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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την επίδραση των χαρακτηριστικών έκθεσης σε τραύμα στη 

διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και την ψυχιατρική συννοσηρότητα μεταξύ των 

εξυπηρετούμενων στην ΑΜΚΕ Hopeten, που προσφέρει άμεση υποστήριξη στους αιτούντες 

διεθνή προστασία, μέσω του στεγαστικού προγράμματος «ESTIA 2021». Στην έρευνα 

συμμετείχαν εκατό αιτούντες διεθνή προστασία, άνδρες και γυναίκες. Συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο PCL-5. Συνολικά, τα επίπεδα των συμπτωμάτων PTSD ήταν αυξημένα. Τα 

συμπτώματα αυτά εξετάστηκαν σε σχέση με άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η 

οικογενειακή κατάσταση, οι λόγοι εγκατάλειψης της χώρας κ.λπ. Συνιστούμε τον 

συστηματικό έλεγχο της ψυχικής υγείας και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την υποκειμενική εμπειρία της  έκθεσης σε τραύμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ψυχικό τραύμα – σύνδρομο μετατραυματικού στρες – μετανάστες – 

πρόσφυγες  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study investigated the effect of trauma exposure characteristics on post-traumatic stress 

disorder (PTSD) and psychiatric comorbidity among beneficiaries at AMKE Hopeten, which 

provides direct support to applicants for international protection through the housing program 

"ESTIA 2021". One hundred male and female applicants for international protection 

participated in the study. They completed the PCL-5 questionnaire. Overall, levels of PTSD 

symptoms were elevated. These symptoms examined in relation to other factors such as age, 

gender, marital status, reasons for leaving the country, etc. We recommend systematic mental 

health screening and the implementation of interventions to address issues related to the 

subjective experience of trauma exposure. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η εμπειρία του πρόσφυγα και του μετανάστη μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά 

τραυματικά γεγονότα, ξεκινώντας από τα γεγονότα που ανάγκασαν τα άτομα να 

εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους, όπως η βία, τα βασανιστήρια και η απώλεια 

αγαπημένων προσώπων. Κατά την άφιξη στους προσφυγικούς καταυλισμούς, οι αιτούντες 

διεθνή προστασία μπορεί να αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα που μπορεί να 

συμβάλουν σε μεγάλο ψυχολογικό στρες, όπως η έλλειψη στέγασης ή ειδών πρώτης ανάγκης 

και ο υπερπληθυσμός. Όταν οι πρόσφυγες και μετανάστες τελικά εγκατασταθούν σε μια ξένη 

χώρα, συχνά αντιμετωπίζουν το άγχος της ενσωμάτωσης σε μια νέα κουλτούρα. Η 

απομόνωση, τα γλωσσικά εμπόδια και η αίσθηση ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την 

πολιτιστική τους ταυτότητα μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετες ψυχικές επιβαρύνσεις.  

Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός αυτός διατρέχει σημαντικό κίνδυνο ψυχικών διαταραχών, 

ιδίως διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση τυχόν συμπτωμάτων PTSD σε αιτούντες διεθνή προστασία που έχουν 

εγκαταλείψει τη χώρα τους εκούσια ή ακούσια και διαμένουν σε καταλύματα της ΑΜΚΕ 

HOPETEN. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση του κατά πόσο τα συμπτώματα του PTSD 

και ο τρόπος που εκδηλώνονται με βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. ηλικία, λόγοι εγκατάλειψης 

κτλπ) υποδηλώνουν ανάγκη για ψυχιατρική παρακολούθηση του εν λόγω πληθυσμού.  

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια γενική αναδρομή στο προσφυγικό και μεταναστευτικό 

ζήτημα, με έμφαση στις τελευταίες δεκαετίες, ενώ στο κεφάλαιο 2 επιχειρείται η σύνδεση 

της μετανάστευσης με την ψυχική υγεία. Το κεφάλαιο 3 πραγματεύεται το PTSD, ενώ το 

κεφάλαιο 4 αφορά στο ειδικό μέρος της μελέτης όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Τέλος, το κεφάλαιο 5 σταχυολογεί τα βασικά 

σημεία της εργασίας. 
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1.1. Ορισμοί 

 

Η μετανάστευση ή η μετακίνηση ανθρώπων, έχει αναφερθεί ως το τρίτο κύμα της 

παγκοσμιοποίησης, μετά τα αγαθά και το κεφάλαιο. Το φαινόμενο αυτό αυξάνεται σε 

έκταση, πολυπλοκότητα και αντίκτυπο. Η ανθρώπινη μετανάστευση βρίσκεται σήμερα σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από 258 εκατομμύρια άτομα ή το 

3,4% του πληθυσμού, αριθμός που έχει διπλασιαστεί από το 2001 και έχει τριπλασιαστεί από 

τη δεκαετία του 1970 (UNDP, Population Facts, December 2017). Η ανθρώπινη 

κινητικότητα δεν είναι, ωστόσο, ένα νέο φαινόμενο. Η μετανάστευση είναι σταθερή στην 

ανθρώπινη ιστορία και συνδέεται διαχρονικά με τα μέσα διαβίωσης, τον πολιτισμό και τις 

καταστροφές, με μερικές από τις πρώτες καταγραφές να αποδεικνύονται μέσω 

πετρογλυφικών 10.000 ετών στο Αζερμπαϊτζάν, που απεικονίζουν ανθρώπους εν κινήσει 

(Cherry & Leppard 2015, 740). 

Αλλά αν η μετανάστευση είναι τόσο παλιά, γιατί ο ορισμός της λέξης «μετανάστης» 

ποικίλλει μεταξύ τόσο διαφορετικών ομάδων, όπως το κοινό, οι επαγγελματίες, οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής και οι εμπειρογνώμονες; Επιπρόσθετα, αν οι μετανάστες διανύουν 

διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικούς κοινωνικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που 

συνδέονται άρρηκτα με την υγεία, πόσο σημαντικό είναι για τους επαγγελματίες υγείας να 

έχουν έναν σαφή ορισμό και κατανόηση του τι είναι ένας μετανάστης;  

Κι ενώ ο όρος πρόσφυγας ορίζεται επακριβώς στη Σύμβαση του 1951 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων και στο Πρωτόκολλο του 1967 (UN Convention Relating to the 

Status of Refugees), οι μετανάστες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα χωρίς διεθνή συναίνεση. 

Εισερχόμενος μετανάστης (αγγλ. immigrant) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για ένα άτομο 

μετά την άφιξή του στη χώρα προορισμού, ενώ απόδημος (αγγλ. emigrant) είναι αυτός που 

μεταναστεύει μακριά.1 Ο όρος μετανάστης είναι πιο ουδέτερος, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη 

την κατεύθυνση της μετακίνησης και μπορεί να περιλαμβάνει τη μετανάστευση εντός ή 

εκτός συνόρων (UN DESA 1998, Recommendations on International Migration Statistics). 

Οι μετανάστες μπορούν να οριστούν από νομική, διοικητική, ερευνητική και 

στατιστική σκοπιά. Μπορούν να διακριθούν ως προς τα κίνητρα των ενδιαφερομένων, όπως 

οικονομικά, οικογενειακή επανένωση ή ασφάλεια. Τα μεταναστευτικά γεγονότα μπορούν να 

                                                           
1
 � Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε κατά βάση τον όρο «πρόσφυγας» ως όρο-ομπρέλα που 

περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εκτοπισμένων, παράλληλα όμως χρησιμοποιούμε εναλλάξ και τις λέξεις 

«μετανάστης» και «αιτών άσυλο» ως γενικούς περιγραφικούς όρους (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου οι όροι 

αυτοί χρησιμοποιούνται με ειδικό βάρος οπότε και διευκρινίζεται στο κείμενο). 



 

 

οριστούν σε σχέση με τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τη διάρκεια 

παραμονής. Διαφορετικά κράτη αναφέρονται στη νόμιμη μετανάστευση ως τακτική, 

ελεγχόμενη ή ελεύθερη μετανάστευση (UN DESA 1998, Recommendations on International 

Migration Statistics). 

Γενικά, ο όρος μετανάστης χρησιμοποιείται για τα άτομα που μετακινούνται εντός ή 

μεταξύ χωρών για να βελτιώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές τους συνθήκες. Στην πιο 

βασική του μορφή, μετανάστευση σημαίνει απλώς μετακίνηση ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης παρέχει σαφήνεια στον ορισμό, όπου ως μετανάστης 

ορίζεται κάθε άτομο που μετακινείται ή έχει μετακινηθεί διαμέσου διεθνών συνόρων ή εντός 

ενός κράτους μακριά από τον τόπο συνήθους διαμονής του, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς του ατόμου, από το αν η μετακίνηση είναι εθελοντική ή ακούσια, από τις αιτίες 

της μετακίνησης ή από τη διάρκεια της παραμονής- αυτό περιλαμβάνει τους οικονομικούς 

μετανάστες καθώς και όσους έχουν εκτοπιστεί βίαια (π.χ. πρόσφυγες και εσωτερικά 

εκτοπισμένους) [McAuliffe & Rhus 2018). Ο ορισμός αυτός αφορά την εσωτερική 

μετακίνηση εντός μιας χώρας, σε αντίθεση με την εξωτερική (διεθνή) μετακίνηση πέρα από 

τα σύνορα, την οικονομική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (όπου η απόφαση για 

μετανάστευση λαμβάνεται ελεύθερα από το ενδιαφερόμενο άτομο, για λόγους προσωπικής 

ευκολίας και χωρίς την παρέμβαση εξωτερικού καταναγκαστικού παράγοντα), σε αντίθεση 

με την αναγκαστική εξαιτίας βίας και συγκρούσεων που οδηγούν στην αναζήτηση ασφάλειας 

και προστασίας, καθώς και την κανονική, νόμιμη άδεια εισόδου, σε αντίθεση με την 

παράτυπη, όπου η μιας χώρας δεν επιτρέπει τη μετακίνηση χωρίς να τηρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Αυτοί οι τεχνικοί ορισμοί, οι έννοιες και οι κατηγορίες μεταναστών υπόκεινται σε 

γεωγραφικούς, νομικούς, πολιτικούς, μεθοδολογικούς, χρονικούς και άλλους παράγοντες. 

Επιπλέον, η έλλειψη συμφωνημένης συναίνεσης για άλλες τυπολογίες μεταναστών, όπως οι 

βραχυχρόνιοι και κυκλικοί μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι παράτυποι μετανάστες και οι 

μετανάστες διέλευσης, καθώς και οι διακινούμενοι μετανάστες, έχει επισημανθεί ότι 

δημιουργεί δυσκολίες στην μέτρηση και αξιολόγηση της διεθνούς μετανάστευσης. Για τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης για τους αιτούντες άσυλο υιοθετούμε τον ορισμό της 

Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με τον οποίο ο αιτών άσυλο είναι «είναι ένα άτομο που έχει 

εγκαταλείψει τη χώρα του και αναζητά προστασία από διώξεις και σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλη χώρα, αλλά το οποίο δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί νομικά 

ως πρόσφυγας και περιμένει να λάβει απόφαση σχετικά με το αίτημά του για άσυλο» 
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(Amnesty International 2022, Refugees, asylum seekers & migrants). Η έλλειψη συναίνεσης 

στους ορισμούς δυστυχώς οδηγεί στην αποδυνάμωση των ανθρωπιστικών πτυχών της 

μετανάστευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 

Ιστορικά, ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων στην Ευρώπη εντοπίζεται στο τέλος 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 10 ως 12 εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένοι, 

προερχόμενοι από είκοσι χώρες και ομιλούντες τριάντα πέντε γλώσσες, αναζητούσαν ένα 

νέο μέρος για να εγκατασταθούν. Παράλληλα, οι προσφυγικοί καταυλισμοί στη Γερμανία 

και την Αυστρία ήταν γεμάτοι με ανθρώπους (Bade & Oltmer 2011, 74). Πολλοί 

αναγκάστηκαν να περιμένουν χρόνια, έως ότου κάποια χώρα (είτε στη Δυτική Ευρώπη είτε 

στη Βόρεια Αμερική) να τους επιτρέψει να εγκατασταθούν στο έδαφός της (Bade & Oltmer 

2011, 75). Όταν αυτή η ροή μετακινήσεων τελικά σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1950, οι αιτήσεις ασύλου έπεσαν κατακόρυφα και παρέμειναν σε χαμηλά 

επίπεδα μέχρι τη δεκαετία του 1980, κυρίως λόγω του Σιδηρούν Παραπετάσματος. Στη 

Δυτική Ευρώπη, οι πρόσφυγες ανέρχονταν μόνο σε μερικές χιλιάδες ετησίως. Οι εξαιρέσεις 

ήταν μετά την ουγγρική εξέγερση το 1956 και την Άνοιξη της Πράγας το 1968, όταν 

εκατοντάδες χιλιάδες διέφυγαν στη Δύση, όπου έγιναν δεκτοί ως θύματα του κομμουνισμού 

(Messina 2007, 15). Οι πρόσφυγες από το ανατολικό μπλοκ είχαν τη δυνατότητα να 

επικαλεστούν τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες του 1951, η οποία μέχρι το 1956 

είχε επικυρωθεί από όλες σχεδόν τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η Σύμβαση αυτή 

περιοριζόταν στους Ευρωπαίους που εγκατέλειπαν την πατρίδα τους έχοντας «βάσιμο φόβο 

δίωξης» (Messina 2007, 16). Από τον Οκτώβριο του 1967, ωστόσο, η Σύμβαση απέκτησε 

παγκόσμια ισχύ με την προσθήκη του Πρωτοκόλλου σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, 

το οποίο υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Messina 2007, 18). 

Αρχικά, το Πρωτόκολλο αυτό δεν οδήγησε σε μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων εντός και προς 

την Ευρώπη: οι αριθμοί παρέμειναν κάτω από περίπου 20.000 ετησίως (εικόνα 1).  

Η αλλαγή επήλθε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο αριθμός των προσφύγων 

αυξήθηκε από περίπου 25.000 το 1975 σε πάνω από 150.000 το 1980. Αυτό συνέπεσε με μια 

διευρυνόμενη περιοχή απορροής. Τη δεκαετία του 1980, περίπου το 60% των προσφύγων 

προερχόταν από τον Τρίτο Κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του ενός τρίτου από τη Μέση 

Ανατολή (Λίβανος, Ιράν), το 15% από την ινδική υποήπειρο (ιδίως οι Ταμίλ από τη Σρι 

Λάνκα) και το υπόλοιπο 10% από περιοχές συγκρούσεων στην Αφρική (Messina 2007, 44). 

Η επόμενη έξαρση των αριθμών σημειώθηκε τη δεκαετία του 1990, η οποία προκλήθηκε 

αρχικά από τους Βόσνιους και τους Κροάτες που διέφυγαν από τον γιουγκοσλαβικό εμφύλιο 

πόλεμο. Οι πρώην Γιουγκοσλάβοι που αναζητούσαν καταφύγιο στη Δυτική Ευρώπη σύντομα 

αντικαταστάθηκαν αριθμητικά από τους πρόσφυγες που διέφευγαν από τις κλιμακούμενες 
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συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή (Ιράν, Ιράκ και Αφγανιστάν) και στο Κέρας της Αφρικής 

(Σομαλική Χερσόνησος) την ίδια δεκαετία (Messina 2007, 48). 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, οι αριθμοί άρχισαν να μειώνονται 

μετά το 2000. Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή υποχώρησε προσωρινά, καθώς, το 2001, τα 

αμερικανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Αφγανιστάν και ανάγκασαν τους Ταλιμπάν να 

υποχωρήσουν, ενώ ο Χαμίντ Καρζάι ανέλαβε την εξουσία μετά από ελεύθερες εκλογές το 

2004 (Messina 2007, 20). Ακολούθησε ένα νέο σύνταγμα και για λίγα χρόνια η ειρήνη 

φάνηκε πιθανή. Περίπου πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες επαναπατρίστηκαν μετά το 2002, 

ορισμένοι με τη βία από δυτικές χώρες όπως η Γερμανία. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσεΐν 

εκδιώχθηκε το 2003 και ένας διεθνής συνασπισμός εγκαταστάθηκε για να σταθεροποιήσει το 

Ιράκ. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση των Αμερικανών το 2011, το ιρακινό κράτος 

κατέρρευσε σε μεγάλο βαθμό, επιτρέποντας την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους και 

προκαλώντας και πάλι τη φυγή μεγάλου αριθμού ανθρώπων από τη χώρα (Alba & Foner 

2015, 18-20). Τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν, η κατοχή από στρατεύματα των 

Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών δεν έφερε μακροπρόθεσμη σταθερότητα και η βία 

και το χάος επικράτησαν μετά το 2010. Αυτό συνέπεσε με το ξέσπασμα του συριακού 

εμφυλίου πολέμου το 2013. Οι συνέπειες περιλάμβαναν ένα ιστορικό υψηλό 1,3 

εκατομμυρίων αιτούντων άσυλο στην ΕΕ το 2015, ένα εκατομμύριο εκ των οποίων 

προέρχονταν από χώρες εκτός Ευρώπης και οι υπόλοιποι από τα Βαλκάνια (Alba & Foner 

2015, 18-22). Ωστόσο, όπως δείχνει η εικόνα 2, οι πρόσφατοι αριθμοί δεν είναι τόσο 

εξαιρετικοί, καθώς η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα ξεπέρασε το ρεκόρ των 4,2 

εκατομμυρίων της δεκαετίας του 1990. 

