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 Περίληψη 

 

Η παρούσα ανασκόπηση έχει στόχο να διερευνήσει 

την επίδραση της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας 

στις συναισθηµατικές παραµέτρους και την ψυχική υγεία κατά 

τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19. Πιο συγκεκριµένα, 

παρά την περιορισµένη δηµοσιευµένη θεωρητική και ερευνη-

τική βιβλιογραφία για αυτήν την περίοδο, φαίνεται ότι η θρη-

σκευτικότητα συνδέεται µε χαµηλότερα επίπεδα ανησυχίας και 

φόβου (ειδικότερα οι µεταβλητές της θρησκευτικότητας που 

αφορούν τη συµµετοχή έστω και εξ αποστάσεως σε θρησκευ-

τικές δραστηριότητες), αλλά και η πνευµατικότητα συνδέεται 

µε χαµηλότερα επίπεδα αυτο-αναφερόµενης λύπης, ενώ η ελ-

πίδα συνδέεται εξίσου µε την θρησκευτικότητα και την πνευ-

µατικότητα. Για τη συγγραφή της συγκεκριµένης 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλου-

θες βάσεις δεδοµένων: PubMed-MEDLINE, EMBASE, Sco-

pus, Psycinfo, Cochrane Library, Web of Science και Google 

Scholar για τον εντοπισµό µελετών που δηµοσιεύθηκαν ή που 

έχουν κριθεί και βρίσκονται υπό δηµοσίευση από την έναρξη 

της πανδηµίας έως και τον ∆εκέµβριο του 2020 µε τις παρα-

κάτω λέξεις κλειδιά: «θρησκευτικότητα-religiosity», «πνευµα-

τικότητα-spirituality», «COVID-19 ή/και SARS-CoV-2 », 

«ψυχολογική ή/και ψυχική υγεία-psychological and/or mental 

health», και «συναισθήµατα-emotions».
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19, συναισθηµατικές παράµετροι, ψυχική υγεία. 
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Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19 αναδύο-

νται µια σειρά από θέµατα που σχετίζονται µε διάφορες µε-

ταβλητές που αφορούν τόσο την σωµατική, όσο και τη 

συναισθηµατική-ψυχική υγεία του γενικού πληθυσµού, των 

ασθενών, αλλά και των ίδιων των επαγγελµατικών υγείας 

(Galea, Merchant, & Lurie, 2020; Lima et all., 2020; Pfeffer-

baum & North, 2020) όχι µόνο βραχυπρόθεσµα, αλλά και µε 

εικαζόµενες µακροχρόνιες επιπτώσεις ειδικά όσον αφορά την 

ψυχική υγεία (Usher, Bhullar, & Jackson, 2020; Xiong et al., 

2020) µε προεξέχοντα ψυχολογικά συµπτώµατα το µετατραυ-

µατικό στρες, την σύγχυση, τον θυµό, το άγχος, τα αισθήµατα 

απώλειας ελέγχου και µια συνολική αίσθηση απελπισίας 

(Brooks et al., 2020; Khaiyom, 2020).  

Από την γενικότερη βιβλιογραφία του παρελθόντος 

και ακολουθώντας την διάκριση για τις έννοιες της θρησκευ-

τικότητας (religiosity-η οποία συνδέεται µε κάποια από τις 

γνωστές θρησκείες και αποτελεί ένα συγκεκριµένο σύνολο 

οργανωµένων πεποιθήσεων και πρακτικών, που συνήθως 

µοιράζεται µια κοινότητα ή οµάδα) και της πνευµατικότητας 

(spirituality-η οποία αναφέρεται σε µια περισσότερο ατοµική 

πρακτική και έχει να κάνει µε την αίσθηση της ειρήνης και του 

υπαρξιακού σκοπού, χωρίς απαραίτητη ένταξη του ατόµου 

σε κάποια από τις γνωστές θρησκείες), υποστηρίζεται ότι 

µπορούν τόσο η θρηκευτικότητα όσο και η πνευµατικότητα 

για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού και ανεξαρτήτως δη-

µογραφικών χαρακτηριστικών (π.χ. ηλικίας, φύλου), καθώς 

και κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου να χρησιµοποιηθούν για 

να αντιµετωπίσουν τα άτοµα το αισθανόµενο άγχος και τις 

αρνητικές συνέπειες των προβληµάτων ζωής και πιθανών 

ασθενειών (Koening et al., 2012; Pargament et al., 1998).  

