τους. Στο τέλος αυτής της ενημέρωσης/συζήτησης, 11 μητέρες (από τις 

περίπου 30 που ήταν παρούσες) έδωσαν οι ίδιες τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη 

Σοφία Μαυροπούλου, δηλώνοντας την προθυμία τους να συμμετέχουν στο 

ερευνητικό πρόγραμμα.  

Το τρίτο στάδιο περιελάμβανε την επικοινωνία με ιδιώτες επαγγελματίες με 

μακρόχρονη κλινική και εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο του αυτισμού με σκοπό τον 

εντοπισμό μητέρων από τα μεσαία και μεσαία-υψηλά κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα. Το σκεπτικό ήταν ότι οι μητέρες από αυτή την κοινωνικο-οικονομική 

θέση θα είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε θεραπευτικές υπηρεσίες που βασίζονται 

στην ιδιωτική απασχόληση.  

 

Φορείς και πρόσωπα 

Συνολικά οι 80 συνεντεύξεις των μητέρων με αυτισμό αντλήθηκαν από 

διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και πρόσωπα: 4 σχολεία ειδικής αγωγής, 

2 Σύλλογοι Γονέων Παιδιών με Αυτισμό και 10 ιδιώτες επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων. Για την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη συλλογή δεδομένων του 

ερευνητικού έργου, συντάχθηκε επίσημη ευχαριστήρια επιστολή.  

 

Διαδικαστικές δυσκολίες και λύσεις  

Στη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων της έρευνας προέκυψαν 

προβλήματα πρακτικής φύσης και αναζητήθηκαν λύσεις που διευκόλυναν την 

αναζήτηση των μητέρων και την ομαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Πιο 

συγκεκριμένα, τα εμπόδια που συναντήσαμε και οι λύσεις που ακολουθήσαμε ήταν: 

Α) Η έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έρευνα από μητέρες οι οποίες 

έλαβαν μόνο την επιστολή. Η προσωπική επαφή της Σοφίας Μαυροπούλου με 

μητέρες σε τυπικά (σχολείο, κέντρο Ημέρας) και άτυπα κοινωνικά πλαίσια 

δημιούργησε την κατάλληλη συνθήκη για την αποδοχή της πρόσκλησης για 

συμμετοχή σε αυτή την έρευνα. Β) Η εύρεση χώρου για τη διενέργεια των 

συνεντεύξεων: για κάποιες μητέρες σοβαροί οικογενειακοί (όπως πολλά μέλη στην 

οικογένεια, περιορισμένος χώρος), επαγγελματικοί (απαιτητικό ωράριο εργασίας) και 

πρακτικοί λόγοι (όπως η μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείου και οικίας) δεν 

επέτρεπαν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων στο φυσικό τους περιβάλλον 
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(οικία). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λύσεις προτάθηκαν από το προσωπικό των 

σχολείων, των Συλλόγων και των ιδιωτών.  

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναφέρουμε την ευγενική φιλοξενία της 

ερευνήτριας και των μητέρων στο χώρο των σχολείων (αίθουσα εκπαιδευτικής 

κουζίνας, γραφείο κοινωνικού λειτουργού), του Συλλόγου Γονέων (αίθουσα 

σεμιναρίων σε Κέντρο Ημέρας), καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους ιδιώτες και 

σε χώρο εργασίας των μητέρων (δικηγορικό γραφείο, γραφείο διοίκησης). Γ) Ο 

εντοπισμός μητέρων από τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα 

ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία στη φάση της συλλογής των δεδομένων. Στο πλαίσιο 

αυτής της προσπάθειας, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ερευνήτριες (Σοφία 

Μαυροπούλου και Αναστασία Ζήση) επικοινώνησαν επανειλημμένα με το 

εκπαιδευτικό τμήμα δημόσιου νοσοκομείου αλλά και με άλλους ιδιωτικούς φορείς 

(όπως κέντρα θεραπευτικής κολύμβησης και ιππασίας) προσδοκώντας ότι από αυτές 

τις πηγές θα ήταν δυνατό να βρεθούν μητέρες από αυτή την κοινωνικο-οικονομική 

ομάδα. Αλλά αυτές οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.  

 

Θετικά σημεία 

Γενικά, η απαιτητική διαδικασία του εντοπισμού μητέρων για τις ατομικές 

συνεντεύξεις σε βάθος απέδωσε θετικά οφέλη, δημιουργώντας μία κοινωνική 

δικτύωση μεταξύ σχολείων ειδικής αγωγής, Συλλόγων γονέων και ιδιωτών 

επαγγελματιών. Αναλυτικότερα, τα θετικά σημεία ήταν: Α) Η δυνατότητα που 

δόθηκε στα ειδικά σχολεία και στους Συλλόγους Γονέων των σχολείων να 

συνδράμουν σε ένα ερευνητικό έργο, ενισχύοντας εν μέρει τον επιστημονικό τους 

ρόλο. Β) Η ευκαιρία για την επίσημη συνεισφορά των ιδιωτών επαγγελματιών στον 

εντοπισμό των μητέρων για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου. Συνήθως αυτή η 

κοινότητα των ειδικών παραμένει απομονωμένη από επίσημες ερευνητικές δράσεις, 

αν και διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους γονείς (και ειδικά τις μητέρες) παιδιών 

με αυτισμό. Γ) Ο αναστοχασμός που προέκυψε σε κάποιες μητέρες ως αποτέλεσμα 

της συνέντευξης σε βάθος, η οποία κάλυπτε ουσιαστικά κοινωνικά, συναισθηματικά 

και πρακτικά ζητήματα της γονεϊκής εμπειρίας. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά 

κάποιες μητέρες η διαδικασία επεξεργασίας ορισμένων ερωτήσεων της συνέντευξης 

υποβοήθησε μια εσωτερική ενδοσκόπηση σε πλευρές της βιωματικής τους εμπειρίας 

που δεν είχαν ανιχνευθεί προηγούμενα και αφύπνισαν σκέψεις και συναισθήματα που 

τις βοήθησαν να προσεγγίσουν διαφορετικά το δικό τους ρόλο, την σχέση με τα 

παιδιά τους και να ανακαλύψουν κι άλλες πτυχές της προσωπικότητας των παιδιών 

τους.  
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Η πρόταση  

Η ερευνητική διαδικασία κινητοποίησε κάποιες μητέρες και εξέφρασαν 

έντονα την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και στήριξη άλλων μητέρων που 

βιώνουν την ίδια εμπειρία αλλά δεν έχουν ή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

πόρους στήριξης στην κοινότητα και στην ελληνική γλώσσα. Αυτή η διαπίστωση 

οδήγησε στη σκέψη της δημιουργίας ενός συλλογικού τόμου με τις «φωνές» των 

μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά στο αυτιστικό φάσμα, ελπίζοντας στην στήριξη 

(συναισθηματική και κοινωνική) άλλων μητέρων που δεν προσεγγίζουν άλλες 

μητέρες είτε ατομικά είτε σε ομάδες στήριξης γονέων. Για τον σκοπό αυτό, οι 

ερευνήτριες (Αναστασία Ζήση και Σοφία Μαυροπούλου) απέστειλαν πρόσκληση 

συμμετοχής στον τόμο σε όλες τις μητέρες που έδωσαν συνεντεύξεις και έχουν 

αρχίσει να καταρτίζουν τον κατάλογο των μητέρων που δήλωσαν την συγκατάθεσή 

τους για τη συμπερίληψή τους στον συλλογικό τόμου του ερευνητικού έργου.  
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Κοινωνικό στρες, κοινωνική υποστήριξη και ψυχική καταπόνηση των μητέρων που 

μεγαλώνουν παιδί/ιά στο φάσμα του αυτισμού 

Σοφία Μαυροπούλου 

Ιούλιος 2014 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ερευνητικού Αντικειμένου (ΕΑ2) του έργου, 

η δεύτερη ομάδα-στόχος ήταν οι ενήλικες που εμπίπτουν στο αυτιστικό φάσμα. 

Πρόκειται για μία ομάδα ενηλίκων με ιδιαίτερες δυσκολίες στην επικοινωνία και την 

κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους. Για τη διερεύνηση των προσωπικών εμπειριών 

κατά τη σχολική ζωή και την παρούσα κατάστασή τους αναζητήθηκαν ενήλικες με 

ευχέρεια στη γλωσσική έκφραση και επαρκή κατανόηση, δηλαδή άτομα με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο Asperger. Το πιο επίμαχο σημείο ωστόσο ήταν 

η επίγνωση των δυσκολιών τους και η προθυμία τους να μοιραστούν σκέψεις και 

συναισθήματα με ένα άγνωστο πρόσωπο, όπως η ερευνήτρια. Η θεματική εστίαση 

της συνέντευξης και η ιδιαίτεροι χειρισμοί στην προσέγγιση αυτής της ομάδας 

οδήγησαν στην επικοινωνία κύρια με ιδιώτες επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν 

αναπτύξει μία θεραπευτική σχέση μαζί τους και θα μπορούσαν να διευκολύνουν την 

αρχική επικοινωνία μαζί τους και τη δημιουργία θετικού κλίματος κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης.  

Η προσέγγιση που ακολούθησε η ερευνήτρια Σοφία Μαυροπούλου ήταν 

εξατομικευμένη ως προς τον τρόπο επαφής, το χώρο και την παρουσία άλλων και 

βασίστηκε στην καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, έγινε επαφή 

με την ειδική παιδαγωγό Όλγα Παΐζη η οποία διατηρούσε μακροχρόνια θεραπευτική 

σχέση με ενήλικες, καθώς είχε αναλάβει την εκπαίδευση αυτών των ατόμων από 

πολύ μικρή ηλικία στις κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς τους 

ενήλικες γνωρίζονταν μεταξύ τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς συμμετείχαν 

σε κοινές κοινωνικές δραστηριότητες στην κοινότητα με την εποπτεία της ειδικής 

παιδαγωγού. Μέσα από αυτή τη θεραπευτική σχέση με την ειδική παιδαγωγό και 

έχοντας τη γνώση ότι στην έρευνα αυτή συμμετείχαν άτομα με αυτισμό που ήταν 

οικεία, οι ενήλικες και οι γονείς τους αποδέχονταν με μεγαλύτερη ευκολία και 

προθυμία το αίτημα και την πρόσκληση για τη δική τους συμμετοχή στην έρευνα 

αυτή. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο πολύ σημαντικός 

διαμεσολαβητικός ρόλος των επαγγελματιών (Όλγα Παΐζη και Κυριακή Ποιμενίδου) 

για την απόσπαση της συναίνεσης των ενηλίκων για τη παραχώρηση αυτής της 

συνέντευξης σε βάθος. Ουσιαστικά, σε κάποιες περιπτώσεις, η ερευνήτρια είχε την 
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εμπειρία της διείσδυσης στην κοινότητα των ικανών αυτιστικών ατόμων της 

Θεσσαλονίκης.  

Αξίζει να επισημάνουμε ότι από τους 9 ενήλικες με τους οποίους 

επικοινώνησε η Σοφία Μαυροπούλου, μόνο η μητέρα ενός ενήλικα αρνήθηκε τη 

συμμετοχή του παιδιού της αφού ενημερώθηκε διεξοδικά για τους σκοπούς της 

έρευνας. Η βασική αιτία της απόφασής της ήταν η επιθυμία της να αποφευχθεί ο 

στιγματισμός του παιδιού της.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε οικείο χώρο των συμμετεχόντων: είτε 

στο καθημερινό περιβάλλον της οικίας τους ή σε επαγγελματικό χώρο (γραφείο) όπου 

είχαν συχνά εκπαιδευτικές συνεδρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε όλες τις 

συνεντεύξεις, εκτός από μία, παρόντες ήταν ο ενήλικας και η ερευνήτρια. Σε μία 

συνέντευξη ήταν πολύ σημαντικό να είναι και η ειδική παιδαγωγός Ολγα Παΐζη, 

καθώς αυτό διευκόλυνε την ομαλή ροή της συνέντευξης. Πριν από την έναρξη κάθε 

συνέντευξης, η ερευνήτρια συμπλήρωνε το φύλλο των ατομικών στοιχείων για κάθε 

συμμετέχοντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν σε συγκεντρωτικό πίνακα που 

καταρτίστηκε με τη συνδρομή της Χριστίνας Δαρδάνη. Όλες οι συνεντεύξεις 

καταγράφηκαν σε αρχεία ήχου και απομαγνητοφωνήθηκαν από την κα Χριστίνα 

Δαρδάνη, βοηθό έρευνας του προγράμματος.   

Δυσκολίες και λύσεις  

1. Μετά από την επικοινωνία μας με τις μητέρες των συμμετεχόντων και την 

ενημέρωσή τους για το περιεχόμενο της συνέντευξης, η αναφορά της ορολογίας 

«αυτισμός» σε κάποιες ερωτήσεις κρίθηκε ως μία ευαίσθητη περιοχή που ίσως να 

αποθάρρυνε τους συμμετέχοντες και να δημιουργούσε εμπόδια στην πραγματοποίηση 

της συνέντευξης. Για τον σκοπό αυτό, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε εναλλακτικά την 

έκφραση «δυσκολίες», «χαρακτηριστικά», «εαυτός».  

2. Για κάποια άτομα η διενέργεια της συνέντευξης σε προσωπικό χώρο ήταν 

αδύνατη. Κατά συνέπεια επιλέχθηκε το γραφείο ενός ιδιώτη ως τόπος της 

συνέντευξης, μετά από την ευγενική προσφορά των επαγγελματιών για την ομαλή 

συλλογή των ερευνητικών δεδομένων.  

3. Για ένα άτομο που επιθυμούσε να συμμετέχει στην έρευνα, ήταν καθοριστική 

η παρουσία ενός ιδιώτη επαγγελματία (Όλγα Παΐζη) που ως οικείο πρόσωπο 

δημιούργησε πιο άμεσα ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης και απομάκρυνε τις 

αντιστάσεις του συγκεκριμένου ενήλικα για την παραχώρηση της συνέντευξης.  

4. Μία δυσκολία που αναδείχθηκε συνδέθηκε με την ανάγκη μιας μητέρας να 

ελέγξει τα ερωτήματα της συνέντευξης ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή της έγινε 

σεβαστή και στάλθηκε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης πριν αποφασίσει για την 

συμμετοχή του παιδιού της. Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στη μητέρα και τη 

Σοφία Μαυροπούλου με σκοπό την μεγαλύτερη προστασία του ατόμου με αυτισμό 
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από ερωτήματα που ίσως να δημιουργούσαν ψυχική αναστάτωση κατά τη διάρκεια 

και μετά τη λήξη της συνέντευξης.  

5. Μία άλλη δυσκολία συνδέεται με την επιμονή κάποιων γονέων για την πλήρη 

ανωνυμία των στοιχείων των παιδιών τους, ειδικά στο έντυπο των ατομικών 

στοιχείων, φοβούμενοι τον κίνδυνο της έκθεσης του παιδιού τους και του 

στιγματισμού του από δημόσιους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την στάση των 

γονέων, η Σοφία Μαυροπούλου διαβεβαίωσε τους γονείς ότι το κάθε άτομο 

καταχωρείται στο πρόγραμμα με βάση ένα κωδικό αριθμό και το όνομά του θα 

αντικατασταθεί από ψευδώνυμο.  

6. Η άρνηση ενός ενήλικα για τη χρήση κασετοφώνου για την ηχογράφηση της 

συνέντευξης ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για την πλήρη καταγραφή των απαντήσεων 

του στα ερωτήματα. Η άρνησή του συνδεόταν με την φοβία του ότι η ερευνήτρια θα 

είχε το ρόλο των δημοσιογράφων που καταγράφουν τις πληροφορίες και στη 

συνέχεια τις παραποιούν. Αρχικά η ερευνήτρια δέχθηκε την επιθυμία του και άρχισε 

να καταγράφει λέξη-λέξη τα λεγόμενα του ενήλικα με αυτισμό, εφόσον κι εκείνος θα 

τηρούσε έναν αργό ρυθμό ομιλίας. Αλλά στη συνέχεια της συνέντευξης ο 

συμμετέχων μιλούσε με γρήγορο ρυθμό και αυτό δεν επέτρεπε την ακριβή 

καταγραφή. Τελικά ο ίδιος ο συμμετέχων πρότεινε αυθόρμητα την ιδέα να 

χρησιμοποιηθεί το κασετόφωνο αλλά ο ίδιος να μην έχει οπτική πρόσβαση σε αυτό. 

Αυτή ήταν και η ιδανική λύση για την πρακτική επίλυση αυτού του σημαντικού 

τεχνικού εμποδίου για την πιστή καταγραφή των απαντήσεων του.       

7. Η μεγάλη δυσκολία στον εντοπισμό των ενηλίκων με υψηλή λειτουργικότητα, 

που να έχουν επίγνωση της κατάστασής τους και προθυμία να μιλήσουν για τις 

εμπειρίες τους σε ένα ανοίκειο πρόσωπο, οδήγησε στη διεύρυνση της ηλικιακής 

ομάδας των συμμετεχόντων με τη συμπερίληψη εφήβων.  



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

30                     

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ_ ΕΑ2 

ΧΑΜΗΛΟ 

 Α.Σ. ΗΛΙΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΤΕΡΑ 

Η. 

Π./ 
μήνες 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Π. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΓΗ ΕΡ. 

1 Δ.Ι 26  Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

6000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη 

+2παιδιά 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ 

Προσχολικής 

Αγωγής 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής) 

 

Χειρώνακτας/ 

 Περιστασιακή 

απασχόληση 

σε 

φορτωεκφορτ

ώσεις 

48 Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή- 

μη 

καθορισμένο

υ τύπου 

 

Παράλληλη 

Στήριξη 

 

Λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, 

ομάδα κοινωνικών 

δεξιοτήτων 

11/11/13 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Π. 

Ναγοπούλου 

Α.Ζ. 

2 Ν.Π. 33 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

12000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Επαγγελματική 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

Οδηγός 36 Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Παιδικός Σταθμός 

 

Λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία 

14/11/13 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπέιας 

Π. 

Ναγοπούλου 

Α.Ζ. 
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+2παιδιά 

 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής) 
3 Α.Γ. 30 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

6000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη+2παιδι

ά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο:Απόφοι

τη Γυμνασίου 

 

Επαγγελματική 

κατάσταση: 

οικονομικά μη 

ενεργή 

Άνεργος 120 Αυτισμός Παράλληλη 

στήριξη σε δημόσιο 

δημοτικό 

Επαναλαμβάνει 

τάξη 

 

ΚΔΑΠ 

08/01/2014 

Σπίτι στις Συκιές 

Γενικός 

Πληθυσμός 

Α.Ζ. 

4 Ε.Α. 35 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

9600€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη 

Μορφωτικό 

Επίπεδο:απόφοι

τη Γυμνασίου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

οικονομικά μη 

ενεργή 

Οδηγός 72 Αυτισμός Επαναλαμβάνει τον 

παιδικό σταθμό 

 

Λογοθεραπεία, 

Θεραπευτικό 

παιχνίδι 

Κέντρο 

Υποστήριξης  

Κοκκαλίδου 

 

10/01/2014 

Κοκαλίδου Α.Ζ. 

5 Μ.Ο

. 

30 Χαμηλό  

 

Εισόδημα: 

4.200€ 

 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: σε 

διάσταση 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

άνεργη 

(λόγω 

ανατροφής) 

39, Ι.Υ. 54 Αυτισμός, 

Δυστροφία, 

Νοητική 

Υστέρηση 

Ειδικό 

Νηπιαγωγείο  

2/12/2013 

Οικία  

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.Μ. 
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6 Ρ.Κ. 40 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

8.400€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη με 3 

παιδιά  

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτη 

Γυμνασίου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής)- 

Γαζώτρια στο 

παρελθόν 

49, Οικοδόμος 156 ΔΑΔ-

Αυτισμός  

Ειδικό Σχολείο 2/12/13 

 

Οικία Ρ.Κ. 

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.Μ. 

7 Φ.Δ. 46 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

6.350€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος ΙΕΚ 

(Βρεφονηπιοκό

μος) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή 

53, 

Αυτοαπασχολ

ούμενος- 

Ιδιοκτήτης 

καφέ μπαρ στο 

παρελθόν 

156 Στοιχεία 

ΔΑΔ-

Αυτισμός 

Ειδικό Σχολείο  

 

Λογοθεραπεία 

(2φ/εβδ.)  

 

Θεραπευτική 

ιππασία (1 φ/εβδ.) 

2/12/13 

 

Οικία Φ.Δ. 

 

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.Μ. 

8 Ε.Β. 41 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

13.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

47, οδηγός 

ταξί 

168 Στοιχεία 

Αυτισμού 

Ειδικό Σχολείο 

 

Κέντρο Ημέρας 

«Το Κάτι Άλλο» 

(8ώρ/εβδ.) 

3/12/2013 

 

Οικία Ε.Β. 

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης  

Σ.Μ. 
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έγγαμη + 2 

παιδιά 

 

 

Οικιακά, 

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής) 
9 Α.Γ. 56 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

9600€ 

Ασταθές, οι 

γιαγιάδες 

βοηθούν  

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής 

παιδιών) 

60, Οικοδόμος 132 Σύνδρομο 

Down, 

Συγγενής 

καρδιοπάθει

α, Αυτιστικά 

στοιχεία  

 

Αναδοχή  

Ειδικό Σχολείο  

 

Λογοθεραπεία: 

2ώρ/2φ/εβδ 

 

Εργοθεραπεία: 

2ώρ/2φ/εβδ 

 

Φυσιοθεραπεία: 

1ώρ/2φ/εβδ. 

13/12/2013 

Οικία Α.Γ. 

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.Μ. 

10 Ε.Κ. 47 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

12.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη με 2 

παιδιά  

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής 

παιδιών) 

43, Ι.Υ. 96 ΔΑΔ Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία: 

2φ/εβδ 

Εργοθεραπεία: 

1φ/εβδ 

 

Θεραπευτικό 

παιχνίδι: 2φ/εβδ 

20/1/2014 

 

Οικία Ε.Κ. 

Ειδικό 

Σχολείο για 

παιδιά με 

Αυτισμό 

Σ.Μ. 

11 Σ.Λ. 45 Χαμηλό 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

50,  αγρότης 144 ΔΑΔ-

Αυτισμός  

Ειδικό Σχολείο 

 

21/1/2014 

 

Ειδικό 

Σχολείο για 

Σ.Μ. 
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Εισόδημα: 

12.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

ανατροφής) – 

καθηγήτρια 

αγγλικών στο 

παρελθόν 

Λογοθεραπεία&Ερ

γοθεραπεία: 

2ώρ/5φ/εβδ 

 

Παιγνιδιοθεραπεία/

Ψυχολογική 

υποστήριξη 

Οικία Σ.Λ. παιδιά με 

Αυτισμό 

12 Α.Τ. 40 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

10.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος ΤΕΛ 

(Βοηθός 

Χημικού) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση:  

Οικονομικά μη 

ενεργή (λόγω 

της επιθυμίας 

του συζύγου) 

42,  

στρατιωτικός 

120 ΔΑΔ Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία: 

2ώρ/εβδ 

 

Εργοθεραπεία: 

2ώρ/εβδ 

 

Σινεμά/βόλτες 

21/1/2014 

 

Οικία Α.Τ. 

Ειδικό 

Σχολείο για 

παιδιά με 

Αυτισμό 

Σ.Μ. 

13 Φ.Ν. 38 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

7000€ 

 

Οικογενειακή 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Επαγγελματική 

Στρατιωτικός 60 Καθυστέρησ

η λόγου και 

ομιλίας με 

στοιχεία 

ΔΑΔ 

Νηπιαγωγείο με 

παράλληλη στήριξη 

31/1/2014 

 

Οικία Φ.Ν. 

Κοκκαλίδου Α.Ζ. 
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Κατάσταση: 

Διαζευγμένη +3 

παιδιά 

Κατάσταση: 

Υπάλληλος στο 

Δήμο 
14 Μ.Π

. 

48 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

6000€ 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Γραφιστική 

Ευκλείδης 

 

Επαγγελματική 

κατάσταση: 

Άνεργη 

(γραφίστρια στο 

παρελθόν) 

ΑΕΙ Θεολογία 

Άνεργος 

168 Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Σχολείο Ειδικής 

Αγωγής 

13/2/2014 Κοκκαλίδου Α.Ζ. 

15 Δ.Κ. 40 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

6.500€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη με 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτη 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Ι.Υ. (Πωλήτρια)  

 

42, Ι.Υ. 

(πωλητής) 

108 ΔΑΔ Ειδικό Σχολείο 11/2/14 

 

Οικία Ρ.Κ. 

5ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.Μ. 

16 O.T. 40 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

10.300€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτη 

Λυκείου, 

Ιδιωτική Σχολή 

Νοσηλευτικής 

 

Άνεργος 168 Αυτισμός Ειδικό Σχολείο 

 

ΚΔΑΠ 

(περιστασιακά, 1 

φορά το μήνα) 

21/2/14 

 

4ο Ειδικό Σχολείο 

4ο Ειδικό 

Σχολείο 

Σ.Μ. 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

36                     

Έγγαμη με δύο 

παιδιά 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Χειροποίητα 

κοσμήματα στο 

σπίτι 
17 Ε.Ν. 47 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

10.000€  

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη με 4 

παιδιά 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Μοδίστρα, 

καθηγήτρια 

κοπτοραπτικής 

(Τιφλίδα) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή λόγω 

ανατροφής 

παιδιών 

50 ετών, 

ηλεκτρολόγος 

(άνεργος) 

108 Αυτισμός Ειδικό Σχολείο 

 

ΚΔΑΠ (κάθε μέρα) 

21/2/2014 

 

4ο Ειδικό Σχολείο 

4ο Ειδικό 

Σχολείο 

Σ.Μ. 

18 Ε.Σ. 41 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

12.000€  

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη με δύο 

παιδιά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος ΙΕΚ 

Νοσηλευτικής 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Νοσηλεύτρια 

 

43, 

υδραυλικός 

120 

(κορί

τσι) 

Αυτισμός Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία (2 

φορές την 

εβδομάδα) 

 

Εργοθεραπεία (2 

φορές την 

εβδομάδα) 

21/2/2014 

 

4ο Ειδικό Σχολείο 

4ο Ειδικό 

Σχολείο 

Σ.Μ. 

19 Σ.Μ. 40 Χαμηλό 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

43, 

αυτοκινητιστή

84 Αυτισμός Ειδικό Σχολείο 

 

27/2/2014 

 

4ο Ειδικό 

Σχολείο 

Σ.Μ. 
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Εισόδημα:15.00

0€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη με 

τέσσερα παιδιά 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή 

 

 

ς Εργοθεραπεία (2 

φορές την 

εβδομάδα) 

 

Λογοθεραπεία (2 

φορές την 

εδομάδα) 

 

4ο Ειδικό Σχολείο 

20 Κ.Κ. 51 Χαμηλό 

 

Εισόδημα: 

Περίπου 6.000€ 

(+ επίδομα 

παιδιού, + 

ενοικίαση 

ακινήτου) 

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη με δύο 

παιδιά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή 

Συνταξιούχος 

(νοσοκόμος σε 

δημόσιο 

νοσοκομείο) 

192 Αυτισμός Ειδικό Γυμνάσιο 

 

ΚΔΑΠ Συκεών 

(περίπου δύο φορές 

την εβδομάδα) 

27/2/2014 

 

Οικία Κ.Κ. 

 Σ. Μ. 
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ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ 

 Α.Σ ΗΛΙΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΤΕΡΑ 

Η.Π./ μήνες ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Π. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

/ ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σ 

ΠΗΓΗ ΕΡ. 

1 Β.Β. 39 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα:  

7.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ (Χημικός 

Μηχανικός) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

48, Πολιτικός 

Μηχανικός 

(άνεργος) 

120 ΔΑΔ-

Αυτισμός  

Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη στήριξη 

 

Ειδική Αγωγή 

(1ώρ/εβδ.) 

