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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψυχική ανθεκτικότητα εν μέσω πανδημίας

Περίληψη 
Η πανδημία της Covid-19 επηρέασε για περισσότερο από μία διετία την ανθρωπότητα, καθιστώντας αναγκαία την κοινωνική 
απομόνωση, τον περιορισμό στις μετακινήσεις, την τηλεκπαίδευση και την τηλεργασία. Οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες συν-
δέθηκαν με ποικίλες συνέπειες στον γενικό πληθυσμό, επηρεάζοντας και την ψυχική ανθεκτικότητα. Στόχος της παρούσας 
μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου διάθεσης, ποιότητας ζωής και ψυχικής ανθεκτικότητας στον ελληνικό ενήλικο πλη-
θυσμό και στη συνέχεια η συσχέτιση αυτών των μετρήσεων μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και σε πρώτη ανά-
γνωση οι μέσοι όροι των συμμετεχόντων κυμάνθηκαν κοντά στις διαθέσιμες νόρμες, σε μετέπειτα ομαδοποίηση, με βάση την 
υποκειμενική κρίση για την επιρροή που είχε η πανδημία στη ζωή τους, φάνηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
στην ομάδα που δήλωσε πως δεν επηρεάστηκε και στην ομάδα που δήλωσε πως επηρεάστηκε αρνητικά. Όταν οι μεταβλητές 
συσχετίστηκαν μεταξύ τους, η ψυχική ανθεκτικότητα φάνηκε να συσχετίζεται θετικά με τις μετρήσεις της ποιότητας ζωής και 
αρνητικά με τις μετρήσεις άγχους, στρες και κατάθλιψης. Είναι αναγκαίες περισσότερες μελέτες για την κατανόηση του αντί-
κτυπου αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών.
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1. Εισαγωγή 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συνδέεται με πολλές απαιτήσεις και 
προκλήσεις, τις οποίες οι άνθρωποι καλούνται να διαχειριστούν 
σε καθημερινή βάση. Σε αυτή τη διαχείριση, η ψυχική ανθεκτι-
κότητα φαίνεται ότι παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Επιπρόσθετα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
που συνοδεύουν τις ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος/
στρες και κατ’ επέκταση τον σύγχρονο τρόπο ζωής, η σημασία 
της ψυχικής ανθεκτικότητας διευρύνεται από το ατομικό στο 
ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο [1] [2] [3]. 

Η ανθεκτικότητα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο [4] [5] [6]. 
Αφορά την ικανότητα νοηματοδότησης δύσκολων γεγονότων 
της ζωής με τρόπο που διευκολύνει την αποδοχή όσων δεν 
μπορούν να αλλάξουν, την αποτελεσματική διαχείριση της 
ανησυχίας και του άγχους και την καλλιέργεια ψυχολογικής 
ευελιξίας, η οποία ευνοεί την αναζήτηση ευκαιριών για εξέλιξη 
και πνευματική ανάπτυξη εν μέσω αντιξοοτήτων και δυσκο-
λιών. Άτομα που είναι πιο ανθεκτικά φαίνεται ότι μπορούν να 
βιώσουν θετικά συναισθήματα προληπτικά και να αντιμετω-
πίσουν αποτελεσματικότερα αντίξοες καταστάσεις [7] [8] [6] 
[9] [10] [11] [12] [13] [14]. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν συν-
δεθεί με πλήθος θετικών αποτελεσμάτων, όπως: υγιή γήρανση 
[15] καλύτερη ποιότητα ζωής [16], καλύτερη αντιμετώπιση 

ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη και άγχος, καθώς και 
σωματικών προβλημάτων υγείας, όπως ο συστηματικός ερυ-
θηματώδης λύκος, η νόσος Chagas κ.ά. [16] [17] [18] [19] [20] 
[21] [22] [23] [24].