Η θρησκευτικότητα και η πνευµατικότητα έχουν χρη-

σιµοποιηθεί συστηµατικά για τον χειρισµό καταστάσεων κρί-

σης και άγχους στο παρελθόν (Ebadi et al., 2009; 

Esperandio, 2020; Schuster et al., 2001; Thune-Boyle et al., 

2006). Μελέτες έχουν ήδη αναφέρει τις επιδράσεις τους στη 

σωµατική και ψυχική υγεία, προωθώντας υψηλότερα επί-

πεδα ικανοποίησης ζωής, ευεξίας, αίσθησης σκοπού και νοή-

µατος της ζωής, ελπίδας, αισιοδοξίας και χαµηλότερων 

ποσοστών άγχους, κατάθλιψης και κατάχρησης ψυχοτρόπων 

ουσιών (Giannouli & Giannoulis, 2020; Giannoulis & Gian-

nouli, 2020; Koenig, 2012).  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επισκόπηση 

διεθνών αναφορών που σχετίζονται µε αυτές τις δύο παρα-

µεληµένες ερευνητικά έννοιες και τις συναισθηµατικές µετα-

βλητές στην εποχή της πανδηµίας COVID-19, 

συµπεριλαµβάνοντας ερευνητικά δεδοµένα, αλλά και σε επί-

πεδο προτεινόµενων παρεµβάσεων. Για το λόγο αυτό, πρα-
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γµατοποιήθηκε συστηµατική βιβλιογραφική αναζήτηση των 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων PubMed-MEDLINE, EM-

BASE,  Scopus, Psycinfo, Cochrane Library, Web of Science 

και Google Scholar για τον εντοπισµό µελετών που δηµοσι-

εύθηκαν ή που έχουν κριθεί και βρίσκονται υπό δηµοσίευση 

από την έναρξη της πανδηµίας έως και τον ∆εκέµβριο του 

2020 µε λέξεις κλειδιά: «θρησκευτικότητα-religiosity», «πνευ-

µατικότητα-spirituality», «COVID-19 ή/και SARS-CoV-2 », 

«ψυχολογική ή/και ψυχική υγεία-psychological and/or mental 

health», και «συναισθήµατα-emotions». 

 

Θρησκευτικότητα και συναισθηµατικές παράµετροι 

Σε περιόδους κρίσης, οι άνθρωποι έχουν την τάση 

να στρέφονται στη θρησκεία και την προσευχή για υποστή-

ριξη και ενδυνάµωση (Bentzen, 2020; Chirico, & Nucera, 

2020; Gomez, & Sullins, 2020). Μια σηµαντική συνέπεια 

όµως της πανδηµίας COVID-19 είναι η επιβεβληµένη κοινω-

νική αποµόνωση που οδηγεί αναγκαστικά σε κλείσιµο των 

εκκλησιών ή άλλων τόπων λατρείας, και σε πιθανό περιορι-

σµό ή/και διακοπή των θρησκευτικών λειτουργιών-τελετών 

και συναντήσεων, προκειµένου να αποφευχθεί η µετάδοση 

του ιού. Η παραπάνω κατάσταση µπορεί να γίνει αντιληπτή 

από ορισµένη µερίδα πιστών και ως στέρηση της ατοµικής 

ελευθερίας  ή ως έξωθεν περιορισµός της άσκησης των θρη-

σκευτικών τους καθηκόντων και µπορεί να συνοδεύεται µε 

αντίστοιχα συναισθήµατα αγανάκτησης, αβοηθησίας και 

λύπης για µη εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών (Istratii, 

2020).  