 

Λογοθεραπεία 

(1ώρ/εβδ.) 

 

Αγγλικά (2ώρ/εβδ.): 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

 

Η/Υ (1ώρ/εβδ.): 

Ιδιαίτερα μαθήματα 

3/12/13 

Οικία Β.Β. 

 

 

Σοφία Μ.  Σ.

Μ. 

2 Ε.Θ. 36 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

15600€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 3 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Τεχνικής 

Σχολής 

(Ευκλείδης), 

Βοηθός 

Μικροβιολόγο

υ 

43,  Μάγειρας 

σε Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

84 (δίδυμα 

με αυτισμό) 

Αυτισμός  Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία: 

2φ/εβδ. 

 

Εργοθεραπεία: 

1φ/εβδ. 

14/1/2014 

 

Οικία Ε.Θ. 

Ειδικό 

Σχολείο 

για παιδιά 

με 

Αυτισμό 

Σ.

Μ. 
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παιδιά 

 

 

 

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση: 

Οικιακά/ 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

3 Β.Μ. 50 Χαμηλό-μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

10.000€  

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

διαζευγμένη 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ, 

(Γεωλόγος) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

50, 

Επιπλοποιός 

168 Αυτισμός  Σχολείο Ειδικής 

Αγωγής 

 

 

 

Λογοθεραπεία: 

2φ/εβδ 

16/1/2014 

 

Οικία Β.Μ. 

Ειδικό 

Σχολείο 

για παιδιά 

με 

Αυτισμό 

Σ.

Μ. 

4 Α.Μ. 38 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

28.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΙΕΚ 

(Κομμωτική) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

 

47, Υπάλληλος 

ΟΑΣΘ 

108 ΔΑΔ-

Αυτισμός με 

ΝΥ 

Ειδικό Σχολείο 

 

Ειδική Αγωγή: 2 

ώρ/εβδ 

 

Λογοθεραπεία: 

2ώρ/εβδ 

 

Εργοθεραπεία: 

2ώρ/εβδ 

16/1/2014 

Οικία  

 

 

Ειδικό 

Σχολείο 

για παιδιά 

με 

Αυτισμό 

Σ.

Μ. 
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5 Λ.Κ. 41 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

16.800€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: σε 

διάσταση + 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

(Νηπιαγωγός) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής 

42 ετών, 

  Στρατιωτικός 

120 ΔΑΔ-

Αυτισμός  

Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία&Εργο

θεραπεία: 2 φ/εβδ 

 

Κολυμβητήριο: 

2φ/εβδ 

17/1/2014 

 

Οικία  

Ειδικό 

Σχολείο 

για παιδιά 

με 

Αυτισμό 

Σ.

Μ. 

6 Ι.Κ. 46 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

26.000€ 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση:  

Ιδιωτική 

Υπάλληλος 

(Goody’s) 

47 ετών,  

 

Ιδιωτικός 

υπάλληλος 

(Goody’s) 

180 ΔΑΔ-

Αυτισμός 

(Βαριά μορφή) 

Ειδικό Σχολείο 20/1/2014 

 

Οικία  

Ειδικό 

Σχολείο 

για παιδιά 

με 

Αυτισμό 

Σ.

Μ. 

7 Α.Δ. 33 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

15.000€ 

 

Οικογενειακή 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΙΕΚ 

(Λογιστική) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά 

 37 ετών, 

 Στρατιωτικός 

96 ΔΑΔ (στο 

ευρύ φάσμα)  

Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία: 

2φ/εβδ. 

 

ΚΔΑΠ Θέρμης: κάθε 

μέρα 4.30-8.30 

22/1/2014 

 

Οικία Α.Δ. 

Στρατόπεδο 

ΣΕΔΕΣ 

Ειδικό 

Σχολείο 

για παιδιά 

με 

Αυτισμό 

Σ.

Μ. 
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κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

 

8 Μ.Τ. 46 Χαμηλό-

Μεσαίο 

 

Οικογενειακό 

εισόδημα: 

16.000€ 

 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη + 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ (ΤΕΦΑΑ) 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Καθηγήτρια 

Φυσικής 

Αγωγής 

46 ετών,  

 

Άνεργος 

168 Μέτριος 

Αυτισμός  

Ειδικό Σχολείο 

 

ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ: 3-4 

ώρ./4 φ./εβδ 

 

Εθελοντής: 4ώρ/3 

φ./εβδ 

 

Θεραπευτική 

ιππασία: 1 φ/εβδ 

 

Βόλτα με μαμά: 

90΄/2φ/εβδ.ρ 

22/1/2014 

 

Οικία  

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Σ.

Μ. 

9 A.B. 38 Χαμηλό 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

23.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη, μητέρα 

3 παιδιών  

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Πολυκλαδικού 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Βοηθητικό 

προσωπικό σε 

ειδικό σχολείο 

43, Δ.Υ. 

(εξωτερικός 

φρουρός σε 

φυλακές) 

120 ΔΑΔ Ειδικό Σχολείο  7/2/2014 

Οικία  

5ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.

Μ. 

10 Π.Κ. 34 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ 

Οδηγός Ταξί 42 Αυτισμός Παιδικός Σταθμός 

 

11/11/13 

 

Π. 

Ναγοπούλ

Α.

Ζ. 
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Εισόδημα: 

24000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη 

Προσχολικής 

Αγωγής 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Νηπιαγωγός 

Λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, 

φυσιοθεραπεία 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

ου 

11 Σ.Γ. 47 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

18000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΤΕΙ 

Λογιστικής  

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

Ι.Υ. 78 Αυτισμός Ειδικό Νηπιαγωγείο 

(επανάληψη) 

 

Λογθεραπεία, 

Εργοθεραπεία 

14/11/13 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Π. 

Ναγοπούλ

ου 

Α.

Ζ. 

12 Μ.Δ. 41 Χαμηλό- 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

9600€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

Μάγειρας 96 Αυτισμός Σχολείο Ειδικής 

Αγωγής 

 

Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία, 

Ψυχοκινητική Αγωγή 

15/11/13 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Π. 

Ναγοπούλ

ου 

Α.

Ζ. 

13 Κ.Μ. 41 Χαμηλό- Μορφωτικό Ι.Υ. 84 Σύνδρομο Παράλληλη Στήριξη 19/11/13 Π. Α.
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Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

18000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη + 2 

παιδιά 

Επίπεδο: ΤΕΙ 

Γραφιστικής 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Γραφίστρια 

(αυτοαπασχολ

ούμενη) 

Asperger  

Εργοθεραπεία, 

Λογοθεραπεία 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Ναγοπούλ

ου 

Ζ. 

14 Φ.Σ 

 

 

39 Χαμηλό με 

πολιτισμικό 

κεφάλαιο 

 

Εισόδημα: 

9600€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

καθηγήτρια 

αγγλικών, 

καλλιτέχνης 

 πωλητής 72 Αυτισμός –

σοβαρός 

 

 

Τμήμα ένταξης- αυτή 

τη στιγμή εκτός 

σχολικού πλαισίου 

 

Λογοθεραπεία, 

Θεραπευτική 

ιππασία, 

Θεραπευτικό 

παιχνίδι 

Καφέ Ζακ 

17/01/2014 

Κοκαλίδο

υ 

Α.

Ζ. 

15 Γ.Χ. 51 Χαμηλό 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

18000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Καλών 

Τεχνών ΑΠΘ. 

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση: 

Καθηγήτρια 

Χημικό ΑΠΘ 

Καθηγητής 

Χημείας 

Δημόσιο 

Σχολείο 

Δύο παιδιά 

με αυτισμό 

 

(1) 180 

 

(2) 156 

Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Παναγιώτης: Ειδικό 

Σχολέιο 

 

Χαρούλα: 

Με παράλληλη 

στήριξη 

Κέντρο 

Υποστήριξης 

Γονέων- 

Κοκκαλίδου 

 

13/2/2014 

Κοκκαλίδ

ου 

Α.

Ζ. 
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Έγγαμη +5 

παιδιά 

 

 

Καλλιτεχνικώ

ν, Δημόσιο 

Σχολείο 

16 Ε.Τ. 48 

 

 

 

Χαμηλά-

Μεσαία 

 

Εισόδημα: 

18.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Βοηθός 

ακτινολόγου 

 

 

Επαγγελματικ

ή κατάσταση: 

Οικιακά 

(λόγω 

ανατροφής 

παιδιού)  

 

51 ετών  

 

Αυτοκινητιστή

ς  

216 ΔΑΔ ΕΕΕΕΚ 

 

Τρίτη: έξοδος στην 

κοινότητα (Bowling) 

Παρασκευή: 

κινηματογράφος  

Ζωγραφική: 

ιδιαίτερα μαθήματα 

(1 φορά * 2ώρες) 

Αγγλικά: 1 ώρα 

(ιδιαίτερα) 

Ειδική Αγωγή: 1ώρα 

(ιδιαίτερα) 

Στίβος: 2* 90΄ 

Κολύμπι: 2 * 1 ώρα 

06/03/2014 

 

Οικία 

Από την 

ειδική  

Νηπιαγωγ

ό του 4ου 

Ε.Σ. 

Σ.

Μ. 

17 Μ.Β.  

 

41 Χαμηλό 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

17.000€ 

(+βοήθεια από 

συγγενείς)  

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

ΙΕΚ (Δασικής 

παραγωγής)  

 

Επάγγελμα: 

Οικιακά  

43 ετών 

 

Ι.Υ. 

(προϊστάμενος 

σε 

πολυκινηματογ

ράφο)  

2 παιδιά  

 

(1) 84 

 

(2) 72 

ΔΑΔ Ειδική Αγωγή: 3 

ώρες ο καθένας  

Λογοθεραπεία: 90΄ο 

καθένας 

Ομαδική 

εκπαίδευση: 90΄ο 

καθένας  

Ατομικό: 45΄ο 

καθένας 

Μουσικοθεραπεία: 

13/3/2014 

Οικία  

ΕΕΠΑΑ Σ.

Μ. 
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έγγαμη + 3 

παιδιά  

 

 

Δήμος Πυλαίας: 

ομαδικό με την 

αδελφή του: 2*45΄ 

Θεραπευτική 

ιππασία: 45΄ο 

καθένας  

Κολυμβητήριο: 2* 

1ώρα ο καθένας  

18 Δ. Κ. 49 Χαμηλό 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

10.000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΕΠΑΛ 

Βοηθός 

Ιατρικών 

Εργαστηρίων 

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση: 

Άνεργη 

53 ετών, 

 

Εμπόριο καφέ 

(μικρή 

επιχείρηση) 

156 Asperger Εκκλησιαστικό 

Γυμνάσιο 

 

- 

14/03/2014 

 

Οικία  

 

ΕΕΠΑΑ Σ.

Μ. 

19 Τ.Λ. 42 Χαμηλά 

Μεσαία 

 

Εισόδημα: 

11.000€ 

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Πληροφορικής

, Ιδιωτικό 

Κολλέγιο 

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση: 

45 ετών  

 

Καθηγητής 

γραφιστικής 

και 

πληροφορικής 

138 ΔΑΔ Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη στήριξη 

 

ΚΔΑΠ Συκεών (2 

φορές την εβδομάδα) 

20/03/2014 

 

ΕΕΠΑΑ 

ΕΕΠΑΑ Σ.

Μ. 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

46                     

Έγγαμη +2 

παιδιά 

Καθηγήτρια 

Πληροφορικής 

(ιδιαίτερα 

μαθήματα), 

σχεδιασμός 

ιστοσελίδων 

20 Μ. Χ. 47 Χαμηλό 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

13200€ 

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου (με 

πολιτισμικό 

κεφάλαιο) 

 

Επαγγελματικ

ή Κατάσταση: 

Ιδιωτική 

Υπάλληλος σε 

Διεθνή 

Μεταφορική 

 49 ετών,  

 

Άνεργος 

(τελευταία 

εργασία: 

αποθηκάριος 

στη neoset) 

84 ΔΑΔ Νηπιαγωγείο τμήμα 

ένταξης (επανάληψη) 

 

Λογοθεραπεία (1 * 

εβδομάδα) 

 

Εργοθεραπεία (1 * 

την εβδομάδα) 

 

ΚΔΑΠ Συκεών 

20/03/2014 

 

Οικία 

ΕΕΠΑΑ Σ.

Μ. 

21 Κ.Μ. 

 

 

 

 

45 Χαμηλό 

Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

15.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΤΕΙ 

(Διατροφής) 

 

Επαγγελματικ

ή κατάσταση: 

Άνεργη 

 

45 ετών,  

 

Απόφοιτος 

ΑΣΟΕΕ 

Πληροφορικής 

 

Άνεργος- 

πρώην 

Υπεύθυνος 

Μηχανοργάνω

(1) 180 

 

(2) 108 

 

Πατέρας: 

με 

αυτιστικά 

χαρακτηρισ

τικά 

ΔΑΔ Ο μεγάλος γιος: 

μαθητής στο 

Ανατόλια με 

υποτροφία 

Κωπηλασία: 2-3 * 1 

ώρα 

 

 

Ο μικρός γιος: 

Γενικό σχολείο με 

21/3/2014 

 

Οικία  

ΕΕΠΑΑ Σ.

Μ. 
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 Λόγω παιδιών 

και κρίσης 

σης παράλληλη στήριξη 

Λογοθεραπεία: 2* 1 

ώρα 

22 Μ.Σ. 47 Χαμηλά 

Μεσαία 

 

Εισόδημα: 

20.400€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΤΕΙ 

Βρεφονηπιοκό

μος (πρώην 

Διευθύντρια)  

 

Επαγγελματικ

ή κατάσταση: 

εργαζόμενη σε 

Δημοτικό 

Παιδικό 

Σταθμό  

Υπάλληλος 

υποδοχής σε  

ξενοδοχείο 

(τελειόφοιτος 

ΑΕΙ 

οικονομικών) 

168 ΔΑΔ Ειδική Αγωγή: 

5*120΄ 

 

Μουσική (κρουστά): 

1*45΄ 

24/3/2014 

 

Γραφεία 

ΕΕΠΑΑ 

ΕΕΠΑΑ Σ.

Μ. 

 

 

ΜΕΣΑΙΟ 

 Α.Σ ΗΛΙΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΤΕΡΑ 

Η.Π./ μήνες ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Π. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΓΗ ΕΡ. 

1 Γ.Π. 45 Μεσαίο  

 

Εισόδημα: 

24.000€ + το 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

43 ετών,  

 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

(Μαθηματικός) 

156 

 

(Δίδυμα με 

Αυτισμό) 

Αυτισμός  Σχολείο Ειδικής 

Αγωγής 

 

Λογοθεραπεία: 

18/12/2013 

Οικία  

1ο Ειδικό 

Σχολείο 

Θες/νίκης 

Σ.Μ

. 
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επίδομα των 

παιδιών 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά 

 

(Μαθηματι

κός) 

 

Επαγγελματ

ική 

Κατάσταση

: 

Διοικητικός 

Υπάλληλος 

σε Δημόσιο 

Φορέα  

 

45΄/2φ (εβδ.) 

 

Μουσικοθεραπεία 

μαζί με ιππασία: 

(ομαδικό) 

 

Θεραπευτική 

ιππασία: 

90΄(1φ/εβδ.) 

 

Κέντρο Ημέρας 

«Το Κάτι Άλλο» 

(2ώρ/εβδ.) 

2 Α.Μ. 45 Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

18.000€ 

 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

(Νομική) 

 

Επαγγελματ

ική 

Κατάσταση

: Δικηγόρος 

Προγραμματιστ

ής 

132 ΔΑΔ Ειδικό Σχολείο 

 

Λογοθεραπεία με 

Η/Υ: 1 φ/εβδ 

 

Δραστηριότητες 

στον Η/Υ με τον 

μπαμπά  

14/1/2014 

 

Χώρος εργασίας 

μητέρας (ιδιωτικό 

γραφείο) 

Ειδικό 

Σχολείο για 

παιδιά με 

Αυτισμό 

Σ.Μ

. 

3 Μ.Η. 47 Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

25.000€ 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

ΑΕΙ 

(Γαλλική 

Φιλολογία) 

 

50, Τραπεζικός 

Υπάλληλος 

156 ΔΑΔ-

Αυτισμός  

Ειδικό Σχολείο 

 

Κέντρο «Ο 

Σωτήρ»: 

2,5ώρ/3φ./εβδ 

 

17/1/2014 

 

Οικία  

Ειδικό 

Σχολείο για 

παιδιά με 

Αυτισμό 

Σ.Μ

. 
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Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

Εργασιακή 

Κατάσταση

: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

Σύλλογος ΕΕΠΑΑ: 

βόλτα με συνοδό 

 

Κολύμπι: 1 φ/εβδ 

4 Μ.Τ. 48 

 

 

Μεσαία  

 

Εισόδημα: 

27.600€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη+ 2 

παιδιά  

 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΤΕΙΘ 

(Τουριστικ

ά 

επαγγέλματ

α)  

 

Οικιακά  

46 ετών  

 

Έμπορος  

(Απόφοιτος 

ΤΕΦΑΑ) 

120 

 

ΔΑΔ Εργοθεραπεία: 2 * 

1ώρα 

 

Αθλητική 

δραστηριότητα 

(κολύμβηση: 1 

φορά)  

06/03/2014 

 

Οικία 

Από την 

ειδική  

Νηπιαγωγό 

του 4ου Ε.Σ. 

Σ.Μ

. 

5 K.T. 40 Μεσαία 

 

Εισόδημα: 

24.000€  

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +3 

παιδιά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Επαγγελματ

ική 

Κατάσταση

: 

Οικονομικά 

μη Ενεργή 

45 ετών, 

Φιλόλογος 

(παράδοση 

ιδιαίτερων 

μαθημάτων) 

 

168 Ευρύ Φάσμα 

Αυτισμού 

Ειδικό Σχολείο 

 

ΚΔΑΠ (2- 3 φορές 

την εβδομάδα) 

07/03/2014 

 

4ο Ειδικό Σχολείο 

4ο Ειδικό 

Σχολείο 

Σ.Μ 

6 E.A. 50 Μεσαίο 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Συνταξιούχος-

Υπάλληλος 

108 Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Ειδικό Σχολείο 

 

14/03/2014 

 

ΕΕΠΑΑ Σ.Μ

. 
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Εισόδημα: 

26.000€ 

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

 

ΑΕΙ, 

Νομική 

 

Επαγγελματ

ική 

Κατάσταση

: Δικηγόρος 

ΟΣΕ 

προϊστάμενος 

Διαταραχή Λογοθεραπεία (2 

φορές την 

εβδομάδα) 

 

Ειδική 

Διαπαιδαγώγηση (2 

φορές την 

εβδομάδα) 

 

ΚΔΑΠ (1 φορά την 

εβδομάδα) 

Δικηγορικό 

Γραφείο Λ. 

7 Ε.Κ. 42 Μεσαία 

 

Εισόδημα: 

19.000€ 

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

ΑΕΙ 

Δημοσιογρ

αφίας ΑΕΙ 

Αγγλική 

Φιλολογία 

 

Επαγγελματ

ική 

Κατάσταση

: 

Καθηγήτρια 

Αγγλικών 

σε 

φροντιστήρι

ο 

44 ετών,  

 

ΤΕΙ Λογιστικής, 

Δ. Υ. στη 

Νομαρχία 

72 Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Νηπιαγωγείο 

τμήμα ένταξης 

 

Λογοθεραπεία 

 

Εργοθεραπεία 

 

Παιδοψυχίατρος 

 

Μουσικοθεραπεία 

 

Κολύμβηση 

20/03/2014 

 

Οικία 

ΕΕΠΑΑ Σ.Μ

. 

8 Μ.Κ. 60 Μεσαία Μορφωτικό 65 ετών,  216 Αυτισμός  Ειδική Αγωγή 24/3/2014 ΕΕΠΑΑ Σ.Μ
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Εισόδημα: 

22.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

 

επίπεδο: 

απόφοιτος 

ΑΕΙ 

(Αρχιτεκτο

νική)  

 

Επαγγελματ

ική 

ιδιότητα: 

Εκπαιδευτι

κός σε 

ΕΠΑΛ.  

 

Συνταξιούχος 

Γεωπόνος, Δ.Υ. 

(εκπαιδευτικός)  

(ΕΕΠΑΑ): 2* 

3ώρες 

 

ΚΔΑΠ: 1*90΄ 

 

Γραφεία ΕΕΠΑΑ 

. 

9 Ε.Μ. 46 Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

18000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτος 

ΙΕΚ 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση

: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής)

- Τελευταία 

εργασία- 

Γραμματεία 

σε ΙΕΚ 

Ιδιοκτήτης 

επιχείρησης 

μεταφορών 

72 Αυτισμός- 

Δυσπραγία 

Λόγου 

Τμήμα Ένταξης 

 

Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία 

11/11/13 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Π. 

Ναγοπούλο

υ 

Α.Ζ

. 

10 Σ.Σ. 43 Μεσαίο Μορφωτικό Καθηγητής 90 (Δίδυμα, Διάχυτη Παράλληλη 12/11/13 Π. Α.Ζ
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Εισόδημα: 

18000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

Επίπεδο: 

ΑΕΙ 

Θεολογική 

Σχολή 

 

Επαγγελματ

ική 

Κατάσταση

: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

(λόγω 

ανατροφής) 

Φυσικής σε 

ιδιωτικό 

σχολείο 

ετεροζυγωτ

ικά) 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Στήριξη(1) 

Ειδικό Σχολείο (2) 

 

Λογοθεραπεία 

(1,2), 

Εργοθεραπεία 

(1,2), Θεραπευτική 

κολύμβηση (1) 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Ναγοπούλο

υ 

. 

11 Μ.Τ. 36 Μεσαίο 

 

Εισόδημα:  

30000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη 

+2παιδιά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

ΤΕΙ 

Νοσηλευτικ

ής 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση

: 

Νοσηλεύτρι

α σε 

Δημόσιο 

Νοσοκομεί

ο 

Επιχειρηματίας 84 Ήπιος 

Αυτισμός/ 

Asperger 

Παράλληλη 

Στήριξη 

 

Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία 

19/11/13 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Π. 

Ναγοπούλο

υ 

Α.Ζ

. 

12 Ι.Π. 37 Μεσαίο 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Επιχειρηματίας/ 

Ιδιωτικός 

54 ΔΑΔ μη 

καθορισμένο

Τμήμα Ένταξης 

 

19/11/13 

 

Π. 

Ναγοπούλο

Α.Ζ

. 
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Εισόδημα: 

24000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

Απόφοιτος 

ΙΕΚ 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

Υπάλληλος υ τύπου Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία, 

Αθλητικές 

Δραστηριότητες 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

υ 

13 Χ.Δ. 56 Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

24000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

Συνταξιούχ

ος 

Συνταξιούχος 300 Asperger Σχολείο Γενικής 

Αγωγής 

 

Εργοθεραπεία, 

Αθλητικές 

δραστηριότητες, 

Πρώιμη παρέμβαση 

 

11/11/13 Π. 

Ναγοπούλο

υ 

Α.Ζ

. 

14 X.Μ.  Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

30000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Απόφοιτη 

Γυμνασίου 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Οικονομικά 

μη ενεργή 

Ιδιοκτήτης 

επιχείρησης 

168 Αυτισμός Ψυχολογικό κέντρο 

 

Άλλες θεραπείες: 

όχι/ συνοδός 

11/3/2014 Από άλλη 

μητέρα 

Α.Ζ

. 

15 Μ.Π. 47 Μεσαίο 

 

Εισόδημα: 

12000€ 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

ΑΕΙ 

 

Οικονομολόγος/ 

ιδιωτικός 

υπάλληλος 

180 Asperger Σχολείο Γενικής 

Αγωγής 

 

Ψυχοθεραπεία 

23/4/2014 

 

Οικία 

Β. 

Παπαγεωργί

ου 

Α.Ζ

. 
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Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Διαζευγμένη +2 

παιδιά 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Δικηγόρος 

16 Ε.Λ. 48 Μεσαίο 
(διαμεσολάβηση

) 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 1 παιδί  

 

Εισόδημα: 

14.000€ 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

 

Σχεδιάστρι

α- τώρα 

άνεργη  

Απόστρατος  156 Αυτισμός 

Υψηλής 

λειτουργικότ

ητας 

Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη στήριξη 

(ιδιωτική)  

8/5/2014 

 

Οικία  

Μητέρα- 

συμμετέχου

σα 

Σ.Μ

. 

17 Μ.Γ. 45 Μεσαίο 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Διαζευγμένη + 2 

παιδιά 

 

Εισόδημα: 

12.000€ 

Καθηγήτρια 

Μουσικής 

σε Ωδεία  

 

 

Μουσικός  144 Αυτισμός 

Υψηλής 

Λειτουργικότ

ητας 

Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με στήριξη 

(ΕΣΠΑ και 

ιδιωτική)  

2/6/2014 

Γραφείο  

Όλγα Παΐζη Σ.Μ

. 

18 Π.Σ. 53 Μεσαίο 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ- 

Νηπιαγωγό

ς 

Τραπεζικός 

Υπάλληλος 

(Προιστάμενος)  

300 Στοιχεία 

αυτισμού – 

Αυτισμός 

Υψηλής 

λειτουργικότ

Στο σπίτι τώρα, 

αλλά πριν από 

λίγους μήνες στην 

Αχτίδα 

10/6/2014 

Οικία  

Όλγα Παΐζη Σ.Μ

. 
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παιδιά  

 

Εισόδημα: 

50.000€ 

ητας  

19 Α.Ι. 55 Μεσαίο 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 1 παιδί  

 

Εισόδημα: 

40.000€ 

 

 

Απόφοιτος 

Λυκείου, 

Ιδιωτική 

Σχολή 

Γραμματέω

ν + 2 

γλώσσες 

(σε 

προχωρημέ

νο επίπεδο) 

Υπάλληλος 

Πολιτικής 

Αεροπορίας- 

Προϊστάμενος  

288 Σύνδρομο 

Asperger  

Σπίτι  24/6/2014 

Οικία  

Όλγα Παΐζη Σ.Μ

. 

20 Ε.Σ. 39 Μεσαίο 

(διαμεσολάβηση

) 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 3 

παιδιά  

 

Εισόδημα: 

22.000€ 

 

 

Νοσηλευτικ

ή 

(απόφοιτος 

Δημόσιας 

Σχολής 

Νοσοκομεί

ου 

Γ.Γεννηματ

ά) και 

Βρεφονηπιο

κόμος 

(ΤΕΛ) 

Ιερέας  156 ΔΑΔ Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη στήριξη 

26/6/2014 

Γραφείο 

Μητέρα- 

συμμετέχου

σα 

Σ.Μ

. 

21 Σ.Δ. 47 Μεσαίο 

 

ΤΕΙ 

Νοσηλευτικ

Φυσιοθεραπευτ

ής 

180 Σύνδρομο 

Asperger 

Γυμνάσιο Γενικής 

Αγωγής  

9/7/2014 

Γραφείο  

Φανή 

Σιαμούλη 

Σ.Μ

. 
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Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 1 παιδί  

 

Εισόδημα: 

27600€ 

ής 

 

Νοσηλεύτρι

α σε 

Δημόσιο 

Νοσοκομεί

ο  

(παιδοψυχία

τρος) 

 

ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ 

 Α.Σ ΗΛΙΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΤΕΡΑ 

Η.Π./ 

μήνες 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΓΗ ΕΡ. 

1 Μ.Σ. 48 Μεσαία 

Υψηλά 

 

Εισόδημα: 

50.000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη + 2 

παιδιά 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ, 

Νομική 

 

Επαγγελματική 

Κατάσταση: 

Δικηγόρος 

 

48 ετών, 

Οικονομολόγος 

144 Φάσμα 

Αυτισμού 

Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη 

στήριξη 

 

Πρόγραμμα 

Συμπεριφορισμού 

(15 ώρες την 

εβδομάδα) 

 

Πάντοβα (3 φορές 

την εβδομάδα) 

 

Κολύμπι (2φορές 

την εβδομάδα) 

07/03/2014 

 

Δικηγορικό 

Γραφείο κυρίας 

Μ.Σ. 

