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Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά ηδκ 

επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα ιμο Κμφηνα Κθεζχ βζα ηδκ οπμιμκή ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ 

ζοιθμζηήηνζέξ ιμο Δθεοεενία ηαζ Ηςάκκα βζα ηδκ πμθφηζιδ ζηήνζλή ημοξ. Θέθς κα 

εοπανζζηήζς επίζδξ, υζεξ βοκαίηεξ επέθελακ κα ιμζναζημφκ ιαγί ιμο ηδκ ειπεζνία ημοξ 

ηαζ ηαηέζηδζακ εθζηηή ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ. H πανμφζα ενβαζία είκαζ βζα υθεξ 

εηείκεξ πμο ανήηακ ή πνμζπαεμφκ κα ανμοκ ηδ δφκαιδ κα ζπάζμοκ ηδ ζζςπή. Σέθμξ, 

αθζενχκεηαζ ελαζνεηζηά ζηδ ιδηένα ιμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 

 

ABSTRACT 

Examining gender-based violence trauma in migrant women and their post-growth 

journey seemed only appropriate within the context of a deeply conservative and 

patriarchal society like Greece. Being the silent contributors of our everyday lives and 

economy, the study examines the cultural and social factors that facilitate or discourage 

women from acknowledging that they are in need and therefore help-seeking. The 

existence and utilization of available supportive networks were also researched, while 

investigating if gender, class and race identities contribute to women‘s vulnerability. The 

research is an integral piece of a wider non-funded multicultural project with the leader 

coordinator being Dr Denise Saint Arnault from Michigan University. It is a qualitative 

study, the data of which were gathered through 5 narrative interviews and analyzed with 

the method of thematic analysis. The subject is approached through an intersectional 

feminism lens to help those women‘s voices that are not usually heard in the dominant 

narrative while trying at the same time to examine if the multiple identities that they carry 

imply multiple ways of being excluded. Significant findings of the study are the way 

gender norms and power relations within intimate relationships discourage women from 

leaving violent partners in time. It‘s also highlighted that being a migrant woman within 

an abusive relationship can burden the person with feelings of loneliness and social 

exclusion. At the same time, financial insecurity and job opportunities of low status with 

the absence of social support networks, contribute to their vulnerability and victimization. 

It‘s also highlighted that migrant women adopt non-typical and individual coping 

strategies to survive and seek help through informal support networks, thus creating a 

grid from below that relies on the mutual experience of moving in a foreign country 

seeking work opportunities. 

 

Keywords: trauma, gender-based violence, migrant women 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ε ιζα ααεζά ζοκηδνδηζηή ηαζ παηνζανπζηή ημζκςκία υπςξ αοηή ηδξ Δθθάδαξ, ηνίεδηε 

ζηυπζιδ δ δζενεφκδζδ ημο αζχιαημξ ηδξ έιθοθδξ αίαξ ζηζξ ιεηακάζηνζεξ, υπμο 

απμηεθμφκ αθακείξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ιαξ γςήξ ηαζ μζημκμιίαξ, ηαεχξ ηαζ δ 

δζαδνμιή πμο αημθμοεείηαζ ηαηά ηδκ ακάννςζδ ημοξ. Δζηζάγεζ εζδζηυηενα ζημ πχξ 

πμθζηζζιζημί ηαζ ημζκςκζημί πανάβμκηεξ δζεοημθφκμοκ ή απμηνέπμοκ ηδκ ακηίθδρδ ηδξ 

ακάβηδξ ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ. Γζενεοκά επίζδξ ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ 

ηςκ δζαεέζζιςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, ηαεχξ ηαζ ημ ηαηά πυζμ μζ πανάβμκηεξ ημο θφθμο, 

ηδξ εεκμηζηήξ ηαηαβςβήξ ηαζ ημο μζημκμιζημφ status, επζαανφκμοκ ηδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ 

αοηχκ. Ζ ιεθέηδ αοηή είκαζ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ εκυξ εονφηενμο, ιδ 

πνδιαημδμημφιεκμο πμθοπμθζηζζιζημφ ένβμο ιε επζζηδιμκζηά οπεφεοκδ  ηδ Dr. Denise 

Saint Arnault απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Michigan. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμζμηζηή ένεοκα, ηα 

δεδμιέκα ηδξ μπμίαξ ζοθθέπεδηακ ιέζς αθδβδιαηζηχκ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ακαθφεδηακ 

ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ εειαηζηήξ ακάθοζδξ. Ζ πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ αλζμπμζεί ηδκ μπηζηή 

ημο δζαεειαηζημφ θειζκζζιμφ, χζηε κα δχζεζ ημ αήια ζηζξ βοκαίηεξ εηείκεξ πμο δφζημθα 

θαίκμκηαζ ζημκ ηονίανπμ θυβμ, αθθά ηαζ πνμζπαεχκηαξ ηαοηυπνμκα κα δζενεοκήζεζ ημ 

ηαηά πυζμ μζ πμθθαπθέξ ηαοηυηδηεξ ιπμνεί κα ζοκεπάβμκηαζ ηαζ πμθθαπθμφξ 

απμηθεζζιμφξ. διακηζηά εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ απμηεθμφκ ημ πχξ ηα έιθοθα 

ζηενευηοπα ηαζ δ ακζζμννμπία ηςκ δοκάιεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζπέζδξ απέηνερακ ηζξ 

βοκαίηεξ απυ ημ κα θφβμοκ έβηαζνα απυ ηδκ ηαημπμζδηζηή ζπέζδ. Ακαδεζηκφεηαζ επίζδξ 

ημ πχξ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ιεηακάζηνζεξ θεζημφνβδζε επζαανοκηζηά ζημ αίζεδια ηδξ 

ιμκαλζάξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ πμο αίςκακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπέζδξ. 

Σαοηυπνμκα, δ μζημκμιζηή επζζθάθεζα, μζ επαββεθιαηζηέξ πνμμπηζηέξ ιε υνμοξ 

επζζθάθεζαξ ηαζ αθάκεζαξ απυ ημ επίζδιμ ημζκςκζηυ ηνάημξ, απμηεθμφκ επζαανοκηζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο παναηείκμοκ ηδκ εοαθςηυηδηα ηαζ εοιαημπμίδζή ημοξ. Σέθμξ, θαίκεηαζ 

πςξ μζ ιεηακάζηνζεξ οζμεεημφκ άηοπεξ ηαζ αημιζηέξ ζηναηδβζηέξ επζαίςζδξ ηαζ 

ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ, ηονίςξ ααζζγυιεκεξ ζηα άηοπα δίηηοα θνμκηίδαξ, δδιζμονβχκηαξ 

έκα πθέβια ζπέζεςκ απυ ηα ηάης ααζζγυιεκμ ηονίςξ ζηζξ ημζκά αζςιέκεξ ειπεζνίεξ 

υπςξ αοηή ηδξ ακαγήηδζδξ ενβαζίαξ ζε έκακ λέκμ ηυπμ.  

Λέμεηο θιεηδηά: ηναφια, έιθοθδ αία, ιεηακάζηεοζδ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σμ εέια πμο απαζπμθεί ηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ δ έιθοθδ αία, δ μπμία 

επδνεάγεζ ηζξ βοκαίηεξ ακελανηήηςξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ή εεκζηυηδηαξ. 

Δζδζηυηενα, εζηζάγεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ, υπμο μζ πμθζηζζιζημί ηαζ 

εεζιζημί πανάβμκηεξ, ηαεχξ ηαζ ημ βεκζηυ πθαίζζμ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ υπςξ 

πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ ειπεζνία ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηαζ ημ 

πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ηδξ πχναξ απμζημθήξ. Ο μνζζιυξ ημο ηζ ζοκζζηά αία ζημ εηάζημηε 

πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, δ βκχζδ ηδξ βθχζζαξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ ηαζ δ πνυζααζδ ή ιδ 

ζηζξ οπδνεζίεξ θνμκηίδαξ, δ ελάνηδζδ απυ ημ ζφγοβμ βζα θυβμοξ παναιμκήξ ζηδ πχνα 

οπμδμπήξ ηαζ ημ αίζεδια ηδξ απμιυκςζδξ ζε πμθθαπθά επίπεδα απμηεθμφκ ζφιθςκα ιε 

ηδ αζαθζμβναθία, πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα θεζημονβήζμοκ επζαανοκηζηά ζε ιζα ηέημζα 

ζοκεήηδ (Raj & Silverman, 2002; Evans & Mcilwaine, 2018). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ 

ζφιθςκα ιε ηδκ πνχηδ εηήζζα έηεεζδ βζα ηδκ έιθοθδ αία ζηδκ Δθθάδα (2020), απυ ηζξ 

8.609 ηθήζεζξ πμο δέπηδηε δ βναιιή αμήεεζαξ «SOS 15900», ημ 8% πνμήθεε απυ 

ιεηακάζηνζεξ, εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ 4.872 βοκαζηχκ πμο 

απεοεφκεδηακ ζε οπδνεζίεξ ζοιαμοθεοηζηήξ ηαζ οπμζηήνζλδξ, αθμνμφζε ημ 14%. To 

84% αθμνμφζε πενζζηαηζηά εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, ακαδεζηκφμκηαξ ημ ααειυ ημο 

ηζκδφκμο πμο ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγμοκ μζ βοκαίηεξ ιέζα ζημ ίδζμ ημοξ ημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ειπεζνία ημο ηναφιαημξ ιπμνεί κα εεναπεοεεί, ηα 

άημια ζοκακημφκ πμθθέξ πνμηθήζεζξ ζηδκ πμνεία ημοξ βζα ακαγήηδζδ αμήεεζαξ ηαζ 

ακάννςζδξ απυ ημ ηναφια. Ζ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ ςξ ιζα πνμζπάεεζα ημο αηυιμο κα 

ακαημοθζζηεί, πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ημζκςκζηήξ δέζιεοζδξ. Λίβδ ενεοκδηζηή 

πνμζμπή έπεζ δμεεί ςξ ηχνα βζα ηζξ ακηζθήρεζξ πμο θένμοκ ηα άημια πμο έπμοκ ακάβηδ 

κα αμδεδεμφκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνυεεζή ημοξ κα γδηήζμοκ αμήεεζα ζε πμθζηζζιζηά 

πθαίζζα πμο άθθμηε θεζημονβμφκ εκεαννοκηζηά, εκχ άθθμηε θεζημονβμφκ απμηνεπηζηά. 

ηδκ πμνεία ηδξ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ, πανάβμκηεξ υπςξ δ ακηίθδρδ ημο εαοημφ, 

ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζηάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ, αθθά ηαζ δ ιμνθή ηδξ αίαξ ιπμνεί κα 

θεζημονβήζμοκ απμηνεπηζηά βζα ημ άημιμ. Πανάθθδθα πμθζηζζιζηέξ κυνιεξ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ημζκςκζηά πνμζδμηχιεκδ ζοιπενζθμνά ηαζ ημ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

επδνεάζμοκ ηδκ πνυεεζδ βζα ακαγήηδζδ αμήεεζαξ. Σεθζηά, μζ ροπμθοζζμθμβζηέξ 



  

 9 

ακηζδνάζεζξ ιεηά ημ ηναφια, υπςξ δ δμιζηή απμδζμνβάκςζδ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ οβζή 

ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή ηαζ ηα ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ κα απμηεθέζεζ ακαζηαθηζηυ 

πανάβμκηα ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ ελαζηίαξ ηδξ απμθοβήξ ηαζ ηδξ άνκδζδξ (Nijenhuis, 

Van der Hart, & Steele, 2010). Ζ ιεθέηδ αοηή απμπεζνάηαζ ιέζς ηδξ ελέηαζδξ αοηχκ 

ηςκ θαζκμιέκςκ κα ενεοκήζεζ ημ πχξ μζ ζοιπενζθμνζηέξ, βκςζηζηέξ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο ηναφιαημξ επζδνμφκ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ακάβηδξ ηαζ 

ηδξ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ ηςκ ιεηακαζηνζχκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, πμο έπμοκ οπμζηεί 

εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ.      

Οζ βοκαίηεξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα ακαδεζηκφμοκ ηζξ δζάθμνεξ 

εηθνάζεζξ ηδξ έιθοθδξ αίαξ ζηα πθαίζζα ημο ζογοβζημφ αίμο. Σαοηυπνμκα θαίκεηαζ πςξ 

ηαζ εηηυξ ημο ζογοβζημφ αίμο, έπμοκ οπάνλεζ απμδέηηνζεξ πανεκμπθδηζηχκ ηαζ 

ηαημπμζδηζηχκ ζοιπενζθμνχκ ζημ ενβαζζαηυ ημοξ πχνμ, εκχ ημ βεβμκυξ υηζ θένμοκ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηδξ ιεηακάζηνζαξ, θαίκεηαζ κα θεζημονβεί επζαανοκηζηά, θςηίγμκηαξ ηαζ ημ 

θάζια ηςκ ναηζζζηζηχκ ακηζθήρεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ απέκακηί ημοξ. Αηνζαχξ θυβς 

ηςκ πμθθαπθχκ ηαηαπζέζεςκ ηαζ απμηθεζζιχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηαεδιενζκά δ 

ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή μιάδα, δ ένεοκα πνμζεββίγεηαζ ιε ιζα δζαεειαηζηή ηαζ 

θειζκζζηζηή μπηζηή. Απμζημπεί δδθαδή ζηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ θςκχκ εηείκςκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ πμθθαπθά ειπυδζα θυβς θφθμο, ηάλδξ ηαζ εεκζηυηδηαξ, ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημοξ κα ζπάζμοκ ηδ ζζςπή ηαζ ηεθζηά κα ακαννχζμοκ απυ ημ ηαημπμζδηζηυ 

αίςια.       

Χξ ενβαθείμ, πνδζζιμπμζήεδηε δ αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ, δ μπμία πςνζζιέκδ 

ζε δμιδιέκμοξ άλμκεξ ιε ηδ ιμνθή δναζηδνζμηήηςκ, απμπείναηαζ κα δχζεζ ημκ πνχημ 

θυβμ ζηδ ζοιιεηέπμοζα, ζε ιζα πνμζπάεεζα απμθοβήξ ημο επακαηναοιαηζζιμφ ηδξ. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα εοαίζεδημ ενβαθείμ, ημ μπμίμ ηζκδημπμζεί ηδ ζηέρδ ηαζ ημκ 

ακαζημπαζιυ ιε αθμνιή ημ ηαημπμζδηζηυ αίςια, πμο επζδζχηεζ εκ ηέθεζ κα αμδεήζεζ ηδ 

ζοιιεηέπμοζα κα επακαπνμζδζμνίζεζ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ, ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ 

κα ηζκδεεί πνμξ ημ ιέθθμκ.          

ημπυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ είκαζ κα ενεοκήζεζ ημ ηαηά πυζμ ημζκςκζημί 

ηαζ πμθζηζζιζημί πανάβμκηεξ εκεαννφκμοκ ή απμεαννφκμοκ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ακάβηδξ 
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ηςκ ιεηακαζηνζχκ πμο έπμοκ οπμζηεί ηαημπμίδζδ βζα αμήεεζα, ηδκ πμνεία ηαζ ηζξ 

ζηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ, ηδκ φπανλδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ ημζκςκζηχκ 

δζηηφςκ ηαεχξ ηαζ ημ πχξ ενιδκεφμοκ ηεθζηά ημ αίςια ηδξ έιθοθδξ αίαξ. Ζ ένεοκα 

ζημπεφεζ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ πμθζηζζιζηά ζδιακηζημφ ιδκφιαημξ, ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

πνήζδξ ηςκ πυνςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ ιε ημ ζπεδζαζιυ 

ηαηάθθδθςκ πμθζηζηχκ. Σα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα αθμνμφκ ηδκ μπηζηή ηδξ βοκαίηαξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ αίςιά ηδξ, ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηδ αμήεδζακ ή ηδκ απέηνερακ απυ ημ κα 

ακαγδηήζεζ αμήεεζα, ηδκ φπανλδ ή ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, ηαεχξ ηαζ 

ημ πχξ ή πμφ δ ιεηακαζηεοηζηή ηδξ ηαοηυηδηα αθθδθεπζδνά ιε ηα παναπάκς.  

 ημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ παναηίεεηαζ δ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ημο 

εέιαημξ, υπμο ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθφμκηαζ ηάπμζα ααζζηά ζδιεία βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ έιθοθδξ αίαξ ηαζ ημκ παναβυκηςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ 

ηαζ ζοιαάθθμοκ ζημκ εβηθςαζζιυ ηδξ βοκαίηαξ. ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ 

ημ ιεηακαζηεοηζηυ θαζκυιεκμ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, εζδςιέκμ ιέζα απυ ηδ ζημπζά ημο 

θφθμο, εκχ παναηίεεκηαζ ηα ειπυδζα ζε επίπεδμ ηαεδιενζκυηδηαξ, μζ πνμμπηζηέξ 

επαββεθιαηζηήξ απμηαηάζηαζδξ, δ πνμκμζαηή πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ 

επζαίςζδξ πμο αημθμοεμφκ μζ ιεηακάζηνζεξ. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ θφζδ ημο 

ηναφιαημξ ιε ηδκ πανάεεζδ ημο μνζζιμφ ηδξ ιεηαηναοιαηζηήξ δζαηαναπήξ ηαεχξ ηαζ δ 

ηνζηζηή ηδξ πνμζέββζζδ ζηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα πνμζεββίζμοιε ηα αζχιαηα ημο 

ιεηακαζηεοηζημφ πθδεοζιμφ. Παναηίεεηαζ αηυια μ ηνυπμξ πμο ημ ηναφια αθθδθεπζδνά 

ιε ηδ ικήιδ ηαζ ηδκ αθήβδζδ ηδξ επζαζχζαζαξ, ημ ηαλίδζ ακάννςζδξ ηαζ μζ πνμηθήζεζξ 

ιε ηζξ μπμίεξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπδ ηαηά ηδ δζάνηεζά ημο, εκχ παναηίεεηαζ ηαζ μ μνζζιυξ 

ηδξ ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ μζ πενζμνζζιμί ημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ εθανιμβή ημο ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ. Σέθμξ, ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ ζδιαζία 

ηδξ φπανλδξ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ηαζ πχξ αοηά επζδνμφκ ακαημοθζζηζηά ή 

επζαανοκηζηά ζηζξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο, ηαεχξ ηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ 

ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ ηςκ ιεηακαζηνζχκ.       

Όζμκ αθμνά ημ δεφηενμξ ιένμξ, αημθμοεεί ημ πέιπημ ηεθάθαζμ υπμο ακαθφεηαζ 

ημ ιεεμδμθμβζηυ ζηεπηζηυ ηδξ ένεοκαξ, μ ζημπυξ ηαζ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, ημ 

δείβια ηαζ δ ιέεμδμξ πνμζέββζζδξ ημο, ημ ενβαθείμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ, ηδ ιέεμδμ 
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ακάθοζδξ δεδμιέκςκ, ηα γδηήιαηα δεζηήξ ηαζ δεμκημθμβίαξ, ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ημοξ 

ηνυπμοξ άνζδξ ηςκ δοζημθζχκ ηαεχξ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο ακαδφεδηακ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζοκέκηεολδξ. Αημθμοεεί ημ έηημ ηεθάθαζμ ιε ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ 

ηδξ ένεοκαξ. Σέθμξ, ζημ ηνίημ ιένμξ πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ δ ζογήηδζδ, 

υπμο ηαζ απακηχκηαζ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα. 
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Α’ ΜΔΡΟ: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Βαζηθά ζεκεία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο έκθπιεο βίαο 

Ζ έκθπιε βία 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 1 ηδξ «Γζαηήνολδ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ 

βοκαζηχκ» ημο ΟΖΔ «ςξ αία ηαηά ηςκ βοκαζηχκ μνίγεηαζ ηάεε πνάλδ αίαξ ιε αάζδ ημ 

θφθμ, πμο έπεζ -ή ιπμνεί κα έπεζ- ςξ ζοκέπεζα ζςιαηζηή, ζελμοαθζηή ή ροπμθμβζηή 

αθάαδ ή μδφκδ βζα ηδ βοκαίηα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ απεζθήξ ηέημζςκ πνάλεςκ, 

ημκ ελακαβηαζιυ ή ηδκ αοεαίνεηδ ζηένδζδ ηδξ εθεοεενίαξ, είηε ζηδ δδιυζζα, είηε ζηδκ 

ζδζςηζηή γςή» (DPI/1722/HR). Δκαθθαηηζημί υνμζ είκαζ δ «ζελζζηζηή αία», «ακδνζηή 

αία» ή «αία θυβς θφθμο» (Kamalovna, Khabibovna, Akhmedovna, Mukhtorjanovna, & 

Kizi, 2020). Ζ έιθοθδ αία απμηεθεί ηαηαπάηδζδ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδ 

αάζδ ημο ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμο θφθμο, πμο δζαηδνεί ηαζ ακαπανάβεζ ηδκ έιθοθδ 

ημζκςκζηή ζενανπία (Herrero, Torres, Rodríguez & Juarros-Basterretxea, 2017). Οζ αίαζεξ 

εηθνάζεζξ ημο εφηδ δεκ απμηεθμφκ αημιζηή ζδζαζηενυηδηα «αθθά ιδπακζζιυ ημζκςκζηήξ 

κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ακδνζηήξ οπενμπήξ» (ηναηδβάηδ, 2007: 153). Οζ εηθάκζεζξ ηδξ αίαξ 

ηαηά ηςκ βοκαζηχκ πμζηίθμοκ ηαζ ιεηαλφ άθθςκ πενζθαιαάκμοκ ηδ ζελμοαθζηή, 

ροπμθμβζηή, μζημκμιζηή, ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή, δ μπμία εηθνάγεηαζ ηυζμ ζηδκ ζδζςηζηή, 

υζμ ηαζ ζηδ δδιυζζα ζθαίνα (Benstead, 2021). Ζ ζελζζηζηή αία ιαεαίκεηαζ, 

ακαπανάβεηαζ ηαζ βίκεηαζ ακεηηή ηαζ ιέζς ηςκ ίδζςκ ηςκ ηναηζηχκ εεζιχκ, ηαεχξ δ 

ίδζα ημζκςκία είκαζ μνβακςιέκδ ζηδ αάζδ ηδξ ακδνζηήξ ελμοζίαξ (Tonsing & Tonsing, 

2019).Σα εφιαηα απμηημφκ ζμαανέξ ροπμζςιαηζηέξ αθάαεξ ηαζ επζαανφκζεζξ, ιε 

ηονζυηενα ηδ παιδθή αοημεηηίιδζδ ηαζ ηδκ ηαηάεθζρδ, ημκ αοημηημκζηυ ζδεαζιυ ηαζ ημ 

φκδνμιμ Μεηαηναοιαηζηήξ Γζαηαναπήξ (PTSD) ιε απμηέθεζια ηδκ ελάνηδζδ ηαζ ηδκ 

οπμηέθεζα ζημκ εφηδ ηαζ ηδ ζοκεπαβυιεκδ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, εκχ δεκ είκαζ θίβεξ μζ 

θμνέξ εηείκεξ, πμο ημ εφια ιπμνεί κα μδδβδεεί ηαζ ζημκ εάκαημ, υπμο πθέμκ ιζθάιε βζα 

βοκαζημηημκία (Carlson, McNutt, Choi, & Rose, 2002; Coker et al., 2002; Zlotnick, 
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Johnson, & Kohn, 2006). Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηναοιαηζζιέκςκ αηυιςκ, πθδνμφκ ηα 

ηνζηήνζα βζα πθδεχνα ροπζηχκ ηαζ θοζζηχκ δζαηαναπχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ 

δζάεεζδξ, ηςκ αβπςδχκ δζαηαναπχκ, ηδξ ηαηάπνδζδξ μοζζχκ ηαζ άθθςκ δζαηαναπχκ 

ελάνηδζδξ, δζαηνμθζηχκ ή ζςιαηυιμνθςκ δζαηαναπχκ ηαζ ζαηνζηχξ ακελήβδηςκ 

ζοιπηςιάηςκ (Crowne et al., 2010; Pico-Alfonso et al., 2006). Ζ ζηένδζδ ηδξ 

αοημδζάεεζδξ ηαζ ηδξ εθεφεενδξ πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ δνάζδξ ζημ ημζκςκζηυ 

βίβκεζεαζ, ζηενεί πνςηίζηςξ ηδκ πνμζςπζηή ζηακμπμίδζδ ημο αηυιμο, εκχ ζε δεφηενμ 

επίπεδμ πανειπμδίγεηαζ δ επίηεολδ ηδξ ημζκςκζηήξ εοδιενίαξ (ηναηδβάηδ, 2007). Απυ 

ηζξ ζοπκυηενεξ εηθνάζεζξ ζελζζηζηήξ αίαξ είκαζ δ εκδμζοκηνμθζηή ή ζογοβζηή αία, πμο 

εηθνάγεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, ηονίςξ απυ ηα ζζπονυηενα πνμξ ηα πζμ αζεεκή ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ (SAFER, 2019). 

Κνηλσληθό θύιν θαη αλάγθε γηα δηαζεκαηηθόηεηα 

Ζ ηαηαζηεοή ημο θφθμο ελανηάηαζ απυ ημ εηάζημηε ημζκςκζηυ ηαζ ζζημνζηυ 

πθαίζζμ, ιε ηδ δδιζμονβία ζοβηεηνζιέκςκ πνμηφπςκ, πμο αθμνμφκ ημζκςκζηά 

πνμζδμηχιεκεξ ζοιπενζθμνέξ ακάθμβα ιε ηζξ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ημο 

θφθμο (Butler, 2004). Μέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηα οπμηείιεκα ζενανπμφκηαζ ιε 

αάζδ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ απμδίδμκηαζ, απμηεθμφκ ιένμξ ζπέζεςκ δφκαιδξ ή 

ακζζυηδηαξ, εκχ αάζεζ ημο πνμζδμηχιεκμο νυθμο ημοξ ηαηακέιμκηαζ ιεηαλφ ζδζςηζημφ 

ηαζ δδιυζζμο πχνμο (Butler, 1993). Σα παναπάκς ζοιαάθμοκ ζημκ εβηθςαζζιυ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ ζε ηαηαπζεζηζηέξ ζπέζεζξ, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ 

ζοιπενίθδρδξ ηδξ ηάλδξ, ημο θφθμο ηαζ ηδξ εεκμηζηήξ ηαηαβςβήξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ιεηαλφ 

ημοξ αθθδθεπίδναζδξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηαηαπζέζεςκ πμο οθίζηαηαζ δ βοκαίηα 

ζήιενα (Martinez – Roman, Vives – Cases & Perez – Belda, 2016). Σαοηυπνμκα, δ 

ζφκεεζδ ηςκ παναπάκς μπηζηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απεφεοκζδ ζηα πμθθαπθά 

ηναφιαηα πμο θένεζ ημ άημιμ ηαζ ηαηά πυζμ ημ ίδζμ ηα μκμιαηίγεζ ςξ ηέημζα ζηα πθαίζζα 

ηδξ ημοθημφναξ ημο, ζοιαάθθμοκ ζημ ζπεδζαζιυ εφζημπςκ πανειαάζεςκ, υπμο μζ ίδζεξ 

μζ ημζκςκζηέξ μιάδεξ κζχεμοκ υηζ ηζξ αθμνμφκ ηαζ ιπμνμφκ ηεθζηά κα απεοεοκεμφκ 

(Thaggard & Montayre, 2019). 

Σν ειιεληθό ζπγθείκελν 
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Σμ 73% ηαζ ημ 72% ημο ενεοκδεέκημξ πθδεοζιμφ ζηδκ Δθθάδα εεςνμφκ υηζ δ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ δ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ακηίζημζπα είκαζ ημζκή ζηδ πχνα 

ιαξ. Σμ 81% πζζηεφεζ υηζ είκαζ πζμ πζεακυ μζ αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ κα εηδδθςεμφκ ζημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημ 46% ζηα πθαίζζα ημο ενβαζζαημφ πχνμο (Special 

Eurobarometer, 2016). Φαίκεηαζ πανυθα αοηά υιςξ κα ιδκ βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ ηέημζα, 

εκχ δ ακεηηζηυηδηα ηδξ ημζκςκίαξ κα πνμζηαηεφεζ ηα παναδμζζαηά ήεδ, εκμπμπμζεί 

ηαοηυπνμκα ηαζ ζηζβιαηίγεζ ηα εφιαηα (Καηζίηδ, 2009). Δζδζηυηενα, ημ 40% ηςκ 

επζαζχζαζςκ δεκ πνμπχνδζε ζε ηαηαββεθία ιε ημοξ θυβμοξ απμηνμπήξ ημοξ κα 

αθμνμφκ: ηδκ πεπμίεδζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ζδζςηζηυ γήηδια πμο δεκ αθμνά ηακέκακ 

(23%), δεκ βκχνζγακ πμφ ιπμνμφζακ κα απεοεοκεμφκ (14%), ημ θυαμ ηςκ ζοκεπεζχκ ή 

ακηζπμίκςκ (23%), ηδκ απμθοβή ημο κα δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα (34%), ηδκ 

πεπμίεδζδ υηζ δεκ ήηακ ηάηζ ηυζμ ζμαανυ (10%), ημ αίζεδια υηζ έπνεπε κα 

ηαηααάθθμοκ ιεβάθδ πνμζπάεεζα (7%), ημ αίζεδια υηζ δεκ ήηακ λεηάεανεξ μζ 

ηαηαζηάζεζξ μζ μπμίεξ αίςκακ (20%), δ αδοκαιία πανμοζίαζδξ απμδείλεςκ (21%), 

ηαεχξ ηαζ δ άβκμζα ηδξ φπανλδξ οπδνεζζχκ οπμζηήνζλδξ (59%) (Special Eurobarometer, 

2016).        

ηδκ Δθθάδα δ ζοκεήηδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αηνμδελζά 

νζγμζπαζηζημπμίδζδ εκυξ ζδιακηζημφ ιένμοξ ημο πθδεοζιμφ, ζοκέααθακ επζαανοκηζηά 

χζηε κα αολδεμφκ ηα πενζζηαηζηά έιθοθδξ αίαξ, δ μπμία θεζημονβεί ηαζ ςξ ιδπακζζιυξ 

εθέβπμο ηαζ ηαεοπυηαλδξ ηςκ βοκαζηχκ υθςκ ηςκ μζημκμιζηχκ, ιμνθςηζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ (Κακααέθδ, 2016). Σαοηυπνμκα, ζημ δδιυζζμ θυβμ μζ 

δμθμθμκίεξ ηςκ βοκαζηχκ – πμο απμηεθμφκ ηδκ πζμ αηναία ιμνθή πμο ιπμνεί κα πάνεζ δ 

βοκαζηεία ηαημπμίδζδ – ααθηίγμκηαζ εβηθήιαηα πάεμοξ ή μζημβεκεζαηέξ ηναβςδίεξ 

(Μανμπμφθμο, 2020; Lelaurain, Fonte, Aim, Khatmi, Decarsin, Monaco & Apostolidis, 

2018).    

Κμζκςκζημί εεζιμί ηαζ δμιέξ υπςξ ηα ΜΜΔ, δ μζημβέκεζα ηαζ ημ ζπμθείμ 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ ημοθημφναξ ακμπήξ ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ, 

ιέζς ηδξ ακαπαναβςβήξ έιθοθςκ ζηενεμηοπζηχκ ημζκςκζηχκ νυθςκ, ιε απμηέθεζια 

ηδκ πανμπή δεζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ζημοξ εφηεξ (Boyle, 2005; Gius & Lalli, 2014). 

Μεβάθμ ιένμξ ηςκ εοηχκ θαίκεηαζ κα απμθαιαάκεζ ιζα ζδζυηοπδ αηζιςνδζία, ηαεχξ δ 
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ακμζπηή ζογήηδζδ ηέημζςκ βεβμκυηςκ πνμηαθεί ααεζά νζγςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

ζηενευηοπα, ιε ημ 28% ηςκ ενςηδεέκηςκ κα ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ έιθοθδ αία ςξ έκα 

ζδζςηζηυ γήηδια, ημ μπμίμ μθείθεζ κα ακηζιεηςπζζηεί ζημοξ ηυθπμοξ ημο μζημβεκεζαημφ 

πενζαάθθμκημξ (Special Eurobarometer, 2016). Φαίκεηαζ πςξ ημ ‗ηεκυ ελμοζίαξ‘ πμο 

δδιζμονβεί δ θηχπεζα ηαζ δ ακενβία αηονχκμκηαξ ακδνζημφξ παναδμζζαημφξ νυθμοξ, 

ακηζζηαειίγεηαζ ιέζς ηέημζςκ εηθνάζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ (Καράιπεθδ, 2019). 

Σαοηυπνμκα, δμιέξ ηαζ πανμπέξ πμο ζημπυ έπμοκ ηδκ ακαημφθζζδ αοηχκ ηςκ βοκαζηχκ, 

θαίκεηαζ κα ζοννζηκχκμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ μζημκμιζηήξ θζηυηδηαξ (Παοθυπμοθμξ, 

2014). 

 

2ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Μεηαλάζηεπζε 

Διιάδα θαη κεηαλαζηεπηηθό θαηλόκελν 

Απυ ημ 1970 δ Δθθάδα λεηζκά κα απμηεθεί πχνα οπμδμπήξ ιεηακαζηχκ, εκχ απυ 

ημ 1990 ηαζ ιεηά ηαείζηαηαζ ςξ ζηαεενυξ πυθμξ έθλδξ ιεηακαζηεοηζηχκ ηαζ 

πνμζθοβζηχκ νμχκ. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο Τπμονβείμο Μεηακαζηεοηζηήξ 

Πμθζηζηήξ βζα ηζξ εηδμεείζεξ ηαζ εκ ακαιμκή έηδμζδξ άδεζεξ δζαιμκήξ ημ 2019, μ 

ιεηακαζηεοηζηυξ πθδεοζιυξ πμο ηαημζηεί ζηδ πχνα ακενπυηακ ζε 646.447 άημια εη ηςκ 

μπμίςκ μζ 261.590 ήηακ βοκαίηεξ, ιε ημ 76.7% κα πνμένπεηαζ απυ πχνεξ ηςκ ααθηακίςκ 

ή/ηαζ πχνεξ ηδξ πνχδκ Δ...Γ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μ ανζειυξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

εηηζιάηαζ υηζ είκαζ ιεβαθφηενμξ, θυβς ημο υηζ πμθθμί ιεηακάζηεξ δζααζμφκ ζηδ πχνα 

πςνίξ κμιζιμπμζδηζηά έββναθα.  Ζ ακάπηολδ ημο παβηυζιζμο ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ, δ 

απμννφειζζδ ηςκ ηναηχκ πνυκμζαξ ζηζξ πχνεξ πνμέθεοζδξ, δ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα 

εοέθζηηεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ ηαζ απαζπυθδζδξ, δ βεςβναθζηή ηδξ εέζδ, ηαεχξ ηαζ μζ 

ζοκεπείξ αθθαβέξ ζηδ ιεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή ηδξ Δθθάδαξ ςξ πχναξ οπμδμπήξ, 

δδιζμονβμφκ ημ πθαίζζμ οπυ ημ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ δ ιεηακάζηεοζδ πνμξ αοηή 

(Gemi & Triandafyllidou, 2019).         

 ηδκ ελέηαζδ ημο θαζκμιέκμο ςξ δζαδζηαζία, επζθέβμοιε κα εζηζάζμοιε ζηδ 

δζαιεζμθάαδζή ηδξ απυ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ θφθςκ. Ζ ιεηακάζηεοζδ επζδνά 

ηαεμνζζηζηά ζηδ δοκαιζηή ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, βεβμκυξ πμο μδδβεί ζηδκ 
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ακαζοβηνυηδζδ ηαζ ηδκ ακαδζαιυνθςζδ ημο ίδζμο ηδξ ημο πενζεπμιέκμο (Fanta-

Vagenshtein & Yemini, 2016). Ζ ακάδεζλδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ημζκςκζημφ θφθμο ζηα 

πθαίζζα ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ηνίκεηαζ ακαβηαία βζα ηδκ ελέηαζδ ημο θαζκμιέκμο ζε 

επζζηδιμκζηυ επίπεδμ, εκχ ζοκδνάιεζ ηαζ ζηδ πάναλδ ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ (Romero, 2018; Πεηνάημο & Tatlidil, 2004). 

Μεηαλάζηεπζε θαη θύιν 

Καηά ηδκ ελέηαζδ ημο ιεηακαζηεοηζημφ θαζκμιέκμο, θίβδ αανφηδηα δζκυηακ ζημ 

θφθμ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε υ,ηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ ςξ πνμξ ηα πνμκυιζα ή ηζξ ηαηαπζέζεζξ 

πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ εηάζημηε άημιμ (Erez & Harper, 2018). Ζ ένεοκα πμο αθμνμφζε 

ημοξ ιεηακαζηεοηζημφξ πθδεοζιμφξ ζηδκ Δθθάδα, έηεζκε κα ημοξ πνμζεββίγεζ ςξ ιζα 

εκζαία ημζκςκζηή μιάδα, πςνίξ δζαηνζηά έιθοθα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία υιςξ 

θαίκεηαζ κα επζδνμφκ ηαεμνζζηζηά ζηζξ πνμηθήζεζξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαεδιενζκά μζ 

ιεηακάζηνζεξ (Rai & Choi, 2018). Ζ απμηφπςζδ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζήξ ημοξ, 

απμηοπχκμκηαξ ςξ επί ιένμοξ εφνδια, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ηεθεοηαία πνυκζα, υπμο δ 

εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ζπμοδέξ βφνς απυ ημ έιθοθμ γήηδια, έπμοκ δζεονφκεζ πμθφ ηα πεδία 

ένεοκαξ (Frangiskou, Kandylis, Mouriki, Sarris, Stathopoulou η.α., 2020). Σα ηεθεοηαία 

πνυκζα ηαζ ιε ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ κα ακαδεζηκφεζ ημ έιθοθμ αίςια, 

απμηοπχκμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ μζ ζοκεήηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα 

ακηαπελέθεμοκ μζ ιεηακάζηνζεξ (Amelina & Lutz, 2018).      

Απμηεθμφκ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ημο ιεηακαζηεοηζημφ πθδεοζιμφ, ημ μπμίμ 

πανάζζεζ ιζα πμνεία γςήξ ακελάνηδηδ απυ ηδκ φπανλδ ζογφβμο ή ζοκηνυθμο (Donato, 

Piya & Jacobs, 2014). Πνυηεζηαζ βζα ιζα αοηυκμιδ πμνεία πμο ηαεμνίγεηαζ απυ θήρδ 

ηαεμνζζηζηχκ απμθάζεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ακηζιεηχπζζδ δοζημθζχκ 

ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηακάζηεοζδξ (Βμοβζμφηα, 2014). Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ 

ζςνεοηζημί απμηθεζζιμί πμο αζχκμοκ ιε αάζδ ημ θφθμ, ημ παιδθυ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ 

(ακεζδίηεοηδ ενβαζία) ή ηδκ οπμηίιδζδ ηςκ πνμζυκηςκ ημοξ θυβς ιδ ακηζζημίπζζδξ 

πηοπίςκ, ηαεχξ ηαζ θυβς ηδξ δζαθμνεηζηήξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ (Fouskas, Gikopoulou, 

Ioannidou & Koulierakis, 2019; ηαεμπμφθμο, 2007).      
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Μέπνζ ημ 1980 μ νυθμξ ηδξ βοκαίηαξ ζηδ ιεηακαζηεοηζηή δζαδζηαζία 

θεζημονβμφζε οπμζηδνζηηζηά ςξ πνμξ ηδ ιεηακάζηεοζδ ημο άκδνα (Bastia & Haagsman, 

2020). Ζ επζθμβή ημο κα ιεηακαζηεφζεζ είπε ςξ πνμτπυεεζδ ηδ ζηαηζηυηδηα ηδξ 

βοκαίηαξ (Vignoli, Pirani & Venturini, 2017). Ζ ακάθδρδ ηςκ ακδνζηχκ οπμπνεχζεςκ 

απυ εηείκδ, ςξ απμηέθεζια ηδξ παναιμκήξ ηδξ πίζς, ήηακ δ πνμτπυεεζδ πμο επέηνεπε 

ζημκ άκδνα κα ιεηακαζηεφζεζ ζε ηάπμζα άθθδ πχνα (Chadhuri, Morash & Yingling, 

2014). ε ακηίεεζδ ιε ηδκ αοημκμιία ηδξ επζθμβήξ ηαζ ηδξ πνάλδξ απυ ημ ανζεκζηυ 

ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ, βζα ηδ βοκαίηα μ ιυκμξ θυβμξ βζα κα ιεηακαζηεφζεζ θαίκεηαζ κα 

ήηακ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ επζθμβή ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ςξ μζημβεκεζαηή μιάδα (Ohliger, 

Schönwälder, 2017). ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ζζπονζγυιαζηε αέααζα υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιζα παεδηζηή ακηίθδρδ ημο νυθμο ημοξ, ηαεχξ μ νυθμξ πμο ακαθαιαάκμοκ κα 

επζηεθέζμοκ παναιέκμκηαξ πίζς ακαδεζηκφεζ ημ ακηίεεημ (Erdal & Pawlak, 2018; 

ηαεμπμφθμο, 2007; Φδιιέκμξ 2001). 

Απυ ημ 1980 ηαζ έπεζηα, οπάνπεζ αλζμζδιείςηδ αθθαβή ζημ πνμθίθ ηδξ βοκαίηαξ 

ιεηακάζηνζαξ, δ μπμία θαίκεηαζ κα πνμπςνάεζ αοηυκμια ζηδκ επζθμβή ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ, είηε βζα κα ζοκεκςεεί ιε ημ ζφγοβμ, είηε βζα κα ακαγδηήζεζ ιυκδ ηδξ 

ενβαζία, είηε βζα κα λεθφβεζ απυ ηαηαπζεζηζηέξ ζοκεήηεξ πμο αζχκεζ, πανέπμκηαξ ζημκ 

εαοηυ ηδξ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ γςήξ (Constable, 2014). Πανμοζζάγεηαζ δδθαδή έκα 

πεζναθεηδηζηυ ιμκηέθμ βοκαίηαξ πμο ακηζηίεεηαζ ζηδκ ιέπνζ πνυηζκμξ «παναδμζζαηή 

βοκαίηα», δ μπμία πνμζανιυγεηαζ ηαζ ακαγδηά ενβαζία, πμθθέξ θμνέξ πςνίξ ηδκ φπανλδ 

οπμζηδνζηηζηχκ δζηηφςκ ή μζημβεκεζαηήξ δμιήξ (Gunawardana, 2018). Ο 

επακαπνμζδζμνζζιυξ ημο νυθμο ηδξ, επζθένεζ ιε ηδ ζεζνά ημο επακαπνμζδζμνζζιυ ηαζ 

ημο ακηνζημφ νυθμο ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ μζημβέκεζαξ (Peterson, Penner & 

Høgsnes, 2014; Βαΐμο, 2013). ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ θυβς 

ηδξ αολδηζηήξ ηάζδξ πμο πανμοζζάγεζ ημ θαζκυιεκμ, αοηυ ακαθένεηαζ ςξ 

«εδθοημπμίδζδ» ηδξ ιεηακάζηεοζδξ (Giles, Preston & Romero, 2016; Πεηνάημο & 

Tatlidil, 2004). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ 

εδθοηήξ εηπνμζχπδζδξ ζημοξ ιεηακαζηεοηζημφξ πθδεοζιμφξ, απμηεθεί ημ εηάζημηε 

πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηαζ μζ απμννέμμοζεξ ακηζθήρεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ θφθμ ηαζ ηδκ 

ενβαζία (Araujo & Gonzalez-Fernandez, 2014; ηαεμπμφθμο, 2007). Σαοηυπνμκα, δ 
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ακάβηδ ηςκ κηυπζςκ βοκαζηχκ ζηδ πχνα οπμδμπήξ βζα οπμζηήνζλδ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

θνμκηίδα ηςκ αδφκαιςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή 

ημοξ ζηαδζμδνμιία, απμηεθεί ημ ηεκυ εηείκμ ζημ μπμίμ εκημπίγεηαζ δ ακάβηδ βζα 

ενβαηζηά ηαζ δδ, βοκαζηεία πένζα (Gutierrez-Rodriguez, 2014; Andall, 2000). 

 Όζμκ αθμνά ημ πνμθίθ ηςκ ιεηακαζηνζχκ ζηδκ εθθαδζηή επζηνάηεζα, οπάνπεζ 

οπενεηπνμζχπδζδ απυ ηδκ Αθαακία, ιε ηζξ ααθηακζηέξ ηαζ ηζξ πχνεξ ηδξ πνχδκ 

Δ...Γ. κα αημθμοεμφκ (Gemi & Triandafyllidou, 2019). φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή 

ημο 2011 ηαζ εθθείρεζ κευηενςκ ζημζπείςκ, ειθάκζγακ ορδθυηενμ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ 

(απυθμζηεξ δεοηενμαάειζαξ – ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ) ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκηνεξ, ιε ηζξ 

ιεηακάζηνζεξ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ πνχδκ Δ...Γ. κα ζδιεζχκμοκ ηα ορδθυηενα πμζμζηά 

(ΚΔΘΗ, 2007). Ζ πθεζμρδθία ελ αοηχκ θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ ‗ζε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ 

ημο μζημβεκεζαημφ ηφηθμο γςήξ‘ έπμκηαξ πακηνεοηεί ηαζ ηάκεζ παζδζά. Σμ 90% ελ αοηχκ 

απαζπμθείηαζ ζε μζηζαηά επαββέθιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ θνμκηίδα ημο 

κμζημηονζμφ ή ηςκ πζμ αδφκαιςκ ιεθχκ υπςξ είκαζ ηα ακήθζηα ηαζ μζ δθζηζςιέκμζ (Gemi 

& Triandafyllidou, 2019).  