Οι Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί παρά την επιβολή 

καραντίνας (ειδικά κατά την περίοδο του Πάσχα) µε ατοµική 

προσευχή στο σπίτι, η οποία ήταν και η επικρατούσα ανα-

φορά στρατηγικής κατάφεραν να διαχειριστούν αυξοµειώσεις 

στη διάθεσή τους και να αντιµετωπίσουν το άγχος (Stroulia, 

2020). Αντίστοιχα σε δείγµα µη νοσούντων Αµερικανών ορ-

θόδοξων Εβραίων βρέθηκε ότι το αισθανόµενο άγχος είναι 

χαµηλό και συσχετίζεται µε υψηλές αυτο-αναφορές θρησκευ-

τικότητας και εµπιστοσύνης στον Θεό, ενώ η αρνητική θρη-

σκευτική αντιµετώπιση και η δυσπιστία στον Θεό 

συσχετίζονται µε το αντίστροφο (Pirutinsky, Cherniak, & Ros-

marin, 2020). Κάτι παρόµοιο έχει βρεθεί και για τους πιστούς 

του Ισλάµ, µε χαµηλότερα επίπεδα άγχους για την υγεία τους 

να αναφέρονται στους βαθιά θρησκευόµενους µε βάση και 

πάλι ερωτηµατολόγια αυτο-αναφοράς (Mahmood, Sohail, & 

Akram, 2020), αλλά και µε αυξηµένα επίπεδα ψυχικής ανθε-

κτικότητας και αυτο-πεποίθησης όταν τα άτοµα αυτά δηλώ-

νουν και αυξηµένα επίπεδα θρησκευτικότητας (Ab Rahman 

et al., 2020). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόµη η ανάγκη των 

ασθενών στις κλινικές COVID-19 για να προσευχηθούν και 

να συµµετέχουν σε µυστήρια ακόµη και µε την υποστήριξη 

του νοσηλευτικού προσωπικού (Taylor, 2020), ενώ σηµαντι-

κός είναι και ο ρόλος της θρησκευτικότητας στο βίωµα του 

στίγµατος στους νοσούντες µε COVID-19 (AlEid, et al., 

2020). 

Ειδικότερα για τους µαθητές που παρακολουθούν 

µαθήµατα ηλεκτρονικά από το σπίτι στην περίοδο της καρα-

ντίνας, έχει βρεθεί στην Ινδονησία, ότι υπάρχει σηµαντική θε-

τική σχέση µεταξύ θρησκευτικότητας, σχολικής υποστήριξης, 

και των στάσεων υποστήριξης των δασκάλων και των γο-

νέων, ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση µε το αισθανόµενο 

ακαδηµαϊκό άγχος των µαθητών, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα 

σηµαντικό το ρόλο της θρησκευτικότητας και στην παιδική 

ηλικία, µιας και η προηγούµενη συµµετοχή των παιδιών σε 

κάποια θρησκεία φαίνεται να συνδέεται µε µικρότερο αισθα-

νόµενο άγχος (Pajarianto et al., 2020). 

Επιπλέον όσον αφορά ήδη νοσηλευµένους νέους 

(σε ηλικία) ασθενείς µε ψυχικές παθήσεις (και ανεξαρτήτου 

φύλου και εθνικότητας) έχει βρεθεί χειροτέρευση της πορείας 

της ήδη διαγνωσµένης ψυχικής τους νόσου κατά τη διάρκεια 

της πανδηµίας όταν οι ίδιοι δηλώνουν µη θρησκευόµενοι, ενώ 

αυτοί που στρέφονται γενικότερα προς την πίστη τους σε πε-

ριόδους κρίσης και εκείνοι των οποίων οι θρησκευτικές πε-

ποιθήσεις δηλώνουν ότι τους βοηθούν και τους καθοδηγούν 

σε δύσκολες καταστάσεις παρουσιάζουν µια θετική αυτο-ανα-

τροφοδότηση µε ενισχυµένη την πίστη τους κατά τη διάρκεια 

του COVID-19 (Kang, Mason, & Tarshis, 2020). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα για τα 