 Σ.Μ. 

2 Α.Μ. 41 Μεσαία Μορφωτικό  42 ετών,  207 Διάχυτη Σχολείο Γενικής 14/03/2014 ΕΕΠΑΑ Σ.Μ. 
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Υψηλά 

 

Εισόδημα: 

80.000€ 

 

 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +3 

παιδιά 

 

 

 

Επίπεδο: ΑΕΙ, 

ΤΕΦΑΑ 

 

Επαγγελματική 

Κατάσταση: 

Ιδιοκτήτρια Καφέ 

 

Σπουδές 

οικονομικών,  

Συνιδιοκτησία 

καφέ 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Αγωγής, Ιδιωτικό 

Λύκειο 

 

Ψυχοθεραπεία (1 

φορά την 

εβδομάδα) 

 

Ομαδικό (1 φορά 

την εβδομάδα) 

 

Κοινωνική 

Ένταξη (1 φορά 

την εβδομάδα) 

 

Λογοθεραπεία (1 

φορά την 

εβδομάδα) 

 

Μουσική (1 φορά 

την εβδομάδα) 

 

Γραφείο Α.Μ. 

3 Ρ.Μ. 54 Μεσαία 

Υψηλά 

 

Εισόδημα: 

70.000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

 Ιατρική 

 

Επαγγελματική 

κατάσταση: 

Ακτινολόγος-

Υπεύθυνη 

Τμήματος 

Μαστού σε 

55 ετών,  

 

 

Ιδιώτης Γιατρός 

(παθολόγος)  

168 

 

Αυτισμός  Γυμνάσιο Γενικής 

Αγωγής με 

ιδιωτική 

παράλληλη 

στήριξη 

 

Ειδική Αγωγή: 5 

μέρες 90΄ 

Γυμνάστρια Ε.Α. 

(αναρρίχηση, 

24/3/2014 

 

Γραφεία ΕΕΠΑΑ 

ΕΕΠΑΑ Σ.Μ. 
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Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

 

τρέξιμο, 

μπάσκετ): 2 * 

2,5ώρες 

 

 

Κοινωνικές 

δεξιότητες 

(ατομικά): 

1*1ώρα 

Πληροφορική 

(ιδιαίτερα 

μαθήματα): 1*60΄ 

Λογοθεραπεία 

(μαθήματα 

αυτογνωσίας): 

2*2,5ώρες 

 

Θεραπευτική 

ιππασία: 1*1ώρα 

 

Ομάδα 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων: 

3ώρες 

 

Πιάνο: 1*60΄ 

 

4 Σ.Ι. 35 Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ 

Πληροφορικής, 

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 

60 Σύνδρομο 

Asperger 

Σχολείο Γενικής 

Αγωγής 

 

11/11/13 

 

Κέντρο 

Π. 

Ναγοπούλου 

Α.Ζ. 
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30000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

MSc 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Εκπαιδευτικός 

 

Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία, 

Φυσιοθεραπεία 

Εργοθεραπείας 

5 Κ.Φ. 32 Μεσαίο- 

Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

24000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: PhD 

Ψυχολογία 

 

Εργασιακή 

Κατάσταση: 

Λέκτορας  

Ηθοποιός 48 Ήπια Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Παιδικός Σταθμός 

 

Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία, 

Θεραπευτική 

κολύμβηση 

16/11/13 

 

 

Π. 

Ναγοπούλου 

Α.Ζ. 

6 Δ.Μ. 39 Μεσαίο- 

Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

30000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ 

Οδοντιατρικής, 

MSc 

 

Επαγγελματική 

Κατάσταση: 

Ιδιώτης 

Οδοντίατρος 

Ι.Υ. 36 Ήπιος Αυτισμός Παιδικός Σταθμός 

 

Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία 

22/11/13 

 

Κέντρο 

Εργοθεραπείας 

Π. 

Ναγοπούλου 

Α.Ζ. 
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7 Χ.Α. 38 Μεσαίο-υψηλό 

 

Εισόδημα: 

24000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +1 

παιδί 

Μορφωτικό 

επίπεδο: Ιατρική  

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Ειδικευόμενη 

γιατρός 

ηλεκτρολόγος-

μηχανολόγος 

72 Αυτισμός  Παράλληλη 

στήριξη σε 

δημόσιο 

νηπιαγωγείο 

 

Κολύμβηση, 

Εργοθεραπεία, 

Λογοθεραπεία 

13/01/2014 

Χώρο εργασίας 

της στο 

Νοσοκομείο 

Π. 

Ναγοπούλου 

Α.Ζ. 

8 Ν.Δ. 60 Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

24000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη + 2 

παιδιά 

Απόφοιτος 

Μαθηματικό 

ΑΠΘ. 

 

Συνταξιούχος 

Διευθυντής 

Ιατρός σε 

δημόσιο 

νοσοκομείο/ 

Συνταξιούχος 

396 Βαρύς αυτισμός Ιδιωτικό Σχολείο Αχτίδα Αχτίδα Α.Ζ. 

9 Ε.Γ.  45 Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

30000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

Επαγγελματική 

Κατάσταση: 

Ψυχίατρος ΕΣΥ, 

PhD 

Καθηγητής 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου 

168 Αυτισμός και 

ΝΥ. 

Αχτίδα 31/01/2014 

 

Αχτίδα 

Αχτίδα Α.Ζ. 

10 Μ.Π. 38 Μεσαίο- 

Υψηλό 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: 

Έμπορος 

(επιχείρηση 

168 

(κορίτσι) 

Διαταραχές του 

Αυτιστικού 

Αχτίδα 06/02/2014 

 

Αχτίδα Α.Ζ. 
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Εισόδημα: 

30000€ 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη + 3 

παιδιά 

Απόφοιτος 

ΟΑΕΔ, 

Αργυροχρυσοχοΐα 

 

Επαγγελματική 

Κατάσταση: 

Οικονομικά μη 

ενεργή 

οικοδομικών 

υλικών) 

Φάσματος Οικία Μ.Π. 

(Λητή) 

11 A.Γ. 49 Μεσαίο Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

27600€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη 

Μορφωτικό 

επίπεδο: ΑΕΙ 

Νομική 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Δικηγόρος 

Εικαστικός 132 Αυτισμός Σχολείο Γενικής 

Αγωγής 

 

Ψυχοθεραπεία 

11/3/2014 

 

Οικία 

 Α.Ζ. 

12 Ε.Κ. 68 Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

Εισόδημα: 

36000€ 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Ακαδημαϊκός 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Συνταξιούχος 

πανεπιστημιακός 

Συνταξιούχος 

γιατρός 

Ενήλικας 

 

492 

Αυτισμός Σε προστατευμένο 

περιβάλλον 

24/4/2014 

Οικία 

Β. 

Παπαγεωργίου 

Α.Ζ. 

13 Μ.Ο.  44 Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Παιδίατρος 

 

Καθηγητής ΤΕΙ 2 παιδιά 

με 

αυτισμό 

 

Αυτισμός Νηπιαγωγείο 

 

Ειδική Αγωγή, 

Εργοθεραπεία, 

26/4/2014 

Ξενοδοχείο 

Β. 

Παπαγεωργίου 

Α.Ζ. 
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Έγγαμη +2 

παιδιά 

 

Εισόδημα: 

36000€ 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

ιδιώτης 

παιδίατρος 

(1)36 

 

(2)60 

Λογοθεραπεία 

14 Τ.Γ. 46 Μεσαίο Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη +2 

παιδιά 

 

Εισόδημα: 

110.000€ 

 

 

Ακαδημαϊκός 

Γιατρός 

PhD 

Ακαδημαϊκός 

Γιατρός 

PhD 

192 Σύνδρομο 

Asperger  

Ιδιωτικό Λύκειο  24/6/2014 

Οικία 

Όλγα Παΐζη Σ.Μ. 

15 Μ.Σ. 38 Μεσαίο Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

Εισόδημα:  

35.000€ 

Ιατρός 

Ειδικευόμενη 

Υποψήφια 

Διδάκτωρ 

 

Ιατρός  48 ΔΑΔ-Σύνδρομο 

Asperger  

Παιδικός Σταθμός 

Παν/μίου 

9/7/2014 

Γραφείο  

Όλγα Παΐζη Σ.Μ. 

16 Ε.Σ. 48 Μεσαίο Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση:  

Ειρηνοδίκης  

 

 

Γεωπόνος-

Ερευνητής 

(ΕΘΥΑΓΕ) 

132 ΔΑΔ Σχολείο Γενικής 

Αγωγής-

Παράλληλη 

στήριξη 

10/7/2014 

Γραφείο  

Μητέρα- 

συμμετέχουσα 

Σ.Μ. 
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Έγγαμη + 2 

παιδιά 

 

Εισόδημα: 

50.000€ 

17 Β.Ν. 58 Μεσαίο Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

Εισόδημα: 

40.000€ 

Ιατρός 

 

Ιατρός-

Καθηγητής 

Πανεπιστημίου 

384 Αυτισμός με 

Υψηλή 

λειτουργικότητα 

Συμμετοχή σε 

Καλλιτεχνική 

ομάδα 

28/7/2014 

Γραφείο 

Όλγα Παΐζη Σ.Μ. 

18 Α.Α. 50 Μεσαίο Υψηλό 

 

Εισόδημα: 

36000€ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Έγγαμη 

+3παιδιά 

Μορφωτικό 

Επίπεδο: ΑΕΙ 

Φιλοσοφική 

Σχολή 

 

Εργασιακή 

κατάσταση: 

Φιλόλογος 

 

 

Δικηγόρος 156 Διάχυτη 

Αναπτυξιακή 

Διαταραχή 

Τμήμα Ένταξης 

 

Θέατρο 

 Κοκκαλίδου Α.Ζ. 

19 B.Π. 41 Μεσαίο Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

Δικηγόρος 

 

Πολιτικός 

Μηχανικός  

108 ΔΑΔ Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη 

στήριξη (φέτος 

ΕΣΠΑ αλλά 

23/7/2014 

Οικία 

Νέλλη 

Καραγιάννη  

Σ.Μ. 
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παιδιά  

 

Εισόδημα: 

30.000€ 

 

παλιότερα 

ιδιωτική) 

20 Σ.Κ. 51 Μεσαίο Υψηλό 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

έγγαμη + 2 

παιδιά  

 

Εισόδημα: 

70.000€ 

 

Γιατρός 

(Βιοπαθολόγος)  

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

(Οικονομικός 

Διευθυντής)  

122 ΔΑΔ-Αυτισμός  Σχολείο Γενικής 

Αγωγής με 

παράλληλη 

στήριξη 

(ιδιωτική) 

 

Λογοθεραπεία 

Εργοθεραπεία 

Κολύμβηση 

6/9/2014 

Οικία 

Όλγα Παΐζη  Σ.Μ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ_ ΕΑ2 

Κ

Ω

Δ

. 

ΑΡΧ. ΗΛΙ

ΚΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩ

ΣΗ, 

ΦΟΡΕΑ

Σ & 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩ

ΣΗΣ 

ΜΟΡΦΩΤ

ΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥ

ΜΕΝΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

Ο 

ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΠΑ

ΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΓΟΝΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΓΟΝΕΩΝ 

1. A.K. 41 Σύνδρομο 

Asperger  

 

Ιατροπαιδ

αγωγικό 

Κέντρο 

Βορείου 

Ελλάδος  

Απόφοιτη 

ΤΕΛ  

Απόφοιτη 

Ιδιωτικής 

Σχολής με 

ειδικότητα 

χειρίστρια 

Η/Υ.  

 

Επιδοτούμεν

α 

προγράμματ

α για άτομα 

με ε.α. -

ΟΑΕΔ 

 

Διοικητικός 

υπάλληλος 

σε 

Δικαστήρια: 

8 μήνες 

 

Ιδιωτικός 

υπάλληλος 

(σε 

μεταφορική 

εταιρεία) 

Άνεργη  Εθελόντρια  Ο πατέρας δεν είναι 

εν ζωή.  

 

Ζει με τη μητέρα 

της.  

 

Ο αδελφός της ζει σε 

άλλη πόλη 

(Μυτιλήνη).   

Πατέρας ήταν 

στρατιωτικός.  

 

Μητέρα: 

απόφοιτος 

Λυκείου 

Εργάστηκε ως 

ιδιωτική 

υπάλληλος σε 

τομείς, όπως 

γραμματεία 

 

17.000€ 

2. Θ.Δ. 23 Σύνδρομο 

Asperger  

 

Απόφοιτος 

Λυκείου  

 Φοιτητής στην 

Ιερατική Σχολή 

της Ιεράς 

Βυζαντινή Μουσική  

(1 ώρα/εβδομάδα) 
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Μητρόπολης 

Ελλάδος  

3. Μ.Κ. 25 Μέτρια 

προς 

υψηλή 

λειτουργι

κότητα 

 

Ιπποκράτ

ειο  

3,5 ετών  

Απόφοιτος 

Γενικού 

Λυκείου  

 

 

 Παρακολουθούσε 

την «Αχτίδα» 

(μέχρι Μάρτιο 

2014) 

 

Κέντρο 

Δημιουργικής 

Απασχόλησης «Ο 

Σωτήρ» 

 

Μουσικοκινητικά 

παιχνίδια: 1 ώρα/εβδ.  

 

Κοινωνικοποίηση 

(έξοδοι στην 

κοινότητα) με ιδιώτη: 

2.5 ώρες/εβδ.  

 Μητέρα: 

Απόφοιτη ΑΕΙ 

(εκπαιδευτικός)  

 

Πατέρας: 

Τραπεζικός 

Υπάλληλος 

(προϊστάμενος)  

50.000€ 

4. Δ.Κ. 18 Σύνδρομο 

Asperger/ 

Διάσπαση 

προσοχής 

 

ΚΨΥ  

5 ετών  

 

  

Απόφοιτος 

ΤΕΕ 

Ειδικής 

Αγωγής 

(ειδικότητα

Πληροφορι

κή)  

   ΧΑΝΘ: 

Κεραμική: 3ω/εβδ 

Ζωγραφική:3ω/εβδ  

Ζει με τους γονείς 

και την αδελφή του 

(20 ετών). 

Πατέρας: 

Πολιτικός 

μηχανικός 

(απόφοιτος 

ΑΕΙ).  

 

Μητέρα: 

Εργοδηγός 

δομικών 

έργων/τραπεζοϋ

πάλληλος  

 

24.000€ 

5. Ρ.Ι.  24 Σύνδρομο 

Asperger 

 

Ιατροπαιδ

αγωγικό 

Κέντρο 

Απόφοιτος 

Λυκείου  

  

Εργάστηκε 

για 2 μήνες 

σε ιδιωτική 

επιχείρηση 

με 

μεσολάβηση 

   Ζει με την 

οικογένειά του.  

 

Δεν υπάρχουν 

αδέλφια.  

Πατέρας: 

Υπάλληλος 

(Προϊστάμενος) 

Πολιτικής 

Αεροπορίας  

 

40.000€ 
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Β.Ελλάδο

ς 

 

Προνήπια  

 

 

των γονέων 

του.  

 

Δεν έπαιρνε 

αμοιβή.  

 

Μητέρα: 

Απόφοιτος 

Λυκείου αλλά 

κατέχει 2 

γλώσσες και 

είναι απόφοιτος 

Ιδιωτικής 

σχολής 

(ειδικότητα: 

γραμματέας, 

βοηθός 

λογιστή)  

 

6. Ε. 20 Σύνδρομο 

Asperger  

Απόφοιτη 

Λυκείου  

  Μαθήματα Γαλλικών: 

2ωρ/εβδ 

Ομάδα κοινωνικών 

δεξιοτήτων: 1ώ/εβδ 

   

7. Μ.Μ. 18 Σύνδρομο 

Asperger  

Απόφοιτος 

ΤΕΕ 

Ειδικής 

Αγωγής – 

Α΄ 

Βαθμίδας  

  Μαθήματα tennis: 

αραιή συχνότητα  

Ζει με την μητέρα 

και την αδελφή του  

Πατέρας:Απόφο

ιτος ΑΕΙ (Δ.Υ.) 

Μητέρα: 

απόφοιτος 

Λυκείου (Δ.Υ.) 

 

12.000€ 

8. Ε.Χ.  21 Σύνδρομο 

Asperger 

 

Ιατροπαιδ

αγωγικό 

Κέντρο 

Απόφοιτος 

Γενικού 

Λυκείου  

 Φοιτήτρια στην 

Σχολή 

Παραδοσιακής 

και Λαικής 

Μουσικής (Άρτα)  

Έξοδοι με φίλη-

εθελόντρια: 1 

φορά/εβδ. 

 

Γερμανικά: 

Πρόγραμμα Δια βίου 

Ζει με τους γονείς 

της – ο αδελφός 24 

ετών είναι στο 

εξωτερικό 

Πατέρας: 

απόφοιτος ΑΕΙ 

(συνταξιούχος 

τραπεζικός 

υπάλληλος και 

μετά έμπορος)  

>10.000€ 
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Β.Ελλάδο

ς 

 

4 ετών  

Μάθησης (3ωρ/εβδ) 

 

Η/Υ: 2-3 ωρ/2 φρ. 

Εβδ. 

 

Pilates: Μόνη της με 

βάση πρόγραμμα 

γυμνάστριας  

 

Μητέρα: 

απόφοιτος ΑΕΙ, 

συνταξιούχος 

(άνεργη)  
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Θεραπευτικά δρομολόγια, κοινωνικά υποκείμενα και ιδεολογίες επαγγελματιών 

                     Αναστασία Ζήση 

                        Ιούλιος 2014 

Σύμφωνα με το μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας, και του ερευνητικού αντικειμένου 3 

Θεραπευτικά δρομολόγια, κοινωνικά υποκείμενα και ιδεολογίες επαγγελματιών σχεδιάστηκε να 

διεξαχθούν βιογραφικές συνεντεύξεις με ανθρώπους στο φάσμα της ψύχωσης οι οποίοι έχουν 

εμπειρία από αντιθετικές θεραπευτικές πρακτικές, επίσημες και θεσμικές (παραδοσιακό 

μοντέλο θεσμικής κλινικής ψυχιατρικής) και εναλλακτικές (ομάδες αυτοβοήθειας ή/και 

ψυχοθεραπεία). Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη ανθρώπων με εμπειρία και διάγνωση 

ψύχωσης, σχετικά πρόσφατη (5-10 χρόνια από την πρώτη εκδήλωση της ψύχωσης). Το 

δειγματοληπτικό σχέδιο της μελέτης υιοθέτησε την στρατηγική της μέγιστης δυνατής 

εσωτερικής διαφοροποίησης του δείγματος ώστε να συμπεριληφθούν άνθρωποι με εμπειρία 

ψύχωσης που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και που έχουν 

διαφοροποιημένες ευκαιρίες και πόρους για θεραπεία. Ο ερευνητικός σχεδιασμός της μελέτης 

προβλέπει 30 συμμετέχοντες, από τους οποίους: 15 θα έχουν ακολουθήσει συμβατικές 

θεραπευτικές διαδρομές (κυρίως ψυχοφάρμακα), και 15 θα έχουν ακολουθήσει εναλλακτικές 

διαδρομές κατανόησης και διαχείρισης των ψυχωτικών τους εμπειριών (εκτός από τη 

φαρμακευτική αγωγή, έχουν προσπαθήσει μέσα από ομάδες  ή/ αυτοβοήθειας και 

ψυχοθεραπεία). Στη μελέτη σχεδιάστηκε να συμπεριληφθούν και άνθρωποι με επιτυχή 

πορεία ανάρρωσης από την ψύχωση (10) με σκοπό την κατανόηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την πορεία προς την ανάρρωση. Το δείγμα της μελέτης αντλήθηκε από τις 

παρακάτω κατηγορίες πηγών: α) δημόσιες κλειστές δομές νοσηλείας, β) ιδιώτες 

ψυχίατροι/ψυχοθεραπευτές, γ) δημόσιες κοινοτικές δομές, και δ) ομάδες αυτο-οργάνωσης και 

αυτοβοήθειας. Το παρόν κείμενο περιγράφει τις διαφορετικές φάσεις της συλλογής του 

ερευνητικού υλικού: πρώτη φάση που αντιστοιχεί στην προετοιμασία της εισόδου στο πεδίο 

του ψυχιατρείου, και την επαφή με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οργανώσεις και ομάδες 

αυτοβοήθειας, δεύτερη φάση που αντιστοιχεί στην προετοιμασία της συλλογής ερευνητικού 

υλικού, τρίτη φάση που αντιστοιχεί στην συλλογή του ερευνητικού υλικού, και τέταρτη φάση 

που αντιστοιχεί στην καταχώρηση του ερευνητικού υλικού σε συγκεντρωτικούς πίνακες.  Η 

ολοκλήρωση της κάθε φάσης περιγράφονται ως ακολούθως: 

Πρώτη φάση: Προετοιμασία εισόδου στο πεδίο του ψυχιατρείου 

Για την είσοδο της κύριας ερευνήτριας και των ερευνητικών μελών της ομάδας για τη 

διεξαγωγή εμπειρικής μελέτης στο πεδίο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

(Ψ.Ν.Θ) ήταν απαραίτητη η χορήγηση άδειας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

και την Ιατρική Υπηρεσία, και την έγκριση από τη Διοίκηση 3ης  Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) και το 

Διοικητή του Ψ.Ν.Θ.  Με Αριθ. Πρωτ.: ΓΝ/ΕΞ/377-3/24-04-2013 από το Τμήμα της Αρχής 
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Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας στην 

Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» Αναστασία Ζήση για 

διεξαγωγή συνεντεύξεων (συλλογή πληροφοριών) από ασθενείς-ψυχικά πάσχοντες και 

επαγγελματίες καθώς και η πρόσβαση στα τηρούμενα αρχεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

(ιατρικοί φάκελοι ασθενών). Πριν την παράδοση της άδειας κατεβλήθη από την κύρια 

ερευνήτρια το ορισθέν παράβολο των πενήντα (50,00) ευρώ. Το έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 

11456/2.7.2013 από το γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«Παπανικολάου» Διασυνδεόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας 

υπόψη το αριθμ. 11053/26-6-2013 έγγραφο της 3ης Υ.ΠΕ. χορήγησε την έγκριση εκπόνησης 

του ερευνητικού έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με τίτλο: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: 

κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα.»  Το 

πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2013, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την 

χορήγηση αδειών και την κάλυψη όλων των δεοντολογικών εγγυήσεων σε σχέση με την 

συλλογή ερευνητικού υλικού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.  

Δεύτερη φάση: Προετοιμασία της συλλογής του ερευνητικού υλικού  

Αφού ετοιμάστηκαν τα έντυπα πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ενημέρωσης και συγκατάθεσης 

των συμμετεχόντων στην έρευνα (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), έγινε προσωπική ενημέρωση από την 

κύρια ερευνήτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη Αναστασία Ζήση σχετικά με τους σκοπούς 

της έρευνας και τα αντικείμενα της στους Διευθυντές και Επιστημονικούς Συντονιστές των 

Οξέων Τμημάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, και τον επιστημονικό 

συντονιστή της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Βραχείας και Μέσης Νοσηλείας. Πριν γίνει η 

πρώτη επαφή με τους διευθυντές, είχε πραγματοποιηθεί επαφή και λεπτομερής ενημέρωση 

του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Θ. Παναγιώτη Γεωργάκα ο οποίος 

έδωσε και τις κατευθυντήριες οδηγίες προς την Αναστασία Ζήση για τον τρόπο που θα 

προσεγγιστούν οι διευθυντές των ψυχιατρικών τμημάτων και κλινικών. Ο κύκλος των 

πρώτων ενημερωτικών επαφών με τους Διευθυντές και τους Επιστημονικούς Συντονιστές του 

Ψ.Ν.Θ. έλαβε χώρα τους μήνες από Ιούλιο (που δόθηκε η άδεια) μέχρι Σεπτέμβριο.  Λόγω 

των θερινών αδειών, δεν ήταν διαθέσιμοι όλοι οι διευθυντές και αυτός είναι ο λόγος που 

χρειάστηκε ένα διάστημα δύο μηνών για την ολοκλήρωση τους.  Όλοι οι διευθυντές και 

επιστημονικοί συντονιστές ήταν θετικοί, και μόνο δύο ζήτησαν από τον Διοικητή προσωπικές 

επιστολές για την σχετική έγκριση της έρευνας και ένας δήλωσε δυσκολίες συνεργασίας 

λόγω ψυχολογικής υπερκόπωσης και έλλειψης προσωπικού. 

Τρίτη φάση: Επιτόπια έρευνα και συλλογή ερευνητικού υλικού  

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης κατά την οποία οι κλινικές έλαβαν γνώση για τη 

διεξαγωγή έρευνας με βιογραφικές συνεντεύξεις με ανθρώπους στο φάσμα της ψύχωσης, η 

κύρια ερευνήτρια ξεκίνησε την συλλογή του ερευνητικού υλικού από την κλινική Δ’ Οξέων 

του Ψ.Ν.Θ. με Διευθύντρια την ψυχίατρο Βασιλική Καρπούζα. Κατά το διάστημα της 

επιτόπιας έρευνας, η Αναστασία Ζήση μελέτησε τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που 

έκαναν εισαγωγή -ακούσια ή εκούσια- το διάστημα του έτους 2012 και του έτους 2013.  Η 

μελέτη των φακέλων αποσκοπούσε στον εντοπισμό πιθανών συμμετεχόντων στην έρευνα, 

ανθρώπων που είναι στο φάσμα της ψύχωσης και είχαν σχετικά πρόσφατη εμπειρία 
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ψυχωσικού επεισοδίου, χωρίς χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, αλκοολισμό, νοητική υστέρηση ή 

άλλα οργανικά ψυχοσύνδρομα. Παράλληλα με τη μελέτη των φακέλων στο κάρτεξ της 

κλινικής που ήταν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική, η ερευνήτρια είχε την 

ευκαιρία να μιλήσει με τους θεράποντες γιατρούς, την προϊσταμένη και τη διευθύντρια της 

κλινικής για τον ερευνητικό πληθυσμό που ενδιαφέρει στη μελέτη αλλά και για τις 

νοσηλευτικές και θεραπευτικές πρακτικές που ακολουθούνται στην συγκεκριμένη κλινική.  

Ενημερώθηκε η ερευνήτρια για την συνάντηση των γιατρών κάθε Πέμπτη, ώρα 11.30 στο 

κάρτεξ κατά την οποία συζητούνται οι ασθενείς που νοσηλεύονται ως προς την πορεία τους 

και τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν. Κατά τη διάρκεια της μελέτης των ιατρικών 

φακέλων των ασθενών, η ερευνήτρια Αναστασία Ζήση είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους 

θεράποντες γιατρούς και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, νοσηλευτές και 

κοινωνική λειτουργό) σχετικά με την στάση τους απέναντι στην ψυχική ασθένεια και τους 

παράγοντες που την καθορίζουν, τις διαφορετικές θεραπευτικές πρακτικές, τη θεραπευτική 

σχέση και τα μοντέλα εξήγησης που υιοθετούν για να κατανοήσουν τα ψυχικά προβλήματα 

των ασθενών.  Στην επιτόπια έρευνα που κράτησε αρκετούς μήνες ώστε να καλλιεργηθεί ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της ερευνήτριας και του προσωπικού, το πεδίο της κλινικής και 

οι θεραπευτικές της πρακτικές ήταν μια πολύτιμη πηγή παρατήρησης και πληροφόρησης για 

τις κυρίαρχες ιδεολογίες των επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας και τον τρόπο με 

τον οποίο αυτές διαχέονται. Οι συνομιλίες με τους θεράποντες γιατρούς, και το θεραπευτικό 

προσωπικό όπως και η παρακολούθηση των κάρτεξ ήταν επίσης μια άλλη πολύτιμη πηγή 

πληροφόρησης. Η συγκεκριμένη κλινική ήταν προσανατολισμένη στην οικογενειακή 

θεραπεία και λειτουργεί κάθε τρίτη, κλινική επανερχομένων. Η μελέτη των ιατρικών 

φακέλων είχε ως στόχο τον εντοπισμό ανθρώπων στο φάσμα της ψύχωσης που να πληρούν 

τα κριτήρια της μελέτης.  Αυτή η προετοιμασία οδήγησε σε έναν αριθμό ασθενών που πιθανά 

να ήταν κατάλληλοι για εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα. Στην συνέχεια, η ερευνήτρια 

συζητούσε με τους θεράποντες γιατρούς τους συγκεκριμένους υποψηφίους εθελοντές 

ασθενείς προκειμένου και εκείνοι να κρίνουν με την σειρά τους την καταλληλότητα αυτών ως 

προς τον χρόνο και τη φάση της θεραπευτικής διαδικασίας στην οποία βρίσκονται. Η έρευνα 

πεδίου συνδυαστικά με τη μελέτη των ιατρικών φακέλων οδήγησε σε 11 πιθανούς 

συμμετέχοντες, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν οι εννέα (09), καθώς οι δύο (02) 

αποκλείστηκαν λόγω του ότι βρίσκονταν σε οξεία φάση. Οι ατομικές βιογραφικές 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν στο κάρτεξ της κλινικής κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβρης 

2013- Ιανουάριος 2014. 