 

Πνιιαπινί απνθιεηζκνί  

Ζ ιεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή ηδξ Δθθάδαξ δζέπεηαζ απυ αοζηδνμφξ κυιμοξ πμο 

πμθθέξ θμνέξ εηθνάγμοκ ιζα ηαηαζηαθηζηή θμβζηή, πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ μ 

πανάβμκηαξ ημο θφθμο (Krystalli, Hawkins & Wilson, 2018). Ζ αζηοκμιία παίγεζ ηφνζμ 

νυθμ ζημκ έθεβπμ ηαζ ηδ νφειζζδ ηδξ εζζνμήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ γςήξ εκ βέκεζ ηςκ 

ιεηακαζηεοηζηχκ πθδεοζιχκ (Karatrantos, 2021). Σα παναπάκς, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ 

ειπυδζμ ηδξ βθχζζαξ, ηδκ ηαηάθθδθδ πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε δζηαζχιαηα ηαζ 

οπμπνεχζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία ηαηάθθδθμο πνμζςπζημφ ζε γδηήιαηα 

ιεηακάζηεοζδξ ζε δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, ηαεζζημφκ ηζξ ήδδ δφζηαιπηεξ ηαζ πνμκμαυνεξ 

βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ζμαανυ ειπυδζμ βζα ηδκ απνυζημπηδ έκηαλδ ηςκ 

ιεηακαζηχκ ζηδκ Δθθάδα (Zadnik, Sabina & Cuevas, 2016).      

Οζ ιεηακάζηνζεξ ζηδκ Δθθάδα πνζκ αθθά ηαζ ηαηά ηα πνυκζα ηδξ ικδιμκζαηήξ 

θζηυηδηαξ, ηαθμφκηαζ κα επζαζχζμοκ ζε έκα πθαίζζμ υπμο ηυζμ δ μζημκμιία, υζμ ηαζ μζ 
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ίδζμζ μζ ιεηακαζηεοηζημί πθδεοζιμί επζδζχημοκ ακμζπηά ζφκμνα, εκχ δ ημπζηή μζημκμιία 

ηαζ ημζκςκία απαζημφκ έκα ηθεζζηυ ζφζηδια πανμπχκ ηαζ αβμνάξ ενβαζίαξ (Pratsinakis, 

Hatziprokopiou & King, 2017). Βνίζημκηαζ ζε έκα ηεκυ δδθαδή υπμο δ πενζμνζζιέκδ ή 

ιδδεκζηή πανμπή ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, θεζημονβεί ςξ «εζςηενζηυ πνμπφνβζμ 

ηαηαζηαθηζηήξ ιεηακαζηεοηζηήξ πμθζηζηήξ» (Φδιιέκμξ, 2009: 143). Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, ζημοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ πμθζηζηήξ, ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ιεηακαζηχκ ηαζ κηυπζςκ, θαίκεηαζ κα 

οπάνπεζ έκα πάζια πμο εκηείκεηαζ, ακηί κα βεθονχκεηαζ (Λαθαγάκδ, 2015). Ζ αδοκαιία 

ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ 

ναβδαίεξ αθθαβέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, πενζμνίγεζ ηαεμνζζηζηά 

ημ πνμζηαηεοηζηυ πθέβια βζα ημοξ ιεηακαζηεοηζημφξ πθδεοζιμφξ, ηαεχξ δεκ πθδνμφκ  

ηνζηήνζα υπςξ εηείκα ηδξ ηαηαβςβήξ, ηδξ κμιζιυηδηαξ ή ηδξ ιυκζιδξ ηαημζηίαξ, πμο εα 

ημοξ ελαζθαθίζμοκ ηδκ πνυζααζδ ζηδκ ηοπζηή ημζκςκζηή πνμζηαζία (Arat-Koç, 2018). 

Σαοηυπνμκα, δ εζηίαζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηονίςξ ζηδ ιεηακαζηεοηζηή ημοξ ηαοηυηδηα ηαζ 

πςνίξ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημ γήηδια ημο ημζκςκζημφ θφθμο, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ 

δδιζμονβία εφθμνμο εδάθμοξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ζοιπενζθμνχκ επαββεθιαηζηήξ 

εηιεηάθθεοζδξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ (Seifi, 2017). Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

οπμζηάπηεηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ εκενβμφξ ηαζ ζζυηζιδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ ημζκςκία 

οπμδμπήξ (Πεηνάημο & Tatlidil, 2004).       

Πανυθα αοηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μζ ιεηακάζηνζεξ δεκ απμηεθμφκ ιζα εκζαία 

μιάδα, ιε μιμζμβεκή παναηηδνζζηζηά πμο ηαηέπεζ ιζα ζηάζζιδ εέζδ ζηδκ ημζκςκία 

οπμδμπήξ (Yeoh & Huang, 2018). Ακηζεέηςξ δ δζεηδίηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημοξ ιέζα 

απυ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ δ ακαίνεζδ ηςκ επζηναημοζχκ ζενανπήζεςκ ιέζα απυ ηδ δνάζδ 

ημοξ, επζδνμφκ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ακαδζάνενςζδ ζοιπενζθμνχκ ηαζ πμθζηζηχκ, 

δζακείγμκηαξ έηζζ ημ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ πμθθαπθχκ 

δζαηνίζεςκ (Heilbrunn, Gorodzeisky & Glikman, 2016; Fouskas η.α, 2019).  

Πξννπηηθέο θαη ζπλζήθεο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο  

ε ιεβάθμ πμζμζηυ, ηα πθαίζζα ιέζα ζηα μπμία απμηαείζηακηαζ επαββεθιαηζηά 

μζ ιεηακάζηνζεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθμφξ ιζζεμφξ ηαζ ακαζθάθζζηδ ενβαζία ιε 
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ηαηέξ ζοκεήηεξ (Lewis, Dwyer, Hodkinson & Waite, 2015). Πνυηεζηαζ βζα εφεθζηημ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ αλίεξ ηςκ 

εηάζημηε ενβμδμηχκ (Del Rey, Rivera-Navarro & Paniagua de la Iglesia, 2019). Τπάνπεζ 

ιεβάθδ πανμοζία ζημοξ ημιείξ απαζπυθδζδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ (επμπζαηή ενβαζία-

ημονζζιυξ, βεςνβία) ηαζ μζηζαηχκ (μζηζαηή θνμκηίδα, θνμκηίδα ακδθίηςκ ηαζ 

δθζηζςιέκςκ), υπμο ηφνζα παναηηδνζζηζηά θαίκεηαζ κα είκαζ δ άιεζδ απυηνζζδ ηαζ 

εοαζζεδζία ζηζξ πνμζςπζηέξ απαζηήζεζξ ημο εηάζημηε πεθάηδ, εθθεζπέξ κμιζηυ πθαίζζμ 

βζα ηδ εέζπζζδ ηακυκςκ πμο μθείθμοκ κα δζέπμοκ ηδ ζπέζδ ενβμδυηδ/ενβαγυιεκμο 

(πμθθέξ χνεξ ενβαζίαξ, παιδθέξ αιμζαέξ, έθθεζρδ αζθάθζζδξ, αδοκαιία έκηαλδξ), 

εοεθζλία ζε γδηήιαηα ηζκδηζηυηδηαξ (αθθαβή ηυπμο ηαημζηίαξ ή εζςηενζηή), δ πθήνδξ 

ελάνηδζδ απυ ημκ ενβμδυηδ, ηαεχξ ηαζ δ ημζκςκζηή απμιυκςζδ πμο ζοκεπάβεηαζ 

ηονίςξ μ ημιέαξ ηςκ επαββεθιάηςκ πανμπήξ θνμκηίδαξ (Galvaan et al., 2015).  

 Όζμκ αθμνά ηδκ ενβαζζαηή απμηαηάζηαζδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ, δ αδοκαιία κα 

ελαζθαθίζμοκ άδεζα ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία ακηίζημζπμο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, 

πμθθέξ επζθέβμοκ ηδκ αοημαπαζπυθδζδ (Wahlbeck & Fortelius, 2019). Δζδζηυηενα ηαζ 

υζμκ αθμνά ηα μζηζαηά ή αθθζχξ ηδ θεβυιεκδ «βοκαζηεία ενβαζία» δ μπμία είκαζ 

ζοκοθαζιέκδ ιε ημ πχνμ ημο ζπζηζμφ, απμιμκχκεζ ηζξ ιεηακάζηνζεξ ζε έκα πχνμ υπμο 

ζοβπέεηαζ δ ζδζςηζηή ηαζ δδιυζζα γςή, εκηαηζημπμζμφκηαζ μζ υνμζ ενβαζίαξ, εκχ μζ ίδζεξ 

εβηθςαίγμκηαζ ζηδ θηχπεζα (Dos Santos, Rodrigues & Galvaan, 2019). Σμ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ ημο ενβμδυηδ, απμηεθεί ημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηδξ ιεηακάζηνζαξ, υπμο μζ 

ηακυκεξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ πμο ημ δζέπμοκ ηαεμνίγμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ εηείκμκ 

εθθείρεζ εεζιζημφ πθαζζίμο (Lyberaki, 2008). Ο άιεζμξ ηαζ εββφξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ 

ενβμδυηδξ ηαεμνίγεζ ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηδξ ιεηακάζηνζαξ, εκηείκεζ ηδ δζάηνζζδ πμο 

οθίζηακηαζ, εκχ δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο δζαηοαεφεηαζ αηυια ηαζ δ ζςιαηζηή ηδξ 

αηεναζυηδηα (Eikerno, Avrami, Cavounidis, Mouriki, Gkiouleka η.α., 2018). Πνυηεζηαζ 

βζα ιζα ζοκεήηδ υπμο ημ άημιμ δζααζεί ζε έκακ πενζμνζζιέκμ πχνμ ηαζ είηε ζηαδζαηά 

είηε άιεζα απμηυπηεηαζ απυ ηδκ πνυζααζδ ζε δοκαηυηδηεξ ηαζ εοηαζνίεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

δζεηδίηδζδ εέζεςκ ενβαζίαξ πμο δζέπμκηαζ απυ εοκμσηυηενεξ ζοκεήηεξ, ηδκ ακάπηολδ 

ημζκςκζηχκ δεζιχκ, ηδ ζοιιεημπή ζε ημζκςκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ημζκςκζηχκ δζηηφςκ οπμζηήνζλδξ (Hammell, 2017). οκεπχξ, δ πζεακή οπμηίιδζδ ηςκ 

ενβαζζαηχκ ημοξ πνμζυκηςκ, δ απμιάηνοκζδ απυ ηα ημζκςκζηά δίηηοα έκηαλδξ ζηδκ 
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επίζδιδ αβμνά ενβαζίαξ, ζηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

αδοκαιία ελαζθάθζζδξ ημζκςκζηχκ πανμπχκ, αολάκμοκ ηζξ πζεακυηδηεξ εηιεηάθθεοζδξ 

ημοξ ηυζμ ζε ημζκςκζηυ,μζημκμιζηυ, αθθά ηαζ ζςιαηζηυ ηαζ ροπζηυ επίπεδμ (Kambouri, 

2013). Σέθμξ, ημ βεβμκυξ υηζ ενβάγμκηαζ πςνίξ κα ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ζημκ εαοηυ ημοξ 

ημζκςκζηή αζθάθζζδ, ηζξ ηαεζζηά ελανηχιεκεξ απυ ημ ζφγοβυ ημοξ ή απμοζία αοημφ, 

παναιέκμοκ εκηεθχξ απμηθεζζιέκεξ απυ ηδκ ηοπζηή ημζκςκζηή πνμζηαζία (Bredbenner, 

2018).  

Γζα ημ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ πμο ενβάγμκηαζ άηοπα ζακ μζηζαημί αμδεμί 

ηαζ θνμκηίζηνζεξ, αηυια ηαζ ακ πμθθέξ θμνέξ θαίκεηαζ πενίπθμημ κα ακαβκςνζζηεί, δ 

πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ δ δζααίςζδ εηηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ ημζκςκίαξ, είκαζ δ 

πναβιαηζηυηδηα ιέζα ζηδκ μπμία ηαθμφκηαζ κα ζηαεμφκ, ιε απμηέθεζια δ εοαθςηυηδηα 

κα αολάκεηαζ, υζμ δεκ πναβιαηχκεηαζ δ έκηαλδ ηδξ ιεηακάζηνζαξ ζηδκ μζημκμιία, ηδκ 

ενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηα πμθζηζζιζηά πνυηοπα ηδξ Δθθάδαξ (ηαεμπμφθμο, 2006; 

Φδιιέκμξ, 2009). Ζ παιδθή εέζδ πμο θαίκεηαζ κα έπμοκ ζηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ ηυζμ 

ςξ βοκαίηεξ, υζμ ηαζ ςξ ιεηακαζηεοηζηά οπμηείιεκα, απμηεθεί εκδεζηηζηυ ημο ηνυπμο 

πμο μ νυθμξ ημο ημζκςκζημφ θφθμο αθθδθεπζδνά ιε ηδκ ηάλδ ηαζ ηδκ εεκμηζηή 

ηαηαβςβή, επδνεάγμκηαξ έηζζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή μιάδα (Antman, 2018). 

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ – ηαευηζ ηα επίζδια ζημζπεία είκαζ εθθζπή – υηζ βζα ημ 2008, ημ 

45% ηςκ αηυιςκ πμο ενβάγμκηαζ ςξ μζηζαημί αμδεμί ήηακ βοκαίηεξ ιεηακάζηνζεξ 

(Christopoulou & Leontsini, 2017).  

Καευηζ δ πθδεχνα ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ζηδκ ένεοκα ανέεδηε κα ενβάγεηαζ ζε 

άηοπεξ ιμνθέξ ενβαζζίαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ςξ μζηζαημί αμδεμί ηαζ πανειθενή 

επαββέθιαηα, ηνίεδηε ζηυπζιδ κα δζενεοκδεεί αζαθζμβναθζηά αοηή δ ζδζυηοπδ 

ενβαζζαηή ζοκεήηδ, δ μπμία εκχ θαζκμιεκζηά πανέπεζ ιζα αημιζηή ζηναηδβζηή 

επαββεθιαηζηήξ απμηαηάζηαζδξ αηυια ηαζ ακ οπάνπμοκ εθθζπή κμιζιμπμζδηζηά 

έββναθα, ηαεζζηά ηζξ ιεηακάζηνζεξ απμηθεζζιέκεξ ηυζμ απυ ηδ δδιυζζα ζθαίνα ηαζ ηδ 

δοκαηυηδηά ημοξ βζα δζηηφςζδ ιε ηζξ ημζκυηδηέξ ημοξ ηαζ ηδ πχνα οπμδμπήξ, ηαεχξ ηαζ 

αθακείξ ηεθζηά απυ ημ επίζδιμ ζφζηδια οπμζηήνζλδξ ηαζ ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ. Ο 

Φδιιέκμξ πενζβνάθεζ αοηή ηδ ζοκεήηδ ςξ ‗πνμκμζαηή πενζεςνζμπμίδζδ‘ (2009).  
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Με ημκ υνμ αοηυ (welfare marginalization) πενζβνάθμκηαζ μζ μιάδεξ πμο εκχ 

ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ηζξ πνμκμζαηέξ πανμπέξ, εκ ηέθεζ 

απμηθείμκηαζ απυ αοηέξ, ιε παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια κα απμηεθμφκ μζ ενβαγυιεκεξ 

ζημκ ημιέα ηδξ ηαη‘μίημκ θνμκηίδαξ (Fouskas, 2016). Ζ δζαδζηαζία αοηή, απανηίγεηαζ 

απυ ηα ελήξ ηέζζενα ζηάδζα:  

1) Υαναηηδνζζηζηά ενβαηζημφ μζηζαημφ δοκαιζημφ: Ο ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ ζηδ πχνα πνμέθεοζδξ, μ ηνυπμξ ηαζ μ 

θυβμξ ιεηακάζηεοζδξ ζηδ πχνα οπμδμπήξ, αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ δθζηία ηαζ ηα 

ενβαζζαηά πνμζυκηα ηδξ βοκαίηαξ, δδιζμονβχκηαξ ημ οπυααενμ ζηδ αάζδ ημο μπμίμο δ 

ιεηακάζηνζα εα «θακεί» ηεθζηά ή εα παεεί απυ ημ επίζδιμ πνμκμζαηυ ζφζηδια 

(Ambrosini, 2013). 

2) Αζηίεξ εζζυδμο ζηδκ άηοπδ μζηζαηή ενβαζία: Ζ ιεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή 

ηδξ Δθθάδαξ εκ πνμηεζιέκς ηαεχξ ηαζ μζ πνμζδμηίεξ απυ ηδ πχνα οπμδμπήξ ζοκμθζηά, 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα μζημβεκεζαηά δίηηοα, ηαεχξ ιε ημκ ηαηαιενζζιυ ηαζ ηδκ πνμζθμνά 

ενβαζίαξ ιε αάζδ ηδκ εεκμηζηή ηαηαβςβή ηαζ ημ θφθμ, ςεμφκ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ 

ιεηακαζηνζχκ ζε αοηή ηδ ιμνθή απαζπυθδζδξ (Lutz, 2017). Ζ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ 

κυιζιδ ενβαζία ηαζ παναιμκή ζηδ πχνα, ηαεχξ ηαζ δ αδοκαιία πνυζααζδξ ζε 

ημζκςκζηά αβαεά (ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ, πνυζααζδ ηέηκςκ ζε παζδζημφξ 

ζηαειμφξ η.α.), απμηεθμφκ ημοξ πνςημβεκείξ ηζκδφκμοξ πμο εβηοιμκεί δ ζοβηεηνζιέκδ 

επαββεθιαηζηή πμνεία (Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2012).  Χξ δεοηενμβεκείξ ηίκδοκμζ 

ακαθένμκηαζ δ ιζζεμθμβζηή ηαζ επαββεθιαηζηή αζηάεεζα, δ αδοκαιία επζθμβήξ 

επαββέθιαημξ, δ δζαζθάθζζδ αοηυκμιδξ δζααίςζδξ, δ αθθαβή ηςκ νυθςκ ιέζα ζηδκ 

μζημβέκεζα, δ αδοκαιία ηαηαββεθίαξ ημο ενβμδυηδ ζε πενίπηςζδ αοεαζνεζίαξ, ηαεχξ ηαζ 

δ ελάνηδζδ απυ ηδκ ενβμδμηζηή μζημβέκεζα βζα γδηήιαηα οβείαξ, ζηέβδξ, αηυια ηαζ 

δζαιεζμθάαδζδξ βζα ελαζθάθζζδ κμιζιμπμζδηζηχκ εββνάθςκ (Robinson, 2020). 

3) Ακηζηεζιεκζηά ειπυδζα βζα ηδκ πνυζααζδ ζηδκ ημζκςκζηή πνμζηαζία: Ζ 

έθθεζρδ κμιζιμπμζδηζηχκ εββνάθςκ, μζ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ημ εηάζημηε επάββεθια 

(εζςηενζηυ υπςξ δ μζηζαηή ενβαζία ή ελςηενζηυ υπςξ δ ενβαζία ζημκ ημονζζηζηυ 

ημιέα), μζ μζημβεκεζαηέξ πνμζδμηίεξ, ηαεχξ ηαζ δ αδοκαιία ηαεμνζζιμφ ηςκ υνςκ 
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ενβαζίαξ, ηαεζζημφκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ενβαγυιεκδξ ιεηακάζηνζαξ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ 

ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ, οβείαξ, πνμζπμθζηήξ θνμκηίδαξ η.α. ιδ ζοκεπή, ζοιαάθθμκηαξ 

έηζζ ζηδκ εοαθςηυηδηα ηδξ πνχηδξ (Williams, 2018). 

4) Δνβαζζαηή ημοθημφνα (ζοκήεεζεξ/αλίεξ): Ζ εεκμηζηή ηαζ έιθοθδ 

ζενάνπδζδ αάζεζ ζηενεμηφπςκ, ηα μζημβεκεζαηά ηίκδηνα απζπυθδζδξ ζηδ ιαφνδ 

ενβαζία, μζ ζοκαζζεδιαηζημί δεζιμί πμο ακαπηφζζμκηαζ ιε ηδκ ενβμδμηζηή μζημβέκεζα, 

ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ πνμζςπζηχκ άηοπςκ ζηναηδβζηχκ πνμζηαζίαξ (ππ.βάιμξ), 

μδδβμφκ ηεθζηά ζηδ δδιζμονβία κέςκ ενβαζζαηχκ αλζχκ ηαζ ακηίθδρδξ βζα ηδκ 

ημζκςκζηή πνμζηαζία, δδιζμονβχκηαξ ηεθζηά ιζα ημοθημφνα ζοβηαηαααηζηυηδηαξ, 

απμδμπήξ ηαζ έθλδξ ζηζξ άηοπεξ ιμνθέξ πνμζηαζίαξ  (Cox, 2015). 

 

3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ζ θύζε ηνπ ηξαύκαηνο 

Ζ παναιμκή ζε ιζα ηαημπμζδηζηή ζπέζδ ηαζ ζδζαίηενα εάκ αοηή έπεζ ηαζ ιεβάθδ 

πνμκζηή δζάνηεζα, επζθένεζ ζμαανέξ ροπζηέξ ζοκέπεζεξ ζηζξ επζαζχζαζεξ (Dillon, 

Hussain, Loxton & Rahman; Lacey, McPherson, Samuel, Sears & Head, 2013; Sanchez-

Lorente, Blasco-Ros, Martinez, 2012). Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ ένεοκεξ ακαθένμοκ υηζ 

πνμηαθεί άβπμξ, ηαηάεθζρδ, ιεηαηναοιαηζηή δζαηαναπή (PTSD), εκχ ημ άημιμ ιπμνεί 

κα μδδβδεεί αηυια ηαζ ζηδκ αοημηημκία (Yim & Kofman, 2019; Thananowan, 

Vongsirimas, & Kedcham; Mahoney & Iverson, 2020; Schreiber & Salivar, 2021; Smithe 

& Holmes, 2018). Γοκαίηεξ πμο έπμοκ οπμζηεί ηαημπμίδζδ απυ ημ ζφκηνμθυ ημοξ, έπμοκ 

ιέπνζ ηαζ 3 ιε 5 θμνέξ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ κα κμζήζμοκ απυ ηαηάεθζρδ, 4 θμνέξ 

ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ κα απμπεζναεμφκ κα αοημηημκήζμοκ, εκχ πανμοζζάγμοκ 

βεκζηυηενα ιεβαθφηενα πμζμζηά αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ, ζε ζπέζδ ιε ημ βοκαζηείμ 

πθδεοζιυ πμο δεκ έπεζ εηηεεεί ζε ηαημπμζδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ (Burton, Halpern-

Felsher, Rehm, Rankin & Humphreys, 2016; Association of Women‘s Health, Obstetric 

and Neonatal Nurses, 2015). Όηακ δ ηαημπμίδζδ είκαζ ροπμθμβζηή, άνα ηαζ πζμ δφζημθα 

δζαηνζηή ζε ζπέζδ ιε ηδ ζςιαηζηή, μ ροπζηυξ ηναοιαηζζιυξ ιπμνεί κα είκαζ αηυια πζμ 

έκημκμξ (Marinova & Maercker, 2015).  Δζδζηά βζα ηζξ ιεηακάζηνζεξ, δ απμιυκςζδ ή δ 

απμοζία ημζκςκζηχκ ηαζ οπμζηδνζηηζηχκ δζηηφςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοκελάνηδζδ 
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απυ ημκ ζφγοβμ βζα κμιζημφξ θυβμοξ υπςξ είκαζ ηα κμιζιμπμζδηζηά έββναθα παναιμκήξ 

ζηδκ Δθθάδα, ιπμνμφκ κα παβζδεφζμοκ ηδ βοκαίηα ιέζα ζε ιζα ηέημζα ζπέζδ, υπμο μζ 

ηνυπμζ δζαθοβήξ δφζημθα βίκμκηαζ ακηζθδπημί (Voolma, 2018). ηδ ζοκέπεζα εα 

πενζβναθεί ημ ηναφια, δ επίδναζή ημο ζηζξ βοκαίηεξ πμο έπμοκ οπάνλεζ εφιαηα έιθοθδξ 

αίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πμνεία ακάννςζδξ πμο αημθμοεείηαζ απυ ηζξ επζαζχζαζεξ.  

  

Σξαύκα, νξηζκόο θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε 

Πονήκα ημο ηναφιαημξ απμηεθεί δ οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ ημο αηυιμο βζα ημ 

ιέβεεμξ ηδξ απεζθήξ πμο κζχεεζ, ηαεχξ ηαζ ημ πυζμ ααμήεδημ αζζεάκεηαζ ςξ πνμξ αοηή . 

Καενεθηίγεζ ημ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ εηδδθχκεηαζ ηαζ δ 

ζοιπενίθδρδ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο, ηνίκεηαζ αμδεδηζηή χζηε κα 

ιδκ πνμζεββίγεηαζ απθχξ ςξ ιζα ζαηνζηή δζάβκςζδ (Kimmell, Mendenhall & Jacobs, 

2021). Σα ηναοιαηζηά βεβμκυηα δζαηανάζζμοκ ααεζά ηδκ ακηίθδρδ ημο εαοημφ ημο 

αηυιμο, εκχ ηαοηυπνμκα ηθμκίγμοκ ηδκ πίζηδ ημο ζε ζπέζδ ιε ημκ ηυζιμ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ 

πμο ζοκάπηεζ ζηα πθαίζζα ημο (Sharp, Weaver & Zvonkovic, 2017). Απμηοπχκμκηαζ 

ηυζμ ζε κμδηζηυ, ζε κεονμθοζζμθμβζηυ (εβηέθαθμξ), ηαεχξ ηαζ ζε επίπεδμ θοζζμθμβίαξ 

(ζχια) (Miró, Martínez, Sánchez & Cáliz, 2020). Δπζθένεζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ πμο 

αζχκεηαζ ημ ζχια, απμννοειίγμκηαζ ηα ζήιαηα ημο εβηεθάθμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ αίζεδζδ 

αζθάθεζαξ ή απεζθήξ ημο αηυιμ, εκχ αολάκμκηαζ μζ ζηνεζζμβυκεξ μνιυκεξ ζημ ζχια, 

βεβμκυξ πμο μδδβεί ζε οπενδζέβενζδ ή ηαζ ζοκεπή επζθοθαηή (Van Der Kolk, 2015; 

2007). φιθςκα ιε ηα ροπζαηνζηά εβπεζνίδζα, δ εδναίςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ιπμνεί κα 

πθδνεί ημοξ υνμοξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ Γζαηαναπή Μεηαηναοιαηζημφ ηνεξ βκςζηή ηαζ 

ςξ PTSD (Iverson, Dardis & Pogoda, 2017). Παναεέημκηαξ ημκ μνζζιυ ημο ηναφιαημξ, 

εα βίκεζ ηαζ ιζα πνμζπάεεζα ηνζηζηήξ πνμζέββζζήξ ημο, ζε ζπέζδ ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ 

πμο ιπμνεί κα οπάνπμοκ ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή ημο.      

Ζ δζαηαναπή είκαζ απμηέθεζια ειπεζνίαξ εκυξ αηναίμο ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ, 

ζημ μπμίμ πενζθαιαάκεηαζ άιεζδ ή έιιεζδ απεζθή ηδξ ζςιαηζηήξ αηεναζυηδηαξ, 

πναβιαηζηυ εάκαημ ή απυπεζνα (Voith, Lee & Russell, 2020). Σμ άημιμ εηδδθχκεζ 

«έκημκμ θυαμ (…) ιε επίιμκδ ακααίςζδ ημο ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ, επίιμκδ απμθοβή 
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ενεεζζιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηναφια, ηαηαζημθή δζαεεζζιυηδηαξ βζα ακηαπυηνζζδ 

ηαεχξ ηαζ επίιμκα ζοιπηχιαηα αολδιέκδξ εβνήβμνζδξ» (Υνζζημπμφθμο, 2008: 151). Ζ 

ακααίςζδ παίνκεζ ιμνθή ιέζα απυ ιδ επζεοιδηέξ ακαικήζεζξ ηαζ υκεζνα, ζπακζυηενα 

ιέζς απμζοκδεηζηχκ επεζζμδίςκ (flashback) (Bourne, Mackay & Holmes, 2013).  Έηζζ 

ημ άημιμ απμθεφβεζ ημ μπμζμδήπμηε ενεείζιαηα πμο, θίβμ ή πμθφ ημο εοιίγεζ ημ βεβμκυξ 

βζαηί αθθζχξ ηαηαηθφγεηαζ απυ έκημκμ θοζζμθμβζηυ άβπμξ (Yim & Kofman, 2018). Ζ 

απμθοβή ηεθζηά, μδδβεί ζηδκ εδναίςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ (Voith, Logan-Greene, 

Strodthoff & Bender, 2020). Σα ενεείζιαηα ιπμνεί κα είκαζ ζοβηεηνζιέκμζ άκενςπμζ, 

ζηέρεζξ ή ζοκαζζεήιαηα, ή αηυια ηαζ ήπμζ, μ ηαζνυξ ή ιονςδζέξ (Walsh, Keyes, Koenen 

& Hasin, 2015). ηδκ πνμζπάεεζα κα ηαηεοκάζεζ ημ ζοκαίζεδια, εκδέπεηαζ κα ηάκεζ 

πνήζδ αθημυθ ή κανηςηζηχκ μοζζχκ (Pill, Day & Mildred, 2017). Πανά ηδκ πνμζςνζκή 

επίδναζδ ηςκ παναπάκς, αδοκαηεί κα λεθφβεζ απυ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα υπςξ 

είκαζ δ εκμπή ηαζ δ κηνμπή, εκχ ημ ζχια ελαημθμοεεί κα εηδδθχκεζ ζδιάδζα δοζθμνίαξ 

ηα μπμία εηδδθχκμκηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ (Wright, Hanlon, Lozano & Teitelman, 

(2019).            

 Σμ άημιμ ιμοδζάγεζ ζοκαζζεδιαηζηά ιε απμηέθεζια δ εββφηδηα, δ ηνοθενυηδηα 

ή δ ζελμοαθζηυηδηα κα είκαζ ηαηαζηάζεζξ πμο αδοκαηεί κα πθδζζαζεί ή κα ακηθήζεζ 

ζηακμπμίδζδ απυ αοηέξ (Weiss, Nelson, Contractor & Sullivan, 2019). Κάηζ ηέημζμ 

θεζημονβεί επζαανοκηζηά ηαζ βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ζπέζεζξ ημο αηυιμο ηαεχξ ημ 

ζοκαίζεδια ηδξ κηνμπήξ, μ θυαμξ υηζ εα πθδβςεεί λακά ή υηζ εα ημ εβηαηαθείρμοκ, 

μδδβεί ημ άημιμ ζημ κα ηθεζζηεί πενζζζυηενμ ζημκ εαοηυ ημο, κα ακηζιεηςπίγεζ ιε 

ηαποπμρία ημοξ βφνς ημο ή κα ημοξ πθδβχζεζ πνζκ πνμθάαμοκ κα ημκ πθδβχζμοκ μζ 

άθθμζ ζε ιζα ζοκεήηδ, υπμο δ ακάβηδ βζα εββφηδηα ηαζ ζφκδεζδ είκαζ ακαβηαία 

παναπάκς απυ πμηέ (Birkley, Eckhardt & Dykstra, 2016).      

Σμ ζχια έπεζηα απυ ημ αίςια εκυξ ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ ιπαίκεζ ζε εβνήβμνζδ 

ζηδκ παναιζηνή ζδέα ηζκδφκμο, εκενβμπμζχκηαξ εβηεθαθζηά ηοηθχιαηα ηαζ ηδκ έηηνζζδ 

ζηνεζζμβυκςκ μνιμκχκ, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ επζθένμοκ έκημκεξ ζςιαηζηέξ 

αζζεήζεζξ ηαεχξ ηαζ αοευνιδηεξ, ακηακαηθαζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα 

λεπενκμφκ ημ άημιμ ή κα θαίκμκηαζ αηαηακυηδηεξ (Lev-Wiesel & Saint Arnault, 2019; 

Pinto, Correia-Santos, Costa-Leite, Levendosky & Jongenelen, 2016). Ζ έκημκδ 
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ζςιαηζηή εβνήβμνζδ είκαζ πανμφζα ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο, ιε απμηέθεζια κα 

ειθακίγμκηαζ ηαζ εηεί δζαηαναπέξ. Σέθμξ, εκδέπεηαζ κα ειθακίγεζ πμκμηεθάθμοξ, 

αδοκαιία ζοβηέκηνςζδξ, πνμαθήιαηα ιε ημ ζημιάπζ ηαζ πυκμοξ ζημοξ ιφεξ, 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα αίζεδια ηυπςζδξ (Dekel, Shaked, Ben-Porat & Itzhaky, 2020; 

(Joshi, Thomas & Sorenson, 2012).         

Γζα κα  πθδνμφκηαζ ηα ηνζηήνζα δζάβκςζδξ, πνέπεζ ηα ζοιπηχιαηα κα 

ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ ηνεζξ ιήκεξ (Muñoz-Rivas, Bellot, Montorio, Ronzón-Tirado & 

Redondo, 2021). Σμ άημιμ πμο παναιέκεζ ‗ημθθδιέκμ‘ ζημ ηναφια ηζκδοκεφεζ ιε αοηυ 

ημκ ηνυπμ κα επακαθάαεζ ζοιπενζθμνέξ πμο εκδέπεηαζ κα ημ ηναοιαηίζμοκ λακά (St.Vil, 

Carter & Johnson, 2021). οιπενζθμνέξ πμο μδδβμφκ ημ άημιμ εηηυξ εθέβπμο, εκδέπεηαζ 

κα ημο λοπκάκε ημ θυαμ υηζ δεκ έπεζ ηαηαθένεζ αηυια κα λεπενάζεζ ημ ηναφια (Iverson, 

Dardis, Grillo, Galovski, & Pogoda, 2019). διακηζηυ είκαζ ηέθμξ, υηζ ηναφιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ αμφθδζδ (αζαζιμί, δμθμθμκίεξ) αολάκμοκ ηδκ πζεακυηδηα 

ειθάκζζδξ ηδξ δζαηαναπήξ (Garcia, Stoever, Wang & Yim, 2019). Σέθμξ, δζάθμνμζ 

πανάβμκηεξ υπςξ δ πνμζςπζηυηδηα, δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ πνζκ ημ ζοιαάκ ηαζ ηα 

παζδζηά αζχιαηα, έπμοκ εεςνδεεί υηζ επδνεάγμοκ ηδκ δδιζμονβία, ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδκ 

πμνεία ηδξ δζαηαναπήξ (Scaer, 2014; Van Der Kolk, 2015; Voith, Lee & Russell, 2020). 

 Όζμκ αθμνά ηδ δζαηαναπή αοηή, έπμοκ δζαηοπςεεί πμθθά πθεμκεηηήιαηα ηαζ 

ιεζμκεηηήιαηα βζα ηδ εεςνία ηδξ, ηαεχξ ηαζ πενζμνζζιμί πμο πνμηφπημοκ υζμκ αθμνά 

ηδ δζαπμθζηζζιζηή εθανιμβή ηδξ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ αέααζα υηζ δεκ απμηεθεί έκα 

πνήζζιμ ηαζ αμδεδηζηυ ενβαθείμ (Quiros, Varghese & Vanidestine, 2020). Πνυηεζηαζ 

υιςξ, ηαηά αάζδ βζα ιζα ζαηνζηή έκκμζα, δ μπμία εζηζάγεζ ζηα ζοιπηχιαηα – ζςιαηζηέξ 

ηαζ ροπμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ – πμο εηδδθχκεζ ημ άημιμ ζε έκα ελςηενζηυ θαζκυιεκμ, 

αβκμχκηαξ υιςξ ηδ ιεθέηδ ημζκςκζημ-πμθζηζηχκ παναβυκηςκ (Παπαδυπμοθμξ, 2005). 

Σα ροπμθμβζηά ζοιπηχιαηα πμο πανμοζζάγεζ ημ άημιμ, απμηεθμφκ ακηζδνάζεζξ ζε 

βεβμκυηα ιε αίηζα δμιζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ δ έιθοθδ αία ηαζ ηαηαπίεζδ (Bryant-

Davis, 2019). Οζ ηναοιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πνμακαθενεέκηεξ 

πανάβμκηεξ, δεκ ζδιαίκεζ θμζπυκ απαναίηδηα υηζ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα ηαζ βζα ηδκ 

ηαλζκυιδζή ημοξ ςξ ροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ.  

Ζ θαηαθεξκαηηζκέλε κλήκε 
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Πένα απυ ηδκ πνμζπάεεζα ημο αηυιμο κα απμθφβεζ ηα δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα 

πμο ημ ηαηαηθφγμοκ, ααζζηυ ειπυδζμ απμηεθεί μ ηνυπμξ πμο ημ ηναφια δζαηανάζζεζ ηζξ 

ροπμθοζζμθμβζηέξ νοειίζεζξ, ηδ ικήιδ ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή επελενβαζία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ηναοιαηζηήξ ειπεζνίαξ (Block & West, 2013). Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

ηαηαπςνείηαζ ημ αίςια δεκ είκαζ μφηε βναιιζηυξ, μφηε θεηηζηυξ ςξ πνμξ ηδκ έηθναζή 

ημο (Bedard-Gilligan, Zoellner & Feeny, 2017). Ζ ικήιδ απεκενβμπμζείηαζ ηαεχξ ημ 

άημιμ απμζοκδέεηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ή εζηζάγεζ ζηδκ επζαίςζή ημο ηαζ ηα υζα αζχκεζ 

ηαηαπςνμφκηαζ ιε ηδ ιμνθή έκημκςκ αζζεήζεςκ ή εζηυκςκ (Booker, Fivush, Graci, 

Heitz, Hudak et. al., 2020). Δκχ δδθαδή ημ ζοιαάκ ελαημθμοεεί κα ηαηαβνάθεηαζ, δ 

ακηίθδρδ θαίκεηαζ κα ιμοδζάγεζ ή κα παναπμζείηαζ (Ford, 2018). Ζ έθθμβδ ηςδζημπμίδζδ 

ηδξ ικήιδξ απεκενβμπμζείηαζ ηαζ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια επζζηνέθεζ ζε 

αζζεδηδνζαηέξ ηαζ εζημκζηέξ θυνιεξ ικήιδξ, πμο απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ανπζηχκ ζηαδζχκ γςήξ (Romero-Martinez, Lila & Moya-Albiol, 2021). Γεςβναθζηά 

ιζθχκηαξ, ημ ηέκηνμ βθχζζαξ ημο εβηεθάθμο είκαζ πμθφ ιαηνζά ημπμεεηδιέκμ απυ ημ 

ηέκηνμ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εκηεθχξ απμζοκδεδειέκα (Currie, Saleem, 

Straiton, Macmullen-Price, Warren & Craven, 2016).      

Ζ κεονμεπζζηήιδ ακαθένεηαζ ζε δφμ λεπςνζζηά είδδ αοημβκςζίαξ (Evans & 

Coccoma, 2014). Σμ πνχημ είδμξ ακαθένεηαζ ζε εηείκδ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα δζαηδνμφιε 

ηδκ αίζεδζδ ημο εαοημφ ιαξ ζημ πνυκμ, εκχ ημ δεφηενμ ζε εηείκδ πμο εββνάθεζ ημκ 

εαοηυ ιαξ ζηδκ πανμφζα ζηζβιή (Dunlop & Walker, 2013). Ζ πνχηδ, εηείκδ δδθαδή ημο 

αοημαζμβναθζημφ εαοημφ, είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ειπεζνζχκ ηαζ ηδ 

ζφκεεζή ημοξ χζηε κα παναπεεί ηεθζηά ιζα ζοκεηηζηή αθήβδζδ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδ 

βθχζζα (Jaeger, Lindblom, Parker-Guilber & Zoellner, 2014). Ζ αθήβδζδ ηνμπμπμζείηαζ 

ηαεχξ εηθένεηαζ, ηαεχξ δ ακηίθδρδ αθθάγεζ ηαζ ηαεχξ εκζςιαηχκμκηαζ ζοκεπχξ κέα 

ζημζπεία ζε αοηή. Ζ δεφηενδ, αθμνά ηδκ αοημβκςζία απυ ζηζβιή πνμξ ζηζβιή, εηείκδ 

δδθαδή πμο έπεζ ςξ αάζδ ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ δεκ εηθνάγεηαζ ιε θυβζα (Brewin, 2014). 

Καευηζ δ βθχζζα πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα αθδβδεεί ηα ενεείζιαηα, πμο παίνκμοιε απυ 

ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ ηαζ υπζ βζα κα πανημβναθήζεζ ηα ααεφηενα ζοκαζζεήιαηά ιαξ, μζ 

αθδβήζεζξ ηςκ αηυιςκ πμο έπμοκ επζαζχζεζ ηναοιαηζηχκ βεβμκυηςκ, πμθφ ζοπκά είκαζ 

ηαηαηενιαηζζιέκεξ, πάκμοκ δδθαδή ααζζηά βκςνίζιαηα ιζαξ βναιιζηήξ αθήβδζδξ υπςξ 
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είκαζ δ ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ, δ ζπέζδ ιεηαλφ αίηζμο ηαζ αζηζαημφ, δ χνα ηδξ διέναξ ή 

θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ημ ζοιαάκ (Barani, 2019). Οζ αθδβήζεζξ εκδέπεηαζ κα θακμφκ 

ανπζηά ανηεηά αηαηακυδηεξ, πθήνςξ εκανιμκζζιέκεξ ιε ηδκ ηαηαηενιαηζζιέκδ εζηυκα 

πμο θένεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ημ άημιμ έπεζηα απυ ιζα ηναοιαηζηή ειπενζία, εκχ 

πανάθθδθα ηαηαηθφγεηαζ απυ θυαμ ή κηνμπή ιδκ βκςνίγμκηαξ πχξ κα ηζξ πνμζεββίζεζ 

(Clark, Classen, Fourt & Shetty, 2014).        

Ζ φπανλδ εκυξ αζθαθμφξ πενζαάθθμκημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πανμπή πνυκμο 

απμηεθμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ααζίγεηαζ δ ακαγήηδζδ βζα ιζα 

εκμπμζδιέκδ αθήβδζδ, ζηακή κα αμδεήζεζ ημ άημιμ κα ηάκεζ ακαζηυπδζδ ηςκ υζςκ έπεζ 

αζχζεζ (Briere & Scott, 2013). Μέζς ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ζοκεπχξ ιέζς ηδξ ακααίςζδξ 

έκημκςκ ηαζ μδοκδνχκ ζοκαζζεδιάηςκ, μζ ικήιεξ ακαηαθμφκηαζ απυ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ 

ιένμξ ημο εβηεθάθμο, μκμιάγμκηαζ ηαζ επελενβάγμκηαζ ιέζς ηςκ θελέςκ ηαζ ηεθζηά ημ 

άημιμ ηαηάθενκεζ κα ηζξ ακαβκςνίζεζ ηαζ κα ηζξ ηαηαπςνήζεζ ςξ αζςιέκδ ειπεζνία ημο 

αοημαζμβναθζημφ εαοημφ, ιε ζοκεηηζηή αθήβδζδ (Goodman, Sullivan, Serrata, Perilla, 

Wilson, et.al, 2016).          

  Καηά ζοκέπεζα ζοκδέεηαζ θμζπυκ δ αοημαζμβναθζηή αοημβκςζία, ιε ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ημιιάηζ ημο εβηεθάθμο, αμδεχκηαξ ημ άημιμ κα εκημπίζεζ ηδκ πδβή 

ηςκ ροπζηχκ ηαζ ζςιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο πενζβνάθδηακ ηαζ πζμ πάκς, 

ζδιαημδμηχκηαξ έηζζ ηδκ ανπή ακαβκχνζζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ςξ ζήιαηα 

πνμαθδιάηςκ πμο απαζημφκ ηδκ άιεζδ πνμζμπή ημο (Saar-Ashkenazy, Veksler, Guez, 

Jacob, Shelef, et.al, 2016; Van Der Kolk; Herman, 2015; Saint Arnault, 2017; Scaer, 

2014).  

Αλάξξσζε από ην ηξαύκα 

Ζ ακάννςζδ απυ ημ ηναφια ζοιααίκεζ ιέζα ζε έκα πθαίζζμ ζπέζδξ (Badenoch, 

2017). Δίηε αοηή είκαζ μζημβεκεζαηή, εεναπεοηζηή ή ημζκμηζηή, πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

επακαζφκδεζδ ηδξ βοκαίηαξ ιε ημ ζχια, ημ ζοκαίζεδια ηαζ ημ ιοαθυ ηδξ, είκαζ δ 

δδιζμονβία εκυξ αζθαθμφξ πενζαάθθμκημξ (Saint Arnault & O‘Halloran, 2015). Μέζα 

εηεί κζχεεζ πνμζηαηεοιέκδ απυ ημ αίζεδια ηδξ κηνμπήξ, ημ θυαμ ηδξ ηνζηζηήξ ή ημο 

ζηίβιαημξ (Lewis, Henriksen & Watts, 2015).      
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 ηδκ πμνεία ακάννςζδξ απυ ημ ηναφια, ημ άημιμ ανπίγεζ ζηαδζαηά κα 

ακαζοβηνμηεί ηδκ ακηίθδρή ημο, απμηαεζζηχκηαξ ηδ ζπέζδ ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ, 

ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ημζκυηδηα πμο ημ πενζηθείεζ (Kurtz, 2018). Ακάννςζδ ζδιαίκεζ 

επακαζφκδεζδ ιε ημοξ ακενχπμοξ βφνς ημο (Sinko, James & Hughesdon, 2021). Ζ 

επακέκςζδ ιε άημια ηαζ ιένδ πμο ημ ηάκμοκ κα κζχεεζ μζηεία, απμηεθμφκ ηδ ααζζηυηενδ 

πνμζηαζία απέκακηζ ζημ αίζεδια απεζθήξ (Goldsmith, Gerhart, Chesney, Bruns, 

Kleinman & Hood, 2014).          

Ζ επάνηεζα ημο δζηηφμο οπμζηήνζλδξ επζδνά ηαεμνζζηζηά ζημ ηναφια πμο θένεζ 

(Ahmad, Rai, Petrovic, Erickson & Stewart, 2013). Μζα θςκή πμο ηαεδζοπάγεζ ή ιζα 

αβηαθζά ιπμνεί κα ανημφκ, βζα κα δνειήζμοκ ημκ ηνυιμ πμο αζχκεζ ιζα βοκαίηα πμο 

ακαννχκεζ απυ ημ ηναφια ηδξ ηαημπμίδζδξ (Tseris, 2013). Οζ ηαημπμζδηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ, έπμκηαξ θάαεζ πχνα ζε έκα ιένμξ θαζκμιεκζηά μζηείμ ηαζ αζθαθέξ, υπςξ 

αοηυ ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ, ηαεζζημφκ ημ λεπέναζια ημο αζχιαημξ 

δοζημθυηενμ κα επζηεοπεεί, ηαεχξ δφημθα βίκεηαζ ακηζθδπηυ πχξ ηα άημια πμο ιαξ 

αβαπμφκ ηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα κα ζηέημκηαζ δίπθα ιαξ, ηαηαθήβμοκ κα ιαξ πθδβχκμοκ 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ (Saint Arnault & O‘Halloran, 2015).     

