
 

 

Ενότητα 4η 
 

Τραύμα, θυματοποίηση Ενδο-
συντροφικής βίας και συσχέτιση 
Προβληματικής χρήσης ουσιών 



Πέντε αισθήσεις  



Φύλο και Τραύμα 
Γυναίκες και Τραύμα Άνδρες και Τραύμα 

Τυπικό τραύμα: σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία Τυπικό τραύμα: μάρτυρες φαινομένων βίας 

Πιο πιθανό να αναπτύξουν Διαταραχή Μετατραυματικού 
Στρες (PTSD) όταν εκτίθενται σε βία 

Πιο πιθανό να εκτεθούν σε βία, αλλά λιγότερο πιθανό να 
αναπτύξουν Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) 

Επαναλαμβανόμενη έκθεση σε σεξουαλική και βίαιη 
θυματοποίηση από οικεία άτομα που ξεκινούν από την 
παιδική ηλικία 

Έκθεση σε βία από αγνώστους και αντίζηλους, σεξουαλική 
κακοποίηση και εξαναγκασμός εκτός οικογένειας 

Εσωτερίκευση: αυτοτραυματισμός, διατροφικές διαταραχές, 
εθισμός, αποφυγή 

Εξωτερίκευση: βία, κατάχρηση ουσιών, έγκλημα και 
υπερδιέγερση 

Πιθανό να λάβουν θεραπεία ψυχικής υγείας και όχι 
θεραπεία αντιμετώπισης της κατάχρησης ουσιών 

Πιθανό να λάβουν θεραπεία αντιμετώπισης της κατάχρησης 
ουσιών και όχι θεραπεία ψυχικής υγείας 

Η θεραπεία πρέπει να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση, τη 
ρύθμιση των συναισθημάτων και την ασφάλεια 

Η θεραπεία πρέπει να δίνει έμφαση στα συναισθήματα, τις 
σχέσεις και την ενσυναίσθηση 

(Miller and Najavits 2012) 





ACE – Βαθμολογία Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας  
Πριν τα 18α γενέθλιά σας: Εάν ναι, 

σημειώστε 1 

1
. 

Μήπως ένας γονέας ή άλλος ενήλικας στην οικεία συχνά ή πολύ συχνά ...  
Σας έβριζε σας προσέβαλλε, σας μείωνε ή σας ταπείνωνε; ή  
Ενεργούσε με τρόπο που σας έκανε να φοβάστε ότι μπορεί να πληγωθείτε σωματικά; 

2
. 

Μήπως ένας γονέας ή άλλος ενήλικας στην οικία συχνά ή πολύ συχνά ...  
Σας έσπρωχνε, σας άρπαζε, σας χαστούκιζε ή σας πέταγε πράγματα; ή  
Σας χτύπησε ποτέ τόσο δυνατά που σας άφησε σημάδια ή σας τραυμάτισε; 

3
. 

Μήπως ένας ενήλικας ή ένα άτομο τουλάχιστον 5 χρόνια μεγαλύτερο από εσάς...  
Σας άγγιζε ή σας χάιδευε ή σας έβαζε να αγγίζετε το σώμα του με σεξουαλικό τρόπο; ή  
Επιχείρησε ή είχε στοματική, πρωκτική ή κολπική επαφή μαζί σας; 

4
. 

Μήπως συχνά ή πολύ συχνά αισθάνεστε ότι ...  
Κανείς στην οικογένειά σας δεν σας αγαπούσε ή δεν πίστευε ότι ήσασταν σημαντικός/ή ή 
ξεχωριστός/ή; ή  
Η οικογένειά σας δεν φρόντιζε ο ένας τον άλλον, δεν ένιωθε κοντά ο ένας στον άλλο, ούτε 
υποστήριζε ο ένας τον άλλον 



ACE – Βαθμολογία Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας  
Πριν τα 18α γενέθλιά σας: Εάν ναι, 

σημειώστε 1 

5. Μήπως συχνά ή πολύ συχνά αισθάνεστε ότι ...  
Δεν είχατε αρκετό φαγητό, έπρεπε να φορέσετε βρώμικα ρούχα, και δεν είχατε κανέναν να σας προστατέψει; ή  
Οι γονείς σας ήταν πολύ μεθυσμένοι ή ναρκωμένοι για να σας φροντίσουν ή να σας πάνε στον γιατρό αν το 
χρειαζόσασταν; 