Παράλληλα, έγιναν ενέργειες προσέγγισης από την κύρια ερευνήτρια Αναστασία Ζήση με 

την Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Βραχείας και Μέσης Νοσηλείας και το Διευθυντή της 

Καθηγητή Γαρύφαλλο. Κάθε Δευτέρα πρωϊ, η κλινική οργανώνει ομαδικές συναντήσεις με 

το προσωπικό όπου συζητούνται οι ασθενείς και η πορεία τους, η φαρμακευτική τους αγωγή, 

οι θεραπευτικές άδειες και ο χρόνος του εξιτηρίου. Σε μια από αυτές τις συναντήσεις, ο 

Καθηγητής ενημέρωσε το προσωπικό -προϊσταμένη, ειδικευόμενοι και άλλοι θεράποντες 

γιατροί (ψυχίατροι)- για την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια της αριστείας. Ο διευθυντής 

διευκρίνισε ότι ο εντοπισμός πιθανών συμμετεχόντων είναι δυνατόν να γίνει μόνο μέσω των 

ειδικευόμενων ιατρών της κλινικής. Έπειτα από συνεννόηση με τους ειδικευόμενους και την 

ενημέρωση τους σχετικά με την έρευνα, ανταποκρίθηκε μια από τις ειδικευόμενες η οποία 
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πρότεινε μια ασθενή από την κλινική των επανερχομένων που ταίριαζε στα χαρακτηριστικά 

του ερευνητικού πληθυσμού που μας ενδιέφερε. Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο γραφείο της 

κοινωνικής λειτουργού στη Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική.  

Σε μια επόμενη χρονική φάση, έγινε προσέγγιση του διευθυντή και του προσωπικού της 

κλινικής των Α’ Οξέων του ψυχιατρείου. Ο διευθυντής ψυχίατρος κύριος Σκαραγκάς, έπειτα 

από διεξοδική ενημέρωση και συζήτηση με την κύρια ερευνήτρια σχετικά με την έρευνα και 

τα χαρακτηριστικά του δείγματος, φάνηκε ιδιαίτερα πρόθυμος να συμβάλει στην εύρεση 

πιθανών συμμετεχόντων ασθενών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε και ανταποκρίθηκε ένα άτομο 

το οποίο νοσηλεύονταν σε ήπια κατάσταση. Η ατομική βιογραφική συνέντευξη έλαβε χώρα 

σε ειδικό γραφείο της κλινικής.  

Καθώς οι στόχοι της έρευνας αφορούσαν την ταξική διαφοροποίηση των ασθενών και τη 

διαφοροποίηση τους ως προς τις θεραπευτικές τους διαδρομές, χρειάστηκε σύμφωνα με το 

ερευνητικό και μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας να καταρτιστεί μια λίστα από ιδιώτες 

ψυχιάτρους που ασκούν ψυχοθεραπεία και παρακολουθούν ψυχοθεραπευτικά ασθενείς στο 

φάσμα της ψύχωσης οι οποίοι προέρχονται από εύπορες οικογένειες, Η επικοινωνία με τους 

επαγγελματίες/ ιδιώτες ψυχιάτρους έγινε έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση τους σχετικά με 

την έρευνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση προκειμένου να 

διευκρινιστούν περαιτέρω οι στόχοι της έρευνας και τα χαρακτηριστικά του δείγματος, και σε 

άλλες περιπτώσεις επαγγελματιών απεστάλη ηλεκτρονική αλληλογραφία με επισυναπτόμενα 

αρχεία τα έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης. Από αυτό τον κύκλο των επαφών που 

κράτησε αρκετούς μήνες, ανταποκρίθηκε θετικά μια ψυχίατρος που ασκεί ψυχοθεραπεία 

ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, και έφερε σε επαφή την Αναστασία Ζήση με μια ασθενή που 

ζει στην κοινότητα, και με την οποία διεξήγαγε ατομική βιογραφική συνέντευξη.   

Ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής της κάθε ατομικής αφηγηματικής συνέντευξης με τους 

ασθενείς, σημειώνονται τα ακόλουθα:  

Οι συμμετέχοντες ασθενείς ενημερώνονταν για το περιεχόμενο της έρευνας και σε 

συνεννόηση με τους θεράποντες γιατρούς τους δήλωναν τη διαθεσιμότητα τους ή όχι. 

Ακολουθούσε συνεννόηση με τους υποψήφιους συμμετέχοντες σχετικά με τον χώρο και το 

χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης. Η κάθε συνέντευξη ξεκινούσε έπειτα από ενημέρωση του 

ασθενή και την συμπλήρωση του εντύπου συγκατάθεσης στο οποίο αναφέρονταν όλα τα 

δικαιώματά τους ως εθελοντές συμμετέχοντες και οι υποχρεώσεις του ερευνητή. Ζητούνταν η 

άδεια τους για την καταγραφή της συνέντευξης με ηλεκτρονικό μαγνητόφωνο. Τρείς 

συμμετέχοντες δεν ήταν σύμφωνοι για την μαγνητοφώνηση και έτσι οι συνεντεύξεις 

κατεγράφησαν γραπτώς. Σε όλες τις συνεντεύξεις κύριο μέλημα ήταν η επικράτηση ενός 

κλίματος ασφάλειας και αποδοχής. Οι συνεντεύξεις είχαν μέγιστη διάρκεια περίπου 160 

λεπτά.  

Τέταρτη φάση: Καταχώρηση ερευνητικού υλικού σε συγκεντρωτικούς πίνακες 

Όλα τα ηχητικά αρχεία μεταφέρονταν μετά το κλείσιμο της κάθε συνέντευξης σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με κωδικοποίηση για λόγους προστασίας των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση των απομαγνητοφωνήσεων, οι ήχοι 
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καταστρέφονταν. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων καταχωρούνταν κωδικοποιημένα σε 

συγκεντρωτικούς πίνακες όπως αυτοί οργανώθηκαν από την κύρια ερευνήτρια σε συμφωνία 

με το ερευνητικό μέλος της ομάδας Ευγενία Γεωργάκα.  Ο πίνακας έχει έξι στήλες και 

περιλαμβάνει: τα αρχικά του συμμετέχοντα, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικο-οικονομικό 

του επίπεδο, την πηγή του εντοπισμού, τη διάγνωση βάσει φακέλου, και τον χρόνο της 

συνέντευξης (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Αντίστοιχα, έχει καταρτιστεί και ένας πίνακας με τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στην συλλογή του ερευνητικού 

υλικού, συμπεριλαμβάνεται και μια ομάδα εστίασης που διεξήχθη με συντονιστές ομάδων 

αυτοβοήθειας ψυχικής υγείας στη Θεσσαλονίκη. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ_ ΕΑ3 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ 

  Φ ΗΛΙ 

ΚΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΗΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΧΡΟΝ. 

ΣΥΝ. 

1. Δ.Ν. Α 35  Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Ημι-αστική και Θεσσαλονίκη 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Τριτοβάθμια (Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής) 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος  

Σχέσεις: Περιστασιακές σχέσεις με ιερόδουλες 

 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

 

Σχιζοφρένεια 

Αδιαφοροποίητου Τύπου 

11/2013 

2. Ξ.Μ. Α 45 Χαμηλό- Μεσαίο 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Κέντρο Θεσσαλονίκης 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Νυχτερινού Σχολείου 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος 

(Διατηρούσε στο παρελθόν δισκοπωλείο το οποίο έκλεισε μετά 

την νοσηλεία του) 

 

Σχέσεις: Δύο σύντομες σχέσεις 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Ψυχωτική Διαταραχή- 

Διπολική Διαταραχή- 

Σχιζοσυναισθηματική 

Διαταραχή- 

11/2013 

3. Μ.Ξ. Θ 44 Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Αγροτική περιοχή έξω από τη 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Παρανοϊκή Σχιζοφρένεια- 

Ψυχωτική Διαταραχή- 

Διπολική Διαταραχή με 

11/2013 
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Θεσ/νίκη 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Απόφοιτη Επαγγελματικού Λυκείου 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Εργασία ως ανειδίκευτη εργάτρια 

Σχέσεις: αρκετές - σε διαδικασία διαζυγίου 

Ψ.Ν.Θ.) ψυχωτικά στοιχεία- 

Σχιζοσυναισθηματική 

Διαταραχή 

4. Β.Μ. Α 40  Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Αγροτική περιοχή έξω από τη 

Θεσ/νίκη 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Απόφοιτος ΤΕΛ 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος 

Σχέσεις: Περιστασιακές σχέσεις με ιερόδουλες 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Σχιζοφρένεια Παρανοϊκού 

Τύπου 

12/2013 

5. Ρ.Λ. Θ 26  Μεσαίο 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Ημι-αστική περιοχή 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Τριτοβάθμια (Νομική Α.Ε.Ι) 

 

Σχέσεις: φανταστική 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Σχιζοφρένεια παρανοϊκού 

τύπου 

12/2013 

6. Χ.Τ A 47  Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Ημι-αστική και Θεσσαλονίκη 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Νυχτερινού Σχολείου 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος,  ιδιοκτήτης ταβέρνας στο 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Μανιακό Επεισόδιο- 

Αλκοολική Ψύχωση- 

Διπολική Διαταραχή- 

Ψυχωτική Διαταραχή- 

Σχιζοσυναισθηματική 

Διαταραχή 

11/2013 
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παρελθόν 

 

Σχέσεις: στο παρελθόν υπήρξε αρραβωνιασμένος- 

περιστασιακές σχέσεις με ιερόδουλες 

7. Ε.Α. Θ 39 Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Αγροτική περιοχή έξω από τα 

Τρίκαλα 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Απόφοιτη Γυμνασίου 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Περιστασιακές δουλειές ως 

ανειδίκευτη εργάτρια 

Σχέσεις: αρκετές περιστασιακές και μια μακροχρόνια 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Σχιζοφρένεια 12/2013 

8. Κ.Δ. Α 45- 50  Χαμηλό 

Τόπος Γέννησης-Ανατροφής: Πόλη μεσαίου μεγέθους 

Εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και μεταπτυχιακές σπουδές 

Άνεργος και χωρίς συγγενική υποστήριξη 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Σχιζοφρένεια  

παρανοϊκού τύπου 

12/2013 

9. Φ.Π. Θ 36- 45 Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Λαμία 

Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Απόφοιτη Νυχτερινού Σχολείου 

 

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη εργάτρια στο παρελθόν 

Σχέσεις: Διαζευγμένη με 1 παιδί 

Κλινική 

Επανερχομένων 

(Δ΄ Οξέα, 

Ψ.Ν.Θ.) 

Σχιζοφρένεια 12/2013 

10. Β.Ξ. Θ 35- 40  Χαμηλό 

 

Β’ 

Πανεπιστημιακή 

Σχιζοφρένεια 12/2013 
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Τόπος γέννησης και ανατροφής: Αγροτική περιοχή του Νομού 

Σερρών 

Εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και μεταπτυχιακές σπουδές 

Σχέσεις: σύντομες σχέσεις που δεν ολοκληρώθηκαν 

 

(Ψ.Ν.Θ.) 

11. Μ.Π. Α 45- 50 Χαμηλό 

 

Τόπος Γέννησης/ Ανατροφής: Θεσσαλονίκη 

 

Μορφωτικό Επίπεδο: Δεν ολοκλήρωσε το Λύκειο 

 

Ιστορικό χρήσης ουσιών 

 

Σχέσεις: Υπήρξε γάμος, έχει ένα παιδί με το οποίο δεν έχει 

καμία επικοινωνία. 

 

Α’ Οξέα (Ψ.Ν.Θ.) Παρανοϊκή Σχιζοφρένεια 06/2014 

12. Π.Χ. Θ 40- 45 Χαμηλό  

 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: Θεσσαλονίκη 

 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος Λυκείου 

 

Εργασιακή κατάσταση: άνεργη, αλλά στο παρελθόν εργάστηκε 

ως ανειδίκευτη εργάτρια 

Σχέσεις: πολλές, ταραγμένη προσωπική ζωή 

Ιδιώτης 

Ψυχίατρος 

Παρανοϊκή Σχιζοφρένεια 06/2014 
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ΕΑ3 ΕΕ3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ευγενία Γεωργάκα 

Ιούλιος 2014 

Κατά το μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας επιλέχθηκε να αντληθούν 

συμμετέχοντες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη 

εσωτερική διαφοροποίηση του δείγματος. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να 

προσεγγισθούν πιθανοί συμμετέχοντες από τις παρακάτω κατηγορίες πηγών: 

 Ιδιώτες ψυχίατροι 

 Δημόσιες κλειστές δομές νοσηλείας 

 Δημόσιες κοινοτικές δομές 

 Ομάδες αυτο-οργάνωσης και αυτοβοήθειας 

Εγώ ανέλαβα τις τελευταίες δύο πηγές.  

 

Καταρχάς ετοίμασα έντυπα πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ενημέρωσης και 

συγκατάθεσης, τα οποία συμφωνήθηκαν με τη  επιστημονικά υπεύθυνη της έρευνας. 

 

Σε πρώτη φάση έστειλα τα έντυπα πρόσκλησης ενδιαφέροντος και ενημέρωσα 

προφορικά πρόσωπα κλειδιά ομάδων αυτο-οργάνωσης και αυτοβοήθειας στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και την Αθήνα. Σε κάποιες περιπτώσεις μου 

ζητήθηκε να κάνω προφορική ενημέρωση και σε ομαδικές συναντήσεις των εν λόγω 

οργανώσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις μοίραζα έντυπα πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

και ζητούσα από τυχόν ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μου. Συγκεκριμένα 

απευθύνθηκα στο Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας 

στη Θεσσαλονίκη, στο Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) 

Θεσσαλονίκης, στο Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία 
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(ΣΟΦΨΥ) Σερρών και στην ομάδα Ακούω Φωνές στην Αθήνα. Στις συγκεκριμένες 

οργανώσεις έγινε και ιδιαίτερη έκκληση για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάρρωση 

από την ψύχωση, που αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία συμμετεχόντων. Από το 

Παρατηρητήριο στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας ανταποκρίθηκαν 5 συμμετέχοντες, 2 

από τους οποίους σε ανάρρωση. Οι συνεντεύξεις έγιναν στο χώρο του 

Παρατηρητηρίου και στο γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο. Από τον ΣΟΨΥ 

Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν 2 συμμετέχοντες. Οι συνεντεύξεις έγιναν μία στο 

χώρο του ΣΟΨΥ και μία στο γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο. Από την ομάδα Ακούω 

Φωνές στην Αθήνα ανταποκρίθηκαν 3 άτομα, 2 από τα οποία σε ανάρρωση. Μία 

συνέντευξη έγινε από μένα στο σπίτι της συμμετέχουσας στην Αθήνα. Οι άλλες δύο 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν, μετά από αίτημα των συμμετεχόντων, από τη Βάσω 

Φενέκου, υποψήφια διδάκτορα την οποία εποπτεύω και πρώην συντονίστρια της 

ομάδας αυτοβοήθειας Ακούω Φωνές της Αθήνας, την οποία οι συμμετέχοντες 

γνωρίζουν καλά και αισθάνονται άνετα μαζί της. Πριν τις συγκεκριμένες 

συνεντεύξεις μιλήσα με τους συμμετέχοντες τηλεφωνικά και ενημέρωσα τη 

συνεντεύκτρια τόσο για τα μεθοδολογικά όσο και για τα δεοντολογικά στοιχεία της 

έρευνας. Οι δύο αυτές συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο σπίτι της συνεντεύκτριας. Οι 

10 συνεντεύξεις συνολικά από ομάδες αυτο-οργάνωσης και αυτοβοήθειας έλαβαν 

χώρα μεταξύ 17 Μαρτίου και 3 Ιουνίου 2014. 

 

Σε δεύτερη φάση απευθύνθηκα σε ψυχολόγους που εργάζονται στο Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Βόλου, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι οι εργαζόμενοι έχουν κάνει 

εκπαίδευση στον Ανοιχτό Διάλογο και εφαρμόζουν ψυχοθεραπεία σε νέα περιστατικά 

ψύχωσης. Μετά από σχετική ενημέρωση, ο διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Βόλου συμφώνησε στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Οι συμμετέχοντες, που είναι 

χρήστες των υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου ή/και της Ψυχιατρικής 

Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, επιλέχθηκαν και ενημερώθηκαν από τους 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας των δύο δομών και έδωσαν καταρχήν τη συγκατάθεσή 

τους για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. 7 χρήστες των υπηρεσιών των 

συγκεκριμένων  δομών έδωσαν αρχική συγκατάθεση για συμμετοχή στην έρευνα, και 
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προγραμματίστηκαν οι συνεντεύξεις. Όλες οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο Κέντρο 

Ψυχικής Βόλου στις 28 & 29 Μαίου 2014. Ένας εκ των πιθανών συμμετεχόντων 

ακύρωσε τη συμμετοχή του στην αρχή της συνέντευξης, μετά τη διεξοδική 

ενημέρωση από την πλευρά μου. Μία συνέντευξη δεν ηχογραφήθηκε εξαιτίας 

προβλημάτων του μηχανήματος εγγραφής και χάθηκε, παρότι διεξήχθη. Το 

ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε, επομένως, από δημόσιες κοινοτικές δομές 

ψυχικής υγείας αποτελείται από 5 συνεντεύξεις. 

Σε όλες τις συνεντεύξεις οι συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί για την έρευνα από 

πρόσωπα κλειδιά των οργανώσεών τους, τους είχε δοθεί το ενημερωτικό έντυπο 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος και είχαν δώσει μία προκαταρκτική συγκατάθεση. Στη 

συνέχεια γινόταν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου για να συζητηθεί περαιτέρω η 

συμμετοχή τους και να κανονιστεί ο τόπος και χρόνος της συνέντευξης. Στη αρχή της 

συνάντησης επαναλάμβανα τις πληροφορίες για την έρευνα και, εφόσον οι 

συμμετέχοντες συμφωνούσαν, υπέγραφαν το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο 

κρατούσα, και εγω υπέγραφα το έντυπο ενημέρωσης, το οποίο κρατούσαν εκείνοι. Οι 

συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν σε ψηφιακό κασετόφωνο μετά από ενημέρωση και 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Τα αρχεία ήχου ελέγχονταν αμέσως μετά το τέλος 

κάθε συνέντευξης και μεταφέρονταν σε υπολογιστή για λόγους ασφαλείας. Όλες οι 

συνεντεύξεις έγιναν σε καλό κλίμα και κράτησαν από 40’ έως 100’. Σε μία 

περίπτωση η συνέντευξη διεξήχθη σε δύο συναντήσεις και διήρκεσε συνολικά 210’. 

Αμέσως μετά κάθε συνέντευξη κρατούσα ερευνητικό ημερολόγιο με σημειώσεις 

αναφορικά με το ιστορικό της συνέντευξης, τη διάρκεια, το κλίμα της και ό,τι άλλο 

θεωρούσα αξιοσημείωτο και χρήσιμο για την κατοπινή ανάλυση του υλικού.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ_ ΕΑ3 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑ 

  Φ ΗΛΙ 

ΚΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗΜ. 

ΣΥΝ. 

1. Μ.Σ. 

 

Α 49  Χαμηλό, αγροτική οικογένεια  

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αγροτική περιοχή  

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος Λυκείου (πέρασε σε ΤΕΙ, αλλά 

δεν φοίτησε) 

Εργασιακή κατάσταση: περιστασιακή απασχόληση χωρίς 

ασφάλιση 

Σχέσεις: πρώτη σχέση στα 30 του χρόνια, μία στενή σχέση για 

κάποιους μήνες με παντρεμένη γυναίκα σε άλλη πόλη 

Ανάρρωση 

 

 

Πρώτη διάγνωση 

«μανιοκατάθλιψη», αναφέρει 

αόριστα για διαγνώσεις με τη 

λέξη «σχιζοφρένεια» 

17 & 24 

/2/2014 

2. Γ.Κ. Α 33  Χαμηλό 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αγροτική περιοχή/ ανατροφή σε 

αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου, φοιτητής σε 

ΤΕΙ  

Εργασιακή κατάσταση: άνεργος, πιο πριν περιστασιακές δουλειές 

(delivery) τη νύχτα, σχέδια για δική του επιχείρηση 

Σχέσεις: αναφέρει ένα φλερτ με μία κοπέλα στα 22 αλλά αφήνει 

να εννοηθεί ότι δεν προχώρησε 

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Σχιζοφρένεια, «παρανοϊκού 

τύπου σχιζοειδής κατάσταση» 

19/2/2014 

3. Γ.Ι. Α 41  Μεσαίο (οικονομική στήριξη από παππούδες) 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή/ μετέπειτα αγροτική 

περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ιδιωτικού ΙΕΚ 

Ανάρρωση Διαταραχή προσωπικότητας με 

μεταιχμιακά στοιχεία 

Κατάθλιψη με έμμονες ιδέες 

Διπολική διαταραχή (η 

26/2/2014 
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Εργασιακή κατάσταση: άνεργος 

Σχέσεις: δεν ανέφερε 

τελευταία διάγνωση) 

Σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή (άποψη του ίδιου) 

4. Δ.Χ Α 32  Μικρομεσαίο 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή/ μετέπειτα αγροτική 

περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ΤΕΙ  

Εργασιακή κατάσταση: άνεργος, βοηθά στην εργασία του πατέρα 

Σχέσεις: πρώιμες αυνανιστικές εμπειρίες και επιθυμίες για σχέση 

στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, 2 μήνες σχέση στο λύκειο, 

πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική σχέση στα 20, σχέση 3 χρόνων  

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Δεν αναφέρεται σε ακριβή 

διάγνωση 

Μιλάει για «φωνές» 

20/3/2014 

5. Χ.Τ. Θ 55  Χαμηλό (γονείς εργατικής τάξης) 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος Λυκείου, φοιτήτρια σε ΤΕΙ (δεν 

το τελείωσε) 

Εργασιακή κατάσταση: περιστασιακή δουλειά σε γραφείο, σε 

καφετέρια, σε σουπερμάρκετ 

Σχέσεις: αναφορές κακοποίησης από τον πατέρα και πιο πριν από 

έναν άγνωστο, πρώτη σχέση στην τρίτη γυμνασίου, πρώτη 

ολοκληρωμένη σχέση στα 17, αρκετές σχετικά μακροχρόνιες 

σχέσεις, παντρεμένη από την ηλικία των 41 ετών με παιδί ηλικίας 

9 ετών  

Ανάρρωση  Δεν αναφέρει επίσημες 

διαγνώσεις. 

Κάνει αναφορά σε «φωνές» 

και επιλόχειο ψύχωση. 