 ηδκ μθζηή ακάηαιρδ ηαζ ζηδ εεναπεία ηεθζηά απυ ημ ηναφια, ημ άημιμ πνέπεζ 

κα ηαηαθένεζ κα ηαηακμήζεζ ζε αάεμξ ημκ πυκμ πμο αζζεάκεηαζ. Ζ ακάννςζδ ημο 

ιοαθμφ ηαζ ημο ζχιαημξ, πνμτπμεέηεζ υηζ ημ άημιμ εα ηαηαθένεζ κα αθεεεί, 

απμηζκάγμκηαξ ημ θυαμ ημο ζηζβιαηζζιμφ (Maghsoudi, 2018). Θα κζχζεζ δδθαδή 

αζθαθέξ κα ζοκδεεεί ιε άημια βφνς ημο ηαζ απμθαιαάκμκηαξ ημ αίζεδια ηδξ 

αζθάθεζαξ, κα κζχζεζ ζηακυ κα επζζηνέρεζ ζηζξ ακαικήζεζξ ημο πανεθευκημξ εηείκεξ πμο 

έκζςζε ηεθείςξ ααμήεδημ (Saint Arnault & Sinko, 2019).     

 Ζ ακηζιεηχπζζδ ηαζ δ επελενβαζία ημο πανεθευκημξ απαζηεί ημονάβζμ, δεζιμφξ 

ειπζζημζφκδξ ηαζ ζοκηνμθζηυηδηαξ, υπμο ημ άημιμ εα κζχζεζ υηζ ιπμνεί κα ιμζναζηεί ηα 

ζοκαζζεήιαηά εοιμφ ηαζ θυαμο πμο θένεζ ηαζ κα αθμοβηναζηεί ηα ιδκφιαηα ημο 

εβηεθάθμο ημο (Matheson, Daoud, Hamilton-Wright, Borenstein, Pedersen & O‘ Campo, 

2015). Ζ απμιυκςζδ απυ ημκ ίδζμ ιαξ ημκ εαοηυ, πμθφ δφζημθα ιπμνεί κα πενζβναθεί ιε 

θέλεζξ  (Staniloiu & Markowitsch, 2012).  Νζχεμκηαξ υιςξ υηζ έπεζ ακενχπμοξ βφνς ημο 

πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ μθυηδηά ημο, ιπμνεί κα κζχζεζ αζθαθέξ, χζηε κα ελενεοκήζεζ 
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ηεθζηά ημιιαηζαζιέκεξ ηαζ μδοκδνέξ ειπεζνίεξ, πμο απέηνοπηε απυ ημκ ίδζμ ημο ημκ 

εαοηυ, ζε ιζα πνμζπάεεζα απμθοβήξ (Saint Arnault & O‘Halloran, 2014). Ζ επζαζχζαζα 

αθδβμφιεκδ ηδκ ηναοιαηζηή ειπεζνία, κζχεεζ ηεθζηά θζβυηενμ απμιμκςιέκδ, ηαεχξ δ 

ενχηδζδ ημο βζαηί οπμθένεζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, απμηηά ιζα ελήβδζδ, ζηακή κα πανάλεζ 

κυδια (Thomas, 2014). Δζδζηά ζημ πθαίζζμ ηδξ εεναπείαξ, πθδζζάγεζ ημ ηναφια, 

ενπυιεκδ ηαεαοηυ ημκ ηνυπμ ημκηά ζημκ εζςηενζηυ ηδξ ηυζιμ ηαζ ηα ααεφηενα 

ζοκαζζεήιαηά ηδξ (Kelly, 2015).         

 Ζ αθήβδζδ απμηεθεί ααζζηυ ενβαθείμ ζηδ δζαδζηαζία αοηή. Σα ηαημπμζδηζηά 

αζχιαηα ηαζ υζμ πυκμ αοηά επζθένμοκ, ακαβκςνίγμκηαζ ιέζς ημο θυβμο ηαζ ηεθζηά, 

μκμιάγμκηαζ (Mullet, Akerson & Turman, 2013). Ζ απυδμζδ ηαηδβμνζχκ, ιεζχκεζ 

ζηαδζαηά ηα ζοκαζζεήιαηα εκμπήξ, κηνμπήξ ηαζ αοημηαηδβμνίαξ πμο θένεζ δ 

επζαζχζαζα (Thaggard & Montayre, 2019). Ζ ακάηθδζδ ηςκ ειπεζνζχκ ηαζ δ πζεακυηδηα 

κα ηαηαηθεζζηεί απυ ζοκαζζεήιαηα θυαμο ή εοιμφ ημ άημιμ είκαζ πζμ εφημθα κα 

ακαθενεμφκ, απυ ημ κα ηαηαθένεζ ημ άημιμ κα πανημβναθήζεζ ηαζ ηεθζηά κα απμηοπχζεζ 

ηδκ πνμζςπζηή ημο εζςηενζηή πναβιαηζηυηδηα, εκηάζζμκηαξ ηεθζηά ηδκ ειπεζνία αοηή, 

ζηδκ αθήβδζδ ηδξ γςήξ ημο (Dutton, Bermudez, Matas, Majid & Myers, 2013). Ζ 

επζαζχζαζα αθδβμφιεκδ ηδκ ηναοιαηζηή ειπεζνία, κζχεεζ ηεθζηά θζβυηενμ 

απμιμκςιέκδ, ηαεχξ δ ενχηδζδ ημο βζαηί οπμθένεζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, απμηηά ιζα 

ελήβδζδ (Van Der Kolk; Herman, 2015; Saint Arnault, 2017). 

 

Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο  

Με ημκ υνμ «ακεεηηζηυηδηα» (resilience) πενζβνάθεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ 

άημιμ ηαηαθένκεζ κα ακηαπελέθεεζ ζε ηναοιαηζηά ηαζ ζηνεζζμβυκα βεβμκυηα 

ζηακμπμζδηζηά ηαζ πςνίξ κα ηζκδοκεφεζ υηζ εα ακαπηφλεζ ροπζηή κυζμ (Atari-Lhan, 

Gerstein, Herz, Varner, Brasfield & Deogracias-Schleich, 2021). Πνυηεζηαζ βζα έκακ υνμ 

πμο απμηηά δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ ζηδ αζαθζμβναθία (Etengoff, 2020). Ζ πνμζπάεεζα 

δδιζμονβίαξ εκυξ ζοιπαβμφξ αθθά ηαζ πμθζηζζιζηά εοαίζεδημο υνμο πμο εα ηαηαθένεζ 

κα ειπενζηθείεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ παναβυκηςκ, πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ 

ακεεηηζηυηδηα ημο ηάεε αηυιμο, μδδβεί πμθθμφξ ενεοκδηέξ ζηδ ζφθθδρή ημο ςξ ηάηζ 
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ιεηααθδηυ (Southwick, Bonnano, Masten, Panter-Brick & Yehuda, 2014). Ζ 

ακεεηηζηυηδηα δδθαδή ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ελάνηδζδ ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο θένεζ ημ 

ίδζμ ημ άημιμ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ έηαζημηε πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ιε ημ μπμίμ 

αθθδθεπζδνά, αθθά ηαζ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ημ δζαεέζζιμ οπμζηδνζηηζηυ 

ημζκςκζηυ δίηηομ (Jenney, Alaggia & Niepage, 2016; Fedina et. al., 2017). Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δ ακεεηηζηυηδηα επδνεάγεηαζ απυ ημοξ ιδπακζζιμφξ ακηζιεηχπζζδξ ημο 

αηυιμο, ηα ημζκςκζηά δίηηοα, ημοξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ, ηδκ ακηίθδρδ ημο 

άβπμοξ ηαζ άθθμοξ βκςζηζημφξ πανάβμκηεξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ 

εηάζημηε πμθζηζζιζηυ, εεκμηζηυ, ενδζηεοηζηυ πενζαάθθμκ, επζδνά ζηα παναπάκς, 

απμδζδχκηαξ ηάεε θμνά ιζα λεπςνζζηή πνμζά ζημ πχξ υθα αοηά ζοιαάθμοκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ ημο αηυιμο (Crann & Barata, 2015).  

 ε ιζα πνμζπάεεζα κα απμιαηνοκεμφιε απυ ημ ζηεκυ μνζζιυ ηδξ ροπζηήξ 

ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ υπςξ ακαθένεζ μ Papadopoulos (2015), δ πανμφζα ένεοκα 

πνμζπαεεί κα πανημβναθήζεζ ηζξ εκδείλεζξ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ηδξ εηάζημηε βοκαίηαξ 

ηαζ εκ ηέθεζ κα πνμζδζμνίζεζ ηα ακεεηηζηά ζημζπεία πμο ηδ παναηηδνίγμοκ, πανά κα 

μνίζεζ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ςξ έκα ζοκεηηζηυ αθήβδια. Ζ επζθμβή αοηή πνμηφπηεζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ ηα άημια θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ ζδιάδζα ακεεηηζηυηδηαξ, ηα μπμία 

ζοκοπάνπμοκ ιε ζδιεία ηνςηυηδηαξ (Uekusa & Matthewman, 2017). Κάηζ ηέημζμ 

ακαδεζηκφεζ πςξ μζ δφμ αοηέξ πθεονέξ αθθδθεπζδνμφκ ηαζ ζοκοπάνπμοκ, πςνίξ κα 

ζδιαίκεζ πςξ δ ειθάκζζδ ηδξ ιίαξ απμηθείεζ ηδκ φπανλδ ή ηδκ ελέθζλδ ηδξ άθθδξ 

πθεονάξ (Wegnelius & Petersson, 2018). Δζδζηά βζα ημ ιεηακαζηεοηζηυ ζοβηείιεκμ, υπμο 

μζ πνμηθήζεζξ είκαζ ηαεδιενζκέξ, ημ ηναφια ζοκοπάνπεζ ιε ημ άβπμξ ηδξ επζαίςζδξ ή ημ 

ναηζζζιυ πμο ιπμνεί κα αζχκεζ ημ άημιμ (Clauss-Ehlers, Chiriboga, Hunter, Roysircar & 

Tummala-Narra, 2019). Οζ ιζηνέξ κίηεξ ζηδκ πμνεία ακάννςζδξ ηδξ βοκαίηαξ απυ ιζα 

ηαημπμζδηζηή ζπέζδ, ζοκοπάνπεζ ιε ηδκ αβςκία ηδξ ενβαζζαηήξ ή ζηεβαζηζηήξ 

απμηαηάζηαζδξ (Schaefer, Howell, Schwartz, Bottomley & Crossnine, 2018). Ζ 

πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ ηαθθζένβεζα εεηζηχκ πθεονχκ ημο εαοημφ, εκδέπεηαζ κα 

ζοιααδίγεζ ιε ημκ ααεφ πυκμ ή αηυια ημκ απμπνμζακαημθζζιυ ημο αηυιμο ζε άθθεξ 

πθεονέξ ηδξ γςήξ ημο (Παπαδυπμοθμξ, 2019).     
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Ζ φπανλδ εκδείλεςκ ακεεηηζηυηδηαξ ζε βοκαίηεξ πμο έπμοκ αβεζ απυ 

ηαημπμζδηζηή ζπέζδ, ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ, ημο ptsd ηαζ 

ημο άβπμοξ (Etengoff, 2020). Ζ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ακεεηηζηχκ ζημζπείςκ ημο αηυιμο 

ιε ηδκ ροπζηή ημο ηαηάζηαζδ έπεζηα απυ ημ αίςια ηδξ έιθοθδξ αίαξ, ηαεμνίγμοκ ηεθζηά 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηαπελένπεηαζ ζημ ηναφια ιζαξ ηέημζαξ ειπεζνίαξ (Baird, 

Alaggia & Jenney, 2019).   

 

4
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Κνηλσληθά δίθηπα θαη ζπκπεξηθνξέο αλαδήηεζεο βνήζεηαο  

Ζ ύπαξμε θαη ε ζεκαζία ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

Ζ φπανλδ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ δδ, εηείκδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηα 

ημζκςκζηά δίηηοα ημο αηυιμο, επζδνά ηαεμνζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ροπζηήξ 

ακεεηηζηυηδηαξ ημο αηυιμο (Lee, Hong, Zhou et al., 2020). Σμ επίπεδμ ημζκςκζηήξ 

οπμζηήνζλδξ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε παιδθά ή ορδθά επίπεδα 

ακεεηηζηυηδηαξ ακηίζημζπα (Domhardt, Münzer, Fegert & Goldbeck, 2015). Άημια πμο 

έπμοκ ανεεεί ακηζιέηςπα ιε ημ ηναφια, ειθακίγμοκ ηαθφηενδ εζηυκα ακεεηηζηυηδηαξ, 

ζηζξ πενζπηχζεζξ εηείκεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε έκα εονφ ημζκςκζηυ δίηηομ. Δζδζηυηενα ηαζ 

χζηε κα ιεηνδεεί δ ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ πμο ιπμνεί κα απμθαιαάκεζ ή κα απμηθείεηαζ 

απυ αοηήκ έκα άημιμ, θαιαάκμκηαζ οπυρδ πανάβμκηεξ υπςξ ημ ιέβεεμξ ημο ημζκςκζημφ 

δζηηφμο, δ ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία ημ άημιμ ένπεηαζ ζε επαθή ιε αοηυ, ηαεχξ ηαζ δ 

πμζυηδηα ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ οπμζηήνζλδξ πμο θαιαάκεζ δζαιέζμο ηςκ δζηηφςκ αοηχκ 

(Li, Dong & Kong, 2021). οκεπχξ, έπεζ απμηοπςεεί ενεοκδηζηά πςξ άημια πμο έπμοκ 

οπμζηεί έιθοθδ αία ηαζ πανμοζζάγμοκ ορδθά επίπεδα ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ, 

ειθακίγμοκ θζβυηενεξ πζεακυηδηεξ κα ειθακίζμοκ ηαηάεθζρδ, ζοιπηχιαηα 

ιεηαηναοιαηζημφ, άβπμοξ ηαζ αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ, ζε ζπέζδ ιε εηείκα ηα μπμία 

ειθακίγμοκ ιζηνυηενδ ζοιιεημπή ή αθθδθεπίδναζδ ιε ημζκςκζηά δίηηοα Σαοηυπνμκα, 

ειθακίγμοκ ορδθυηενμοξ δείηηεξ ιεηαηναοιαηζηήξ ακάπηολδξ (Shakespeare-Finch, Rees 

& Armstrong, 2015). Σαοηυπνμκα έπεζ απμηοπςεεί ενεοκδηζηά ακ ηαζ ζε ζαθχξ 

ιζηνυηενμ ααειυ, μ ζοζπεηζζιυξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηδξ φπανλδξ ημζκςκζημφ 

δζηηφμο, ηςκ επζπέδςκ ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ ημο αηυιμο 
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(Reyes, Serafica, Cross, Constantino & Arenas, 2018). Πχξ δδθαδή εζςηενζημί (ροπζηή 

ακεεηηζηυηδηα) ηαζ ελςηενζημί πανάβμκηεξ (φπανλδ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ), 

ηαηαπναΰκμοκ ή εκηείκμοκ ηζξ ροπζηέξ δοζημθίεξ ημο αηυιμο πμο έπεζ οπμζηεί έιθοθδ 

αία (Machisa, Christofides & Jawkes, 2018). Ζ αίζεδζδ ημο αηυιμο υηζ ζοκδέεηαζ 

(feeling of connectedness) υκηςξ ιε άημια ημο ημζκςκζημφ δζηηφμο ημο, υηζ υκηςξ ιπμνεί 

κα ακαγδηήζεζ αμήεεζα ζε αοηά εάκ πνεζαζηεί, ηαεχξ ηαζ ημ ακ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ 

οπμζηδνζηηζηά ηα δίηηοα ηδξ μζημβέκεζαξ, ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηςκ θίθςκ είκαζ 

πανάβμκηεξ, πμο ελαζθαθίγμοκ ηδ εςνάηζζή ημο ζε ζπέζδ ιε ηναοιαηζηά βεβμκυηα πμο 

έπεζ αζχζεζ ηαζ υπζ ημ ιέβεεμξ ημο ημζκςκζημφ δζηηφμο ηαεαοηυ (Schultz, Cattaneo, 

Sabina, Brunner, Jackson & Serrata, 2016). Ακ ηαζ ηα επίπεδα ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ 

θαίκεηαζ κα επζδνμφκ ακαημοθζζηζηά ζοκμθζηά ζηζξ επζπηχζεζξ ηδξ έιθοθδξ αίαξ, δεκ 

απμηοπχκεηαζ ζηαηζζηζηά ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ιε απμηέθεζια κα ακαδεζηκφεηαζ δ 

ακάβηδ κα δζενεοκδεμφκ πμθζηζζιζημί πανάβμκηεξ (πκεοιαηζηυηδηα, ιδπακζζιμί 

επζαζχζδξ), ηαεχξ ηαζ μζ εηάζημηε δμιζημί πανάβμκηεξ (πνυζααζδ ζε οπδνεζίεξ, 

κμιζιμπμζδηζηά έββναθα ηηθ) (Orjiako, 2013). Ζ ιέηνδζδ ηςκ επζπέδςκ ροπζηήξ 

ακεεηηζηυηδηαξ ζε μιάδεξ υπςξ εηείκδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ, εα απμηφβπακε κα 

απμηοπχζεζ ηδ ζοκμθζηή εζηυκα εάκ δεκ θάαεζ οπυρδ ηα δμιζηά ηαζ ακηζηεζιεκζηά 

ειπυδζα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή, πανάθθδθα ιε ηα δζαθμνεηζηά 

ηναοιαηζηά αζχιαηα πμο εκδέπεηαζ κα έπμοκ ένεεζ ακηζιέηςπεξ ζηδκ πνμζςπζηή ημοξ 

γςή (Luthar, Cicchetti & Becker, 2003; Hahn & Postmus, 2014). Πανάβμκηεξ υπςξ αοημί 

ηδξ μζημβέκεζαξ, ηδξ ημζκυηδηαξ, μζ πμθζηζζιζηέξ ηαζ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ 

αθθδθεπζδνμφκ δοκαιζηά ιε ηδκ αημιζηή δοκαηυηδηα ηδξ ηάεε ιζαξ κα λεπενάζεζ 

ηναοιαηζηά βεβμκυηα (Sinko, Bruns, O‘Halloran & Saint Arnault, 2019). Δπζθέβμοιε κα 

δμφιε ηδκ ακεεηηζηυηδηα υπζ ζακ ηάηζ ζηαηζηυ, αθθά ζακ ιζα δζαδζηαζία εκ ελεθίλεζ, 

υπμο δζανηχξ πνμηφπημοκ εοαθςηυηδηεξ, δοκάιεζξ, ακαπηολζαηέξ, πμθζηζζιζηέξ, 

ημζκςκζηέξ ιεηααάζεζξ ζηδκ γςή ημο αηυιμο ηαεχξ ηαζ ιέζα ζε ηναοιαηζηέξ ηαζ 

ζηνεζζμβυκεξ ζηζβιέξ (Buse, Bernacchio & Burker, 2013). Σαοηυπνμκα, ημ ηζ μνίγεηαζ ζε 

ηάεε ημοθημφνα ςξ αίαζμ, ιαξ θένκεζ ακηζιέηςπεξ ιε έκα ελαζνεηζηά εοαίζεδημ δίθδιια, 

υπμο πνάλεζξ αίαξ ακάθμβα ιε ημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, εκδέπεηαζ κα ιδκ μνίγμκηαζ ςξ 

ηέημζεξ, ιε απμηέθεζια ηδ δοζημθία μνζζιμφ ημοξ απυ ηδ άημιμ πμο ανίζηεζ ημκ εαοηυ 

ημο ζε ιζα ηέημζα ζοκεήηδ (Krahé, 2019).     
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Δπζπθέμκ, ζπεηζηά ιε ηδκ νεοζηυηδηα ημο πενζεπμιέκμο ηδξ εηάζημηε έκκμζαξ, 

αηυια ηαζ μ ίδζμξ μ μνζζιυξ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ, ιπμνεί κα δζαθένεζ ζδιακηζηά ακάθμβα 

ιε ημ εηάζημηε πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ (Fletcher & Sarkar, 2013). ηζξ αθδβήζεζξ ηςκ 

επζγδζαζχκ απυ ηδκ έιθοθδ αία, αλίγεζ κα δςεεί ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε εηείκεξ ηζξ ζηζβιέξ 

ηδξ γςήξ ημοξ, πμο απμηέθεζακ ζδιείμ ηαιπή βζα ημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ 

ηάπμζα αζχιαηά ημοξ υηακ ζοιααίκμοκ ή αθμφ έπμοκ πθέμκ λεθφβεζ απυ αοηά (Gray, 

Mendelsohn & Omoto, 2015). ε αοηά πνμζηίεεηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο ζοζηήιαημξ 

αλζχκ ηαζ πεπμζεήζεςκ, ημο νυθμο ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκς δζηηφςκ ιέζα ζηα μπμία ηζκείηαζ ημ άημιμ (Schubert, Punamäki, Suvisaari 

et al, 2019). Πμθζηζζιζηέξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα ανίζημκηαζ ζε άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιεηά απυ έκα ηναοιαηζηυ βεβμκυξ, ηαεχξ δ αίζεδζδ ημο εαοημφ, δ ζπέζδ ημο 

ιε ημκ ηυζιμ ηαζ δ θφζδ ημο ηναφιαημξ απμηημφκ δζαθμνεηζηά κμήιαηα ακάθμβα ιε ημ 

εηάζημηε πμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ (Sinko & Saint Arnault, 2020). ε ημοθημφνεξ ιε 

ημθθεηηζαζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ, δ ακάβηδ βζα δζαηήνδζδ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ή ηςκ 

δεζιχκ ιε ηδκ ημζκυηδηα, ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ άβπμξ ηαζ απμιυκςζδ ζε ηάπμζα 

πμο αίςζε ημ ηναφια ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ήνεε ακηζιέηςπδ ιε ηα ζηενευηοπα βζα ηδκ 

ακάβηδ δζαηήνδζδξ ημο μζημβεκεζαημφ ζπήιαημξ (Lee & Hadeed, 2009). Πμθθέξ ένεοκεξ 

έπμοκ ακαδείλεζ υηζ ηέημζεξ πνμζδμηίεξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ ςξ ζφγοβμ, 

ιπμνμφκ κα απμαμφκ απμηνεπηζηέξ ζηδκ ακαγήηδζδ ημο αηυιμο βζα αμήεεζα, 

ζοκηεθχκηαξ ηεθζηά ζηδ εοιαημπμίδζδ ηαζ ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ βοκαίηαξ (Lelaurain, 

Graziani & Lo Monaco 2017). Παναδμζζαζηέξ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ 

βοκαίηαξ, ζοκηεθμφκ ζηδκ πεναζηένς θηςπμπμίδζή ηδξ ηαεχξ ηαζ ζε ιζα θοζζημπμίδζδ 

ηδξ αίαξ, πμο ακαπανάβεζ ηεθζηά ημ ζηίβια βζα υζεξ επέθελακ κα ζπάζμοκ ηδ ζζςπή ημοξ 

(Satyen, Rogic & Supol, 2019; Saint Arnault, 2009; Van DerKolk 2007).    

 Ακηζθαιαακυιαζηε δδθαδή ημ πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ κα θδθεμφκ οπυρδ μζ 

πμθζηζζιζημί πανάβμκηεξ, χζηε κα ιπμνέζεζ κα απμηοπςεεί υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενα ημ 

ηζ αμδεά ή υπζ ζηδκ ακάπηολδ ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ έπεζηα απυ ημ ηναφια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ (Shannon, Wieling, Simmelink-McCleary & Becher, 2015). ημ ίδζμ 

πκεφια, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαζ δ ίδζα δ δζάβκςζδ ημο PTSD αθμνά ηζξ δοηζηέξ 

ημζκςκίεξ, ηαζ πμθθέξ θμνέξ μζ ζςιαηζημί πυκμζ βζα πανάδεζβια ιπμνεί κα απμηεθμφκ 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ άημιμ εηθνάγεζ ηδ δοζθμνία ημο ή ηδκ «ηαηάεθζρδ» (Saint 
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Arnault & Kim, 2008).          

 Σαοηυπνμκα ιε ημ ηναφια ηδξ ηαημπμίδζδξ, μθείθεζ κα ακαβκςνζζηεί ηαζ ημ 

ηναφια ηδξ ιεηακάζηεοζδξ, ημ μπμίμ επδνεάγεζ άιεζα ηδκ αίζεδζδ ημο εαοημφ ηαζ ημ 

πχξ ημ άημιμ ηαηαθένκεζ ή απμηοβπάκεζ ζημ κα δζαηδνήζεζ ιζα εεηζηή ζηάζδ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ αοημεζηυκα ημο ηαζ ηζξ ναηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ή ηα εεζιζηά ειπυδζα πμο 

ιπμνεί κα ζοκακηά ζηδκ ηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ (Lor, Rodolfa & Limberg, 2017). 

Δζδζηυηενα βζα ηα εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο ακαγδημφκ αμήεεζα ζε οπδνεζίεξ 

οπμζηήνζλδξ ή πνεζάγεηαζ κα ζοκενβαζημφκ ιε ηζξ ανπέξ βζα ηδκ οπυεεζή ημοξ, ηα 

επίπεδα ακεεηηζηυηδηαξ ηαεμνίγμκηαζ άιεζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ αοηή ηαζ δ 

πμζυηδηα ηςκ πανμπχκ, ηςκ θφζεςκ ή ηςκ ειπμδίςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ πνμάβεζ ή 

οπμζηάπηεζ ηδκ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα (Fedina η.α., 2017; Van DerKolk 2007).  

Ο ξόινο ησλ θνηλνηήησλ 

Οζ ημζκυηδηεξ, απμηεθμφκ πδβή ζηήνζλδξ ηαζ πανμπχκ βζα ημ άημιμ, ηαοηυπνμκα 

υιςξ ιπμνμφκ κα εκηείκμοκ ημ άβπμξ ηαζ ηδ δοζθμνία πμο ιπμνεί κα αζχκεζ (Du Plooy, 

Lyons & Kashima, 2020). Σδ ζηζβιή πμο ίζςξ δ φπανλδ εκυξ οπμζηδνζηηζημφ δζηηφμο κα 

είκαζ πζμ ακαβηαία απυ πμηέ, δ ζηζβιή εηείκδ δδθαδή ημο ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ, ιπμνεί 

κα δδιζμονβδεεί ηαζ δ πζμ ααεζά νήλδ ιεηαλφ εηείκμο ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ. (Schackner, 

Weiss, Edwards & Sullivan, 2021). Ο ηνυπμξ πμο εα ακηζθδθεεί ηαζ εα επζθέλεζ κα 

απακηήζεζ ημ εονφηενμ ημζκςκζηυ δίηηομ ημο αηυιμο ζημ ηναφια ημο, ιπμνεί κα 

ηθμκίζεζ ηδκ πίζηδ ημο ζηδκ ημζκυηδηα αοηή, εάκ δ ακηζιεηχπζζδ είκαζ ηέημζα πμο 

ειπμδίγεζ ηδκ πνυζααζή ημο ζε ακαβηαίεξ πδβέξ οπμζηήνζλδξ (Fleming & Resick, 2016; 

Tummala - Narra , 2021). ε ημζκυηδηεξ υπμο δ ζζςπή βφνς απυ αίςιαηα υπςξ αοηυ ηδξ 

ηαημπμζήζδξ απμηηά παναηηήνα πμθζηζζιζηυ ηαζ ηεθζηά δμιζηυ, δ δζάννδλή ηδξ 

εκδέπεηαζ κα επζθένεζ ημ ζηζβιαηζζιυ έςξ ηαζ ημκ ελμζηναηζζιυ ημο αηυιμο. (Brown, 

2012).   

Πζμ ζοβηεηνίιεκα, δ απμηάθορδ εκυξ ηέημζμο αζχιαημξ ακάθμβα ιε ημ εηάζημηε 

πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, δφκαηαζ κα επζθένεζ ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ ζοκέπεζεξ (Ullman 

& Peter-Hgene, 2014). ε ηάπμζεξ ημοθημφνεξ ηνίκεηαζ δφζημθμ, έςξ ηαζ επζηίκδοκμ βζα 

ηδκ επζαζχζαζα κα απμηαθφρεζ ιζα ηέημζα ειπεζνία (Chang, Wachter, Kappas, Brown, 
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Messing, et.al., 2020). Ζ εκδεπυιεκδ βκςζημπμίδζδ ημο αζχιαημξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ 

ιέπνζ ηαζ ζημκ ημζκςκζηυ ηδξ ελμζηναηζζιυ, εάκ αοηυ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ αιθζζαδηεί ηζξ 

εηάζημηε πμθζηζζιζηέξ κυνιεξ (Trevillion, Hughes, Feder, Borschmann, Oram & 

Howard, 2014). Σμ αίςια ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πνμθίθ ηδξ 

ιεηακάζηνζαξ ζοβηεηνζιέκα, ιπμνεί κα επζθένεζ ιεβάθα μζημκμιζηά νίζηα (Hakimi, 

Bryant-Davis, Ullman & Gobin, 2018). ε πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ υπμο έκκμζεξ υπςξ δ 

θήιδ, δ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ κυνιεξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, απμηεθμφκ ζοκδεηζηυ 

ηνίημ βζα ηδκ ζοκμπή ηαζ ηδκ εκυηδηα ηςκ ιεθχκ ηδξ, μ ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ 

θεζημονβεί ηαεμνζζηζηά βζα ηδ δζαθφθαλδ ηςκ παναπάκς (Saint Arnault & Roles, 2012). 

Οζ πμθζηζζιζηά ηαεμνζζιέκεξ ημζκςκζηέξ κυνιεξ ηαεμνίγμοκ ηζξ επζηνεπηέξ ή  ιδ 

ζοιπενζθμνέξ, ςευκηαξ ζημ πενζεχνζμ ηα ιέθδ ηδξ ημζκυηδηαξ πμο δεκ 

ζοιιμνθχκμκηαζ, οπυααθμκηαξ ηα ζε ημζκςκζηυ έθεβπμ ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ, ζηενχκηαξ 

ημοξ πυνμοξ ηαζ ημζκςκζημφξ δεζιμφξ πμο ηνίκμκηαζ ακαβηαία βζα ηδκ επζαίςζδ ημοξ 

(Saint Arnault & Woo, 2017). Γζα ιζα ιεηακάζηνζα θμζπυκ πμο επζαίςζε ημο ηναφιαημξ 

ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε ιζα λέκδ πχνα, δ απμημπή ηδξ απυ ηδκ πμθζηζζιζηή ημζκυηδηα 

ιπμνεί κα δοζπενάκεζ ζδιακηζηά ηυζμ ηδκ ροπμθμβζηή ηδξ ακάηαιρδ, υζμ ηαζ ηδκ 

μζημκμιζηή ηδξ απμηαηάζηαζδ ηαζ αοημκμιία (Tummala - Narra ; Van DerKolk 2007; 

Saint Arnault, 2009). Αοηυ εκέπεζ ςξ ηίκδοκμ, ζημκ ακηίπμδα ηδξ απμηάθορδξ ημο 

αζχιαημξ απυ ημ άημιμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημκ ελμζηναηζζιυ ημο απυ ηδκ ημζκυηδηα, κα 

επζθέλεζ ηδκ απυηνορδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο, χζηε κα ηαηαθένεζ κα δζαηδνήζεζ ηδ ζπέζδ 

ηαζ ηδ εέζδ ημο ιέζα ζηδκ μιάδα, ιε απμηέθεζια κα ζοκηδνείηαζ ηαζ κα παναηείκεηαζ δ 

εοιαημπμίδζή ημο (Chang, Wachter, Kappas, Brown, Messing, et.al., 2020).  

 Σα άηοπα δεοηενμβεκή ημζκςκζηά δίηηοα εκηάζζμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ αημιζηχκ 

ζηναηδβζηχκ, πμο αημθμοεμφκ μζ ιεηακαζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ ζηδκ πνμζπάεεζα ηάθορδξ 

ημζκςκζηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ ακαβηχκ (Łukaszewska-Bezulska, 2020). ημ 

πενζεχνζμ ηδξ ημζκςκίαξ οπμδμπήξ, πηίγεηαζ έκαξ πανάθθδθμξ ηυζιμξ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ μ μπμίμξ ακ ηαζ ιδ μναηυξ, απανηίγεηαζ απυ δοκαιζηά δίηηοα ηα μπμία 

ειπενζηθείμοκ δζάθμνεξ πνςημαμοθίεξ, ζηναηδβζηέξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ 

αθθδθμτπμζηήνζλδξ (Παπαηγακή, 2015; Nowotny, & Pennerstorfer, 2019). Οζ ζπέζεζξ 

πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ιεηακαζηνζχκ δδιζμονβμφκ έκα πθέβια 

αθθδθεπίδναζδξ, ιε ααζζημφξ άλμκεξ ηδκ αίζεδζδ αζθάθεζαξ, ηδξ αθθδθεββφδξ ηαζ ηδξ 
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ζηαεενυηδηαξ, εκχ ζε επίπεδμ ροπμθμβζηυ επζδνμφκ εοενβεηζηά ζημ επζπμθζηζζιζηυ 

stress, ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ημ αίζεδια ιμκαλζάξ (Baig & Chang, 2020). Οζ ζπέζεζξ αοηέξ 

ιπμνεί κα απμδεζπημφκ ζςηήνζεξ ζηα ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα επζαίςζδξ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ, πανέπμκηαξ άηοπεξ θφζεζξ ηαζ ηνυπμοξ πνμζηαζίαξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή 

αζςιέκδ ακαζθάθεζα (Michail & Christou, 2016). Με μνιδηήνζμ ηδκ ημζκή ειπεζνία ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα κα λεπενάζμοκ ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ 

ζηδ πχνα οπμδμπήξ, ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ακάβηδ βζα ηδ δδιζμονβία ζοκδέζεςκ, 

δδιζμονβμφκηαζ ηεθζηά ηυθπμζ ζοκαζζεδιαηζηήξ ή ηαζ οθζηήξ οπμζηήνζλδξ, ιέζα ζημοξ 

μπμίμοξ ζοβηνμημφκηαζ ζπέζεζξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ αιμζααζυηδηα, απμηεθχκηαξ 

πδβή δφκαιδξ βζα ηα ιέθδ ηδξ ημζκυηδηαξ. Ζ ημζκυηδηα πμο ακαπηφζζεηαζ ζηζξ πανοθέξ 

ηδξ ημζκςκίαξ οπμδμπήξ, ελαζθαθίγεζ ηδκ ημζκςκζηή ζοιιεημπή ηςκ αηυιςκ, 

αεθηζχκμκηαξ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ημοξ, ηαεχξ δ αίζεδζδ ημο ακήηεζκ ηαζ ημ ιμίναζια 

ηδξ ημζκήξ πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ, εκζζπφμοκ ηδκ αοημεζηυκα ημο αηυιμο (Fouskas 

η.α., 2019; Βαΐμο, 2013). 

πκπεξηθνξέο αλαδήζεο βνήζεηαο 

Πνμζπαεχκηαξ κα πνμζεββίζμοιε ημ θαζκυιεκμ ιε πμθζηζζιζηή εοαζζεδζία, 

αλίγεζ κα ακαθενεεί δ ιμκαδζηή ζηναηδβζηή πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ημ εηάζημηε άημιμ, 

ακάθμβα ιε ηζξ πμθζηζζιζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ (Pineros-Leano, Yao, Simonovich, Piñeros-

Leaño & Huang, 2021). Δκχ δδθαδή ιπμνεί κα εεςνδεεί εοηυθςξ εκκμμφιεκμ δ 

απεφεοκζδ ζε οπδνεζίεξ οπμζηήνζλδξ βοκαζηχκ χζηε κα δζαθφβμοκ απυ έκα 

ηαημπμζδηζηυ πενζαάθθμκ, ημκίγεηαζ υηζ πμθθέξ είκαζ εηείκεξ πμο εα επζθέλμοκ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ ή ιε ηα ενβαθεία ηδξ 

ημζκυηδηάξ ημο (Galanis, Sourtzi, Bellali, Theodorou, Karamitri, et.al, 2013). Ζ 

ηζκδημπμίδζδ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ ιδπακζζιχκ ακηζιεηχπζζδξ επδνεάγεηαζ 

άιεζα απυ ηζξ πμθζηζζιζηέξ ηαηααμθέξ ηδξ βοκαίηαξ (Du Plooy, Lyons & Kashima, 

2020). 

Ζ ακάηαιρδ απυ ημ ηναφια θένκεζ ζοκήεςξ ημ άημιμ, πμο ανίζηεηαζ ιεηαλφ δφμ 

πμθζηζζιζηχκ ζοβηείιεκςκ, ακηζιέηςπμ ιε ηδκ ακάβηδ κα επακαπνμζδζμνίζεζ ημκ εαοηυ 

ημο, ζε ζπέζδ πζα ιε εηείκδ ηδκ πμθζηζζιζηή αθήβδζδ υπμο ηαοηίγεηαζ (Sun, Hoyt, 



  

 38 

Brockberg, Lam & Tiwari, 2016). Πανά ημ stress ηαζ ηδκ ακαζηάηςζδ πμο επζθένεζ αοηή 

δ φπανλδ ιεηαλφ δφμ ηυζιςκ, ημ άημιμ πανμοζζάγεζ ιζα πνμζανιμζηζηυηδηα δ μπμία 

επζδνά επμοθςηζηά ζηδκ εοημθυηενδ ακάηαιρδ απυ ημ ηναφια (Lusk & Chavez-Baray, 

2017). Ζ δζαπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ ημο ηναφιαημξ ιαξ οπεκεοιίγεζ, υηζ πένα απυ ηζξ 

επζπηχζεζξ πμο επζθένεζ έκα ηέημζμ αίςια, ηα άημια ακαπηφζζμοκ ζηακυηδηεξ 

ακάηαιρδξ ηυζμ ζε αημιζηυ υζμ ηαζ ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ, ιεηαιμνθχκμκηαξ έηζζ ημ 

ίδζμ ημ πενζεπυιεκμ ιζαξ ηέημζαξ ειπεζνίαξ (Augsberger, Yeung, Dougher & Hahm, 

2015). Οζ ιεηακαζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ ζηδκ πνμηεζιέκδ, πανά ηδ θηςπμπμίδζδ, ημ 

εεζιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ναηζζζιυ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, επζδεζηκφμοκ ιζα ζοθθμβζηή 

ακεεηηζηυηδηα, υπμο δ ηαηαπίεζδ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ζζπονμφξ ημζκμηζημφξ δεζιμφξ ιε 

ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδκ αθθδθμαμήεεζα ηαζ ηεθζηά ηδκ εθπίδα (Brailovskaia, 

Schönfeld, Kochetkov, & Margraf, 2019). Σμ άημιμ ηεθζηά ηζκδημπμζείηαζ ιέζα ζημοξ 

ηυθπμοξ ηδξ ημζκυηδηαξ, ηαθθζενβεί ηδκ ακεεηηζηυηδηά ημο ηαζ ακαηάιπηεζ ηεθζηά απυ 

ηα ηναοιαηζηά βεβμκυηα ιε ηα μπμία έπεζ ανεεεί ακηζιέηςπμ (Ungar, 2012; Tummala - 

Narra, 2021). 

Σέθμξ ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ πνυζααζδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ ζε οπδνεζίεξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ οπμζηήνζλδξ, μζ επαββεθιαηίεξ μθείθμοκ κα 

απεοεοκεμφκ ζηα πμθθαπθά ηναφιαηα πμο θένεζ ημ άημιμ, ηυζμ δδθαδή ζηα εζςηενζηά 

(πνμζςπζηή ζζημνία), υζμ ηαζ ζηα ζοθθμβζηά υπςξ εηείκμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ (Cho, 

Shamrova, Han & Levchenko, 2020). Ζ επίβκςζδ ηςκ πμθζηζζιζηχκ αλζχκ πμο θένεζ ημ 

άημιμ ηαηά ηδκ πναηηζηή, θςηίγεζ ημ ιμκμπάηζ ημο επαββεθιαηία χζηε κα ιπμνέζεζ κα 

ακηζθδθεεί ηαζ κα απεοεοκεεί εφζημπα ηζξ ζοζηδιζηέξ ή πνμζςπζηέξ δοζημθίεξ ιε ηζξ 

μπμίεξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ δ ςθεθμφιεκδ (Tummala - Narra, 2021). 

 

Β’ ΜΔΡΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Μεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο 

Ζ πανμφζα ένεοκα έπεζ ςξ εηηίκδζδ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζπεηζηά ιε ηδ ζζςπή 

ηςκ βοκαζηχκ βφνς απυ ημ γήηδια ηδξ έιθοθδξ αίαξ. Καευηζ ηαεδιενζκά 
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ακαδεζηκφμκηαζ πενζζηαηζηά ηαημπμίδζδξ, ηα ζηαηζζηζηά θαίκεηαζ κα ιδκ απμηοπχκμοκ 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα πμο αζχκμοκ μζ βοκαίηεξ. Αηυια ηαζ ακ ιζθήζμοκ υιςξ, θαίκεηαζ κα 

ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανά ειπυδζα ςξ πνμξ ηδκ οπμζηήνζλή ημοξ ηαζ ηδκ ακάηαιρή ημοξ 

απυ ημ ηναφια. Ζ ένεοκα θμζπμκ, αλζμπμζχκηαξ ημ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ CENI πνμζπαεεί 

κα δζαηνίκεζ πμθζηζζιζημφξ ηαζ ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ πμο αμδεμφκ ή απμηνέπμοκ ηζξ 

ακαθενυιεκεξ κα ακαγδηήζμοκ αμήεεζα, επζδνχκηαξ ηεθζηά ζηζξ ζοιπενζθμνέξ 

ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ ηςκ βοκαζηχκ.        

  Ζ αθδβδιαηζηή πμζμηζηή ημζκςκζηή ένεοκα πμο αημθμοεεί, απμζημπεί ζηδ 

πανημβνάθδζδ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ, ηδκ 

απμηφπςζδ ηςκ ημζκςκζημπμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ πμο απμηνέπμοκ ή εκεαννφκμοκ ηζξ 

βοκαίηεξ πμο έπμοκ οπμζηεί ηαημπμίδζδ κα ακαγδηήζμοκ αμήεεζα, ηδ ιεηα-ηναοιαηζηή 

ακάπηολδ, ηδκ ακηίθδρδ ηδξ ακάβηδξ, ηδκ πνυεεζδ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ακαγήηδζδξ 

αμήεεζαξ. Βαζζηή δζηθείδα αζθαθείαξ βζα ημκ ιδ επακαηναοιαηζζιυ ηςκ 

ζοιιεηεπμοζχκ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ ενβαθείμ επζηνέπεζ ζηδ βοκαίηα κα αθδβδεεί 

ηδκ ζζημνία ηδξ, ιε εθάπζζηδ πανέιααζδ ηαζ ηαεμδήβδζδ απυ ηδκ ενεοκήηνζα. Με 

εθάπζζηεξ ενςηήζεζξ απυ ηδκ ζοκεκηεφηηνζα ηαζ ιε ααζζηά ιέζα αθήβδζδξ ημ πανηί, ημ 

ιμθφαζ, ημοξ πάνηεξ ηαζ ηζξ ηάνηεξ ζοκαζζεδιάηςκ, δ ζοιιεηέπμοζα ιέζς ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ, αθδβείηαζ ζπεδυκ ζοκεζνιζηά ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ηδξ ηαζ ηδ ζδιαζία 

ακάηαιρήξ ηδξ απυ ημ ηναφια. Όπςξ οπμδεζηκφεζ ηαζ μ ηίηθμξ ημο ενβαθείμο, δ 

αθήβδζή ηδξ είκαζ δ ζζημνία ηδξ. Δηείκδ οπμδεζηκφεζ ζηδκ ενεοκήηνζα ημκ νοειυ ηαζ ημ 

εφνμξ ηδξ ζοκέκηεολδξ, ιε ααζζηυ μδδβυ ηδκ θςκή ηδξ, ημ αίςιά ηδξ ηαζ εκ ηέθεζ ημ 

ζοκαίζεδια πμο εηείκδ θένεζ. Ζ ηαη‘ελμπήκ εζηίαζδ ζημ πμζμηζηυ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ 

απμζημπεί ζημ κα δζενεοκδεεί εζξ αάεμξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμοζεξ αίςζακ 

ηδ δζαδζηαζία ακάννχζδξ απυ ημ ηναφια ηαζ ηζ ειπυδζα ή ζηδνίβιαηα ζοκάκηδζακ ζηδ 

δζαδνμιή ημοξ. Ζ δοζημθία ζημ κα απμηηήζμοκ αήια ή ηαζ πνυζααζδ αοηέξ μζ βοκαίηεξ 

ζηδκ ηονίανπδ αθήβδζδ, ηαεζζηά αοηή ηδκ ένεοκα ζδιακηζηή, πνμζπαεχκηαξ κα ζπάζεζ 

βζα θίβμ ημκ απμηθεζζιυ πμο εκδέπεηαζ κα αζχκμοκ. Άθθςζηε δ πμζμηζηή ενεοκδηζηή 

ιέεμδμξ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ απμηάθορδ ζοζπεηίζεςκ ακάιεζα ζε άημια ή μιάδεξ, ηδκ 

ακάθοζδ, ηδκ πενζβναθή αθθά ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ, ηδ δζαηφπςζδ ή επακαδζαηφπςζδ οπμεέζεςκ ηαζ εεςνδηζηχκ εέζεςκ 

ζπεηζηά ιε ημ ημζκςκζηυ εέια πμο ενεοκάηαζ αθθά ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημζκςκζηχκ 
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εέζεςκ, νυθςκ ηαζ ζπέζεςκ. ημπεφεζ δδθαδή ζηδκ πενζβναθή, ηδκ ακάθοζδ αθθά ηαζ 

ηδκ ηαηακυδζδ ημζκςκζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ θαζκμιέκςκ, απακηχκηαξ ηονίςξ ζηα 

ενςηήιαηα «πχξ» ηαζ «βζαηί» (Ηςζδθίδδξ, 2001).      