6. Χώρισαν ή πήραν διαζύγιο ποτέ οι γονείς σας; 

7. Τη μητέρα σας ή τη μητριά σας: 
Συχνά ή πολύ συχνά την έσπρωχναν, άρπαζαν, χαστούκιζαν ή της πέταγαν πράγματα; ή  
Μερικές φορές, συχνά, ή πολύ συχνά την κλωτσούσαν, δάγκωναν, χτύπαγαν με γροθιά ή με κάποιο σκληρό αντικείμενο; 
ή  
Την έχουν χτυπήσει ποτέ επανειλημμένα για τουλάχιστον λίγα λεπτά ή την απειλούσαν με όπλο ή μαχαίρι; 

8. Ζούσατε με κάποιον που ήταν προβληματικός πότης ή αλκοολικός, ή που έκανε χρήση «ναρκωτικών του δρόμου»; 

9. Ήταν κάποιο μέλος του νοικοκυριού καταθλιπτικό ή ψυχικά άρρωστο, ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού αποπειράθηκε 
να αυτοκτονήσει;  

10. Κάποιο μέλος του νοικοκυριού πήγε φυλακή; 

Τώρα αθροίστε τις απαντήσεις σας «Ναι». Αυτή είναι η βαθμολογία σας Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας 



Βαθμολογία Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας ανά φύλο 

Συνολικά Γυναίκες  Άντρες 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 1: Σεξουαλική κακοποίηση 17,50 24,30 10,20 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 2: Σωματική κακοποίηση 15,70 15,90 15,40 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 3: Σωματική παραμέληση 5,40 6,90 3,60 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 4: Συναισθηματική κακοποίηση 21,30 22,70 19,70 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 5: Συναισθηματική παραμέληση 17,00 20,80 12,90 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 6: Ενδοοικογενειακή βία 11,50 11,80 11,20 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 7: Χωρισμός / διαζύγιο γονέων 33,50 34,90 31,90 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 8: Χρήση αλκοόλ / ναρκωτικών στην 
οικία 

24,50 28,60 20,00 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 9: Ψυχική ασθένεια / απόπειρα 
αυτοκτονίας στην οικία 

15,50 19,10 11,60 

 Δυσμενείς Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας 10: Μέλος της οικίας πήγε φυλακή 8,00 9,10 6,80 



Βαθμολογία Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας, % ανά φύλο 

Αριθμός Δυσμενών Εμπειριών 
της Παιδικής Ηλικίας 

Γυναίκες Ν=9.367 Άνδρες Ν=7.970  Ν=17.337 

0 35 38 36 

1 25 28 26 

2 16 16 16 

3 10 9 10 

4 ή περισσότερες 15 9 13 

Ν = Αριθμός συμμετεχόντων  



Βαθμολογία Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας 
και συνέπειες για τις γυναίκες 

Η σύνδεση μεταξύ των δυσμενών εμπειριών της παιδικής ηλικίας και της χρήσης 
ουσιών είναι περίπλοκη, ειδικά για τις γυναίκες. Είναι: 
• πιο ευάλωτες στη βία 
• πιο επιρρεπείς στη διάπραξη εγκλήματος υπό την επήρεια 
• καταλήγουν σε έναν κύκλο θυματοποίησης, χρήσης ουσιών, αποκοπής από 

οποιοδήποτε συναίσθημα, περιορισμένης ικανότητας αντιμετώπισης του στρες, 
αυξημένης χρήσης αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών και αυξημένης ευπάθειας σε 
περαιτέρω θυματοποίηση, καθώς και στη διάπραξη κακοποίησης 
 

Οι γυναίκες σε προγράμματα θεραπείας εθισμού και σε χώρους ψυχικής υγείας 
αναφέρουν υψηλά ποσοστά προηγούμενης συναισθηματικής, σωματικής και 
σεξουαλικής κακοποίησης 

 
 



Τύποι Τραύματος 

Ανθρωπογενές τραύμα  Φυσικό τραύμα 

Ονομάζεται επίσης τραύμα από ανθρωπογενή 
παράγοντα 

Ονομάζεται επίσης χωρίς ανθρωπογενή παράγοντα 

Πιθανό να είναι παρατεταμένο και δυσκολότερο να 
αντέξει και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί 

Ακούσιος ή τυχαίος τραυματισμός, που 
περιγράφεται επίσης ως «ανωτέρα βία» 

Κάποιος σπάει σκόπιμα το πόδι κάποιου άλλου.  Κάποιος πέφτει και σπάει το πόδι του.  