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί της ανθεκτι-
κότητας. Σύμφωνα με κάποιους περιγράφεται ως η ικανότητα 
προσαρμογής σε στρεσογόνες συνθήκες [25], ενώ άλλοι την 
ορίζουν ως την ικανότητα του ατόμου να παραμένει λειτουρ-
γικό παρά το συνεχιζόμενο άγχος [26]. Η Αμερικανική Ψυχο-
λογική Εταιρεία ορίζει την ανθεκτικότητα ως μια διαδικασία 
ανάκαμψης/αναπροσαρμογής μετά από δύσκολες εμπειρίες και 
ως «ικανότητα καλής προσαρμογής ενόψει αντίξοων συνθη-
κών, τραυματισμών, τραγωδιών, απειλών ή σημαντικών πηγών 
άγχους» [27]. Αυτός ο ορισμός περιέχει το χαρακτηριστικό της 
ανάκαμψης, το οποίο έχει προταθεί ως ένα από τα κεντρικά 
χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας [6] [7]. Έτσι, η ανθεκτι-
κότητα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα συνεχές που κυμαίνεται 
από τη χαμηλή (χαμηλή ικανότητα ανάκαμψης) έως την υψη-
λή (ισχυρή ικανότητα ανάκαμψης) και την εξαιρετικά υψηλή, 
η οποία στη βιβλιογραφία περιγράφεται και ως «ακμάζουσα» 
(thriving) και αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός ατόμου να 
φτάσει σε ανώτερο επίπεδο λειτουργικότητας μετά από ένα 
ανεπιθύμητο ή στρεσογόνο γεγονός [28]. 
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1.1. Ψυχική ανθεκτικότητα εν μέσω πανδημίας
Η πανδημία της Covid-19 προκάλεσε στρες και συναισθηματι-
κές δυσκολίες, κυρίως επειδή ο στρεσογόνος παράγοντας ήταν 
άγνωστος και εμφανίστηκε απροειδοποίητα, αποκλείοντας τη 
δυνατότητα προετοιμασίας και δυσχεραίνοντας την άμεση 
προσαρμογή. Μεταξύ των πιο συνηθισμένων συνεπειών που 
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι: ευε-
ρεθιστότητα, μείωση της συγκέντρωσης, άγχος, αϋπνία, μειω-
μένη παραγωγική ικανότητα και διαπροσωπικές συγκρούσεις. 
Ιδιαί τερα σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως στους εργαζό-
μενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τα συμπτώ-
ματα αυτά ήταν αρκετά έντονα [29], και μάλιστα διαπιστώθηκε 
υψηλή επικράτηση μετατραυματικού στρες σχετιζόμενου με την 
Covid-19 [30]. Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας στην 
Ελλάδα, η ψυχική ανθεκτικότητα συσχετίστηκε με καλύτερες 
στρατηγικές διαχείρισης στρες και με μικρότερο δευτερογενές 
τραυματικό στρες από την πανδημία στο υγειονομικό προσω-
πικό [31]. Στον ευρύτερο πληθυσμό, φαίνεται να έπαιξε έναν 
προστατευτικό διαμεσολαβητικό ρόλο ως προς τον αυτοκτο-
νικό ιδεασμό και την καταθλιπτική συμπτωματολογία κατά τη 
διάρκεια και των δύο lockdowns [32].

Εκτός από την απειλή του ίδιου του ιού, τα μέτρα κοινω-
νικής απομόνωσης που ελήφθησαν σε μακροχρόνια βάση 
προκάλεσαν περαιτέρω αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Η 
σοβαρότητα όλων αυτών των συμπτωμάτων φάνηκε να εξαρ-
τάται, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, από τη χρονική διάρκεια της 
καραντίνας, το συναίσθημα της μοναξιάς, τον φόβο μόλυνσης, 
την ανεπαρκή πληροφόρηση και το στίγμα που συνοδευόταν 
από τη νόσηση, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα ξεσπάσματος 
της πανδημίας [33].

Είναι ευνόητο ότι οι άνθρωποι διαφέρουν στην ικανότητα 
αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους και προσαρμογής σε 
νέες και απαιτητικές συνθήκες. Μεταξύ των παραγόντων που 
επηρεάζουν αυτή την ικανότητα είναι: οι συνθήκες διαβίωσης, 
η φτώχεια, η μειωμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 
ο αναλφαβητισμός, η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι προηγού-
μενες εμπειρίες ζωής και η κοινωνική υποστήριξη. Επομένως, 
ο αντίκτυπος την πανδημίας Covid-19 ήταν αναμενόμενο να 
είναι εξαιρετικά ετερογενής όσον αφορά τη συχνότητα και τη 
σοβαρότητα των προβλημάτων, και ιδίως όσων σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το στρες [34]. 