 Ζ ένεοκα επζθέβεζ κα εζηζάζεζ υπζ ζημ ηναφια ηδξ ηαημπμίδζδξ αθθά ζηζξ 

ιεευδμοξ ηςκ βοκαζηχκ κα ακαννχζμοκ απυ αοηυ. Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ 

αζαθζμβναθία, ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ ιεηαημπίγεηαζ απυ ηδ «γδιζά» πμο πνμηαθμφκ 

αοηά ηα αζχιαηα, ζηδ δοκαιζηή πνμζπάεεζα ηαζ πμνεία ηςκ βοκαζηχκ κα λεπενάζμοκ ημ 

ηναφια, επακαπνμζδζμνίγμκηαξ ηδ γςή ηαζ ηζξ ζημπεφζεζξ ημοξ (Crann & Barata, 2019). 

Aκαδεζηκφεηαζ δδθαδή δ ακάβηδ ηδξ απμηφπςζδξ ηςκ ζηναηδβζηχκ, πμο ηεθζηά μδδβμφκ 

ηδ βοκαίηα ζηδκ ακάηαιρδ, ηδκ κμδιαημδυηδζδ εκυξ ηέημζμο αζχιαημξ ηαζ ζηδκ έκηαλή 

ημο ιέζα ζηδκ πνμζςπζηή ηδξ ζζημνία, χζηε κα ζπεδζάζεζ εκενβά ημ ιέθθμκ ηδξ. 

Ακαδεζηκφμκηαξ ημοξ πανάβμκηεξ πμο αμδεμφκ ηδ βοκαίηα ή ηδκ απμηνέπμοκ απυ ημ κα 

γδηήζεζ αμήεεζα, ιπμνμφιε κα εζηζάζμοιε ηαθφηενα ζηδκ άνζδ ηςκ ειπμδίςκ, αθθά ηαζ 

ζηδκ εκίζποζδ ηςκ ζοιπενζθμνχκ εηείκςκ, πμο ηδκ πνμηνέπμοκ κα ιδκ πνμηζιήζεζ ηδ 

ζζςπή απυ θυαμ ιδ ζηζβιαηζζηεί.       

 Δζδζηυηενα βζα ημ ιεηακαζηεοηζηυ πθδεοζιυ, υπμο μζ ημζκςκζηέξ πμθζηζηέξ πμο 

πανάζζμκηαζ θαίκεηαζ κα ιδ θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ημκ πανάβμκηα θφθμ, έκα εοαίζεδημ 

πμθζηζζιζηά ενβαθείμ, αμδεά ζημκ εκημπζζιυ εηείκςκ ηςκ πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ πμο 

εκζζπφμοκ ή απμηνέπμοκ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ. Σα απμηεθέζιαηα 

ιπμνμφκ κα ζοκδνάιμοκ ζημ ζπεδζαζιυ εζηζαζιέκςκ δνάζεςκ ηαζ ημζκςκζηήξ 

πμθζηζηήξ, πμο εα θαιαάκεζ οπυρδ ημοξ πμθθαπθμφξ πανάβμκηεξ απμηθεζζιμφ, πμο 

ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιεηακάζηνζεξ ζηδκ Δθθάδα.     

 Ζ πανμφζα ιεθέηδ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ εκυξ εονφηενμο, ιδ 

πνδιαημδμημφιεκμο πμθοπμθζηζζιζημφ ένβμο ιε επζζηδιμκζηά οπεφεοκδ ηδ Dr. Denise 

Saint Arnault απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Michigan ηαζ μκμιάγεηαζ MiSToRy 

(Multicultural Study of Trauma Recovery). Όθα ηα οθζηά ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ιε ηδκ άδεζά ηδξ, εκχ δ ιεθέηδ έπεζ ηδκ άδεζα ηδξ επζηνμπήξ δεζηήξ 

ηαζ δεμκημθμβίαξ ημο πακεπζζηδιίμο ημο Michigan. Τπεφεοκμ βζα ημ ζοκημκζζιυ ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ ημ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ ιε επζηεθαθήξ ηδκ Νζημθέηα Ράηζζηα, PhD, M. Phil. in SW, 

Δπίημονδ Καεδβήηνζα ζημ Σιήια Κμζκςκζηήξ Δνβαζίαξ, ΔΛΜΔΠΑ ηαζ ηδκ Κθεζχ 

Κμφηνα, PhD, MPH, Δπίημονδ Καεδβήηνζα ζημ Σιήια Κμζκςκζηήξ ενβαζίαξ ΔΛΜΔΠΑ. 
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Ζ εθθδκζηή μιάδα ημο MiSToRy απμηεθείηαζ απυ ημοξ: Ράηζζηα Νζημθέηα, Κμφηνα 

Κθεζχ, Κνζηζςηάηδ Γζχνβμ, Κμφνημοθα Φςηεζκή, Κνζηζςηάηδ Άκκα – Μανία ηαζ 

Λαεζςηάηδ Καηενίκα. 

θνπόο ηεο κειέηεο 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ ημ πχξ ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζζιζημί 

πανάβμκηεξ ειπμδίγμοκ ή δζεοημθφκμοκ ηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ ζηζξ ιεηακάζηνζεξ 

βοκαίηεξ πμο έπμοκ αζχζεζ έιθοθδ αία, ηαεχξ ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ 

πμο επέθελακ ζηδκ πμνεία ακάννςζήξ ημοξ απυ ημ ηναφια.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ ένεοκα ζημπεφεζ: 

• ηδκ ακάπηολδ εκυξ πμθζηζζιζηά ζδιακηζημφ ιδκφιαημξ 

• ηδκ πνμχεδζδ ηςκ πυνςκ 

• ηδκ οπμζηήνζλδ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ ηαζ ηδκ ακάννςζδ 

• ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ζημπεοιέκςκ ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ 

Δξελεηηθά εξσηήκαηα 

Σα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα είκαζ ηα παναηάης:  

• Πχξ αίςζε δ βοκαίηα ηδκ ειπεζνία ηδξ έιθοθδξ αίαξ; 

• Σζ εκίζποζε ηδκ πνυεεζή βζα ακαγήηδζδ αμήεεζαξ; 

• Σζ απμεάννοκε ηδκ πνυεεζή βζα ακαγήηδζδ αμήεεζαξ; 

• Πμζα ημζκςκζηά δίηηοα αλζμπμίεζζαζ ηαζ πμζεξ μζ πεπμζεήζεζξ ζπεηζηά ιε 

ηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ; 

• Πχξ αθθδθεπζδνά δ ιεηακαζηεοηζηή ηαοηυηδηα ιε ηδκ έιθοθδ αία; 

Δξγαιείν ζπιινγήο ζηνηρείσλ 
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Ζ πνήζδ ημο μδδβμφ εεκμβναθζηήξ ζοκέκηεολδξ CENI (Clinical Ethnographic 

Narrative Interview) πναβιαημπμζήεδηε έπεζηα απυ ηδκ άδεζα ηδξ δδιζμονβμφ ημο Dr. 

Denise Saint Arnault, δ μπμία οπήνλε επζζηδιμκζηά οπεφεοκδ ηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ 

ηδξ εθθδκζηήξ μιάδαξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ενβαθείμ ημ Μάσμ ημο 2018. Γζα ηδκ ελάζηδζδ 

ηδξ μιάδαξ ηαζ ημ πέναζια ζηδκ ένεοκα, πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε 

βοκαίηεξ ημο κηυπζμο πθδεοζιμφ. Υνδζζιμπμζήεδηακ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ μζ ηάνηεξ 

ηδξ εθθδκζηήξ μιάδαξ,  ιε ηδκ εβηονυηδηά ημοξ κα έπεμ εθεβπεεί απυ ηδκ Dr. Denise 

Saint Arnault. Απμηεθείηαζ απυ 5 ενβαθεζά πμο ηαθμφκ ηδκ ζοκεκηεολζαγυιεκδ κα 

ζοιιεηάζπεζ εκενβδηζηά ιε ιμθφαζ ηαζ πανηί, ζηδκ πνμζπάεεζα κα ελενεοκήζμοιε ηδκ 

πνμζςπζηή ηδξ ζζημνία. Με μδδβυ ηδκ αθήβδζή ηδξ, δζενεοκχκηαζ γδηήιαηα 

πμθζηζζιζηχκ ειπεζνζχκ ηαζ ειπμδίςκ ζηδκ πμνεία ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ (Saint Arnault 

& Shimabukuro, 2011).  Ζ ιία δναζηδνζυηδηα αημθμοεεί ηδκ άθθδ ηαεχξ ζοκδέμκηαζ 

άιεζα, εκχ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηάζημηε δναζηδνζυηδηαξ παναιέκμοκ ζε εέα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηδξ ζοκέκηεολδξ. Βαζζηυ ζδιείμ εζηίαζδξ ζηδκ αθδβδιαηζηή 

ένεοκα, απμηεθεί δ ίδζα δ ζζημνία, δμζιέκδ ιέζα απυ ηδ ιαηζά ημο αηυιμο πμο ηδκ 

αθδβείηαζ. Σμ κυδια πμο απμδίδεζ ζηα βεβμκυηα, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο αοηά ημ 

επδνέαζακ, ζοβηνμημφκ ημκ πονήκα ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ (Ellis & Bochuer, 2000). 

      

Ζ ζοκέκηεολδ λεηζκά ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ απυ ηδ 

ζοιιεηέπμοζα. Ζ πενζβναθή ιζαξ ηοπζηήξ εαδμιάδαξ, μζ νυθμζ πμο ακαθαιαάκεζ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ηδξ, ηαεχξ ηαζ μζ πνμζδμηίεξ ηςκ ακενχπςκ βφνς ηδξ απυ εηείκδ, 

απμηεθμφκ ηδκ πνχηδ πνμζπάεεζα κα βκςνίζμοιε ηαθφηενα ηδ βοκαίηα πμο ζοιιεηέπεζ 

ζηδκ ένεοκα. Ζ πνχηδ δναζηδνζυηδηα, είκαζ μ ημζκςκζηυξ πάνηδξ, ζημκ μπμίμ 

απμηοπχκεηαζ ημ δζαεέζζιμ πνμζςπζηυ δίηηομ ηδξ βοκαίηαξ πμο ιπμνεί κα ζηναθεί βζα 

αμήεεζα.  ηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζείηαζ μ πάνηδξ ζχιαημξ, υπμο απυ ημ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ, εζηζάγμοιε ζηδκ πνμζςπζηή ειπεζνία ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ (Brett-MacLean, 

2009; Cregan, 2006; Evans, 2010; MacGregor, 2009). Αημθμοεεί δ βναιιή ηδξ γςήξ, 

υπμο δ βοκαίηα ιπμνεί κα δεζ ζοκμθζηά εοπάνζζηεξ ηαζ δφζημθεξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ ηδξ, 

αθθά ηαζ κα ηάκεζ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ζοβηεηνζιέκςκ ζηζβιχκ ηαζ επαηυθμοεςκ 

βεβμκυηςκ (Frank, 1984; Gramling & Carr, 2004; Shimomura, 2011; Taguchi, Yamazaki, 
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Takayama & Sait, 2008). Πανέπμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηάνηεξ πμο απμηοπχκμοκ 

ζοιπηχιαηα (ροπζηά ηαζ ζςιαηζηά) ηαζ ζοκαζζεήιαηα, υπμο δ βοκαίηα δζαθέβεζ εηείκεξ 

πμο ηδκ ακηζπνμζςπεφμοκ, πενκχκηαξ απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηδξ γςήξ ηδξ ζηδκ πανμφζα 

ηαηάζηαζδ. Αημθμοεμφκ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηδ ζδιαζία αοημφ ημο αζχιαημξ ηυζμ 

βζα ηδκ ίδζα, υζμ ηαζ βζα ημκ ημζκςκζηυ ηδξ πενίβονμ, ηαεχξ ηαζ μζ ηνμπζέξ ακαγήηδζδξ 

αμήεεζαξ πμο ιπμνεί κα αημθμφεδζε (Borgatti, 1999; Canter & al., 1985; Fraser & al., 

2009; Gordon, 2001; Neufeld & al., 2004). Κθείκμκηαξ, γδηείηαζ απυ ηδ βοκαίηα κα 

βνάρεζ ζε έκα πανηί ηζ εα ζοιαμφθεοε ημκ εαοηυ ηδξ ή ιζα άθθδ βοκαίηα πμο ανίζηεηαζ 

ζε ακηίζημζπδ ηαηάζηαζδ. Ζ ηάνηα αοηή δίκεηαζ ζηδ βοκαίηα ςξ ιήκοια εκδοκάιςζδξ, 

ηαεχξ ζοκμρίγεζ ηεθζηά ημ κυδια πμο έπεζ απμδχζεζ ζε αοηυ ηδξ ημ αίςια. 

 Σα ζημζπεία ζοθθέπεδηακ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζοκέκηεολδξ. Όζμκ αθμνά ηζξ 

ζοκεκηεφλεζξ, πναβιαημπμζήεδηακ ηονίςξ ζημκ πνμζςπζηυ πχνμ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ, 

εκχ υηακ αοηυ δεκ ήηακ δοκαηυ, αλζμπμζήεδηε πχνμξ ενβαζηδνίμο ημο ΔΛΜΔΠΑ. Σα 

πμζμηζηά δεδμιέκα ιαβκδημθςκήεδηακ ιε ηδ ζοβηαηάεεζδ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα απμιαβκδημθςκήεδηακ απυ ηδκ ενεοκήηνζα. 

Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ    

  Γζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ παναβςβή ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε δ 

ιέεμδμξ ηδξ εειαηζηήξ ακάθοζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα εοέθζηηδ ιέεμδμ ακάθοζδξ 

δεδμιέκςκ, υπμο ααζίγεηαζ ζηδ ζοζηδιαηζηή ακαβκχνζζδ, ηδκ μνβάκςζδ αθθά ηαζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ ιμηίαςκ κμήιαημξ ζε έκα ζφκμθμ δεδμιέκςκ 

(Braun & Clark, 2006). Καεχξ ιέζα ζηα δεδμιέκα ειθακίγεηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ 

κμδιαηζηχκ ιμηίαςκ, μ ενεοκδηήξ εζηζάγεζ ζε εηείκα ηα μπμία είκαζ ζπεηζηά ιε ημ εέια 

πμο ιεθεηά, ηαεμδδβμφιεκμξ απυ ηα ενεοκδηζηά ημο ενςηήιαηα (Braun & Clark, 2006). 

ηδ εειαηζηή ακάθοζδ, μ ενεοκδηήξ έπεζ δδιζμονβζηυ ηαζ εκενβδηζηυ νυθμ, ηαεχξ 

πανάβεζ ηαζ ζοβηνμηεί εέιαηα (Σζζχθδξ, 2017; Ίζανδ & Πμονηυξ, 2015; Καθθζκζηάηδ, 

2010). 

Γείγκα θαη πξόζβαζε ζην πεδίν  

Ζ ένεοκα ζηυπεοζε ζε βοκαίηεξ 18-60 εηχκ, μζ μπμίεξ ακαβκςνίγμοκ υηζ έπμοκ 

οπμζηεί έιθοθδ αία ηαζ μζ μπμίεξ είπακ θφβεζ απυ ηδκ ηαημπμζδηζηή ζπέζδ, ημοθάπζζημκ 
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έκα πνυκμ πνζκ. Μζα ηέημζα πνμτπυεεζδ βζα ζοιιεημπή ζηδκ πανμφζα ένεοκα, 

απμζημπεί ζημκ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ πενζμνζζιυ ηςκ ροπμπζεζηζηχκ παναβυκηςκ 

πμο εα ακαηζκήζμοκ ή εα επακαηναοιαηίζμοκ ημ άημιμ, ημ μπμίμ ζε εα δζαθμνεηζηή 

πενίπηςζδ εα ηθδεεί κα ακηζιεηςπίζεζ αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα ιέζα ζημ ίδζμ πενζαάθθμκ 

πμο ηδξ ηα δδιζμονβεί. Πανυθα αοηά ηαζ αηυια ηαζ ιε ηδκ ελαζθάθζζδ αοηήξ ηδξ 

πνμτπυεεζδξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ υηζ πανά ηδκ ορδθή 

ακεεηηζηυηδηα πμο ιπμνεί κα έπμοκ πηίζεζ μζ επζαζχζαζεξ ηδξ ηαημπμζήζδξ, δεκ παφμοκ 

κα είκαζ εοάθςηεξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ηζ ιπμνεί κα ακαδοεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζοκέκηεολδξ.Ζ ανπζηή ζηυπεοζδ βζα ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ ήηακ 10 άημια, θυβς 

δοζημθζχκ υιςξ ζηδκ εφνεζδ ζοιιεηεπμοζχκ, ημ δείβια αθμνά ηεθζηά 5 βοκαίηεξ (Ν=5) 

(Πίκαηαξ 1).  

Πίλαθαο 1: Κνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

 1 2 3 4 5 

Υώξα 

θαηαγσγήο 

Ρςζία Οοηνακία Αθαακία Οοηνακία Ρςζία 

Ζιηθία 

 

55 58 33 56 34 

Δθπαηδεπηηθό 

επίπεδν 

Απυθμζηδ 

Α.Δ.Η 

Απυθμζηδ 

Α.Δ.Η 

Απυθμζηδ 

Γοικαζίμο/ 

θμίηδζδ ζε 

κοπηενζκυ 

Λφηεζμ 

Απυθμζηδ 

Α.Δ.Η 

Απυθμζηδ 

Γοικαζίμο 

Δπαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε 

Άκενβδ Δνβαγυιεκδ 

ζημκ 

ζδζςηζηυ 

ημιέα 

Άκενβδ Άκενβδ/ άηοπεξ 

ιμνθέξ ενβαζίαξ 

Άκενβδ/ 

άηοπεξ 

ιμνθέξ 

ενβαζίαξ 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Γζαγεοβιέκδ 

ιε εκήθζηα 

ηέηκα 

Γζαγεοβιέκδ 

ιε εκήθζηα 

ηέηκα (εκ 

ακαιμκή 

έηδμζδξ) 

Γζαγεοβιέκδ 

ιε εκήθζηα 

ηέηκα 

Γζαγεοβιέκδ ιε 

εκήθζηα ηέηκα 

(εκ ακαιμκή 

έηδμζδξ) 

Γζαγεοβιέκδ 

ιε ακήθζημ 

ηέηκμ (εκ 

ακαιμκή 

έηδμζδξ) 
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ηεγαζηηθή 

θαηάζηαζε 

Δκμζηίαζδ 

ηαημζηίαξ 

Φζθμλεκία 

απυ ημ βζμ 

ηδξ 

Φζθμλεκία 

απυ ημοξ 

βμκείξ ηδξ 

Δκμζηίαζδ 

ηαημζηίαξ 

Δκμζηίαζδ 

ηαημζηίαξ 

 Ζ πνυζααζδ ζημ δείβια πναβιαημπμζήεδηε ιέζς πνμζςπζηχκ δζηηφςκ, 

ζοκαδέθθςκ πμο δμοθεφμοκ ζε δζαπμθζηζζιζηά πθαίζζα, αηυιςκ ηθεζδζά βζα ηζξ 

ιεηακαζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ ζοθθμβζημπμζήζεζξ, ηαεχξ ηαζ ιέζα απυ ημ πθαίζζμ πμο 

ενβαγυηακ δ ενεοκήηνζα ηαηά ηδ δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ. Ζ δεζβιαημθδρία 

έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πζμκμζηζαάδαξ, ηαεχξ δ πνυζααζδ ζημ δείβια απμδείπηδηε 

ζδζαζηένςξ δφζημθδ, ηυζμ θυβς ηδξ δοζπζζηίαξ ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ ημζκμηήηςκ κα 

ιζθήζμοκ βζα ημ αίςιά ημοξ, υζμ ηαζ θυβς ηδξ δοζημθίαξ πμο θένεζ ημ γήηδια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ ςξ πνμξ ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ αθήβδζή ημο.  

Ζζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα 

Κνίκεηαζ ακαβηαία δ εηηίκδζδ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ιε ιζα ηαεμνζζηζηή βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ηδξ παναδμπή. Ζ ημζκςκζηή ένεοκα πμο ενεοκά ημ αίςια εοάθςηςκ 

πθδεοζιχκ, ειπενζέπεζ a priori ηάπμζα νίζηα βζα ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ ζε επίπεδμ 

ροπμθμβζηυ, ημζκςκζηυ, κμιζηυ ή αηυια ηαζ ζςιαηζηυ. Σμ οπυ δζενεφκδζδ εέια, 

ηαηελμπήκ εοαίζεδημ βζα εηείκδ πμο ημ έπεζ αζχζεζ, ιπμνεί κα θένεζ ή κα ακαηζκήζεζ έκα 

ιεβάθμ ζοκαζζεδιαηζηυ αάνμξ ,ζε εηείκδ πμο εα επζθέλεζ ηεθζηά κα ζοιιεηάζπεζ, κα 

κζχζεζ υηζ δ ενεοκήηνζα εζζαάθεζ ζηδκ ζδζςηζηή ηδξ γςή ή υηζ εα ζηζβιαηζζηεί εάκ ηεθζηά 

ιαεεοηεί υηζ ζοιιεηείπε ζε ιία ηέημζα ένεοκα (Kyriakakis, Waller & Kagotho, 2015).

 Οζ ζοιιεηέπμοζεξ ζηδκ ένεοκα εκδιενχεδηακ εηηεκχξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ 

ζημπυ ηδξ ένεοκαξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ δοκαηυηδηα κα ιδκ απακηήζμοκ ή κα δζαηυρμοκ 

εκηεθχξ ηδ ζοκέκηεολδ ζε πενίπηςζδ δοζθμνίαξ. Οζ ζοκεκηεφλεζξ πναβιαημπμζήεδηακ 

ιυκμ αθμφ είπακ οπμβνάρεζ ημ ζπεηζηυ εκδιενςηζηυ έκηοπμ ζοβηαηάεεζδξ. Λυβς ηδξ 

θφζδξ ημο ηναφιαημξ, πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ήηακ μ ιδ επακαηναοιαηζζιυξ ημο αηυιμο 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθήβδζδξ. Εδημφιεκμ οπήνλε κα δζαζθαθζζηεί πνχηα απυ υθα δ 

ροπζηή αηεναζυηδηα ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ, αηυια ηαζ ακ αοηυ ζήιαζκε υηζ ηεθζηά δ 

ζοκέκηεολδ δεκ εα ηαηαθένεζ κα μθμηθδνςεεί ή υηζ ηάπμζα ενςηήιαηα εα ιείκμοκ 

ακαπάκηδηα. Σμ ζφκμθμ ηςκ δεδμιέκςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα, 

ηςδζημπμζήεδηακ ιε πεκηαρήθζμ ηςδζηυ χζηε κα δζαθοθαπεεί δ ακςκοιία ηςκ 



  

 46 

ζοιιεηεπμοζχκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ ηθζκζηή εεκμβναθζηή αθδβδιαηζηή 

ζοκέκηεολδ είκαζ δμιδιέκδ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ελαζθαθίγεζ υζμ ημ δοκαηυκ 

πενζζζυηενμ ηδ ιδ αθάαδ ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ. 

Γπζθνιία πξόζβαζεο ζην δείγκα 

Σα ειπυδζα πμο πνμέηορακ ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ αθμνμφκ ζηδκ 

ελέπμοζα δοζημθία κα εκημπζζημφκ βοκαίηεξ, πμο επζεοιμφζακ κα ζοιιεηάζπμοκ. Ζ 

ενεοκήηνζα απεοεφκεδηε ζε πθδεχνα μνβακχζεςκ ηαζ θμνέςκ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ 

πμθζηχκ, ηαεχξ ζε ιεηακαζηεοηζηέξ μιάδεξ, δ μπμία δεκ απέδςζε ηανπμφξ είηε θυβς ημο 

ηακμκζζιμφ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ (GDPR) πμο δεκ επέηνεπε ηδκ πνυζααζδ ζε άημια 

πμο ελοπδνεημφκηαζ απυ ηάπμζεξ μνβακχζεζξ, είηε θυβς ιδ πθδνυηδηαξ ηςκ ηνζηδνίςκ 

ηςκ οπμρδθίςκ, είηε θυβς ηαποπμρίαξ απέκακηζ ζημ εέια ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ 

δοζημθίαξ κα ιζθήζμοκ ακμζπηά βζ‘ αοηυ. ημ ζδιείμ αοηυ, δ αλζμπμίδζδ ηςκ 

πνμζςπζηχκ δζηηφςκ, ηαεχξ ηαζ δ αμήεεζα αηυιςκ ηθεζδζά βζα ηζξ ιεηακαζηεοηζηέξ 

ημζκυηδηεξ, αμήεδζε ζηδκ ακεφνεζδ ηςκ 5 ζοιιεηεπμοζχκ. Γεδμιέκμο υηζ μ ανπζηά 

επζεοιδηυξ ανζειυξ ημο δείβιαημξ αθμνμφζε ημοθάπζζημκ 10 βοκαίηεξ, ακαδεζηκφεηαζ 

ζπεδυκ αοηυιαηα δ δοζημθία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ηυζμ ζημ κα 

εκημπζζηεί απυ ηα επίζδια δίηηοα θνμκηίδαξ ηαζ πνμζηαζίαξ, κα ειπζζηεοηεί ημοξ 

ακενχπμοξ πμο ηα απανηίγμοκ ηαζ εκ ηέθεζ, κα ιζθήζεζ ακμζπηά βζα ηδκ ειπεζνία ηδξ. 

Σν γισζζηθό εκπόδην  

Δπζπθέμκ ηαζ πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοιιεηέπμοζεξ ανίζημκηαζ πνυκζα ζηδκ 

Δθθάδα, ιζθμφκ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα  ηαζ πμθθέξ έπμοκ παναημθμοεήζεζ ηαζ ημ 

εθθδκζηυ ζπμθείμ, ημ βθςζζζηυ ειπυδζμ ήηακ πανυκ ηαηά ηδ δζάνηεζα πναβιαημπμίδζδξ 

ηςκ ζοκεκηεφλεςκ. Γεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ηαηέζηδ αδφκαημ ημ πμζμ ήηακ ημ 

γδημφιεκμ ηδξ ενχηδζδξ, αλζμπμζήεδηακ πενζθναζηζημί επελδβδιαηζημί ηνυπμζ ή αηυια 

ηαζ δθεηηνμκζηέξ οπδνεζίεξ ιεηάθναζδξ, χζηε κα ανεμφκ μζ δοζημθίεξ αοηέξ. Οζ 

δοζημθίεξ αθμνμφζακ ηονίςξ πζμ ζφκεεηεξ θέλεζξ ή πζμ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ, μζ μπμίεξ 

υιςξ πένα απυ ημ βθςζζζηυ ειπυδζμ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ηαζ ζηδ ιδ ελμζηείςζδ ηςκ 

ζοιιεηεπμοζχκ ιε ενβαθεία ζοκέκηεολδξ υπςξ μ πάνηδξ ζχιαημξ ή μζ ηάνηεξ 

ζοκαζζεδιάηςκ.  
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Αληηδξάζεηο θαηά ηε ζπλέληεπμε θαη δπζθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ ηξαπκαηηθνύ γεγνλόηνο 

Όζμκ αθμνά ηδκ εβηονυηδηα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ηνίκμκηαξ απυ ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ πμο ακαδφεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα πναβιαημπμίδζδξ ημοξ, 

θαίκεηαζ κα είκαζ αθδεείξ. Σνεζξ απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ απμηέθεζακ ελοπδνεημφιεκεξ 

απυ ημ πνυβναιια ζημ μπμίμ ενβαγυιμοκ, βεβμκυξ πμο ιε ηαεζζημφζε εκήιενδ βζα ημ 

αίςια ηςκ βοκαζηχκ ηαζ απμηέθεζε ηαζ ηδκ αθμνιή ηδξ πνυηαζήξ ιμο βζα ηδ ζοιιεημπή 

ημοξ ζηδκ ένεοκα. ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ βναιιήξ ηδξ γςήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηαηά 

ηδ δζενεφκδζδ ημο παιδθυηενμο ζδιείμο, ημ ζοβηζκδζζαηυ θμνηίμ ήηακ ζδζαίηενα 

έκημκμ, πςνίξ υιςξ κα απμηνέρεζ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ απυ ημ κα μθμηθδνχζμοκ ηδ 

δζαδζηαζία. Τπήνλακ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ θαίκεηαζ κα είπακ ηαηαθένεζ κα πηίζμοκ ιζα 

ζοβηνμηδιέκδ αθήβδζδ βφνς απυ ηδκ ειπεζνία ημοξ, ιε απμηέθεζια κα ιπμνμφκ κα 

απμδχζμοκ έκα ιεζηυ κυδια ζηα υζα αθδβμφκηαζ. Τπήνλακ ηζ εηείκεξ πμο δεκ 

ιπυνεζακ κα ημ πθδζζάζμοκ εφημθα, ηάκμκηαξ πζμ δφζημθδ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ενεοκήηνζα. Λυβς ημο βθςζζζημφ ειπμδίμο, πνεζάζηδηε 

κα πνμζανιμζηχ βνήβμνα απυ ηδ ιία ζοκέκηεολδ ζηδκ άθθδ, χζηε κα ελαζθαθίζς υηζ 

ημ ενβαθείμ είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ηαηακμδηυ βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο ζοιιεηείπακ. 

 Αλίγεζ κα ακαδεζπεεί ζε αοηυ ημ ζδιείμ δ ελέπμοζα δοζημθία πμο πανμοζίαζε ημ 

ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ ημο δείβιαημξ, ςξ πνμξ ηδκ αθήβδζδ ή ηαζ ημ ααειυ ειαάεοκζδξ 

ακαθμνζηά ιε ημ ηναοιαηζηυ βεβμκυξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ βφνς απυ αοηυ. Δκχ 

υθεξ ακέθενακ ςξ πνμηεναζυηδηα ημ αζμπμνζζιυ ημοξ ηαζ ηδκ ακάβηδ κα πνμπςνήζμοκ 

ηζξ γςέξ ημοξ ιε βμνβά ηαζ αζζζυδμλα αήιαηα, πίζς απυ αοηή ηδκ αθήβδζδ οπήνπε 

έκημκδ δ ακάβηδ βζα απμθοβή, ηαεχξ ηαζ έκα βεκζηυηενμ ιμφδζαζια υζμκ αθμνά ημ 

πθδζζάζια ημο ηναοιαηζημφ αζχιαημξ. Σα απμθεοηηζηά ζοιπηχιαηα ζφιθςκα ιε ηδ 

δζάβκςζδ ημο PTSD ζημ DSM-V, απμηεθμφκ ηφνζμ ζφιπηςια, ιε ημ άημιμ κα 

παναηηδνίγεηαζ απυ επίιμκεξ πνμζπάεεζεξ απμθοβήξ ακαικήζεςκ, ζηέρεςκ ή 

ζοκαζζεδιάηςκ, πμο πνμηαθμφκ δοζθμνία ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηναοιαηζηυ βεβμκυξ 

(APA, 2013). Ζ πνμζπάεεζα απμθοβήξ απμηοπχεδηε έκημκα ηαζ πμζηζθμηνυπςξ ζημ 

οθζηυ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, ιε ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ κα αδοκαημφκ ή κα απμθεφβμοκ κα 

εζηζάζμοκ ζε ενςηήζεζξ πμο είπακ ζημπυ ηδκ ειαάεοκζδ ηαζ ηδκ ελενεφκδζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ αίςια ημοξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ εζηίαζδ ηδξ 
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αθήβδζήξ ημοξ ζημ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ ακήηεζ πθέμκ ζημ πανεθευκ ηαζ ηαευηζ 

εηείκεξ πμνεφμκηαζ πνμξ έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ, δεκ πνμηφπηεζ θυβμξ ακάηθδζδξ ηαζ 

ακάθοζήξ ημο. Ζ δοζημθία ηςκ πενζζζυηενςκ κα ειπθαημφκ ζηδκ παναβςβή ιζαξ 

εκμπμζδιέκδξ αθήβδζδξ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο έκζςζακ ηεθζηά ηαζ υπζ ηυζμ ζηδκ 

ηαηαβναθή ημο ηζ ζοκέαδ, είπε ςξ απμηέθεζια ημ πθδζίαζια ημο ηαημπμζδηζημφ 

αζχιαημξ ιε πνμζμπή ηαζ επζθοθαηή ηαζ ςξ εη ημφημο ηδκ πενζμνζζιέκδ έηηαζδ ηςκ 

απακηήζεςκ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ηςκ βοκαζηχκ κα ανεεμφκ ζηδκ επυιεκδ ηαζ 

εκδεπμιέκςξ πζμ ακαημοθζζηζηή ενχηδζδ.      

 Όζμκ αθμνά ηδ εέζδ ιμο, εηείκδ ηδξ ενεοκήηνζαξ, έκζςζα ζοβηίκδζδ πμο μζ 

βοκαίηεξ ειπζζηεφηδηακ ημ αίςιά ημοξ ηαζ επέθελακ κα ζοιιεηάζπμοκ. Ζ εθίρδ ιμο ηαζ 

δ μνβή ιμο αημφβμκηαξ ηζξ ζζημνίεξ ημοξ, ήηακ ηα ααζζηά ζοκαζζεήιαηα πμο πνμέηορακ, 

ηα μπμία υιςξ έαβαζκακ ζηδκ επζθάκεζα ιεηά ημ πέναξ ηδξ ζοκέκηεολδξ ηαζ αθμφ είπα 

απμπςνήζεζ απυ ημ ιένμξ ζοκάκηδζδξ ιε ηζξ βοκαίηεξ. Ζ απεθπζζία βζα ηα εεζιζηά 

ειπυδζα ηαζ ηα πνμαθήιαηα επζαίςζδξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαεδιενζκά ήηακ επίζδξ έκα 

ζοκαίζεδια πμο πνμέηορε απυ πθεονάξ ιμο, εκχ ηαοηυπνμκα έκζςζα δέμξ βζα ηδ 

δφκαιδ ροπήξ ηαζ ηδκ αηεθείςηδ πνμζπάεεζα πμο ηαηααάθμοκ, χζηε κα ζπεδζάζμοκ ημ 

ιέθθμκ βζα εηείκεξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ. 

6
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Απυ ημ οθζηυ ηςκ πμζμηζηχκ ζοκεκηεφλεςκ πνμέηορακ 11 εειαηζηέξ εκυηδηεξ ιε 

ηδκ ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ οπμηαηδβμνζχκ, ηςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ ηεθζηά ηςκ 

εειαηζηχκ υπςξ δζαιμνθχεδηακ (Πίκαηαξ 2). ηδ ζοκέπεζα μζ εειαηζηέξ εα ακαθοεμφκ 

λεπςνζζηά, ιε μδδβυ ημ οθζηυ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ.  

 

 

Πίλαθαο 2 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεύεμεσλ 

Θειαηζηέξ Καηδβμνίεξ Τπμηαηδβμνίεξ 
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1) Ρυθμζ ηαζ 

πνμζδμηίεξ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα 

Πνμζδμηίεξ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα 

Ρυθμζ 

 

o Μμκμβμκεσηή ιδηνυηδηα 

o Κάθορδ αζμηζηχκ ακαβηχκ 

o Κάθορδ ροπμθμβζηχκ ακαβηχκ 

o Δνβαγυιεκδ 

o Κυνδ 

o Μέθδ ιεηακαζηεοηζηχκ 

πμθζηζζηζηχκ μιάδςκ/ ζπμθείμο 

2) Κμζκςκζηυ ηαζ 

οπμζηδνζηηζηυ 

δίηηομ 

Οζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ 

Δνβαζζαηυ/εηπαζ

δεοηζηυ 

πενζαάθθμκ 

Κμζκςκζηέξ 

οπδνεζίεξ 

οπμζηήνζλδξ 

Φίθεξ 

Άημια ςξ 

ζφιιαπμζ 

Δθεφεενμξ πνυκμξ 

o Γμκείξ 

o Παζδζά ςξ ζφιιαπμζ/ζφιαμοθμζ 

o Δνβαζζαηυ/εηπαζδεοηζηυ 

πενζαάθθμκ 

o Μεηακαζηεοηζηέξ πμθζηζζηζηέξ 

μιάδεξ/ζπμθείμ 

o Φίθεξ απυ ηδ ιεηακαζηεοηζηή 

ημζκυηδηα 

o Φίθεξ απυ ημκ λεκχκα 

ηαημπμζδιέκςκ βοκαζηχκ 

o ηήνζλδ ζημκ εαοηυ ηδξ 

o Δπαββεθιαηίεξ απυ ημζκςκζηέξ 

οπδνεζίεξ πμο απεοεφκεδηακ ζημ 

πανεθευκ 

3) Άημια απυ ηα 

μπμία 

απεζθμφκηαζ 

Θφηεξ 

 

o Πνχδκ ζφγοβμξ 

o Πνχδκ ενβμδυηδξ 

 

4) Πεπμζεήζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ 

ακαγήηδζδ 

αμήεεζαξ 

Γκςζηζημί ηαζ 

ροπμθμβζημί 

πανάβμκηεξ 

o Πνμτπυεεζδ δ εημζιυηδηα ηαζ δ 

εέθδζδ 

o Πνμτπυεεζδ δ βκχζδ ηαζ 

ηαηακυδζδ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ 

ζοκεήηδξ 

o Άνζδ ηδξ κηνμπήξ ηαζ ημ θυαμο 

βζα ζηζβιαηζζιυ 

 

5) Οζ επζπηχζεζξ 

ηδξ αίαξ ζημ 

ζχια 

 

ςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ 

ζοκαίζεδια ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζπέζδξ 

ςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ 

ζοκαίζεδια ιεηά 

ηδ θήλδ ηδξ 

ζπέζδξ 

o οιπηχιαηα πςνίξ 

παεμθμβζηά αίηζα 

o Γεκζηεοιέκδ δοζθμνία/ 

ημφναζδ ηαζ εθίρδ 

o Μείςζδ ζοιπηςιάηςκ ιεηά 

ηδ θήλδ ηδξ ζπέζδξ 

o Δπζιμκή ζοιπηςιάηςκ ιεηά 

ηδ θήλδ ηδξ ζπέζδξ 
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6) Ζ 

ιεηακαζηεοηζηή 

ειπεζνία 

 

 

 

 

 

Γοκαζηεία 

ιεηακάζηεοζδ 

Ραηζζζηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ ηαζ 

εεζιζηά ειπυδζα 

Αθθαβή ημο 

ημζκςκζημμζημκμ

ιζημφ status ηαζ 

ιεζςιέκεξ 

εοηαζνίεξ 

Δπζζθαθείξ 

ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ ηαζ 

δζααίςζδξ 

Νμζηαθβία βζα 

ηδκ πχνα 

ηαηαβςβήξ 

o Νμζηαθβία βζα ημκ ηυπμ 

ηαηαβςβήξ, ηδ βθχζζα, ήεδ 

ηαζ έεζια 

o Σφρεζξ βζα ηα παζδζά πμο 

ιέκμοκ πίζς 

o Μεηακάζηεοζδ ιυκδ πςνίξ ηδ 

ζηήνζλδ ημο ζοκηνυθμο 

o Γθςζζζηυ ειπυδζμ ηαζ 

ημζκςκζηή απμιυκςζδ 

o Δπζζθαθήξ ηαζ άηοπδ ενβαζία 

/ Αθθαβή ημο 

ημζκςκζημμζημκμιζημφ status 

o Αίζεδζδ ημο «λέκμο» 

o Ζ πχνα οπμδμπήξ ςξ 2
δ
 

παηνίδα 

o Ραηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ 

ιεζςιέκεξ εοηαζνίεξ 

ενβαζζαηήξ/ζηεβαζηζηήξ 

απμηαηάζηαζδξ 

o Φυαμξ/δοζπζζηία απεφεοκζδξ 

ζηζξ ανπέξ ζε πενίπηςζδ 

ηαημπμίδζδξ 

 

7) Πανάβμκηεξ 

δζεοηυθοκζδξ 

ζηδκ ακαγήηδζδ 

αμήεεζαξ 

 

 

 

 

 

Μείςζδ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ 

εοεοκχκ 

Γκςζηζηά 

ενβαθεία βζα 

ηαηαπμθέιδζδ 

ημο θυαμο 

ζηζβιαηζζιμφ 

Σα παζδζά 

Κμζκςκζηέξ 

οπδνεζίεξ 

Άηοπα δίηηοα 

οπμζηήνζλδξ 

o Δκδθζηίςζδ παζδζχκ/εάκαημξ 

άννςζηδξ ιδηέναξ > ιείςζδ 

εοεοκχκ ςξ πνμξ ηδ θνμκηίδα 

o Άνζδ ημο θυαμο 

ζηζβιαηζζιμφ/ ηαηαπμθέιδζδ 

ηδξ εκμπήξ 

o Πνυζααζδ ζηδ 

βκχζδ/ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ 

o Σα παζδζά ςξ ζφιιαπμζ 

o Απεφεοκζδ ζε ημζκςκζηέξ 

οπδνεζίεξ οπμζηήνζλδξ 

o Άηοπα δίηηοα θνμκηίδαξ ηαζ 

οπμζηήνζλδξ 

o ηήνζλδ ζημκ εαοηυ ηδξ 
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8) Πανάβμκηεξ 

απμηνμπήξ απυ 

ηδκ ακαγήηδζδ 

αμήεεζαξ 

Πεπμζεήζεζξ ηδξ 

βοκαίηαξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ νυθμ 

ηδξ ςξ 

ιδηένα/ζφγοβμξ 

Πεπμζεήζεζξ ημο 

ημζκςκζημφ 

πενίβονμο βζα ημ 

νυθμ ηδξ 

βοκαίηαξ 

Φυαμξ 

ζηζβιαηζζιμφ 

Έθθεζρδ 

βκςζηζηχκ 

ενβαθείςκ 

Οζημκμιζηή/ζηεβ

αζηζηή 

επζζθάθεζα ηαζ 

ελάνηδζδ απυ ημ 

ζφγοβμ 

Νμιζιμπμζδηζηά 

έββναθα 

Θεζιζηά ειπυδζα 

o Δζςηενζηεοιέκδ εκμπή 

o Δζςηενζηεοιέκεξ ημζκςκζηέξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ 

ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ ςξ 

ιδηένα/ζφγοβμ 

o Τπεφεοκδ βζα ηδ δζαθφθαλδ 

ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

ανιμκίαξ/εζηυκαξ 

o Οζημκμιζηή/ζηεβαζηζηή 

επζζθάθεζα ηαζ ιεζςιέκεξ 

εοηαζνίεξ 

o Γάιμξ ζε κεανή 

δθζηία/πνμλεκζυ 

o Έθθεζρδ ειπεζνίαξ ηαζ 

βκχζεςκ 

o Φυαμξ ζηζβιαηζζιμφ απυ ημκ 

ημζκςκζηυ πενίβονμ 

o Υεζνζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ 

απυ ημ ζφγοβμ 

o Κςθφιαηα ακαθμνζηά ιε ηα 

κμιζιμπμζδηζηά έββναθα 

o Αίζεδζδ ημο «λέκμο» 

o Γοζπζζηία/θυαμξ απεφεοκζδξ 

ζηζξ ανπέξ 

 

9) Έιθοθα 

ζηενευηοπα ηαζ 

ηακμκζημπμίδζδ 

ηδξ αίαξ 

Δζςηενζηεοιέκεξ 

ημζκςκζηέξ 

ακηζθήρεζξ 

ζπεηζηά ιε ημ 

νυθμ ηδξ ςξ 

ζφγοβμξ ηαζ 

ιδηένα 

Αθαίνεζδ 

δζηαζχιαημξ 

επζθμβήξ βζα ηδ 

γςή ηδξ 

Ζ ζζςπή ςξ 

πνμτπυεεζδ 

δζαθφθαλδξ ηδξ 

μζημβεκεζαηήξ 

εκυηδηαξ 

o Πνμμνζζιυξ ηδξ βοκαίηαξ μ 

βάιμξ ηαζ δ ηεηκμπμίδζδ 

o Παναβηχκζζδ ηςκ ακαβηχκ 

ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηδξ 

o Μμκαδζηή οπεφεοκδ βζα ηδ 

θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδ 

δζαθφθαλδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

εκυηδηαξ 

o Να είκαζ εεθηηζηή, ηαθή 

ιδηένα ηαζ ζφγοβμξ 

o Ζ μζημβέκεζά ηδξ ή μ ζφγοβμξ 

ςξ ανιυδζμζ  βζα επζθμβέξ πμο 

αθμνμφκ ηδ γςή ηδξ 

o Πνμηνμπή ζηδ ζζςπή βζα 

ζδζςηζηά γδηήιαηα 
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10) Ζ ακάννςζδ απυ 

ημ ηναφια 

πεδζαζιυξ ημο 

ιέθθμκημξ ηαζ 

εθυδζα βζα ηδκ 

οθμπμίδζή ημο 

Νέα 

πνυζςπα/δίηηοα/

πυιπζ 

Γδιζμονβία 

ημζκςκζημφ 

δζηηφμο 

Έιθαζδ ζηζξ 

ακάβηεξ/υνζα/ζοκ

αζζεήιαηά ηδξ 

ηαζ ηδκ 

οπενάζπζζή ημοξ 

Δπακακμδιαημδυ

ηδζδ ημο νυθμο 

ηδξ ςξ ιδηέναξ 

ηαζ ζογφβμο 

Δπακακμδιαημδυ

ηδζδ ηδξ αβάπδξ 

Σμ αίςια ςξ 

ηνζηήνζμ βζα ημ 

ιέθθμκ 

Ζ ζδιαζία ηςκ 

ημζκςκζηχκ 

δζηηφςκ 

o Αζζζμδμλία βζα ημ ιέθθμκ/ 

υκεζνα ηαζ κέα ανπή 

o Δθεοεενία ηζκήζεςκ ηαζ 

επζθμβχκ 

o Γδιζμονβία ηαζ δζαθφθαλδ 

ημζκςκζημφ ηφηθμο 

o Νέα πυιπζ 

o Νέμξ ζφκηνμθμξ/κέα ηνζηήνζα 

επζθμβήξ ημο 

o Δθυδζα βζα δζαθφθαλδ 

μζημκμιζηήξ ηαζ ζηεβαζηζηήξ 

αοημκμιίαξ 

o Γζηηφςζδ ιε άηοπα 

ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ 

ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ 

o Νέεξ θζθίεξ 

o Ζ ζδιαζία ηδξ 

βκχιδξ/ακαβηχκ/μνίςκ/ζοκαζ

ζεδιάηςκ ηδξ 

o Μυκδ ζηδκ πνμζπάεεζα 

δζαθφθαλδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

εκυηδηαξ/αοημκυδηδ δ 

πνμζθμνά ηδξ 

o Παναβηχκζζδ 

ακαβηχκ/ζοκαζζεδιάηςκ/γςή

ξ ηδξ ηαζ δ ζδιαζία ηςκ 

πνμζςπζηχκ μνίςκ 

o Ζ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

απμιυκςζδξ ηαζ δ ζδιαζία 

ηδξ ζοιιεημπήξ ζηα 

ημζκςκζηά δίηηοα 

o Ζ ζζςπή ηδξ ςξ ζοκαίκεζδ 

ζηδ ζοιπενζθμνά ημο 

ζογφβμο 

o Σμ αίςια ςξ πνμζηαηεοηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα ημ ιέθθμκ 

o Πνμηεναζυηδηα δ ίδζα/δ 

γςή/ημ παζδί ηδξ 

o Δπακακμδιαημδυηδζδ ημο ηζ 

ζδιαίκεζ αβάπδ 
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11) Ζ ειπεζνία ςξ 

ζοιαμοθή βζα ημ 

ιέθθμκ 

Διπζζημζφκδ 

ζημκ εαοηυ ηδξ 

Πνμηεναζηυηδηα 

μζ ακάβηεξ ηδξ 

Ζ ζδιαζία ηδξ 

θζθίαξ 

 

o Διπζζημζφκδ ζηα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζηδκ ηνίζδ 

ηδξ 

o Έβηαζνδ δζάβκςζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ 

o Πνμηεναζυηδηα δ εοηοπία ηδξ 

o Γζελμδζηή βκςνζιία ιε ημ 

ζφκηνμθμ ηαζ ημ παναηηήνα 

ημο 

o διακηζηή δ οπμζηήνζλδ απυ 

θζθζηά πνυζςπα 

 

 

Ακαθοηζηά μζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ πανμοζζάγμκηαζ 

1) Ρόινη θαη πξνζδνθίεο από εθείλεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα 

Όθεξ μζ βοκαίηεξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, θένμοκ ςξ πνςηανπζηυ νυθμ 

εηείκμ ηδξ ιάκαξ ή ηδξ ηυνδξ. Ζ ζδιακηζηυηδηα ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ μζ 

ζζπονμί δεζιμί πμο θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ παναηηδνίγμοκ ζπεδυκ υθεξ 

ηζξ βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ. Οζ νυθμζ ζημοξ μπμίμοξ ακαθένμκηαζ θμζπυκ, είκαζ εηείκμζ 

ηδξ ιδηέναξ ακδθίηςκ παζδζχκ, υπμο μζ ηαεδιενζκέξ οπμπνεχζεζξ απαζημφκ απυ εηείκεξ 

κα θνμκηίγμοκ χζηε ημ παζδί ημοξ κα έπεζ ηαθοιιέκεξ ηζξ ααζζηέξ ακάβηεξ. 3: «αλ 

κεηέξα, είλαη πξώηα απ’όια ηα παηδηά κνπ, ηα νπνία πξέπεη λα θξνληίζσ λα ηα βιέπσ 

όπσο όιεο νη κακάδεο. Δε ε δνπιεηά κνπ, πξέπεη λα εξγαζηώ (γειάεη ακήραλα) γηα λα, γηα 

λα είκαη εληάμεη κε ηνπο ινγαξηαζκνύο κνπ κε όια κνπ».Σαοηυπνμκα οπάνπεζ δ ακάβηδ βζα 

αθθδθεπίδναζδ ηαζ εθεφεενμ πνυκμ ιαγί ημο, βεβμκυξ πμο άθθμηε επζηοβπάκεηαζ ηαεχξ 

ημ επζηνέπμοκ ηα ςνάνζα ηδξ δμοθεζάξ, εκχ άθθμηε υπζ, αθήκμκηαξ έηζζ ηδ ιδηένα ιε 

αβςκία ηαζ ηφρεζξ βζα ημ εάκ ηαζ ηαηά πυζμ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο παζδζμφ. 

