
 

Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών 

Γνωρισμάτων Προσωπικότητας επί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα 

[MIS: 5048970] 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΔΒΜ 103) 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Στέλλα Γιακουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος 

Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Στην πολυπαραγοντική αιτιολογία της σχιζοφρένειας συμπεριλαμβάνεται πλειάδα 

γενετικών και περιβαλλοντικών (π.χ. τραυματικά γεγονότα κατά την νεαρή ηλικία) 

παραγόντων καθώς και οι αλληλεπιδράσεις αυτών. Είναι, επίσης, γνωστό ότι η 

σχιζοφρένεια χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην αντίληψη/επεξεργασία των 

συναισθημάτων και ελλείμματα στην αναπαράσταση (αντίληψη) της 

πραγματικότητας. Ωστόσο, η διερεύνηση των διεργασιών που σχετίζονται με την 

αιτιοπαθολογία της σχιζοφρένειας σε ασθενείς χαρακτηρίζεται από σημαντικούς 

περιορισμούς. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στη 

μελέτη πληθυσμών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση της νόσου αξιοποιώντας 

ενδοφαινοτυπικούς δείκτες (δηλ. βιολογικούς δείκτες που υποδεικνύουν την 

προδιάθεση για μία διαταραχή) στο φάσμα στης σχιζοφρένειας. Στο πλαίσιο αυτό, 

μία διεθνώς εφαρμοζόμενη και αποτελεσματική στρατηγική είναι η μελέτη 

πληθυσμών με υψηλά σχιζοτυπικά γνωρίσματα προσωπικότητας, δηλαδή 

χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας (σε υπο-

κλινική μορφή) και θεωρούνται ότι υποδεικνύουν μία «προδιάθεση» για την 

εκδήλωσή της. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν οι 

συνδυαστικές επιδράσεις διαφορετικών σχιζοτυπικών γνωρισμάτων 

προσωπικότητας και τραυματικών γεγονότων ζωής κατά τη νεαρή ηλικία επί της 

επεξεργασίας των συναισθημάτων και της αναπαράστασης της πραγματικότητας. Η 



μελέτη (α) θα συμπληρώσει την πολύπλευρη εικόνα που άρχισε να διαμορφώνεται 

από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας για καταστάσεις πρόδρομες της 

σχιζοφρένειας και βασικούς ενδοφαινοτυπικούς δείκτες στον Ελληνικό πληθυσμό, 

(β) θα συμβάλλει στη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων πρώιμης 

παρέμβασης σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου και (γ) θα βοηθήσει στον καλύτερο 

χαρακτηρισμό της εξασθενημένης ψυχωσικής συνδρομής, μίας κατάστασης που 

μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση σχιζοφρένειας ή συναφών διαταραχών. Η εν 

λόγω γνώση συνολικά θα βοηθήσει στη διαμόρφωση νέων διαγνωστικών 

στρατηγικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων.  

 