Για παράδειγμα, σε μια μελέτη φάνηκε ότι η υψηλότερου 
βαθμού ανθεκτικότητα στη διάρκεια του lockdown συνδεόταν 
με έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως: έκθεση στο φως του 
ήλιου τουλάχιστον για 10 λεπτά τις περισσότερες ημέρες της 
εβδομάδας, καθημερινή σωματική άσκηση, υποκειμενική αίσθη-
ση υποστήριξης από την οικογένεια, υποκειμενική αίσθηση 
κοινωνικής υποστήριξης, χαμηλότερης βαρύτητας δυσκολίες 
στον ύπνο, αίσθηση φροντίδας και υποστήριξης από ένα στενό 
σημαντικό πρόσωπο, τακτική προσευχή [35] και υποκειμενική 
θετική αντίληψη των περιοριστικών μέτρων [32]. 

1.2. Παρούσα μελέτη
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιανουά-
ριος 2021-Δεκέμβριος 2021, παρακινημένη από τα μέτρα κοι-
νωνικής απομόνωσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
Covid-19 που ίσχυσαν στη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας 
στην Ελλάδα. Στόχοι είναι: (1) η διερεύνηση των επιπέδων διάθε-
σης, ποιότητας ζωής και ψυχικής ανθεκτικότητας στον ενήλικο 

ελληνικό πληθυσμό εν μέσω της πανδημίας, και (2) η συσχέτιση 
των επιπέδων ανθεκτικότητας με τη διάθεση και την ποιότητα 
ζωής. Αναμένεται, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, τα 
υπό διερεύνηση επίπεδα να είναι αρνητικά επηρεα σμένα από 
τις τρέχουσες συνθήκες, κάτι που αν και φαντάζει λογικό επό-
μενο, έχει ενδιαφέρον, ώστε με τα δεδομένα αυτά να ενισχυθεί 
η προσπάθεια για υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευάλωτων 
(και μη) πληθυσμών. 

Την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας δεν υπήρχε άλλη, 
τουλάχιστον εις γνώσιν μας, με τους ίδιους σκοπούς και σχεδι-
ασμό. Επομένως, τα ευρήματα θα εμπλουτίσουν την ελληνική 
βιβλιογραφία. 

2. Υλικό και μέθοδοι 
2.1. Δείγμα
Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και δεδομένων των 
δυσκολιών που υπήρξαν λόγω της καραντίνας, διενεργή θηκε 
μια διαδικτυακή έρευνα. Μέσω συνδέσμου που παρέπεμπε 
στα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, συμμετείχαν 
συνολικά 75 άτομα, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν γυναί-
κες (n = 40, 53,3%). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην 
έρευνα ήταν να είναι όλοι τουλάχιστον 18 ετών και έτσι ο 
μέσος όρος (Μ.Ο.) ηλικίας ανήλθε στα 33,33 έτη με 11,38 έτη 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.). H εκπαίδευση που είχαν λάβει οι 
συμμετέχοντες μετρήθηκε σε βαθμίδες που έχουν ολοκληρω-
θεί για λόγους ευκολίας, με διαθέσιμες επιλογές: Καμία τυπι-
κή εκπαίδευση, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Βασικό τίτλο 
σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό και 
Διδακτορικό. Συνολικά 12 άτομα (16%) απάντησαν ότι είχαν 
διαγνωστεί στο παρελθόν με κάποια ψυχική διαταραχή, εκ 
των οποίων οι 8 έλαβαν ή λαμβάνουν κάποια μορφή θερα-
πείας (βλ. Πίνακα 1). 

2.2. Εργαλεία
Για την αξιολόγηση της διάθεσης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress Scales-21). Είναι μια κλίμα-
κα αυτοαναφοράς που μετρά το άγχος, την κατάθλιψη και το 
στρες. Αποτελείται από 21 δηλωτικές προτάσεις στις οποίες ο 
συμμετέχων καλείται να βαθμολογήσει σε μια κλίμακα Likert, 
0 (Δεν ίσχυε καθόλου για μένα) έως 3 (Ίσχυε για μένα πάρα 
πολύ, ή τις περισσότερες φορές), κατά πόσο η δήλωση τον αντι-
προσώπευσε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. 
Η DASS-21 είναι σταθμισμένη και προσαρμοσμένη για τον 
ελληνικό πληθυσμό [36]. 