Σε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει ίσως να 

εστιάσουμε λιγότερο στους αριθμούς και περισσότερο στη σύνθεση των αιτούντων άσυλο 

και ιδιαίτερα στο ποσοστό των μουσουλμάνων μεταξύ τους. Στη δεκαετία του 1990, οι 

πρόσφυγες έτειναν να θεωρούνται κυρίως Ευρωπαίοι που διέφευγαν από τον γιουγκοσλαβικό 

εμφύλιο πόλεμο, ενώ σήμερα οι μουσουλμάνοι από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων ροών. Μεταξύ των αιτούντων άσυλο τη 

δεκαετία του 1990, οι πρώην Γιουγκοσλάβοι είχαν πράγματι εξέχουσα θέση, με τους 

Βόσνιους (οι οποίοι τυχαίνει να είναι επίσης μουσουλμάνοι) να αποτελούν την πλειοψηφία. 

Στο σύνολό τους, ωστόσο, αυτοί οι Ευρωπαίοι πρόσφυγες αποτελούσαν τότε μειοψηφία. Τα 

τελευταία χρόνια, οι μετανάστες από το Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία και τη Βοσνία 

προστέθηκαν σε μεγάλους αριθμούς στους αιτούντες άσυλο από τη Μέση Ανατολή και την 

Αφρική (περίπου 300.000 το 2015) – οι περισσότεροι με προορισμό τη Γερμανία (Alba & 



 

 

Foner 2015, 25-9). Η εικόνα 3 που αφορά στην προέλευση των αιτούντων άσυλο σε δώδεκα 

ευρωπαϊκές χώρες από το 1990 ως το 2015, δείχνει ότι ήδη από τη δεκαετία του 1990 οι 

περισσότεροι αιτούντες άσυλο προέρχονταν από περιοχές άλλων ηπείρων, ιδίως από τη 

Μέση Ανατολή, την Ασία και το Κέρας της Αφρικής. 

Ένα επιχείρημα που συχνά προβάλλεται με σκοπό τη μη αποδοχή αιτούντων άσυλο 

στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ενσωμάτωση των προσφύγων της δεκαετίας του 

1990 και δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τα εκατομμύρια των άλλων μουσουλμάνων, ιδίως 

επειδή παραμένουν εχθρικοί προς τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, του 

διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, της ισότητας των φύλων, της αποδοχής της 

ομοφυλοφιλίας και της ελευθερίας του λόγου. Πέρα από το γεγονός ότι πολλοί Ευρωπαίοι 

(βλέπε Ουγγαρία και την Πολωνία) δεν ασπάζονται τις παραπάνω φιλελεύθερες αξίες 

ολόψυχα, διαχρονικές έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες από χώρες όπως το 

Ιράν, το Ιράκ και το Αφγανιστάν που ήρθαν στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1990 

υποστηρίζουν γενικά αυτές τις αξίες και προσαρμόστηκαν σχετικά γρήγορα, ενώ τα παιδιά 

τους παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις στην εκπαίδευση (Alba & Foner 2015, 2). 

Τέλος, το επιχείρημα ότι «αυτό δεν είναι το τέλος», υποστηρίζει ότι λόγω των 

υψηλών ποσοστών γονιμότητας, της φτώχειας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε 

τμήματα της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής οι φτωχές χώρες θα αδειάσουν 

γρήγορα τις επόμενες δεκαετίες και οι κάτοικοί τους θα μετακινηθούν προς την Ευρώπη 

(Collier 2013). Το πρόβλημα με αυτό το επιχείρημα είναι ότι δεν ευθυγραμμίζεται με τα 

γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια, ο κύριος όγκος των αιτούντων άσυλο προέρχεται από 

τέσσερις περιοχές συγκρούσεων: Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ και Κέρας της Αφρικής (Σομαλία 

και Ερυθραία). Το μερίδιο των Δυτικοαφρικανών και των Βορειοαφρικανών είναι αμελητέο, 

ενώ ο αριθμός των Δυτικοαφρικανών μεταναστών που προσπάθησαν να φτάσουν στην 

Ιταλία με παράτυπα μέσα το 2015 αποτελούσε το 0,08% του συνολικού πληθυσμού της 

Υποσαχάριας Αφρικής και το 0,04% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Alba & 

Foner 2015, 33-4). 

Κι ενώ ο συνδυασμός υψηλών ποσοστών γονιμότητας και φτώχειας δεν εγγυάται 

μεγαλύτερη μετανάστευση προς την Ευρώπη, η έρευνα για τη μετανάστευση και τη 

δημογραφία υποδεικνύει ένα διαφορετικό σενάριο. Πρώτον, η θέση του Paul Collier για το 

μεγάλη έξοδο προς την Ευρώπη στο ομώνυμο βιβλίο του (2013) δεν υποστηρίζεται από 

γεγονότα, αλλά είναι καθαρά μια θεώρηση που στερείται κάθε επίγνωσης ότι οι άνθρωποι 

δεν μεταναστεύουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Η μετακίνηση απαιτεί χρήματα, επαφές και κάποια 
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εγγύηση ότι η ριψοκίνδυνη περιπέτειά τους είναι βιώσιμη. Κι ενώ η πιθανότητα χιλιάδες νέοι 

άνδρες να πιστεύουν (σε κάθε περίπτωση περισσότεροι από τις γυναίκες) ότι οι ευρωπαϊκοί 

δρόμοι είναι στρωμένοι με χρυσάφι και να θέλουν απεγνωσμένα να επιβιβαστούν σε μια 

βάρκα στη Λιβύη ή στο Μαρόκο είναι μεγάλη, στην πραγματικότητα η ιδέα δε γίνεται πράξη 

καθώς αποτελούν μια πολύ μικρή μειοψηφία (Flahaux & de Haas 2016). Επιπλέον, όπως 

δείχνει πρόσφατη έρευνα σχετικά με τους μετανάστες από την Υποσαχάρια Αφρική προς τη 

Λιβύη, το 80% αυτών δεν έχουν καμία απολύτως πρόθεση να πάνε στην Ευρώπη και είναι 

κυκλικοί μετανάστες εργασίας που αναζητούν εργασία στη Βόρεια Αφρική (Molenaar & El 

Kamouni-Janssen 2017). Όσον αφορά την θεωρία περί γονιμότητας, τα ποσοστά γεννήσεων 

στη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική έχουν μειωθεί σημαντικά από τη 

δεκαετία του 1970 (Groth & Sousa-Poza 2012). Όπως είδαμε παραπάνω, το ποσοστό των 

Δυτικοαφρικανών μεταξύ των παράτυπων μεταναστών που έρχονται στην ΕΕ μπορεί να έχει 

αυξηθεί κάπως τα τελευταία χρόνια (ειδικά στην Ιταλία), αλλά και πάλι αποτελεί ένα πολύ 

μικρό ποσοστό. 

Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ιδιαίτερα αρνητικές 

αντιδράσεις απέναντι στους αιτούντες άσυλο τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να αποδοθούν 

στον αριθμό τους, στις χώρες προέλευσής τους ή στην αποτυχία ενσωμάτωσης των 

προηγούμενων ομάδων. Παράλληλα, οι προβλέψεις για έξοδο από φτωχές χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας δεν υποστηρίζονται από τα γεγονότα. Ως εκ τούτου εγείρονται 

ερωτήματα σχετικά με το τι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 1990. Ομολογουμένως, η 

σημαντικότερη αλλαγή αφορά στη μεγαλύτερη προβολή και προσοχή των μέσων 

ενημέρωσης στους αιτούντες άσυλο. Ένας λόγος για τον οποίο πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 

σχολιαστές και μελετητές έχουν ενστερνιστεί την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιορκείται 

από εκατομμύρια καταπιεσμένους μετανάστες από άλλες ηπείρους, είναι ότι οι μετανάστες 

και οι αιτούντες άσυλο έγιναν πολύ πιο ορατοί στη δεκαετία του 2010. Αντίθετα, τη δεκαετία 

του 1990 οι περισσότεροι απλώς διέσχιζαν τα σύνορα μέσω της ξηράς στην Ανατολική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, ταξιδεύοντας συχνά με λεωφορείο, τρένο ή ακόμη και αεροπλάνο.  

Οι εν λόγω συνοριακές διελεύσεις έγιναν σταδιακά πιο δύσκολες και αντικαταστάθηκαν από 

επικίνδυνες διαδρομές μέσω θαλάσσης, προς τα ελληνικά νησιά, τη Λαμπεντούζα και άλλες 

ιταλικές ακτές. Συμπερασματικά, η επικρατούσα θεωρία ότι κατά τη διαδικασία της 

διεύρυνσης και της παροχής δυνατότητας εσωτερικής ελεύθερης κυκλοφορίας η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ξέχασε να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα δεν είναι τόσο πειστική 

(Jeandesbosz 2015). 



 

 

Αντίθετα, το παραπάνω επιχείρημα μπορεί να αντιστραφεί: στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 και τη δεκαετία του 1990, ιδίως μετά τη διάλυση του ανατολικού μπλοκ, τα σύνορα 

ήταν πολύ πιο ελαστικά σε σχέση με σήμερα, επειδή οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

καθώς και η Τουρκία δεν έκαναν σχεδόν τίποτα για να εμποδίσουν Αφγανούς, Ιρακινούς, 

Ιρανούς, Σομαλούς και άλλους να περάσουν από το έδαφός τους. Αυτό άλλαξε το 1993 όταν 

η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια νέα πολιτική προστασίας και ελέγχου των εξωτερικών 

συνόρων της, η οποία είχε σημαντικές συνέπειες για τους παράτυπους μετανάστες και τους 

αιτούντες άσυλο. Αντί να οχυρώσει τα εξωτερικά σύνορα με φράχτες, πύλες και 

συρματοπλέγματα, η πολιτική αυτή εξυπηρετούσε τη δημιουργία ενός πολύ πιο 

αποτελεσματικού «χάρτινου φραγμού». Η βασική ιδέα είχε ήδη αναπτυχθεί στις Ηνωμένες 

Πολιτείες στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα και ονομάστηκε «τηλεχειρισμός» από τον 

Zolberg (2016, 110-113). Κατά τη διάρκεια ενός αιώνα, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο 

γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο συντονίστηκε από μια ομοσπονδιακή υπηρεσία 

θεωρήσεων στην Ουάσινγκτον, βασιζόμενο σε προηγούμενες εμπειρίες που περιόριζαν την 

πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο των Κινέζων όσο και άλλων Ασιατών. Με τον 

νόμο περί μετανάστευσης του 1917, οι υποψήφιοι μετανάστες ελέγχονταν όχι μόνο κατά την 

είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήδη από τα σημεία επιβίβασης στις μεγάλες πόλεις-

λιμάνια της Ευρώπης (Αμβούργο, Λίβερπουλ, Αμβέρσα, Ρότερνταμ και Νάπολη), από 

Αμερικανούς προξενικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους ναυτιλιακών εταιρειών. Το καλοκαίρι 

του ίδιου έτους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν το παράδειγμα της Γερμανίας, της 

Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας: σύμφωνα με κοινή διαταγή του υπουργού Εξωτερικών 

Ρόμπερτ Λάνσινγκ και του υπουργού Εργασίας Γουίλιαμ Γουίλσον, οι αλλοδαποί που 

έρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να προσκομίζουν διαβατήρια που περιείχαν 

έγκυρες θεωρήσεις πριν από την επιβίβαση (Zolberg 2016, 240-241). 

Παράλληλα, η έναρξη ισχύος της Σύμβασης Για Τους Ελέγχους Στα Πρόσωπα Που 

Διέρχονται Τα Εξωτερικά Σύνορα (αγγλ. Convention on Controls on Persons Crossing 

External Frontiers) την 1η Νοεμβρίου 1993 βασίστηκε στην ίδια αρχή και απαιτούσε από τα 

άτομα από όλες σχεδόν τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής να υποβάλλουν αίτηση για 

θεώρηση πριν από την αναχώρηση από τη χώρα τους. Χωρίς μια τέτοια θεώρηση, οι 

μεταφορείς (αεροπορικές εταιρείες, καθώς και ναυτιλιακές και εταιρείες λεωφορείων) 

αρνούνταν να επιβιβάσουν επιβάτες, καθώς κινδύνευαν με υψηλά πρόστιμα και 

αναγκάζονταν να επιστρέψουν τους επιβάτες στο σημείο αναχώρησής τους (Zolberg 2016, 

245). 
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Η νέα πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωσης ως εκ τούτου εξυπηρετούσε 

κυρίως την αποτροπή των ανειδίκευτων μεταναστών και τη διατήρηση του αριθμού των 

αιτούντων άσυλο σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο. Η πολιτική χρειάστηκε αρκετό 

χρόνο για να εφαρμοστεί και για χρόνια δεν είχε ορατό αποτέλεσμα. Σταδιακά όμως, άλλαξε 

τη μεταναστευτική δυναμική των αιτούντων άσυλο και άλλων μεταναστών που θεωρούνταν 

μη επιλέξιμοι για θεώρηση εισόδου. Το κύριο αποτέλεσμα της αίτησης θεώρησης ήταν ότι 

όσοι ήθελαν να ζητήσουν άσυλο ή να βρουν παράτυπη ή άλλη εργασία στην ΕΕ εξαρτώνταν 

όλο και περισσότερο από τους διακινητές, οι οποίοι χρέωναν υψηλές αμοιβές για τη 

μεταφορά τους πέρα από τα σύνορα, κρύβοντάς ανθρώπους αρχικά σε φορτηγά και αργότερα 

καταφεύγοντας σε βάρκες. Τα στοιχεία για τους θανάτους στα σύνορα της Μεσογείου 

υποδηλώνουν σημαντική αύξηση μετά το 2000, και ιδίως από το 2013 και μετά, αν και 

πρέπει να τονιστεί ότι οι διάφορες ΜΚΟ και οι μελετητές που έχουν συγκεντρώσει αυτά τα 

στοιχεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την (μεταβαλλόμενη) προσοχή των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης (Last et al. 2017). Ως εκ τούτου, αν και τα στοιχεία για τους θανάτους 

στα σύνορα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντηρητικά, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι 

ενώ οι συνολικές αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν απότομα μετά το 2000, ο αριθμός των θανάτων 

αυξήθηκε κατακόρυφα, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξανόμενη εξάρτηση των αιτούντων 

άσυλο και άλλων μεταναστών από τους λαθρεμπόρους και τις θαλάσσιες διαδρομές (Last et 

al. 2017). 

Η μεταφορά αιτούντων άσυλο με πλοία στη Μεσόγειο ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία 

του 1990, όπου οι περισσότεροι καταγεγραμμένοι θάνατοι εντοπίζονται στην Αδριατική 

Θάλασσα μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας μετά την αλλαγή του καθεστώτος το 1991. Στις 8 

Αυγούστου 1991, το φορτηγό πλοίο Vlora έφτασε απροσδόκητα στο λιμάνι του Μπάρι, 

μεταφέροντας μεταξύ δέκα και είκοσι χιλιάδων Αλβανών: ήταν η απαρχή μιας μαζικής 

εξόδου. Σύμφωνα με την ιταλική απογραφή του 2001, αυτή η έξοδος μέσω θαλάσσης είχε ως 

αποτέλεσμα να εγκατασταθούν εκεί περίπου 700.000 Αλβανοί, οι οποίοι αυξήθηκαν σε 

περίπου ένα εκατομμύριο γύρω στο 2004 (σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού αλβανικού 

πληθυσμού) (Last et al. 2017, 698). Οι Αλβανοί που πέθαναν καθ' οδόν προς την Ιταλία 

καταγράφηκαν μέχρι τις αρχές του αιώνα, αλλά σύντομα ξεπεράστηκαν από θανάτους στις 

περιοχές της Δυτικής (Μαρόκο-Ισπανία) και της Κεντρικής Μεσογείου (Λιβύη-Ιταλία). 

Ορισμένα περιστατικά καλύφθηκαν εκτενώς, όπως το μικρό πλοίο που βυθίστηκε μεταξύ 

Μάλτας και Στενού της Σικελίας τον Δεκέμβριο του 1996, μεταφέροντας 283 νεαρούς 

άνδρες μετανάστες από το Πακιστάν, την Ινδία και τη Σρι Λάνκα (Last et al. 2017, 702). 