27/3/2014 

6. Δ.Ζ. A 26  Μεσαίο  

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ΑΕΙ 

Εργασιακή κατάσταση: άνεργος, προσπάθησε να ολοκληρώσει 

ένα 5μηνο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  

Σχέσεις: πρώτη ολοκληρωμένη σχέση όταν ήταν 20 χρονών, 

περιστασιακές σχέσεις  

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Πρώτη διάγνωση στα 16: 

κατάρρευση 

προσωπικότητας/ταυτότητας  

Διπολική διαταραχή  

Βαριά κατάθλιψη με ψυχωτικό 

επεισόδιο  

11/4/2014 
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7. Γ.M. Α 48 Χαμηλό, αγροτική οικογένεια  

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αγροτική περιοχή/ αστική περιοχή 

μετέπειτα 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ΑΕΙ  

Εργασιακή κατάσταση: εργασία ως καθηγητής στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σχέσεις: τρεις μακροχρόνιες σχέσεις 

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Κατάθλιψη 

Σχιζοφρένεια 

---  

8. Λ.Γ. Θ 30 Χαμηλό  

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή- ανατροφή με 

ανάδοχη οικογένεια 

Μορφωτικό επίπεδο: τεχνικό Λύκειο, κάποια χρόνια σε ιδιωτική 

σχολή, δίπλωμα από κέντρο Ελεύθερων Σπουδών 

Εργασιακή κατάσταση: υπάλληλος σε ιδιωτική επιχείρηση, έχει 

κάρτα ανικανότητας για εργασία 

Σχέσεις: 2 μακροχρόνιες ομοφυλοφιλικές σχέσεις  

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Ατυπική ψύχωση 14/5/2014 

9. Ν.Κ. Θ 34 Μικρομεσαίο 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: πέρασε σε ΤΕΙ που δεν πήγε ποτέ, 

απόφοιτος ιδιωτικού ΙΕΚ 

Εργασιακή κατάσταση: εργάστηκε σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα 

τελευταία 8 χρόνια δεν εργάζεται 

Σχέσεις: παντρεμένη 16 χρόνια με 2 παιδιά 

ΚΨΥ  Επιλόχειος κατάθλιψη 

Απόπειρα αυτοκτονίας  

Επεισόδιο με ποαραληρητικές 

ιδέες; 

28/5/2014 

10. Ε.Α. Θ 23 Χαμηλό  

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ΙΕΚ 

Εργασιακή κατάσταση: αναφέρει αόριστα ότι κατά περιόδους 

δούλευε 

Σχέσεις: ποικίλες σχέσεις μικρής και μεγαλύτερης διάρκειας  

ΚΨΥ  Ψύχωση 28/5/2014 

11. Ι.Α. Θ 47 Χαμηλό –μικρομεσαίο (πατέρας ελεύθερος επαγγελματίας) ΚΨΥ  Ψύχωση  29/5/2014 
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Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστικές περιοχές  

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ΑΕΙ 

Εργασιακή κατάσταση: ευκαιριακές δουλειές, δούλεψε με 

σύμβαση 4,5 χρόνια  

Σχέσεις: χωρισμένη με 2 παιδιά, όχι σχέση επί του παρόντος 

12. Ε.Θ. Θ 29 Χαμηλό (πατέρας δημόσιος υπάλληλος, μητέρα οικιακά) 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος ΤΕΙ 

Εργασιακή κατάσταση: δεν αναφέρει κάτι, επιθυμία για εργασία 

στο μέλλον  

Σχέσεις: δεν νιώθει άνετα να το συζητήσει 

ΚΨΥ  Διπολική διαταραχή / ψύχωση; 29/5/2014 

13. Θ.Κ. Α 32 Χαμηλό (αγροτική οικογένεια)  

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αγροτική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: πέρασε σε ΤΕΙ, δεν ολοκλήρωσε σπουδές 

Εργασιακή κατάσταση: δούλευε περιστασιακά, επί του παρόντος 

ασχολείται με αγροτικές εργασίες 

Σχέσεις: αναφέρει περιστασιακές και σταθερές σχέσεις με 

συμβίωση 

ΚΨΥ  Δεν αναφέρει διάγνωση/ 

αναλύει διάθεση, 

λειτουργικότητα, ιδέες  και 

αναφέρεται σε  φαρμακευτική 

αγωγή 

29/5/2014 

14. Λ.Κ. Θ 38 Χαμηλό 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή 

Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος Λυκείου 

Εργασιακή κατάσταση: δούλευε περιστασιακά από τα 15, 

πωλήτρια  

Σχέσεις: μία τραυματική εμπειρία σχεδόν κακοποίησης στα 

χρόνια του σχολείου, σχέσεις από τα 15, μία σχέση μεγάλης 

διάρκειας  

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Σχιζοφρένεια, «παρανοϊκού 

τύπου» 

 

--- 

15. Π.Α. Α 30 Χαμηλό-μικρομεσαίο (μητέρα δημοτική υπάλληλος, πατέρας 

ελεύθερος επαγγελματίας) 

Τόπος γέννησης/ανατροφής: αστική περιοχή  

Ομάδα 

αυτοβοήθειας 

Ψύχωση, με έντονες 

παρανοικού τύπου εμπειρίες,  

που σχετίζεται με χρήση 

3/6/2014 
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Μορφωτικό επίπεδο: απόφοιτος Λυκείου 

Εργασιακή κατάσταση: περιστασιακή εργασία  

Σχέσεις: ανεκπλήρωτοι έρωτες από τα χρόνια του δημοτικού, 

καμία σχέση 

ναρκωτικών; - δεν αναφέρει 

διάγνωση 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Θεραπευτικά δρομολόγια, κοινωνικά υποκείμενα και ιδεολογίες επαγγελματιών 

Αθηνά Πεγκλίδου 

Η εθνογραφική έρευνα την οποία θα περιγράψω συνοπτικά διήρκησε ένα χρόνο από 

Αύγουστο 2013 μέχρι τον Αύγουστο 2014 και εστίασε γενικά στην πρόσληψη, στην 

αιτιολόγηση και στις θεραπείες της σχιζοφρένειας σένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο 

στο οποίο παρουσιάζονται με αντιπροσωπευτικό τρόπο οι επίσημες ψυχιατρικές δομές όπως 

στοιχειοθετήθηκαν στην Ελλάδα μετά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και κατά τη δεκαετία 

του 1990 δηλ. Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Εξωτερικά Ιατρεία Πανεπιστημιακής 

Ψυχιατρικής Κλινικής, Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας, Ξενώνες Αποκατάστασης, Κέντρο Ημέρας, Ιδιώτες Ψυχίατροι και 

Ψυχολόγοι.  Το πυκνό δίκτυο ψυχιατρικών υπηρεσιών δημιούργησε αρχικά την εικόνα ενός 

αυτόνομου πεδίου παροχής σημασιοδότησης και θεραπείας της σχιζοφρένειας - η ανάλυση 

των δεδομένων θα δείξει κατά πόσο αποτελεί έναν μονοφωνικό ή πολυφωνικό θεραπευτικό 

τοπίο - στη διάθεση ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών χαρακτηριστικών και οι οποίοι 

καλούνται να ενταχθούν σ’αυτό και να το διαχειριστούν, συνήθως από νεαρή ηλικία και, 

κατά συνέπεια, με την καθοδήγηση (έλεγχο, επιβολή, συμμετοχή) των γονιών και κατόπιν, 

των στενών συγγενών. Αφετηρία της ανίχνευσης του δικτύου και της ιδεολογίας του 

αποτέλεσε η πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική στην οποία έκανα τις πρώτες επαφές τον 

περασμένο Αύγουστο παίρνοντας την άδεια από το επιστημονικό συμβούλιο του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στη κλινική οι πρώτες επαφές ξεκίνησαν με συζητήσεις με 

το διευθυντή και με κάποιους μέλη του προσωπικού οι οποίες πλαισιώθηκαν με δυο διαλέξεις 

της οποίες οργάνωσα με δική μου ευθύνη στην κλινική με θέμα το συγκεκριμένο ερευνητικό 

σχέδιο και την ανθρωπολογία της ασθένειας και της σχιζοφρένειας μετά από το θερμό 

ενδιαφέρον που διαπίστωσα. Στο επόμενο βήμα ένταξης μου στην κλινική ζήτησα από τον 

διευθυντή να παρακολουθήσω τις συναντήσεις του προσωπικού κατά τις οποίες συζητούν τα 

περιστατικά τα οποία βρίσκονται σε νοσηλεία είτε είναι νέες εισαγωγές είτε επανεισαγωγές. 

Η συνάντηση αυτή ονομάζεται «Επίσκεψη» και γίνεται για τα περιστατικά που έχουν 

καταχωρηθεί ως Α’ Ψυχωσικό Επεισόδιο κάθε Παρασκευή και για τα περιστατικά της 

κλινικής στο σύνολο τους κάθε Τετάρτη. Την συνάντηση αυτή παρακολουθούν και φοιτητές 

του μαθήματος της ψυχιατρικής και κατά τη διάρκεια του γίνονται επεξηγήσεις προς αυτούς, 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

87                     

μόνο από τους τέσσερεις καθηγητές που συμμετέχουν. Μετά τον Μάρτιο, η Επίσκεψη της 

Τετάρτης και λόγω του μεγάλου όγκου των περιστατικών, χωρίστηκε σε δύο μέρη που 

ανέλαβαν οι δυο αναπληρωτές καθηγητές.  Η παρουσία μου επικεντρώθηκε στην Επίσκεψη 

της Παρασκευής όπου τέθηκαν προς συζήτηση περιστατικά που ήρθαν στην κλινική, μετά 

την εκδήλωση πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου στην πλειοψηφία τους μετά από εισαγγελική 

παραγγελία. Στην υπηρεσία λοιπόν αυτήν έκρινα ότι θα μπορούσα να συναντήσω τον 

πληθυσμό που θέσαμε στο ερευνητικό σχέδιο, δηλαδή νέους ανθρώπους που είχαν μικρή 

εμπειρία στις ψυχιατρικές υπηρεσίες και βρίσκονταν σε διαδικασία αναζήτησης θεραπείας 

και ένταξης σε μια διαγνωστική κατηγορία με συγκεκριμένες κοινωνικές συνδηλώσεις. Η 

«Επίσκεψη» όπως θα φανεί και στην ανάλυση είναι μια διαδικασία μετατροπής της 

υποκειμενικής εμπειρίας της σχιζοφρένειας σε μια αντικειμενική και αναγνωρίσιμη κλινική 

εικόνα και κατασκευής της ταυτότητας του σχιζοφρενούς ο οποίος μπαίνει στον μακρύ δρόμο 

της χρονιότητας. Παράλληλα όμως αποτελεί ένα συμπυκνωμένο πεδίο ανάγνωσης των 

σχέσεων εξουσίας μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων, της διαμόρφωσης και της 

μετάδοσης της ψυχιατρικής γνώσης  προς τους φοιτητές και ειδικευόμενους, τη συνάντηση 

διαφορετικών προσεγγίσεων και ερμηνειών των συμπτωμάτων και της παθολογίας.  

  Μετά από συζητήσεις με το προσωπικό της ομάδας του Α Ψυχωσικού Επεισοδίου 

(Επιμελητής Α. Κώστας Κ, Λέκτορας Ψυχιατρικής Πέτρος Π., ειδικευόμενος Ψυχίατρος 

Στέφανος Μ., Νοσηλευτής Γιώργος Π., Εργοθεραπεύτρια Βάσω Α., Επισκέπτης Υγείας 

Βασίλης Κ.), κατέληξα να συναντήσω ασθενείς τους με τους οποίους, σύμφωνα με τον 

γιατρό, θα είχα καλή επικοινωνία και τους οποίους συνάντησα για πρώτη φορά στο 

προγραμματισμένο ραντεβού που είχαν στην κλινική. Εκεί ζήτησα το τηλέφωνο τους για να 

βρεθούμε εκτός κλινικής. Πριν τις συναντήσεις μας εξέτασα του φακέλους τους όπως και 

γράμματα εν είδη ημερολογίου ή προσωπικών σκέψεων που είχαν κατά καιρούς αποδώσει 

στον γιατρό τους. 

Η εθνογραφική μεθοδολογική προσέγγιση απαντά στα ερωτήματα «τι», 

«πως» και «γιατί»: Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ; Ποιο είναι το νόημα σε αυτά που κάνουν οι 

άνθρωποι και με ποιον τρόπο εκφράζεται; Υπάρχουν, και αν ναι, ποιες είναι οι διαφορετικές 

ερμηνείες των ίδιων διαδικασιών, φαινομένων ή πράξεων; Πως κατανοούν και ερμηνεύουν 

την πραγματικότητα τα άτομα σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια; Πως 

επιδρούν και ποιες επιπτώσεις έχουν στην κοινωνική δράση οι διαφορετικές ερμηνείες; Πως 

συνδέονται οι διάφορες ερμηνείες και νοηματοδοτήσεις με ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες 

και δομικούς παράγοντες;  
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Η απάντηση αυτών των ερωτημάτων καθιστά ως αναγκαία κάποιου τύπου άμεση ή έ

μμεση πρόσβαση στη βιωμένη εμπειρία των υποκειμένων. Δεδομένου ότι η επιτόπια 

εθνογραφική έρευνα εμπλέκει τον ερευνητή σε άμεση, καθημερινή και μακρόχρονη σχέση με 

τους ανθρώπους που μελετά με στόχο να κατανοήσει τον τρόπο ζωής τους στον τόπο που 

αυτοί ζουν μέσα από τη δική τους σκοπιά και να τον περιγράψει, προσπάθησα οι συναντήσεις 

μας να είναι επαναλαμβανόμενες και διαρκείς μέσα στους προηγούμενους μήνες κι όχι 

αιφνιδιαστικές και βραχείες. Σκοπός μου ήταν όχι μόνο να στοιχειοθετήσω συνεντεύξεις 

αλλά να μπορέσω να γνωρίσω την καθημερινότητα του «σχιζοφρενούς» σε σχέση με την 

οικονομική και κοινωνική του συνθήκη. Προτεραιότητα, στην εθνογραφία και έμφαση στην 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κοινωνικά υποκείμενα και τον ερευνητή αποτελεί η εντατική 

διανοητική και συναισθηματική εμπειρία, η οποία βασίζεται στην προσπάθεια και τις 

δεξιότητες του ερευνητή να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις. Οι γνωριμίες αυτές με 

οδήγησαν σε δυο προνομιακούς πληροφορητές (key informants) με τους οποίους η σχέση μας 

εδραιώθηκε και εξελίχθηκε σε σχέση εμπιστοσύνης και συμπάθειας.  

Στην Πανεπιστημιακή Κλινική η συμμετοχική παρατήρηση - η οργανωμένη και 

συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

επικοινωνίας (λεκτικής και μη), κοινωνικών διαδικασιών - πραγματοποιήθηκε εκτός από την 

παρακολούθηση της Επίσκεψης, στην παρουσία μου στο γραφείο κίνησης της κλινικής και 

στα Εξωτερικά Ιατρεία, στην οργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο αίθριο της 

κλινικής μαζί με την εργοθεραπεύτρια και στην επιμέλεια της μετάφρασης αγγλικού 

θεατρικού έργου με θέμα τη σχιζοφρένεια το οποίο θα ανεβεί την ερχόμενη σχολική χρονιά 

σε Λύκεια της πόλης.  

Η εμπειρία της ψύχωσης ωστόσο διαπλάθεται και υλοποιείται μέσα και από τον 

κυρίαρχο λόγο και τις θεραπευτικές πρακτικές της ψυχιατρικής. Προσπάθησα να τις 

διαχωρίσω στους τρεις χώρους/σημασιολογικά πλαίσια, τη δημόσια κλινική, το ιδιωτικό 

ιατρείο και το Κέντρο Ημέρας στο οποίο απασχολούνται νέα άτομα σε σχιζοφρένεια κι εκεί 

τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, εκδρομές, ομάδες 

ψυχοεκπαίδευσης. Απουσία ομάδων αυτοβοήθειας και άλλων εναλλακτικών και 

εξωθεσμικών θεραπευτικών τρόπων, το Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη» φάνηκε να αποτελεί ένα 

χώρο διαφοροποίησης από το φαρμακοκεντρικό μοντέλο θεραπείας για το συγκεκριμένο 

πλαίσιο μελέτης. Τα ιδιωτικά ιατρεία τα επισκέφτηκα κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιώτες 

γιατρούς στα οποία εργάζονται και στο Κέντρο Ημέρας πήρα την άδεια του επιστημονικού 

συμβουλίου και του διευθυντή της Ε ΠΡΟ ΨΥΗ (Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

89                     

Ηπείρου).  Και στους τρεις χώρους θεραπείας προσπάθησα να δω τους 

ασθενή/γιατρό/πλαίσιο ως ένα σημασιολογικό πλέγμα μέσα στο οποίο ο πρώτος ανάλογα με 

το κοινωνικό του πρόσημο προσπαθεί να επινοήσει τεχνάσματα και στρατηγικές δράσης. 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αποτελούν εδώ οι πληροφορητές μας που μπαινοβγαίνουν και 

στα τρία. Ο λόγος και οι πρακτικές του θεραπευτικού προσωπικού χαρτογραφήθηκε 

πολύπλευρα: μέσα από συνομιλίες και συνεντεύξεις, μέσα από την καταγραφή των 

συναντήσεων στην κλινική και στο Κέντρο Ημέρας, μέσα από το λόγο των ασθενών, μέσα 

από επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν κάνει, μέσα από συνέδρια και ομιλίες που 

οργανώθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες και στα οποία είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν θέσεις και απόψεις για τη σχιζοφρένεια. Στην πλειοψηφία των επαγγελματικών 

υγείας οι συνομιλίες έγιναν στο χώρο της δουλειά τους. 

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός μιας εθνογραφικής έρευνας πρέπει να κατανοηθούν 

ως μία κυκλική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία και όχι ως μία γραμμική πορεία. Στην 

προσπάθεια αυτή ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της έρευνας θέτουν την 

ανάγκη για επανασχεδιασμό, επανατροφοδότηση και συνεχή διάλογο μεταξύ διαφορετικών 

φάσεων της έρευνας και μεταβολή των ερωτημάτων με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν 

από την έρευνα). Κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν είναι το ζήτημα της συγκρότησης του 

υποκειμένου της σχιζοφρένειας μέσα στις τρέχουσες ιστορικές συντεταγμένες, οι χρήσεις και 

οι προσλήψεις του φάρμακου από τους επαγγελματίες και τους ασθενείς, η χρονιότητα και η 

αίσθηση του χρόνου της θεραπείας.   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ_ ΕΑ3 

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ 

1. Ε.Β. Γυναίκα 28χρ. Απόφοιτος Φιλολογίας 

Φοιτήτρια Φιλοσοφικής 

 

Τόπος Γέννησης: 

αγροτική περιοχή 

 

Τόπος Διαμονής: αστική 

 

Προσωπική Κατ.: 

Αρραβωνιασμένη 

 

Εργασιακή Κατάσταση: 

Άνεργη, φοιτήτρια 

Πανεπιστημιακή 

Κλινική 

Σχιζοφρένεια Α.Ψυχωσικό 

Επεισόδιο 

(μια δίμηνη 

νοσηλεία) 

20/12/2013 

2. Ιασ. Π. Άντρας 44χρ.  Απόφοιτος  Γυμνασίου 

 

Τόπος Διαμονής: αστική 

Προσωπική Κατάσταση: 

χωρίς σχέση 

 

Εργασιακή Κατάσταση: 

Διατηρεί καφετερία  με 

τον αδελφό του 

 

Πανεπιστημιακή  

Κλινική 

Σχιζοφρένεια  Α. Ψυχωσικό 

Επεισόδιο 

(μια δίμηνη 

νοσηλεία) 

13/11/2013 

3. Μιχ.Βασ. Άντρας 51 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 

Τόπος Γέννησης: ημι-

Παν/κη Κλινική  Σχιζοφρένεια Α.Ψυχωσικό  

 

(μια νοσηλεία 

20/11/2013 
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αγροτική 

Τόπος Διαμονής: ημι-

αγροτική 

 

Οικ. Κατάσταση: χωρίς 

σχέση 

 

Εργασιακή Κατάσταση: 

Άνεργος (πρώην 

μάγειρας) 

είκοσι ημερών) 

4. Ολ. Μ. Γυναίκα  38 Πτυχίο ΤΕΙ 

Τοπογράφων 

Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλ. 

 

Τόπος Γέννησης: 

Μόναχο (επιστροφή δύο 

χρόνων) 

 

Τόπος Διαμονής: 

Αστική 

 

Οικογ. Κατάσταση: 

χωρίς σχέση 

 

Εργασιακή Κατάσταση: 

Άνεργη (πρώην βοηθός 

τοπογράφου σε τεχνικό 

γραφείο) 

Παν/κη 

Κλινική-Ιδιώτης 

Ψυχίατρος 

Σχιζοφρένεια Α. Ψυχωσικό  

(δίμηνη 

νοσηλεία) 

5/12/2013 

5. Φίλιππος Άνδρας 28 Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής 

 

Ιδιώτης 

Ψυχίατρος 

Σχιζοφρένεια Δε φαίνεται να 

έχει υπάρξει 

- 
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Τόπος Διαμονής: 

Αστική 

 

Εργασιακή κατάσταση: 

Άνεργος 

 

Οικογενειακή 

Κατάσταση: χωρίς 

σχέση 

νοσηλεία 

6. Αντώνης Άνδρας 37 Απολυτήριο Λυκείου 

 

Εργασιακή Κατάσταση: 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: Έγγαμος +1 

παιδί 

Ιδιώτης 

Ψυχίατρος 

Παρανοειδής 

σχιζοφρενική ψύχωση 

Δε φαίνεται να 

έχει υπάρξει 

νοσηλεία 

- 

7. Θωμάς Άνδρας 27 Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και 

Μηχανικών  

Υπολογιστών (δεν έχει 

ολοκληρώσει) 

 

Τόπος Διαμονής: 

Αστικό περιβάλλον 

 

Εργασιακή Κατάσταση: 

Άνεργος 

 

Οικογενειακή 

Πανεπιστημιακή 

κλινική 

Σχιζοφρένεια Δύο νοσηλείες - 
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Κατάσταση: δεν 

αναφέρεται 

8. Δώρα Γυναίκα 21 ΙΕΚ Μαγειρικής (δεν 

έχει ολοκληρώσει) 

 

Τόπος Γέννησης: 

αγροτική περιοχή 

 

Τόπος Διαμονής: 

Αστικό περιβάλλον 

 

Εργασιακή κατάσταση: 

άνεργη 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση: δεν 

αναφέρεται  

 

 

Πανεπιστημιακή 

κλινική 

- Μία νοσηλεία - 

9. Βάγια Θ. Γυναίκα  43 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 

Δημόσιος Υπάλληλος 

 

Πτυχίο Ανοιχτού 

Παν/μιου 

 

Τόπος Γέννησης: 

αγροτική περιοχή  

 

Παν/κη 

Κλινική-Ιδιώτης 

Ψυχίατρος 

Σχιζοφρένεια μια επίσκεψη 

στα εξωτερικά 

ιατρεία/ιδιώτης   

13/12/2013 

10. Χρήστος Ν. άνδρας 23χρ. Φοιτητής Οικονομικό  Παν. Κλινική Σχιζοφρένεια Ιδιώτης 1/06/2013 
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Πανεπιστήμιο 

 

Τόπος 

Καταγωγής/Διαμονής: 

Αστικό περιβάλλον 

Α.Ψυχωσικό 

Μια νοσηλεία 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

13/09/2013 

27/10/2013 

 

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας  

 ΑΡΧΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. 

 

Β. Π. 55χρ. Ψυχίατρος (1998), Διατριβή (δεν έχει 

ολοκληρώσει) 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας  1/9/2013, 22/11/2013 

2. Στ. Μπ. 34χρ. Ψυχίατρος (2004), Διατριβή (δεν την έχει 

ολοκληρώσει) 

Ειδικευόμενος Παν. Κλινική 2/11/2013 

3. Κ. Κ. 42χρ. Ψυχίατρος (1998), Ειδικότητα Αιγινήτειο  Επιμελητής Α’ Παν. Κλινική 12/12/2013 

4. Γ. ΠΡ. 39χρ. Νοσηλευτής, Πτυχίο ΑΕΙ 

Καποδιστριακό (2000), Μεταπτυχιακό, 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Υπηρεσία Α Ψυχωσικού, Παν. 

Κλινική 

14/11/2013 

5. Π. ΣΚ. 50χρ. Ψυχίατρος, Διδακτορικό Μ. Βρετανία Επίκουρος Καθηγητής, Ιδιώτης 13/12/2013 

6. Θ. ΥΦ. 53χρ. Ψυχίατρος, Διδακτορικό (1991), 

Ψυχοθεραπευτή Εκπαιδ. Αθήνα 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Ιδιώτης 

4/10/2013 

7. Π.Α. 38χρ. Ψυχίατρος, Ειδικότητα Παθολογία  Ειδικευόμενος  Παν. Κλινική 30/09/2013 

8. Β. ΠΑΠ. 53χρ. Ψυχίατρος, , Ειδίκευση ΑΠΘ (1983) Ιδιώτης  6/09/2013 

9.  Φ. Μ. 

 

55χρ. Ψυχίατρος (1986), Διδακτορικό (2000) Ιδιώτης 7/12/2013 

10.  Φ. Γ. 56χρ.  Ψυχίατρος (1986), Ψυχοθεραπευτική 

εκπαίδευση Αθήνα  

Ιδιώτης 23/10/2013 

11. Β.Χ. 35χρ. Εργοθεραπεύτρια, ΤΕΙ Αθήνας, 

Προηγούμενη Εργασία: Δαφνί 

Παν. Κλινική 

                                         

7/11/2013 
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12.  Β. Κ. 

 

42χρ.  Επισκέπτης Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας (1992), 

Μεταπτυχ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

Παν. Ιωαννίνων (1998) 

Παν. Κλινική, Α Ψυχωσικό 

Επεισόδιο  

3/11/2013 

13. Β.Α. 38χρ.  Πτυχίο ΦΠΨ Κέντρο Ημέρας  14/10/2013 

14. Πετ. Πετρ. 50χρ. Πτυχίο ΑΠΘ (1990), Ειδικότητα 

ΑΧΕΠΑ (2004) 

Λέκτορας, Παν. Κλινική 20/9/2013 

 

 

 

 

15. Βένος Μ. 60χρ. Πτυχίο Ιατρικής Αθήνας 

Μεταπτυχ. Σπουδές: Αγγλία- Γνωστική 

και συμπεριφορική κατεύθυνση  

Καθηγητής και Διευθ. της Παν. 

Κλινικής 

 

30/01/2013 

8/12/2013 

 

 

16. Χρήστος Δ.. 40χρ. Ιδιωτική Σχολή Νοσηλευτικής ΤΕΕ Νοσηλευτής (Βοηθός) 10/11/2013 

17. Τζένη Τ. 58χρ Πτυχίο Ψυχολογίας-Παρίσι 

Μεταπτ. Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό 

Κέντρο/Αθήνα 

Ψυχολόγος Παν. Κλινικής  

 

16/09/2013 

18. Γιώργος  Κ.  38χρ. Διετές Επαγγελματικό Λύκειο , ΤΕΕ, 

Φιλιάτες 

Βοηθός Θαλάμου 8/11/2013 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ © 2013  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ, ΤΚ 81100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2251036516   A.Zissi@soc.aegean.gr 

 
 

 

 

 

 
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με Επιστημονική Υπεύθυνη, την Επίκουρη Καθηγήτρια 
κ. Ζήση Αναστασία και θέμα τον ρόλο των κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία των ανθρώπων 

οργανώνουμε την συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στην οποία θα επιθυμούσαμε εάν συμφωνείτε και 

εσείς να συμμετέχετε απαντώντας στις ερωτήσεις αυτής της συνέντευξης. Η συνεργασία μαζί σας είναι 
πολύτιμη. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 
στατιστικούς λόγους. Ονομάζομαι …… και είμαι ερευνήτρια/ης σε αυτό το πρόγραμμα. 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ ΟΤΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

      

    

ΔΗΜΟΣ:   ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:   

      
ΠΕΡΙΟΧΗ:   ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:   

      ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ:    ΑΡΧΙΚΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ:   

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:   ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ:   

      
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      

      



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

98 
 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΡ.Α1 

 

Θα ήθελα να μου πείτε τι από τα παρακάτω είστε: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ   

 Έλληνας/ίδα υπήκοος  ..........................................................................................................  1 

 Παλλινοστούντας/Ομογενής  ..................................................................................................  2 

 Μετανάστης/στρια ................................................................................................................  3 

 ΔΑ .....................................................................................................................................  99 

 

ΕΡ.Α2 Φύλο ερωτώμενου: 

 Άνδρας ...............................................................................................................................  1 

 Γυναίκα ..............................................................................................................................  2 

 

ΕΡ.Α3 Ποιο έτος γεννηθήκατε; ....................................................................................  19 
  

 

ΚΑΤΑΤΑΞΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 

 18-25 ετών .........................................................................................................................  1 

 26-35 ετών  ........................................................................................................................  2 

 36-50 ετών .........................................................................................................................  3 

 51-70 ετών .........................................................................................................................     4 

 71 και άνω ..........................................................................................................................  5 

 ΔΑ .....................................................................................................................................  99 

 

ΕΡ.Α4 Ποια είναι η οικογενειακή/προσωπική σας κατάσταση; 

 Έγγαμος/η ..........................................................................................................................  1 

 Συμβίωση (με ή χωρίς συμφωνητικό)  .....................................................................................  2 

 Διαζευγμένος/η ....................................................................................................................  3 

 Σε διάσταση .........................................................................................................................  4 

 Χήρος/Χήρα ........................................................................................................................     5 

 Σταθερή συντροφική σχέση ...................................................................................................  6 

 Μόνος και δεν αναζητώ συντροφική σχέση ..............................................................................  7 

 Μόνος και αναζητώ συντροφική σχέση ....................................................................................  8 

 Μόνος πατέρας ....................................................................................................................  9 

 Μόνη μητέρα .......................................................................................................................  10 

 Ανύπανδρη μητέρα ...............................................................................................................  11 

 ΔΑ......................................................................................................................................  99 
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Η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  

ΕΡ.Α5 Ποια είναι η σεξουαλικότητα σας; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

 Ετερόφυλος/η  .....................................................................................................................  1 

 Ομοφυλόφιλος/η  .................................................................................................................  2 

 ΔΑ......................................................................................................................................  99 

 

ΕΡ.Α6 Από πόσα μέλη αποτελείται το νοικοκυριό σας; ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.  

 

 

ΕΡ.Α7 Αναφέρετε τον αριθμό των ανήλικων παιδιών 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.  

 

 

ΕΡ.Α8 Αναφέρετε τον αριθμό των ενήλικων παιδιών 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.  

 

 

ΕΡ.Α9 Έχετε κάποια ασφάλιση; 

 Ναι .....................................................................................................................................  1 

 Όχι.....................................................................................................................................  2 

 

Παρακαλώ, δηλώστε τον τύπο της ασφάλισης σας 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     

ΕΡ.Α10 Είστε κάτοχος  

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Κύριας κατοικίας ..................................................................................................................    

 Εξοχικής κατοικίας ................................................................................................................    

 Αυτοκινήτου ........................................................................................................................    

 Μοτοσικλέτας  ......................................................................................................................     

 Σκάφους .............................................................................................................................    

 Άλλο. Αναφέρετε ποιο ...........................................................................................................    

 

ΕΡ.Α11 

 

 

 

 

ΕΡ.Α14 

Καθεστώς χρήσης κατοικίας: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
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 Ενοικιαστής .........................................................................................................................  1 

 Ιδιοκτήτης χωρίς υποχρεώσεις δανείου ....................................................................................  2 

 Ιδιοκτήτης με υποχρεώσεις στεγαστικού δανείου ......................................................................  3 

 
Φιλοξενούμενος/η ................................................................................................................  