5: «Δ ληελ πεξηκέλνπλ; Σν παηληί κνπ ζέιεη ηε κακά ηνπ. Πξνζπαζώ όζν κπνξώ. Αιιά 

θνβάκαη όηη ληελ πεξλάσ αξθεηό ρξόλν καδί ηνπ. Σνπ ιείπσ. Νηε ζέιεη εε βνήζεηα κε ηα 

καζήκαηα; Να θάεη, λα ληπζεί, λα είλαη θαζαξό. Να παίμεη..αρ (αλαζηελάδεη). Καη ν θύξηνο 

Γ πνπ....πννπ  ληνπιεύσ ζαλ παηληί είλαη θαη απηόο! (γειάεη). Κη απηόο λα θάεη, λα είλαη 

θαζαξόο, λα πεη ληύν θνπβέληεο, λα θαζαξίδεηο ην ζπίηη. Με ηνπο γνλείο κνπ κηιάκε ζην 



  

 54 

ηειέθσλν. Ση λα θάλνπλ θη εθείλνη..Καη ηηο θίιεο κνπ εε από ην ηειέθσλν ηηο βιέπσ ηώξα 

πηα, αιιά πνύ ζα πάεη.. (γειάεη ακήραλα)».       

Δηείκεξ πμο έπμοκ πθέμκ εκήθζηα παζδζά, θαίκεηαζ κα εέθμοκ κα είκαζ εηεί βζα 

αοηά, ιε ιζα ααζζηή υιςξ αθθαβή ζημ ηαηά πυζμ πθέμκ είκαζ εηείκεξ πμο ηα 

οπμζηδνίγμοκ ή αοηά. Σα παζδζά πμο εκδέπεηαζ κα βκςνίγμοκ ηαθφηενα απυ εηείκεξ ηδ 

πχνα οπμδμπήξ, θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ ζηήνζβια πμθθέξ θμνέξ ηαζ βζα ηζξ ίδζεξ, εκχ δ 

ζηήνζλδ απυ πθεονάξ ιδηέναξ θαίκεηαζ κα απμηοπχκεηαζ ζε επίπεδμ ζοιαμοθήξ θυβς 

ηδξ παναπάκς ειπεζνίαξ ηδξ. 4: «Αο πνύκε, ηα παηδηά κνπ έρνπλ ηέηνηα ειηθία πνπ 

κπνξνύλ λα θάλνπλ κόλε ηεο όια. Καη βνεζάλε ζ’εκέλα, γηαηί μέξνπλ πην θαιά ειιεληθή 

γιώζζα θαη κπνξνύλ πην θαιά λα βνεζάλε εκέλα. Από κέλα ηώξα ηίπνηα δελ ζέινπλ, κόλν 

λα θξαηήζσ ζαλ, δελ μέξσ, ςπρή, λα δώζσ θάπνηα ζπκβνπιή ζαλ κεγάιε γπλαίθα, λαη, 

ηέηνηα (γειάεη ακήραλα). Απηά».Σαοηυπνμκα απμηεθμφκ ηαζ μζ ίδζεξ ηυνεξ ηςκ βμκζχκ 

ημοξ ή αηυια ηαζ εββμκέξ μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ηζ αοημί ςξ πδβή ζηήνζλδξ ή ζοιαμοθήξ. 

3: «Γεληθά έρσ ηνπο αλζξώπνπο κνπ. Σε κακά κνπ, ην κπακπά κνπ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

κε ιίγα ιόγηα, ηα παηδηά κνπ. Απηνί κνπ δίλνπλ δύλακε γηα λα ζπλερίζσ».   

Κάπμζεξ απυ αοηέξ είκαζ εκενβέξ ζε πμθζηζζηζηέξ μιάδεξ ηδξ πχναξ ημοξ, νυθμξ μ 

μπμίμξ θαίκεηαζ κα είκαζ επζεοιδηυξ, ηαεχξ εκζζπφεηαζ δ εκενβμπμίδζή ημοξ, ηα επίπεδα 

ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ ημζκυηδηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, δ πμζυηδηα γςήξ ημοξ. 5: «Πνιιέο 

θνξέο ζα καδεπηνύκε θαη ζα καγεηξέςνπκε ζε ζπίηηα. Δγώ εληάμεη δελ ζπκάκαη ηόζν ην 

Ρσζία αιιά..εε ην γθιώζζα, ην γεύζεηο, ηα παηληηά πνπ θάλνπλ ην παξέα..είλαη νηθεία ληελ 

μέξσ..απηό. Σα παηληηά ραίξνληαη πνπ παίδνπλ όια καδί. Κη εγώ ραηξόκνπλ θακηά θνξά 

όηαλ ήκαζηαλ όινη καδί. Ήηαλ ζαλ γηνξηή». Σέθμξ, ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ 

ηδξ αβςκίαξ ημοξ, ηαηαθαιαάκεζ μ νυθμξ ηδξ ενβαγυιεκδξ ή ηδξ ιαεήηνζαξ, υπμο 

ζδιαημδμηεί ηαζ ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ βζα ακελανηδζία ηαζ ηαθοηένεοζδξ ηςκ ζοκεδηχκ 

γςήξ ημοξ. 5: «Γηαηξό ιέεη μεθνύξαζε..εγώ ηνπ ιέσ ‘πνηνο ζα ληνπιέςεη;’». 

2) Κνηλσληθό δίθηπν θαη ππνζηεξηθηηθό δίθηπν 

Καζ ζημ ημζκςκζηυ δίηηομ απμηοπχκεηαζ πμθφ έκημκα δ ζπέζδ ιε ημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ, υπμο μζ βοκαίηεξ ακαθένμοκ  ημ νυθμ ηδξ ιδηέναξ, ηδξ ηυνδξ, ηαεχξ ηαζ 

ηδξ εββμκήξ. Οζ βοκαίηεξ ακαθένμοκ ημοξ βμκείξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ. 2: «..κε ηελ θόξε 
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κηιάκε ώξεο. Με ηε κακά κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, αιιά πάιη..ε κε γεκίδεη πάξα πνιύ απηή 

ε επηθνηλσλία». Οζ εκήθζηεξ θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ ζφιιαπμ ηδξ βοκαίηαξ  ηαηά ηδκ 

ακάννςζδ απυ ημ ηναφια ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ηδξ κέαξ ηδξ γςήξ. 4: «Αιιά ηα παηδηά κνπ 

ιέλε εληάμεη κελ ζηελαρσξηέζαη, εκείο δνπιεύνπκε λα λνηθηάδνπκε ζπίηη όια καδί, θάπνπ 

ζα κείλνπκε καδί». Άθθεξ βοκαίηεξ ακαηνέπμοκ ζηα ιεβαθφηενα δθζηζαηά ιέθδ βζα ιία 

ζοιαμοθή, υπςξ είκαζ μ παππμφξ ηαζ δ βζαβζά. 3: «ηνλ παππνύ θαη ζηε γηαγηά ζίγνπξα. 

Δίλαη νη πξώηνη άλζξσπνη πνπ δεηάσ ηε βνήζεηά ηνπο, ηη πξέπεη λα θάλσ ή πώο πξέπεη λα 

ην θάλσ». Άθθεξ πάθζ, θαίκεηαζ κα ιδκ γδημφκ αμήεεζα απυ ηδκ μζημβέκεζα, πένα απυ 

ηδκ εοπανίζηδζδ πμο ιπμνμφκ κα ακηθμφκ ζε επίπεδμ ροπμθμβζηυ, ιμζναγυιεκεξ ηα κέα 

ημοξ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ. 5: «Σνπο γνλείο κνπ ληελ ζέισ λα ηνπο ελνριώ. Έρνπλ θη 

εθείλνη ηα ληηθά ηνπο, ζηελαρσξηνύληαη άκα ληελ κε αθνύζνπλ θαιά. Λέσ πην επράξηζηα 

πξάγκαηα καδί ηνπο. Βιέπνπλ θαη ην παηληί». Ηδζαίηενδ εκηφπςζδ πνμηαθεί ιζα βοκαίηα, δ 

μπμία ζοκμρίγεζ ημ ημζκςκζηυ ηδξ δίηηομ ζημκ εαοηυ ηδξ, ιε ιμκαδζηυ αμδευ ηδξ ηδκ 

ίδζα. Πενζβνάθεζ ημκ εαοηυ ηδξ ιε πείζια εκάκηζα ζε υθα ηα ειπυδζα, έπμκηαξ πίζηδ ζε 

εηείκδ. 1: «..εγώ είκαη ν βνεζόο κνπ».      

 Ακαθένμκηαζ ηα εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα ηα μπμία πθαζζζχκμοκ ηδκ 

ηαεδιενζκή πνμζπάεεζα ηςκ βοκαζηχκ βζα απυηηδζδ εθμδίςκ ηαζ ηδ δζεηδίηδζδ ηεθζηά, 

ηαθφηενςκ υνςκ δζααίςζδξ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηςκ βοκαζηχκ κα ακελανημπμζδεμφκ ηαζ κα 

ηαθοηενεφζμοκ ηδ γςή ημοξ. 3: «Σν ζρνιείν πνπ θαη απηό, ππάξρνπλ, κνπ δίλεη δύλακε 

γηαηί ππάξρνπλε άλζξσπνη νη νπνίνη κε βνεζνύλε». Σα ενβαζζαηά πενζαάθθμκηα 

απμηεθμφκ έκα επζπθέμκ δίηηομ ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ πδβή πανάξ ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ 

βοκαζηχκ βζα δζαζθάθζζδ ηδξ ακελανηδζίαξ ημοξ. 2: «Σώξα ε δσή κνπ έρεη αιιάμεη 

πνιύ. Δξγάδνκαη ζε κηα εηαηξία κόδαο. [..] κε βνεζήζαλε πάξα πνιύ, θαη ε Α.Α. (όλνκα 

θνξέα) αθξηβώο κνπ έδσζαλ επθαηξία, κε γλισξηζαλ κε ηελ θπξία Κ θαη κνπ έδσζε 

επθαηξία λα δνπιέςσ έμη κήλεο εθεί».  Γεκ θείπμοκ ηαζ μζ ακαθμνέξ ζε ενβαζζαηά 

πενζαάθθμκηα υπμο πανά ηδκ άηοπδ ενβαζζαηή ζοκεήηδ πμο πανέπμοκ, απμηεθμφκ 

ηαοηυπνμκα ιζα ηάπμζα θφζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηνάηδια ή ημ δζάααζια ημο παζδζμφ ζε 

ηαεδιενζκή αάζδ. Σμ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ηαηακυδζδ, πνμζθένεζ ακαημφθζζδ ζηδ 

δζανηή πνμζπάεεζα ηδξ βοκαίηαξ βζα ζζμννμπία ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ 

οπμπνεχζεζξ. 5: «Οπόηε παίξλσ καδί κνπ ζην ληνπιεηά ηνλ . Δίλαη θαιόο. Κη ν θύξηνο 
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πνπ πξνζέρσ..ε ληειαληή ε νηθνγέλεηά ηνπ, επηπρώο θαηαιαβαίλεη. Νηξέπνκαη θη εγώ αιιά 

επηπρώο θαηαιαβαίλνπλ όινη».       

Δλέπμοζα ζδιαζία έπμοκ επζπθέμκ μζ πμθζηζζηζηέξ μιάδεξ ζηζξ μπμίεξ 

ζοιιεηέπμοκ ή θμνείξ απυ ημοξ μπμίμοξ άκηθδζακ αμήεεζα ηαζ ελαημθμοεμφκ κα 

δζαηδνμφκ δεζιμφξ, εκχ δεκ θείπμοκ αηυια ηαζ ηα ηαημζηίδζα. 2: «..ζπκκεηέρσ πάιη ζε 

θιακπ γπλαηθώλ από Οπθξαλία ζηελ Διιάδα [..] δελ έρσ θάλεη πνηέ ζηε δσή κνπ, αο 

πνύκε ρνξσδία. Καη ηώξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξό πνπ ην έθαλα, κνπ έδσζε κεγάιε ραξά. [..] 

θαη ηε γάηα αγαπάσ». Ζ ζφκδεζδ ιε άημια πμο θένμοκ ηα ίδζα πμθζηζζιζηά 

παναηηδνζζηζηά ιε εηείκεξ, θαίκεηαζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα κμζηαθβία, αθθά ηαζ ιε 

ιζα μζηεζυηδηα πμο ημοξ πανέπεζ ημ αίζεδια ημο ακήηεζκ ζε έκα ημζκςκζηυ πθαίζζμ. 5: 

«Δίκαη θαη ζην ξσζηθό ζρνιείν. Δίλαη θνηλόηεηα, ληώζνπκε θάπσο νηθνγέλεηα 

θαηαιαβαίλεηε». Σαοηυπνμκα ακαδεζηκφεηαζ πμθφ έκημκα δ ζδιαζία  ηδξ φπανλδξ αοηχκ 

ηςκ δζηηφςκ, ηαεχξ εηηυξ απυ πθαίζζα ημζκςκζημπμίδζδξ απμηεθμφκ άηοπα δίηηοα 

οπμζηήνζλδξ ηαζ δζηηοχζδξ ιε πζεακμφξ ενβμδυηεξ ή πνυζααζδξ ζε πυνμοξ. 5: «Δκέλα 

κε γλώξηζε κηα θίιε κνπ ζε έλα νηθνγέλεηα πνπ ν παππνύο ζέιεη θξνληίδεη θάζε κέξα..[..] 

μέξεηε ην κεηαλάζηεο όια γλσξίδνπκε ην έλα ην άιιν».     

Ακαθένμκηαζ αηυια μζ θίθεξ μζ μπμίεξ είκαζ πμθφ ζοπκά ηζ εηείκεξ 

ιεηακαζηεοηζημφ πνμθίθ, εκχ πμθφ ζδζαίηενμζ δεζιμί θαίκεηαζ κα έπμοκ ακαπηοπεεί 

ιεηαλφ βοκαζηχκ μζ μπμίεξ βκςνίζηδηακ ηαζ ζηήνζλακ δ ιία ηδκ άθθδ ιέζα ζημ 

ηαηαθφβζμ ηαημπμζδιέκςκ βοκαζηχκ, ιε ηζξ ζπέζεζξ ημοξ κα ζοκεπίγμοκ ηαζ ιεηά ηδ 

θήλδ ηδξ θζθμλεκίαξ ημοξ εηεί. 4: «θόξε κνπ [..] ηα θνξίηζηα πνπ κέλακε καδί ζηνλ 

μελώλα [..] λνηθνθπξά κνπ [..] ε ςπρνιόγνο από ηνλ μελώλα. Μεξηθέο θνξέο κηιάκε κε 

ηειέθσλν, ηίπνηε θαλέλαο άιινο». Με εειέθζμ θίεμ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημ ιμίναζια ηδξ 

ηναοιαηζηήξ ειπεζνίαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηαεδιενζκχκ πνμζπαεεζχκ πμο ηαηααάθθμοκ 

ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ βζα ακάηαιρδ, ζηέημκηαζ δ ιία δίπθα ζηδκ άθθδ, αημφβμκηαξ ηαζ 

ακαημοθίγμκηαξ δ ιία ηδκ άθθδ.. 5: «Δίλαη αλάινγα. Αιιά ζα πσ ηηο θίιεο κνπ πξώηα. Ζ 

Μ κε θαηαιαβαίλεη γηαηί είλαη θη εθείλε κακά. Με ηελ Δ είκαζηε από ην θαηαθύγην. Μπνξεί 

λα κελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ, αιιά είλαη ζαλ αληειθέο κνπ. Μαο ελώλνπλ πνιιά. [..] Άκα 

ληελ είκαη θαιά πνιύ, παίξλσ ηελ ςπρνιόγν, ζαο είπα. Δθείλε μέξεη ηη λα κνπ πεη θη εγώ 

βνεζηέκαη από απηό. Καη ην ζρνιείν κε βνήζεζε θάπνηεο θνξέο. Σεηξάληηα γηα ην παηληί 
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θαη ηέηνηα». Σμ ημζκυ αίςια υζμκ αθμνά ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημ ακηίεεημ 

θφθμ, απμηεθεί έκα ααζζηυ βκχιμκα πμο θένκεζ ηζξ βοκαίηεξ ιπνμζηά, μζ μπμίεξ ακηθμφκ 

απυ ηδκ ειπεζνία ημοξ χζηε κα ζοιαμοθεφζμοκ ηαζ κα πνμζηαηεφζμοκ ηεθζηά δ ιία ηδκ 

άθθδ. 3: « [..] έρσ απηό ην πξόβιεκα Μ, κνπ ζπκβαίλεη απηό, απηό, κπνξείο λα δώζεηο 

κηα ζπκβνπιή; Καη ηεο ιέσ λαη θάλε απηό, θάλε εθείλν, ιόγσ ηεο εκπεηξίαο κνπ..[..].Πάλσ 

απ’όια κηα πνπ είκαζηε ίδηεο θαη κηα πνπ ζηεξηδόκαζηε ε κηα κε ηελ άιιε, έρνπκε ηα ίδηα 

ζρεδόλ, ηελ ίδηα κνίξα. Οπόηε γλσξίδνπκε ηη πάεη λα πεη ρσξηζκόο, εε θαη καο έρεη κάζεη ε 

δσή, πώο ην ιέλε».  Οζ βοκαίηεξ θαίκεηαζ κα ιμζνάγμκηαζ ημ αίςια ηδξ ιμκμβμκεσηήξ 

ιδηνυηδηαξ, ακηθχκηαξ οπμζηήνζλδ δ ιία απυ ηδκ άθθδ. 5: «Δίλαη ζαλ αληειθέο κνπ. 

Με ηελ Δ έρνπκε πνιιά θνηλά, ζαο είπα ηελ μέξσ από ην θαηαθύγην. Με ζηήξημε πνιύ. Κη 

εγώ ληειαληή ηε βνήζεζα. Καη ε Μ λα είλαη θαιά. Με βνεζάεη πνιύ..ε λα θη έρνπκε κεγάιν 

αγάπε κεηαμύ καο. Καη ηα παηληηά καο θάλνπλ σξαίν παξέα». ηδνζγυιεκεξ δ ιία ζηδκ 

άθθδ, ακαημοθίγμοκ ηαεδιενζκέξ ηαζ μοζζαζηζηέξ ακάβηεξ βζα ημ ιεβάθςια ηςκ 

παζδζχκ. 5: «Πήγαηλα από ην πξσί, θάζε κέξα, αθνύ άθελα ην παηληί ζην ζρνιείν θαη 

ζρνινύζα ην απόγεπκα. Σα αββαηνθύξηαθα κε βνεζνύζε ε θίιε κνπ λα θξαηάεη ιίγν ηνλ 

. Κάλεη παξέα κε ην γην ηεο, νπόηε ληελ βαξηόηαλ». Οζ αολδιέκεξ οπμπνεχζεζξ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ θεζημονβμφκ ακαζηαθηζηά ζηδ ζοπκή επαθή ημοθάπζζημκ δζα γχζδξ, 

ηαεχξ θαίκεηαζ κα ανίζημοκ πνυκμ βζα κα επζημζκςκήζμοκ έζης ηαζ ηδθεθςκζηά. 5: 

«Θα βξεζνύκε έζησ θαη ιίγν ζην ηειέθσλν. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα εκάο». 

Ακαδεζηκφμκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ ηαηακυδζδξ, ηδξ ζδιαζίαξ πμο έπεζ δ πανμφζζα αηυιςκ 

πμο αημφκε ηζξ έβκμζεξ ηςκ βοκαζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ οπμζηήνζλδξ ηαζ ηδξ 

ηνοθενυηδηαξ. 5: «Οη άιιεο γπλαίθεο! Οη γλσζηέο θαη νη θίιεο κνπ! Λέσ εληώ είκαζηε 

πνιιέο. Καη βνεζάκε ε κία ηελ άιιε θαη καζαίλνπκε ε κία από ηελ άιιε. Υσξίο ππνκνλή 

θαη ακθηβνιίεο. Ση ζνπ ζπκβαίλεη; Απηό; Ωξαία ζε αθνύζσ, ζε βνεζήζσ αλ κπνξώ. ε 

πάξσ κηα αγθαιηά».        

 Δπζπθέμκ, δ ακαθμνά ζε πνυζςπα επαββεθιαηζχκ πμο ηζξ οπμζηήνζλακ ηαηά ηδκ 

ακάννςζδ ημοξ απυ ημ ηναφια, ακαδεζηκφεζ πςξ ημ βεβμκυξ ηαζ ιυκμ υηζ έπμοκ ημ 

ηδθέθςκμ ακενχπςκ ζημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα ακαγδηήζμοκ οπμζηήνζλδ εάκ πνεζαζηεί, 

επζδνά ηαεδζοπαζηζηά βζα εηείκεξ. 5: «Θα βάισ θαη ηελ ςπρνιόγν από ην θαηαθύγην. 

Νηελ είλαη θίιε κνπ βέβαηα, αιιά κε βνήζεζε πνιύ.[..]. Νηελ ηε βιέπσ ζπρλά πιένλ. Αιιά 

έρσ ην ηειέθσλό ηεο θαη κπνξώ θακηά θνξά λα ηελ πάξσ άκα ληπζθνιεύνκαη μέξεηε. Να 
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ηελ έρεη θαιά ν ζεόο. Μεγάιε.. κεγάιε βνήζεηα κνπ έρεη ληώζεη».   

 Χξ πνμξ ηδ ζοπκυηδηα ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ηα άημια ημο δζηηφμο, θαίκεηαζ κα 

επδνεάγεηαζ απυ πανάβμκηεξ υπςξ ηα ηαεδιενζκά πνμβνάιιαηα ή δ βεςβναθζηή 

απυζηαζδ. 3: «Έρσ κηα θίιε..[..]..αιιά δελ είκαζηε πνιύ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, πνπ 

λα πνύκε αο πνύκε όια όια, ζα ηα πνύκε αιιά όηαλ βξηζθόκαζηε γηα θαθέ, γηαηί θη απηή 

δνπιεύεη, έρεη ηα παηδηά ιίγν πην κεγάια από κέλα, ε θαη δελ ηπραίλεη λα έρνπκε ρξόλν λα 

πηνύκε θαθέ». Ζ επζημζκςκία ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ, ζοιαάθθεζ ζημ κα 

ηαιθεμφκ αοηέξ μζ δοζημθίεξ. 2: «Μπακπά. Δε θνίηα λα δεηο. Μόλν κε απηόλ έρσ επαθή 

θαζεκεξηλά ηώξα.[..]. Όινη νη άιινη είλαη skype, messenger, whats’app». 

3) Άηνκα από ηα νπνία ληώζνπλ απεηιή 

ε ηακέκακ ημζκςκζηυ πάνηδ δεκ ακαβνάθδηε μ πνχδκ ζφγοβμξ, ςξ πνυζςπμ απυ 

ημ μπμίμ κα κζχεμοκ υηζ απεζθμφκηαζ. Ξεπςνίγεζ δ ακαθμνά ιζαξ ζοιιεηέπμοζαξ, δ μπμία 

κζχεεζ υηζ παφεζ κα απεζθείηαζ απυ ηδ ζηζβιή πμο μ πνχδκ ζφγοβμξ ανίζηεζ ηαζκμφνζα 

ζφκηνμθμ. 2: «Σώξα βξήθε άιιε γπλαίθα..[..]..πξηλ ήηαλ ζπρλά. πρλά».  Γφμ βοκαίηεξ 

ακαθένμοκ πνμθμνζηά έπεζηα απυ ενχηδζδ ηδξ ενεοκήηνζαξ υηζ κζχεμοκ πςξ 

απεζθμφκηαζ ηαζ ιυκμ ζηδ ζηέρδ ημο. 5: «Σώξα ηειείσζε πηα. Ννκίδσ ληελ ζα κε 

θνηηάμεη θαζόινπ. Αιιά κνπ έθαλε θαθό θαη ζθέθηνκαη όηη είλαη ζαλ λα πέζαλε. Αλ ηνλ 

λησ ηνλ πεζακέλν ζα ηξνκάμσ θαηαιάβαηε. Σνλ θνβάκαη θη αο κελ είλαη πηα ζηε δσή κνπ. 

Βέβαηα εε είλαη κόλν ζθέςε πηα». Δζδζηυηενα ηαζ υζμκ αθμνά ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ημ 

αίζεδια ηδξ απεζθήξ απμηηά πναβιαηζηυ οπυααενμ, ηαευηζ μ ζφγοβμξ ζηεβάγεηαζ πθέμκ 

ζημ παηνζηυ ηδξ ζπίηζ, ιε άθθμεζ ηδκ ακαηαίκζζδ  βζα ημ ηαθυ ηαζ ημ ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ 

ημοξ. 4: «[..] εγώ θνβάκαη λα πάσ (ζ.ζ. ζην παηξηθό ηεο ζπίηη) γηαηί ν άληξαο κνπ κέλεη 

ζην ζπίηη κνπ θαη κε απεηιεί, ‘όηαλ ζα έξζεηο..ζα ζε..ζα ζε ζθνηώζσ’. Απηό. Ναη θαη δελ 

μέξσ, ή πιάθα θάλεη ή ζνβαξά κηιάεη, πώο λα μέξσ;».    

 Ακαθένεηαζ αηυιδ ηαζ έκαξ πνχδκ ενβμδυηδξ, ςξ πνυζςπμ ημ μπμίμ δεκ εα 

ήεεθε κα λακαζοκακηήζεζ, ηαευηζ είπε αζαζμπναβήζεζ εκακηίμκ ηδξ εκ χνα ενβαζίαξ. 5: 

«θαη έλαλ αθεληηθό ζηα Υ. Αιιά απηόο είλαη καθξηά..θάπσο». Γίκεηαζ ηαηακμδηυ, απυ 

υθεξ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ, πςξ μ πνχδκ ζφγοβμξ δεκ είκαζ άλζμξ ηαηαβναθήξ ζημκ 

ημζκςκζηυ ημοξ πάνηδ, αηυια ηαζ ακ ζοβηαηαθέβεηαζ ζηα άημια πμο απμθεφβμοκ. 
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4) Πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο 

ε αοηυ ημ ζδιείμ οπήνλακ ζοιιεηέπμοζεξ μζ μπμίεξ εηδήθςζακ πνυεεζδ ηαζ 

ηαη‘επέηηαζδ ακαγήηδζακ αμήεεζα, εκχ άθθεξ δεκ ιπυνεζακ κα δζακμδεμφκ υηζ ιπμνμφκ 

κα απεοεοκεμφκ ηάπμο, ιε απμηέθεζια κα εεςνήζμοκ ιμκαδζηυ ζηήνζβια ημκ εαοηυ 

ημοξ. 1: «εγώ είκαη ν βνεζόο κνπ». Τπήνλακ ηζ εηείκεξ πμο δ ιμκαδζηή ζοιιαπία πμο 

ιπυνεζακ κα ζοβηνμηήζμοκ ήηακ ιε ηα παζδζά ημοξ, ιδκ πνμζπαεχκηαξ κα ακαγδηήζμοκ 

αμήεεζα απυ άημια εηηυξ ημο ζηεκμφ μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ. 4: «δελ έθαλα 

ηίπνηα γηα λα πάξσ βνήζεηα. Δγώ λόκηδα κόλε κνπ ζα κπνξέζσ, κε ηα παηδηά..»   

 Ακαδεζηκφεηαζ δ ζδιαζία ηδξ βκχζδξ ςξ πνμξ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ θφζδξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ πμο αζχκμοκ. 2: «ηα ςπρνινγηθά site κε βνήζεζαλ πάξα πνιύ..[..] γη’ απηό 

πξέπεη δηαβάδνπκε θνξίηζηα». Σαοηυπνμκα ημκίγεηαζ δ ακηίθδρδ υηζ δ ακαγήηδζδ 

αμήεεζαξ απμηεθεί ιζα εκενβδηζηή ζοιπενζθμνά, πμο πνμτπμεέηεζ ηδ δέζιεοζδ ηδξ ίδζαξ 

ηδξ βοκαίηαξ, χζηε κα λεθφβεζ απυ ηδκ ηαημπμζδηζηή ζπέζδ. 2: «Ξέξεηο αλ δελ είζαη 

έηνηκε θαλείο δελ κπνξεί λα ζε βνζήζεη..[..] από έμσ κπνξνύλε λα ζνπ δώζνπλ ζπκβνπιέο. 

Αλ δελ είζαη έηνηκε δελ κπνξείο λα ην θάλεηο». Δπζπθέμκ υιςξ ακαδεζηκφεηαζ ηαζ δ 

ζδιαζία ηδξ βκχζδξ ηςκ δζαεέζζιςκ οπδνεζζχκ ηαζ δζηηφςκ, ζηα μπμία ιπμνμφκ κα 

ακαηνέλμοκ βζα αμήεεζα. 2: «απηό πνπ κηινύζακε κε ην ςπρνιόγν, κε είρε βνεζήζεη πάξα 

πνιύ».   

Σέθμξ, μζ επαββεθιαηίεξ ηςκ οπδνεζζχκ ζηζξ μπμίεξ απεοεφκεδηακ, αθθά ηαζ μζ 

βοκαίηεξ μζ μπμίεξ θένμοκ ηα ίδζα αζχιαηα ιε ηζξ ενςηχιεκεξ, πνμζέθενακ αζθάθεζα ηαζ 

ακαημφθζζδ ηαεχξ θάκδηε κα ηαηακμμφκ ηαζ κα αθμοβηνάγμκηαζ ημ ζοκαίζεδια ηςκ 

βοκαζηχκ, πςνίξ κα πνμζπαεμφκ κα δζηαζμθμβήζμοκ ηζξ ζοιπενζθμνέξ, πμο 

ακηζιεηχπζζακ ζημ ζογοβζηυ ημοξ αίμ. 5: «Ζ πην κεγάιε βνήζεηα ήηαλ ην θαηαθύγην 

μέξεηε. Δθεί βξήθα νηθνγέλεηα. Άιιν νηθνγέλεηα αιιά νηθνγέλεηα. Νηελ άθνπζα 

ληηθαηνινγία, κε βνήζεζαλ. Σν άιια γπλαίθεο, ην ςπρνιόγνο. Σν άλζξσπνη ζην Κ (όλνκα 

θνξέα)». 

5) Οη επηπηώζεηο ηεο βίαο ζην ζώκα 

ηζξ πενζζζυηενεξ ζοκεκηεφλεζξ οπήνλε ζδζαίηενδ ακαθμνά ηαζ έιθαζδ ζημ ζχια 

ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ηαζ πχξ αοηυ ημ αίςζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ή ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ 
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ηαημπμζδηζηήξ ζπέζδξ. 5: «Σε κεγαιύηεξε θνύξαζε ηελ έλησζα όηαλ ήκνπλ παληξεκέλε. 

Ξέξεηε..κε ηνλ άληξα κνπ. Νηελ ήηαλ θαιόο. Αιιά απηό πάεη ηώξα. Σώξα έρσ κηα θαιή 

θνύξαζε. Θα γίλνπλ θαιύηεξα ηα πξάγκαηα». Γζα εηείκεξ θμζπυκ πμο ακαθένεδηακ ζημ 

ζςιαηζηυ πανάβμκηα, εκχ πανέιεκακ ζηδ ζπέζδ ιε ημ ζφγοβυ ημοξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 

θέλεζξ υπςξ δ ημφναζδ ή δ αννχζηζα βζα κα πενζβνάρμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αίςκακ 

ημ ζχια ημοξ, εκχ βζα πμθθέξ ηα ζοιπηχιαηα επζιέκμοκ αηυια ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ 

ηαημπμζδηζηήξ ζπέζδξ. 5: «Δίκαη θνπξαζκέλε από ηε ληνπιεηά κνπ. Μόλν από ηε 

ληνπιεηά κνπ; Δ από ηε δσή κνπ ζπλνιηθά. Πνλάλε ρέξηα, ε κέζε, ε πιάηε κνπ». 

Υαναηηδνζζηζηυξ ηςκ θεβμιέκςκ ηδξ είκαζ ηαζ μ πάνηδξ ζχιαημξ ηδξ ίδζαξ βοκαίηαξ, 

υπμο απμηοπχκεηαζ δ δοζθμνία πμο ελαημθμοεεί κα αζχκεζ ημ ζχια ηδξ ηαζ ιεηά ημ 

πέναξ ηδξ ζπέζδξ ιε ημκ ηαημπμζδηζηυ ζφκηνμθμ.  

 

(Δζηυκα 1: Υάνηδξ ζχιαημξ 5) 

Ζ ζφκδεζδ ημο αζχιαημξ αοημφ ηαζ πχξ ιπμνεί κα επζδνά ζημ ζχια ημοξ, θαίκεηαζ 

κα ιδκ είκαζ πάκηα μναηή ζηζξ ζοιιεηέπμοζεξ. 3: «δελ αηζζάλνκαη θαιά..[..]..ε πίεζε 

κνπ δελ μέξσ, ην θεθάιη κνπ, θάηη δελ πάεη θαιά». Ακαθένμοκ επζζηέρεζξ ζε βζαηνμφξ, 

ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα δζαπζζηχζμοκ ηζ ζοιααίκεζ, ιε ηα πμνίζιαηα ζε επίπεδμ 

θοζζμθμβίαξ κα δείπκμοκ υηζ είκαζ οβζείξ. 2: «[..] δελ είρα θαηαιάβεη ηη γίλεηαη, άξρηζα λα 

πνλάσ παληνύ. Γειαδή από ςπρνινγηθά κε έρεη πάεη ζηα ζσκαηηθά.[..] Πνλνύζα ζε όιεο 

ηηο θιεηδώζεηο. Μνπ πξεδόηαλε ηα ρέξηα, δειαδή λύρηα δελ κπνξνύζα λα θνηκεζώ γηαηί κε 

πνλνύζαλ ηα ρέξηα».        Συζμ ζηδ 
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ζοκέκηεολδ, αθθά υζμ ηαζ ζηζξ ηάνηεξ, ακαθένμκηαζ πνμαθήιαηα ζηδ ιέζδ, ζζπονμί 

πμκμηέθαθμζ, αδοκαιία ηαζ πνμαθήιαηα ή αηυια ηαζ δζαημπή ηδξ ειιδκυννμζαξ ιε 

απμηέθεζια μζ βοκαίηεξ κα κμιίγμοκ υηζ εβηοιμκμφκ. 5: «Δθεί έπαζε θαη ην πεξίνληό 

κνπ πξόβιεκα. Φνβήζεθα κελ είκαη έγθπνο θαη ληελ θύγσ πνηέ από εθεί κέζα.. Ση λα ζνπ 

πσ άιιν ληειαληή.. Έθπγε ην πεξίνλην από ην θόβν θη εγώ είρα θόβν κελ είκαη έγθπν». 

 ηδ ζοκέπεζα, ηαζ ιε ηδ δζαημπή ηδξ ζπέζδξ, θαίκεηαζ κα παναηδνμφκ ηδκ 

αθθαβή πμο ειθακίγεηαζ ζημ ζχια, ηδ ιείςζδ ή ηαζ ηδκ ελαθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, 

ιε απμηέθεζια κα μδδβμφκηαζ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ πυκμζ ηαζ δ δοζθμνία αηυια ηαζ 

ακ εηθνάγμκηαζ ζε επίπεδμ θοζζμθμβίαξ, πνμηφπημοκ απυ ροπμθμβζηά αίηζα. 2: «όια 

ήηαλ ςπρνινγηθά. Μόιηο έθπγα από άληξα κνπ, πέξαζαλ όια..[..] Μαδί ηνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ήκνπλ άξξσζηε, ζπλέρεηα άξξσζηε. Γελ είρα δύλακε γηα ηίπνηα.».

 Υαναηηδνζζηζηυηενδ ίζςξ πενζβναθή βζα ημ ζχια, απμηεθεί εηείκδ υπμο δ 

βοκαίηα πενζβνάθεζ πςξ κζχεεζ πθέμκ θεξ ηαζ ζημ ζχια ηδξ ζηάκε πονμηεπκήιαηα, 

ζδιαημδμηχκηαξ έηζζ ηδκ εμνηαζηζηή δζάεεζδ ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα απμθαιαάκεζ 

έπεζηα απυ ηδ δζαημπή ηδξ ηαημπμζδηζηήξ ζπέζδξ. 1: «фейерверк (ππξνηερλήκαηα ζηα 

ξώζηθα)..[..] όηαλ γηνξηάδνπκε θαη βάδνπλ απηά ηαα (αλαπαξηζηά κε ηα ρέξηα ηεο ηα 

ππξνηερλήκαηα».Τπάνπμοκ ηζ εηείκεξ πμο αηυια ηαζ ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ ζπέζδξ, 

αζχκμοκ έκημκδ δοζθμνία ηαζ ημφναζδ, πςνίξ κα είκαζ ζε εέζδ κα εκημπίζμοκ αηνζαχξ 

ηδκ αζηία αοηχκ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. 3: «ε ίζσο είλαη από ηελ θαθή ςπρνινγία. Μπνξεί 

λα θνηκάκαη επί ώξεο, αιιά δελ θνηκάκαη, δελ μέξσ ηη ζπκβαίλεη». Σμ βεκζηεοιέκμ άβπμξ 

ηαζ μζ ζηέρεζξ βζα ημ ιέθθμκ ελαημθμεμφκ κα αζχκμκηαζ έκημκα, ιε ηδ ζςιαηζηή 

ημφναζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένβαζζα, κα απμηεθεί ηαεδζοπαζηζηυ πανάβμκηα χζηε 

κα ιπμνέζμοκ κα ημζιδεμφκ. 5: «Μόλν ην κπαιό..έρεη θαζαξία. [..] Έρσ παιέςεη πνιύ 

γη’απηό. Αιιά ην άγρνο είλαη άγρνο. Νηελ εξεκεί εύθνια [..] Δπηπρώο θνπξάδνκαη πνιύ θαη 

θνηκάκαη ε. Νηελ κπνξείο λα ζθεθηείο πνιύ κε απηό πξόγξακια».    

ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδκ άζηδζδ ιε ηζξ ηάνηεξ 

ζοκαζζεδιάηςκ/ζοιπηςιάηςκ, 3 απυ ηζξ 5 ζοιιεηέπμοζεξ επέθελακ κα δδιζμονβήζμοκ 

ιζα λεπςνζζηή ηαηδβμνία ηανηχκ, δ μπμία αθμνμφζε ημ ζχια ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ημ αίςζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπέζδξ ή ελαημθμοεμφκ κα κζχεμοκ ημ ακηίηηοπμ 

πμο είπε δ ζπέζδ πάκς ζε αοηυ αηυιδ ηαζ ζήιενα. Δπζηναηέζηενεξ ηάνηεξ πμο 
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επζθέπεδηακ είκαζ: πυκμξ ζημκ χιμ – πθάηδ, ηαποηανδίεξ, ελμοεεκςιέκδ – ημοναζιέκδ, 

αάνμξ ζημ ζηήεμξ – απμπκζηηζηά, αδοκαιία, ηνφα πένζα – πυδζα, πνμαθήιαηα 

ειιδκυννμζαξ, πνυαθδια ιε ημ ζημιάπζ – ηδκ πέρδ, πμκμηέθαθμξ. Ακαδεζηκφεηαζ 

έκημκα ημ πχξ ημ ζχια αζχκεζ ηδ ζοκεήηδ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ πςξ αηυια ηαζ ιεηά ημ 

πέναξ ηδξ, παθεφεζ αηυια ιε ηάπμζα απυ αοηά ηα ζοιπηχιαηα.    

   

6) Ζ κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία  

Ζ ειπεζνία ηδξ ιεηακάζηεοζδξ απυ ιυκδ ηδξ θαίκεηαζ κα απμηεθεί έκα ζζςπδθυ 

ηναφια, πμο θένμοκ μζ ζοιιεηέπμοζεξ ζηδκ ένεοκα. 2: «Ήξζα ζαλ ζηε καύξε ηξύπα. 

Γιώζζα δελ μέξσ, ηίπνηα δελ μέξσ. ηα ζπίηηα έκελα, δνύιεπα 24 ώξεο ην 24σξν».  

Άθθεξ ιεηακάζηεοζακ ζε ιεβαθφηενδ δθζηία, ζε έκα ζηάδζμ ηδξ γςήξ ημοξ πμο ήδδ είπακ 

ζπδιαηίζεζ μζημβέκεζεξ ζημκ ηυπμ ηαηαβςβήξ ημοξ, εκχ οπήνλακ ηζ εηείκεξ υπμο 

ιεηακάζηεοζακ ςξ παζδζά, ιε ηδκ επζθμβή ηδξ ιεηακάζηεοζδξ κα βίκεηαζ απυ ημοξ βμκείξ 

ημοξ. 5: «Δ μέξεηε έπεζε ην νβηεηηθή Έλσζε..έπεζε θαη ην ληνπιεηά. Δγώ ληελ ζπκακαί 

πνιιά. Μόλν ην ζάιαζζα θαη όηη γνλείο ήηαλ μαθληθά πνιύ αγρσκέλνη. Καηαιάβαηε. 

Άιιαμε ην πξόζσπό ηνπο».  Όζμκ αθμνά ηζξ πνχηεξ, δ αίαζδ θηςπμπμίδζδ πμο επήθεε ςξ 

απμηέθεζια ηδξ ηαηάννεοζδξ ηδξ Δ...Γ., απμηέθεζε ημ έκαοζια βζα ηδκ ακαγήηδζδ 

ενβαζίαξ ζηδκ Δθθάδα. 3: «ήκαζηαλ θησρνί άλζξσπνη, δελ είρακε λα θάκε, δελ είρακε 

πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή καο». Πενζβνάθμοκ ιζα γςή ιε μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ηαζ 

ιεβάθδ πνμζπάεεζα απυ ημ ζφκμθμ ηδξ μζημβέκεζαξ, χζηε κα ελαζθαθζζημφκ ηα πνμξ ημ 

γδκ. 5: «[..] έκαζα γξήγνξα ειιεληθά θαη άξρηζα λα βνεζάσ κέρξη θαη γνλείο κνπ ζην 

γιώζζα! [..] Δ ήηαλ πνιύ πεξίεξγν ληειαληή κεγάινη άλζξσπνη ηώξα λα ζέινπλε ηε 

βνήζεηά κνπ. Αιιά θαη ηη λα θάλνπλ ζέιαλε λα ςάμνπλε ληνπιεηά. Δίραλε βνήζεηα επηπρώο 

από θίινπο, ληνύιεπε ν κπακπάο νηθνληνκή κε άιινπο Ρώζνπο. Κάπσο ηα θαηαθέξακε [..] 