 

 

Η πρώτη επίσημη καταγραφή πνιγμού μεταναστών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας 

εντοπίζεται το1998, όταν στις 31 Δεκεμβρίου, εννέα άτομα από το Κουρδιστάν έχασαν τη 

ζωή τους στο Αιγαίο. Έκτοτε, τα περιστατικά στην Ανατολική Μεσόγειο 

πολλαπλασιάστηκαν, καθώς η Κως, η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος και άλλα νησιά του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου έγιναν προορισμοί των διακινητών, μεταφέροντας αιτούντες 

άσυλο από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Ιράν. Άλλοι αιτούντες άσυλο σκοτώθηκαν σε 

ναρκοπέδια ή πνίγηκαν διασχίζοντας τον Έβρο, που χωρίζει την Τουρκία από την Ελλάδα 

(Last et al. 2017, 705).  

Άλλες ενδείξεις ότι η είσοδος έγινε σχεδόν αδύνατη περιλαμβάνουν εκατοντάδες 

αναφερόμενους θανάτους ανθρώπων που προσπάθησαν να διασχίσουν συνοριακούς 

ποταμούς τη δεκαετία του 1990, ιδίως τους ποταμούς Neisse και Oder στα σύνορα 

Πολωνίας-Γερμανίας, καθώς και τους ποταμούς Δούναβη, Μοράβα, Τίσα και Σάβα στην 

Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Κάποια σκοτώθηκαν σε ναρκοπέδια στη συνοριακή 

περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας όπως προαναφέρθηκε, μεταξύ των οποίων και ένα 

ζευγάρι Ιρακινών στις 30 Ιουνίου 1996 (Last et al. 2017, 705). Τέλος, συναντούμε και 

περιπτώσεις όπου μετανάστες κρύβονται και μεταφέρονται σε φορτηγά, γεγονός που σε 

αρκετές περιπτώσεις οδήγησε σε μαζική ασφυξία (βλέπε Last et al. 2017, 707 εφεξής για 

διάφορα περιστατικά). 

Αυτά τα αποτρόπαια περιστατικά δείχνουν ότι, από τη δεκαετία του 1990, η ασφαλής 

πρόσβαση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ήδη γίνει πιο δύσκολη για τους 

αιτούντες άσυλο από χώρες εκτός Ευρώπης και ότι τα παράνομα ταξίδια ήταν ο κανόνας 

παρά η εξαίρεση. Αρχικά, οι αναποτελεσματικοί έλεγχοι στα σύνορα στις περισσότερες 

χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και στην Τουρκία σήμαινε ότι οι περισσότεροι 

μετανάστες δεν είχαν μεγάλη δυσκολία να περάσουν στις χώρες αυτές. Οι θάνατοι στα 

σύνορα παρέμεναν χαμηλοί και οι πιο επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές αποφεύγονταν όποτε 

ήταν δυνατόν. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, το καθεστώς θεωρήσεων ανάγκασε τους 

μετανάστες να αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους. Κάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα να 

κάνει το ταξίδι των μεταναστών πιο ορατό από ποτέ, ειδικά το 2013 οπότε η σύμπτωση 

μεταξύ των επιπτώσεων του καθεστώτος θεωρήσεων και της ραγδαίας αύξησης του αριθμού 

των θανάτων στα σύνορα τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Έκτοτε, οι 

Ευρωπαίοι παρακολουθούν σχεδόν καθημερινά στην τηλεόραση, το διαδίκτυο και τις 

εφημερίδες τις προσπάθειες εισόδου μεταναστών στις ελληνικές και ιταλικές ακτές. 

Στην περσινή έκθεση Global Trends, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες προέβλεψε ότι "το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο αναγκαστικός εκτοπισμός θα 
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ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια άτομα, αλλά μάλλον πότε". Το πότε είναι τώρα. Με 

εκατομμύρια Ουκρανούς εκτοπισμένους και περαιτέρω εκτοπισμούς σε άλλες περιοχές του 

πλανήτη το 2022, ο συνολικός αναγκαστικός εκτοπισμός ξεπερνά πλέον τα 100 εκατομμύρια 

άτομα. Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 78 ανθρώπους στη γη έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη 

χώρα - ένα δραματικό ορόσημο που λίγοι θα περίμεναν πριν από μια δεκαετία (UNCHR, 

Global Trends Forced Displacement in 2021). 

 

 

 

1.3. Μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα σήμερα 

 

 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2021, συνολικά 9.157 πρόσφυγες 

και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα. Αυτό σηματοδοτεί μείωση κατά 31,7% σε σύγκριση 

με το 2020 (15.696).  Από αυτούς, 4.331 άτομα έφτασαν δια θαλάσσης (έναντι 9.714 το 

2020)- οι περισσότερες νέες αφίξεις προήλθαν από το Αφγανιστάν (20,2%), τη Σομαλία 

(19,9%) και την Παλαιστίνη (15,3%). Περίπου οι μισοί ήταν γυναίκες (18,8%) και παιδιά 

(28,5%), ενώ το 52,7% ήταν ενήλικες άνδρες. Επιπλέον, 4.826 άτομα έφτασαν στην Ελλάδα 

μέσω των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων του Έβρου το 2021. Παράλληλα, το 2021, ο 

αριθμός των αιτήσεων ασύλου και των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδόθηκαν μειώθηκε 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αναφορικά με την υποδοχή, οι προσωρινοί 

καταυλισμοί στην ηπειρωτική χώρα, που δημιουργήθηκαν αρχικά ως χώροι φιλοξενίας 

έκτακτης ανάγκης, συνέχισαν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. Τον Δεκέμβριο 

του 2021, 15.793 άτομα - τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά (39%) και γυναίκες 

(24%) - φιλοξενούνταν σε αυτούς τους καταυλισμούς.  Επιπλέον, 12.447 άτομα, εκ των 

οποίων σχεδόν τα μισά ήταν παιδιά, φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

στέγασης ESTIA II τον Δεκέμβριο του 2021 (AIDA 2021 Update: Greece). 

Δεδομένης της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας που επικρατούσε στην 

Ελλάδα από το 2010 και μετά, σπάνια αποτελούσε τον τελικό προορισμό επιλογής των 

προσφύγων, κάτι που ισχύει ως και σήμερα. Όταν οι αρχές έθεσαν σε ισχύ τη συμφωνία 

Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, οι προσφυγικές οργανώσεις 

εκτιμούσαν ότι 50.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εφάρμοσε έναν μηχανισμό επείγουσας μετεγκατάστασης για να βοηθήσει χώρες όπως 

η Ελλάδα να αντιμετωπίσουν την προσφυγική κρίση. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, σχεδόν 

100.000 αιτούντες άσυλο θα μετεγκαθίσταντο σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 



 

 

Ένωσης (66.400 από την Ελλάδα και 39.600 από την Ιταλία). Μέρος της συμφωνίας ήταν ότι 

όλοι οι «παράτυποι» πρόσφυγες και μετανάστες που θα αποβιβάζονται στην Ελλάδα θα 

επιστρέφονται στην Τουρκία. Όπως γίνεται κατανοητό, η πολιτική αυτή εγείρει διάφορα 

ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες 

για οικογενειακή επανένωση (What is the EU-Turkey deal? 2022). 

 Πολλοί θεωρούν τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας βαθιά προβληματική 

(μεταξύ αυτών το Ινστιτούτο Πολιτικής Μετανάστευσης και η Διεθνής Αμνηστία). Ως και 

τον Αύγουστο του 2017, είχαν μετεγκατασταθεί μόνο 27.228 άτομα: το 28% των 66.400 από 

την Ελλάδα και το 20% των 39.600 από την Ιταλία. Παράλληλα, μέχρι και σήμερα υπάρχουν 

πολλά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας 

και πολλές πρακτικές επιπλοκές. Για παράδειγμα, η πλειονότητα των εγκλωβισμένων στην 

Ελλάδα περιμένουν να επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους που έχουν εγκατασταθεί 

σε άλλα μέρη της Ευρώπης (What is the EU-Turkey deal? 2022). 

 Σε κάθε περίπτωση, λόγω της έλλειψης στοχευμένης διεθνούς υποστήριξης η πίεση 

της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης επιβαρύνει δυσανάλογα τις ελληνικές κυβερνήσεις και 

τους Έλληνες πολίτες και συχνά διατυπώνονται ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 

εγκατάσταση των εκτοπισμένων ανθρώπων στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

 

Σκιτσογράφος: Rehaf al-Batniji 

 



 

 

2.1. Προσδιορίζοντας το πρόβλημα 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η ψυχική υγεία είναι «μια 

κατάσταση ευημερίας στην οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις συνήθεις πιέσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα και 

είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του» (WHO, Mental health: strengthening our 

response 2022).  

Οι παθήσεις ψυχικής υγείας θεωρούνται η κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 13% της παγκόσμιας επιβάρυνσης των ασθενειών και το 

33% των συνολικών ετών ζωής με αναπηρία. Εκτιμάται ότι τα άτομα που πάσχουν από 

σοβαρές διαταραχές της ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα σοβαρή κατάθλιψη, διπολική 

διαταραχή και σχιζοφρένεια, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα σε σχέση 

με τα άτομα που δεν έχουν προσβληθεί. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας τους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές του 

κόσμου, ενώ αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τουλάχιστον 1 στους 3 ανθρώπους κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους (Steel et al. 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστες μπορεί να εκτεθούν σε διάφορους παράγοντες 

άγχους που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία και ευημερία πριν και κατά τη διάρκεια του 

μεταναστευτικού τους ταξιδιού και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και ενσωμάτωσής 

τους. Ενώ οι περισσότεροι μετανάστες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, οι 

άνθρωποι που εκτοπίζονται λόγω συγκρούσεων, βίας, φόβου δίωξης και παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων 

ψυχικής υγείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα που έχουν βιώσει βία και τραύματα, 

συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης, των βασανιστηρίων ή της σεξουαλικής και 

έμφυλης βίας. Τα προβλήματα μπορεί να κυμαίνονται από χαμηλά έως μέτρια επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης έως πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές (Silove et al. 2017, Turrini et al. 

2017). Επί του παρόντος, η ευθύνη για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των προσφύγων 

κατανέμεται σε ένα ευρύ δίκτυο οργανώσεων ανάλογα με τον τόπο διαμονής του 

εκτοπισμένου ατόμου. Οι οργανώσεις αυτές περιλαμβάνουν: τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (ΠΟΥ), την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR), κυβερνήσεις αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις (Silove et al. 2017). 

Όταν οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους αναζητούν ασφάλεια εγκαταλείποντας τα 

σπίτια, τους πολιτισμούς και τις κοινότητές τους λόγω της απειλής βίας και διώξεων, η 

συναισθηματική δυσφορία μπορεί να είναι αυξημένη. Περίπου το ένα τρίτο των 



 

25 
 

εκτοπισμένων ατόμων θα παρουσιάσει υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, άγχους και διαταραχών 

μετατραυματικού στρες (PTSD) ως αποτέλεσμα των συνθηκών που αντιμετώπισαν κατά τη 

μετανάστευσή τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής 

τους. Ωστόσο, συστηματικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι οι εκτιμήσεις του επιπολασμού των 

διαταραχών της ψυχικής υγείας ποικίλλουν ευρέως από 4% έως 80% (Silove et al. 2007). Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρονται ποσοστά από 4 έως 40% για το άγχος, 5 έως 44% για την 

κατάθλιψη και 9 έως 36% για το PTSD (Steel et al. 2006, Turrini et al. 2017). Για τις 

διαταραχές μετατραυματικού στρες που αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης, θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Τι επηρεάζει τη συμπεριφορά των προσφύγων ως προς την αναζήτηση βοήθειας; 

 

Η αναζήτηση βοήθειας από τους πρόσφυγες επηρεάζεται από κοινωνικο-

δημογραφικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες, οι γυναίκες 

και όσοι έχουν καλύτερη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν 

επαγγελματική βοήθεια (Byrow 2020). Περαιτέρω διαρθρωτικά εμπόδια στην αναζήτηση 

επαγγελματικής βοήθειας περιλαμβάνουν την ελλιπή γνώση της ψυχικής υγείας, την 

περιορισμένη κατανόηση των νέων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, τις οικονομικές 

δυσκολίες, τις περιορισμένες μετακινήσεις, τις προκλήσεις για την επίτευξη ραντεβού και τις 

μεγάλες περιόδους αναμονής, καθώς και τις δυσκολίες στην εξασφάλιση της φροντίδας για 

τα παιδιά. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των προσφύγων ως προς την 

αναζήτηση βοήθειας περιλαμβάνουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων ψυχικής υγείας, τα 

χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τους φόβους 

σχετικά με την εμπιστευτικότητα (Byrow et al. 2020) 

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και οι πολιτισμικές 

ερμηνείες των συμπτωμάτων αναστέλλουν τις συμπεριφορές αναζήτησης βοήθειας (Byrow 

et al. 2020). Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ο πολιτισμός επηρεάζει θετικά τις συμπεριφορές 

αναζήτησης βοήθειας: ο μεγαλύτερος χρόνος παραμονής στη χώρα υποδοχής συνδέεται με 

υψηλότερα επίπεδα αναζήτησης επαγγελματικής βοήθειας (Markova et al. 2020).  
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2.3. Υποστήριξη προσφύγων με προβλήματα ψυχικής υγείας 

 

Οι ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες αποκατάστασης για την ψυχική υγεία εφαρμόζονται 

σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα υγείας και ψυχικής υγείας: η ψυχιατρική και η 

ψυχοσωματική ιατρική καλύπτουν παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με ήπια έως 

σοβαρά, οξέα και χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, στην πρωτοβάθμια και κοινοτική 

περίθαλψη, σε νοσοκομειακά και εξωτερικά ιατρεία (Shaw et al. 2019). 

Οι επαγγελματίες αποκατάστασης ψυχικής υγείας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών που περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την προληπτική υγειονομική 

περίθαλψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση για άτομα, ομάδες και ομαδικά θεραπευτικά 

περιβάλλοντα. Δημιουργούν μια θεραπευτική σχέση για την παροχή αξιολόγησης και 

υπηρεσιών που σχετίζονται ειδικά με την πολυπλοκότητα της ψυχικής υγείας μέσα σε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο που περιλαμβάνει βιολογικές και 

ψυχοκοινωνικές πτυχές. Οι επαγγελματίες αποκατάστασης στην ψυχική υγεία στοχεύουν στη 

βελτιστοποίηση της ευημερίας και την ενδυνάμωση του ατόμου με την προώθηση της 

λειτουργικής κίνησης, της συνειδητοποίησης της κίνησης, της σωματικής δραστηριότητας 

και των ασκήσεων, συνδυάζοντας σωματικές και ψυχικές πτυχές. Τέλος, οι 

φυσικοθεραπευτές στην ψυχική υγεία συμβάλλουν στη διεπιστημονική ομάδα και στη 

διεπαγγελματική φροντίδα. 

 Τούτων δοθέντων, οι επαγγελματίες της αποκατάστασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 

υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ψυχική υγεία των 

εκτοπισμένων ατόμων (Shaw et al. 2019): 

 

 Εμπειρίες στη χώρα καταγωγής τους που προκάλεσαν την αναγκαστική εκτόπιση 

 Εμπειρίες διαβίωσης σε καταυλισμούς για πρόσφυγες ή σε δομές φιλοξενίας 

 Εμπειρίες κατά τη διαδρομή προς τη χώρα υποδοχής 

 Εμπειρίες από τη νέα τους ζωή στη χώρα υποδοχής 

 Περιορισμένος ή ανεπαρκής υγειονομικός αλφαβητισμός  

 Τραυματικές κακώσεις (π.χ. κακώσεις του νωτιαίου μυελού) ή μετατραυματικά 

περιστατικά (π.χ. σύνδρομο χρόνιου πόνου) 

 Λοιμώξεις 

 Υποσιτισμός 



 

 

 Προβλήματα επικοινωνίας, διαπολιτισμικά προβλήματα και προβλήματα προσοχής 

Ψυχολογικά προβλήματα 

 

Παράγοντες που διευκολύνουν την αξιοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους 

πρόσφυγες είναι η ύπαρξη υπηρεσιών κοντά στον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους μετακίνησης, τα  σημεία εισόδου όπου οι παραπομπές από 

αξιόπιστες οργανώσεις/κοινοτικές ομάδες δημιουργούν αίσθημα εμπιστοσύνης και 

σιγουριάς, και οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η 

ψυχοεκπαίδευση και η κατάρτιση σε επίπεδο ηγεσίας της διαχείρισης μπορεί να αμβλύνει 

ορισμένες από τις αρνητικές στάσεις που συνδέονται με την κακή ψυχική υγεία και να 

αυξήσει την προώθηση των επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μεταξύ των ομάδων 

προσφύγων (Shaw et al. 2019).  