Για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας χρησιμοποιήθηκε 
η CD-RISC. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα 25 στοι-
χείων που αποδίδει ένα συνολικό σκορ, αντιπροσωπευτικό των 
ψυχολογικά ανθεκτικών τάσεων. Υπάρχουν πολλαπλές μελέτες 
που παρέχουν στοιχεία εγκυρότητας για την υποστήριξη της 
χρήσης της ακόμα και στον ελληνικό πληθυσμό. Βαθμολογείται 
σε μια κλίμακα Likert, από 1 (Καθόλου αληθές) έως 5 (Σχεδόν 
πάντα αληθές), το κατά πόσο το περιεχόμενο των δηλώσεων 
αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα του συμμετέχοντος. Οι 
υψηλότερες βαθμολογίες αποτελούν ένδειξη υψηλότερης ανθε-
κτικότητας και το αντίστροφο [37]. 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων και ποιο-
τικές μετρήσεις

Μεταβλητή n % Μ.Ο. Τ.Α.
Φύλο  
Άρρεν 35 46.67   
Θήλυ 40 53.33
Μη δυαδικά 0 0
Ηλικία 33.33 11.38
Έχουν διαγνωσθεί με κάποια  
ψυχική διαταραχή
Όχι 63 84.00
Ναι 12 16.00
Έχουν λάβει θεραπεία  
για την ψυχική διαταραχή 
Όχι 4 33.33
Ναι 8 66.67
Εκπαίδευση  
Λύκειο 19 25.33
Βασικός τίτλος σπουδών 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

43 57.33

Μεταπτυχιακό 12 16.00
Διδακτορικό 1 1.33
Έχει επηρεάσει η πανδημία  
Covid τη ζωή;
Όχι 10 13.33
Ναι, θετικά 8 10.67
Ναι, αρνητικά 57 76.00
Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι 
επηρεασμένες από την πανδημία 
Όχι 35 46.67
Ναι 40 53.33
Θα καλυτερεύσει η κατάσταση  
στη χώρα μας; 
Όχι 41 54.67
Ναι 34 45.33
n = 75

Η ποιότητα ζωής μετρήθηκε με την αυτοσυμπληρούμενη 
WHOQOL-BREF. Είναι μια συντομευμένη έκδοση 26 στοιχεί-
ων, που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Αποτελείται από 24 λήμματα που αντιστοιχούν σε 24 σχετιζό-
μενες με την ποιότητα ζωής πτυχές, και δύο λήμματα που αξι-
ολογούν τη συνολική ποιότητα ζωής και τη γενική εκτίμηση 
της υγείας. Τα λήμματα οργανώνονται σε 4 τομείς: σωματική 
υγεία, ψυχολογική υγεία, κοινωνικές σχέσεις και περιβάλλον. 
Ο συμμετέχων καλείται να αξιολογήσει με βάση τα κριτήρια 
και τις προσδοκίες του από τη ζωή σε μια κλίμακα Likert, 1 
(Καθόλου) έως 5 (Υπερβολικά), το κατά πόσο ισχύει το περι-
εχόμενο κάθε ερώτησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Έχει 
δοκιμαστεί ως ένα εργαλείο μέτρησης ποιότητας ζωής που 
σχετίζεται με την υγεία, και έχει σταθμιστεί και προσαρμοστεί 
στον ελληνικό πληθυσμό [38]. 

Πέρα από τις παραπάνω κλίμακες, έχουν προστεθεί στη 
συστοιχία ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία 
των συμμετεχόντων, καθώς και κάποιες ποιοτικές ερωτήσεις 
για το πώς βλέπουν την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας 

και αν θεωρούν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει τη ζωή και τις 
απαντήσεις τους. 

3. Ευρήματα
Για τη διερεύνηση των επιπέδων διάθεσης, ποιότητας ζωής και 
ψυχικής ανθεκτικότητας στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό εν 
μέσω της πανδημίας, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστι-
κή ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος 
SPSS v21. Οι συμμετέχοντες ως συνολικό δείγμα σε πρώτη φάση 
(exploration of data) κατέδειξαν τιμές εντός φυσιολογικού εύρους 
σύμφωνα με τις νόρμες των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν 
(βλ. Πίνακα 2), αποτέλεσμα αντίθετο από το προσδοκώμενο. 
Για τον λόγο αυτό, έγινε μια περαιτέρω ανάλυση του αποτε-
λέσματος με στόχο την καλύτερη ερμηνεία του. 