Μεηά ληνύιεςε θαη ην κακά. Δ κεηά γπκλάζην πνπ ηειείσζα άξρηζα λα ληνπιεύσ θη εγώ».  

Τπήνλακ εηείκεξ πμο άθδζακ ηα παζδζά ημοξ, χζηε κα πάκε κα δμοθέρμοκ ηαζ κα 

ελαζθαθίζμοκ ιζα ηαθφηενδ γςή βζα εηείκα. Ζ ιδ οπμζηήνζλδ απυ ημ ζφγοβμ ζήιαζκε 

υηζ δ επζθμβή, ημ ηαλίδζ ηαζ δ ακηίζημζπδ ακάθδρδ ηςκ εοεοκχκ αάναζκε ιυκμ ηδκ ίδζα. 

2: «..κεηά πνπ δελ είρακε δνπιεηέο, άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα, θάζεηαη άληξα κέζα ζην ζπίηη 

θαη δελ θάλεη ηίπνηα, θη εγώ δελ θάλσ ηίπνηα, δνπιεηά, ιεθηά δελ έρνπκε θαη πξννπηηθή δελ 
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έρνπκε. Φίιεο πάλε από δσ θαη θεη, κηα ζα ιέεη ‘γηαηί θάζεζηε θαιέ; Πάκε ζηελ Διιάδα λα 

δνπιέςεηο‘. Με πνιύ πόλν, κε πνιύ, ηξαγηθά δειαδή, λα ρσξίζσ ηα παηδηά κνπ. Άληξαο 

είπε ‘αλ ζέιεηο πήγαηλε, εγώ δελ ρξεηάδνκαη ηίπνηα’». Ζ επζθμβή πανυθα αοηά 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηδ ζηεκαπχνζα ηαζ ηζξ ηφρεζξ, πμο ζοκεπάβεηαζ δ απυζηαζδ απυ ηα 

παζδζά ηαζ ημ ιεβάθςιά ημοξ. 2: «Έρσ θαη ιίγν ηύςεηο πνπ ηα παηδηά κνπ έρσ αθήζεη 

κηθξά, 12 θαη 10 ρξνλώλ πνπ έθπγα ζηελ Διιάδα γηα λα καδέςσ ιίγν ιεθηά γηα λα 

θαιπηεξέςεη ε δσή καο..[..] έρσ ηύςεηο πνπ δελ ηνπο έδσζα δεζηαζηά κνπ θαη ηελ αγάπε 

κνπ πνπ ρξεηαδόηαλε.  Σώξα ην πξνζπαζώ λα δώζσ. Μελ λνκίδεηο κε κεγάιε επηηπρία». 

 Σαοηυπνμκα, ενπυιεκεξ ακηζιέηςπεξ ιε ημ βθςζζζηυ ειπυδζμ ηαζ ηδκ οπμηίιδζδ 

ηςκ ενβαζζαηχκ ημοξ πνμζυκηςκ, ανίζημκηαζ απαζπμθμφιεκεξ ζε δμοθεζέξ παιδθυηενμο 

ημζκςκζημφ status. 4: «δελ θάλαλε αλαγλώξηζε..[..]..επάγγεικά καο ηέηνην, δελ ζα 

κπνξέζνπκε εδώ πέξα λα ην θάλνπκε, γη’ απηό έπξεπε λα θάλνπκε αλαγθαζηηθά βαξύ 

δνπιεηά». Ζ έκημκδ ζςιαηζηή ημφναζδ, δ ημζκςκζηή απμιυκςζδ πμο ζοκεπάβεηαζ ημ 

επάββεθια ηδξ μζηζαηήξ αμδεμφ (ζημ μπμίμ απαζπμθείηαζ δ πθδεχνα ηςκ 

ζοιιεηεπμοζχκ) ή αηυια ηαζ δ 24ςνδ αθμζίςζή ημοξ, πμο πμθθέξ θμνέξ απαζηείηαζ, 

απμιμκχκεζ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ, μζ μπμίεξ αδοκαημφκ κα ζοκάρμοκ 

ζπέζεζξ ηαζ δίηηοα επζημζκςκίαξ ιε ημκ κηυπζμ πθδεοζιυ. 4: «όηαλ δνύιεπα θάπνπ, 

θάπνηα θαθεηέξηα ή θαζάξηδα θάπνην ζπίηη, θαλέλαο δελ ήηαλ. Δ όινη θεύγνπλ ζηε δνπιεηά, 

λνηθνθπξά ζα κνπ δίλνπλ εληνιή θαη έθαλα ό,ηη ήζεια, αιιά δελ κπόξεζα λα κηιάσ. Με 

πνηνλ; Με ηξαπέδη;». Ζ αθθαβή ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ημοξ, ζοκεπάβεηαζ ημ αίςια 

έκημκδξ εθίρδξ ηαζ ημφναζδξ. 4: «εγώ αλαγθαζηηθά έπξεπε λα θάλσ θάζε κέξα γεληθή 

θαζαξηόηεηα. Καη εγώ θάζε κέξα είρα ππξεηό..[..]..Καη κεηά θάπνηνο ζα πάξεη ηειέθσλν 

από θάπνηεο θπξίεο πνπ θαζάξηδα, παίξλνπλ ηειέθσλν θαη ιέλε «έια λα ζηδεξώλεηο». 

Μέρξη 15.00 θαζάξηδα, ην βξάδπ 4 ώξεο ζηδέξσλα. Καη ιίγν.. ιίγν δελ είκαη ραξνύκελε 

πηα», εκχ δ ιμκμημκία ηαζ μζ απαζηήζεζξ ηδ δμοθεζάξ ζοιαάθθμοκ ζε αοηυ. 4: «Όηαλ 

έρεηο ηόζν ζθιεξή δνπιεηά δελ κπνξέζεηο λα είλαη πνιύ ραξνύκελε γηα όιε κέξα από 8 θαη 

κέρξη..ηεο θαζαξίδεηο αζηακάηεηα ζπίηη; Καη αύξην πάιη ην ίδην. αλ θάζε κέξα 

θάλεηο..πώο ην ιέλε όηαλ θάζε κέξα θάλεη..γεληθή θαζαξηόηεηα;».   

 Πανά ηδ δοζημθία ηςκ ενβαζζχκ ζηζξ μπμίεξ ανέεδηακ απαζπμθμφιεκεξ, 

ακαδεζηκφεηαζ έκημκα δ πνμζπάεεζα πμο ηαηέααθθακ χζηε κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ εθθδκζηή 

βθχζζα ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα εκηαπεμφκ μιαθά ζηδ πχνα οπμδμπήξ . 4: «Πήγακε 
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καζήκαηα, πήγακε θαη ζηα ζεκηλάξηα..[..]. Πήγακε θαη πήξακε βηβιία θαη ζην ζπηηη κάζακε 

γιώζζα θαη..[..] Μόλνη καο θάλακε, κε ηόζεο ώξεο δνπιεηά. Καη κεηά δηαβάδακε, θαη 

βιέπακε ηειεόξαζε θαη θάηη δελ θαηαιαβαίλακε, γξάθνπκε θαη ςάρλνπκε ζην ιεμηθό». 

Πμθφηζιμζ ζφιιαπμζ ζε αοηυ οπήνλακ ηαζ μζ ηαεδβδηέξ ηςκ ζπμθείςκ ζηα μπμία 

θμίηδζακ μζ ζοιιεηέπμοζεξ. 3: «ην ζρνιείν δελ πξόιαβα λα ην ηειεηώζσ ιόγσ όηη εδώ 

ήξζα 11 ρξνλώλ..[..]..καο πξνρσξνύζε έηζη, δελ θάλακε αο πνύκε ηηο ηάμεηο κία κία όπσο 

ηα θάλαλε όινη, απιώο, απιώο καο έκαζε ν δάζθαινο ηα γξάκκαηα λα δηαβάζνπκε θαη λα 

γξάςνπκε ζσζηά» Σαοηυπνμκα, ακαδεζηκφεηαζ ημ πχξ ηα παζδζά ημοξ πμο ιεβαθχκμοκ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ θμζημφκ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ, απμηεθμφκ πμθφηζιμοξ αμδεμφξ ζηδκ 

πνμζπάεεζα βζα επζημζκςκία ιε ηδ πχνα οπμδμπήξ. 4: «ηα παηδία κνπ..[..]..βνεζάλε 

ζ’εκέλα, γηαηί μέξνπλ πην θαιά ειιεληθή γιώζζα».     

 Ζ πχνα πνμέθεοζδξ θαίκεηαζ κα θείπεζ πάκηα. Ακ υπζ βεςβναθζηά, ζίβμονα 

ροπμθμβζηά. Ζ ημζκή βθχζζα, ηα έεζια ή δ γςή πμο άθδζακ πίζς, δδιζμονβμφκ έκα 

ροπμθμβζηυ ηεκυ, ημ μπμίμ εκηείκεζ ημ αίζεδια ιμκαλζάξ ηαζ απμιυκςζδξ. 4: 

«κπνξνύκε λα κηιάκε θαη ξώζηθα κπνξνύκε λα κηιάκε πην άλεην γηα λα κελ, δελ έρσ, πώο 

ην ιέλε, δελ αγρώλνκαη όηη θάπνηνο δελ κε θαηαιαβαίλεη. Άιιν ην κηιάκε άλεηα, 

πεγαίλνπκε γηα βάθηηζε, γηα γάκνπο ηέηνην. Απηό δελ κνπ θηάλεη εδώ». Τπήνλακ εηείκεξ 

υπμο βζα πμθφ ηαζνυ γμφζακ ιε ηδκ εθπίδα υηζ εα ηαηαθένμοκ ηεθζηά κα επζζηνέρμοκ, ιε 

ηδ ζηέρδ αοηή κα ακαημοθίγεζ ημ αίζεδια κμζηαθβίαξ (Κδπμονμπμφθμο, 2015). 2: 

«..λόκηδα όηη ζα δνπιέςσ ε, έλα ρξόλν, δύν ρξόληα θαη ζα θύγσ..[..].. Πάιη έθπγα. Γηαηί 

κνπ ιείπαλε παηδηά θνβεξά, πάιη. Γειαδή πνιιέο θνξέο έρσ θύγεη γηα πάληα». Τπάνπμοκ 

ηζ εηείκεξ υιςξ πμο έπμκηαξ ιεηακαζηεφζεζ ζηδκ παζδζηή δθζηία, θαίκεηαζ κα ανίζημκηαζ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ πμθζηζζιζηχκ ζοβηείιεκςκ ηαζ πανά ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ 

ζηδ πχνα οπμδμπήξ, κζχεμοκ υηζ έπμοκ ιζα δεφηενδ παηνίδα. 3: «Σν ζεσξώ ζαλ δεύηεξε 

παηξίδα κνπ ηελ Διιάδα νπόηε γη’απηό έρσ δήζεη θαη δηάθνξα..[..] αιιά δελ λνκίδσ λα 

ήηαλε ηόζν επράξηζηα».          

 Σέθμξ, δεκ θείπμοκ μζ ναηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηα εεζιζηά ειπυδζα ιε ηα 

μπμία ανίζημκηαζ ακηζιέηςπεξ. 3: «..νη απνγνεηεύζεηο απηέο πνπ παίξλσ από ηηο 

θαζεκεξηλέο, πνπ δελ κπνξώ λα βξσ δνπιεηά εύθνια, ζπίηη εύθνια, αα ζην ζρνιείν κε ην 

ξαηζηζκό πνπ κνπ θέξνληαη έηζη θαη όια απηά κνπ δεκηνπξγνύλε κέζα κνπ κηα θνύξαζε, 

ηελ νπνία ηε δσ πνιύ έληνλα ηνλ ηειεπηαίν θαηξό». Ζ πνμηαηάθδρδ ζπεηζηά ιε ηδ 
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ιεηακαζηεοηζηή ημοξ ηαοηυηδηα δοζημθεφεζ πμθθέξ ζηδκ εφνεζδ ζπζηζμφ ή ενβαζίαξ, εκχ 

ζε πενζπηχζεζξ επαββεθιαηζηήξ αοεαζνεζίαξ ηαζ ηαημπμίδζήξ ημοξ, ημ εκδεπυιεκμ 

απεφεοκζδξ ζηζξ ανπέξ απμηθείεηαζ, ηαεχξ οπενζζπφεζ ημ αίζεδια ημο λέκμο, εηείκμο 

πμο δεκ εα ηαηαθένεζ κα ανεζ ημ δίηζμ ημο ζε ιζα ημζκςκία πμο ελαημθμοεεί έζης ηαζ 

εεζιζηά κα ημκ ηναηά ζημ πενζεχνζμ. 5: «Απηνί είλαη από εληώ, εκείο όκσο είκαζηε 

μέλνη. Απηνί έρνπλ θη όπια. Ξέξεηο άκα ζα ζνπ θάλεη θαθό; Καη άκα ε αζηπλνκία ζα ζε 

πξνζηαηέςεη; Απηά ζθέθηεθαλ λνκίδσ ..εγώ ληελ κπνξνύζα λα ζθεθηώ.» 

7)Παξάγνληεο δηεπθόιπλζεο ζηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο 

Ζ αοημκυδηδ ηαζ ζηενεμηοπζηή μπηζηή πμο εέθεζ ηδ βοκαίηα κα ακαθαιαάκεζ 

πθήνςξ ηδκ εοεφκδ ηαζ ηδ θνμκηίδα ηςκ αδφκαιςκ ιεθχκ, δ αβςκία πμο αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ, ημ μζημκμιζηυ ηυζημξ, ηαεχξ ηαζ δ ημφναζδ υηακ δεκ έπεζ ζηήνζλδ απυ ημ 

ζφγοβμ, ηαεζζημφκ ηδ βοκαίηα ηαεδθςιέκδ ζημ ηαημπμζδηζηυ πενζαάθθμκ. Χξ 

απμηέθεζια ηςκ παναπάκς, θαίκεηαζ πςξ δ εκδθζηίςζδ ηςκ παζδζχκ απμηεθεί ααζζηυ 

πανάβμκηα εθάθνοκζδξ ηαζ εκενβμπμίδζδξ ηδξ βοκαίηαξ χζηε κα ηαηαθένεζ ηεθζηά κα 

λεθφβεζ. 1: «Καη κεηά εγώ ιέσ ηη «θξαηάσ γηα ηα παηδηά; Γηαηί ηα παηδηά έρνπλ 

κεγαιώζεη». Αηυια ηαζ μ εάκαημξ ηδξ ηαηάημζηδξ ιδηέναξ πμο απμηεθεί έκα δοζηοπέξ 

βεβμκυξ, ζδιαημδμηεί ηδκ ίδζα ζηζβιή ημ «λεηθείδςια» ηδξ πυνηαξ πνμξ ηδκ εθεοεενία, 

βζα ηδ βοκαίηα πμο ήηακ επζθμνηζζιέκδ ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ. 4: «ληάμεη θαη ηα θνξίηζηα, 

αιιά όηαλ πέζαλε ε κακά ηόηε..[..]..εγώ κπόξεζα λα πάσ θάπνπ».    

 Δπζπθέμκ, απεθεοεενςηζηή ζηζβιή θαίκεηαζ κα απμηεθεί δ ζηζβιή, πμο μζ 

ζοιιεηέπμοζεξ απμηζκάζζμοκ ημ θυαμ ημο ζηίβιαημξ ή ηδξ εκμπήξ βζ‘ αοηυ πμο ημοξ 

ζοιααίκεζ. 2: «δελ είκαη κόλε εγώ πνπ επηβηώλσ απηέο θαηαζηάζεηο. Όηη είλαη θιαζηθέο 

θαηαζηάζεηο. Υα! Όηαλ ην θαηάιαβα, ζαλ κνπ έθπγε έλα βάξνο θη έλα ‘ηη θάλσ εδώ;’. Ατ 

ζην δηάιν!». Ζ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ ιέζς ηδξ αοημιυνθςζδξ ή δ φπανλδ εκυξ παζδζμφ 

πμο θυβς ζπμοδχκ αμδεά ηδ ιδηένα κα δεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ιέζα ζηδκ μπμία έπεζ 

πενζέθεεζ, δίκεζ ημ έκαοζια βζα ηδκ ακαβκςνίζδ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ ζοκεήηδξ ιέζα ζηδκ 

μπμία ανίζηεηαζ. 4: «ε Ν (ζ.ζ. θόξε)είλαη ςπρνιόγνο θαη ακέζσο βιέπεη ηη γίλεηαη». 

 Δπζπθέμκ, δ βκςνζιία ιε άθθεξ βοκαίηεξ πμο έπμοκ αζχζεζ έιθοθδ αία, 

απμηεθμφκ ηδ ζηζβιή πμο δ βοκαίηα κζχεεζ υηζ δεκ είκαζ δ ιμκαδζηή πμο έπεζ αζχζεζ ηάηζ 

ηέημζμ, ιε απμηέθεζια μ θυαμξ ημο ζηίβιαημξ ζζβά ζζβά κα οπμπςνεί. 5: «Πήγα ζην 
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ζπίηη κε ηηο γπλαίθεο. Καη βξήθα αγθαιηά. Γπλαίθεο θη άιιεο ζαλ θαη κέλα. Με βνήζεζαλ, 

έλησζα θαιύηεξα. Κη ε ςπρνιόγνο κε έβαιε ζην ίζην ληξόκν..[..]..θη εθείλε θη νκάδα Κ 

(όλνκα θνξέα) βνήζεζαλ όινη. Δίληα θη εγώ πξάγκαηα. Με ην ζθιεξό ην ηξόπν, αιιά ηα 

είληα». Μεηαημπίγεηαζ δδθαδή βζα θίβμ δ αοημηαηδβμνία ηαζ δ κηνμπή πμο κζχεεζ, ιε 

απμηέθεζια κα ηαηαθένεζ κα δεζ λακά ημκ εαοηυ ηδξ, ζηακυ ηεθζηά κα ηάκεζ ιζα επζθμβή 

ηαζ κα ηενιαηίζεζ ιζα ηαηάζηαζδ πμο θαίκεηαζ κα ηδ αζχκεζ ςξ αδζέλμδδ. 2: «ηα 

ηειεπηαία 4 ρξόληα άξρηζα λα δηαβάδσ πνιύ θαη κεηά θαηάιαβα ηη κνπ γίλεηαη».  

 Σέθμξ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ φπανλδ οπμζηδνζηηζηχκ δζηηφςκ υπςξ ημ 

ζπμθείμ, 3: «θαζεγεηέο πνπ κε βνήζεζαλ πάξα πνιύ ζηε δσή κε ην ρσξηζκό, κνπ 

ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαη κε βνήζεζαλ θαη νηθνλνκηθά νη θαζεγεηέο θαη κε ηξόθηκα θαη κε 

όια», ή μζ ζοιαμοθεοηζηέξ οπδνεζίεξ, επζδνμφκ εοενβεηζηά ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ 

βοκαίηαξ, ηαεχξ πθαζζζχκμοκ ηδ δζαδνμιή ηδξ πνμξ ηδκ ακάννςζδ. 2: «Σν ‘Δ’ (όλνκα 

θνξέα) είλαη θαη πάξα πνιινύο ππαιιήινπο, αιιά είλαη ηόζν θηιηθνί θαη ηόζν..θαη όκνξθεο 

θαη σξαίεο..ηνπο ληώζσ ζαλ θίινπο ηώξα». 

 

8) Παξάγνληεο απνηξνπήο από ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο 

ε αοηυ ημ ζδιείμ απμηοπχκεηαζ πμθφ παναηηδνζζηζηά ημ πχξ ημζκςκζηέξ 

ακηζθήρεζξ βζα ημ νυθμ ηαζ ηζξ εοεφκεξ ηδξ βοκαίηαξ ζηα πθαίζζα ημο μζημβεκεζαημφ αίμο, 

μ θυαμξ ημο ζηζβιαηζζιμφ εάκ ζπάζεζ ηδ ζζςπή, δ μζημκμιζηή επζζθάθεζα ηαζ δ πίζηδ 

υηζ ηα πνάβιαηα ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ηεθζηά υπςξ θαίκμκηαζ, θεζημονβμφκ απμηνεπηζηά 

βζα εηείκδ πμο εα ζηεθηεί κα εβηαηαθείρεζ ηδκ ηαημπμζδηζηή ζπέζδ. Σα παναπάκς 

εκζζπφμκηαζ ηαζ απυ ημ αθήβδια ηδξ νμιακηζηήξ αβάπδξ, ημ μπμίμ εκζζπφεζ ηδκ εκμπή 

ηδξ βοκαίηαξ, μδδβχκηαξ ηδ ζηδκ αιθζζαήηδζδ ημο εαοημφ ηδξ ιε απμηέθεζια ηδκ 

ηακμκζημπμίδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδκ απμηνμπή ηδξ ηεθζηά απυ ημ κα ακαγδηήζεζ 

αμήεεζα. 5: «Νηελ είρα εκπεηξίεο. Δγώ κόλν λα θαζαξίδσ ήμεξα. πλέβε θάηη θαθό, απηό 

ήηαλ έλα θαθόο άλζξσπνο. Δγώ ηη ήμεξα λα θάλσ γη’απηό; Νόκηδα όηη ζα δήζσ παξακύζη. 

Νηελ ήμεξα όηη θπθινθνξνύλ άλζξσπνη θη έηζη θη αιιηώο. Δίπε απηόο κε αγαπάεη. Σν 

πίζηεςα θη εγώ».         

 Βαζζηυ ειπυδζμ βζα ηδ θοβή ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ, απμηέθεζε δ θνμκηίδα ηςκ πζμ 
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αδφκαιςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ. 3: «ιέσ ‘ηη ζα θάλσ ηώξα αθνύ είκαη έγθπνο’». Σα 

ακήθζηα παζδζά ή δ ηαηάημζηδ ιδηένα ηαζ δ εοεφκδ πμο επςιίγεηαζ δ βοκαίηα ηαη‘ 

επέηηαζδ, απμηέθεζακ έκακ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ θυβμοξ παναιμκήξ ζηδ ζπέζδ. 4: 

«Ναη θαηάθνηηε. Δγώ πώο λα πάσ κε ηε κακά; Γηαηί ζέιακε κε ηα θνξίηζηα. Μηα θνξά 

πήγακε θαη ςάρλακε ην ζπίηη, αιιά κεηά δελ λνκίδσ, πώο λα κεηαθέξνπκε θαη κακά;».  

Υεζνζζηζηέξ ηαζ εηαζαζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ απυ ημ ζφγοβμ, δ εζηυκα πμο δείπκεζ πνμξ ημ 

θζθζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημο γεοβανζμφ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο 

υηακ δ πυνηα ημο ζπζηζμφ ηθείκεζ, εκζζπφμκ ημ θυαμ ηδξ βοκαίηαξ κα ιζθήζεζ ηαζ ηεθζηά 

κα εβηαηαθείρεζ ακ πνεζαζηέζ ηδ ζογοβζηή ζηέβδ. 1: «θαιόο απηόο, εγώ είκαη ε 

ραδή..[..]..απηόο ήηαλε δηπισκάηεο. Απηόο.. μέξεηε ππάξρεη άλδξαο πνπ ζηελ νηθνγέλεηα δελ 

είλαη θαιά, αιιά κε θίινπο θαη γλσζηνύο είλαη πνιύ θαιόο..[..]..κηιάεη έηζη, δηπισκάηεο, 

ζηελ νηθνγέλεηα.. θαζίζηαο».        

 Σαοηυπνμκα, δ μζημκμιζηή ελάνηδζδ πμο ζοκήεςξ μθείθεηαζ είηε ζημ 

ιεηακαζηεοηζηυ πνμθίθ ηδξ βοκαίηαξ, είηε θυβς ηδξ εκαζπυθδζήξ ηδξ ιε ηα μζηζαηά, 

απμηεθμφκ αηυια έκα ειπυδζμ ζηδ δζαθφβδ ηδξ. Γεκ θείπμοκ ηαζ μζ πενζπηχζεζξ υπμο 

ηάπμζμ πνυαθδια οβείαξ πνδζζιμπμζείηαζ πεζνζζηζηά, ςξ άθθμεζ χζηε δ βοκαίηα κα 

παναιείκεζ ιέζα ζημ ζπίηζ, υκηαξ μοζζαζηζηά ελανηχιεκδ απυ ημ ζφγοβμ. 2: «έγηλα 

εμαξηώκελε νηθνλνκηθά από απηόλ..[..].. αλ θαη βξηζθόηαλ θάπνηα δνπιεηά λα πάσ λα 

εξγαζηώ, κνπ έιεγε ‘πνύ λα παο πνύ λα παο κόιηο έθαλεο εγρείξεζε, ζεο λα θάλεηο θη 

άιιε;’. Γειαδή κε απεηινύζε κε πγεία κνπ». Ζ ελαζθάθζζδ ιζαξ αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ 

ςξ οπυζπεζδ πνμξ ηδ βοκαίηα, 5: «Δ θη εγώ είρα θνπξαζηεί, ηα άθνπζα όια απηά θαη 

ήηαλ ζαλ ην πξίγθεπαο ζην παξακύζη. Υάξεθαλ θη νη ληηθνη όηη ζα έρσ έλα θαιό δσή», 

εκαθθάζζεηαζ ηεθζηά ιε ημ «πνέμξ» ηδξ πνμξ ημ ζφγοβμξ κα ζοιπενζθένεηαζ ζφιθςκα ιε 

ηζξ επζεοιίεξ ημο ηαζ ηδ δζάεεζδ ημο 4: «Απηό δελ ηνπ άξεζε όηαλ θάπνηνο, θάηη θνηηάο, 

έπξεπε λα κελ θνηηάο, λα κελ ιεο ηίπνηα. Αλ θάηη ήζειεο, αα πάιη θαθό. Σίπνηα δε ιεο; 

Πάιη θαθό. Γελ μέξεηο πώο ηη..λα ζπκπεξηθεξόκαζηε. Γελ μέξακε ηη λα θάλνπκε». 

Ακηίεεηεξ ζοιπενζθμνέξ απυ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ, μδδβμφκ λακά ζηδκ εκμπμπμίδζδ ηαζ 

ημκ εβηθςαζζιυ ηδξ βοκαίηαξ. 2: «[..] κε είρε θνξηώζεη ελνρέο όηη πάληα από, κνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη έηζη άζρεκα, δειαδή άιιεο θνξέο δε κνπ κηιάεη θάπνπ 3-4 κέξεο, άιιεο 

θνξέο ζπάεη ζην θαγεηό, κε θαζαξηόηεηα, δειαδή πνιύ θαζόινπ δελ έρεη ζεκαζία αιιά 

λόκηδα ζπλέρεηα όηη θηαίσ εγώ. Καη έηζη θαη είπε ‘αλ ήζνπλα θαιή δελ ζα ζύκσλα, δελ ζα 



  

 68 

έθαλα απηά’».          

 Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαζ μ βάιμξ ζε ιζηνή δθζηία, άνα δ ιζηνή ειπεζνία ζηζξ 

ακενχπζκεξ ζπέζεζξ ηαζ δ απμοζία ενβαθείςκ χζηε ηεθζηά δ βοκαίηα κα πνμζηαηεοηεί 

εακ πνεζαζηεί,  ζοκέααθε ζημ ηείπμξ πμο ορχκεηαζ απέκακηζ ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ 

βοκαίηαξ κα δζαθφβεζ ηαζ ημ μπμίμ ιμζάγεζ αδφκαημ κα λεπεναζηεί απυ εηείκεξ πμο 

ανέεδηακ ιέζα ζε ιζα ηαημπμζδηζηή ζπέζδ. 4: «εκείο παληξεπηήθακε ζε έλα 

κήλα..[..]..δελ πξόιαβα λα γλσξίδσ ηνλ άλζξσπν». Ζ έθθεζρδ πνμδβμφιεκδξ ειπεζνίαξ 

μδδβεί ηεθζηά ζηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ βοκαίηαξ κα 

ζοκεζδδημπμζήζεζ ηζ ζοιααίκεζ. 5: «Δ 26 ρξνλώλ όιε κνπ ε δσή κε νηθνγέλεηα θαη 

μαθληθά κε έλαλ άγλσζην, πνπ θάλεη ην πξίγθεπα; Υσξίο λα μέξσ θαλέλα; Φίινπο ηνπ 

έζησ; Οηθνγέλεηα απηόο ληελ έρεη, ηνπο έρεη ράζεη..ε ζε κηα πόιε κόλε κνπ κε ηνλ πξίγθεπα 

πνπ κε θιείλησζε ζην ζπίηη λα θάλσ ηε ζθιάβα. Κη απηόο ειεύζεξνο.. θη εγώ λα θνηηάσ 

από ην παξάζπξν; Να θνβάκαη λα πσ ηη κνπ ζπκβαίλεη; Νηελ ήμεξα.. έκαζα ληελ ιέσ. 

Αιιά πνλάεη πνιύ.. γηαηί λα αθήζσ λα κνπ ζπκβεί ηέηνην πξάγκα;».   

 Όθα αοηά, αηυια ηαζ ακ ηεθζηά λεπεναζημφκ ηαζ δ βοκαίηα απμθαζίζεζ κα 

ιζθήζεζ, ανίζηεηαζ ακηζιέηςπδ ιε ημ θυαμ βζα ημ εάκ μ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ εα ηδκ 

πζζηέρεζ, εα ηδκ αημφζεζ ηαζ εάκ ηεθζηά εα ηδκ οπμζηδνίλεζ ή εα ηδ ζηζβιαηίζεζ βζα ηδκ 

επζθμβή ηδξ κα «δζαθφζεζ» ηδκ μζημβέκεζα. 3: «ιόγσ ην όηη είρα θαη ηε κηθξή..[..] ιέσ 

‘ληάμεη δελ κπνξώ λα θάλσ θάηη ηώξα’, δελ αλνηγόκνπλα πνιύ ζηελ νηθνγέλεηα γηαηί 

θνβόκνπλα, γηαηί ζα έιεγα ‘άκα αλνηρηώ πώο ζα ην δερηνύλ νη άιινη; Καη ηη ζα πνπλ;’. 

Άζρεηα πνπ απηνί ην βιέπαλε όηη δελ ήκνπλα θαιά θαη θάηη έηξερε, αιιά δελ δώζαλε βάζε 

αο πνύκε». Όζεξ επέθελακ κα ιζθήζμοκ ζημοξ βμκείξ ημοξ, ανέεδηακ ακηζιέηςπεξ ιε 

ελδβήζεζξ ή ζοιαμοθέξ ζε ιζα πνμζπάεεζα ηαθοηένεοζδξ ηςκ πναβιάηςκ. 5: «Δθεί ην 

είπα θαη ζηε κεηέξα κνπ. Νηελ άληερα άιιν πηα. ηελ αξρή άθνπζα ζπκβνπιέο, 

ληηθαηνινγίεο.. κήπσο απηό, κα ε νηθνγέλεηά ζνπ εθείλν, ν γηνο ζνπ ην άιιν.. πνύ λα 

θαληαζηεί; Πώο λα ηεο εμεγήζσ; ηνλ παηέξα κνπ ην είπα αθνύ έθπγα». Ζ αίζεδζδ υηζ 

δεκ είπακ ζφιιαπμ ημοξ βμκείξ ημοξ ζε αοηυ, θαίκεηαζ κα εκηείκεζ ημ θυαμ ηδξ θοβήξ απυ 

ηδ ζογοβζηή ζηέβδ. 5: «Αλ κε άθνπγε ην κακά κνπ λσξίηεξα.. ληελ κπνξνύζα κόλε κνπ 

λα ην πηζηέςσ. Έιεγα ίζσο αιιάμεη θάηη; [..] Ο κόλνο άλζξσπνο πνπ ήμεξε ήηαλ ην κακά 

κνπ. Καη ην κακά κνπ ληελ άληερε; Νηελ ήμεξε; Νηελ ήζειε; Απηό ληελ ζεο λα ην θαληαζηείο 

γηα ηελ θόξε ζνπ». Χξ απμηέθεζια ημο θυαμο ιδ ζηζβιαηζζημφκ ή ηςκ ζοιαμοθχκ πμο 
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έθααακ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ, μζ βοκαίηεξ αιθζζαδημφκ ηα υζα αζχκμοκ 

ή αθέπμοκ ςξ επζηίκδοκα δείβιαηα ζοιπενζθμνάξ, δίκμκηαξ δεφηενεξ εοηαζνίεξ ιε ηδκ 

πίζηδ υηζ μ ζφγοβμξ εα αθθάλεζ. 2: «εγώ ζπλέρεηα θαηλόκνπλα. Μήπσο κνπ θαίλεηαη, 

κήπσο δελ είλαη έηζη. Μπνξεί κνπ θαίλεηαη. Γελ θαίλεηαη, απηό πνπ ζνπ θαίλεηαη..είλαη». 

Σμ απμηέθεζια εκ ηέθεζ απμδεζηκφεηαζ ημ ακηίεεημ απυ ημ επζεοιδηυ, ιε ηζξ βοκαίηεξ κα 

παναζημφκηαζ απυ ηδκ οπενάζπζζδ ημο εαοημφ ημοξ ηαζ ηδξ ίδαξ ημοξ ηδξ εθεοεενίαξ. 2: 

«Ναη ηνπ έδσζα ρώξν. Γελ είρα αληηδξάζεη. [..] Απηνάκπλα δελ έθαλα. Ήκνπλ 

ζαλ..πξόβαην. Έηζη κόλν κάηηα άλνηγα, ζαλ δελ πηζηεύσ ζηα κάηηα κνπ ηη κπνξείο λα 

θάλεηο. Όηη είζαη ηόζν θαθόο, πώο κπνξείο λα είζαη ηόζν θαθόο; Καη δελ πίζηεπα όηη είλαη 

θαθόο».           

 Σεθζηά ανίζημκηαζ εβηθςαζζιέκεξ ζε έκακ θαφθμ αίαζμ ηφηθμ, υπμο ηα ζδιάδζα 

υθμ αολάκμκηαζ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ακηί κα αεθηζχκεηαζ, εέηεζ ηδ ζςιαηζηή ημοξ 

αηεναζυηδηα ζε ηαεδιενζκυ ηίκδοκμ. 5: «Σν πξόβιεκα είλαη όηη πνηέ ληελ είπα. 

Νηειαληή είπα ιίγν ζην αξρή εληάμεη. Αιιά κεηά θνπξάζηεθα. Νηελ πίζηεπα. Λέσ θάλε 

ππνκνλή λα ληεηο ηη ζα γίλεη. Δ απηό ρεηξνηέξεςε ηα πξάγκαηα. Γηαηί λα θάλσ ππνκνλή; 

Γηαηί λα ράζσ ρξόλν; Πνιια ήζεια λα πσ λαη..Αιιά ληελ μέξσ αλ κπνξνύζα ή αλ..αλ ζα 

έβγαηλα δσληαλή αλ ηα έιεγα». Ζ εζςηενζηεοιέκδ εκμπή, μζ ημζκςκζηέξ επζηαβέξ ζπεηζηά 

ιε ημ ζογοβζηυ ηδξ νυθμ ηαζ μ θυαμξ ιδ ζηζβιαηζζηεί, ςεμφκ ηδ βοκαίηα ζημ κα 

απμηνέπεζ δ ίδζα ηδ δζαθοβή ηδξ απυ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. 1: «Γελ μέξσ, ήηαλε θόβνο 

ρσξίο θόβν. Δγώ λνκίδσ έθαλα θόβν». 

Αλζμπμζχκηαξ επζπθέμκ ηδ δζαεειαηζηή θειζκζζηζηή πνμζέββζζδ ιπμνμφιε κα 

δζαηνίκμοιε ημ πχξ πένα απυ ημ θφθμ, ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοιιεηέπμοζεξ είκαζ 

ιεηακαζηεοηζημφ πνμθίθ ιε ηδκ μζημκμιζηή επζζθάθεζα κα είκαζ παναηηδνζζηζηή 

ζοκεήηδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ημοξ, ανίζημκηαζ πμθθαπθά εβηθςαζζιέκεξ ζε ιζα 

ηαημπμζδηζηή ζπέζδ, ηαευηζ ελανηχκηαζ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ απυ ημ ζφγοβμ. Ζ 

οπυζπεζδ βζα ιζα ηαθφηενδ γςή, απμηεθεί έκα ζζπονυ επζπείνδια βζα πμθθέξ απυ ηζξ 

βοκαίηεξ πμο επέθελακ εηείκμκ πμο ημοξ ηδκ οπμζπέεδηε. 5: «[..] έλησζα θη εγώ 

ζίγνπξε γηα εθείλνλ.. Μνπ είπε λα ζηακαηήζσ λα ηαιαηπσξνύκαη ζην μελνληνρείν..λα 

παληξεπηνύκε, λα κείλνπκε καδί, λα ληνπιεύσ ζην επηρείξεζή ηνπ». Ζ πανμπή εκυξ 

ορδθμφ επζπέδμο δζααίςζδξ, ίζςξ ορδθυηενμο απυ αοηυ πμο εα ιπμνμφζε κα 
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δζαζθαθίζεζ δ ίδα ιε ηζξ δζαεέζζιεξ ενβαζζαηέξ εοηαζνίεξ, απμηεθμφκ ιζα πεζνζζηζηή 

ζηναηδβζηή ημο ζογφβμο κα ηδκ ηναηήζεζ δέζιζα ζηδ ζπέζδ ημοξ. 2: «κνπ πιήξσλε 

γπκλαζηήξηα, είρα απηνθίλεην γηα λα πάσ γηα ςώληα, γηα.. δειαδή είρα αξθεηό ςειό 

επίπεδν θαζεκεξηλήο δσήο..[..]..αιιά δελ είρα ηελ νπζία». Αηυια ηαζ ημ βθςζζζηυ 

ειπυδζμ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, εκδέπεηαζ κα απμηεθέζεζ ενβαθείμ ελαζθάθζζδξ ηδξ 

οπενμπήξ ημο ζογφβμο έκακηζ ηδξ ζοκηνυθμο ημο. 2: «Έςαρλε θάπνηα γπλαίθα πνπ δελ 

θαηαιαβαίλεη θαιά ειιεληθά ζηελ αξρή».      

 Σαοηυπνμκα, δ οπυζπεζδ υηζ εα ηδ αμδεήζεζ υζμκ αθμνά ηα κμιζιμπμζδηζηά 

έββναθα, ειπυδζμ ηαζ αβςκία πμο μζ ιεηακάζηνζεξ ακηζιεηςπίγμοκ ηαεδιενζκά ζηζξ γςέξ 

ημοξ, απμηεθμφκ έκα αηυια ηνυπμ βζα κα πείζμοκ ηδ βοκαίηα κα παναιείκεζ ζηδ ζοκεήηδ 

αοηή. 2: «λνκίδσ βνήζεζε γη’ απηόλ πνπ ήκνπλα κεηαλάζηξηα..[..] Αο πνύκε ήξζε ν γηνο 

κνπ θαη δελ είρε ραξηηά. Δμαξηώηαλ από απηόλ λα θάλεη ραξηηά θαη ην ηξαβνύζε, ην 

ηξαβνύζε κέρξη ηειεπηαίν ρξόλν λα ην θάλεη, λα κελ ππνγξάθεη, λα κελ θάλεη ην 

άιιν..[..]..ρεηξηδόηαλ ηελ θαηάζηαζε». Πανά ηδ θαζκμιεκζηή ελαζθάθζζδ ηδξ αζθάθεζαξ 

ηεθζηά, θαίκεηαζ πςξ δ ζοιπενζθμνά ημο ζογφβμο εκηείκεζ ηδκ ακαζθάθεζα ηδξ 

ιεηακάζηνζαξ ζε πμθθαπθά επίπεδα, ηαευηζ μζ απνυαθεπηεξ ζοιπενζθμνέξ ημο, ηδξ 

οπεκεοιίγμοκ υηζ ηζκδοκεφεζ κα ανεεεί ζημ δνυιμ, πςνίξ κα έπεζ δίηηομ κα απεοεοκεεί 

βζα αμδεεία ή ηαζ ζηεβαζηζηή απμηαηάζηαζδ. 2: «δελ ήμεξα πνύ λα θνηκεζώ, ζήκεξα 

βξάδπ. Σειεπηαία ρξόληα είρα ζπλέρεηα δηαβαηήξην ζηελ ηζάληα κνπ. Βέβαηα ζπλέρεηα ήηαλ 

δύζθνιν γηαηί ζπλέρεηα αιιάδσ ηζάληεο, πξέπεη ζπλέρεηα λα πάσ ζηελ άιιε ηζάληα γηαηί 

ήηαλ ηόζν απξόβιεπηνο, δελ ήμεξα θάζε κέξα πνύ λα θνηκεζώ». Δάκ απυ ηδκ άθθδ είκαζ μ 

ζφγοβμξ εηείκμξ πμο δεκ έπεζ ηα κμιζιμπμζδηζηά έββναθα, ιπμνεί κα είκαζ εηείκμξ πμο εα 

εβηαηαθείρεζ ηδ βοκαίηα ιε ημ αάνμξ ηςκ πνεχκ κα ααναίκεζ εηείκδ πμο είκαζ «μναηή» 

ζημ ηνάημξ. 3:  «απηόο δελ είρε ραξηηά θαη επεηδή ήηαλ ην ζπίηη, ην ελνίθην, ην λεξό, ην 

ξεύκα, όια ζην όλνκα κνπ, απηόο ηα άθεζε θη έθπγε. Γελ πιήξσζε ηίπνηα...εγώ ηη λα θάλα 

κε δύν παηδηά, ρσξίο δνπιεηά, δελ κπνξνύζα λα ηα πιεξώζσ. .[..] Πην παιηά δελ δνύιεπα 

κε ηα κηθξά παηδηά. Με ζπληεξνύζε εθείλνο».      

 Σέθμξ, ηαζ υζμκ αθμνά ηζξ δζαεέζζιεξ εοηαζνίεξ ςξ πνμξ ηδκ ενβαζζαηή ημοξ 

απμηαηάζηαζδ, ακαδεζηκφμκηαζ πενζζηαηζηά ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ηαζ 

πανααζαζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ, υπμο ενβμδυηεξ εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ έθθεζρδ ειπεζνίαξ 

ή ηδκ ακάβηδ βζα ενβαζία, απμηημφκ δζηαίςια πάκς ζημ ζχια ηςκ βοκαζηχκ, εκχ 
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οπυζπμκηαζ επζπθέμκ πανμπέξ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ιζαξ ηαθφηενδξ γςήξ. 3: «πάσ ζηε 

δνπιεηά, ζαλ θακαξηέξα..[..] ν γέξνο ήηαλ 70 θάηη.. [..] ‘ή ζα θάλεηο απηό καδί κνπ ή ζα 

θύγεηο από ηε δνπιεηά, γηαηί εζύ δελ μέξεηο..[..] θαη δελ κπνξώ λα ζε θξαηάσ’..[..]Μνπ έρεη 

ηύρεη απηό θαη ηνπ ιέσ ‘όρη πξνηηκώλ λ’αθήζσ ηε δνπιεηά. Γελ ζέισ λα ζηραζώ ηνλ εαπηό 

κνπ’, ιέσ. ‘Μα εγώ ζα ζνπ πιεξώζσ ηα λύρηα, ζα ζνπ δώζσ ιεθηά λα είζαη ζαλ 

βαζίιηζζα μέξσ’γσ’. ‘Όρη δελ ηα ζέισ’ ιέσ,’ πξνηηκώ λα εξγάδνκαη ζθιεξά, λα παίξλσ ην 

κεξνθάκαηό κνπ, παξά λα έρσ όια απηά’». Γεκ θείπμοκ πνμζαθδηζηά ζπυθζα ζπεηζηά ιε 

ηδκ ηαηαβςβή ηδξ βοκαίηαξ. 5: «Σν ηειεπηαίν ρξόλν ζρνιίαδε ην ληνπιεηά κνπ, ην 

θαηαγσγή κνπ. Δγώ ληελ απαληνύζα. Ννκίδσ απηό ην ζύκσλε από θάπνην θαηξό θαη κεηά». 

Δκχ δεκ θείπμοκ αηυια πενζζηαηζηά ηαημπμίδζδξ ιε ηδκ ηαηδβμνία ηδξ πμκδνίαξ, ηαεχξ 

ηαζ ημο απχηενμο ζημπμφ χζηε κα ηανπςεμφκ πενζμοζίεξ άθθςκ, υπςξ ηαηδβμνήεδηε 

ιία απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ απυ ημ βζμ ημο δθζηζςιέκμο, πμο είπε ακαθάαεζ κα θνμκηίγεζ. 

5: «Σεινζπάλησλ κηα κέξα ήξζε θαη κνπ έβαιε ην θσλέο πνιύ θαθά. Δγώ θνβήζεθα 

πξαγκαηηθά. Ήζεια λα θύγσ αιιά θαζόκνπλ γηα ην παππνύ. Δ θαη ε νηθνγέλεηά κνπ έρεη 

αλάγθε ην ρξήκαηα. Δθείλε ηε κέξα ιέσ πάεη θεύγσ. Πνύ λα ήμεξα όηη θεύγσ όλησο.. ήξζε 

κεζπζκέλν πνιύ θαη άξρηζε λα κε βξίδεη. Ξέξσ εγώ ηη θάλεηο, λα καο θαο ην ζπίηη θαη ηα 

ιεθηά, μέξεηε ηώξα.. βξηζηέο.. ληξέπνκαη ζνπ ιέσ αιιά θαηάιαβεο ..«π...α», «κ....ε» θαη 

ηέηνηα».           

 Συζμ ζηζξ πενζπηχζεζξ μζημβεκεζαηήξ έιθοθδξ αίαξ, υζμ ηαζ ζε εηείκεξ πμο 

ζοκέαδζακ ζηα πθαίζζα ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ, δ αίζεδζδ ημο υηζ είκαζ λέκεξ 

εκηείκεηαζ, ηαεχξ ζηδ ζηέρδ απεφεοκζήξ ημοξ ζηζξ ανπέξ, αθέπμοκ κα ορχκμκηαζ ηα 

εεζιζηά ειπυδζα πμο ηεθζηά ζζπονμπμζμφκ ηδ εέζδ ηςκ εοηχκ ηαζ εοιαημπμζμφκ αηυια 

πενζζζυηενμ ηζξ ίδζεξ. 4: «εγώ δελ έρσ νύηε ζπγγελείο εθεί ζηελ Κ γηα λα κηιήζσ, νύηε.. 