άτοµα που δηλώνουν ότι είναι πιστοί µιας θρησκείας, οι 

οποίοι είναι και πιο ευαισθητοποιηµένοι για θέµατα µετάδο-

σης και ελέγχου της πανδηµίας (στα πλαίσια  της αγάπης και 

φροντίδας ιγα τον πλησίον) και εκδηλώνουν πιο συµµορφω-

µένες µε τις υγειονοµικές επιταγές συµπεριφορές (Modell & 

Kardia, 2020). Βέβαια κυρίως στις Η.Π.Α. η θρησκευτικότητα 

όταν συνδυάζεται µε ακραίο εθνικισµό φαίνεται να λειτουργεί 

ως εµπόδιο στην συµµόρφωση στις υγειονοµικές οδηγίες τή-

ρησης των µέτρων, χωρίς όµως η θρησκευτικότητα καθεαυτή 

να δηµιουργεί αντιδραστικές συµπεριφορές και συναισθή-

µατα αγανάκτησης από την πλευρά των ατόµων προς το 

κράτος που λαµβάνει τις περιοριστικές αποφάσεις. Αντίθετα 

φαίνεται ότι µόνο οι πολιτικές θέσεις και η προηγούµενη ενη-

µέρωση για τους κινδύνους να παίζουν προβλεπτικό ρόλο σε 

απερίσκεπτες ή/και προληπτικές συµπεριφορές (Perry, 

Whitehead, & Grubbs, 2020). 

Σε αυτή την γραµµή έχουν γίνει προσπάθειες (κατα-

γεγραµµένες κυρίως στον Αµερικανικό χώρο), ώστε οι θρη-

σκευτικοί θεσµοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες να συνεργαστούν 

και να συντονιστούν στις δράσεις τους µε τους φορείς και τις 

δοµές υγείας, αλλά και ψυχικής υγείας και έτσι να διαδραµα-

τίσουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην διάδοση πληροφοριών 

πρόληψης όσον αφορά τον COVID-19, στην προώθηση της 

ευηµερίας των µελών τους µέσω της πρόληψης των συνε-

πειών του COVID-19, αλλά και µε παρεµβάσεις που επιδιώ-

κουν να καταπραΰνουν το συναισθηµατικό φόρτο της 

ασθένειας αυτής (Galiatsatos et al., 2020; Weinberger-Litman 

et al., 2020).  

∆εδοµένης της δυνατότητας επίδρασης και διαµεσο-

λάβησης της τεχνολογίας ώστε να αυξηθεί η αίσθηση σύνδε-

σης και του ανήκειν στην θρησκευτική οµάδα, έχουν προταθεί 

και υλοποιηθεί προσπάθειες σύνδεσης των πιστών µε την 

Εκκλησία (Shoji & Matsue, 2020; Townsend, 2020). Ιδιαίτερα 

προβεβληµένες είναι οι παρεµβάσεις της Ρωµαιοκαθολικής 

Εκκλησίας (διαδικτυακές λειτουργίες, µαζικές προσευχές, 
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σεις όπως το Spiritual Hotline Project (ή Πρόγραµµα Πνευ-

µατικής Γραµµής), το οποίο εφαρµόζεται από Βραζιλιάνους 

εργαζοµένους στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, µε 

σκοπό να παρέχουν πνευµατική βοήθεια σε άτοµα µε διαφο-

ρετικό θρησκευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο και από διαφο-

ρετικά µέρη του κόσµου (συµπεριλαµβανοµένης της 

Βραζιλίας και της Πορτογαλίας). Η προσέγγιση βασίζεται 

στην ανάγνωση σύντοµων χωρίων θρησκευτικών και φιλο-

σοφικών κειµένων από διαφορετικές πολιτισµικές παραδό-

σεις που αφορούν την εµφύσηση ελπίδας και τρόπων 

διαχείρισης των καθηµερινών προβληµάτων και ερωτηµάτων 

σχετικά µε την ίδια την φιλοσοφική και θεολογική διάσταση 

της ζωής (Ribiero et al., 2020). 