Πίνακας 2. Μετρήσεις συνολικού δείγματος

Μεταβλητή Μ.Ο. Τ.Α.
Γενική ποιότητα 
ζωής

68.50 16.87

Σωματική υγεία 69.59 13.81
Ψυχική υγεία 64.28 14.93
Κοινωνικές σχέσεις 68.00 20.25
Περιβάλλον 59.42 13.09
Dass Στρες 6.80 5.96
Dass Άγχος 3.60 4.62
Dass Κατάθλιψη 5.61 5.87
CDrisc Σύνολο 66.53 16.67

Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το αν επηρέασε η 
πανδημία τη ζωή των συμμετεχόντων: (1) Όχι, (2) Ναι, θετικά, 
(3) Ναι, αρνητικά (βλ. Πίνακα 1, ποιοτικές μετρήσεις επιρρο-
ής, βλ. Πίνακα 4 δημογραφικά ομάδων) και συγκρίθηκαν με 
ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA) 
(βλ. Πίνακα 3). Τα αποτελέσματα της ANOVA για την Ψυχική 
ανθεκτικότητα [F(2, 72) = 5,30, p = 0,007, η2 = 0.13], την Ψυχική 
υγεία [F(2, 72) = 3,29, p = 0,043, η2 = 0.08], τη Γενική ποιότητα 
ζωής [F(2, 72) = 3,38, p = 0,039, η2 = 0.09], τις Κοινωνικές σχέ-
σεις [F(2, 72) = 3,27, p = 0,044, η2 = 0.08], το Άγχος [F(2, 71) = 
3,41, p = 0,039, η2 = 0.09], το Περιβάλλον [F(2, 72) = 3,52, p = 
0,035, η2 = 0.09], το Στρες [F(2, 72) = 4,08, p = 0,021, η2 = 0.10] 
ήταν στατιστικά σημαντικά, υποδεικνύοντας ότι υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Τα αποτελέσματα 
της Σωματικής υγείας και της Κατάθλιψης δεν ήταν στατιστι-
κά σημαντικά, υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομάδων.

Η post hoc ανάλυση με τη χρήση κριτηρίου Tukey έδειξε ότι 
η σημαντικότητα στην ανάλυση της διακύμανσης προκύπτει 
από τις διαφορές στις ομάδες (1) Όχι και (3) Ναι, αρνητικά.
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Πίνακας 3. Μετρήσεις ομάδων και αποτελέσματα

Ομάδες Όχι Ναι, θετικά Ναι, αρνητικά
Μεταβλητή Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F (2,72) η2

Γενική ποιότητα ζωής 78.75 13.24 75.00 14.94 65.79 16.96 3.38* 0.09
Σωματική υγεία 76.67 5.89 71.18 12.42 68.13 14.69 1.72 0.05
Ψυχική υγεία 73.33 9.46 69.79 12.94 61.92 15.32 3.29* 0.08
Κοινωνικές σχέσεις 80.50 8.96 75.00 15.35 64.82 21.32 3.27* 0.08
Περιβάλλον 66.25 13.57 66.41 9.85 57.24 12.83 3.52* 0.09
Dass Στρες 3.20 3.49 3.75 2.66 7.86 6.27 4.08* 0.10
Dass Άγχος 1.70 2.31 0.62 1.06 4.35 4.97 3.48* 0.09
Dass Κατάθλιψη 2.40 3.03 4.00 5.83 6.40 6.09 2.40 0.06
CDrisc Σύνολο 79.00 11.72 74.25 10.95 63.26 16.83 5.30** 0.13
* p<0.05, ** p<0.01