πνύ λα πάσ;». Σεθζηά δ αίζεδζδ ηδξ απμοζίαξ εκυξ μοζζαζηζημφ οπμζηδνζηηζημφ 

δζηηφμο, υπμο εα ηζξ αημφζεζ ηαζ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμζπάεεζα ημοξ κα λεθφβμοκ 

επζηναηεί, ιε απμηέθεζια κα ηζξ ςεεί ζηδ ζζςπή, απμηεθχκηαξ ηνμπμπέδδ ζηδκ 

πνμζπάεεζα ημοξ κα αθήζμοκ πίζς ημοξ ημ ηαημπμζδηζηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ 

ανίζημκηαζ. 5: «Φνβάζαη. Καη ληελ έρεηο αλζξώπνπο γύξσ ζνπ. Πνύ λα πάσ λα πσ ηη; 

Δγώ κόλν λα ληνπιεύσ ήμεξα. Απηόο ζνπ ιέεη εγώ ζα ληνπιεύσ γηα ηελ νηθνγέλεηα καο. Δ 

ληε ζέιεηο θαη πνιύ..ληελ είρακε εύθνια ρξόληα. Δίπα κε αγαπάεη, ηνλ αγαπάσ. Θα κε 

βνεζήζεη. Αιιά ήμεξε όηη εγώ ληελ μέξσ θαη ληελ έρσ αλζξώπνπο. Αιιηώο πώο ζα 
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κπνξνύζε λα θάλεη ό,ηη ζέιεη. Νηελ είκαζηε από ηελ Κ λα ηνπ θάλεη ην νηθνγέλεηά κνπ θαη 

βεληέηα!» 

9) Έκθπια ζηεξεόηππα θαη θαλνληθνπνίεζε ηεο βίαο 

ε αοηυ ημ ζδιείμ δζαηνίκεηαζ ημ πχξ ιε αάζδ ηα ζηενευηοπα ηαζ ηζξ ημζκςκζηά 

πνμζδμηχιεκεξ ζοιπενζθμνέξ ακάθμβα ιε ημ θφθμ ημο αηυιμο, ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ 

ίδζεξ μζ βοκαίηεξ ημκ εαοηυ ηαζ ημ νυθμ ημοξ ζηα πθαίζζα ημο μζημβεκεζαημφ αίμο, 

ηαηαθήβμκηαξ ηεθζηά εβηθςαζζιέκεξ ζε ιζα ηαημπμζδηζηή ζοκεήηδ. 3: «άκα έρεηο θαη 

ηα παηδηά κηθξά, κηα πνπ θιείλεζαη θαη κηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηο ζαλ γπλαίθα όηη έηζη 

είλαη ηα πξάγκαηα κέρξη λα κεγαιώζνπλ ηα παηδηά».      

 Συζμ μζ ίδζεξ, υζμ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ, ακηζθαιαάκμκηαζ ημ 

βάιμ ηαζ ηα παζδζά ςξ ημκ ηεθζηυ πνμμνζζιυ ημοξ, ιε απμηέθεζια αηυια ηαζ δ επζθμβή 

ημο ζογφβμο κα βίκεηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ενήιδκ ημοξ. 3: «εγώ ηειείσζα ην γπκλάζην ζην 

λπρηεξηλό, ζην Κ, κηα ρξνληά εληάμεη θαη γηα κέλα κέρξη εθεί ήηαλε. Μεηά κε 

παληξέςαλε...[..]Με πξνμεληό. Καη κεηά έθαλα παηδηά, έθαλα, λαη θιείζηεθα κεηά κέζα.. 

Με ηα παηδηά ληάμεη δελ ήηαλ θαη ε θαιύηεξε εκπεηξία δηόηη εθεί δελ πεξλνύζα θαιά». 

Πμθθέξ θμνέξ, επίζδξ, είκαζ ημ ίδζμ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ εα ηθείζεζ ηα 

ιάηζα ιπνμζηά ζε αοηά ηα ζδιάδζα, χζηε κα ιδκ δζαηαναπεεί μ μζημβεκεζαηυξ αίμξ. 3: 

«απηνί κνπ θξύβαλε πνιύ θαηξό, ην μέξαλε θαη ιέσ ‘ηη έρεηε;’. Γηαηί ήηαλε πνιύ 

ζηελαρσξεκέλνη νη γνλείο κνπ θη απηό, κε βιέπαλε έηζη θάπσο παξάμελα, γηα λα κελ 

θαηαιάβσ εγώ, αιιά εγώ ήμεξα». Ο θυαμξ ηδξ ηυνδξ κα απεοεοκεεί ζηδκ μζημβέκεζα, 

αθθά ηαζ μ δζζηαβιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ κα ιζθήζεζ ακμζπηά βζα αοηυ ημ μπμίμ παναηδνεί, 

ακάβμκηάξ ημ ζηδ ζθαίνα ημο πνμζςπζημφ άνα ηδκ αδοκαιία ηδξ μζημβέκεζαξ κα 

πανέιαεζ, εκηείκμοκ ηδκ αδοκαιία ηδξ βοκαίηαξ κα ιπμνέζεζ κα ιζθήζεζ βζα αοηυ ημ 

μπμίμ αζχκεζ ηεθζηά. 3: «εηδηθά ε κάλα ζνπ θη ν παηέξαο ζνπ, πόζν κάιινλ απηνί ..[..] ζε 

θαηαιαβαίλνπλ απόιπηα, απιώο θάλαλε πίζσ γηαηί ζνπ ιέεη ληάμεη κπνξεί λα έρεη θάπνηα 

πξνζσπηθά πξάγκαηα μέξσ ’γσ γηα λα κελ αλνίγεηαη».    

 Οζ ζφγοβμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ θαίκεηαζ κα απμηημφκ αλζςιαηζηυ δζηαίςια πάκς 

ζημ ζχια ηαζ ηδ γςή ηςκ βοκαζηχκ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηεξ ζακ οπδνεηζηυ πνμζςπζηυ, ημ 

μπμίμ δμοθεφεζ ιε ημ αγδιίςημ, θνμκηίγμκηαξ ημ κμζημηονζυ ηαζ ηα παζδζά. 3: «ζηελ 

νπζία εγώ ήκνπλα εθεί πην πνιύ γηα ηα παηδηά εθεί.. όρη όηη ..ζαλ δεπγάξη είρακε δηαιύζεη 
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ηίπνηα δελ ππήξρε αλάκεζά καο. Ούηε ζπλελλόεζε, νύηε ζπλεξγαζία, νύηε ηίπνηα.». 

Σαοηυπνμκα ηηήια ημοξ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηαζ δ πενζμοζία ηςκ βοκαζηχκ, ιε 

απμηέθεζια αηυια ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζπέζδξ, κα κζχζμοκ υηζ έπμοκ ημ δζηαίςια κα 

εηιεηαθθεοημφκ ή κα αλζμπμζήζμοκ ημ παηνζηυ ζπίηζ ιίαξ εη ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ, ιε 

πνυζπδια ημ ηαθυ ηςκ παζδζχκ ημοξ. 4: «γηαηί απηόο πήγε ζην ζπίηη κνπ θαη κέλεη εθεί; 

Κη εγώ ηίπνηα δελ κπνξώ λα θάλσ κε ην ζπίηη κνπ..[..]..λα πνπιάσ ή λα λνηθηάδσ θάπνηνλ 

λα κπεη κέζα θαη ζα έρσ θάπνηα ιεθηά». Οθείθμοκ ηαοηυπνμκα κα είκαζ εεθηηζηέξ, αθθά 

πάκς απυ υθα ιδηένεξ ιε ηδ γςή ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ κα ιπαίκμοκ ζε δεφηενδ ιμίνα. 

3: «κεηά πνπ έκεηλα έγθπνο, άξρηζε λα αιιάδεη ην ζώκα κνπ, λα αιιάδνπλε όια θη εθεί 

ηέιεησζαλ όια».         

 Οζ επζηαβέξ ηαζ μζ ηακυκεξ πμο μθείθμοκ κα αημθμοεμφκ ζηα πθαίζζα ημο 

έββαιμο αίμο ηαζ ημο ημζκςκζημφ ημοξ θφθμο, πμζηίθμοκ ιεκ, μδδβμφκ πάκηα ζημκ 

εβηθςαζζιυ ημοξ δε. 2: «δελ ήζεια λα θάλσ ηίπνηα γηα κέλα ηόηε. Ήκνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα, ήζεια λα θάλσ όια γηα όινπο. Γειαδή θαη γηα ηα παηδηά ήζεια λα θάλσ πνιιά, 

θαη γηα ην ζύδπγν..[..]δελ κπνξνύζα λα θαληαζηώ όηη ζα θύγσ». Δκδεζηηζηά, κζχεμοκ 

πνέμξ κα είκαζ ηαθέξ ζφγοβμζ ηαζ ιδηένεξ, οπεφεοκεξ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ μθυηδηα ηδξ 

μζημβέκεζαξ βζα ημ ηαθυ ηςκ παζδζχκ, αηυια ηαζ ακ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα 

παναβηςκίζμοκ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, παναιέκμκηαξ ιε έκακ 

ηαημπμζδηζηυ ζφγοβμ πμο αθάπηεζ εηείκδ αθθά ηαζ ηα παζδζά ημοξ. 1: «Σα παηδηά πξέπεη 

λα κέλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ είλαη θαη ν παηέξαο θαη ε κακά. Κξαηνύζα ηελ νηθνγέλεηα 

όρη γηα κέλα, ζαλ άληξα. Απηό είλαη θαθό. Δγώ θξαηνύζα ηνλ άληξα γηα ηα παηδηά πνπ 

απηόο δελ ήζειε ηα παηδηά ηνπ..[..].. Γηαηί ηνλ θξαηνύζα γηα ηα παηδηά, δελ ηνλ θξαηνύζα 

γηα κέλα γηα λα είλαη θαιόο καδί κνπ..[..]..Έθαλα ιάζνο γηαηί απηόο δελ ηα αγαπνύζε θη εγώ 

ηνλ θξαηνύζα». Αηυια ηαζ εάκ θηάζεζ ζηδκ απυπεζνα αοημηημκίαξ, πνέπεζ κα είκαζ ζηακή 

κα ημκ ζοβπςνέζεζ βζα κα ζοκεπζζηεί απνυζημπηα δ γςή ηδξ μζημβέκεζαξ. 3: «θαη ‘θαιά 

ηη ήηαλ απηά πνπ έθαλεο;’ Καη γεινύζε εηξσληθά θαη ιέσ ‘θαιά ληάμεη εγώ είκαη ε ραδή’. 

Πήγακε πάιη ζπίηη (ζ.ζ. έπεηηα από λνζειεία ηεο ζην λνζνθνκείν γηα απόπεηξα 

απηνθηνλίαο) λα λα κελ ζπλέβαηλε θάηη, γπξίζακε ζηελ νηθνγέλεηα καο. Σνλ ζπγρώξεζα 

πάιη ..κε απνηέιεζκα απηόο λα κείλεη ν ίδηνο θαη ν ίδηνο».     

 Γζαηήνδζδ ηδξ μζημβέκεζαξ βζα ημ ηαθυ ηςκ παζδζχκ ζδιαίκεζ κα ηθείκεζ ηα ιάηζα 

ζηδκ αδζαθμνία ημο ζογφβμο ή ηδκ απζζηία ημο, κα δίκεζ πχνμ ζηδκ μνβή ημο ηαζ ηζξ 
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ακαίηζεξ εκηάζεζξ, κα πνμζπαεεί κα ηαηακμήζεζ, κα δχζεζ εοηαζνίεξ ηαζ ηεθζηά κα 

ζοβπςνέζεζ. 4: «εγώ πάληα είπα ‘κε θσλάδεηο, λα, θάηζε λα κηιήζνπκε’ έηζη. Δε εγώ ζαλ, 

απηόο ήηαλ ζαλ θσηηά, εγώ ζαλ λεξό, έηζη έθαλα». ηδκ πνμζπάεεζά κα ζχζμοκ ηδκ 

μζημβέκεζα, δεκ έθεζρε αηυια ηαζ δ ζηέρδ υηζ δ απυηηδζδ εκυξ αηυια παζδζμφ, ιπμνεί 

κα είκαζ δ θφζδ ζηα πνμαθήιαηα ημο γεοβανζμφ. 3: «εγώ ην ήζεια γηα λα αλαλεώζνπκε 

ηε ζρέζε καο κπαο θαη λα, λα έξζνπκε πην θνληά». Με ηδ ζεζνά ημοξ ηαζ ηα ίδζα ηα παζδζά, 

βίκμκηαζ ημζκςκμί ηυζμ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ γεοβάνζ, εκχ δεκ θείπμοκ 

ηαζ μζ απυπεζνεξ απυ ηδκ πθεονά ημοξ, κα πνμζπαεήζμοκ κα ηαηεοκάζμοκ ηδκ 

ηαηάζηαζδ υηακ αοηή λεθεφβεζ. 4: «πξνζπάζεζα λα κηιάσ, ηα θνξίηζηα πξνζπάζεζαλ 

λα κηιάλε..[..]..κηιάκε θαη ηίπνηα δελ γίλεηαη». ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ 

μζημβεκεζαηή ζζμννμπία βζα πάνδ ηςκ παζδζχκ, ηαηαθήβμοκ ηα ίδζα κα βίκμκηαζ αοηυπηεξ 

ιάνηονεξ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ ζπέζδξ. 4: «είδαλ ηα παηδηά ηη γίλεηαη, όπσο εγώ ήζεια λα 

θξύβσ, αιιά δελ κπνξείο όια λα θξύβεηο». Ζ εκμπή ηαζ δ εοεφκδ βζα ημ υηζ έπνεπε κα 

έπμοκ ηαηαθάαεζ κςνίηενα, επζζηνέθεζ ηαζ ααναίκεζ βζα αηυια ιζα θμνά ηζξ ίδζεξ ηζξ 

επζαζχζαζεξ. 1: «πξώηα είκαη ραδή. .[..]..Γελ κπνξώ λα εμεγήζσ πώο ήκνπλ έηζη. Ζ 

γπλαίθα βιέπεη απ’ ηελ αξρή. Σέινο».        

 Πάκς απυ υθα θαίκεηαζ κα οπενζζπφεζ δ πνμηνμπή πνμξ ηδ ζζςπή ηαζ ηδκ 

απυηνορδ εηείκςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ιπμνεί κα εηεέζμοκ ημ ζφγοβμ, κα ζπζθχζμοκ 

ηδ θαζκμιεκζηά εοηοπζζιέκδ εζηυκα ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ κα θένμοκ ζημ θςξ 

πνμαθδιαηζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο ζφιθςκα ιε ηα ζηενευηοπα δεκ ακήημοκ ζηδ δδιυζζα 

ζθαίνα, αθθά μθείθμοκ κα παναιέκμοκ ηαθά ηθεζδςιέκεξ πίζς απυ ηδκ πυνηα ημο 

ζπζηζμφ. 5: «νπ ιέεη όινη νη γάκνη έρνπλ εληάζεηο. ..[..].. Έπαηδα θη εγώ ην ζέαηξν όηαλ 

πεγαίλακε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ». Σμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ ημ εονφηενμ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, θαίκεηαζ κα ηαεδζοπάγμοκ ηδκ υπμζα δοζθμνία κζχεμοκ μζ 

βοκαίηεξ ιε ηδκ αθήβδζδ πμο εέθεζ υθεξ ηζξ μζημβέκεζξ κα έπμοκ πνμαθήιαηα, εκχ 

ηαοηυπνμκα θαίκεηαζ κα ηζξ επζθμνηίγεζ ιε ημ άβπμξ ημο εάκ είκαζ ανηέηα ηαθμί ζφγοβμί, 

ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα είκαζ ζοκχκοιμ ιε ημ ηαηά πυζμ ηεθζηά οπμιέκμοκ ηα πνμαθήιαηα 

αοηά. 2: «λόκηδα όηη όια νη νηθνγέλεηεο έρνπλ πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα είλαη δηθά 

καο απηά.. πξνζπαζνύζα λα είκαη θαιόο ζύδπγνο. Καη ήκνπλ». 

10) Ζ αλάξξσζε από ην ηξαύκα 
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ημ ζδιείμ αοηυ μζ ζοιιεηέπμοζεξ ηδξ ένεοκαξ θηάκμοκ ζε δφζημθεξ, αθθά 

ζδιακηζηέξ ζοκεζδδημπμζήζεζξ πμο απυ υ,ηζ θαίκεηαζ απμηεθμφκ ημκ μδδβυ ημοξ βζα ημκ 

επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ βφνς ημοξ ηαζ ηδ πάναλδ ηδξ κέαξ ημοξ 

πμνείαξ. 1: «Ζ νηθνγέλεηα πήγε έηζη θη απηόο πήγε παξάιιεια κε ηελ νηθνγέλεηα».

 Φαίκεηαζ κα ακηζθαιαάκμκηαζ πςξ εκχ παναβηχκζζακ ημκ εαοηυ ημοξ βζα ημ ηαθυ 

ηδξ μζημβέκεζαξ, εηείκεξ επςιίζεδηακ ημ αάνμξ ηδξ θνμκηίδαξ,, πςνίξ κα δζαθοθάλμοκ ηα 

πνμζςπζηά ημοξ υνζα, κα ακηθήζμοκ οπμζηήνζλδ απυ ημ ζφγοβμ ηαζ ηαηαθήβμκηαξ 

απμιμκςιέκεξ απυ ημκ εονφηενμ ημζκςκζηυ πενίβονμ. 2: «θαηάιαβα όηη ήκνπλα πνιιά 

ρξόληα απνθιεηζκέλε από ηελ θνηλσληθή δσή, αλ θαη θαλείο δελ κε θξαηνύζε κε ην δόξη». 

οκεζδδημπμζμφκ πςξ οπήνλε αοημκυδημ βζα ημοξ ζογφβμοξ ημοξ, υηζ εηείκδ εα είκαζ εηεί 

κα θνμκηίγεζ ηαζ κα πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ, ηαηαθήβμκηαξ ηεθζηά κα κζχεεζ ηηήια 

ημο. 2: «αλ λα είκαη ζθιεξά εξγαδόκελε θαη δελ πξέπεη λα θύγσ από ην κέξνο ηεο 

δνπιεηάο. Έηζη ήηαλ ζρέζε κνπ..[..] Σώξα πνπ πεξηγξάθσ, δελ πηζηεύσ όηη δερόκνπλα 

απηό. Καη όκσο λόκηδα όηη έηζη πξέπεη λα’ λαη». Χξ αοημκυδηδ θάκδηε κα είκαζ ηαζ δ 

παναιμκή ηδξ ζηδ ζπέζδ πανά ηζξ ηαημπμζδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ. 4: «Καη απηόο, δελ 

πεξίκελε όηη ζα θύγνπκε. Γελ πεξίκελε, λόκηδε όηη απηό ζα ηέηνην κέρξη, κέρξη ζάλαηνο ζα 

γίλεη». Κονίανπδ είκαζ δ αίζεδζδ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπέζδξ θαίκεηαζ κα έπαζακ ημ 

δζηαίςια ζηδκ πνμζςπζηή ημοξ εοηοπία ηαζ υκεζνα βζα ημ ιέθθμκ. 5: «Δ ην πηζηεύεηο όηη 

είρα μεράζεη πώο είλαη λα θάλεηο όλεηξν; Νόκηδα όηη ηειείσζε ε δσή κνπ κε απηό ην άληξα. 

Νηελ κπνξνύα λα λησ ηίπνηα. Δκέλα, ην παηληί κνπ. Απιώο ππήξρα εθεί γηα ην γην κνπ. 

Αιιά εγώ ληελ ήκνπλ εγώ. Νηελ κπνξνύζα θαληαζηώ λα είκαη ραξνύκελε».   

   Ακαδεζηκφεηαζ δ ααεζά δοζθμνία ηαζ εθίρδ πμο πνμηαθμφζε αοηή δ 

ηαηάζηαζδ ζηζξ ζοιιεηέπμοζεξ, ηαευηζ μζ πνμζπάεεζέξ ημοξ δεκ έπαζνακ ακαβκχνζζδξ. 

2: «ην ζεκαληηθό όηη εγώ ην θαηαιαβαίλσ απηό..[..]γη’ απηόλ είλαη ηξόπνο δσήο, δελ 

αιιάδεη..[..] Τπάιιειν γηα γπλαίθα ςάρλεη. Απνθιεηζηηθή θαιύηεξα. Να κε θύγεη πνηέ». 

Κονζανπμφκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ ιεηάκμζαξ ηαηά ηδκ απμηίιδζδ ηςκ υζςκ ζοκέαδζακ. 

5: «θέθηνκαη πνιύ. Ση έθαλα ζηε δσή θαη ηη θάλσ. Καη αλ ζα ηα θαηαθέξσ κε ην παηληί. 

Ξέξεηε..λα έρεη κηα θαιή δσή. Κη εγώ θη εθείλνο. Καη ληελ είρα ράζεη όια απηά ηα ρξόληα κε 

απηόλ ηνλ άλζξσπν..ιάζνο επηινγέο ιάζνο. Λππάκαη πνπ έπξεπε λα δήζεη ην παηληί κνπ 

εε..όια απηά». Σαοηυπνμκα θαίκεηαζ κα ακηθμφκ δφκαιδ ηαζ έιπκεοζδ αηνζαχξ απυ ηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ ιυκεξ ημοξ ηαηέααθακ πνμζπάεεζεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ή ιεηά ημ 
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πέναξ ηδξ ζπέζδξ. 1: «δνύιεςα κόλε κνπ, κίιεζα κόλε κνπ, κεγάισζα παηδηά κόλε 

κνπ».            

 διακηζηυ ζοιπέναζια θαίκεηαζ κα απμηεθεί δ ακαβηαζυηδηα οπενάζπζζδξ ηςκ 

μνίςκ ημοξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αοημκυδηδ πανμπή εοηαζνζχκ ηαζ πχνμο ζε 

ηαημπμζδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, ηαεχξ ηαζ δ πνμζπάεεζα βζα πνάβιαηα, ζπέζεζξ ηαζ εθυδζα 

πμο ζηακμπμζμφκ ηδκ ίδζα ηδ βοκαίηα. 5: «Έλησζα πνιιή βία. Καη θαλνληθά ληειαληή 

αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ. Βία θαη ζηελαρώξα. Απειπηζία ζθέηε. Αιιά έθπγα 

θαη λνκίδσ απηό κνπ έλησζε ληύλακε. Έλησζα πνιιά άζρεκα πξάγκαηα θαη ηώξα κπνξώ 

λα λησ ηα θαιά. Κνπξάδνκαη αθόκα, αιιά θνπξάδνκαη γηα πξάγκαηα πνπ ζέισ εγώ θαη ην 

παηληί κνπ. Κνπξάδνκαη γηα λα είκαη θαιά θη εγώ θη εθείλν. Κνπξάδνκαη γηα ην θηιεο κνπ, 

γηα ηνπο γνλείο κνπ. Πξνζπαζώ ληειαληή γηα ηα ζρέζεηο γύξσ κνπ. Σα ζρέζεηο ηα αιεζηλά. 

Πνπ κε αγαπάλ θαη αγαπάσ. Κη απηό κε θάλεη έλαλ άλζξσπν ραξνύκελν. Πνπ ιέεη όηη ληελ 

ήμεξα αιιά έκαζα. Καη λα ζπλερίζσ λα καζαίλσ λα κε κε μαλαβξεί ηέηνην θαθό». Ζ 

ακαβκχνζζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ βοκαίηαξ ζημ πχξ ηεθζηά επέηνερε ζε ηάπμζμκ κα πανααζάζεζ 

ηα πνμζςπζηά ηδξ υνζα ηαζ κα μνίζεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα αζχκεζ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ηδξ, απμηεθμφκ ίζςξ ημ πζμ μδοκδνυ ηαζ αμδεδηζηυ ζοιπέναζια βζα ηδ 

πάναλδ ηδξ πμνείαξ ηδξ πνμξ ηδκ ακάννςζδ. 2: «δελ έθηαηγε ν άληξαο κνπ ζε όια. Δγώ 

ηνπ έδσζα αο πνύκε πεξηζώξην». Ζ οπενάζπζζδ ηςκ μνίςκ ζοκεπάβεηαζ ηεθζηά ηδ 

δζαθφθαλδ ημο κα είκαζ εθεφεενδ ηαζ κα ηάκεζ επζθμβέξ βζα ηδ γςή ηδξ. 5: «[..] όζν 

έληηλα ην ρώξν ηνπ, έληηλα θαη ην ειεπζεξία κνπ καδί». Με μδδβυ ημ αίςια, ειθακίγμκηαζ 

πζμ πνμζεηηζηέξ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ ημοξ επζθμβέξ, δζενςηχιεκεξ βζα ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ 

ακενχπςκ βφνς ημοξ. 2: «Δ λαη, απηνάκπλα [..] Γηαηί ππάξρνπλε θαη θαθνπνηνί. Γελ 

κπνξείο λα είζαη πνιύ θαιόο αιιά γύξσ λα είλαη θαινί, όρη..πνπ ήκνπλα πώο ην ιέλε; Δ 

ζαλ άβγαιην, άβγαιην..δσάθη».        

 Πανάθθδθα, δ βκχζδ ακάβεηαζ λακά ζε έκα ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ 

ηαζ απμθοβή ηαημπμζδηζηχκ ζοιπενζθμνχκ ζημ ιέθθμκ. 2: «δελ καο κάζαλε από 

παηδηθή ειηθία όηη πξέπεη λα αγαπάκε (ζ.ζ. ηνλ εαπηό καο)..[..].αληίζεηα ζηε ρώξα κνπ όια 

πξέπεη λα είλαη γηα όινπο. Γελ πξέπεη λα είζαη εγσηζηήο. Έηζη κεγαιώζακε. Αιιά ιίγν 

εγσηζκό δελ βιάπηεη». Καηαθήβμοκ ζημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο 

μθείθεζ κα θένεζ έκαξ ζφκηνμθμξ, υπςξ εηείκα ηδξ οπμζηήνζλδξ ηαζ ημο εκδζαθένμκημξ 

βζα εηείκδ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημοξ. 3: «λνκίδσ ηώξα απηά θνηηάσ. Πώο είλαη ν 
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άλζξσπνο. Δλδηαθέξεηαη πξώηνλ απ’ όια γηα κέλα; Θα θάλεη απηά γηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ; 

Δλδηαθέξεηαη γηα ηα παηδηά κνπ; Θα είλαη δίπια κνπ;». Ο ιφεμξ ηδξ νμιακηζηήξ αβάπδξ 

απμδμιείηαζ ηαζ δ πνμζμπή ζηζξ οπμζπέζεζξ ημο ζοκηνυθμο απμηεθεί πνμζηαηεοηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ημοξ επζθμβέξ. 5: «Αλ..αλ μαλαγλσξίζσ θάπνην 

άληξα..μέξσ όηη ην δσή ληελ είλαη παξακύζη. Καινί είλαη νη άλζξσπνη ζηελ πξάμε θαη όρη 

ζην ππόζρεζε. Κη απηό ζέιεη ρξόλν γηα λα ην ληεηο. Όρη επεηληή ζνπ ην είπε ληειαληή, όηη 

ζα ην θάλεη θηόιαο..ζα ην ληείμεη ε δσή». Ζ ζδιαζία ημο κα βκςνίζμοκ ηαθά ιε πμζμκ 

άκενςπμ εα επζθέλμοκ κα ζοιπμνεοημφκ, απμηεθεί έκα απυ ηα ααζζηυηενα 

ζοιπενάζιαηα ηςκ ζοιιεηέπμοζςκ. 3: «ε δσή κε όια απηά πνπ πέξαζα, κνπ έκαζε δύν 

πξάγκαηα, λα κελ μαλαθάλσ ιάζνο ζηα ίδηα πξάγκαηα γηα παξάδεηγκα. Να θνηηάσ ηνλ 

άλζξσπν, πώο είλαη, ηη κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη». 

ε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ζοκέκηεολδξ, θάκδηε κα οπάνπεζ έκα πέναζια απυ ημ εοιυ 

ή ηδ εθίρδ πμο θάκδηε κα αζχκμοκ μζ ζοιιεηέπμοζεξ ηαηά ηδκ αθήβδζδ ηςκ 

δοζημθυηενςκ ζηζβιχκ ημοξ, ζημ παιυβεθμ πμο ακαβνάθδηε ζημ πνυζςπυ ημοξ 

αθδβμφιεκεξ ημκ αβχκα πμο δίκμοκ βζα ιζα ηαθφηενδ γςή, ηαεχξ ηαζ ηα υκεζνα πμο 

ηάκμοκ βζα εηείκεξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ. 1: «ην πώο ζα κπσ ζε κηα θαηλνύξηα δσή.. έηζη. 

Καηλνύξηα. Να ην, απηό είλαη ην ηεισλείν πεξλάσ θαη πάσ.. κπξνζηά». Ακηθμφκ ηεθζηά 

έιπκεοζδ ηαζ πμθφηζιδ βκχζδ απυ ημ πανεθευκ, ημθιχκηαξ ηαζ ζπεδζάγμκηαξ ημ ιέθθμκ. 

3: «κε όια απηά πνπ πέξαζα, κε έθαλε ε δσή πνιύ δπλαηή θαη λνκίδσ όηη όια απηά, ό,ηη 

έρεηο κάζεη θαη ό,ηη έρεηο δήζεη..[..] νπ δίλνπλε έλα παξάδεηγκα γηα ηε δσή ζνπ, ην ηη 

πξέπεη λα αθνινπζήζεηο θαη ην ζσζηό ή ην ιάζνο δξόκν..[..] Γνθηκάδσ γηα ηε δσή κνπ γηα 

λα πάσ πξνο ην θαιύηεξν, αιιά δελ μέξσ, νπόηε παηάσ ην ζθαινπάηη απηό γηα λα δσ, 

λ’αλέβσ θαη πην ςειά αο πνύκε. Να δσ πνύ ζα θηάζσ».      

 Έκκμζεξ υπςξ εθεοεενία, ηίκδζδ, βζμνηή, αβάπδ, υκεζνα παναηηδνίγμοκ ημ κέμ 

ηεθάθαζμ αοηχκ ηςκ βοκαζηχκ. 1: «εκέλα ηώξα κόλν γηνξηέο. Κάζε κέξα γηνξηή έρσ». 

Σμ αίςια ηδξ αοημκμιίαξ, ημο δζηαζχιαημξ ζηδκ επζθμβή ηαζ ηδ πάναλδ πμνείαξ, 

αζχκεηαζ ςξ πνςηυβκςνμ ηαζ θαίκεηαζ κα ημ ακαηαθφπημοκ ιένα ιε ηδ ιένα. 1: «εγώ 

είκαη ηώξα κόλε κνπ θαη θαλείο δελ κνπ θάλεη θνπκάλην ρσξίο ιόγν, ρσξίο ηελ άπνςή κνπ. 

Απηό είλαη». Ζ εθεοεενία ηίκδζδξ ηεθζηά ηαζ δ εθεοεενία πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ, 

ζδιαημδμηεί ηδκ ηαζκμφνζα πμνεία ηςκ βοκαζηχκ αοηχκ, υπμο ιε μδδβυ ηδκ 



  

 78 

πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ημοξ, ακαννχκμοκ πανάγμκηαξ πνμζεηηζηά ηδκ ηαζκμφνζα ημοξ 

πμνεία. 2: «ραξά γηα ηελ θίλεζε..[..] θαη πάιη πνπ είκαη ειεύζεξε». Οζ βοκαίηεξ ηεθζηά 

ηαηαθένκμοκ κα πζζηέρμοκ ηαζ πάθζ ζημκ εαοηυ ημοξ, ανίζημκηαξ ηδξ παιέκδ ημοξ 

αοημπεπμίεδζδ. 2: «Απηνπεπνίζεζε. Ναη λαη θαη άξρηζα λα πηζηεύσ ζην εαπηό κνπ. Δθεί 

πνπ ήκνπλα εδώ (ππνδεηθλύεη ην ρακειόηεξν ζεκείν ζηε Γξακκή ηεο Εσήο), δε πίζηεπα ζην 

εαπηό κνπ θαζόινπ».  Σμθιμφκ κα μκεζνεοημφκ λακά ημ ιέθθμκ βζα εηείκεξ ηαζ ηα παζδζά 

ημοξ. 5: «Φαληάδνκαη θη εκέλα λα είκαη θαιά θαη ηνλ . Καη είκαη έμσ από ην ζπίηη, 

καθξηά από απηό ην άληξα θαη παιεύσ. Πώο λα κελ είκαη ραξνύκελε; Σν ζεκαληηθό είλαη 

πνπ θάλσ ηα όλεηξα..θαη καθάξη λα βγνπλ. Σν πξνζπάζεηα κεηξάεη πνπ ιέηε». Σμθιμφκ 

επζπθέμκ κα ενςηεοημφκ λακά, κα θακηαζημφκ ηδ γςή ημοξ ηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ ιε έκακ 

ηαζκμφνζμ ζφκηνμθμ, πςνίξ υιςξ κα πάκμοκ απυ ηδκ εζηυκα ημκ εαοηυ ηαζ ηα υνζα ημοξ. 

3: «έρνπκε όλεηξα θαη κέιινλ πξνο ην θαινθαίξη. Λέκε λα δνπιέςνπκε καδί, λα κείλνπκε 

καδί θαη βιέπνπκε». Υαναηηδνζζηζηυξ ηαζ εδχ είκαζ μ πάνηδξ ζχιαημξ βοκαίηαξ δ μπμία 

ηαηαβνάθεζ ημ ζφκμθμ ηςκ εοπάνζζηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο αζχκεζ ζημ ζχια ηαζ ηδκ 

ροπή ηδξ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ ζπέζδξ.   

 

  

(Δζηυκα 2: Υάνηδξ ζχιαημξ, 2) 
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Διθακίγμκηαζ ηονίεξ ημο εαοημφ ημοξ, οπεφεοκεξ βζα ηζξ ζπέζεζξ πμο επζθέβμοκ 

κα ακαπηφλμοκ ιε ημοξ ακενχπμοξ βφνς ημοξ, δζαθέβμκηαξ ζοκεζδδηά ημκ ημζκςκζηυ 

ημοξ ηφηθμ, πνμζπαεχκηαξ ηαεδιενζκά βζα ηδ δζαηήνδζή ημο. 2: «αθνύ είκαη ειεύζεξε 

λα αγαπάσ απηνύο πνπ ζέισ, πνπ αγαπάσ εηιηθξηλά. Καη δελ ειέγρεη θαλείο πνηέ. Γειαδή 

πόζεο κέξεο ηελ εβδνκάδα κπνξώ λα ηνπο αγαπάσ, θαη πόζεο κήλεο ην ρξόλν κπνξώ λα 

ηνπο δσ..[..]». Δπζθέβμοκ ηαοηυπνμκα κα «λμνηίζμοκ» ηζξ δοζημθίεξ ημο πανεθευκημξ 

ηαζ ζε έκα ζοιαμθζηυ επίπεδμ, επακαπνμζδζμνίγμκηαξ βζα πανάδεζβια ηδκ ειθάκζζή 

ημοξ. 3: «ήηαλε δύζθνια κελ, ην δηαδύγην, αιιά κεηά άξρηζα θη εγώ ήκνπλα ιίγν πην 

ειεύζεξε, ζθεθηόκνπλα αιιηώο, έλησζα δηαθνξεηηθά, άιιαμα θαη εκθάληζε, ξνύρα, 

όια..[..]..δείρλσ ηελ θαηλνύξηα κνπ δσή ζαο πνπκέ κε ηελ εκθάληζε». 

 Σαοηυπνμκα ακηζθαιαάκμκηαζ ημ πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ αοημκμιία ημοξ ηαζ 

πυζμ εθυδζα απαζημφκηαζ βζα ηδκ ελαζθάθζζή ηδξ. Ζ θμίηδζδ ζε κοπηενζκυ θφηεζμ ή δ 

εκμζηίαζδ ημο δζημφ ημοξ ζπζηζμφ απμηεθμφκ πνμζπάεεζεξ ηαζ ιζηνέξ κίηεξ ηαοηυπνμκα, 

πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ υπμο δ βοκαίηα ζπεδζάγεζ εκενβά ηδ κέα ηδξ γςή. 3: «πξνζπαζώ 

ηόζα ρξόληα λα κάζσ ηα γξάκκαηα, γηα λα κπνξώ λα έρσ κηα πην θαιύηεξε δνπιεηά». Σμ 

άβπμξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ αοημκμιίαξ ημοξ υιςξ, ελαημθμοεεί κα είκαζ πάκηα πανυκ. 

5: «Έρσ πνιιέο ζθέςεηο θαη άγρνο..ηη ζα γίλεη κε ηε ληνπιεηά..θαη ην ζπίηη». Οζ κέεξ 

ενβαζζαηέξ πνμμπηζηεξ υιςξ αζχκμκηαζ ιε πανά ηαζ αλζμπμζμφκηαζ ζε επίπεδμ 

δζηηφςζδξ, εηηυξ απυ ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμηζηχκ ημοξ ακαβηχκ. 2: «Καη άιινπο 

ζπλεξγάηεο πνπ είλαη πνιύ έκπεηξνη, πνιύ θαινί θαη πνιύ ηη λα ζνπ πσ, ππέξνρνη 

άλζξσπνη. Υαίξνκαη πάξα πνιύ, πνπ ηνπο έρσ γλσξίζεη. Δε θαη κνπ θαίλεηαη όηη ηελ 

ηειεπηαία ρξνληά, γύξηζε πάξα πνιιή επηπρία ζηε δσή κνπ».     

 Δπζθέβμοκ κα αζπμθδεμφκ ιε δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο δεκ είπακ 

θακηαζηεί πμηέ υηζ εα ιπμνμφζακ κα ζοιιεηάζπμοκ, επζθέβμκηαξ κα ημθιήζμοκ κα 

πνμζθένμοκ πνάβιαηα μζ ίδζεξ ζημκ εαοηυ ημοξ, ηα μπμία ηεθζηά ηζξ βειίγμοκ ηαζ ηζξ 

εοπανζζημφκ. 2: «δξαζηεξηόηεηεο δελ έρσ θάλεη πνηέ ζηε δσή κνπ, αο πνύκε 

ρνξσδία..[..]ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πνπ ην έθαλα, κνπ έδσζε κεγάιε ραξά». 

Ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο εθεφεενμο πνυκμο ηαζ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ζε δναζηδνζυηδηεξ αηυια ηαζ ακ παναιέκμοκ άκενβεξ. 2: «Δίλαη πάξα 

πνιύ θαιά ηα πξνγξάκκαηα θαη πνιύ δηαθνξεηηθνύο θαηεπζύλζεηο, πνπ θάζε άλζξσπνο 

κπνξεί λα βξεη θάηη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα γηα αλέξγνπο γηα λα 
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κελ θιείλνληαη ζην ζπίηη κε ην εαπηό ηνπο».       

 οκμδμζπυνμοξ ζε αοηυ, έπμοκ ηαζ ηζξ πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ ζηζξ μπμίεξ 

ζοιιεηέπμοκ ηαζ μζ μπμίεξ ιέζς ηδξ πμθζηζζιζηήξ ζφκδεζδξ, ζοκέααθακ πμθφηζια ζημ 

ηαλίδζ ηδξ ακάννςζδξ. Ζ επζημζκςκία ζηδ ιδηνζηή βθχζζα, δ εκαζπυθδζδ ιε ηα ήεδ ηαζ 

έεζια ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ημοξ, ακαημοθίγεζ ημ αίζεδια ιμκαλζάξ ζηδ πχνα οπμδμπήξ 

ηαζ οπεκεοιίγεζ ζηζξ βοκαίηεξ υηζ ίζςξ ηεθζηά κα ιδκ είκαζ ιυκεξ. 2: «ζπκκεηέρσ πάιη 

ζε θιακπ γπλαηθώλ από Οπθξαλία ζηελ Διιάδα..[..] Master class κε ηα δηθά καο 

θεληήκαηα, ηα εζληθά ελδύκαηα, εε ππάξρεη θαη ηξόπνο δσγξαθηθή, πνπ είλαη 

ζπγθεθξηκέλνο γηα ηελ Οπθξαλία». Οζ οπδνεζίεξ πμο ηδξ οπμζηήνζλακ ηαηά ηδκ 

ακάννςζή ημοξ, ελαημθμοεμφκ κα ανίζημκηαζ εηεί εάκ ηζξ πνεζαζημφκ, εκχ μζ θζθίεξ μζ 

μπμίεξ απμηηήεδηακ ιέζς αοηχκ ηςκ οπδνεζζχκ, απμηεθμφκ πδβή πανάξ, ηαηακυδζδξ, 

ιμζνάζιαημξ ηαζ αθθδθμτπμζηήνζλδξ. 5: «Δγθώ εθεί έθαλα θίιεο ε; Πέξα από όηη έρνπλ 

δήζεη απηέο ηέηνηα ληειαληή. Δίλαη θη άιιεο από ρώξα κνπ.. έκαζα ην ξώζηθν ζρνιείν! 

Καηαιάβαηε. Έθαλα έλα θύθιν θαη γηα κέλα θαη ην παηληί κνπ. Έρεη θη εθείλν παξέα. Καη 

όινη καο βνεζάλε. Πξνζθέξσ θη εγώ άκα βξσ ην ρξόλν.. ηα Υ όιν ην θόζκν ήηαλ ην 

νηθνγέλεηά κνπ θαη κεηά ην πξίγθεπα..ληελ είρα ληηθό κνπ θύθιν. Σώξα έζησ θη έηζη είλαη 

αιιηώο μέξεηε. Δ θαη κε βνήζεζε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο λα βξσ ην πξόγξακκα..[..]..Έρσ 

επηηέινπο ην ληηθό κνπ ζπίηη θαη καθάξη έηζη λα είλαη γηα πάληα».    

 ε αοηυ ημ ζδιείμ ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ άζηδζδ ιε ηζξ ηάνηεξ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηα ζοιπηχιαηα, παναηδνείηαζ ιζα αλζμζδιείςηδ ιεηααμθή. Καηά ηδκ πενζβναθή ηδξ 

ηαημπμζδηζηήξ ειπεζνίαξ ηονζανπεί δ επζθμβή ηανηχκ υπςξ: αηζκδημπμίδζδ, ιεθαβπμθία, 

απμλεκςιέκδ – απμιμκςιέκδ, κεονζηή, αβπχδδξ, εκμπθδιέκδ – εοενέεζζηδ, 

απμβμήηεοζδ, έκηαζδ, εοιυξ, εοάθςηδ, ηαημηεθζά, ιεηακμζςιέκδ. Πμθθέξ βοκαίηεξ 

επέθελακ ζηδ ζοκέπεζα κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ ηάνηεξ χζηε κα πενζβνάρμοκ ηδκ 

πανμφζα ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ιε ηζξ επζηναηέζηενεξ επζθμβέξ κα απμηεθμφκ: 

εοβκςιμζφκδ, ροπαβςβία, αβάπδ, εκδζαθένμκ, εθπίδα, πανά, δέμξ, δνειία – 

ζηακμπμίδζδ, πενδθάκζα, έιπκεοζδ. Παναηδνείηαζ δδθαδή ιζα ιεηαημπίζδ απυ ηα 

ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα, ηα μπμία αηυια ηαζ εάκ δεκ έπμοκ εηθείρεζ εκηεθχξ απυ ηζξ 

γςέξ ηςκ βοκαζηχκ, ζοκοπάνπμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα ηα 

μπμία παναηηδνίγμοκ ηδ δζαδνμιή ακάννςζδξ ημο απυ ημ ηναφια.     
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11) Ζ εκπεηξία σο ζπκβνπιή γηα ην κέιινλ 

ημ ηεθζηυ αοηυ ζηάδζμ ηδξ ζοκέκηεολδξ, μζ βοκαίηεξ ζοκμρίγμοκ ιέζα απυ ηδκ 

αθήβδζδ ηαζ ηδ κμδιαημδυηδζδ ηςκ αζςιάηςκ ημοξ, ιζα ζοιαμοθή πνμξ ιεθθμκηζηή 

πνήζδ βζα εηείκεξ ηζξ βοκαίηεξ, βκςζηέξ ή άβκςζηεξ, θίθεξ ή ιδ, πμο ιπμνεί κα ανμοκ 

ημκ εαοηυ ημοξ εβηθςαζζιέκμ ζε ιζα ηαημπμζδηζηή ζπέζδ. Σμκίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ 

ειπζζημζφκδξ ζηα ζοκαζζεήιαηα πμο κζχεεζ ηάπμζα υηακ ακηζιεηςπίγεζ ιζα αίαζδ 

ζοιπενζθμνά, ηαεχξ ηαζ ζηα ζδιάδζα εηείκα πμο παναηδνεί ηαζ επζθέβεζ ηεθζηά κα ηα 

αβκμήζεζ. 2: «Να κελ δηζηάδεη ηα εζηήκαηά ηεο θαη ζα θύγεη ζπληνκόηεξα».  

 Ακαδφεηαζ ιζα πνμηνμπή βζα πνμζεηηζηή ηαζ εκδεθεπή βκςνζιία ιε ημκ άκενςπμ 

πμο πνμμνίγεηαζ ςξ ζφκηνμθμξ γςήξ, ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή κα δίκεηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά 

ημο πνμξ ηζξ βοκαίηεξ, ηδκ ηαηακάθςζδ μοζζχκ, ηαεχξ ηαζ ημ εάκ ηα υζα ζζπονίγεηαζ 

πςξ είκαζ ηαζ ζημπεφεζ κα πνμζθένεζ ζηδ ζφκηνμθμ ημο, απμδεζηκφμκηαζ απυ ηζξ πνάλεζξ 

ημο ή ιέκμοκ απθά ζε επίπεδμ οπμζπέζεςκ. 4: «Πάξα πνιύ θαιά λα βιέπεηο ηνλ 

άλζξσπν (άληξαο) πξηλ παληξεύεηο. Να κελ πείλεη αιθνόι, λα είλαη επγεληθόο κε ηε κακά 

ηνπ θαη γεληθά κε ηηο γπλαίθεο.». Χξ ααζζηυξ μδδβυξ ακαδεζηκφεηαζ δ πνμηεναζμπμίδζδ 

ηδξ εοηοπίαξ ηδξ ίδζαξ ηδξ βοκαίηαξ, ημ κα ελαζθαθίζεζ ηεθζηά κα είκαζ ηαθά ζηδ γςή 

ηδξ. 3: «Θα ηελ ζπκβνύιεπα λα βξεη ηελ επηπρία θαη λα είλαη θαιά ζηε δσή ηεο».  