Η πολιτισμική επάρκεια ενός επαγγελματία αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο για την 

παροχή αποτελεσματικής θεραπείας ψυχικής υγείας στους πρόσφυγες. Αυτό πηγαίνει πέρα 

από την παροχή διερμηνέων ή την προσφορά προγραμμάτων στη γλώσσα του συμμετέχοντα 

στην παροχή πολιτισμικά ενημερωμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν 

αποτελεσματική και κατάλληλη φροντίδα σε άτομα με διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις, 

γλωσσικές ανάγκες και πολιτισμικές πρακτικές. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την 

παροχή πολυπολιτισμικών επαγγελματιών, τη συνομιλία με πολιτιστικούς ηγέτες και την 

ενσωμάτωση αυτών των πληροφοριών στον σχεδιασμό της θεραπείας (Betancourt et al. 

2002). 

Τέλος, οι στοχευμένες υπηρεσίες κατά την περίοδο επανεγκατάστασης θα μπορούσαν 

επίσης να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να ενταχθούν καλύτερα στη χώρα υποδοχής. Οι 

υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνικά προγράμματα με βάση 

την κοινότητα που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του τραύματος και των 

στρεσογόνων παραγόντων επανεγκατάστασης που βιώνουν οι πρόσφυγες (Shaw et al. 2019). 

Τα προγράμματα που βασίζονται στην κοινότητα είναι εκείνα στα οποία η κοινότητα 

συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των θεμάτων που είναι πιο σημαντικά 

για την ίδια. Πέντε κατηγορίες ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων που έχει αποδειχθεί ότι 

έχουν θετικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία και ευημερία των προσφύγων περιλαμβάνουν 

(Shaw et al. 2019): 

 

 Προγράμματα ψυχοθεραπείας σε ομάδες με βάση το κάθε συγκεκριμένο τραύμα 
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 Κοινοτικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης  

 Προγράμματα σωματικής δραστηριότητας και αθλητισμού 

 Προγράμματα υποστήριξης και/ή καθοδήγησης  

 Στοχευμένα προγράμματα για παιδιά στο εκάστοτε εκπαιδευτικό περιβάλλον  

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι πρόσφυγες συχνά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά κακής 

ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό και είναι λιγότερο πιθανό να 

αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια. Αυτό επηρεάζει σημαντικά την ικανότητά τους να 

ενσωματωθούν σε μια νέα χώρα και μπορεί να προκαλέσει κύκλους διαγενεακών τραυμάτων 

(Sangalang & Vang 2016). Συνειρμικά, η προώθηση πολιτισμικά ενημερωμένων 

επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ευημερίας 

των προσφυγικών πληθυσμών. 
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3.1. Διαγνωστικοί ορισμοί 

 

Παρόλο που το τραυματικό στρες είναι γνωστό εδώ και πάνω από 100 χρόνια με 

διάφορους όρους, όπως «κόπωση μάχης» ή «καρδιά του στρατιώτη», οι αντιδράσεις μόνιμου 

στρες αναγνωρίστηκαν στην ψυχιατρική νοσολογία μόλις τη δεκαετία του 1980 (Shephard 

2000). Στον απόηχο των προβλημάτων ψυχικής υγείας που ήταν εμφανή σε πολλούς 

στρατιώτες που επέστρεφαν από την αποστολή τους στο Βιετνάμ, το DSM-III2 εισήγαγε τη 

διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες (εφεξής PTSD). Έκτοτε, οι γνώσεις μας 

για το PTSD έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, επικρατούν διαμάχες σχετικά με τον ίδιο 

τον ορισμό του PTSD, την αιτιολογία του και τα βέλτιστα μέσα για τη θεραπεία του. Η 

κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει σήμερα, καθώς η εννοιολογική προσέγγιση των 

ψυχολογικών αντιδράσεων στο τραύμα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και 

διερεύνησης. 

Επί του παρόντος υπάρχουν δύο βασικοί διαγνωστικοί ορισμοί του PTSD. Το DSM-5 

απαιτεί το άτομο να βιώσει ή να γίνει μάρτυρας ενός μείζονος τραυματικού γεγονότος 

(έκθεση σε πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σεξουαλική βία) 

(Κριτήριο Α). Εάν κάποιος έχει βιώσει ή έχει γίνει μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος, 

υπάρχουν τέσσερις ομάδες συμπτωμάτων που θα πρέπει να εκδηλώσει. Πρώτον, θα πρέπει 

να έχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα επανεμφάνισης: διεισδυτικές 

ενοχλητικές αναμνήσεις, επαναλαμβανόμενα ενοχλητικά όνειρα, διαχωριστικές αντιδράσεις 

(π.χ. αναδρομές), έντονη ή παρατεταμένη ψυχολογική δυσφορία κατά την έκθεση σε 

υπενθυμίσεις του τραύματος, έντονες φυσιολογικές αντιδράσεις σε εσωτερικές ή εξωτερικές 

ενδείξεις που συμβολίζουν ή μοιάζουν με μια πτυχή του τραυματικού γεγονότος (Κριτήριο 

Β). Δεύτερον, απαιτείται ενεργός αποφυγή εσωτερικών (π.χ. σκέψεις, αναμνήσεις) ή/και 

εξωτερικών (π.χ. καταστάσεις, συζητήσεις) υπενθυμίσεων του τραύματος (Κριτήριο Γ). 

Τρίτον, απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμπτώματα μεταβολών στις γνώσεις και τη διάθεση, 

συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας να θυμηθεί κανείς μια σημαντική πτυχή του 

τραυματικού γεγονότος, επίμονες και υπερβολικές αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό του ή 

τον κόσμο, επίμονες διαστρεβλωμένες γνώσεις σχετικά με την αιτία ή τις συνέπειες του 

γεγονότος, διάχυτα αρνητικά συναισθήματα, αισθητά μειωμένο ενδιαφέρον, αίσθημα 

αποστασιοποίησης ή αποξένωσης από τους άλλους και επίμονη αδυναμία να βιώσει θετικά 
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Ψυχικών Διαταραχών. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση. Η πέμπτη και τρέχουσα έκδοση ενημερώθηκε το 2013.  



 

 

συναισθήματα (Κριτήριο Δ). Τέλος, πρέπει να παρουσιάσει κανείς τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα συμπτώματα διέγερσης: ευερέθιστη συμπεριφορά και εκρήξεις θυμού, 

απερίσκεπτη ή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, εγρήγορση, υπερβολική αντίδραση τρόμου, 

προβλήματα συγκέντρωσης ή/και διαταραχές ύπνου (Κριτήριο Ε). Τα άτομα απαιτείται να 

εκδηλώνουν αυτά τα συμπτώματα για περισσότερο από ένα μήνα μετά την έκθεση στο 

τραύμα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παθολογοποίηση των φυσιολογικών αντιδράσεων 

στρες. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορισμός του DSM-5 έχει διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής του PTSD από την παραδοσιακή εστίαση στις αντιδράσεις φόβου, ώστε να 

περιλαμβάνει και άλλες συναισθηματικές αντιδράσεις στο τραύμα. Πράγματι, πολλοί 

ασθενείς με PTSD, ιδίως από στρατιωτικούς και πληθυσμούς πρώτης ανταπόκρισης, 

παρουσιάζουν συναισθηματικές αντιδράσεις χωρίς την παρουσία φόβου (Friedman et al. 

2011).  

Πολλές χώρες λειτουργούν με βάση τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την καθοδήγηση των ψυχιατρικών διαγνώσεων και όχι 

με βάση το DSM-5. Η ICD υιοθετεί συνήθως μια απλούστερη προσέγγιση των ψυχιατρικών 

διαγνώσεων από ότι το DSM, λόγω της ανάγκης να επιβαρύνει λιγότερο τους διαγνώστες σε 

περιβάλλοντα με φτωχούς πόρους, οπότε και δε μπορούν να πραγματοποιηθούν 

μακροχρόνιες αξιολογήσεις για κάθε ασθενή. Οι πρόσφατα εγκεκριμένες διαγνωστικές 

κατευθυντήριες γραμμές του ICD-11 για τη μετατραυματική διαταραχή υιοθετούν μια στενή 

εστίαση στα συμπτώματα του φόβου, τα οποία περιλαμβάνουν την επανάληψη του 

τραυματικού γεγονότος, την αποφυγή των αναμνήσεων και την αντίληψη αυξημένης 

τρέχουσας απειλής (η οποία αντανακλάται σε διάφορες μορφές διέγερσης). Κεντρικό ρόλο 

σε αυτόν τον ορισμό παίζει η πρόταση ότι ένα βασικό συστατικό της PTSD είναι η 

επανεμφάνιση των αναμνήσεων του τραυματικού γεγονότος στο παρόν (Reed et al. 2019). 

 Εκτός από τo PTSD, το DSM-5 περιλαμβάνει επίσης τη διάγνωση της διαταραχής 

οξέος στρες, η οποία περιγράφει τις αντιδράσεις στρες που εμφανίζονται κατά τον πρώτο 

μήνα μετά την έκθεση σε τραύμα. Αυτή η διάγνωση εισήχθη αρχικά στο DSM-4 για την 

περιγραφή ατόμων με σοβαρή δυσφορία που δεν μπορούσαν να διαγνωστούν με PTSD κατά 

τον πρώτο μήνα, καθώς και ως μέσο για τον εντοπισμό ατόμων που διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο 

για μεταγενέστερo PTSD. Μεταγενέστερες διαχρονικές μελέτες έδειξαν ότι αυτή η διάγνωση 

αποτελεί μόνο έναν μέτριο προγνωστικό παράγοντα για τη διαταραχή οξέος στρες: 

τουλάχιστον τα μισά άτομα που αναπτύσσουν διαταραχή οξέος στρες δεν πληρούν αρχικά τα 

κριτήρια (Bryant 2011). Ένας σημαντικός λόγος για την ένταξη της κατηγορίας της οξείας 
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διαταραχής στρες στο διαγνωστικό σύστημα ήταν ότι, στο πλαίσιο των ΗΠΑ, είναι 

ευκολότερο για πολλούς ανθρώπους να λάβουν ψυχιατρική περίθαλψη βάσει των τοπικών 

κανόνων ασφάλισης υγείας εάν έχουν μια διάγνωση. Έχει υποστηριχθεί δε, ότι η απαίτηση η 

διάγνωση τoυ PTSD να γίνεται μόνο εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από ένα 

μήνα μετά το τραύμα, μπορεί να οδηγήσει πολλά άτομα με άγχος να μη λαμβάνουν επαρκή 

φροντίδα της ψυχικής τους υγείας (Bryant 2011). 

 Μια άλλη διαγνωστική κατασκευή που αξίζει να σημειωθεί είναι το σύνθετο PTSD, 

που έχει εισαχθεί στο ICD-11. Για να λάβει κανείς αυτή τη διάγνωση, πρέπει να παρουσιάζει 

τα βασικά συμπτώματα του PTSD και επιπλέον να εμφανίζει ταυτοτικές διαταραχές (π.χ. 

αρνητική αυτοαντίληψη), συναισθηματική δυσλειτουργία (π.χ. συναισθηματική 

αντιδραστικότητα, βίαια ξεσπάσματα) και επίμονες δυσκολίες στις σχέσεις. Αν και 

συνηθέστερα παρατηρείται στον απόηχο προηγούμενης παρατεταμένης παιδικής 

κακοποίησης, η διαταραχή αυτή μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε επιζώντες άλλων σοβαρών 

τραυμάτων, όπως τα βασανιστήρια (Reed et al. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Επιδημιολογία, επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου 

 

Παρόλο που πολλοί άνθρωποι εκτίθενται σε τραυματικά γεγονότα σε κάποια φάση 

της ζωής τους, οι περισσότεροι από αυτούς ανακάμπτουν και απολαμβάνουν τα 

προτραυματικά επίπεδα ψυχολογικής λειτουργικότητας. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν 

αναφέρει ποσοστά επιπολασμού της PTSD κατά τη διάρκεια της ζωής σε ποσοστά 13,0-

20,4% για τις γυναίκες και 6,2-8,2% για τους άνδρες (Kessler et al. 1995). Οι παγκόσμιες 

έρευνες για την ψυχική υγεία έχουν παρατηρήσει υψηλότερα ποσοστά επικράτησης σε 

διάστημα 12 μηνών σε χώρες υψηλού εισοδήματος (Βόρεια Ιρλανδία: 3,8%, ΗΠΑ: 2,5%, 

Νέα Ζηλανδία: 2,1%) από ό,τι σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (Κολομβία: 

0,3%, Μεξικό: 0,3%) [Karam et al. 2014]. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ενός τραυματικού γεγονότος είναι 

πιο πιθανό να προκαλέσουν μετατραυματική διαταραχή. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά μετατραυματικού στρες μετά από φυσικές καταστροφές 

(συνήθως 5-10%) σε σχέση με τη σεξουαλική επίθεση (>40%). Συνολικά, η διαπροσωπική 

βία οδηγεί συνήθως σε υψηλότερα ποσοστά μετατραυματικού στρες. Στην πραγματικότητα, 

οι παγκόσμιες έρευνες για την ψυχική υγεία διαπίστωσαν ότι η οργανωμένη, σωματική ή 

σεξουαλική βία αυξάνει τον κίνδυνο για μετατραυματική διαταραχή. Προσαρμόζοντας για 

μεθοδολογικούς παράγοντες, τα αναφερόμενα βασανιστήρια είναι ο ισχυρότερος παράγοντας 

που σχετίζεται με τη μετατραυματική διαταραχή, ακολουθούμενος από τη σωρευτική έκθεση 

σε δυνητικά τραυματικά γεγονότα (Karam et al. 2014). 

Σε μελέτες που έχουν επικεντρωθεί σε μεμονωμένες χώρες (μια μεθοδολογικά 

ορθότερη προσέγγιση, διότι επιτρέπει μεγαλύτερη συνέπεια των πιθανών συγκειμενικών 

επιδράσεων του περιβάλλοντος), υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επιπολασμός του PTSD είναι 

υψηλότερος σε ορισμένες εθνοτικές ομάδες, όπως οι ισπανόφωνοι και οι Αφροαμερικανοί 

στις ΗΠΑ. Η διαπίστωση ότι οι ισπανόφωνοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

PTSD έχει επιβεβαιωθεί σε στρατιωτικά δείγματα (Adams & Boscarino 2005). Βέβαια, οι 

διαφορές αυτές μπορεί να αποδίδονται σε διαφορετική πρόσβαση σε πόρους υγείας, σε 

εθνοτικές διακρίσεις ή σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα η ερμηνεία 

τους να παραμένει αβέβαιη (Adams & Boscarino 2005). 

Τέλος, επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα περισσότερα άτομα με PTSD 

έχουν συνυπάρχουσες διαταραχές, ιδίως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και διαταραχή 

χρήσης ουσιών. Αυτά τα υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας μπορούν να εξηγηθούν από 

ψυχιατρικές διαταραχές που προδιαθέτουν τα άτομα να βιώσουν τραυματικά γεγονότα ή από 
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τραυματικά γεγονότα ή την ίδια τη μετατραυματική διαταραχή που πυροδοτούν την 

ανάπτυξη άλλων ψυχιατρικών καταστάσεων. Πράγματι, η κατάθλιψη μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα παρατεταμένης μαθημένης αδυναμίας, ενώ η διαταραχή χρήσης ουσιών μπορεί 

να οφείλεται σε αυτοθεραπεία. Η μεγαλύτερη έκθεση σε τραυματικά γεγονότα είναι πιθανό 

να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συννοσηρότητα (Karam et al. 2014). 