Πίνακας 4. Δημογραφικά στοιχεία και ποιοτικές μετρήσεις ανά ομάδα

Έχει επηρεάσει η πανδημία  
της Covid τη ζωή Όχι Ναι, θετικά Ναι, αρνητικά

Μεταβλητή n % Μ.Ο. Τ.Α. n % Μ.Ο. Τ.Α. n % Μ.Ο. Τ.Α.
Φύλο
Άρρεν 4 40.00 5 62.50 26 45.61
Θήλυ 6 60.00 3 37.50 31 54.39
Μη δυαδικά 0 0 0 0 0 0
Ηλικία 37.70 12.76 29.62 8.94 33.09 11.38
Έχουν διαγνωσθεί με κάποια ψυχική διαταραχή 
Όχι 10 100 7 87.50 46 80.70
Ναι 0 0 1 12.50 11 19.30
Έχουν λάβει θεραπεία για την ψυχική διαταραχή 
Όχι 0 0 0 0 4 36.36
Ναι 0 0 1 100 7 63.64
Εκπαίδευση 
Λύκειο 4 40.00 1 12.50 14 24.56
Βασικός τίτλος σπουδών 4 40.00 5 62.50 34 59.65
Μεταπτυχιακό 2 20 2 25.00 8 14.04
Διδακτορικό 0 0 0 0 1 1.75
Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι επηρεασμένες από την πανδημία 
Όχι 8 80 4 50.00 23 40.35
Ναι 2 20 4 50.00 34 59.65
Θα καλυτερεύσει η κατάσταση στη χώρα μας; 
Όχι 10 100 3 37.50 32 56.14
Ναι 0 5 62.50 25 43.86

Για τη συσχέτιση των μεταβλητών διεξήχθη μια ανάλυση συσχέτισης Pearson. Το πρότυπο του Cohen χρησιμοποιήθηκε 
για την αξιολόγηση του μεγέθους της επίδρασης (βλ. Πίνακα 5). Όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους είτε 
σε μέτριο είτε σε μεγάλο μέγεθος επίδρασης. Ενδεικτικά, και όσον αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα, συσχετίζεται 
αρνητικά με τις μεταβλητές της DASS και θετικά με τις μεταβλητές της WHOQOL-BREF. 
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Πίνακας 5. Πίνακας συσχετίσεων

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. CDrisc Σύνολο 66.53 16.67 -
2. Dass Στρες 6.80 5.96 -.61*** -
3. Dass Άγχος 3.39 4.81 -.60*** .81*** -
4. Dass Κατάθλιψη 5.61 5.87 -.63*** .87*** .81*** -
5. Dass Σύνολο 16.01 15.56 -.65*** .96*** .91*** .96*** -
6. Περιβάλλον 59.42 13.09 .52*** -.42*** -.41** -.39*** -.43*** -
7. Κοινωνικές σχέσεις 68.00 20.25 .61*** -.63*** -.58** -.68*** -.67*** .56*** -
8. Ψυχική υγεία 6428 14.93 .62*** -.69*** -.68** -.73*** -.74*** .56*** .77*** -
9. Σωματική υγεία 69.59 13.81 .64*** -.68*** -.67** -.72*** -.74*** .49*** .67*** .68*** -
10. Γενική ποιότητα ζωής 68.50 16.87 .65*** -.60*** -.59** -.62*** -.64*** .46*** .69*** .70*** .67*** -
**p< .001, n=74, προσαρμοσμένα με διόρθωση Holm

4. Συζήτηση
Όπως φαίνεται από τα ευρήματα των αναλύσεων, σε διερεύ-
νηση του γενικού πληθυσμού ως συνόλου, τα επίπεδα διάθε-
σης, ποιότητας ζωής και ψυχικής ανθεκτικότητας φαίνεται να 
είναι εντός εύρους φυσιολογικού με βάση τις κανονιστικές τιμές 
για τον ελληνικό πληθυσμό. Αν όμως προχωρήσουμε σε έναν 
απλό διαχωρισμό του δείγματος σε ομάδες, με βάση την υπο-
κειμενική κρίση των συμμετεχόντων για το αν τους επηρέασε 
η πανδημία Covid-19, τότε πραγματικά φαίνεται να διαφορο-
ποιούνται τα δεδομένα.