Ακόµη προσπάθειες σύνδεσης της πνευµατικότητας 

στον Αµερικανικό χώρο έχουν γίνει απευθείας σε πάστορες 

αφροαµερικανικών κοινοτήτων για τους οποίους έχουν δηµι-

ουργηθεί εκπαιδευτικά βίντεο, ώστε να µπορέσουν όχι µόνο 

οι ίδιοι να νοηµατοδοτήσουν την νέα αυτή κατάσταση κρίσης 

αλλά και για να τους βοηθήσουν να µεταφέρουν ακριβείς 

πληροφορίες για τη δηµόσια ζωή και την ψυχική υγεία κατά 

την εποχή COVID-19 (Thompkins et al., 2020). 

Τέλος, ειδική µνεία γίνεται για την ενσωµάτωση γενι-

κών παρεµβάσεων που αφορούν την πνευµατικότητα στο 

προσωπικό των νοσοκοµείων για τη µείωση της αισθανόµε-

νης εργασιακής εξουθένωσης και των αρνητικών ψυχολογι-

κών συµπτωµάτων (Giusti et al., 2020; Leszcz, Maunder, & 

Hunter, 2020; Prieto Ursúa & Jódar Anchía, 2020; Scalia et 

al., 2020), αλλά και αντίστοιχων παρεµβάσεων σε ασθενείς 

που αντιµετωπίζουν τον θάνατο κατά τη διάρκεια της νοση-

λείας τους (Sheldon, 2000; Tavares, 2020). ‘Έτσι, πέρα από 

την συγκεκριµένη θρησκεία που µπορεί να ασπάζεται το προ-

σωπικό στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στις Η.Π.Α. έχει 

προταθεί ένα σύντοµο πρωτόκολλο, ως παρέµβαση ενδυνά-

µωσης του ίδιου του προσωπικού µέσα στο νοσοκοµείο µε 

πνευµατική βάση (όπως υποστηρίζουν οι εµπνευστές του) 

µετά τον τερµατισµό της ανάνηψης, µε επιβεβληµένη σιωπή 

ή/και προσευχή διάρκειας 30’’ (Pierce et al., 2020). 

 

Συµπεράσµατα 

Παρά τον περιορισµένο αριθµό σχετικών δηµοσιευ-

µένων ερευνών που αφορούν αυτήν την καινοφανή παγκό-

σµια υγειονοµική, κοινωνική και οικονοµική, κατάσταση η 

οποία επηρεάζει τόσο τα άτοµα, όσο και τις κοινωνίες στις 

οποίες ανήκουν, φαίνεται ότι η θρησκευτικότητα συνδέεται µε 

χαµηλότερα επίπεδα ανησυχίας και φόβου (ειδικότερα οι µε-

ταβλητές της θρησκευτικότητας που αφορούν τη συµµετοχή 

έστω και εξ αποστάσεως σε θρησκευτικές δραστηριότητες), 

αλλά και η πνευµατικότητα συνδέεται µε χαµηλότερα επίπεδα 

αυτο-αναφερόµενης λύπης, ενώ η ελπίδα συνδέεται εξίσου 

µε την θρησκευτικότητα και την πνευµατικότητα (Luchetti et 

al., 2020). Κάτι που κάνει ακόµη πιο σηµαντική την σύνδεση 

θρησκευτικότητας/πνευµατικότητας και συναισθηµάτων (όσο 

και αν φαίνεται παράδοξο και) σε βιολογικό επίπεδο είναι το 

γεγονός ότι η θετική αλληλεπίδραση που παρουσιάζουν, επί-

σης επηρεάζει και τη σωµατική υγεία, κυρίως µέσω της επί-

ενώ για άτοµα που προβληµατίζονται µε θέµατα σχετικά µε 

τη θνησιµότητα, την αντιµετώπιση και την ανάκαµψη παρέ-

χεται διαδικτυακή συµβουλευτική και ποιµαντική καθοδή-

γηση) κάτι που οδήγησε στο hashtag των κοινωνικών µέσων, 

#ChurchInAction (delCastillo, Biana, & Joaquin, 2020). 