Τι είναι αυτό όμως που προδιαθέτει μόνο ένα μικρό ποσοστό των επιζώντων ενός 

τραύματος να αναπτύξει PTSD; Πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου είναι στην 

πραγματικότητα οι ίδιοι που παρατηρούνται σε διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές: γυναικείο 

φύλο, χαμηλό κοινωνικο-δημογραφικό υπόβαθρο, προηγούμενη ψυχική διαταραχή, 

οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και τραυματική παιδική ηλικία. Όσον αφορά 

τους παράγοντες ευαλωτότητας που είναι πιο συγκεκριμένοι για το PTSD, η διαταραχή είναι 

πιο πιθανό να εμφανιστεί μετά από παρατεταμένο τραύμα ή διαπροσωπικά τραυματικά 

γεγονότα (Brewin et al. 2000). Η υποκειμενική ανταπόκριση στο τραύμα είναι επίσης 

προγνωστική, με οξείες αντιδράσεις διάσπασης και καταστροφικές εκτιμήσεις για την 

έκβαση του γεγονότος να συνδέονται στενά με τη μεταγενέστερη σοβαρότητα του PTSD. Το 

περιβάλλον μετά το τραύμα είναι επίσης σημαντικό, με τη χαμηλή κοινωνική υποστήριξη και 

τους συνεχιζόμενους στρεσογόνους παράγοντες να συμβάλλουν στον κίνδυνο για την 

ανάπτυξη PTSD (Brewin et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Νευροβιολογικά πρότυπα PTSD 

 

Οι περισσότερες θεωρίες του PTSD επικαλούνται διεργασίες που αφορούν στην 

προσαρμογή στον φόβο. Το παραπάνω πρότυπο υποστηρίζει ότι κατά τη στιγμή του 

τραύματος, η έξαρση των ορμονών του στρες που απελευθερώνονται σε συνδυασμό με τον 

φόβο που βιώνει το άτομο έχει ως αποτέλεσμα τον ισχυρό συστημικό συσχετισμό μεταξύ 

των ενδείξεων που υπάρχουν κατά τη στιγμή του τραύματος και των αντιδράσεων φόβου. Οι 

συσχετιζόμενες ενδείξεις αποκτούν την ιδιότητα να προβλέπουν τη μελλοντική απειλή, με 

αποτέλεσμα την επανεμφάνιση του φόβου όταν το άτομο εκτίθεται σε εσωτερικές και 

εξωτερικές υπενθυμίσεις του τραύματος. Αυτό το πρότυπο υποστηρίζει επίσης ότι η 

ανάκαμψη από τις αρχικές αντιδράσεις άγχους περιλαμβάνει συνήθως επανειλημμένη έκθεση 

σε υπενθυμίσεις του τραύματος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία δυσμενής 

συνέπεια. Κατά συνέπεια, οι προηγούμενες ενδείξεις σηματοδοτούν πλέον την ασφάλεια 

(Pitman et al. 2012). 

 Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις νευρωνικών αλλαγών σε άτομα με PTSD που 

συνάδουν με εγκεφαλικά κυκλώματα που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην κλιμάκωση του 

φόβου: την αμυγδαλή, τον προμετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο. Πολλές μελέτες δείχνουν 

ότι το PTSD σχετίζεται με μικρότερο μέγεθος του ιππόκαμπου, με το εύρημα αυτό να 

παρατηρείται αμφίπλευρα (Smith 2005). Μια πρόσφατη μελέτη που περιελάμβανε 1.868 

συμμετέχοντες (794 με PTSD) διαπίστωσε κατά μέσο όρο μικρότερο μέγεθος του 

ιππόκαμπου σε όσους έπασχαν από τη διαταραχή (Logue et al. 2018). Παρόλα αυτά, ο 

βαθμός στον οποίο ο μικρότερος ιππόκαμπος αποτελεί συνέπεια του PTSD ή παράγοντα 

κινδύνου δεν έχει ακόμη ερευνηθεί διεξοδικά.  
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3.4. Γενετικοί παράγοντες PTSD 

 

Το καλά τεκμηριωμένο γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που 

εκτίθενται σε τραύμα δεν αναπτύσσουν PTSD, υπογραμμίζει ότι υπάρχουν βασικές ατομικές 

διαφορές στην τάση εκδήλωσης αυτής της διαταραχής. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι οι 

γενετικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αντιπροσωπεύοντας το 30-72% της 

ευπάθειας για την ανάπτυξη PTSD (Pitman et al. 2012). Πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει 

να συνδέσουν την PTSD με γενετικούς υποψηφίους, και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 

τα γονίδια που σχετίζονται με την PTSD συνδέονται επίσης με άλλες κοινές ψυχιατρικές 

διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της μείζονος κατάθλιψης, της γενικευμένης αγχώδους 

διαταραχής, της διαταραχής πανικού και της χρήσης ουσιών (Koenen et al. 2008). 

Πάνω από 50 γονιδιακές παραλλαγές έχουν συνδεθεί με το PTSD, οι οποίες 

εμπλέκονται στη λειτουργία του άξονα HPA, των νοραδρενεργικών, ντοπαμινεργικών και 

σεροτονινεργικών συστημάτων και των νευροτροφινών. Ωστόσο, ο τομέας αυτός 

χαρακτηρίζεται από φτωχή αναπαραγωγή των ευρημάτων και, κατά συνέπεια, υπάρχει 

συγκλίνουσα συμφωνία ότι η πιο υποσχόμενη οδός για την κατανόηση της γενετικής βάσης 

του PTSD είναι μέσω πολυγονιδιακών προσεγγίσεων. Η μεγαλύτερη μελέτη σε επίπεδο 

γονιδιώματος μέχρι σήμερα διεξήχθη από την Psychiatric Genomics Consortium (Post-

traumatic Stress Disorder Group), σε 20.730 άτομα. Η μελέτη διαπίστωσε ένα πολυγονιδιακό 

προφίλ κινδύνου που συμπίπτει με τον κίνδυνο για σχιζοφρένεια (Duncan et al. 2018). 

Τέλος, η γενετική ευπάθεια στη μετατραυματική διαταραχή φαίνεται να μετριάζεται 

από παράγοντες του περιβάλλοντος. Το άγχος της πρώιμης ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

με ενδείξεις ότι το παιδικό τραύμα τροποποιεί τον γενετικό κίνδυνο για PTSD (Koenen et al. 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Πρότυπα γνωσιακής συμπεριφοράς PTSD 

 

Αν και τα περισσότερα γνωσιακά συμπεριφορικά πρότυπα αναγνωρίζουν το ρόλο της 

κλιμάκωσης του φόβου στην αιτιολογία του PTSD, δίνουν επίσης σημαντική έμφαση στην 

οργάνωση της μνήμης. Τα γνωσιακά πρότυπα προτείνουν ότι οι αναμνήσεις του τραύματος 

κωδικοποιούνται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ως αποτέλεσμα της αυξημένης διέγερσης κατά τη 

στιγμή του τραύματος. Κατά αυτό τον τρόπο, τείνουν να κωδικοποιούνται με κατεξοχήν 

αισθητηριακούς τρόπους, με αποσπασματική και αποδιοργανωμένη αλληλουχία, μειώνοντας 

έτσι την πιθανότητα η ανάμνηση να ενσωματωθεί επαρκώς στην αυτοβιογραφική βάση 

μνήμης του ατόμου. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η παρέμβαση στο σύστημα 

οπτικής μνήμης κατά τη φάση παγίωσης μετά την έκθεση σε τραύμα μπορεί να περιορίσει τα 

επακόλουθα συμπτώματα της PTSD (Brewin et al. 2010). 

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στο βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι αξιολογούν το 

τραυματικό γεγονός, τις αντιδράσεις τους σε αυτό, καθώς και τη μελλοντική πιθανότητα να 

υποστούν βλάβη. Υποστηρίζεται ότι οι υπερβολικά αρνητικές εκτιμήσεις τείνουν να 

υπερβάλλουν την αίσθηση απειλής του ατόμου, διατηρώντας έτσι τη μετατραυματική 

διαταραχή. Παραταύτα, υπάρχουν άφθονες αποδείξεις για τον προγνωστικό ρόλο των 

καταστροφικών εκτιμήσεων στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της PTSD, καθώς και για την 

υποχώρησή τους μετά από επιτυχή θεραπεία. Αυτές οι εκτιμήσεις τείνουν να οδηγούν σε 

έντονη αποφυγή των πιθανών απειλών, η οποία βλάπτει τη συναισθηματική επεξεργασία των 

αναμνήσεων τραύματος (Brewin et al. 2010). 

Τέλος, στα περισσότερα γνωσιακά (και βιολογικά) πρότυπα του PTSD υπονοείται η 

προκατάληψη της προσοχής προς την απειλή, όπως αντικατοπτρίζεται στη συμπερίληψη της 

υπερεπαγρύπνησης στις περιγραφές του PTSD στα DSM-5/ICD-11. Με τη χρήση μιας 

σειράς πειραματικών παραδειγμάτων, έχει βρεθεί ότι το PTSD χαρακτηρίζεται από μια 

ισχυρή προκατάληψη προς δυνητικά απειλητικά ερεθίσματα. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς με 

PTSD έχουν προβλήματα με την αποδέσμευση από την απειλή, την αναστολή της απόκρισης 

και τον προσανατολισμό. Οι επακόλουθες εισβολές και η διέγερση μπορούν να συμβάλουν 

σε νευροψυχολογικές λειτουργίες όπως η συγκέντρωση, η συνεχής προσοχή, ο εκτελεστικός 

έλεγχος και η μνήμη εργασίας (Aupperle et al. 2012). 
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3.6. Εργαλεία Διάγνωσης και Αξιολόγησης PTSD 

 

Παρόλο που η βέλτιστη αξιολόγηση ενός ασθενούς για PTSD συνίσταται σε 

προσωπική συνέντευξη από επαγγελματία ψυχικής υγείας εκπαιδευμένο στη διάγνωση 

ψυχιατρικών διαταραχών, υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τη διευκόλυνση της διάγνωσης 

και της αξιολόγησης του PTSD. Αυτά περιλαμβάνουν εργαλεία διαλογής, διαγνωστικά μέσα 

και κλίμακες σοβαρότητας τραύματος και συμπτωμάτων. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Briere 

(2004) «κανένα ψυχολογικό τεστ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εστιασμένη προσοχή, 

την ορατή ενσυναίσθηση και την εκτεταμένη κλινική εμπειρία ενός καλά εκπαιδευμένου και 

έμπειρου κλινικού γιατρού τραύματος». 

 

3.6.1. Τεστ διαλογής περίθαλψης PTSD για το DSM-5 (PC-PTSD-5) 

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο πέντε ερωτήσεων τύπου ναι/όχι, 

σχεδιασμένο για χρήση σε περιβάλλοντα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αξιολογεί εάν ένα 

άτομο έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή του και αποτελεί το πρώτο βήμα για να 

προσδιοριστεί εάν κάποιος πάσχει από PTSD.3 

 

3.6.2. Δομημένη κλινική συνέντευξη PTSD (SCID) 

 

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να χορηγείται από εκπαιδευμένο 

επαγγελματία ψυχικής υγείας. Το SCID δεν βαθμολογείται σε αριθμητική κλίμακα όπως 

πολλά άλλα ερωτηματολόγια. Αντ' αυτού, τα διαγνωστικά συμπτώματα κωδικοποιούνται ως 

παρόντα, υποκατώτατα ή ανύπαρκτα. Ανάλογα με το προσωπικό ιστορικό του ερωτώμενου, 

το SCID μπορεί να διαρκέσει από 15 λεπτά έως αρκετές ώρες. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό 

το διαγνωστικό εργαλείο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο (Strum 2022). 

 

3.6.3. Ερωτηματολόγιο ελέγχου τραύματος 

 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων με απαντήσεις τύπου ναι/όχι 

σχετικά με τις αντιδράσεις σε ένα τραυματικό γεγονός. Αυτό το εργαλείο μπορεί να 

                                                           
3
 � https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/screens/pc-ptsd.asp (τελευταία επίσκεψη - 

10.05.2022) 

https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/screens/pc-ptsd.asp


 

 

χρησιμοποιηθεί μία έως τρεις εβδομάδες μετά από μια επίθεση για να βοηθήσει στον 

εντοπισμό των ατόμων που θα αναπτύξουν PTSD. Χρησιμοποιείται επίσης για τον εντοπισμό 

PTSD και σε επιζώντες άλλων τύπων τραυμάτων (Strum 2022). 

 

3.6.4. PCL-5 

 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων βασισμένες στα κριτήρια DSM-V 

που δημιουργήθηκε από τον Frank Weathers στο Διεθνές Κέντρου του PTSD το 1993. 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση ούτε συνέντευξη και 

μπορεί να απαντηθεί απευθείας από τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Ο εξεταζόμενος καλείται να 

απαντήσει βαθμολογώντας στη κλίμακα Likert πόσο συχνά ενοχλήθηκε από το κάθε 

σύμπτωμα το τελευταίο τρίμηνο (Strum 2022). 

 

3.6.5. Μέτρα αυτοαξιολόγησης 

 

 Τα πρότυπα αυτοαξιολόγησης είναι ένας άλλος τρόπος μέτρησης του PTSD, που 

όμως δεν απαιτεί την παρουσία γιατρού. Η Κλίμακα Τραύματος Davidson (DTS) μετρά τη 

συχνότητα και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του PTSD σε τρεις τομείς: εισβολή, 

αποφυγή και υπερ-σύγχυση. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελείται από 17 ερωτήσεις 

(ανάλογα τις παραλλαγές του είναι λιγότερες ή περισσότερες που απαντώνται σε κλίμακα 

Likert. Η κλίμακα αυτοαξιολόγησης DTS έχει αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική με 

ορισμένα κλινικά εργαλεία αξιολόγησης (Strum 2022).  

 Η σύντομη συνέντευξη αξιολόγησης PTSD (SPRINT) είναι ένα άλλο 

ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Η κλίμακα SPRINT PTSD αποτελείται από οκτώ 

στοιχεία που αξιολογούν τα βασικά συμπτώματα του PTSD. Οι έρευνες υποστηρίζουν τη 

χρήση αυτού του ερωτηματολογίου ως εργαλείο αξιολόγησης και παραπομπής σε 

περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή μια περισσότερο κλινική αξιολόγηση (Strum 2022). 

 

3.6.6. Διαδικτυακά εργαλεία ελέγχου 

 

Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση του PTSD μπορεί επίσης να γίνει μέσω 

διαδικτύου. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης μπορεί να είναι κρίσιμος εάν οι υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας δεν είναι άμεσα διαθέσιμες. Αυτές οι διαγνωστικές εξετάσεις βασίζονται συνήθως σε 

άλλα ερωτηματολόγια, όπως το Primary Care PTSD Screen (Strum 2022) 
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3.7. Αντιμετώπιση του PTSD 

 

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία της μετατραυματικής διαταραχής 

είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της διάρκειας και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων 

και των συναφών λειτουργικών διαταραχών. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία 

περιλαμβάνουν συνήθως οδηγίες τόσο για ψυχολογικές όσο και για φαρμακολογικές 

παρεμβάσεις. Παρόλο που δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη προτιμώμενη προσέγγιση για τη 

διαχείριση του PTSD, πολλές από τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας 

υποστηρίζουν τη χρήση ψυχολογικών θεραπειών με επίκεντρο το τραύμα για ενήλικες με 

PTSD, ενώ οι περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζουν τουλάχιστον κάποιο 

όφελος από τις φαρμακολογικές θεραπείες για την PTSD. Ορισμένες κατευθυντήριες 

γραμμές προτείνουν ψυχολογικές θεραπείες με επίκεντρο το τραύμα έναντι των 

φαρμακολογικών θεραπειών ως προτιμώμενο πρώτο βήμα και τα φάρμακα ως 

συμπληρωματική ή επόμενη θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, οι πρακτικές εκτιμήσεις ή οι 

προτιμήσεις των ασθενών μπορεί να καθοδηγούν τις θεραπευτικές αποφάσεις. Η επιλογή 

ενός αρχικού σχεδίου θεραπείας μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σε ποιον 

παρουσιάζεται ο ασθενής για θεραπεία. Για παράδειγμα, εάν ο ασθενής παρουσιαστεί σε 

έναν πάροχο που δεν συνταγογραφεί φάρμακα, οι επιλογές ψυχοθεραπείας είναι πιο πιθανές, 

ενώ οι ασθενείς που παρουσιάζονται σε έναν πάροχο που συνταγογραφεί φάρμακα αλλά δεν 

κάνει ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβουν φαρμακολογική θεραπεία. Τέλος, οι συνυπάρχουσες 

σωματικές ή άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας ενός ασθενούς (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, 

σοβαρή ψυχική ασθένεια, διατροφικές διαταραχές, χρόνιος πόνος, γαστρεντερικά 

συμπτώματα, διαταραχές χρήσης ναρκωτικών ή αλκοόλ κ.λπ.) μπορεί να επηρεάσουν το 

θεραπευτικό σχήμα που θα επιλεγεί εντέλει (Friedman 2003). 

 

3.7.1. Ψυχολογικές παρεμβάσεις 

 

Συγκεκριμένες ψυχολογικές παρεμβάσεις που έχουν μελετηθεί για τη θεραπεία του 

PTSD είναι: η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT), όπως η γνωστική αναδιάρθρωση, η 

θεραπεία γνωσιακής επεξεργασίας, οι θεραπείες που βασίζονται στην έκθεση και η θεραπεία 

δεξιοτήτων αντιμετώπισης (συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας διαχείρισης του στρες), 

ψυχοδυναμική θεραπεία, απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία με κίνηση των ματιών 

(EMDR), διαπροσωπική θεραπεία (IPT), ομαδική θεραπεία, ύπνωση/υπνοθεραπεία, 

εκλεκτική ψυχοθεραπεία και νευροανάδραση των εγκεφαλικών κυμάτων. Αυτές οι θεραπείες 



 

 

έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιήσουν τα συμπτώματα εισβολής, αποφυγής και υπερ-

σύγχυσης του PTSD συνδυάζοντας την επανεμφάνιση και επεξεργασία των αναμνήσεων και 

των συναισθημάτων που σχετίζονται με το τραύμα αλλά και τη διδασκαλία καλύτερων 

μεθόδων διαχείρισης των στρεσογόνων παραγόντων που σχετίζονται με το τραύμα (Foa et al. 