Ο πιο ακραίος τύπος, συνεπάγεται μια στάση 
κακόβουλης πρόθεσης εκ μέρους του δράστη. 

Καμία πρόθεση ή δράστης. 



Το μετατραυματικό 
σύνδρομο- Η 

διαδικασία του 
τραύματος  

(Covington 2016) 



Το μετατραυματικό σύνδρομο- Η διαδικασία του 
τραύματος  

Αναφορά: Stephanie Covington, Beyond Trauma: A Healing Journey for Women, 

2016. 



Συνήθεις αντιδράσεις στο τραύμα 

1. Ποια είναι η αντίδρασή σας βλέποντας και 
ακούγοντας για αυτό το διάγραμμα;  
 

2. 2. Υπάρχει κάτι νέο που μάθατε για τον εαυτό σας; Ή 
μήπως έχετε καλύτερη κατανόηση της σύνδεσης των 
πραγμάτων στη ζωή σας; 
 

3. Είναι κάτι που μπορείτε να συσχετίσετε με τη δουλειά 
σας; 



Παλιό μοντέλο έναντι ενημερωμένου μοντέλου πάνω στο τραύμα 
Εστίαση στο τραύμα ή τον εθισμό Εστίαση στον εθισμό και το τραύμα 

Ο εθισμός είναι η εστίαση ή το τραύμα είναι η εστίαση, όχι και τα δύο Εάν πάσχετε και από τα δύο, μπορείτε να λάβετε βοήθεια και για τα δύο 

«Ενιαία αντιμετώπιση» - υπάρχει ένας σωστός τρόπος θεραπείας «Πολλοί δρόμοι, ένα ταξίδι» – υπάρχουν πολλοί τρόποι θεραπείας 

Συμμετοχή σε είδος θεραπείας Αποδεχτείτε όσο περισσότερη βοήθεια μπορείτε 

Εργασία στους εθισμούς τώρα και στο τραύμα αργότερα Εργασία και στα δύο ταυτόχρονα 

Με την αποκατάσταση του εθισμού θα αισθάνεστε όλο και καλύτερα Τα προβλήματα τραύματος μπορεί να αναζωπυρώνονται καθώς διατηρείτε την 
αποκατάσταση του εθισμού. Το τραύμα χρειάζεται επίσης προσοχή 

Αν θεραπευθεί το τραύμα, ο εθισμός θα εξαφανιστεί από μόνος του. Η θεραπεία του τραύματος από μόνη της δεν είναι αρκετή. 

Η ταυτόχρονη εργασία στο τραύμα και τον εθισμό, θα χειροτερέψει την 

κατάσταση 

Ο τρόπος εργασίας έχει σημασία. Η εργασία και στα δύο δείχνει θετικά αποτελέσματα αν 

γίνει σωστά 

Ο εθισμός οφείλεται μόνο στα γονίδια (βιολογία) Ο εθισμός συνήθως οφείλεται σε γονίδια και περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου του 

τραύματος) 

Έλλειψη εστίασης στο φύλο και τον πολιτισμό Το φύλο και ο πολιτισμός διαδραματίζουν ρόλο στο τραύμα και τον εθισμό 

Η εθιστική συμπεριφορά είναι μια προσπάθεια αποφυγής των 

αναμνήσεων τραύματος 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι παρουσιάζουν εθιστική συμπεριφορά 

Najavits, 2019 



«Μία από τις ουσιώδεις στιγμές στην αποκατάσταση είναι 
όταν αντιλαμβάνεσαι πώς το τραύμα και ο εθισμός 
συνδέονται εάν συνυπάρχουν και τα δύο προβλήματα. 
Ανοίγεις την καρδιά σου και βρίσκεις τρόπους να 
προχωρήσεις μπροστά. Λες μια νέα ιστορία για το ποιος 
είσαι.  
 