Σηµαντική τέλος είναι και η προσπάθεια του Ορθό-

δοξου Χριστιανισµού και ειδικότερα η οργανωµένη προσπά-

θεια της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και µεµονωµένων 

Εβραϊκών συναγωγών του εξωτερικού (Frei-Landau, 2020), 

αλλά και άλλων χριστιανικών δογµάτων στην Ευρώπη, να 

βρίσκονται δίπλα στους πιστούς µε την µετάδοση λειτουρ-

γιών από την τηλεόραση, µε την ενηµέρωση και υποστήριξη 

(υλική και πνευµατική) των πιστών τόσο σε επίπεδο ενοριών 

(µε την δράση των εκάστοτε ιερέων) όσο και από τα διαδι-

κτυακά αναρτηµένα κείµενα έγγραφα των ιεραρχιών των Εκ-

κλησιών αυτών για την διαχείριση της υγειονοµικής και 

ψυχολογικής κρίσης (Plüss, 2020). 

 

Πνευµατικότητα και συναισθηµατικές παράµετροι 

Η σχέση µε το υπερβατικό ή το ιερό (εκτός του πρί-

σµατος µίας συγκεκριµένης θρησκείας) υποστηρίζεται ότι 

επηρεάζει έντονα τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τα συναισθή-

µατα και τη συµπεριφορά των ανθρώπων σε διάφορες ιστο-

ρικές περιόδους, καθώς οι κοινότητες, οι οικογένειες και τα 

άτοµα µοιάζει να βρίσκουν παρηγοριά µέσω των φιλοσοφι-

κών πεποιθήσεών τους σε περιόδους προσωπικών αντιξοο-

τήτων και καταστάσεων καταστροφής (Roman, Mthembu, & 

Hoosen, 2020). 

Η πνευµατική δυστυχία που βιώνουν οι ίδιοι οι ασθε-

νείς, οι οικογένειές τους καθώς και η ευρύτερη κοινότητα 

(ασχέτως θρησκευτικών πεποιθήσεων) βασίζονται στα διά-

χυτα αισθήµατα αποµόνωσης, µοναξιάς και ευπάθειας που 

προκαλούνται από αυτήν την πανδηµία (Fardin, 2020; Ferrell 

et al., 2020), αλλά και των πιθανών δυσκολιών που αφορούν 

ψυχολογικές διεργασίες συνδεόµενες απευθείας µε τον ίδιο 

τον θάνατο, όπως η λύπη και το πένθος (Bayod, 2020).  

Η πνευµατικότητα έχει βρεθεί ότι έχει θετική επί-

δραση στην ανθεκτικότητα, την ελπίδα, την αισιοδοξία, την 

αισθανόµενη ηρεµία και άνεση που εκφράζουν τα άτοµα ως 

προς την διαχείριση των καθηµερινών αλλαγών-δυσκολιών-

εµποδίων εξαιτίας της πανδηµίας ακόµη και αν δεν είναι οι 

ίδιοι νοσούντες (Roberto et al., 2020). Επίσης έχει βρεθεί 

σύνδεση της πνευµατικότητας την εποχή της καραντίνας µε 

την ενσυναίσθηση (δηλαδή την ικανότητα συναισθηµατικής 

ταύτισης µε την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόµου) σε 

έρευνα µε µαθητές από την Ινδονησία (Fitriyah et al., 2020), 

αλλά και µε αυξηµένο αλτρουισµό και µειωµένο στρες σε φοι-

τητές της ιατρικής από την Βραζιλία (de Lima et al., 2020) 

καθώς και υψηλότερες αναφορές ως προς την ποιότητα ζωής 

σε φοιτητές πανεπιστηµίου από την Μαλαισία (Ab Razak, et 

al., 2020). 

Ειδικότερα, έχουν προταθεί στοχευµένες προσεγγί-
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δρασης των θετικών συναισθηµάτων στη λειτουργία του ανο-

σοποιητικού συστήµατος (Koenig, 2020). 
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