2009). 

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) χρησιμοποιεί τις αρχές της μάθησης 

και της κλιμάκωσης για τη θεραπεία των διαταραχών και περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από τη 

συμπεριφορική όσο και από τη γνωσιακή θεραπεία. Στη CBT, συστατικά όπως η έκθεση, η 

γνωστική αναδιάρθρωση και διάφορες δεξιότητες αντιμετώπισης έχουν χρησιμοποιηθεί είτε 

μόνα τους είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους για τη θεραπεία του PTSD. Οι περισσότερες 

μορφές CBT αποτελούνται από τουλάχιστον 8 έως 12 εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 60 

έως 90 λεπτών. Η CBT μπορεί να χορηγηθεί είτε ως ομαδική είτε ως ατομική θεραπεία 

(Friedman 2003). 

Η θεραπεία με βάση την έκθεση περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τρομακτικών 

ερεθισμάτων και συνεχίζεται μέχρι να μειωθεί το άγχος. Η έκθεση βασίζεται σε νοητικές 

εικόνες από τη μνήμη ή εισάγεται σε σκηνές που παρουσιάζει ο θεραπευτής (φαντασιακή 

έκθεση). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση γίνεται από την πραγματική σκηνή ή παρόμοια 

γεγονότα στη ζωή (in vivo έκθεση). Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η εξαρτημένη 

συναισθηματική αντίδραση στα τραυματικά ερεθίσματα (να μάθει δηλαδή το υποκείμενο ότι 

τίποτα κακό δεν θα συμβεί κατά τη διάρκεια των τραυματικών γεγονότων), γεγονός που 

τελικά μειώνει ή εξαλείφει την αποφυγή των καταστάσεων φόβου και το συναίσθημα που 

συνδέεται με αυτές. Η θεραπεία έκθεσης διεξάγεται συνήθως για 8 έως 12 εβδομαδιαίες ή 

δεκαπενθήμερες συνεδρίες διάρκειας 60 έως 90 λεπτών (Friedman 2003). 

Η γνωσιακή αναδιάρθρωση, από την άλλη πλευρά, βασίζεται στη θεωρία ότι η 

ερμηνεία του γεγονότος και όχι το ίδιο το γεγονός καθορίζει τη διάθεση του ατόμου. Στόχος 

της παραπάνω θεραπείας είναι να διευκολύνει την εκ νέου εκμάθηση των σκέψεων και των 

πεποιθήσεων που δημιουργούνται από ένα τραυματικό γεγονός, να αυξήσει την επίγνωση 

των δυσλειτουργικών σκέψεων που σχετίζονται με το τραύμα και να διορθώσει ή να 

αντικαταστήσει αυτές τις σκέψεις με πιο προσαρμοστικές ή/και ορθολογικές σκέψεις. Η 

γνωστική αναδιάρθρωση πραγματοποιείται γενικά σε 8 έως 12 συνεδρίες διάρκειας 60 έως 

90 λεπτών (Foa et al. 2009). 

Η θεραπεία δεξιοτήτων αντιμετώπισης μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως η 

θεραπεία διαχείρισης του στρες, η εκπαίδευση αυτοπεποίθησης, η βιοανάδραση 

(συμπεριλαμβανομένης της νευροανάδρασης των εγκεφαλικών κυμάτων) και η εκπαίδευση 



 

43 
 

χαλάρωσης. Όλα τα παραπάνω θεραπευτικά σχήματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνικές 

όπως η εκπαίδευση μυϊκής χαλάρωσης, η επανεκπαίδευση της αναπνοής και τα παιχνίδια 

ρόλων για τη διαχείριση του άγχους ή τη διόρθωση παρεξηγήσεων που έχουν δημιουργηθεί 

κατά τη στιγμή του τραύματος. Η θεραπεία δεξιοτήτων αντιμετώπισης έχει σχεδιαστεί για να 

αυξήσει τις δεξιότητες αντιμετώπισης των τρεχουσών καταστάσεων. Οι περισσότεροι τύποι 

θεραπείας δεξιοτήτων αντιμετώπισης απαιτούν τουλάχιστον οκτώ συνεδρίες διάρκειας 60 

έως 90 λεπτών, ενώ πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, όπως η θεραπεία διαχείρισης άγχους, 

απαιτούν 10 έως 14 συνεδρίες (Foa et al. 2009). 

Η απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία με κίνηση των ματιών (EMDR) 

συνδυάζει τη φαντασιακή έκθεση με την ταυτόχρονη πρόκληση σακκαδικών κινήσεων των 

ματιών (ταχείες κινήσεις των ματιών ανάμεσα σε εστιάσεις) που πιστεύεται ότι βοηθούν 

στον επαναπρογραμματισμό της λειτουργίας του εγκεφάλου ώστε να επιλυθούν οι 

συναισθηματικές επιπτώσεις του τραύματος. Κατά τη διαδικασία EMDR, ο ασθενής 

καθοδηγείται να φανταστεί μια τραυματική ανάμνηση, να εμπλακεί σε αρνητική νόηση και 

στη συνέχεια να αρθρώσει μια ασύμβατη θετική νόηση (π.χ. προσωπική αξία). Ο θεραπευτής 

ζητά από τον ασθενή να συλλογιστεί τη μνήμη, ενώ εστιάζει στην ταχεία κίνηση των 

δακτύλων του πρώτου. Μετά από 10 έως 12 κινήσεις των ματιών (μπρος-πίσω), ο 

θεραπευτής ζητά από τον ασθενή να αξιολογήσει τη δύναμη της μνήμης και την πίστη του 

στη θετική νόηση. Παρόλο που οι παλαιότερες εκδοχές της EMDR αποτελούνταν από μία 

έως τρεις συνεδρίες, τα σημερινά πρότυπα αποτελούνται από 8 έως 12 εβδομαδιαίες 

συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών (Foa et al. 2009). 

 

3.7.2. Φαρμακολογικές παρεμβάσεις 

 

Η φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιείται συχνά σε άτομα που αναζητούν θεραπεία 

για το PTSD, είτε ως μονοθεραπεία, είτε ως συμπληρωματική αγωγή, είτε σε συνδυασμό με 

ψυχολογική θεραπεία. Ωστόσο, ασυνεπή ευρήματα και συστάσεις από προηγούμενες 

ανασκοπήσεις της φαρμακοθεραπείας σε συνδυασμό με πιθανές καθυστερήσεις στη διάδοση 

και εφαρμογή, σημαίνουν ότι το πλήρες δυναμικό της συνταγογράφησης βάσει τεκμηρίων 

μπορεί να μην αξιοποιείται πλήρως για τους ασθενείς με PTSD. Μια μελέτη της υπάρχουσας 

φαρμακολογικής μονοθεραπείας το 2015 διαπίστωσε ότι η παροξετίνη, η φλουοξετίνη, η 

σερτραλίνη και η βενλαφαξίνη θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές ουσίες για την 

αντιμετώπιση του PTSD, αλλά το μέγεθος της επίδρασης ήταν μικρό και η κλινική σημασία 

ασαφής (Hoskins et al. 2015). 



 

 

Παράλληλα, η φαρμακολογική επαύξηση, η πρακτική δηλαδή της πρώτης θεραπείας 

με ένα φάρμακο και στη συνέχεια η προσθήκη ενός δεύτερου φαρμάκου για την ελπίδα 

βελτίωσης του κλινικού αποτελέσματος, είναι μια κοινή στρατηγική σε άλλες σοβαρές 

καταστάσεις ψυχικής υγείας (Strawbridge et al. 2019) και ένα λογικό επόμενο βήμα για τα 

άτομα με PTSD που δεν έχουν ανταποκριθεί στη μονοθεραπεία. 

Συνολικά, ορισμένα άτομα με PTSD μπορεί να θέλουν να επιλέξουν μεταξύ μιας 

θεραπείας που επικεντρώνεται στο τραύμα και ενός φαρμάκου για διάφορους λόγους, και θα 

ήταν χρήσιμο για τους κλινικούς γιατρούς να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα κάθε 

παρέμβασης σε κλινικές δοκιμές ψυχοθεραπείας έναντι φαρμάκων. Επιπλέον, όταν 

αποφασίζουν ποιος φαρμακολογικός παράγοντας θα χρησιμοποιηθεί, οι κλινικοί γιατροί και 

οι ασθενείς θα ωφελούνταν αν διέθεταν πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα και την 

ανθεκτικότητα κάθε φαρμάκου, γεγονός που μπορεί να προέλθει από περισσότερες κλινικές 

δοκιμές φαρμάκων. 
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3.8. Πρόληψη του PTSD 

 

 Οι προσπάθειες πρόληψης του PTSD αποσκοπούν στην ανίχνευση και θεραπεία της 

διαταραχής στα αρχικά της στάδια (για παράδειγμα, θεραπεία όσων πληρούν τα κριτήρια για 

τη διαταραχή οξέος στρες [ASD]), συχνά πριν παρουσιαστεί κλινικά ως χρόνιo PTSD. 

Γενικά, δεν διαγιγνώσκονται με PTSD όλα τα άτομα που βιώνουν ASD, αλλά η σοβαρή 

ASD, η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με υψηλά επίπεδα υπερδιέγερσης, συνδέεται με την 

επακόλουθη εμφάνιση PTSD. Αρκετές μελέτες (Shalev et al. 2011) έχουν καταδείξει ότι οι 

έγκαιρες παρεμβάσεις για την ASD οδηγούν σε σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της 

ASD και στην πρόληψη της εμφάνισης PTSD στην πλειονότητα των ατόμων που 

υποβάλλονται σε θεραπεία. Οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως 

μετά από ένα τραύμα (εντός 48 ωρών) ή κατά τη διάρκεια της οξείας περιόδου (εντός 

εβδομάδων) για την πρόληψη της πλήρους εμφάνισης των συμπτωμάτων του PTSD, αν και η 

αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης είναι άγνωστη (Shalev et al. 2011). Παράλληλα, 

η πρόληψη μπορεί να αναφέρεται και σε μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό των 

συνεπειών των υφιστάμενων συμπτωμάτων με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη 

μείωση των επιπλοκών (Shalev et al. 2011). 

Όσον αφορά τις φαρμακολογικές επιλογές, σε μια συγκριτική μελέτη δεκατριών 

άρθρων με στοχευμένες φαρμακολογικές παρεμβάσεις για την πρόληψη του PTSD, o 

συγγραφέας διαπίστωσε ότι η φαρμακοθεραπεία με υδροκορτιζόνη ή προπρανολόλη δεν 

προλαμβάνει την PTSD, αλλά μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητά της σε ορισμένες 

περιπτώσεις (Rajkumar 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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4.1. Ερευνητικά ερωτήματα και συμβολή της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση τυχόν συμπτωμάτων PTSD σε 

αιτούντες διεθνή προστασία που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους εκούσια ή ακούσια και 

διαμένουν σε διαμερίσματα που επινοικιάζει η ΑΜΚΕ HOPETEN. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται διερεύνηση του κατά πόσο τα συμπτώματα του PTSD και ο τρόπος που 

εκδηλώνονται με βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. ηλικία, λόγοι εγκατάλειψης κτλπ) 

υποδηλώνουν ανάγκη για ψυχιατρική παρακολούθηση του εν λόγω πληθυσμού. 

Η επιλογή του θέματος της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε στην ενδελεχή μελέτη της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε στο γενικό μέρος, και στο ειδικό ενδιαφέρον 

του ερευνητή μιας και εργάζεται στην ΑΜΚΕ HOPETEN. Η έρευνα συμπτωμάτων PTSD σε 

προσφυγικούς πληθυσμούς βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, παρόλο που τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες μελέτες τόσο στην Ελλάδα (βλέπε τις πτυχιακές εργασίες των 

Κουκούλη και συν. 2016 & Αλεξίου και συν. 2018), όσο και στο εξωτερικό (Chung et al. 

2018, Peconga & Thogersen 2020). 

Η συμβολή της παρούσας έρευνας είναι διττή. Από τη μία πλευρά, η παραγωγή νέας 

γνώσης και ο εμπλουτισμός των ήδη υπαρχόντων δεδομένων για συμπτώματα PTSD σε 

προσφυγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για 

όλους τους επαγγελματίες ή εθελοντές που εργάζονται με πρόσφυγες. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα οδηγήσουν στον περαιτέρω 

εμπλουτισμό των θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων για την ευάλωτη ψυχική υγεία 

των προσφύγων και των μεταναστών. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 

PTSD θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

παρεμβάσεων. 
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4.2. Μεθοδολογία της έρευνας και περιορισμοί 

 

 Για την παρούσα έρευνα και τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε 

το PCL-5 (πιστοποιημένο ερωτηματολόγιο με χρήση κλίμακας Likert), ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται κατά κόρον από επιστήμονες για τον εντοπισμό συμπτωμάτων PTSD σε 

διάφορους πληθυσμούς (βλέπε κεφάλαιο 3, ενότητα 3.6.4).  

 Τα ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν αρχικά στα ελληνικά και στη συνέχεια 

μεταφράστηκαν σε τρεις γλώσσες, (α) αγγλικά, (β) γαλλικά και (δ) φαρσί, λαμβάνοντας 

υπόψη την εθνικότητα των φιλοξενούμενων στις εγκαταστάσεις της HOPETEN. Η 

HOPETEN είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε 

επιδιώκοντας να παράσχει κοινωνική μέριμνα και προστασία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

με μέτρα άμεσης στήριξης και διευκόλυνσης πρόσβασης σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας 

και δημόσιες υπηρεσίες.4 Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μετανάστες και πρόσφυγες που 

ήρθαν στην Ελλάδα είτε με τη θέλησή τους (κυρίως οικονομικοί μετανάστες) είτε χωρίς τη 

θέληση τους (πρόσφυγες κτλπ).  

 Η διανομή των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα από το Δεκέμβρη του 2021 έως και τον 

Ιούνιο του 2022 και συγκεντρώθηκαν συνολικά 100 ερωτηματολόγια. Ο αριθμός αυτός είναι 

μεν μικρός σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, αλλά βρίσκεται εντός των ορίων της 

στατιστικής ασφάλειας που απαιτεί μια αντιπροσωπευτική έρευνα. 

 Όσον αφορά τους περιορισμούς της έρευνας, η προσέγγιση των ερωτηθέντων ήταν 

αρκετά δύσκολη στην αρχή, κάτι όμως που στην πορεία άλλαξε. Η προθυμία των 

συμμετεχόντων ήταν αξιομνημόνευτη. Σε περιπτώσεις όπου οι ερωτήσεις δεν ήταν 

κατανοητές ούτε στη μητρική γλώσσα του ερωτηθέντος, παρασχέθηκε βοήθεια από 

μεταφραστές-συνεργάτες της ΑΜΚΕ HOPETEN, των οποίων η συμβολή ήταν καθοριστική 

για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. 

 Τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων 

(μέρος Α ερωτηματολογίου) και η εξέταση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο PCL-5. 

Πιο συγκεκριμένα η απάντηση ΠΟΤΕ σκοράρει 1 βαθμό, η απάντηση ΣΠΑΝΙΑ σκοράρει 2 

βαθμούς, η απάντηση ΣΥΧΝΑ σκοράρει 3 βαθμούς, η απάντηση ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ σκοράρει 

4 βαθμούς και τέλος η απάντηση ΠΑΝΤΑ σκοράρει 5 βαθμούς. Υπολογίζοντας κατά αυτό 

τον τρόπο το συνολικό σκορ του κάθε ερωτηματολογίου βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα 

(με βάση και τις οδηγίες του PCL-5): σκορ από 17-36 υποδηλώνει απουσία συμπτωμάτων 

                                                           
4
 � Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε https://www.hopeten.org/el/  

https://www.hopeten.org/el/


 

 

PTSD, σκορ 36-40 υποδηλώνει μερική ύπαρξη συμπτωμάτων PTSD (δεν υφίσταται ανάγκη 

για ψυχιατρική παρακολούθηση), σκορ από 41-33 υποδηλώνει ύπαρξη συμπτωμάτων PTSD 

(υφίσταται ανάγκη για ψυχιατρική παρακολούθηση) και τέλος σκορ 45 και άνω υποδηλώνει 

σοβαρή ύπαρξη συμπτωμάτων PTSD (υφίσταται άμεση ανάγκη για ψυχιατρική 

παρακολούθηση). 