4 

 Άλλο. Αναφέρετε ποιό ...........................................................................................................   

 

 

 

 

ΕΡ.Α12 Αναφέρετε τον αριθμό των δωματίων εκτός μπάνιου και κουζίνας: 

  .........................................................................................................................................   

 

ΕΡ.Α13 
 

 
 
ΕΡ.A16 

Πως θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα της κατοικίας σας; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

 Σε πολύ καλή κατάσταση .......................................................................................................  1 

 Σε καλή κατάσταση ..............................................................................................................  2 

 Έχει κάποια προβλήματα .......................................................................................................  3 

 Έχει σοβαρά προβλήματα (υγρασία, μεγάλες φθορές χωρίς θέρμανση)......................................... 4 

 ΔΑ......................................................................................................................................  99 

 

ΕΡ.A14 Πόσο καλά τα καταφέρνετε με τα οικονομικά σας; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

 Πολύ άνετα .........................................................................................................................  1 

 Άνετα .................................................................................................................................  2 

 Ίσα - ίσα τα καταφέρνω ........................................................................................................  3 

 Τα καταφέρνω δύσκολα ........................................................................................................  4 

 Πολύ δύσκολα .....................................................................................................................  5 

 ΔΑ......................................................................................................................................  99 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

ΕΡ.Β1 Ποια είναι παρούσα εργασιακή σας κατάσταση; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

 Εργαζόμενος/η .....................................................................................................................  1 

 Άνεργος/η ...........................................................................................................................  2 

 Οικονομικά μη ενεργός/η .......................................................................................................  3 

 Κανένα από τα παραπάνω ......................................................................................................  4 

 ΔΑ ......................................................................................................................................  99 

 

 

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β3 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 1 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β1 

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Β21-Β23 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 2 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β1   

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β2, Β16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Β21-Β23 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 3 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β1 

   

 

 

 

ΕΡ.Β2 Ιδιότητα των οικονομικά μη ενεργών:  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

 Φοιτητής/τρια ......................................................................................................................  1 

 Συνταξιούχος/α ....................................................................................................................  2 

 Εισοδηματίας........................................................................................................................  3 

 Ασχολούμενη με τα οικιακά ....................................................................................................  4 

 Άλλο τι; (Να γραφτεί η άλλη ιδιότητα) .....................................................................................   

 
 

ΕΡ.Β3  Ποια είναι η κύρια εργασίας σας;  

  ..........................................................................................................................................  

 

 

 

 

ΕΡ.Β4.α  Ποιο είναι το εργασιακό σας καθεστώς;  

 Μόνιμη εργασιακή σχέση...................................................................................................... 1 

 Σύμβαση αορίστου χρόνου.................................................................................................... 2 

 Σύμβαση ορισμένου χρόνου.................................................................................................. 3 

 Προσωρινή απασχόληση χωρίς συμβόλαιο............................................................................... 4 

 Μαύρη εργασία................................................................................................................... 5 
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 ΔΑ.................................................................................................................................... 99 

 Άλλο. Αναφέρετε ποιο..........................................................................................................  

 

 

 

 

ΕΡ.Β4.β  Πόσες ώρες εργαστήκατε το τελευταίο εξάμηνο;  

  ..........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

ΕΡ.Β4.γ  Περιγράψτε ορισμένες από τις βασικές σας δραστηριότητες:  

  .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................  
 

 

 

ΕΡ.Β5 Περιγράψτε την παρούσα εργασιακή σας θέση:    

 Εργοδότης /τρια  ..................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

1 

 Αυτοαπασχολούμενος/η .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2 

 Μισθωτός/η .........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3 

 Χωρίς μισθό σε οικογενειακή επιχείρηση ..................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

4 

 Άλλο τι; (Να γραφτεί η εργασιακή θέση) ..................................................................................   

 
 

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β6, Β7 ΚΑΙ Β8 ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β5  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β6 (Β6.1-Β6.5)  ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β7 (Β7.1-Β7.5) ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β8 (Β8.1-Β8.5) ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β9 (Β9.1-Β9.5) ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 2 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β5  

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β10 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 3 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β5  

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Β21-Β23 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 4 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Β5 
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ΕΡ.Β6 Είστε εργοδότης/ιδιοκτήτης επιχείρησης με 10 και άνω εργαζομένους;  

 Ναι .....................................................................................................................................  1 

 Όχι .....................................................................................................................................  2 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡ.Β6.1 Είστε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης ή εταιρείας; 

 

 

 

 

 

 

                             

Ιδιοκτήτης: 

 

 

Συνιδιοκτήτης: 

  

Ναι ......................................................................................................................................  1 

               Όχι ......................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ ..................................................................................................................... ..... 99 

  

  

ΕΡ.Β6.2  Αναφέρετε τη νομική μορφή της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεσθε. 

 

 

 .........................................................................................................................................................  

   

 

ΕΡ.Β6.3  Τι είδους προϊόντα παράγετε ή τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε; 

 

 

 ...........................................................................................................................................................  

   

 

 

ΕΡ.Β6.4 Ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού;  

 

 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

ΕΡ.Β6.5 Ποια είναι τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού;  

 

 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

ΕΡ.Β7 Είστε εργοδότης/ιδιοκτήτης επιχείρησης με 5 έως 9 εργαζομένους;  

Ναι...................................................................................................................................... 1 

                Όχι......................................................................................................................................  2 

              Δεν απαντώ......................................................................................................................... 

 

99 
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 Ναι .....................................................................................................................................  1 

 Όχι .....................................................................................................................................  2 

 

 

 

ΕΡ.Β7.1 Είστε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης ή εταιρείας; 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Ιδιοκτήτης: 

  

Ναι ......................................................................................................................................  1 

               Όχι ......................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ ..........................................................................................................................  99 

 

Συνιδιοκτήτης: 

  

Ναι ......................................................................................................................................  1 

               Όχι .....................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ .........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

99 

 

 

ΕΡ.Β7.2  Αναφέρετε τη νομική μορφή της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεσθε. 

 

 

 .........................................................................................................................................................   

 

  

 

 

ΕΡ.Β7.3  Τι είδους προϊόντα παράγετε ή τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε; 

 

 

 .........................................................................................................................................................  

   

 

ΕΡ.Β7.4 Ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού; 

 

 

 .........................................................................................................................................................  

   

 

ΕΡ.Β7.5 Ποια είναι τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού;  

 

 

 .........................................................................................................................................................  

…..   

 

 

Ναι .....................................................................................................................................  1 

  Όχι ....................................................................................................................................  2 

 

 

 

ΕΡ.Β8 Είστε εργοδότης/ιδιοκτήτης επιχείρησης με 2 (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας) έως 4 

εργαζόμενους; 

 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 

 

εργαζόμενους 
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 Ιδιοκτήτης: 

  

 

Συνιδιοκτήτης: 

  

 

 

 

 

 

 

            

 Ιδιοκτήτης: 

  

 

Συνιδιοκτήτης: 

ΕΡ.Β8.1 Είστε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης ή εταιρείας; 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι ................................................................................................................................  1 

               Όχι .................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ ..................................................................................................................... 99 

Ναι ....................................................................................................................................  1 

               Όχι .....................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ .........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

99 

ΕΡ.Β8.2  Αναφέρετε τη νομική μορφή της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεσθε. 

 

 

 ........................................................................................................................................................  

  

ΕΡ.Β8.3  Τι είδους προϊόντα παράγετε ή τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε; 

 

 

 .........................................................................................................................................  

  

ΕΡ.Β8.4 Ποιός είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού; 

 

 

 .....................................................................................................................................................  

 

ΕΡ.Β8.5 Ποια είναι τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού;  

 

 

 .....................................................................................................................................................  

 

ΕΡ.Β9 Είστε αυτοαπασχολούμενος εργοδότης (0 υπαλλήλους);   

 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 

 

εργαζόμενους 

 

 

Ναι ......................................................................................................................................  1 

               Όχι ................................................................................................................................... .. 2 

ΕΡ.Β9.1 Είστε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης ή εταιρείας; 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι ................................................................................................................................  1 

               Όχι .................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ ..................................................................................................................... 99 
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ΕΡ.Β9.4 Ποιος είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού; 

 

 

 .........................................................................................................................................................  

   

ΕΡ.Β9.5 Ποια είναι τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού;  

 

 

 .........................................................................................................................................................  

   

 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡ.Β12  Εμπλέκεστε άμεσα στην λήψη τέτοιων αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης ή τον 

έλεγχο σε υφιστάμενους; 

Ναι .....................................................................................................................................  1 

Όχι ....................................................................................................................................  2 

 

Ναι ....................................................................................................................................  1 

               Όχι .....................................................................................................................................  2 

               Δεν απαντώ .........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

99 

ΕΡ.Β9.2  Αναφέρετε τη νομική μορφή της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεσθε. 

 

 

 ........................................................................................................................................................  

  

ΕΡ.Β9.3  Τι είδους προϊόντα παράγετε ή τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε; 

 

 

 ........................................................................................................................................................  

……  

ΕΡ.Β10 Ποιο είναι το είδος της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεσθε (δημόσιο ή ιδιωτικό);  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................   

 

ΕΡ.Β11 Αναφέρετε την επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεσθε;  

 ........................................................................................................................................................   
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ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β12 

  

ΕP.Β12.1 Σε ποιες από τις παρακάτω αποφάσεις εμπλέκεστε άμεσα; 

 

(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες 
που παρέχει η επιχείρηση ........................................................................................................  1 

(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ....................  2 

(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασίας στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό όγκο που 
παράγεται .............................................................................................................................  3 

(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους εργασίας 

και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στον εργασιακό χώρο ....................................................  4 

(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από τους 

υφιστάμενους ........................................................................................................................ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β13 

 

ΕΡ. Β13.1     Πόσους  εργαζομένους εποπτεύετε άμεσα; ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 

 .........................................................................................................................................   

  

 

ΕΡ.Β14     Ποιος από τους παρακάτω τίτλους θα περιέγραφε καλύτερα τη θέση που κατέχετε εντός της  

επιχείρησης ή του οργανισμού; 

ΕΡ.Β13 Είναι μέσα στα εργασιακά σας καθήκοντα,  η εποπτεία της εργασίας άλλων εργαζομένων ή η 

καθοδήγηση άλλων εργαζομένων; 

 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 

 

εργαζόμενους 

 

 

Ναι ....................................................................................................................................  1 

              Όχι....................................................................................................................................  2 

              Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων ......................  1 

              Διευθυντική θέση με εποπτεία των υφισταμένων αλλά χωρίς αρμοδιότητες λήψης απόφασης ...........  2 

              Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων αλλά χωρίς την εποπτεία υφισταμένων.......... 
…............................................................................................................ 

   3 

              Μη-διευθυντική θέση ............................................................................................................ 4 

 Άλλο. Αναφέρετε ποιο...........................................................................................................  
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ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΤΑΛΕΝΤΑ 

 

ΕΡ. Β15  Ποιο είναι το επάγγελμά σας (εάν συνταξιούχος ποιο ήταν το επάγγελμά του πριν 

συνταξιοδοτηθεί);     ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

 

 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ Β16 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΕΡ.Β16 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

  

 

 Μερικές τάξεις του δημοτικού .................................................................................................  1 

 Δημοτικό .............................................................................................................................  2 

 Γυμνάσιο .............................................................................................................................  3 

 Λύκειο.................................................................................................................................  4 

 Μέση τεχνική Σχολή ..............................................................................................................  5 

 ΙΕΚ .....................................................................................................................................  6 

 ΤΕΙ-ΑΕΙ ...............................................................................................................................  7 

 Μεταπτυχιακό ......................................................................................................................  8 

 Διδακτορικό .........................................................................................................................  9 

 

 

Να σημειωθεί η ειδικότητα που απέκτησε ο ερωτώμενος σε περίπτωση που αποφοίτησε από Μέση 

τεχνική σχολή, ΙΕΚ, ΤΕΙ-ΑΕΙ, ή είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού, Διδακτορικού. 

Υψηλόβαθμοι επαγγελματίες (δικαστές, εισαγγελείς, γιατροί, πανεπιστημιακοί, αρχιτέκτονες, 
πολιτικοί μηχανικοί)........................................................................................................... 

..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 

Καθηγητής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης  ......................................................................... … 2 

Διευθυντής…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 .......................................................................................................................................  

3 

Δάσκαλος .........................................................................................................................  4 

Δεξιοτέχνης (π.χ. μουσικός) ................................................................................................  5 

Τεχνικός διευθυντής ..........................................................................................................  6 

Υπάλληλος πωλήσεων ........................................................................................................  7 

Χειρώνακτας μη δεξιοτέχνης ...............................................................................................  8 

Στρατιωτικός .....................................................................................................................  9 

Αστυνομικός .....................................................................................................................  10 

Γεωργός-Κτηνοτρόφος .......................................................................................................  11 

Απασχολούμενος με προσωπικές εργασίες (Καθαριότητα, οικιακοί υπάλληλοι, κομμωτές, 
επιστάτες, προσωπικό ασφαλείας, μάγειροι κτλ ......................................................................  12 

Άλλο. Αναφέρετε ποιο ........................................................................................................   
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 ................................................................................................................................................... ….  

  

 

ΕΡ.Β17  Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι που κατέχετε συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας εργασιακής 

σας θέσης; 

 

 

 .........................................................................................................................................   

..  

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β18-Β20 ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ) 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΕΡ.Β18 Κατατάξτε την εργασία σας με βάση την παρακάτω κλίμακα: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

 

           

ΕΡ.Β19 Έχετε δεύτερη απασχόληση;  

 Ναι .....................................................................................................................................  1 

 Όχι .....................................................................................................................................  2 

 

 

ΕΡ. Β19.1 Τι είδους εργασία κάνετε; Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα ή δραστηριότητες σας; 

              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

                

ΕΡ. Β19.2 Σε αυτή την δεύτερη εργασία:  

Έχετε εργοδότη .....................................................................................................................  1 

Είστε αυτοαπασχολούμενος .....................................................................................................  2 

Είστε συμβοηθών μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση................................................................. 

..................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

3 

Υψηλή αυτονομία ..............................................................................................................  1 

Σχετική υψηλή αυτονομία ...................................................................................................  2 

Μέτρια αυτονομία............................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

3 

Χαμηλή αυτονομία .............................................................................................................  4 

Καμία αυτονομία ...............................................................................................................  5 
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Άλλο. Αναφέρετε ποιο.............................................................................................................  

 

ΕΡ. Β19.3 Πόσες ώρες την εβδομάδα απασχολείσθε σε αυτή τη δεύτερη εργασία; (ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

 .........................................................................................................................................   

  

 

ΕΡ. Β19.4 Πόσες ώρες την εβδομάδα απασχολείσθε στην κύρια απασχόληση σας; (ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

 .........................................................................................................................................  

   

ΕΡ.Β20 Πόσες ώρες συνήθως εργάζεσθε ανά εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων ωρών πληρωμένης και 

απλήρωτης εργασίας; 

 

 ................................................................................................................................................  

  

   

 ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β21-Β23 ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

 
ΕΡ.Β21 Ποιο είναι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

διαφορετικές πηγές, όπως μισθοί, υπερωρίες, εισοδήματα από ενοίκια, δεύτερη απασχόληση, 

συντάξεις κ.τ.λ.; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

 

 Κάτω των 500 ευρώ ..............................................................................................................  1 

 501-1000 ευρώ ....................................................................................................................  2 

 1001-2000 ευρώ ..................................................................................................................  3 

 2001-3000 ευρώ ..................................................................................................................  4 

 3001 ευρώ και πάνω .............................................................................................................  5 

 ΔΑ  .....................................................................................................................................  99 

 

ΕΡ.Β22 Πόσα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αυτό 

το εισόδημα του νοικοκυριού; ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 ...................................................................................................................................................   

  

ΕΡ.Β23 Αναφέρετε τις πηγές από τις οποίες προέρχεται το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας (μισθοί, 

συντάξεις, ενοίκια, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα, επιδόματα). 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 

 

εργαζόμενους 

 

 

 

 .........................................................................................................................................   
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 Γ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Γ1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ 

 

ΕΡ.Γ1.1 Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, μπορείτε να σκεφτείτε εάν υπήρξαν γεγονότα που να προκάλεσαν 

μεγάλες αλλαγές στην ζωή σας; 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

 

ΕΡ.Γ1.2 Κατά τα τελευταία 2 χρόνια, ήρθατε αντιμέτωπος/η με κάποιο απροσδόκητο γεγονός που να προκάλεσε κάποιου 

είδους κρίση σε σας προσωπικά ή σε κάποιο μέλος της οικογένειας σας; Παρακαλώ, δώστε μια απάντηση 

τσεκάροντας √  (Ναι/Όχι) σε όλα τα κουτάκια: 

    
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ   

 - Σοβαρό ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός………………………………………………………………………………………   

 - Σοβαρή ασθένεια ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

 - Νοσηλεία σε νοσοκομείο για σοβαρό παθολογικό – ιατρικό λόγο…………………………………………………… 
  

 - Απώλεια ενός μέλους της οικογένειας ή ενός στενού φίλου…………………………………………………………… 
  

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ   

 - Διαζύγιο/Διάσταση…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 - Διάλυση δεσμού……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Ερωτική απογοήτευση/απόρριψη…………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Προβλήματα με το γάμο…………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 
  

 - Απώλεια εργασιακής θέσης - Απόλυση……………………………………………………………………………………………   

 - Χρεοκοπία της επιχείρησης……………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Εργασιακή επισφάλεια ή επίσχεση …………………………………………………………………………………………………   

 - Άνεργος/η 12 μήνες και άνω…………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Σε διαθεσιμότητα……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Μετάταξη ή μεταφορά σε χειρότερη εργασιακή θέση………………………………………………………………………   



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

112 
 

 - Μέλος ή μέλη του νοικοκυριού εκτός εργασίας………………………………………………………………………………   

 - Συστηματική αναζήτηση εργασίας χωρίς αποτέλεσμα…………………………………………………………………… 
  

     
 
 

 

  
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
  

 -Σημαντικά οικονομικά προβλήματα - Αδυναμία πληρωμής λογαριασμών και 

δανείων………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 - Περικοπή μισθού ή σύνταξης…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 - Ενόχληση από εισπρακτικές εταιρείες …………………………………………………………………………………………… 
  

 - Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή μισθού……………………………………………………………………………… 
  

 - Διακοπή χορήγησης επιδόματος…………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Αναγκάστηκα να παραδώσω πινακίδες ………………………………………………………………………………………… 
  

 - Αναγκάστηκα/με να μεταναστεύσω/με…………………………………………………………………………………………   

 -Αναγκάστηκα να πάω σε τοκογλύφο……………………………………………………………………………………………… 
  

 - Αναγκάστηκα να φάω από συσσίτιο……………………………………………………………………………………………… 
  

 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
  

 - Θύμα σωματικής επίθεσης……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 - Απόπειρα αυτοκτονίας……………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Θύμα κλοπής ή διάρρηξης……………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Πυρκαγιά…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
  

 - Προβλήματα με το νόμο………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Αποτυχία σε εξετάσεις/υποεπίδοση………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη/διακοπή κύησης…………………………………………………………………………………… 
  

 - Αλλαγή κοινωνικής θέσης………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 - Άλλο. Αναφέρετε ποιο……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

 

 

 

 

Γ2. ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΑΠΩΛΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ2.1 Αντιμετωπίζετε εσείς προσωπικά, ή κάποιο μέλος της οικογένειας σας κάποιο χρόνιο πρόβλημα 
υγείας; Εάν ναι, κατά πόσο έχει επηρεάσει την ποιότητα ζωής σας και κατά πόσο έχετε προσαρμοστεί 
σε αυτό;  
 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ2.2 Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξαν κάποια σοβαρά ιατρικά γεγονότα σε σχέση με την υγεία σας, 
σε σας προσωπικά ή σε κάποιο μέλος της οικογένειας; Το γεγονός αυτό είχε αντίκτυπο στην ψυχική 
σας υγεία; Και πώς αυτό το αντιμετωπίσατε; 
 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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ΕΡ.Γ2.3 Τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξε κάποια απώλεια αγαπημένου σας προσώπου; Αν ναι, η απώλεια 
αυτή πόσο επηρέασε την ψυχική σας κατάσταση; Και με ποιο τρόπο αντιμετωπίσατε αυτή τη 

δυσκολία; 
 
  ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ3. ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.1 Ποιά είναι η τωρινή σας εργασία;  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 
 

ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Γ3.10 

 

 

ΕΡ.Γ3.2 Πόσο χρόνια είστε σε αυτή τη δουλειά;  

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

    

 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.3 Ποιές είναι οι βασικές σας δραστηριότητες; 
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 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 

 
 

ΕΡ.Γ3.5 Τι σας ευχαριστεί περισσότερο στη δουλειά σας; 

 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.6 Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εργασία σας; Α ναι, ποιά είναι αυτά; 

 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..................…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.7 Έχετε κάνει διαφορετικές δουλειές κατά το παρελθόν; Αν ναι, τι είδους δουλειές; 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 

ΕΡ.Γ3.8 Αναμένετε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη δουλειά σας; Αν ναι, τι είδους αλλαγές; 

 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ΕΡ.Γ3.4 Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξε κάποιο γεγονός σοβαρό ή κάποια σημαντική αλλαγή σε 

σχέση με τη δουλειά σας; Αν ναι, ποιο/α ήταν αυτό/α; 
 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  Γ3.16 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ3.10-Γ3.16 ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΣΤΙΓΜΗ 

 

 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.11 Πόσα χρόνια είστε άνεργος; 
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.12 Κατά πόσο και με ποιο τρόπο σας έχει επηρεάσει ψυχολογικά αυτή η κατάσταση; 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ3.13 Πόσα χρόνια ήσασταν στην τελευταία σας δουλειά; Ποιές ήταν οι βασικές σας δραστηριότητες;  
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

ΕΡ.Γ3.9 Σε γενικές γραμμές, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την εργασία σας; 
 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

ΕΡ.Γ3.10 Ποια ήταν η τελευταία σας εργασία; 
 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...... 
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ΕΡ.Γ3.14 Τι μέσα χρησιμοποιείτε για να βρείτε μια θέση εργασίας;  
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

  

 
 
 

ΕΡ.Γ3.15 Ποια είναι τα βασικά εμπόδια για να βρείτε μια καινούργια εργασία; 

 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

   
 

ΕΡ.Γ3.16 Έχετε ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα; Αν ναι, μπορείτε να την περιγράψετε; 
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Γ4. OIKONOMIKA 

 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ4.1 Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή ως προς την οικονομική σας 
κατάσταση; Αν ναι, ποια είναι αυτή; 
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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ΕΡ.Γ4.2 Χρειάστηκε το χρονικό αυτό διάστημα να δανειστείτε από κάποιον χρήματα; Αν ναι, από ποιόν; 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΡ. Γ4.4 Εάν σκεφτείτε τη ζωή σας μέχρι τα 18 σας χρόνια, πόσο δύσκολο ήταν για την οικογένεια 
σας να ανταποκριθεί σε βασικές υλικές ανάγκες; 

 

 Καθόλου δύσκολο ................................................................................................................  1 

 Κάπως δύσκολο ...................................................................................................................  2 

 Πολύ δύσκολο .....................................................................................................................  3 

 ΔΑ ................................................................................................................................. …… 99
9  

 

 

 

 

 

 

ΕΡ.Γ4.5 Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να ανταποκριθείτε 
σε βασικές υλικές ανάγκες: 

Κ
Α

Θ
Ο

Λ
Ο

Υ
  

Δ
Υ

Σ
Κ

Ο
Λ

Ο
 

Κ
Α

Π
Ω

Σ
 

Δ
Υ

Σ
Κ

Ο
Λ

Ο
 

 

Π
Ο

Λ
Υ

 

Δ
Υ

Σ
Κ

Ο
Λ

Ο
 

  
  

  
  
  

Δ
Ε

Ν
 

 Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Ζ
Ε
Ι
 

  

Δ
Ε

Ν
  

Α
Π

Α
Ν

Τ
Ω

 

Γ4.5.1 Στα χρόνια της νεότητας (18-35); 
1 2 3 

88 99 

Γ4.5.2  Στα χρόνια της μέσης ηλικίας (35-50); 
1 2 3 

88 99 

Γ4.5.3 Μετά τη μέση ηλικία (50-65); 
1 2 3 

88 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ5. ΓΑΜΟΣ/ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 

 

 

ΕΡ.Γ4.3 Σε γενικές γραμμές, πώς αισθάνεστε σε σχέση με τα οικονομικά σας; Και πώς αυτά σας επηρεάζουν 
ψυχολογικά; 
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ Γ5.1-Γ5.5 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ Ή ΣΕ 

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ Γ5.7 ΚΑΙ Γ5.8 ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 

 

ΕΡ.Γ5.1 Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υπήρξε κάποιο γεγονός σοβαρό ή σημαντική αλλαγή σε σχέση με το 
γάμο ή τη σχέση σας; Αν ναι, ποιο ήταν αυτό; 
 ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ5.2 

 

Σε γενικές γραμμές, πόσο καλά θα λέγατε ότι τα πάτε με τον/την σύζυγο/σύντροφο σας; Θα λέγατε 
ότι υπάρχουν προβλήματα στο γάμο ή τη σχέση σας; Αν ναι, ποια είναι αυτά; 
 ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ5.4 Ποιες είναι οι δυνατές και οι αδύναμες πλευρές του γάμου ή της σχέσης σας;  
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ5.3 Όταν υπάρχουν μεταξύ σας διαφωνίες, τι αφορούν συνήθως; Και πώς τις επιλύετε; 
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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ΕΡ.Γ5.5 Ποιά είναι τα πράγματα τα οποία σας συνδέουν και κάνετε συνήθως από κοινού; 

 

1. Ποιά πράγματα σας αρέσει να κάνετε συνήθως από κοινού; 
 

2. Ποιά πράγματα σας αρέσει να κάνετε συνήθως από κοινού; 
 

3. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

4. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

5. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ Γ5.6 ΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΡ. Γ5.6 Πόσο καλά νιώθετε ότι αντιμετωπίζετε τις καθημερινές απαιτήσεις της γονεικότητας;   

 Καθόλου καλά .....................................................................................................................  1 

 Όχι πολύ καλά .....................................................................................................................  2 

 Σχετικά καλά .......................................................................................................................  3 

 Πολύ καλά ..........................................................................................................................  
4 

 ΔΑ .....................................................................................................................................  
99 

 
 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ5.7 Πώς νιώθετε που είστε μόνος/η χωρίς συντροφική σχέση; 

 

6. Ποιά πράγματα σας αρέσει να κάνετε συνήθως από κοινού; 
 

7. Ποιά πράγματα σας αρέσει να κάνετε συνήθως από κοινού; 
 

8. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

9. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

10. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 

 
 

ΕΡ.Γ5.8 Πώς πιστεύετε ότι αυτή η προσωπική σας κατάσταση μπορεί να αλλάξει; (Με ποιο τρόπο ή με ποιες 
ευκαιρίες)  

 

11. Ποιά πράγματα σας αρέσει να κάνετε συνήθως από κοινού; 
 

12. Ποιά πράγματα σας αρέσει να κάνετε συνήθως από κοινού; 
 

13. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

14. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

15. Όταν είστε με τον σύζυγο/σύντροφο σας, σας αρέσουν τα ίδια πράγματα; 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 

Γ6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 

 
 
 
 
 

ΕΡ.Γ6.1 Ποιες είναι οι δραστηριότητες ή οι συγκεκριμένες ασχολίες που είναι για σας πηγή ευχαρίστησης; 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 
 

ΕΡ.Γ6.2 Πως θα χαρακτηρίζατε την κοινωνική σας ζωή; 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  
 
 
 

ΕΡ.Γ6.3 Πότε ήταν η τελευταία φορά  που κάνατε διακοπές; 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ΕΡ.Γ6.4 Πόσο συχνά: 
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Γ6.4.1. Πηγαίνετε στο θέατρο 
1 2 3 

88 

Γ6.4.2 Πηγαίνετε στο σινεμά 
1 2 3 

88 

Γ6.4.3 Πηγαίνετε σε μια παράσταση χορού, 
συναυλία, φεστιβάλ κ.α. 