(Najavits 2019, σελ. 7) 



Επανατραυματισμός – Τι πονάει; 
ΣΥΣΤΗΜΑ – (Πολιτικές, Διαδικασίες, «Ο τρόπος 
που γίνονται τα πράγματα») 

ΣΧΕΣΕΙΣ – (Δύναμη, Έλεγχος, Ανατρεπτικότητα) 

Πρέπει να λένε συνεχώς την ιστορία τους Δεν φαίνονται / ακούγονται 

Αντιμετωπίζονται ως αριθμός Παραβίαση της εμπιστοσύνης 

Διαδικασίες που απαιτούν απογύμνωση Αποτυχία εξασφάλισης συναισθηματικής 
ασφάλειας 

Θεωρούνται ως μια ετικέτα (δηλ. Εξαρτημένος, 
Σχιζοφρενής) 

Μη συνεργάσιμοι 

Δεν υπάρχει επιλογή στην υπηρεσία θεραπείας Κάνει πράγματα «για» παρά «με» 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν σχόλια 
σχετικά με την εμπειρία τους όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών 

Χρήση τιμωρητικής συμπεριφοράς, 
καταναγκαστικών πρακτικών και καταπιεστικής 
γλώσσας 



Φροντίδα που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό 
τραύμα 

(The Institute on Trauma and Trauma-

Informed Care (ITTIC)) 

Οι τεκμηριωμένες προσεγγίσεις τραύματος για τη φροντίδα μετατοπίζουν την εστίαση από  

«Τι σου συμβαίνει» στο "Τι σου συνέβη;" μέσω: 

 

• Της συνειδητοποίησης των εκτεταμένων επιπτώσεων του τραύματος και κατανόηση πιθανών 

οδών ανάκαμψης. 

• Της αναγνώρισης των σημείων και των συμπτωμάτων του τραύματος σε μεμονωμένους πελάτες, 

οικογένειες και προσωπικό. 

• Της ενσωμάτωσης της γνώσης σχετικά με το τραύμα σε πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές. και 

• Επιδιώκεται η ενεργή αντίσταση στον επανατραυματισμό (δηλαδή η αποφυγή δημιουργίας ενός 

περιβάλλοντος που θυμίζει ακούσια στους ασθενείς τις τραυματικές τους εμπειρίες και τους 

προκαλεί να βιώσουν συναισθηματικό και βιολογικό στρες) 



Προσέγγιση ενημερωμένη πάνω στο τραύμα 

Έξι βασικές αρχές φροντίδας που είναι ενημερωμένη πάνω στο ψυχικό τραύμα:  

1. Ασφάλεια – Σε ολόκληρο τον φορέα, το προσωπικό και οι πελάτες αισθάνονται σωματικά και ψυχολογικά ασφαλείς 

2. Αξιοπιστία και Διαφάνεια – Οι λειτουργίες και οι αποφάσεις διεξάγονται με διαφάνεια με στόχο την οικοδόμηση και διατήρηση της 
εμπιστοσύνης 

3. Υποστήριξη από ομοίους- Η υποστήριξη από ομοίους και η αμοιβαία αυτοβοήθεια είναι βασικά οχήματα για την εδραίωση της 
ασφάλειας, της ελπίδας και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη χρήση των ιστοριών και των 
εμπειριών τους για την προώθηση της ανάκαμψης και της θεραπείας 

4. Συνεργασία και Αμοιβαιότητα – Δίνεται σημασία στη συνεργασία και την εξίσωση των διαφορών εξουσίας μεταξύ προσωπικού και 
πελατών 

5. Ενδυνάμωση, Φωνή και Επιλογή – Τα δυνατά σημεία και οι εμπειρίες των ατόμων αναγνωρίζονται, βασίζονται και υποστηρίζονται 
μέσω κοινών δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και αυτοάμυνας. 

6. Πολιτιστικά, Ιστορικά και Ζητήματα Φύλου – Ο φορέας ξεπερνά ενεργά τα πολιτισμικά στερεότυπα και προκαταλήψεις (π.χ. με βάση 
τη φυλή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη θρησκεία, την ταυτότητα φύλου, τη γεωγραφία κ.λπ.) 

(SAMHSA 2014) 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι αποκλειστική ευθύνη του σχεδίου MARISSA και δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  