 Για την επεξεργασία των δεδομένων και την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε 

το λογισμικό IBM SPSS Statistics 26, ενώ για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε 

γραφήματα έγινε χρήση του MS Office Excel Professional (έκδοση 2019). 
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4.3. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης 

 

4.3.1. Στοιχεία δημογραφικού προφίλ 

 

 

Φύλο 

 

 

50 γυναίκες και 50 άνδρες 

 

Ηλικιακή κατηγορία 

 

33 άτομα μεταξύ 18-25, 38 άτομα μεταξύ 26-35, 17 άτομα 

μεταξύ 36-45, 10 άτομα μεταξύ 46-65 και 2 άτομα μεταξύ 

66-85 

 

 

Χώρα προέλευσης 

 

58 από Αφγανιστάν, 1 από Γουινέα, 21 από Κονγκό, 2 από 

Καμερούν, 2 από Ιράν, 1 από Σομαλία, 2 από Πακιστάν, 

11 από Μπαγκλαντές, 1 από Συρία 

 

 

Οικογενειακή κατάσταση 

 

38 παντρεμένοι, 36 ελεύθεροι, 3 χωρισμένοι, 3 σε 

καθεστώς χηρείας 

 

 

Ύπαρξη παιδιών 

 

67 άτομα απάντησαν ότι έχουν παιδιά και 33 άτομα 

απάντησαν ότι δεν έχουν παιδιά 

 

 

Αριθμός παιδιών 

 

0 παιδιά = 33 άτομα, 1 παιδί = 18 άτομα, 2 παιδιά = 23 

άτομα, 3 παιδιά = 15 άτομα, παραπάνω από 3 παιδιά = 11 

άτομα 

 

 

Χρόνος διαμονής στην 

Ελλάδα (σε μήνες) 

 

Ο μέσος όρος διαμονής στην Ελλάδα σε μήνες 

υπολογίστηκε στους 32.5 μήνες 

 

Χρόνος διαμονής στη δομή 

φιλοξενίας (σε μήνες) 

 

Ο μέσος όρος διαμονής στη δομή φιλοξενίας σε μήνες 

υπολογίστηκε στους 20 μήνες 

 

Τόπος διαμονής στο 

διάστημα μεταξύ άφιξης 

στην Ελλάδα και διαμονής 

στη δομή φιλοξενίας 

 

27 άτομα έμεναν στη Λέσβο, 12 άτομα στη Σάμο, 10 

άτομα στην Τουρκία, 9 άτομα στη δομή φιλοξενίας 

HOPETEN, 16 άτομα δεν απάντησαν την ερώτηση, 4 

άτομα δεν απάντησαν, 4 άτομα στη Χίο, 4 άτομα ήταν 

άστεγα, 11 άτομα σε ξενοδοχείο και 7 άτομα ήταν υπό 

ιδιωτική φιλοξενία 

 

 

Κύριος λόγος φυγής 

 

Ο πόλεμος ήταν ο κύριος λόγος φυγής για 29 άτομα, ενώ 

μόνο 3 άτομα έφυγαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 

Την ανελευθερία του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα 

προέλευσης επέλεξαν 9 άτομα ως κύριο λόγο φυγής ενώ ο 

πιο δημοφιλής λόγος φυγής ήταν η απειλή κατά της ζωής 

που επιλέχθηκε από 58 άτομα. Τέλος, 1 άτομο επέλεξε 

άλλους λόγους (προσωπικοί λόγοι) 

 



 

 

 

Οικογενειακά μέλη στη 

χώρα προέλευσης 

 

 

69 άτομα άφησαν οικογένεια πίσω στη χώρα προέλευσης 

ενώ 31 άτομα δεν άφησαν οικογένεια πίσω στη χώρα 

προέλευσης 

 

 

Αριθμός οικογενειακών 

μελών στη χώρα 

προέλευσης 

 

1 άτομο άφησε το σύζυγο, 3 άτομα άφησαν τα τέκνα τους, 

51 άτομα άφησαν τους γονείς τους, 16 άτομα άφησαν 

άλλους συγγενείς και 29 άτομα δεν άφησαν κανέναν 

 

Οικογενειακά μέλη στη 

χώρα υποδοχής 

 

1 άτομο έφερε το σύζυγο, 2 άτομα έφεραν τα τέκνα τους, 

8 άτομα έφεραν τους γονείς τους, 52 άτομα έφεραν και το 

σύζυγο και τα τέκνα τους και τέλος 37 άτομα δεν έφεραν 

κανέναν 

 

 

Συνολικός αριθμός 

οικογενειακών μελών στη 

χώρα υποδοχής  

 

Ο μέσος όρος των οικογενειακών μελών που έχουν φέρει 

μαζί τους στη χώρα υποδοχείς οι ερωτηθέντες είναι 4.2 

άτομα 

 

Εκπαίδευση 

 

21 άτομα = καμία εκπαίδευση, 22 άτομα = δημοτικό, 18 

άτομα = γυμνάσιο, 20 άτομα = λύκειο, 14 άτομα = 

πανεπιστήμιο, 5 άτομα = μεταπτυχιακό 

 

 

Ετήσιο εισόδημα πριν την 

έλευση στη χώρα υποδοχής 

 

Ο μέσος όρος του ετήσιου εισοδήματος πριν πριν την 

έλευση στη χώρα υποδοχής είναι 250 ευρώ  

 

Επάγγελμα πριν την έλευση 

στη χώρα υποδοχής 

 

8 άτομα = δημόσιοι υπάλληλοι, 7 άτομα = ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, 11 άτομα = εξαρτημένη εργασία, 35 άτομα = 

ελεύθεροι επαγγελματίες, 28 άτομα = άλλο (πιο συχνή 

απάντηση = νοικοκυρά), 11 άτομα = δεν απάντησαν την 

ερώτηση 

 

 

 

 

4.3.2. Συζήτηση αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης 

 

Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου με το λογισμικό IBM SPSS Statistics 26, ήταν τα εξής – το φύλο, η ηλικία, 

η χώρα προέλευσης, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη ή μη ύπαρξη παιδιών, τα έτη 

διαμονής στην Ελλάδα, τα έτη διαμονής στη δομή φιλοξενίας HOPETEN, η αιτία 

μετακίνησης στην Ελλάδα, η ύπαρξη ή μη οικογένειας στην χώρα καταγωγής, η εκπαίδευση, 

το εισόδημα και το επάγγελμα. 
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Όπως φαίνεται και από το γράφημα 1 στο παράρτημα 2, οι αιτούντες διεθνή 

προστασία, επωφελούμενοι των υπηρεσιών της Hopeten, έχουν εκτεθεί σε τραυματικό 

γεγονός με σοβαρή συμπτωματολογία σε ποσοστό που υπερβαίνει το 40%. Αντίστοιχα, οι 

πρόσφυγες που δεν παρουσιάζουν καθόλου συμπτώματα PTSD ανέρχονται στο 11%, ένα 

σχετικά μικρό ποσοστό. Όσον αφορά τον παράγοντα του φύλου (γράφημα 2), οι γυναίκες 

παρουσιάζουν πιο σοβαρά συμπτώματα από τους άνδρες και χρήζουν αμεσότερης ανάγκης 

για ψυχιατρική παρακολούθηση. Οι άνδρες αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα τα συμπτώματα που τους έχει προκαλέσει η τραυματική εμπειρία στην 

οποία έχουν εκτεθεί. Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα με βάση τις ηλικιακές κατηγορίες 

(γράφημα 3) παρατηρούμε ότι τα σοβαρότερα συμπτώματα PTSD παρουσιάζονται στις 

ηλικίες 66-85, και ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία των 18-25 με μικρή ομολογουμένως 

διαφορά από τις ηλικιακές κατηγορίες των 26-35 και 46-65 αντίστοιχα. Η ηλικιακή 

κατηγορία των 36-45 εμπεριέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ασυμπτωματικών προσφύγων. 

Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης (γράφημα 4), παρατηρούμε μεγάλο ποσοστό 

ασυμπτωματικών προσφύγων από τη Γουινέα, ενώ και το Μπαγκλαντές παρουσιάζει σχετικά 

υψηλό ποσοστό ασυμπτωματικών. Τέλος, εντυπωσιακό είναι το ποσοστό σοβαρών 

συμπτωμάτων PTSD από την εμπόλεμη ζώνη της Συρίας. Οι ανύπαντροι επωφελούμενοι 

βρίσκονται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από τους έγγαμους. Ο γάμος επομένως έχει 

αρνητική επίδραση στην αντιμετώπιση της τραυματικής εμπειρίας και αυτό ίσως οφείλεται 

στην ευθύνη που επιφέρει η παρουσία και άλλων οικογενειακών μελών (σύζυγος ή/και 

τέκνα) γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το γράφημα 6, όπου η ύπαρξη παιδιών οδηγεί σε 

υψηλά ποσοστά παρουσίας σοβαρών συμπτωμάτων PTSD. Τα έτη διαμονής στην Ελλάδα 

(γράφημα 7) επηρεάζουν εξίσου την ψυχική υγεία των μεταναστών και των προσφύφων, με 

εκείνους που βρίσκονται από 1 έως 3 χρόνια στην Ελλάδα να αντιμετωπίζουν σοβαρότερα 

συμπτώματα PTSD. Αντίθετα, έχει ενδιαφέρον το αυξημένο ποσοστό ασυμπτωματικών 

ατόμων που διαμένουν από 1-3 χρόνια στις δομές φιλεξονίας (γράφημα 8). Όσον αφορά τα 

αίτια μετακίνησης από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής, τα σοβαρότερα 

συμπτώματα PTSD συνδέονται με το ανελεύθερο πολιτικό καθεστώς (γράφημα 9). 

Σημαντικός είναι και ο παράγοντας της οικογένειας που μένει πίσω (γράφημα 10), καθώς 

όσοι έχουν αφήσει οικογενειακά μέλη στην πατρίδα τους φαίνεται πως επιδεικνύουν πιο 

σοβαρά συμπτώματα PTSD. Ενδιαφέρουν παρουσιάζει και ο παράγοντας εκπαίδευση 

(γράφημα 11), όπου τα πιο σοβαρά συμπτώματα PTSD συνδέονται με την απουσία 

εκπαίδευσης με δεύτερους σε σειρά σοβαρότητας συμπτωμάτων τους αποφοίτους 

πανεπιστημίου. Το εισόδημα (γράφημα 12) φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά μιας και το 



 

 

μικρό εισόδημα ενδέχεται να προκαλεί αβεβαιότητα και να εντείνει την ψυχοπαθολογία των 

προσφύγων που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα PTSD. Τέλος, η εργασία (γράφημα 13) 

δε φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο, αν και τα σοβαρότερα συμπτώματα τα παρουσιάζει η 

αδιευκρίνιστη κατηγορία, η οποία σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση του ερωτηματολογίου, 

αποτελείται κατά βάση από φοιτητές, γυναίκες που μένουν στο σπίτι και ανέργους. 

Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση μιας συμμετέχουσας στην έρευνα από το Αφγανιστάν, 

η οποία γράφει σε αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου «είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα 

να κάνει μια διαφορετική δουλειά πέρα από αυτή της νοικοκυράς γιατί η θέση της γυναίκας 

είναι υποβιβασμένη». 

Κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που προέκυψαν από την έρευνα και 

είναι άξιες αναφοράς είναι οι εξής: τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες που προέρχονται από 

αφρικανικές χώρες επέλεξαν ως κύριο λόγο φυγής την απειλή κατά της ζωής, ενώ τόσο οι 

γυναίκες όσο και οι άνδρες από το Αφγανιστάν επέλεξαν ως κύριο λόγο φυγής τον πόλεμο. 

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ηλικιακή κατηγορία των 18-25 αποτελείται 

από κατά βάση ανύπαντρους αιτούντες διεθνή προστασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Η παρούσα μελέτη είχε στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης συμπτωμάτων PTSD στο 

πληθυσμό που φιλοξενείται σε διαμερίσματα που επινοικιάζει της ΑΜΚΕ HOPETEN, και ως 

εκ τούτου την ανάγκη για περαιτέρω ψυχιατρική παρακολούθηση με βάση τα κριτήρια PCL-

5. Συνοπτικά, έγινε αντιληπτό πως οι αιτούντες διεθνή προστασία αντιμετωπίζουν σχετικά 

σοβαρά συμπτώματα PTSD και διάφοροι παράγοντες όπως το φύλο, η παρουσία οικογένειας 

και οι λόγοι μετανάστευσης μεταξύ άλλων επηρεάζουν σημαντικά τον ψυχισμό των ατόμων 

που έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες. Όσον αφορά το φύλο και τα αυξημένα 

συμπτώματα PTSD στις γυναίκες, η έρευνα έρχεται σε σύμπνοια με την επιδημιολογία του 

PTSD, όπου οι γυναίκες παρουσιάζουν πιο σοβαρά συμπτώματα PTSD σε αναλογία με τους 

άνδρες (Kessler et al. 1995). Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση 

των ψυχικών επιπτώσεων που επιφέρει η μετανάστευση. 

Σε πρακτικό επίπεδο, ο πληθυσμός με μετατραυματικό στρες δυσκολεύεται να 

ελέγξει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε ευερεθιστότητα, ξαφνική οργή 

ή συναισθηματική σύγχυση, κατάθλιψη, άγχος και αϋπνία. Είναι επίσης αποφασισμένοι 

αρκετοί να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που τους θυμίζει το τραυματικό γεγονός. Ένα άλλο 

κοινό σύμπτωμα είναι η αίσθηση ντροπής, ως αποτέλεσμα του ότι επέζησαν ή ότι δεν 

μπόρεσαν να σώσουν άλλους. Τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος, 

ζάλη, γαστρεντερικά προβλήματα, ημικρανία και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η 

διάγνωση του PTSD μπορεί να τεθεί όταν, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγείας (NIMH), ο ασθενής παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα για 

περισσότερο από ένα μήνα μετά την εκδήλωση του γεγονότος που προκάλεσε τα 

συμπτώματα. Δυστυχώς, η διάγνωση δεν μπορεί πάντα να γίνει με συστηματικό τρόπο. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς με PTSD αντιμετωπίζονται μόνο για τα σωματικά 

συμπτώματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα.  

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 

ατόμων με PTSD. Παράλληλα, το ενδεχόμενο μη ειδικής θεραπείας εφόσον οι πάσχοντες 

πρόσφυγες λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο της κοινότητας και εφόσον η προσωπική τους 

κατάσταση το επιτρέπει, είναι ανοιχτό. Μια σημαντική πτυχή είναι η ευαισθητοποίηση του 

πάσχοντος σχετικά με τη διαταραχή, κάτι που ιδανικά θα πρέπει να γίνεται στο επίπεδο της 

ιατρικής αξιολόγησης που λαμβάνουν οι πρόσφυγες με την άφιξη τους στη χώρα. Σαφώς, 

κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτικό, κεντρικό σχεδιασμό.  



 

 

Οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες που θέτουν την 

ψυχική τους υγεία υπό σημαντική πίεση. Κι ενώ πολλοί από αυτούς επιδεικνύουν 

αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ορισμένοι χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. 
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Εικόνα 1 – Αριθμός αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη (1960-2014). Από: UNCHR Statistics 

 

 



 

 

 

  

Εικόνα 2 – Λογαριθμική παρουσίαση του αριθμού των αιτούντων άσυλο σε επτά ευρωπαϊκά 

κράτη (1984-2016). Από: UNCHR Statistics. 
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Εικόνα 3 – Προέλευση των αιτούντων άσυλο σε δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες (1990-2015). 