1 2 3 
88 

Γ6.4.4 Παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
καλλιτεχνικά γεγονότα 

1 2 3 
88 

Γ6.4.5 Επισκέπτεστε μουσεία/μνημεία κ.α. 
1 2 3 

88 

Γ6.4.6 Κάνετε εκδρομές περιήγησης και 

δραστηριότητες σχετικά με τη φύση 
1 2 3 

88 

Γ6.4.7  Ακούτε μουσική και διαβάζετε λογοτεχνία 
1 2 3 

88 
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Γ7. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

ΕΡ.Γ7.2 
Αντιμετωπίζετε το/τα πρόβλημα/ματα ή τις δυσκολίες που σας απασχολούν: 

 Παρακαλώ, δώστε μια απάντηση τσεκάροντας √  (Ναι/Όχι) σε όλα τα κουτάκια: 

    
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 - Αναζητώντας την πρακτική τους επίλυση......................................................................   

 - Αναζητώντας την στήριξη των κοντινών μου ανθρώπων................................................. 
 

  

 - Κάνοντας δραστηριότητες που με ευχαριστούν.............................................................. 
  

 - Δουλεύοντας με τον εαυτό μου και αλλάζοντας την οπτική μου....................................... 
  

 - Πιστεύοντας στη δύναμη του θεού, διαβάζοντας Αγία Γραφή, μιλώντας στον πνευματικό 

μου...........................................................................................................................   

 - Συμμετέχοντας στα κοινά...........................................................................................   

 - Αλλάζοντας τον τρόπο προσέγγισης τους...................................................................... 

 

  

 - Αγνοώντας τα.......................................................................................................... 
  

 - Κάπνισμα και Αλκοόλ................................................................................................ 
  

 Άλλο. Αναφέρετε ποιο................................................................................................. 
  

 

ΕΡ.Γ7.3 Συνολικά, πώς αξιολογείτε τη ψυχική σας κατάσταση; ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ  

 Πολύ ικανοποιητικά ..............................................................................................................  1 

 Αρκετά ικανοποιητικά ............................................................................................................  2 

 Λίγο ικανοποιητικά ...............................................................................................................  3 

 Καθόλου ικανοποιητικά .........................................................................................................  4 

 ΔΑ..................................................................................................................................... 99 

 

 

Δ. ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ 

 

ΕΡ.Γ7.1 

 

Υπάρχουν δυσκολίες στην ζωή σας που διαιωνίζονται και σας απασχολούν πολύ; 

 

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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Τώρα θα περιγράψω κάποιες καταστάσεις για τις οποίες θα ήθελα να μου πείτε εάν αληθεύουν, αν 

αληθεύουν εν μέρει ή αν δεν αληθεύουν καθόλου για εσάς αυτή τη στιγμή. 

ΕΡ.Δ  
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Δ1. Προσπαθείτε να αναλάβετε πάρα πολλά 

πράγματα κάθε φορά. 

 

1 2 3 88 99 

Δ2. Πιέζεστε πολύ για να είστε σαν τους άλλους 

ανθρώπους. 
1 2 3 88 99 

Δ3. Οι άλλοι περιμένουν υπερβολικά πολλά από εσάς. 

 

1 2 3 88 99 

Δ4. Δεν έχετε αρκετά χρήματα να αγοράσετε αυτά 

που εσείς ή τα παιδιά σας έχουν ανάγκη. 

 

1 2 3 88 99 

Δ5. Έχετε μακράς διάρκειας χρέος ή δάνειο. 

 

1 2 3 88 99 

Δ6. Το νοίκι ή το στεγαστικό σας δάνειο είναι μεγάλο. 

 

1 2 3 88 99 

Δ7. Δεν έχετε αρκετά χρήματα για να κάνετε 
διακοπές. 

1 2 3 88 99 

Δ8. Δεν έχετε αρκετά χρήματα για να πληρώσετε τη 
δόση του δανείου για το σπίτι. 
 

1 2 3 88 99 

Δ9. Έχετε περισσότερη δουλειά να κάνετε σε σχέση 

με τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

 

1 2 3 88 99 

Δ10. Το αφεντικό σας ελέγχει διαρκώς τι κάνετε στη 

δουλειά σας. 

 

1 2 3 88 99 

Δ11. Θέλετε να αλλάξετε εργασία ή καριέρα αλλά δεν 

έχετε τις κατάλληλες ευκαιρίες να το κάνετε. 

 

1 2 3 88 99 

Δ12. Η δουλειά σας συχνά σας δημιουργεί αίσθημα 

πνευματικής και σωματικής κόπωσης. 

 

1 2 3 88 99 

I13. Θέλετε να πετύχετε περισσότερα στη δουλειά 

σας αλλά οι καταστάσεις δεν το επιτρέπουν. 

 

1 2 3 88 99 

Δ14. Δεν πληρώνεστε αρκετά γι’ αυτό που κάνετε. 

 

1 2 3 88 99 

Δ15. Η δουλειά σας είναι βαρετή και μονότονη. 1 2 3 88 99 

Δ16. Ψάχνετε για δουλειά αλλά δεν βρίσκετε αυτό 
που θέλετε. 
 

1 2 3 88 99 

Δ17. Έχετε πολλούς καυγάδες με τον σύντροφο σας. 

 

1 2 3 88 99 

Δ18. Ο δεσμός σας, σας καταπιέζει. 

 

1 2 3 88 99 

Δ19. Ο σύντροφος σας δεν σας καταλαβαίνει.  

 

1 2 3 88 99 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

124 
 

Δ20. Ο σύντροφος σας προσδοκά υπερβολικά πολλά 

από εσάς. 

 

1 2 3 88 99 

Δ21. Δεν παίρνετε όσα αξίζετε από τη σχέση σας. 

 

1 2 3 88 99 
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Δ22. Ο σύζυγός σας δε σας φροντίζει αρκετά. 

 
1 2 3 88 99 

Δ23. Ο σύζυγος σας δεν είναι αρκετά αφοσιωμένος 

στη σχέση σας. 

 

1 2 3 88 99 

Δ24. Η σχέση αυτή δεν καλύπτει τις σεξουαλικές σας 

ανάγκες. 
1 2 3 88 99 

Δ25. Ο σύντροφός σας, σας απειλεί συνεχώς ότι θα 

σας εγκαταλείψει ή ότι θα βάλει τέλος στη σχέση σας. 
1 2 3 88 99 

Δ26. Αναρωτιέστε αν θα παντρευτείτε ποτέ. 1 2 3 88 99 

Δ27. Σας φαίνεται δύσκολο να βρείτε κάποιον με τον 

οποίο να ταιριάζετε. 
1 2 3 88 99 

Δ28. Έρχεστε συχνά σε σύγκρουση με τον πρώην 

σύζυγό σας. 
1 2 3 88 99 

Δ29. Δε βλέπετε όσο συχνά θα θέλατε τα παιδιά σας 

από τον προηγούμενο σας γάμο. 
1 2 3 88 99 

Δ30. Αισθάνεστε πολλή μοναξιά. 1 2 3 88 99 

Δ31. Θα ευχόσασταν να μπορούσατε να κάνετε 

παιδιά αλλά δεν μπορείτε. 
 

1 2 3 88 99 

Δ32. Ένα από τα παιδιά σας φαίνεται πολύ 

δυστυχισμένο. 
1 2 3 88 99 

Δ33. Αισθάνεστε ότι τα παιδιά σας δεν σας 

υπολογίζουν. 
1 2 3 88 99 

I34. Η συμπεριφορά ενός από τα παιδιά σας, σας 

δημιουργεί έντονη ανησυχία. 
1 2 3 88 99 

Δ35. Ένα ή περισσότερα από τα παιδιά σας δεν τα 

καταφέρνουν καλά στο σχολείο ή τη δουλειά. 
1 2 3 88 99 

Δ36. Τα παιδιά σας δεν βοηθούν στις δουλειές του 

σπιτιού. 
1 2 3 88 99 
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Δ37. Ένα από τα παιδιά σας λείπει για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα από το σπίτι. 

 

1 2 3 88 99 

Δ38. Αισθάνεστε ότι το να είσαι μόνο νοικοκυρά δεν 

εκτιμάται αρκετά. 
1 2 3 88 99 

Δ39. Είστε υποχρεωμένος/η να πηγαίνετε σε 

κοινωνικά γεγονότα μόνος και δεν το θέλετε. 
1 2 3 88 99 

Δ40. Οι φίλοι σας είναι κακή επιρροή. 1 2 3 88 99 
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Δ41. Δεν έχετε αρκετούς φίλους. 

 

1 2 3 88 99 

Δ42. Δεν έχετε αρκετό χρόνο για τις αγαπημένες σας 

ασχολίες ελεύθερου χρόνου. 

 

1 2 3 88 99 

Δ43. Επιθυμείτε να ζήσετε μακριά από την οικογένεια 

σας. 
1 2 3 88 99 

Δ44. Θα θέλατε να μετακομίσετε αλλά δεν μπορείτε. 1 2 3 88 99 

Δ45. Το μέρος όπου μένετε είναι μολυσμένο και 

θορυβώδες. 
1 2 3 88 99 

Δ46. Η οικογένεια σας μένει υπερβολικά μακριά. 

 
1 2 3 88 99 

Δ47. Κάποιος στην οικογένεια σας ή στενό φιλικό 

πρόσωπο πάσχει από ένα χρόνιο νόσημα ή μιας 

μορφής αναπηρία. 

1 2 3 88 99 

Δ48. Η υγεία ενός από τους γονείς σας, του παιδιού 

σας ή του συζύγου/ συντρόφου σας είναι σε κακή 

κατάσταση και μπορεί να πεθάνει. 

1 2 3 88 99 

Δ49. Κάποιο μέλος της οικογένειας κάνει κατάχρηση 

ουσιών ή αλκοόλ. 
1 2 3 88 99 

Δ50. Ένα χρόνιο νόσημα από το οποίο πάσχετε δε 

σας επιτρέπει να κάνετε τα πράγματα που θα θέλατε. 
1 2 3 88 99 

Δ51. Είστε υπεύθυνος για τη φροντίδα ενός 

ηλικιωμένου γονέα ή ενός μέλους της οικογένειας σας 

σχεδόν καθημερινά. 

1 2 3 88 99 
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E. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 
 
 

E1. ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡ.E1 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα 
παρακάτω: 
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E1.1 Αισθάνομαι ότι έχω μικρό έλεγχο σε σχέση με τα 
πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου. 
 

1 2 3 4 5 

E1.2 Για ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζω, 
θεωρώ ότι δεν υπάρχει επίλυση. 
 

1 2 3 4 5 

E1.3. Λίγα είναι αυτά που μπορώ να κάνω ώστε να 
αλλάξω κάποια από τα πράγματα τα οποία με 
απασχολούν ιδιαίτερα. 

 

1 2 3 4 5 

E1.4. Συχνά αισθάνομαι αβοήθητος να αντιμετωπίσω 
προβλήματα και δυσκολίες της ζωής. 

 

1 2 3 4 5 

E1.5. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι η ζωή μου 
επιβάλει πράγματα. 

 

1 2 3 4 5 

E1.6. Το τι θα μου συμβεί στο μέλλον εξαρτάται 
κυρίως από μένα. 

1 2 3 4 5 

E1.7 Αν βάλω κάτι στο μυαλό μου, μπορώ να το 
καταφέρω. 
 

1 2 3 4 5 

 

 

E2. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 
 
 

ΕΡ.E2 Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα 
παρακάτω: 
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E2.1 Αισθάνομαι ότι σαν άνθρωπος έχω αρκετά καλά 
στοιχεία. 
 

1 2 3 4 5 
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E2.2 Αισθάνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος που αξίζω 

τουλάχιστον το ίδιο με τους άλλους. 
 

1 2 3 4 5 

E2.3 Μπορώ να κάνω πράγματα το ίδιο καλά όσο και 

οι άλλοι. 
 

1 2 3 4 5 

E2.4 Η άποψη για τον εαυτό μου είναι θετική. 
 

1 2 3 4 5 

E2.5 Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό 
μου. 
 

1 2 3 4 5 

E2.6 Σε γενικές γραμμές αισθάνομαι ότι έχω 
αποτύχει. 
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Z. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 
 
 

Z1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟ/ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

 
 
 
 
 

ΕΡ.Z1 Κατά πόσο αισθάνεστε ή θεωρείτε ότι:  
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Z1.1 Ο/Η σύζυγος/σύντροφος σας κατανοεί; 
 

1 2 3 4 
88 

Z1.2 Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτόν/ην όταν 
πραγματικά τον/την χρειάζεστε ή τον/την έχετε 
ανάγκη; 

 

1 2 3 4 
88 

Z1.3 Ο/Η σύζυγος/σύντροφος σας, νοιάζεται για αυτά 
που σας απασχολούν; 

1 2 3 4 
88 

ΕΡ.E2.7 Ποιές είναι οι αξίες με τις οποίες μεγαλώσατε και επηρεάζουν τη ζωή σας μέχρι και σήμερα; 

 

 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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Z1.4 Ο/Η σύζυγος/σύντροφος σας κρατάει το λόγο 

του; 
1 2 3 4 88 

Z1.5 Μπορείτε να ανοιχτείτε σ’αυτόν/ην για 
πράγματα που είναι σημαντικά για σας; 

1 2 3 4 88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ/ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

 

ΕΡ.Ζ2 Πόσο συχνά: 
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Ζ2.1 Υπάρχει ένταση ανάμεσα σε  εσάς και τον/ην 
σύζυγο/σύντροφο σας; 

1 2 3 4 
88 

Ζ2.2 Υπάρχουν μεταξύ σας διενέξεις; 
1 2 3 4 

88 

Ζ2.3 Τα πράγματα οξύνονται όταν υπάρχουν 

διαφωνίες; 

 

1 2 3 4 
88 

Ζ2.4 Ο/Η σύζυγος/σύντροφος σας μιλάει άσχημα 
όταν μαλώνετε; 

1 2 3 4 
88 

Ζ2.5 Αρνείστε και οι δύο να υποχωρήσετε για 
πράγματα στα οποία έχετε διαφορές; 

1 2 3 4 
88 

 

Z3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ 
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ΕΡ.Z3 Κατά πόσο συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με τις παρακάτω 

προτάσεις: 
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Z3.1 Αισθάνομαι ότι οι φίλοι μου με 
νοιάζονται πραγματικά. 

 

1 2 3 4 5 

Z3.2 Θεωρώ ότι εκφράζουν έμπρακτα το 
ενδιαφέρον τους για μένα. 

1 2 3 4 5 

 

 

Ζ4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

 

ΕΡ.Ζ4 Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 
παρακάτω προτάσεις: 
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Ζ4.1 Αισθάνομαι κοντά με τους περισσότερους  από 
τους συναδέλφους μου. 

 

1 2 3 4 
5 88 

Ζ4.2 Αισθάνομαι ότι έχω ανθρώπους από τη δουλειά 
οι οποίοι είναι πρόθυμοι να με ακούσουν όταν έχω 
ανάγκη να μιλήσω. 

 

1 2 3 4 
5 

              

88 

Ζ4.3  Σε γενικές γραμμές, αισθάνομαι ότι με εκτιμούν 

στο χώρο της εργασίας μου. 

 

1 2 3 4 
 

5 

88 

 

Ζ5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

ΕΡ.Ζ5 Πόσο συχνά συμμετέχετε σε: 

Σ
Υ

Χ
Ν

Α
 

Μ
Ε

Ρ
Ι
Κ

Ε
Σ
 

Φ
Ο

Ρ
Ε
Σ
 

 

Κ
Α

Θ
Ο

Λ
Ο

Υ
 

Δ
Ε

Ν
 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Ζ
Ε

Ι
 

Ζ5.1 Πρωτοβουλίες πολιτών και εθελοντικές 

οργανώσεις. 
1 2 3 

 88 

Ζ5.2 Συνδικαλιστικά όργανα, επιτροπές αγώνα, 
συνελεύσεις πολιτών, εργατικά συνδικάτα, απεργίες, 
διαδηλώσεις. 

1 2 3 
88 
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Ζ5.3 Επαγγελματικές ενώσεις. 
1 2 3 

88 

Ζ5.4 Πολιτιστικούς συλλόγους, ομίλους, καλλιτεχνικές 
και αθλητικές ομάδες. 

1 2 3 
88 

Ζ5.5 Δανειστική βιβλιοθήκη. 
1 2 3 

88 

Ζ5.6  ΚΑΠΗ και ενορία. 
1 2 3 

88 

 

 

Η. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ε.Γ.Υ.-28 

 
Παρακαλούμε διάβασε τα παρακάτω προσεκτικά: 
θα θέλαμε να ξέρουμε αν είχες κάποια ενοχλήματα και γενικά πως ήταν η υγεία σου τις τελευταίες 
εβδομάδες. Παρακαλούμε να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις στις σελίδες που ακολουθούν, 
υπογραμμίζοντας απλά την απάντηση που νομίζεις ότι σου ταιριάζει καλύτερα. Πρόσεξε, θέλουμε να 
ξέρουμε τα τωρινά και πρόσφατα ενοχλήματά σου και όχι εκείνα που είχες στο παρελθόν. 
 Έχει σημασία να προσπαθήσεις να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.  

     
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ: 

 

 
Α1 Αισθάνεσαι εντελώς καλά 

και απόλυτα υγιής; 
Καλύτερα 
από ότι 

συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Χειρότερα από ότι 
συνήθως 

Πολύ χειρότερα  
απ’ ότι συνήθως 

Α2 Νιώθεις την ανάγκη για κάτι 

τονωτικό; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Α3 Νιώθεις εξαντλημένος/η και 
κακοδιάθετος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Α4 Έχεις αισθανθεί πως είσαι 
άρρωστος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Α5 Έχεις καθόλου πόνους στο 
κεφάλι; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Α6 Νιώθεις σφίξιμο ή πόνους 

στο κεφάλι; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Α7 Έχεις περιόδους που 
αισθάνεσαι κρυάδες ή 
εξάψεις; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Β1 Έχεις ξαγρυπνήσει πολλές 
φορές επειδή ήσουν 

ανήσυχος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 
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Β2 Έχεις δυσκολία να 

συνεχίσεις τον ύπνο σου 
χωρίς διακοπές από την 
στιγμή που θα 

αποκοιμηθείς;  

Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Β3 Έχεις αισθανθεί να 
βρίσκεσαι συνεχώς κάτω 
από πίεση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Β4 Είσαι οξύθυμος και 
αρπάζεσαι εύκολα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Β5 Φοβάσαι ή πανικοβάλλεσαι 

χωρίς σοβαρό λόγο;  

Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Β6 Αισθάνεσαι πως δεν 
αντέχεις άλλο; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Β7 Αισθάνεσαι συνεχώς 
νευρικός/η και σε 

υπερδιέγερση;  

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

 ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ:     

C1 Έχεις καταφέρει να είσαι 
δραστήριος και πάντα 
απασχολημένος/η; 

Περισσότερο 
από ότι 

συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Μάλλον λιγότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Πολύ λιγότερο απ’ 
ότι συνήθως 

C2 Σου παίρνει περισσότερο 
χρόνο να κάνεις τις 
δουλειές σου; 

Γρηγορότερα 
από ότι 

συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Περισσότερο απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

C3 Έχεις αισθανθεί πως σε 
γενικές γραμμές τα 
καταφέρνεις καλά; 

Καλύτερα 
από ότι 

συνήθως 

Περίπου το ίδιο Χειρότερα από ότι 
συνήθως 

Πολύ χειρότερα 

C4 Είσαι ικανοποιημένος/η με 
τον τρόπο που εκτελείς τις 
δουλειές σου; 

Περισσότερο 
από ότι 

συνήθως 

Περίπου το ίδιο 
όπως συνήθως 

Λιγότερο 
ικανοποιημένος/η 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ λιγότερο  
ικανοποιημένος/η 

C5 Έχεις αισθανθεί πως παίζεις 
χρήσιμο ρόλο σε ότι γίνεται 

γύρω σου; 

Περισσότερο 
από ότι 

συνήθως 

Το ίδιο όσο 
συνήθως 

Λιγότερο χρήσιμο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
χρήσιμο 

C6 Έχεις αισθανθεί ικανός/η να 
παίρνεις αποφάσεις για 
διάφορα θέματα; 

Περισσότερο 
από ότι 

συνήθως 

Το ίδιο όσο 
συνήθως 

Λιγότερο από ότι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
ικανός/η 

C7 Μπορείς να χαρείς τις 
συνηθισμένες καθημερινές 
δραστηριότητές σου; 

Περισσότερο 
από ότι 

συνήθως 

Το ίδιο όσο 
συνήθως 

Λιγότερο από ότι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο απ’ 
ότι συνήθως 

D1 Σκέφτεσαι πως δεν αξίζεις 

τίποτα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο  

απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

D2 Έχεις αισθανθεί πως η ζωή 
είναι χωρίς καμιά ελπίδα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο  
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

D3 Έχεις αισθανθεί ότι δεν 
αξίζει κανείς να ζει;  

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο  
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 
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D4 Σου έχει περάσεις απ’ το 

μυαλό η πιθανότητα να 
δώσεις τέλος στη ζωή σου; 

Σίγουρα όχι Δεν νομίζω Πέρασε από το 

μυαλό μου 

Σίγουρα μου έχει 

περάσει 

D5 Βρήκες μερικές φορές ότι 

δεν μπορούσες να κάνεις 
τίποτα γιατί τα νεύρα σου 
ήταν σε άσχημη 
κατάσταση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο  

απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 

απ’ ότι συνήθως 

D6 Έχεις πιάσει τον εαυτό σου 
να εύχεται να ήσουν 
πεθαμένος/η και να είχες 

ξεμπερδέψει με όλα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο  
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

D7 Βρίσκεις πως η ιδέα να 
δώσεις τέλος στη ζωή σου 
έρχεται στο μυαλό; 

Καθόλου Δεν νομίζω Πέρασε από το 
μυαλό μου 

Σίγουρα ναι 

 

Garyfallos, G., Karastergiou, A., Adamopoulou, A., Moutzoukis, C., Alagiazidoy, E., Mala, D. & Garyfallos, 

A., (1991). Greek version of the General Health Questionnaire: Accuracy of translation and validity. Acta 

Psychiatric Scandinavica, 84, 371-37.                    
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ © 2013 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ, ΤΚ 81100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 22510 36516   A.Zissi@soc.aegean.gr 

ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ME ΑΥΤΙΣΜΟ 

1. Κωδικός Αριθμός Ενήλικα: ….....(συμπληρώνεται από την ερευνητική ομάδα) 

2.Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________ 

3. Ημερομηνία Γέννησης: ________________________ 

4. Ηλικία: _______________ 

5. Διάγνωση _______________________________  

6. Φορέας: ______________________________ 7. Έτος διάγνωσης: _____________ 

8. Εκπαιδευτικό πλαίσιο που φοιτά ή φοίτησε:  

Σχολείο Ειδικής Αγωγής                              Τμήμα Ένταξης  

Σχολείο Γενικής Αγωγής                              Με παράλληλη στήριξη  

Άλλο: ______________________________________________________________ 

9. Σημειώστε ποια θεραπευτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολουθεί : 

Ειδική αγωγή   Λογοθεραπεία   Εργοθεραπεία   Αισθητηριακή Ολοκλήρωση    

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων   Μουσικοθεραπεία    

Αθλητική δραστηριότητα   Θεραπευτική ιππασία    

Άλλο   Σημειώστε: __________________________________________________ 

Επαγγελματική κατάσταση/ εμπειρία: ______________________________________ 

Οικογενειακή κατάσταση: _______________________________________________ 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:______________________________________________ 

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Μορφωτικό επίπεδο μητέρας: ____________________________________________ 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: ______________________ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ © 2013 
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ME ΑΥΤΙΣΜΟ 

1. Κωδικός Αριθμός Μητέρας: ….....(συμπληρώνεται από την ερευνητική ομάδα) 

2.Ονοματεπώνυμο μητέρας: ______________________________________________ 

3. Ημερομηνία Γέννησης: ________________________ 

4. Ηλικία: _______________ 

5. Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο _______________________________  

6. Επάγγελμα: __________________________________ 

7. Οικογενειακή/ Προσωπική Κατάσταση: _____________ 

8. Ηλικία συζύγου: __________________________________ 

9. Επάγγελμα Συζύγου: __________________________________ 

10. Οικογενειακό Εισόδημα: __________________________________ 

 

 

 

  

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ © 2013 
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ME ΑΥΤΙΣΜΟ 

1. Κωδικός Αριθμός Παιδιού: ….....(συμπληρώνεται από την ερευνητική ομάδα) 

2.Ονοματεπώνυμο παιδιού: ______________________________________________ 

3. Ημερομηνία Γέννησης: ________________________ 

4. Ηλικία: _______________ 

5. Διάγνωση _______________________________  

6. Φορέας: __________________________________ 

7. Έτος διάγνωσης: _____________ 

8. Εκπαιδευτικό πλαίσιο παιδιού:  

Σχολείο Ειδικής Αγωγής                              Τμήμα Ένταξης  

Σχολείο Γενικής Αγωγής                              Με παράλληλη στήριξη  

9. Σημειώστε ποια θεραπευτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολουθεί το παιδί 

εκτός σχολείου: 

Ειδική αγωγή    

Λογοθεραπεία    

Εργοθεραπεία    

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση    

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων    

Μουσικοθεραπεία    

Αθλητική δραστηριότητα    

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Θεραπευτική ιππασία    

Άλλο   Σημειώστε: __________________________________________________ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ © 2013 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ 
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Επιστολή – Πρόσκληση  

Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να σας απευθύνουμε πρόσκληση για να 

συμμετέχετε στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα: «Ανισότητες και ψυχική 

καταπόνηση: Κοινωνικές ανισότητες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην 

σύγχρονη Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετέχουν μητέρες παιδιών με αυτισμό με 

διαφορετική κοινωνικο-οικονομική προέλευση από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. 

Η συμμετοχή σας θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με τα 

στοιχεία του παιδιού σας και μία συνέντευξη μαζί σας, διάρκειας μίας ώρας σε χρόνο 

της δικής προτίμησης. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη μας ενδιαφέρει πολύ να 

κατανοήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα την εμπειρία σας μεγαλώνοντας ένα παιδί με 

αυτισμό, την πορεία σας από τότε που για πρώτη φορά νιώσατε πώς κάτι συμβαίνει 

στη ζωή σας μέχρι σήμερα. Η συνεργασία μαζί σας είναι πολύτιμη. Πιστεύουμε ότι 

με αυτή τη συνέντευξη θα μας βοηθήσετε να βρούμε και να αναπτύξουμε μαζί τα 

θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά μέσα που θα υποστηρίξουν τη θετική ποιότητα ζωής 

των γονέων, και ιδιαίτερα, των μητέρων με παιδιά με αυτισμό. 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συνομιλία αυτή μεταξύ μας θα είναι 

εμπιστευτική και η ανάλυση όλων των στοιχείων θα ακολουθεί τους κανόνες 

δεοντολογίας για την έρευνα.  

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση.  

 

Με εκτίμηση 

 

Σοφία Μαυροπούλου,  

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Αυτισμού 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Τηλ. Επικοινωνίας: 697 0054563 

Email: smavrop@uth.gr 

 

 

Αναστασία Ζήση 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχικής Υγείας 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Τηλ. 6932 715 278 

E-mail: a.zissi@soc.aegean.gr 

 

  

mailto:smavrop@uth.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  

Προς την κα ///////////// 

     

11 Ιουλίου 2014, Μυτιλήνη 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες 

μας για την πολύ σημαντική υποστήριξη που προσφέρατε σε αυτό το στάδιο του 

ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές 

συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα». Το 

έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της οριζόντιας πράξης «Αριστεία» του Επιχειρησιακού 

προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. 