Η ομάδα που δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την πανδημία 
φαίνεται να έχει τιμές υψηλές σε όλες τις μετρήσεις ποιότητας 
ζωής και χαμηλές στα σκορ διάθεσης. Μάλιστα, οι τιμές της 
συγκεκριμένης ομάδας τείνουν να είναι πιο κοντά στο ανώτε-
ρο όριο του φυσιολογικού εύρους για την ποιότητα ζωής και 
την ανθεκτικότητα, όπως αυτά μετρούνται από τις κλίμακες 
WHOQOL-BREF και CDRISC αντίστοιχα, και στο χαμηλότερο 
φυσιολογικό όριο για τα σκορ άγχους, κατάθλιψης και στρες, 
όπως αυτά μετρούνται από την DASS-21. Για μια ομάδα που 
δηλώνει πως δεν επηρεάστηκε από την πανδημία, θα έλεγε 
κανείς ότι είναι αναμενόμενες αυτές οι ενδείξεις υψηλής λει-
τουργικότητας, όπως αντίστοιχα και της ομάδας που δήλωσε ότι 
επηρεάστηκε μεν αλλά με θετικό τρόπο, της οποίας οι μετρήσεις 
κυμάνθηκαν πιο κοντά στους μέσους όρους των κανονιστικών 
δεδομένων, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα 
που δεν επηρεάστηκε.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα που δήλωσε πως επηρεά-
στηκε αρνητικά από την πανδημία, φάνηκε να σκοράρει στατι-
στικά σημαντικά διαφορετικά σε σχέση με την ομάδα που δεν 
επηρεάστηκε. Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά την ψυχική 
ανθεκτικότητα, φάνηκε να σκοράρουν οριακά εντός φυσιο-
λογικού εύρους, πολύ κοντά στο κατώτερο όριο, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες που επηρεάστηκαν αρνητικά 
από την πανδημία φαίνεται να μην είναι τόσο ψυχικά ανθεκτι-
κοί, σε σύγκριση πάντα με την ομάδα που δεν επηρεάστηκε. 
Ακολούθως, στις μετρήσεις διάθεσης, φαίνεται να σκοράρουν 
υψηλότερα στην κατάθλιψη, άγχος και στρες, με τις δύο τελευ-
ταίες μετρήσεις να δίνουν στατιστικά σημαντική διαφορά με 
την ομάδα που δεν επηρεάστηκε. Παράλληλα, στις υποκλίμα-
κες ποιότητας ζωής, και πάλι οι μετρήσεις είναι χαμηλότερες, 
κοντά στο κατώτερο φυσιολογικό όριο, με τις μετρήσεις της 
ποιότητας σωματικής υγείας, αν και χαμηλές, να μη διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά σε σύγκριση με την ομάδα που δεν επη-
ρεάστηκε από την πανδημία.

Το γεγονός ότι όλες οι μετρήσεις βρίσκονταν εντός εύρους 
φυσιολογικού σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά από τη 
διακύμανση τα οποία οι μεταβλητές μπορούν να ερμηνεύ-
σουν, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κάποιες ακόμα 
μεταβλητές που εμπλέκονται και μεσολαβούν στο να εξηγή-
σουν καλύτερα τι συμβαίνει στον πληθυσμό με την επέλαση 
του κορονοϊού. Αυτό το συμπέρασμα έρχεται να ενισχύσει και 
μια πρόσφατη έρευνα σε κυπριακό και ελληνικό πληθυσμό, με 
τριπλάσιο δείγμα από την παρούσα, που ενώ είχε διαφορετικά 
ερευνητικά ερωτήματα, χρησιμοποίησε την ίδια κλίμακα ψυχικής 
ανθεκτικότητας στην περίοδο της πρώτης κιόλας καραντίνας 
και πήρε ακόμα υψηλότερες μετρήσεις [39]. Ενδεχομένως, ο 
παράγοντας της υποκειμενικής αντίληψης των γεγονότων να 
είναι η ειδοποιός διαφορά, αφού και σε έτερες μελέτες φάνη-
κε να σχετίζεται θετικά με την ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα όταν 
αυτή έχει διαμεσολαβητικό ρόλο [35] [32]. Επόμενες έρευνες 
μπορούν να διευρύνουν τη συστοιχία τους και να ελέγξουν 
περισσότερες μεταβλητές σε ένα μεγαλύτερο δείγμα που θα 
ευνοεί ακόμα περισσότερο τη στατιστική ισχύ.