Από: UNCHR Statistics.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Α. Γενικές ερωτήσεις 
 

1. Φύλο  
 

 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

 

 
ΘΗΛΥΚΟ 

 
2. ΗΛΙΚΙΑ 

 

 
18 – 25 

 

 
26 – 35 

 

 
36 – 45 

 
46 – 65 

 
66 – 85 

 
85 + 

 
 

3. ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 

 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/Η 

 
ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ/Η 

 
ΧΗΡΟΣ/Α 

 

5. ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ;  

 
ΝΑΙ 

 

 
ΟΧΙ 

 

6. ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΤΕ; 

1 2 3  >3 (παρακαλώ 
προσδιορίστε) 
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7. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 

 
ΜΗΝΕΣ 

 
 

8. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ; 

 
ΜΗΝΕΣ 

 
 

9. ΠΟΥ ΜΕΝΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ; 

 
 
 

 

10. ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΦΥΓΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ; 

 
ΠΟΛΕΜΟΣ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ 
 

 
ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

 
ΑΠΕΙΛΗ  
ΚΑΤΑ 
ΖΩΗΣ 

 
ΑΛΛΟΙ 
ΛΟΓΟΙ 
(παρακαλώ 
προσδιορίστε) 
 
 
 

 

11. ΑΦΗΣΑΤΕ ΠΙΣΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΛΗ; 

 
ΝΑΙ 
 

 
ΟΧΙ 

 

12. ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΛΗ ΑΦΗΣΑΤΕ ΠΙΣΩ ΣΑΣ; 

ΣΥΖΥΓΟ ΤΕΚΝΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΟ (παρακαλώ 
προσδιορίστε) 
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13. ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 

ΣΥΖΥΓΟ ΤΕΚΝΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΟ (παρακαλώ 
προσδιορίστε) 
 
 
 

 

14. ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΛΗ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ; 

 
 
 

 

15. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 Δεν έχω πάει σχολείο 

 Δημοτικό (ή σχετική βαθμίδα) 

 Γυμνάσιο (ή σχετική βαθμίδα) 

 Λύκειο (ή σχετική βαθμίδα) 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

 Διδακτορικό Δίπλωμα 

 

16. ΠΟΣΟ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 
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17. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΧΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 

 
ΜΙΣΘΩΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
ΜΙΣΘΩΤΟΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Σ 

 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

 
ΑΛΛΟ 
(παρακαλώ 
προσδιορίστε) 
 
 
 
 

 

 

Β. Αντίδραση σε αγχωτικές εμπειρίες 

 

Ακολουθεί μια λίστα από αντιδράσεις σε αγχωτικές εμπειρίες. Διαβάστε το κάθε 

σύμπτωμα με προσοχή και επιλέξτε την απάντηση που σας ταιριάζει περισσότερο και 

προσδιορίζει πόσο ενοχληθήκατε από κάθε πρόβλημα τους τελευταίους 3 μήνες 

 

 

1. Φέρνετε στο μυαλό σας επαναλαμβανόμενες σκέψεις ή αναμνήσεις μιας 

αγχωτικής εμπειρίας; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

2. Έχετε επαναλαμβανόμενα όνειρα της αγχωτικής εμπειρίας; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

3. Νιώθετε ξαφνικά σαν να ξαναζείτε την αγχωτική εμπειρία; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

4. Νιώθετε θυμό όταν φέρνετε στο μυαλό σας την αγχωτική εμπειρία; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
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5. Έχετε σωματικές αντιδράσεις (π.χ. δύσπνοια, ταχυπαλμίες, εφίδρωση) όταν 

σκέφτεστε την αγχωτική εμπειρία; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

6. Αποφεύγετε να μοιράζεστε την αγχωτική εμπειρία με άλλους; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

7. Δυσκολεύεστε να θυμηθείτε σημαντικά τμήματα της αγχωτικής εμπειρίας; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

8. Έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας για δραστηριότητες που σας άρεσαν πολύ στο 

παρελθόν; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

9. Νιώθετε απόμακρος από τους γύρω σας; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

10. Νιώθετε συναισθηματικά κενός; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

11. Φοβάστε το μέλλον; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

12. Κάνετε σκέψεις ότι το μέλλον σας θα κοπεί ξαφνικά; (φοβία θανάτου) 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
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13. Έχετε αϋπνίες ή/και ταραχώδη ύπνο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

14. Έχετε συχνά ξεσπάσματα θυμού; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

15. Έχετε δυσκολία συγκέντρωσης; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

16. Είστε συνεχώς σε εγρήγορση και καχύποπτος με τις κινήσεις των γύρω σας; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 

 

17. Τρομάζετε εύκολα; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
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QUESTIONNAIRE 
 
 
Α. General Questions 
 

18. Sex 
 

 
MALE 

 

 
FEMALE 

 
19. AGE 

 

 
18 – 25 

 

 
26 – 35 

 

 
36 – 45 

 
46 – 65 

 
66 – 85 

 
85 + 

 
 

20. COUNTRY OF ORIGIN 

 
 
 
 

21. MARITAL STATUS 

 
MARRIED 

 

 
FREE 

 
DIVORCED 

 
WIDOWER 

 

22. DO YOU HAVE CHILDREN? 

 
YES 

 

 
NO 

 

23. HOW MANY CHILDREN DO YOU HAVE? 

1 2 3  >3 (please specify) 
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24. HOW LONG HAVE YOU BEEN IN GREECE?  

 
MONTHS 

 
 

25. HOW LONG HAVE YOU BEEN STAYING IN THE ACCOMMODATION STRUCTURE? 

 
MONTHS 

 
 

26. WHERE DID YOU RESIDE BETWEEN YOUR ARRIVAL IN GREECE AND BEFORE YOUR 

SETTLEMENT AT THE ACCOMMODATION STRUCTURE? 

 
 
 

 

27. WHAT WAS THE MAIN REASON YOU LEFT YOUR COUNTRY? 

 
WAR 
 

 
ECONOMIC 
CRISIS 
 

 
REPRESSIVE 
GOVERNMENT 
 

 
LIFE THREAT 

 
OTHER 
REASONS 
(please specify) 
 

 

28. DID YOU LEAVE ANY FAMILY MEMBERS BEHIND? 

 
YES 
 
 

 
NO 

 

29. WHICH FAMILY MEMBERS DID YOU LEAVE BEHIND? 

SPOUSE CHILDREN PARENTS OTHER (please 
specify) 
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30. WHICH FAMILY MEMBERS HAVE YOU BROUGHT TOGETHER IN GREECE? 

SPOUSE CHILDREN PARENTS OTHER (please 
specify) 
 
 
 

 

31. HOW MANY FAMILY MEMBERS HAVE YOU BROUGHT TOGETHER IN GREECE IN 

TOTAL? 

 
 
 

 

32. EDUCATIONAL STATUS 

 

 I have not attended school 

 Primary school (or relevant grade) 

 High school (or relevant grade) 

 High school (or relevant grade) 

 University degree 

 Postgraduate Diploma 

 PhD 

 

33. WHAT WAS YOUR ANNUAL INCOME APPROXIMATELY BEFORE YOU CAME TO 

GREECE? 
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34. WHAT TYPE OF EMPLOYMENT DID YOU HAVE BEFORE YOU CAME TO GREECE? 

 
EMPLOYED 
(CIVIL 
SERVANT) 

 
EMPLOYED 
(PRIVATE 
EMPLOYEE) 

 
DEPENDENT 
WORK 

 
FREELANCE 

 
OTHER (please 
specify) 
 
 
 
 

 

 

 

Β. Reaction to stressful experiences 

 

Below is a list of reactions to stressful experiences. Please read the questions carefully 

and choose the response that best fits your situation and identifies how much each 

problem described has bothered you in the last three months.  

 

1. Do you bring to mind recurring thoughts or memories of a stressful experience? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

2. Do you have recurring dreams of the stressful experience? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

3. Do you suddenly feel as if you are reliving the stressful experience? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

4. Do you feel anger when you bring up the stressful experience? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
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5. Do you have physical reactions (e.g., shortness of breath, palpitations, sweating) 

when you think about the stressful experience? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

6. Do you avoid sharing the stressful experience with others? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

7. Do you have difficulty remembering important parts of the stressful experience? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

8. Have you lost interest in activities you enjoyed very much in the past? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

9. Do you feel distant from those around you? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

10.       Do you feel emotionally empty? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

11. Are you afraid of the future? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

12. Do you have thoughts that your future will suddenly be cut off? (fear of death) 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
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13. Do you have insomnia and/or restless sleep? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

14. Do you have frequent outbursts of anger? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

15. Do you have difficulty concentrating? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

16. Are you constantly alert and suspicious of the movements of those around you? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
 

 

17. Are you easily frightened? 

NEVER RARELY SOMETIMES OFTEN ALWAYS 
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  QUESTIONNAIRE              
 
 
A. Questions générales 
 

1. SEXE 
 

 
  MASCULIN 

 

 
   FEMELLE  

 
2. ÂGE 

 

 
18 – 25 

 

 
26 – 35 

 

 
36 – 45 

 
46 – 65 

 
66 – 85 

 
85 + 

 
 

3. PAYS D'ORIGINE 

 
 
 

4. ÉTAT CIVIL 

 
MARIÉ 

 

 
LIBRE 

 

 
DIVORCÉ 

 
VEUF 

 
 

5. AVEZ-VOUS DES ENFANTS; 

 
  OUI 

 

 
  NON 

 

6. COMBIEN D'ENFANTS AVEZ-VOUS;  

1 2 3 >3 (veuillez préciser) 
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7. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS EN GRÈCE? 

MOIS 
 

 

 

8. COMBIEN DE TEMPS RESTEREZ-VOUS DANS LA STRUCTURE D'ACCUEIL? 

 
MOIS 

 
 

9. OÙ SÉJOURNEZ-VOUS ENTRE VOTRE ARRIVÉE EN GRÈCE ET VOTRE SÉJOUR DANS 

LA STRUCTURE D'ACCUEIL? 

 
 
 

10. QUELLE A ÉTÉ LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE VOUS AVEZ QUITTÉ 

VOTRE PAYS? 

 
GUERRE 
 

 
CRISE 
ÉCONOMIQUE 

 
LIBERATION DU 
RÉGIME  
POLITIQUE 
 

 
MENAÇE  
POUR 
LA VIE 

 
 D' AUTRES 
 RAISONS 
(veuillez préciser) 
 
 

 

11. AVEZ-VOUS LAISSÉ DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE? 

OUI 
 

NON 

 

12. QUELS MEMBRES DE LA FAMILLE AVEZ-VOUS LAISSÉS? 

MARI ENFANTS PARENTS 
 

Autre (veuillez 
préciser) 
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13. QUELS MEMBRES DE LA FAMILLE AVEZ-VOUS AMENÉS EN GRÈCE? 

MARI ENFANTS PARENTS Autre (veuillez 
préciser) 
 
 

 

14. COMBIEN DE MEMBRES DE VOTRE FAMILLE AVEZ-VOUS AMENÉ AVEC VOUS EN 

GRÈCE EN TOUT? 

 

15. NIVEAU D’ÉDUCATION 

 

 Je n'ai pas été à l'école 

 Primaire (ou niveau pertinent) 

 College (ou niveau pertinent) 

 Lycée (ou niveau pertinent) 

 Diplôme universitaire 

 Diplôme de Master  

 Diplôme de doctorat, Ph.D 

 

16. QUEL ÉTAIT APPROXIMATIVEMENT VOTRE REVENU ANNUEL AVANT QUE VOUS 

VENIEZ EN GRÈCE ? 

 
 
 
 

17. QUEL TYPE D'EMPLOI AVEZ-VOUS EFFECTUÉ AVANT DE VENIR EN GRÈCE ? 

 
Salarié du 
fonction 
publique 

 
Salarié du 
fonction prive 

 
Travail Dépendant 
 
 

 
Travailleur 
independant 

 
Autre (veuillez préciser) 
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Β. Réaction aux expériences stressantes 

Voici une liste de réactions aux expériences stressantes. Lisez attentivement chaque 

symptôme et choisissez la réponse qui décrit le mieux à quel point vous avez été dérangé 

par chaque problème au cours des 3 derniers mois 

 

1. Avez-vous des pensées répetitive ou des souvenirs d'une expérience stressante? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

2. Avez-vous des rêves répetitive  de l'expérience stressante? 

PAS DU TOUT 
 

UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 

 

3. Vous- sentez soudainement l'impression de revivre l'expérience stressante? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ 
 

TRÈS EXCELLENT 
 

 

4. Vous sentez-vous en colère lorsque vous pensez à l'expérience stressante? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

5. Avez-vous des réactions physiques (par exemple, essoufflement, accélération du 

rythme cardiaque, transpiration) lorsque vous pensez à l'expérience stressante? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

6. Évitez-vous de partager l'expérience stressante avec les autres? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
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7. Avez-vous du dificulté à vous souvenir des parties importantes de l'expérience 

stressante ? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

8. Avez-vous perdu tout intérêt pour les activités que vous aimiez vraiment dans le 

passé? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS 
 

EXCELLENT 

 

9. Vous sentez-vous éloigné de ceux qui vous entourent? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

10. Vous vous sentez émotionnellement vide? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ 
 

TRÈS EXCELLENT 

 

11. Avez-vous peur de l'avenir? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

12. Avez-vous des pensées que votre avenir sera coupé soudainement? (peur de la 

mort) 

PAS DU TOUT 
 

UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 

 

13. Souffrez-vous d'insomnie et/ou de sommeil agité (turbulent)? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ 
 

TRÈS EXCELLENT 

 

14.  Avez-vous l explosions de colère? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 



 

94 
 

15. Avez-vous des difficultés à vous concentrer? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

16. Êtes-vous constamment alerte et méfiant des mouvements de ceux qui vous 

entourent? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
 

 

17. Effrayez-vous facilement ? 

PAS DU TOUT UN PEU MODÉRÉ TRÈS EXCELLENT 
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      پرسشنامه  
 
 
Α.  سؤاالت کلی   
 
 

 جنسیت  .1
 

 
 مرد

 

 
 زن 

 
 سن   .2

 

 
18 – 25 

 

 
26 – 35 

 

 
36 – 45 

 
46 – 65 

 
66 – 85 

 
85 + 

 
 

 کشور مبدا  .3

 
 
 

 

 وضعیت تاهل   .4

 
 متاهل

 
 مجرد

 
 جدا شده

 
 بیوه

 

 آیا بچه دارید؟  .5

 
 بله 

 

 
  خیر

 

 چند تا بچه دارید؟  .6

1 2 3  >3 

 لطفاً مشخص کنید
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 چه مدت است که در یونان هستید؟ .7

 ماه  
 
 

 چه مدت است که در سازمان یا کمپ هستید؟ .8

 
 ماه

 
 

که عضو سازمان یا کمپ بشویدکجا میماندید؟زمانیکه رسیدید یونان تا زمانیی .9  

 
 
 

 

 دلیل اصلی که شما ازکشورتان خارج شدید چه بود؟ .10

 

 
 جنگ

 
 بحران اقتصادی

 
رژیم سیاسی غیر 

 آزاد

 
 تهدید جانی
  

 
لطفاً -دالیل دیگر 

 مشخص کنید
 
 

 

 آیا اعضای خانواده تان را در کشور خود رها کردید؟ .11

 
 بله
 
 

 
  خیر

 

واده تان را در کشور خودرها کردید؟کدام اعضای خان .12  

لطفا -اشخاص دیگر والدین فرزندان همسر

 مشخص کنید
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 کدام اعضای خانواده تان را  همراه خود به یونان آورده اید؟ .13

لطفا -اشخاص دیگر والدین فرزندان همسر

 مشخص کنید
 
 

 

 در مجموع چند عضو خانواده تان را  همراه خود به یونان آورده اید؟ .14

 
 
 

 

 سطح تحصیالت .15

 

 اممدرسه نرفته   

 یا درجه مرتبط-ابتدایی    

 یا درجه مرتبط-راهنمایی     

 یادرجه مرتبط-دبیرستان   

 لیسانس 

 فوق لیسانس 

 دکترا 

 

 قبل از اینکه به یونان بیایید در آمد ساالنه شما چقدر بود؟ .16
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 قبل از اینکه به یونان بیایید چه شغلی داشتید؟  .17

 
 کارمنددولتی

 
 کارمند شخصی

 
 کار وابسته

 
 شغل آزاد

 
لطفا -موارد دیگر

 مشخص کنید
 
 
 
 

 

 

Β.  واکنش به تجربه های استرس زا  

را  پاسخی وبا دقت بخوانید  عالیم رادر اینجا فهرستی از واکنش ها به تجربیات استرس زا ذکر شده است. هر 

 الت  اذیتاز هر یک از مشک ماه گذشته سهدر  درمی کند که چقمشخص  انتخاب کنید که مناسب ترین شما باشد و

 یداشده 

 

 

می آوردید؟خاطر  آیا افکار تکراری یا خاطرات یک تجربه استرس زا را به .1  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

؟داریدآیا رویاهای تکراری تجربه استرس زا  .2  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

ربه استرس زا را دوباره زندگی کنید؟آیا ناگهان احساس می کنید که تج .3  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

احساس خشم می کنید؟خاطر میاورید  آیا وقتی تجربه استرس زا را به .4  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
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تجربه استرس زا به  هنگامی که شما دارید)تعریق، تپش نبض نفس،تنگی  واکنش های فیزیکی (مانندآیا  .5

؛یدمی کن فکر  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

 آیا از به اشتراک گذاشتن تجربه استرس زا با دیگران اجتناب می کنید؟ .6

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

 آیا به یاد آوردن بخش های مهمی از تجربه استرس زا دشوار است؟ .7

 "بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

؟یددوست داشتید از دست داده اخیلی  ت هایی که در گذشتهآیا عالقه خود را به فعالی .8  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

میکنیدآیا احساس دوری از اطرافیان خود .9    

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

 آیا از نظر احساسی احساس خالی بودن می کنید؟ .10

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

 آیا از آینده می ترسید؟ .11

الاص  بشدت زیاد خیلی متوسط کم 
 

 

؟ (مرگ هراسیخواهد شدناگهان قطع  شما که آینده یدفکر میکن آیا .12 ) 

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
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؟داریدآیا شما بی خوابی و / یا خواب آشفته  .13  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

؟میکنداغلب طغیان  آیا خشم شما .14  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

؟یدمشکل دارکردن  آیا در تمرکز .15  

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال

 

 آیا مدام نسبت به حرکات اطرافان خود هوشیار و مشکوک هستید؟ .16

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 

 آیا براحتی میترسید؟ .17

 بشدت زیاد خیلی متوسط کم اصال
 

 