Χωρίς τη δική σας ιδιαίτερη συμβολή στον εντοπισμό των μητέρων αλλά και 

στην παραχώρηση του επαγγελματικού χώρου σας για τις συνεντεύξεις, θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την ομάδα μητέρων του γενικού 

πληθυσμού και να συγκεντρώσουμε τις αφηγήσεις της προσωπικής τους εμπειρίας, οι 

οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε σε βάθος τους παράγοντες -ψυχολογικούς και 

κοινωνικούς- που εμπλέκονται σ’ αυτή τη σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.  

Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ένα συλλογικό τόμο, 

όπου θα «φιλοξενηθούν» οι φωνές των μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα 

του αυτισμού στην Ελλάδα και μας παραχώρησαν συνεντεύξεις σε βάθος. Αυτός ο 

τόμος θα διατεθεί δωρεάν σε όλες τις μητέρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε 

Συλλόγους Γονέων με παιδιά με Αυτισμό και θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα 

του έργου μετά τη λήξη του.  

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Ε.Π.      Η ερευνήτρια 
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Αναστασία Ζήση     Σοφία Μαυροπούλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας   Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 

Τμήμα Κοινωνιολογίας                     Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου     Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ, ΤΚ 81100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 22510 36516   A.Zissi@soc.aegean.gr 

 

 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με Επιστημονική 

Υπεύθυνη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ζήση και θέμα τον ρόλο 

των κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία των ανθρώπων με αυτισμό 

οργανώνουμε την συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στην οποία θα 

επιθυμούσαμε εάν συμφωνείς και εσύ να συμμετέχεις απαντώντας στις ερωτήσεις 

αυτής της συνέντευξης. Η συνεργασία μαζί σου είναι πολύτιμη.  

Ονομάζομαι  Σ.Μ., Α.Ζ., είμαι κοινωνική ερευνήτρια (άλλα) και θα ήθελα να 

συνομιλήσω μαζί σου γιατί με ενδιαφέρει πολύ να καταλάβω με κάποιο τρόπο και 

όσο μπορώ την εμπειρία σου ζώντας με τον αυτισμό, την προσωπική πορεία σου από 

τότε που για πρώτη φορά ένοιωσες πώς κάτι συμβαίνει στη ζωή σου μέχρι σήμερα. 

Θέλω να ξέρεις ότι η συνομιλία αυτή μεταξύ μας είναι εμπιστευτική, και μπορεί να 

χρησιμεύσει στο να βρούμε και να αναπτύξουμε μαζί τα θεωρητικά αλλά και τα 

πρακτικά μέσα που θα υποστηρίξουν τη θετική ποιότητα ζωής των ανθρώπων που 

είναι στο αυτιστικό φάσμα. 

 

 

 

     

 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Α. Παρούσα κατάσταση, ποιότητα ζωής, σχέσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης, 

κοινωνική υποστήριξη 

Α1. Πως είναι η καθημερινότητά σου; Πως είναι η ζωή σου;  

Α2. Ποια είναι τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σου;  

Α3. Ποιες είναι οι στιγμές που νοιώθεις ευχαρίστηση/καλά;   

Α4. Για ποια πράγματα είσαι περήφανος σε σχέση με τον εαυτό σου;  

Α5. Πως συνήθως αντιδρούν οι άλλοι απέναντί σου; 

Α6. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο στη ζωή σου;  

Α7. Πώς αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σου; 

Α8. Τι σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις; 

Α9. Ποιοι άνθρωποι σε βοηθάνε περισσότερο στην καθημερινή σου ζωή;  

Α10. Με ποιον άνθρωπο μοιράζεσαι τις σκέψεις και τις ανησυχίες σου; 

 

Β. Νοητικά πρότυπα, παραστάσεις, θεωρίες και αλλαγές 

Β1. Πως σου έχουν εξηγήσει την κατάστασή σου;  

Β2. Ποια σου έχουν πει ότι είναι η αιτία της κατάστασής σου;  

Β.2.1. Κι εσένα πως σου φάνηκε αυτό;  

Β3. Εσύ τι πιστεύεις γι’ αυτό/ που πιστεύεις ότι οφείλεται η κατάστασή σου;  

 

Γ. Αναδρομή – πρώτες εμπειρίες, σημαντικά γεγονότα και σημαντικοί άνθρωποι 

Γ1. Πως ήταν η ζωή σου σαν παιδί;  

Γ2. Ποιοί άνθρωποι σε βοήθησαν περισσότερο; Ήταν οι γονείς σου, οι φίλοι σου, οι 

δάσκαλοι/δασκάλες σου;  
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Δ. Συνολική αποτίμηση της σχολικής, εκπαιδευτικής και θεραπευτικής πορείας 

Δ1. Πως ήταν η ζωή σου σα μαθητής;  

Δ2. Πες μας μία θετική εμπειρία/ανάμνηση από το σχολείο σου.  

Δ3. Πες μας μία αρνητική εμπειρία/ανάμνηση από το σχολείο σου.  

Δ4. Τι σε έχει βοηθήσει περισσότερο;  

Δ5. Τι δεν σε έχει βοηθήσει καθόλου;  

 

Ε. Συνολική αποτίμηση της προσωπικής πορείας 

Ε1. Πως έχει επηρεάσει ο αυτισμός αυτό που είσαι; 

Ε2. Τι σημαίνει για σένα να έχεις αυτισμό; 

Ε3. Πως θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου με 3 λέξεις; 

Ε4. Πως θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου στο μέλλον; 

Ε5. Τι είδους υποστήριξη θα ήθελες να έχεις στο μέλλον;  

Ε6. Ποιοι άνθρωποι πιστεύεις ότι μπορούν να σε βοηθήσουν πιο πολύ για να 

αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες σου;  
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Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με Επιστημονική 

Υπεύθυνη, την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ζήση και θέμα τον ρόλο των 

κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία των ανθρώπων οργανώνουμε την 

συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στην οποία θα επιθυμούσαμε εάν 

συμφωνείτε και εσείς να συμμετέχετε απαντώντας στις ερωτήσεις αυτής της 

συνέντευξης. Η συνεργασία μαζί σας είναι πολύτιμη.  

Ονομάζομαι  Σ.Μ., Α.Ζ., είμαι κοινωνική ερευνήτρια (άλλα) και θα ήθελα να 

συνομιλήσω μαζί σας γιατί με ενδιαφέρει πολύ να καταλάβω με κάποιο τρόπο και 

όσο μπορώ την εμπειρία σας μεγαλώνοντας ένα παιδί με αυτισμό, την πορεία σας από 

τότε που για πρώτη φορά νιώσατε πώς κάτι συμβαίνει στη ζωή σας μέχρι σήμερα. 

Θέλω να ξέρετε ότι η συνομιλία αυτή μεταξύ μας είναι εμπιστευτική, και μπορεί να 

χρησιμεύσει στο να βρούμε και να αναπτύξουμε μαζί τα θεωρητικά αλλά και τα 

πρακτικά μέσα που θα υποστηρίξουν τη θετική ποιότητα ζωής των γονέων, και 

ιδιαίτερα, των μητέρων με παιδιά και εφήβους με αυτισμό. 

 

 

 

     

 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Α. Αναδρομή – πρώτη εμπειρία, συναισθήματα, σημαντικά γεγονότα 

Α1. Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε να σκεφτείτε για πρώτη φορά ότι κάτι συμβαίνει 

με το παιδί σας;  

Α2. Πότε περίπου συνέβη αυτό (σε ποια ηλικία ήταν το παιδί); 

Α3. Μπορείτε να θυμηθείτε τα συναισθήματα που νιώθατε εκείνη την πρώτη περίοδο; 

Α4. Πότε και πώς έγινε η πρώτη επαφή για αναζήτηση βοήθειας και τι ακολούθησε; 

(πρώτη επαφή, το γεγονός της διάγνωσης και οι πρώτες αντιδράσεις);  

 

Β. Νοητικά πρότυπα, παραστάσεις, θεωρίες και αλλαγές 

Β1. Πώς είναι η επικοινωνία και η σχέση σας με το παιδί συνολικότερα; 

Β2. Πώς είναι η επικοινωνία και η σχέση του με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του; 

Β3. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο μεγάλη πρόκληση μεγαλώνοντας ένα παιδί με 

αυτισμό; 

Β4. Κατά πόσο σας έχει επηρεάσει ψυχολογικά; 

Β5. Με τη δική σας μοναδική εμπειρία ζώντας δίπλα στο παιδί σας, πως πιστεύετε ότι 

αυτό βλέπει και αισθάνεται τον εαυτό του; 

Β6. Με βάση τη δική σας μοναδική εμπειρία ζώντας δίπλα στο παιδί σας, με ποιο 

τρόπο θεωρείτε ότι αυτό βλέπει και αισθάνεται τους άλλους και τον κόσμο; 

Β6. Πώς εσείς προσωπικά εξηγείτε τον αυτισμό ή που θεωρείτε ότι οφείλεται;  

Β7.1. Κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία που μέχρι σήμερα έχετε διαγράψει, 

μπορείτε να προσδιορίσετε κάποια κομβικά σημεία τα οποία συνδέονται με 

συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε και εξηγείτε τον αυτισμό/τις 

συμπεριφορές του παιδιού σας;  

Β7.2. Τι συνέβαλε σε αυτές τις αλλαγές;  

Β8.1. Πώς φαντάζεστε τη θεραπεία του αυτισμού; Τι θα επιθυμούσατε εσείς από την 

επιστήμη;  

Β8.2. Πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί ποτέ;  
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Γ. Παρούσα κατάσταση, ποιότητα ζωής, σχέσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης, 

κοινωνική υποστήριξη 

Γ1. Πως είναι μια συνηθισμένη μέρα με το παιδί σας;  

Γ2. Ποιες είναι οι στιγμές που τα πράγματα είναι καλά σε σχέση με το παιδί σας;   

Γ3. Για ποια πράγματα είστε περήφανοι για το παιδί σας;  

Γ4. Ποιές είναι οι στιγμές που τα πράγματα δυσκολεύουν σε σχέση με το παιδί σας;  

Γ5. Ποιές είναι οι αντιδράσεις από τον κοινωνικό περίγυρο; 

Γ6. Πώς τις αντιμετωπίζετε; 

Γ7. Τι σας δίνει δύναμη και αντοχή να συνεχίζετε; 

Γ8. Με ποιον άνθρωπο μοιράζεστε τις σκέψεις και τις ανησυχίες που έχετε για το 

παιδί σας; 

Γ9. Τι θεωρείτε εσείς σημαντικό στο μεγάλωμα ενός παιδιού με αυτισμό 

(εκπαίδευση, θεραπευτές, κοινωνική αποδοχή, άλλο); 

Γ10. Πώς έχει επηρεαστεί η σχέση σας με τον σύντροφο σας; 

 

Δ. Μια συνολική αποτίμηση της σχολικής, εκπαιδευτικής και θεραπευτικής πορείας 

Δ1. Ποιά γεγονότα ήταν καθοριστικά για την εκπαιδευτική και την σχολική ζωή του 

παιδιού σας; (συμμαθητές, γονείς συμμαθητών, εκπαιδευτικοί, διάλειμμα, παράλληλη 

στήριξη, μαθήματα και επίδοση).  

Δ2. Ποια στοιχεία των θεραπευτικών παρεμβάσεων σας βοήθησαν και ποια όχι; 

 

Ε. Μια συνολική αποτίμηση της προσωπικής πορείας 

Ε1. Κατά πόσο και με ποιο τρόπο ο αυτισμός έχει επηρεάσει αυτό που είστε 

(προσωπική ανάπτυξη, προσωπικότητα); 

Ε2. Τι σημαίνει για σας το μεγάλωμα ενός παιδιού με αυτισμό; 

Ε3. Πως θα χαρακτηρίζατε το παιδί σας με 3 λέξεις; 

Ε4. Πως θα επιθυμούσατε να δείτε την εξέλιξη του παιδιού σας και τι περιμένετε 

πραγματικά να συμβεί; 
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Για τον Γονέα/Κηδεμόνα   

Δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή μου 

…………..............………………………… 

(ονοματεπώνυμο)  

στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές 

ανισότητες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα», που 

υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Για το σκοπό αυτό:  

Article I. Δεν επιθυμώ την παρουσίαση του 

μαγνητοφωνημένου υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. διδασκαλία σε φοιτητές ή 

εκπαιδευτικούς).  

Article II. Επιθυμώ την παράλειψη του πραγματικού ονόματός μου και του παιδιού 

μου από οποιοδήποτε έντυπο υλικό που μπορεί να δημοσιευτεί με βάση τη μαγνητοφώνηση 

και το ερωτηματολόγιο για το παιδί μου.  

Article III. Επιθυμώ την αντικατάσταση του πραγματικού ονόματός μου και του 

παιδιού μου με ένα ψευδώνυμο ή ένα προσωπικό κωδικό αριθμό για κάθε επεξεργασία και 

ανάλυση των στοιχείων και των συνεντεύξεων.  

Article IV. Επιθυμώ την ορθή επεξεργασία του υλικού που θα μαγνητοφωνηθεί και θα 

συμπληρωθεί σε έντυπη μορφή.  

Article V. Επιθυμώ την ασφαλή αποθήκευση και φύλαξη του αρχείου, χωρίς να 

επιτρέπεται η πρόσβαση σε τρίτα πρόσωπα που δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.  

Article VI. Έχω το δικαίωμα να διακόψω τη διαδικασία της μαγνητοφώνησης σε 

οποιοδήποτε σημείο.  

Article VII. Έχω το δικαίωμα να έχω πρόσβαση στα αρχείου ήχου και έντυπου υλικού 

οποιαδήποτε στιγμή. 

 

 

Ο Γονέας/ Κηδεμόνας  

 

Ονοματεπώνυμο 
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Για την Ερευνήτρια   

Δηλώνω την συγκατάθεσή μου για την τήρηση όλων των δικαιωμάτων και επιθυμιών 

(όπως αναφέρονται στο παρόν έντυπο) των γονέων/κηδεμόνων που θα συμμετέχουν στο 

ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές 

ανισότητες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα», που 

υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

 

Η ερευνήτρια  

 

 

 

Σοφία Μαυροπούλου 

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια  

Ειδικής Αγωγής-Αυτισμού 

 

 

Αναστασία Ζήση 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ψυχικής Υγείας  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

α/α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΑΙL ΜΗΤΕΡΕΣ 

1 1ο Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο Θες/νίκης 

Διευθυντής: Πολυχρόνης 

Ευκαρπίδης 

Πρόεδρος Συλλόγου 

Γονέων: Ρούλα Κουρούπη 

Ψυχολόγος: Κατερίνα 

Σεμερτζίδου  

2310817185(σχολείο)  

 

 

23920 44208 

Καραϊσκάκη 1α, 

54641 

1dimeiag@sch.gr 

 
7 

Εντοπισμός μητέρων 

(ειδικά η Πρόεδρος του 

Συλλόγου και η 

Ψυχολόγος του 

Σχολείου)  

2 4ο Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο Θες/νίκης 

Διευθύντρια: Δώρα 

Πριμίδου 

2310534654 Μαζαράκη 1, 

54627 

mail@4dim-eid-

thess.thess.sch.gr 

 

5 

Εντοπισμός μητέρων  

3 5ο Ειδικό Σχολείο 

Θες/νίκης 

Διευθυντής: Κώστας 

Μπακιρτζής  

 

Πρόεδρος Συλλόγου 

Γονέων: Θεοφανίδης 

Στέφανος  

 

2310683484 

(σχολείου)  

 

 

693 6725557 

(Προέδρου Συλλόγου 

Γονέων) 

Αδαμάντιου Κοραή 

4, Ευκαρπία, 56429 

5dimeid@sch.gr 

 
2 

 

Εντοπισμός μητέρων 

4 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2310988187 17ης Νοεμβρίου mail@dim-eaf- 11 

mailto:1dimeiag@sch.gr
mailto:mail@4dim-eid-thess.thess.sch.gr
mailto:mail@4dim-eid-thess.thess.sch.gr
mailto:5dimeid@sch.gr
mailto:mail@dim-eaf-thess.thess.sch.gr
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για παιδιά με Αυτισμό 

Θεσσαλονίκης 

Διευθύντρια: Αλεξάνδρα 

Ευαγγέλου  

83, 54352 thess.thess.sch.gr 

 
Εντοπισμός μητέρων 

5 ΕΕΠΑΑ-Παράρτημα 

Θεσσαλονίκης 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Γιώργος Τσαμπούρης 

Πρόεδρος Παραρτήματος: 

Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

 

2310241287 Βερατίου 5, 54632 

 

thess_gspap@autismgreece.gr 

 
11 

Εντοπισμός μητέρων και 

παραχώρηση χώρου για 

συνεντεύξεις  

6 Σύλλογος Γονέων και 

Φίλων Αυτιστικών Ατόμων 

Β. Ελλάδος Κέντρο 

Αυτισμού «Αχτίδα» 

 

2310455460 

2310 812630 

Κ. Καραμανλή & 

A. Τρίτση (γωνία) 

551 32 Καλαμαριά 

info@ahtida.gr 

 
3  

Εντοπισμός μητέρων και 

παραχώρηση χώρου 

 

 

 

mailto:mail@dim-eaf-thess.thess.sch.gr
mailto:thess_gspap@autismgreece.gr
mailto:info@ahtida.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

α/α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

EMAIL ΜΗΤΕΡΕΣ 

2 ΝαγοπούλουΠέπη 

Εργοθεραπεύτρια 
 Μιχαήλ Ψελλού 

και Β. Κορνάρου 

22 

 15 

Εντοπισμός μητέρων 

και παραχώρηση χώρου 

για συνεντεύξεις 

 

3 Παΐζη Όλγα 

Ειδική Παιδαγωγός-

Ψυχοπαιδαγωγός 

2310 238703 Αγίου Δημητρίου 

70, 54631 

paiziolga@yahoo.gr 

 

6 

Εντοπισμός μητέρων 

και παραχώρηση χώρου 

για συνεντεύξεις  

4 Παπαγεωργίου Βάγια 

Παιδοψυχίατρος  

2310 233930 Χαλκέων 11, 

54631 
 3 

Εντοπισμός μητέρων 

5 Ποιμενίδου Κυριακή 

Λογοπεδικός 

697 4797502 Διογένους 14, 

54453 

pimenidou@yahoo.gr 

 
Παραχώρηση χώρου 

για συνεντεύξεις  

6 Σιαμούλη Φανή 

Παιδοψυχίατρος  

2310 236226 

(εργασία) 

694 4862070 

Δημητρίου 

Γούναρη 31, 

54622 

 1 

Εντοπισμός μητέρας 

7 Στέιμαν_Κοκκαλίδου, 

Μαρέικε, Κέντρο 

Υποστήριξης Γονέων 

2310 450941 Ελλησπόντου 22, 

Καλαμαριά, 55132 

ypostirixigoneon@gmail.com 

 
6 Εντοπισμός μητέρας 

και παραχώρηση χώρου 

1 ΣυντριβάνηΝέλλη 

Ψυχολόγος  

693 6542125  spenelope_5@hotmail.com 

 
1  

Εντοπισμός μητέρας  

8 Σφέτκας Θοδωρής  2310 238703 Αγίου Δημητρίου  Παραχώρηση χώρου 

mailto:paiziolga@yahoo.gr
mailto:pimenidou@yahoo.gr
mailto:ypostirixigoneon@gmail.com
mailto:spenelope_5@hotmail.com
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Εργοθεραπευτής 693 7111099 70, 54631 

9 Τσαρικτσή Θωμαή  

Νηπιαγωγός Ειδικής 

Αγωγής 

2310 525376 

(εργασία) 

697 7358622 

 mail@nip-eid-thess.thess.sch.gr 

 

4 

Εντοπισμός μητέρων  

10 Φιλοκώστας Δημήτρης  

Παιδοψυχίατρος  

2311 820253 Κοτυώρων 16, 

Καλαμαριά 

55131 

dfilok@yahoo.com 

 
1 Εντοπισμός μητέρας 

 

mailto:mail@nip-eid-thess.thess.sch.gr
mailto:dfilok@yahoo.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
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Ομάδες εστίασης συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας 

Έντυπο ενημέρωσης 

 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (InMed) με θέμα «Ανισότητες και ψυχική 

καταπόνηση: Κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη 

Ελλάδα», που υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 

επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχικής Υγείας, κα Αναστασία Ζήση, 

διερευνούμε τις ιδεολογίες που διέπουν την πρακτική των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 

αναφορικά με ανθρώπους με ψυχωτικές εμπειρίες. Ως μέρος αυτής της διερεύνησης σκοπεύουμε να 

διεξάγουμε ομάδες εστίασης με συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας ατόμων με προβλήματα 

ψυχικής υγείας, για να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο (α) προσεγγίζουν τον ψυχικό πόνο και 

τα προβλήματα ψυχικής υγείας, (β) αντιλαμβάνονται την ταυτότητα και το ρόλο τους ως 

συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας, και (γ) υποστηρίζουν τη διαχείριση του ψυχικού πόνου μέσω 

των ομάδων αυτοβοήθειας.  

 

Η ομάδα εστίασης θα είναι μια ομαδική συζήτηση μεταξύ συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας 

πάνω στα θέματα που προαναφέρθηκαν. Η συζήτηση θα συντονιστεί από μία ή δύο ερευνήτριες, 

μέλη του ερευνητικού προγράμματος, αλλά οι συμμετέχοντες/ουσες είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν 

τις απόψεις τους με όποιον τρόπο προτιμούν. Η συζήτηση θα μαγνητοφωνηθεί, ώστε να αναλυθεί 

στη συνέχεια.  

 

Εγγυόμαστε ότι θα τηρηθεί πλήρης ανωνυμία και εχεμύθεια. Κανείς εκτός από τους ερευνητές δεν 

θα έχει πρόσβαση στο ηχητικό υλικό, το οποίο θα καταστραφεί μετά την ανάλυση. Στο 

απομαγνητοφωνημένο κείμενο θα παραποιηθούν τα στοιχεία σας, ώστε να μην μπορεί κανείς να 

σας αναγνωρίσει. Έχετε τη δυνατότητα να να αποσύρετε τη συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο κείμενο της συζήτησης και σε ό,τι κείμενα δημοσιοποιηθούν 

μετά την ανάλυση του υλικού. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συζήτηση σχετικά με την έρευνα, παρακαλώ απευθυνθείτε στην 

Ευγενία Γεωργάκα, τηλ: 6973622184, e-mail: georgaca@ psy.auth.gr 

 

Η ερευνήτρια 

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Ονοματεπώνυμο .................................................................................................................................... 

 

 

 

Υπογραφή .............................................................................................................................................. 
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Ομάδες εστίασης συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας 

 

Έντυπο συγκατάθεσης 

 

Δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή μου στο ερευνητικό πρόγραμμα  

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (InMed) με θέμα «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές συνθήκες, 

δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα», που υλοποιείται από το 

Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιστημονική υπεύθυνη την 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχικής Υγείας, κα Αναστασία Ζήση. 

 

Έχω λάβει το έντυπο ενημέρωσης, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός της μελέτης, η διαδικασία 

της διεξαγωγής των ομάδων εστίασης και οι δεοντολογικές εγγυήσεις που δίνουν οι ερευνητές. 

Κατανοώ ότι οι ερευνητές έχουν υποχρέωση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

διασφαλιστεί η εχεμύθεια όσων θα πω στη διάρκεια της συζήτησης και η ανωνυμία μου. 

Κατανοώ επίσης ότι μπορώ να αποσύρω τη συμμετοχή μου οποιαδήποτε στιγμή και να έχω 

πρόσβαση στο κείμενο της συζήτησης και σε ό,τι κείμενα δημοσιοποιηθούν μετά την ανάλυση 

του υλικού. 

 

Με βάση τα παραπάνω συναινώ να συμμετέχω στην ομάδα εστίασης που οργανώνεται στο 

πλαίσιο της έρευνας. 

 

 

Ο συμμετέχων / Η συμμετέχουσα 

 

 

 

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Ονοματεπώνυμο ή αρχικά ........................................................................................................... 

 

 

 

 

Υπογραφή .................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

168 
 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και 
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» 

169 
 

 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ © 2013 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ, ΤΚ 81100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 22510 36516   A.Zissi@soc.aegean.gr 

 

Ομάδες εστίασης συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας 

Θέματα προς συζήτηση 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω ερωτήσεις και να συζητήσετε μεταξύ σας πάνω στα θέματα 

των ερωτήσεων. Μπορείτε να επεκταθείτε όσο θέλετε και να επικεντρωθείτε περισσότερο σε κάποια από 

ότι σε κάποια άλλα. 

 

1. Ταυτότητα των ομάδων, λειτουργία  και ιστορικό 

Πώς σας φαίνεται η ιδέα να πούμε λίγα λόγια για το τι είναι και πώς λειτουργεί μια ομάδα αυτοβοήθειας 

στον χώρο της ψυχικής υγείας; 

Πότε αυτές ξεκίνησαν, και τι διαδρομή ακολούθησαν;  

Πώς συνήθως σας προσεγγίζουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικές; 

Ποια είναι τα συχνότερα αιτήματά τους, και πώς συνήθως τα διατυπώνουν; 

Πώς εσείς τα υποδέχεστε, και στη συνέχεια πώς τα παρακολουθείτε; 

 

2. Ταυτότητα των ομάδων, αρχές και φιλοσοφία  

Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις ομάδες αυτοβοήθειας, οι οποίες και πιθανά να 

      

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
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σας διακρίνουν από τις άλλες κυρίαρχες προσεγγίσεις και μοντέλα; 

Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες πηγές έμπνευσης που να επηρέασαν με κάποιο τρόπο τη φιλοσοφία των 

ομάδων; 

Θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει τις ομάδες τις οποίες συντονίζετε κάποια ειδική ιδεολογική πλατφόρμα; 

 

3.Ταυτότητα των ομάδων και παράγοντες που την καθορίζουν 

Από τη δική σας μοναδική εμπειρία, ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

καθοριστικά το κλίμα και τη δυναμική της ομάδας; 

Ποια είναι τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία που κάνουν μια ομάδα ανθεκτική, και ποια αντίστοιχα εκείνα που 

μπορεί να την οδηγήσουν στη διάλυση; 

Πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος του συντονιστή και ποιες ιδιότητες θα απαριθμούσατε ως τις βασικότερες 

για έναν αποτελεσματικό συντονιστή; 

 

3. Κατανόηση της ανθρώπινης ψυχικής κατάρρευσης και εργαλεία 

Πώς εσείς ως συντονιστές αντιλαμβάνεστε και κατανοείτε την ψύχωση και ποια είναι τα μέσα ή τα 

εργαλεία που αξιοποιείτε για τη διαχείρισή της; 

Πώς εξηγείτε στους ανθρώπους που υποφέρουν την ακραία και ειδική κατάσταση που βιώνουν, όταν οι 

ίδιοι απευθύνονται σε σας με τέτοιου είδους ερωτήματα; 

4. Θεραπευτικά μονοπάτια 

Θεωρείτε τη διάκριση μεταξύ παραδοσιακού μοντέλου και εναλλακτικού μοντέλου δόκιμη, και εάν ναι τι 

περιεχόμενο αποδίδετε σ’ αυτήν; 

Πως διαγράφονται οι πορείες των ανθρώπων ως προς τα θεραπευτικά μονοπάτια που θα επιλέξουν;  

Μπορείτε με άλλα λόγια να σκεφτείτε αν ορισμένα χαρακτηριστικά έλκουν κάποια άτομα προς τις 

εναλλακτικές πορείες ή είναι κάτι τυχαίο και αδιευκρίνιστο; 

Γιατί αυτοβοήθεια αντί για βοήθεια; 

 

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και γι αυτό το λόγο 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
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για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 
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