Ακόμα μία εξήγηση στο γιατί τα δεδομένα του δείγματος 
δεν διαφέρουν από τις νόρμες θα μπορούσε να είναι ότι τα 
εργαλεία της Ανθεκτικότητας και Διάθεσης δημοσιεύθηκαν 
το 2018, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συλλογή δεδομένων, 
οπότε και ο ελληνικός πληθυσμός βρισκόταν ήδη σε ιδιαίτερες 
συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης που επικράτησε στη 
χώρα για πολλά χρόνια. Αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη ενδεχομέ-
νως να είναι και μία από τις αιτίες που οι νόρμες της ψυχικής 
ανθεκτικότητας για τον ελληνικό πληθυσμό είναι ήδη 10 μονά-
δες χαμηλότερα από αυτές του κατασκευαστή [40]. Επίσης, η 
περίοδος και οι συνθήκες προσαρμογής των εργαλείων μπορεί 
να εξηγούν γιατί δεν διαφέρουν οι μέσοι όροι, αφού τόσο τότε 
όσο και την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας μελέτης βρι-
σκόμαστε σε μια χρόνια φάση όπου τα φαινόμενα δεν είναι σε 
έξαρση και έχουν ως έναν βαθμό κανονικοποιηθεί. 

Κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί σε σχέση 
με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι ότι η πλειο-
νότητα των συμμετεχόντων (53.33%) απάντησε θετικά στο αν 
οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν επηρεασμένες από την τρέ-
χουσα πανδημία και αρνητικά (54.67%) στο αν θεωρούν πως η 
κατάσταση στη χώρα μας θα βελτιωθεί το προσεχές διάστημα.
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Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα των συγκρίσεων (βλ. 
Πίνακα 5), ειδικά για την ψυχική ανθεκτικότητα, υπάρχει θετική 
συσχέτισή της με τις μετρήσεις της ποιότητας ζωής και αρνητική 
με τις μετρήσεις του άγχους, στρες και κατάθλιψης – αποτέ-
λεσμα που συμφωνεί με τα υφιστάμενα ερευνητικά δεδομένα 
[9] [41] [42] [40] [43] [44] [44] [45] [47] [48] [14] [39] [31]. Έτσι, 
για ακόμα μια φορά, η ψυχική ανθεκτικότητα αναδεικνύεται 
ως ένας δυναμικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη από ειδικούς ψυχικής υγείας, τόσο σε επίπεδο 
στόχων για την ενίσχυσή της όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων 
για την καλλιέργειά της. Προς αυτόν τον διττό στόχο μπορεί να 
συνδράμει κάλλιστα η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία 
ως μια αποτελεσματική μέθοδος καλλιέργειας της ανθεκτικότη-
τας [49] [50] [51]. Ήδη, μάλιστα, στη διάρκεια της πανδημίας 
είχε δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων προσεγγίσε-
ων που να αξιοποιούν γνωσιακές συμπεριφοριστικές τεχνικές 
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή περί-
θαλψης ασθενών από Covid-19 [52] [53].

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ορισμένους 
περιορισμούς. Αυτοί είναι το ικανοποιητικό αλλά μικρό μέγεθος 
δείγματος, η περίοδος συλλογής των δεδομένων η οποία ήταν 
κατά τη διάρκεια αλλά μετά και τη δεύτερη καραντίνα, οπότε 
και είχε επέλθει μια μορφή κανονικοποίησης των συνθηκών, 
και η εκ των υστέρων ομαδοποίηση των συμμετεχόντων με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τα άτομα στην κάθε ομάδα. Επόμενες 
μελέτες μπορούν να ελέγξουν τους περιορισμούς αυτούς στο 
μέτρο του δυνατού. Εντούτοις, τα δεδομένα που ήρθαν στην 
επιφάνεια συνεισφέρουν στον ολοένα αυξανόμενο όγκο πλη-
ροφοριών για το θέμα της ψυχικής ανθεκτικότητας εν καιρό 
πανδημίας, ενισχύοντας έτσι την ελληνική βιβλιογραφία.
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Abstract
The COVID-19 pandemic has affected humanity for more than two 
years, necessitating social isolation, travel restrictions, remote learning, 
and teleworking. These unprecedented conditions were associated with 
various consequences for the general population, including negative 
effect on mental resilience. The present study aims to investigate the 
level of mood, quality of life, and mental resilience in the Greek adult 
population and then correlate these measurements with each other. The 
results showed that, although at first reading the scores of the participants 
ranged close to the available normative data, in later grouping based 
on the subjective judgment of the COVID-19 effect on their lives, 
statistically significant differences rose between the group with no 
subjective impact and the group with negative subjective impact. When 
the variables were correlated with each other, resilience appeared to be 
correlated positively with measures of quality of life and negatively with 
measures of anxiety, stress, and depression. More studies are needed 
to understand the impact of these particular conditions.
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