 Ακαδεζηκφεηαζ ηέθμξ, δ ζδιαζία ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ηαζ ημ πυζμ ζδιακηζηή 

πδβή δφκαιδξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ βζα εηείκεξ. 5: «Πξίγθεπα ππάξρεη κόλν ζηα 

παξακύζηα. Να ηνλ γλσξίζεηο θαιά πξώηα. Νηύλακε λα παίξλεηο από ην θίιεο ζνπ!». 

  

Γ’ ΜΔΡΟ: ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ επζπεζνήεδηε δ πανημβνάθδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ δζηηφςκ 

οπμζηήνζλδξ βζα ηζξ ιεηακάζηνζεξ υπμο έπμοκ οπμζηεί έιθοθδ αία, ηαεχξ ηαζ μζ 

ζηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ πμο επζθέβμοκ κα αημθμοεήζμοκ ιε ζημπυ κα 

λεθφβμοκ απυ ημ ηαημπμζδηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ εκ ηέθεζ κα ακαννχζμοκ απυ ημ ηναφια. 

Ακαδείπεδηε ημ πχξ μζ ηαοηυηδηεξ ηδξ εεκμηζηήξ ηαηαβςβήξ, ημο θφθμο ηαζ ημο 

μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ αθθδθμδζαπθέημκηαζ αολάκμκηαξ ημοξ απμηθεζζιμφξ πμο 
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ιπμνεί κα αζχκεζ δ βοκαίηα, εβηθςαίγμκηαξ ηδκ πανάθθδθα ζε έκα ηαημπμζδηζηυ ζπήια. 

Πανάθθδθα ζηζαβναθείηαζ ημ πχξ δ ενβαζζαηή απμηαηάζηαζδ ζε επζζθαθή 

επαββέθιαηα, μ πνμμνζζιυξ ηδξ βοκαίηαξ ζφιθςκα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ακηζθήρεζξ κα βίκεζ 

ζφγοβμξ ηαζ ιδηένα ηαζ δ έθθεζρδ επανηχκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, ιπμνμφκ κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδ εοιαημπμίδζδ ηδξ βοκαίηαξ. Οζ ζοιιεηέπμοζεξ ακαθένμοκ αίαζεξ  

επζεέζεζξ ροπμθμβζημφ ή ζςιαηζημφ παναηηήνα ηυζμ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

υζμ ηαζ ζημ ενβαζζαηυ.        

 Με βκχιμκα ηα παναπάκς,  μζ απακηήζεζξ ζηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα 

δζαιμνθχεδηακ ςξ ελήξ: 

Πώο βίσζε ε γπλαίθα ηελ εκπεηξία ηεο έκθπιεο βίαο; 

διακηζηυ νυθμ ζηδκ αδοκαιία ηςκ βοκαζηχκ κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα 

μκμιάζμοκ ηδ ζοκεήηδ ιέζα ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ, παίγεζ ημ αθήβδια ηδξ νμιακηζηήξ 

αβάπδξ. Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί ημ πχξ ηαζ ζε ηαεδιενζκυ επίπεδμ 

ακαπαναζηάζεςκ, ιέζς ηςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ βζα πανάδεζβια, μζ βοκαζημηημκίεξ 

νμιακηζημπμζμφκηαζ ηαζ απμδίδμκηαζ ιε θμβμηεπκζημφξ υνμοξ πμο δζηαζμθμβμφκ ηδ αία 

πμο αζηεί μ εφηδξ. ε πμζμηζηή ένεοκα πμο αθμνμφζε άνενα ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια 

ζημκ ζηαθζηυ ηφπμ, ακαδεζηκφεηαζ ημ πχξ ηέημζεξ ζοιπενζθμνέξ ελδβμφκηαζ ιέζς ηδξ 

οπένιεηνδξ αβάπδξ πμο έηνεθε μ ζφγοβμξ βζα ηδ βοκαίηα ημο, ιε απμηέθεζια κα πάζεζ 

ημκ έθεβπμ  (Gius & Lalli, 2014). ε ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 2018 ζηδ Γαθθία 

ζε 235 βοκαίηεξ, ακαδείπεδηε ημ πχξ μζ πεπμζεήζεζξ βφνς απυ ημ αθήβδια ηδξ αβάπδξ 

μδδβμφκ ηεθζηά ζηδκ ηακμκζημπμίδζδ ηαζ ηδκ εηθμβίηεοζδ ηδξ αίαξ. Οζ εζςηενζηεοιέκεξ 

παηνζανπζηέξ πεπμζεήζεζξ εκζζπφμκηαζ ηαζ ζηα δφμ θφθα, ιε ημ άθθμεζ ηδξ αβάπδξ κα 

ζοκηδνεί ημοξ ιφεμοξ βφνς απυ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία, αθήκμκηαξ ζημ απονυαθδημ 

ημ εφηδ ηαζ απμδίδμκηαξ ηδκ εοεφκδ ζημ εφια. Αημθμφεςξ, δ εκμπή εζςηενζηεφεηαζ απυ 

ημ εφια, ημ μπμίμ ηεθζηά αδοκαηεί ή ηαεοζηενεί κα αλζμθμβήζεζ ηδ αία ηδξ μπμίαξ 

βίκεηαζ απμδέηηδξ, απμηνέπμκηάξ ημ ηεθζηά απυ ημ κα ακαγδηήζεζ αμήεεζα (Lelaurain, 

Fonte, Giger, Gruignard & Lo Monaco, 2021). Κηδηζηέξ, πεζνζζηζηέξ ή ηαημπμζδηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ εηθνάγμκηαζ βζα ημ ηαθυ ηδξ, θυβς ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ ή θυβς ημο 

θυαμο ιδ πάζεζ ηδ ζφκηνμθμ απυ ημκηά ημο μ εφηδξ, εβηθςαίγμκηαξ ηδ βοκαίηα ζε έκα 

ηφηθμ ηαημπμζδηζηχκ ζοιπενζθμνχκ. Ακαδεζηκφεηαζ ημ πχξ ηεθζηά υζμ ηαζ ακ θαηνεφεζ 
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μ ζφγοβμξ ηδξ βοκαίηα ημο, αδοκαηεί κα ηδκ εηθάαεζ ςξ ιζα αοεφπανηηδ μκηυηδηα ιε 

πνμζςπζηή γςή ηαζ δζηαίςια επζθμβήξ (Gregoratto, 2017). Οζ εζςηενζηεοιέκεξ 

ημζκςκζηέξ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ημοξ ςξ ιδηένεξ ηαζ ςξ ζφγοβμζ, ήηακ 

πανμφζεξ ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ, ιε ηδκ εκμπή κα έπεηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ επζηαβχκ 

ηαζ ιε ηζξ βοκαίηεξ κα πνμζπαεμφκ απμηζκάλμοκ ημ θυαμ ημο ζηζβιαηζζιμφ απυ ημκ 

ημζκςκζηυ ημοξ πενίβονμ. Δηθμβζηεφμκηαξ, δζηαζμθμβχκηαξ, οπμπςνχκηαξ ηαζ ζηαδζαηά 

ιπαίκμκηαξ ζε ιζα ηαηάζηαζδ ζοιιυνθςζδξ ηαζ παναίηδζδξ, μζ ζοιιεηέπμοζεξ 

ακανςηζμφκηαζ ηεθζηά πχξ ανέεδηακ ζε αοηή ηδ εέζδ, πχξ έπαζακ ηυζμ πμθφηζιμ πνυκμ 

ηαζ βζαηί δεκ πίζηερακ ζημκ εαοηυ ημοξ χζηε κα θφβμοκ κςνίηενα (Ragavan, Thomas, 

Fulambarker, Zaricor, Goodman & Bair-Merritt, 2020). Οζ βοκαίηεξ ανπζηά θάκδηε κα 

ιδκ εέθμοκ κα δμοκ ηα ζδιάδζα, πνμζπάεδζακ κα δχζμοκ εοηαζνίεξ, κα ζογδηήζμοκ ή 

κα ηαηακμήζμοκ βζαηί δ ζοιπενζθμνά ημοξ έπεζ ςξ απάκηδζδ ηδκ ηαημπμίδζδ. Σμ 

παναπάκς εφνδια ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 2021 ζε 18 

βοκαίηεξ απυ ηδκ Δθθάδα, υπμο δ πθεζμρδθία δοζημθεφεηδηε κα ηενιαηίζεζ ηδκ 

ηαημπμζδηζηή ζπέζδ, θυβς ηςκ ζοπκχκ εηδδθχζεςκ ιεηάκμζαξ ηαζ αβάπδξ ημο εφηδ 

έπεζηα απυ ηδκ εηδήθςζδ αίαζςκ ζοιπενζθμνχκ (Lathiotaki, Koutra, Ratsika & Saint 

Arnault, 2021).          

 Δκχ ανπζηά δ ειπεζνία ημο βάιμο ηαζ δδ εηείκδ ηδξ ηεηκμπμίδζδξ, πενζβνάθεηαζ 

απυ ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ ςξ ιζα πενίμδμξ εοηοπίαξ, αβάπδξ ηαζ ζηζβιχκ πμο 

απμηέθεζακ μνυζδιμ βζα ηδ γςή ηςκ βοκαζηχκ, ημ πέναζια ζε ζοιπενζθμνέξ 

ηαημπμζδηζημφ ηφπμο ηζ δ μθμέκα εκηεζκυιεκδ δζάννδλδ ηςκ ζπέζεςκ ημο γεοβανζμφ, 

ζδιαημδμηεί ηδκ έκανλδ ιζαξ πενζυδμο πμο δζέπεηαζ απυ αζζεήιαηα κηνμπήξ ηαζ 

πνμδμζίαξ. ε πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αββθία ηαζ αθμνμφζε 

δείβια 31 βοκαζηχκ, ακαθένμοκ ςξ ειπυδζα ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ ηα αζζεήιαηα 

αοημηαηδβμνίαξ, ηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ ζηδκ μπμία είπακ πενζέθεεζ, ηα ηαηαεθζπηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ ηδ παιδθή αοημπεπμίεδζδ. Σαοηυπνμκα, μ θυαμξ βζα ηδ αίαζδ 

ακηίδναζδ ημο ζογφβμο ζε πενίπηςζδ απεφεοκζήξ ημοξ ζε οπδνεζίεξ οπμζηήνζλδξ ηαζ δ 

πεπμίεδζδ υηζ μθείθεζ κα παναβηςκίζεζ ημκ εαοηυ ηδξ βζα ημ ηαθυ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

δδιζμφνβδζακ έκα ειπυδζμ βζα ημ ζφκμθμ ημο δέζβιαημξ, ημ μπμίμ θάκηαγε ακοπέναθδημ 

ιέπνζ ηεθζηά κα πηοπήζμοκ ηδκ πυνηα ηςκ θμνέςκ οπμζηήνζλδξ (Evans, & Feder, 2015).  
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οκμρίγμκηαξ ηα παναπάκς ηαζ ζφιθςκα ιε ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε 

ηέζζενα ζηάδζα ιε δείβια 159 βοκαίηεξ, μζ ζηναηδβζηέξ ακηζιεηχπζζδξ ζπδιαηίγμοκ δφμ 

ηαηδβμνίεξ, εηείκεξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ νφειζζδξ ηαεχξ ηαζ ηδξ απμθοβήξ ημο 

πνμαθήιαημξ ιέζς ηδξ απυζπαζδξ. Όζμκ αθμνά ηδκ πνχηδ, ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ 

αβάπδξ, ηδξ αοημηαηδβμνίαξ, ηδξ εθπίδαξ, ημο εοιμφ ηαζ ηδξ απμδμπήξ, απμηέθεζακ 

ιδπακζζιμφξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ παναιμκήξ ζηδ ζπέζδ βζα ηζξ βοκαίηεξ. 

Όζμκ αθμνά ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία, δ πνήζδ μοζζχκ, δ απμζφκδεζδ, δ εζςηενίηεοζδ 

αθαπηζηχκ έιθοθςκ ημζκςκζηχκ επζηαβχκ, δ ηακμκζημπμίδζδ ηαζ εθαπζζημπμίδζδ ημο 

πνμαθήιαημξ, ηαεχξ ηαζ δ ηζκδημπμίδζδ βζα αθθαβή ηδξ πμνείαξ ηδξ ζπέζδξ, 

απμηέθεζακ επίζδξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ πανέιεζκακ ζηδκ ηαημπμζδηζηή ζοκεήηδ 

(Sere, Roman & Ruiter, 2021). ε ζοιθςκία ηαζ ιε ημ δείβια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, μζ 

βοκαίηεξ πενζβνάθμοκ υθμοξ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ηαζ ενιδκείεξ πμο 

επζζηνάηεοζακ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ηαηεοκάζμοκ ηδ βεκζηεοιέκδ δοζθμνία ηαζ 

ακδζοπία πμο έκζςεακ ζηδ ζογοβζηή ζηέβδ ηαζ μζ μπμίμζ απμηέθεζακ ηεθζηά ηνμπμπέδδ 

ζηδκ έβηαζνδ ακαγήηδζδ βζα αμήεεζα.      

 Πανυκ ζηα παναπάκς είκαζ ηαζ ημ ζχια υπμο θένεζ ζοιπηχιαηα ηυζμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα, υζμ ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ηαημπμζδηζηή ζπέζδξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ ζδιαζία 

ηαζ ημ ακηίηηοπμ ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε αάεμξ πνυκμο. ε ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε 

ζηδκ Ηνθακδία ηαζ αθμνμφζε δείβια βοκαζηχκ πμο είπακ πςνίζεζ ημοθάπζζημκ 4 πνυκζα, 

ανέεδηακ ορδθά ζημν ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ δοζθμνίαξ, ζοιπηχιαηα 

ηαηάεθζρδξ ηαζ έκημκμο ζηνεξ, ηαεχξ ηαζ πυκςκ ζε υθμ ημ ζχια (Saint Arnault & 

O‘Halloran, 2015). Ακηίζημζπα, ζε ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αοζηναθία ιε 

δείβια 1.507 βοκαζηχκ, ηαηαβνάθδηε ιζα ζοκμθζηά θηςπυηενδ εζηυκα υζμκ αθμνά ηδκ 

οβεία, πυκμξ ζηδκ πθάηδ, αηνάηεζα, ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα, ζηνεξ, ιεηαηναοιαηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ κα ακαπηφλμοκ ροπμθμβζηά ή πνμαθήιαηα ζε 

επίπεδμ θοζζμθμβίαξ, ιε ηα ζοιπηχιαηα κα θείκμοκ υζμ απμιαηνφκμκηαζ πνμκζηά απυ 

ηδκ ηαημπμζδηζηή ζοκεήηδ ιε ηδκ ένεοκα κα ηαθφπηεζ 10 πνυκζα απυ ημ πέναξ ηδξ 

ζπέζδξ (Brown, Conway, FitzPatrick et.al., 2020). Καζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, μζ βοκαίηεξ 

ακαθένμοκ έκημκδ ζςιαηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή δοζθμνία ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα, υζμ 

ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζπέζδξ, ιε ζοπκυ ακηίηηοπμ κα ακαθένεηαζ ηαζ ζηδκ έιιδκμ νφζδ 

ημοξ. 
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Ση ελίζρπζε ηελ πξόζεζή γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο; 

διακηζηή ηνμπμπέδδ ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ, απμηέθεζε δ πεπμίεδζδ ηδξ 

δζαηήνδζδξ ημο μζημβεκεζαημφ ζπήιαημξ βζα ημ ηαθυ ηςκ παζδζχκ ηαεχξ ηαζ δ ακάθδρδ 

ηςκ εοεοκχκ αοηχκ απμηθεζζηζηά απυ ημ ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ 

ένεοκα (Sani & Pereira, 2020). Παναηδνείηαζ θμζπυκ πςξ δ πζμ απεθεοεενςηζηή ζηζβιή 

βζα πμθθέξ απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ, απμηέθεζε δ εκδθζηίςζδ ηςκ ηέηκςκ ή αηυια ηαζ μ 

εάκαημξ μζημβεκεζαημφ πνμζχπμο πμο έπνδγε θνμκηίδαξ, ηαεζζηχκηαξ ηδ βοκαίηα πζμ 

«δοζηίκδηδ» ζημ κα θφβεζ. ε πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Βυνεζα 

Αθνζηή ιε ηδ ζοιιεημπή 17 βοκαζηχκ, ακαδεζηκφεηαζ αηνζαχξ ημ ηαηά πυζμ ημ αέθηζζημ 

ζοιθένμκ ημο παζδζμφ είκαζ μ πανάβμκηαξ πμο ςεεί ηδ βοκαίηα ζηδ ζζςπή ή ζηδ θοβή. 

Όζμκ αθμνά θμζπυκ ηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ, δ αβςκία βζα ημ ιεβάθςια ημο παζδζμφ ζε 

έκα ηαημπμζδηζηυ πενζαάθθμκ, θαίκεηαζ κα οπενζζπφεζ ηδξ αβςκίαξ δζαηήνδζδξ ημο 

μζημβεκεζαημφ ζπήιαημξ βζα ημ ηαθυ ημο παζδζμφ, ςεχκηαξ ηδ βοκαίηα κα ακαγδηήζεζ 

αμήεεζα. (Rasool, 2016). Ζ ιείςζδ δδθαδή ηςκ εοεοκχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαηνμθή ηαζ 

ηδ θνμκηίδα, ζοκεπάβεηαζ θζβυηενδ αβςκία βζα ημ πχξ εα ιπμνέζεζ κα ακηαπελέθεεζ, ιε 

απμηέθεζια κα κζχεεζ υηζ ιπμνεί κα πάνεζ ημ νίζημ ηαζ κα ζπεδζάζεζ ηδ θοβή ηδξ. Σμ 

ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ ακαθένεζ ημ πυζμ αοημκυδηδ ήηακ δ εοεφκδ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πανμπή θνμκηίδαξ ζηα πζμ αδφκαια μζημβεκεζαηά ιέθδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εζςηενζηή 

ζφβηνμοζδ ζηδκ μπμία ήνεακ υηακ ηυθιδζακ κα ζηεθημφκ υηζ ίζςξ ημ ηαθυ ημοξ είκαζ 

ιαηνζά απυ ηδ ζογοβζηή ζηέβδ.    

Σαοηυπνμκα, ηαεμνζζηζηυ νυθμ απμηεθεί δ απμηίκαλδ ημο ζηίβιαημξ, φιθςκα 

ιε ημ εεςνδηζηυ ζπήια βζα ηζξ αζηίεξ πμο ηαεμνίγμοκ πμθζηζζιζηά ηδ ζοιπενζθμνά 

ακαγήηδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ηςκ Saint Arnault ηαζ O‘ Halloran (2016), θαίκεηαζ πςξ πανά 

ηα ζςιαηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ζοιπηχιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ, ηαεοζηενμφκ ζηδκ 

ακαγήηδζδ αμήεεζαξ θυβς: α) ηςκ παναβυκηςκ πμο αλζμθμβμφκ ςξ ειπυδζα βζα ηδκ 

ακαγήηδζδ αμήεεζαξ, α) ηδκ ημζκςκζηή ζδιαζία πμο απμδίδμοκ ζε αοηά (αίζεδζδ 

ζοκμπήξ) ηαζ β) θυβς ημο ημζκςκζημφ ζοβηεζιέκμο πμο ανίζημκηαζ ιε απμηέθεζια κα 

αηνμααημφκ ιεηαλφ οπμζηήνζλδξ ή ζφβηνμοζδξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημοξ. ε ένεοκα ιε 

δείβια 670 βοκαζηχκ, ζπεδυκ υθεξ ακαθένμοκ ημ πχξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηαημπμζδηζηήξ ζπέζδξ, έπαζακ ηδκ εζηυκα ηαζ ηδκ αίζεδζδ ημο εαοημφ ημοξ, ιε 
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απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ ζε εέζδ κα δζαθοθάλμοκ ηα υνζά ημοξ ηαζ ζοκεπχξ κα ιδκ 

θεζημονβμφκ ιε βκχιμκα ηζξ ροπμζοκαζζεδιαηζηέξ ημοξ ακάβηεξ (Overstreet & Quinn, 

2013).        

Με ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημοξ ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ, μζ 

βοκαίηεξ ακαθένμοκ ημ πχξ ηαηάθενακ κα δμοκ λακά ημκ εαοηυ ημοξ ςξ εκενβυ 

οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ είκαζ ζε εέζδ κα επζθέλεζ δίκμκηαξ ηέθμξ ζε ιζα αδζέλμδδ 

ηαηάζηαζδ, δζεηδζηχκηαξ μοζζαζηζηά λακά ημ δζηαίςια ζημ κα μκεζνεοηεί ηδ γςή ηδξ ιε 

αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηδξ. ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ αοηή αμδεά δ πανμπή βκςζηζηχκ ενβαθείςκ, 

ηα μπμία αμδεμφκ ηδ βοκαίηα κα ηαηαθάαεζ πςξ δεκ είκαζ δ ιμκαδζηή πμο ιπμνεί κα 

ανίζηεηαζ ζε ιζα ηέημζα ζοκεήηδ (Da Silva, Verdejo, Dillon, Ertl & De La Rosa, 2018). 

Κάηζ ηέημζμ θαίκεηαζ κα επζδνά ακαημοθζζηζηά ζηδκ ροπμθμβία ηδξ, αμδεχκηαξ ηδ κα 

δζαηνίκεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ιε ημοξ μπμίμοξ μ ηαημπμζδηζηυξ ζφκηνμθμξ ηδκ ηναηά 

δέζιζα (D‘Amore, Martin, Wood & Brooks, 2021). ε ένεοκα πμο αθμνά δείβια 123 

αηυιςκ, ακαδείπεδηε ημ πχξ δ ηαημπμζδηζηή ειπεζνία απμηέθεζε βκςζηζηή 

παναηαηαεήηδ βζα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ ημοξ επζθμβέξ. ε ζοιθςκία ιε ημ 

ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δ βκχζδ ηςκ δοκαιζηχκ 

ηςκ ηαημπμζδηζηχκ ζπέζεςκ, ημοξ δίκεζ επί ηδξ μοζίαξ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαβκχζμοκ 

ηαζ κα κμδιαημδμηήζμοκ ηδκ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ημοξ. Ζ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ 

εκυξ εκ δοκάιεζ ζοκηνυθμο ηαζ δ απμθοβή πνμδβμφιεκςκ ιμηζαχκ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ ημοξ 

ζπέζεζξ, απμηεθεί πνμζηαηεοηζηυ πανάβμκηα βζα ηζξ ίδζεξ (Flasch, Murray, & Crowe, 

2017).   

Kαεμνζζηζηυ νυθμ παίγμοκ ηαζ ηα δζαεέζζια οπμζηδνζηηζηά δίηηοα, υπςξ είκαζ 

εηείκα ημο ζπμθείμο ή μζ ζοιαμοθεοηζηέξ οπδνεζίεξ, υπμο πανέπμοκ πναηηζηέξ θφζεζξ 

ζηδ βοκαίηα, δ μπμία πένα απυ ημ άβπμξ ηδξ θοβήξ, αβςκζά ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάηηδζδ, 

αθθά ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αοημκμιίαξ ηδξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ζηα δζαεέζζια 

οπμζηδνζηηζηά δίηηοα ήηακ πανυκ ηζ εηείκμ ημο εονφηενμο μζημβεκεζαημφ 

πενζαάθθμκημξ, θίβεξ ζοιιεηέπμοζεξ επέθελακ κα ημζκμπμζήζμοκ ημ αίςιά ημοξ, ηαεχξ 

ηαζ ηδκ πνυεεζδ κα θφβμοκ. ε αοηυ ημ ζδιείμ θαίκεηαζ υηζ δ απεφεοκζδ ζηζξ οπδνεζίεξ 

θεζημφνβδζε ηαεμνζζηζηά ηαεχξ υπςξ ακαθένεηαζ ζε ένεοκα ιε δείβια 31 βοκαζηχκ πμο 

γήηδζακ αμήεεζα απυ οπδνεζίεξ ζηδκ Αββθία ηαζ απέθοβακ κα απεοεοκεμφκ ζημ μζηείμ 
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πενζαάθθμκ ημοξ,  έκζςζακ υηζ έθααακ αμήεεζα ηαζ οπμζηήνζλδ απυ άημια ηα μπμία δεκ 

ηζξ έηνζκακ βζα ηδ ζηέρδ ημοξ κα εβηαηαθείρμοκ ηδ ζογοβζηή ζηέβδ. Σαοηυπνμκα ημοξ 

πνμζέθενακ πναηηζηέξ θφζεζξ ζε επίπεδμ κμιζηυ ή ζηεβαζηζηήξ απμηαηάζηαζδξ (Evans, 

& Feder, 2015). Πανά ηδ δοζπζζηία πμο επέδεζλακ μζ ζοιιεηέπμοζεξ ςξ πνμξ ηδκ 

απεφεοκζή ημοξ ζηα επίζδια δίηηοα οπμζηήνζλδξ, ημ ζφκμθμ ημοξ ζπεδυκ ακαβκςνίγεζ 

ηδκ πανμπή βκςζηζηχκ ενβαθείςκ χζηε κα ηαηαθένμοκ ηεθζηά κα μκμιάζμοκ ηδκ 

ηαημπμζδηζηή ζοκεήηδ ιέζα ζηδκ μπμία ανέεδηακ εβηθςαζζιέκεξ.   

 Σμ λεπέναζια ηςκ ειπμδζχκ ζηδκ πμνεία ακαγήηδζδξ βζα αμήεεζα, θαίκεηαζ κα 

θένκεζ ηζξ βοκαίηεξ ζε επαθή ιε ιζα ααεζά ζοκεζδδημπμίδζδ. Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ 

ζοκεήηδξ ηδξ μπμίαξ αζχκμοκ, μ μνζζιυξ ηδξ ηαζ δ πνυεεζδ κα αμδεδεμφκ, άθδζε ημ 

ζφκμθμ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ιε ιζα ζδιακηζηή βκςζηζηή παναηαηαεήηδ. φιθςκα ιε ημ 

εεςνδηζηυ ζπήια ηςκ Saint Arnault & O‘Halloran ζηδκ πμνεία ακάννςζήξ ημοξ μζ 

βοκαίηεξ δεζιεφμκηαζ ημζκςκζηά ανίζημκηαξ ημκ εαοηυ ημοξ κα πνμζπαεεί κα δζεονφκεζ 

ημ ημζκςκζηυ ημο δίηηομ. Δπζπθέμκ απμδίδμοκ ζδιαίκμοζα αανφηδηα ηαζ κυδια ζηδκ 

παναηήνδζδ ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ, ιε απμηέθεζια ηδ ζδιαημδυηδζδ ηδξ 

ιεηέπεζηα πμνείαξ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ ηάθορή ημοξ. Μαεαίκμοκ δδθαδή πένα απυ ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηδξ ακάβηδξ, ηδκ έηθναζή ηδξ ηαζ ηδκ απεφεοκζδ ζηα ηαηάθθδθα δίηηοα, 

χζηε κα ιπμνέζμοκ κα αμδεδεμφκ. διακηζηυ εφνδια απμηεθεί ημ πχξ δ ζοιπενζθμνά 

ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ πμο ηαθθζενβείηαζ ηεθζηά, ζοιαάθθεζ ςξ πνμξ ηδκ αοημκυιδζδ ηςκ 

βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ ακαθένμοκ ημ πςξ εζηζάγμοκ εκενβά πθέμκ ζηδκ πνυθδρδ 

ζοιπενζθμνχκ πμο ιπμνεί κα ηζξ εβηθςαίζμοκ λακά ζε ηάπμζμ ηαημπμζδηζηυ ζπήια. 

Σαοηυπνμκα, δ δοκαηυηδηα κα επελενβαζημφκ ηαζ ηεθζηά κα εβημθπχζμοκ ζηδκ αθήβδζδ 

ηδξ γςήξ ημοξ ηδκ ηαημπμζδηζηή ειπεζνία, ηδξ μδδβεί ζηδκ ακαγήηδζδ εκυξ ζοκεηηζημφ 

κμήιαημξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημοξ (2016). 

Ση απνζάξξπλε ηελ πξόζεζή γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο; 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ απμηοπχκεηαζ ημ πχξ μζ ημζκςκζηέξ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε 

ημ νυθμ ηαζ ηζξ εοεφκεξ ηςκ βοκαζηχκ ζηα πθαίζζα ημο μζημβεκεζαημφ αίμο, θάκδηε κα 

είκαζ πανμφζεξ ηαζ κα ακαπανάβμκηαζ ηυζμ απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ ενςηχιεκεξ, υζμ ηαζ απυ ημκ 

ημζκςκζηυ ημοξ πενίβονμ. Ακαδεζηκφεηαζ επζπθέμκ υηζ δ οπεκεφιζζδ ηςκ εοεοκχκ ημοξ, 

ηνμθμδυηδζε ηζξ αιθζαμθίεξ ζπεηζηά ιε ημ ακ ηα πνάβιαηα είκαζ έηζζ υπςξ ηα αθέπεζ, 
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εάκ πνμζπαεεί ανηεηά βζα κα δζμνεχζεζ ημ πνυαθδια, αθθά ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα ζπεηζηά 

ιε ημ εάκ ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ ζηδ θνμκηίδα ηςκ αδφκαιςκ ιεθχκ, ιαηνζά απυ ημ 

μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ. Σαοηυπνμκα, μ πεζνζζιυξ ηαζ μ εηαζαζιυξ, πμο ακαθένεζ ημ 

ζφκμθμ ημο δείβιαημξ, απυ ηδκ πθεονά ημο ζογφβμο ηαζ δ πνμζπάεεζα κα δζηαζμθμβδεεί 

δ ηαημπμζδηζηή ημο ζοιπενζθμνά απυ θίθμοξ ηαζ ζοββεκείξ, αολάκμοκ ημ θυαμ ημο 

ζηζβιαηζζιμφ εάκ επζθέλεζ κα εβηαηαθείρεζ ηδ ζογοβζηή ζηέβδ, ιζθχκηαξ ακμζπηά βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο αίςζε. Σμ ηζ εα πμοκ μζ άκενςπμζ βφνς ηδξ, εάκ εα ηδκ πζζηέρμοκ, εάκ 

εα ηδ ζηδνίλμοκ ή εα ηδξ βονίζμοκ ηδκ πθάηδ, απμηεθμφκ ηάπμζεξ απυ ηζξ αιθζαμθίεξ 

πμο ακαθένεδηακ ηαζ πμο θεζημονβμφκ απμηνεπηζηά, υηακ δ βοκαίηα επελενβάγεηαζ ημ 

ζεκάνζμ ηδξ θοβήξ, ηαηαθήβμκηαξ ηεθζηά κα αβκμεί ηα ίδζα ηδξ ηα ζοκαζζεήιαηα. Σέθμξ, 

ακαθένμκηαζ δ μζημκμιζηή επζζθάθεζα ηαζ ζοκεπχξ δ ελάνηδζδ απυ ημ ζφγοβμ, μ βάιμξ 

απυ πνμλεκζυ ή ζε ιζηνή δθζηία, ή αηυια ηαζ μ θυαμξ βζα ηδκ ίδζα ηδξ ηδ γςή, ςξ 

επζζηέβαζια ημο αζζεήιαημξ αδοκαιίαξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 

λεθφβμοκ. Σα παναπάκς ένπμκηαζ ζε ζοιθςκία ιε πμζμηζηή ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αιενζηή ηαζ αθμνμφζε 76 βοκαίηεξ ιεηακαζηεοηζημφ πνμθίθ 

ηαζ ιδ. Χξ ηφνζα ειπμδζα ζηδκ πνυεεζδ βζα ακαγήηδζδ αμήεεζαξ, ακαθένμκηαζ δ πίζηδ 

υηζ ηα πνάβιαηα ιπμνεί κα αθθάλμοκ, μ θυαμξ ημο ημζκςκζημφ ζηζβιαηζζιμφ, δ ηάθορδ 

ηςκ ακαβηχκ ημο παζδζμφ, ηαεχξ ηαζ δ μζημκμιζηή επζζθάθεζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

έθθεζρδ οπμζηήνζλδ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ. Δζδζηά ημ ηεθεοηαίμ, θάκδηε κα έπεζ 

ιεβαθφηενδ αανφηδηα βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο ήηακ ιεηακαζηεοηζημφ πνμθίθ, εφνδια 

ζφιθςκμ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα (Bridges, 

Karlsson, Jackson, Andrews & Villalobos, 2018). ε πμζμηζηή ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Βνεηακία ηαζ αθμνμφζε 27 βοκαίηεξ, ακαθένμκηαζ ηαζ πάθζ ςξ 

θυβμζ απμεάννοκζήξ ημοξ ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ δ εοεφκδ πμο έκζςεακ κα 

ηναηήζμοκ ιαγί ηδκ μζημβέκεζα ηαζ μ θυαμξ ημο κα απμηαθφρμοκ ζημοξ βφνς ημοξ ηζ 

ζοιααίκεζ. Σα παναπάκς ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ αίεδια ηδξ αοημηαηδβμνίαξ, ηδξ εκμπήξ, 

ημο έκημκμο άβπμοξ ηαζ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, αζζεήιαηα ηα μπμία ήηακ 

ηονίανπα ηαηά ηδκ αθήβδζδ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ (Evans & Feder, 

2016). Ζ αβςκία ηδξ μζημκμιζηήξ επζζθάθεζαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θυαμ ηδξ 

ζηεβαζηζηήξ απμηαηάζηαζδξ ιεηά ηδ θοβή απυ ηδ ζογοβζηή ζηέβδ, εκηείκεηεηαζ υηακ 

πνυηεζηαζ βζα ιδηένεξ πμο θεφβμοκ ιαγί ιε ηα παζδζά ημοξ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 
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δείβιαημξ ηδξ ένεοκαξ, ημ ιεηακαζηεοηζηυ ημοξ πνμθίθ ένπεηαζ κα εκηείκεζ ηα παναπάκς 

ςξ απμηέθεζια ηςκ ιεζςιέκςκ δζαεέζζιςκ εοηαζνζχκ βζα ζηεβαζηζηή ηαζ ενβαζζαηή 

απμηαηάζηαζδ ζηδ πχνα οπμδμπήξ. Όπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ πμζμηζηή ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Πμνημβαθία ζε 15 βοκαίηεξ, μ πανάβμκηαξ ηςκ παζδζχκ 

θεζημονβεί δζηηά υπςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ. Φαίκεηαζ θμζπυκ πςξ δ εοεφκδ 

ηδξ θνμκηίδαξ ηςκ παζδζχκ, ιαγί ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ζηεβαζηζηή επζζθάθεζα, ςεμφκ 

ηδ βοκαίηα ζημ κα παναιείκεζ ζηδκ ηαημπμζδηζηή ζπέζδ, ηαεχξ εεςνεί πςξ είκαζ ημ 

αέθηζζημ δοκαηυ ζεκάνζμ βζα εηείκδ ηαζ ημ παζδί (Sani & Pereira, 2020). 

Πνηα θνηλσληθά δίθηπα αμηνπνηνύλ θαη πνηεο νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο; 

Σμ ηονζυηενμ ημζκςκζηυ δίηηομ ζημ μπμίμ ηεθζηά ζηνάθδηακ μζ βοκαίηεξ ημο 

δείβιαημξ ήηακ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. Γφμ απυ ηζξ πέκηε βοκαίηεξ ααζίζηδηακ 

ζηζξ δζηέξ ημοξ δοκάιεζξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ απεοεφκεδηακ ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ ιε 

ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ δοζημθία. Πνμδβήεδηακ ανηεηέξ πνμζπάεεζεξ ιέπνζ δ 

μζημβέκεζα κα απμδεπεεί ημ πχξ έπεζ δ ηαηάζηαζδ. Ζ ζηνμθή ηςκ βοκαζηχκ βζα αμήεεζα 

ζημ μζημβεκεζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ ηαεμνίζηδηε απυ ηδ πεζνμηένεοζδ ηςκ αίαζςκ 

πενζζηαηζηχκ, ιε απμηέθεζια δ βοκαίηα κα ιδκ ιπμνεί κα ηα ηακμκζημπμζήζεζ ζηδ 

ζηέρδ ηδξ ςξ «θοζζμθμβζηά», αθθά ηαζ απυ ηδ δοζπζζηία ή ημ θυαμ ημοξ κα 

απεοεοκεμοκ ζηζξ ανπέξ. φιθςκα ιε ιζηηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ Μελζηυ 

ηαζ αθμνά δείβια 64 βοκαζηχκ, ημ 41% ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ακέθενε υηζ δεκ επέθελε κα 

ημ ημζκμπμζήζεζ ζηδκ μζημβέκεζα, εκχ ημ 11% δεκ απεοεφκεδηε εηεί, θμαμφιεκμ ηδκ 

ακηίδναζδ ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο ιπμνεί κα ηζξ απμδχζεζ μ μζημβεκεζαηυξ πενίβονμξ. 

Πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ηεθζηά ζοιαάθθμοκ ζημ κα απεοεοκεεί δ βοκαίηα ζηδκ μζημβέκεζά 

ηδξ, απμηεθμφκ ημ βθςζζζηυ ειπυδζμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ, δ ζμαανυηδηα 

ηςκ πενζζηαηζηχκ ηαημπμίδζδξ, ηαεχξ ηαζ δ ιδ φπανλδ δζελυδμο ζε ζηεβαζηζηυ ηαζ 

ενβαζζαηυ επίπεδμ ζε πενίπηςζδ εβηαηάθεζρδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ζηέβδξ (Frias & 

Agoff, 2015). ε πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αιενζηή ηαζ αθμνμφζε 

δείβια 70 Κμφνδςκ πνμζθφβςκ, ανέεδηε υηζ δ μζημβέκεζα απμηεθεί ααζζηή πδβή 

οπμζηήνζλδξ ζε ηαεδιενζκυ ηαζ οθζηυ επίπεδμ. Ακαδεζηκφεηαζ πανυθα αοηά υηζ δ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ, δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαζ απαναίηδηα εοπανίζηδζδ ζε ροπζηυ επίπεδμ, 
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υζμκ αθμνά ημ ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζηυ δεζιυ, εφνδια ημ μπμίμ ένπεηαζ ζε απυθοηδ 

ζοιθςκία ηαζ ιε ημ αίζεδια ηςκ βοκαζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα (Choi, 

Cummings et al, 2015). Όπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημ δείβια ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ, δ 

ακηίδναζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαηά ηδκ απμηάθορδ ηδξ ειπεζνίαξ ηδξ, ηαευνζζε ςξ έκα 

ααειυ ηαζ ηδκ επζημζκςκία ημοξ απυ εηεί ηαζ πένα, ιε ηζξ βοκαίηεξ κα επζθέβμοκ κα 

επζημζκςκμφκ ιε έκακ πζμ επζδενιζηυ ηαζ ακάθαθνμ ηνυπμ ηα κέα ημοξ, πςνίξ κα είβμοκ 

γδηήιαηα ηα μπμία ιπμνεί κα θένμοκ ηδ ζπέζδ ζε ζφβηνμοζδ ηαζ ηεθζηά κα ηζξ 

επακαηναοιαηίζμοκ. ε πμζμηζηή ένεοκα πμο αθμνά δείβια 27 βοκαζηχκ ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Ηηαθία, ακαθένεηαζ πςξ δ άκηζδναζδ πμο είπε δ μζημβέκεζά ημοξ 

ηαηά ηδκ απμηάθορδ ηδξ ειπεζνίαξ ημοξ, επζδνά ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ 

ζπέζδξ, ηαεμνίγμκηαξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ επζημζκςκμφκ ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. 

Πανυθα αοηά, δ ακάννςζδ απυ ημ ηναφια ζδιαημδμηεί ςξ έκα ααειυ ηαζ ηδκ 

ηαθοηένεοζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ βμκζχκ ηαζ ηυνδξ (Evans & Feder, 2016).   

        

Σέθμξ, μζ πενίζζμηενεξ βοκαίηεξ ηδξ ένεοκαξ ακαθένμοκ ηδκ ακάπηολδ 

ζοιιαπζχκ ιεηαλφ ηςκ ίδζςκ ηαζ ηςκ παζδζχκ ημοξ, υπμο δ αθθδθμτπμζηήνζλδ είκαζ 

πμθφ έκημκδ, ηαευηζ απμννέεζ ηαζ απυ ηδκ απυ ημζκμφ αζςιέκδ ηναοιαηζηή ειπεζνία. Ζ 

δθζηία ημο παζδζμφ θαίκεηαζ κα ηαεμνίγεζ ηαζ ημ ααειυ εαάεοκζδξ ζε γδηήιαηα πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ηαημπμζδηζηή ειπεζνία, αθθά ηαζ ημ ααειυ ζημκ 

μπμίμ ημ παζδί ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ηδ ιδηένα, αηυια ηαζ ζε επίπεδμ οθζηυ. Οζ 

βοκαίηεξ ιε εκήθζηα παζδζά ακαθένμοκ αηυια ηαζ ηδ θζθμλεκία απυ ηα ίδζα υηακ αοηυ 

είκαζ εθζηηυ, εκχ μζ ιδηένεξ ιε ακήθζηα παζδζά ακαθένμοκ ηονίςξ ιζα ζοιιαπία 

ροπμζοκαζζεδιαηζημφ παναηηήνα, ημ μπμίμ επζδνά εεναπεοηζηά ηαζ βζα ηζξ δφμ πθεονέξ. 

ε πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Βνεηακία ηαζ αθμνμφζε δείβια 15 

βοκαζηχκ ηαζ 15 παζδζχκ, ακαδείπεδηακ μζ ηνυπμζ υπμο ιδηένα ηαζ παζδί δδιζμονβμφκ 

ηζξ ζοκεήηεξ εηείκεξ πμο πνμάβμοκ ηδκ ακάννςζδ απυ ηδκ ηαημπμίδζδ, θεζημονβχκηαξ 

αθθδθμτπμζηδνζηηζηά μ έκαξ βζα ημκ άθθμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηαθμφκηαζ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ εκδεπυιεκεξ απεζθέξ ημο πνχδκ ζογφβμο ιεηά ημ πςνζζιυ, απυπεζνεξ κα 

επζημζκςκήζεζ ιε ηα παζδζά, ηαεχξ ηαζ ηαεδιενζκά γδηήιαηα δζααίςζδξ ηαζ ζηεβαζηζηήξ 

απμηαηάζηαζδξ. Οζ ιδηένεξ ειθακίγμκηαζ κα έπμοκ ιεβαθφηενδ αοημπεπμίεδζδ βζα ημ 
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νυθμ ημοξ, εκχ ηαζ μζ δφμ πθεονέξ ιαεαίκμοκ κα επζημζκςκμφκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, 

αολάκμκηαξ ηδκ εκζοκαίζεδζή ημοξ ηαζ ιπμνχκηαξ ηεθζηά κα απμηεθέζμοκ ιζα 

ζηακμπμζδηζηή πδβή ζοκαζζεδιαηζηήξ αθθδθμτπμζηήνζλδξ  (Katz, 2015). Οζ άηοπεξ 

ιεηακαζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ πμο ζοβηνμημφκηαζ ή εηείκεξ πμο ζοκακηζμφκηαζ ζηα 

πθαίζζα πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ, απμηεθμφκ επίζδξ πθαίζζα ζηα 

μπμία ημ ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ ζηνέθεηαζ βζα αμήεεζα. Σμ ημζκυ αίςια ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ, δ μζηεζυηδηα ηςκ ημζκχκ πμθζηζζιζηχκ ακαθμνχκ, αθθά ηαζ ημ 

ιμίναζια ηδξ αβςκίαξ ηδξ ηαεδιενζκήξ επζαίςζδξ, ζοβηνμημφκ δοκαημφξ δεζιμφξ, πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ, ηδ ιείςζδ ημο επζπμθζηζζιζημφ stress ηαζ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ εθίρδξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ιεηακαζηνζχκ. ε 

πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε δείβια 324 ιεηακαζηχκ ζηδκ Ηζπακία, 

ακαδεζηκφεηαζ ημ πχξ δ εκίζποζδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ 

ηαοηυηδηαξ, εκζζπφεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ιεηακαζηχκ, εκχ πανάθθδθα ηάκεζ πζμ 

εφημθδ ηδκ απμδμπή ημο αζχιαημξ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηαζ ηδξ πνμζανιμβήξ ζημ κέμ ηυπμ 

(Lacruz, Hernandez, Abad & Bernat, 2013).        

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ακαημφθζζδ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ζε ροπζηυ επίπεδμ δεκ 

εεςνείηαζ αοημκυηδ, υπςξ ακαδεζηκφεηαζ ηαζ ζε ιζηηή ένεοκα ιε δείβια ιεηακάζηνζεξ 

πμο ενβάγμκηαζ ζημ Υμκβη Κμκβη, αοημφ ημο είδμοξ δ ζηναηδβζηή θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ 

ηδ δοκαηυηδηα ηςκ ιεηακαζηνζχκ κα δζηηοςεμφκ ιε ηα δζαεέζζια δίηηοα οπμζηήνζλδξ 

ηδξ ημζκυηδηαξ οπμδμπήξ (Baig & Chang, 2020). Ζ πνυζααζδ ζε πυνμοξ, δ 

πανημβνάθδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ πανμπχκ ή δ δζηηφςζδ ιε ιεθθμκηζημφξ ενβμδυηεξ, 

απμηεθμφκ πνήζζιεξ ηαζ αμδεδηζηέξ πθδνμθμνίεξ, υπμο ιεηααζαάγμκηαζ απυ ημοξ 

«παθαζυηενμοξ» ζημοξ «κευηενμοξ ιεηακάζηεξ», πνμζθένμκηαξ ημοξ ιζα πολίδα 

επζαίςζδξ ζηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ ακαθένμκηαζ απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ ζηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ ςξ ααζζηέξ «πανμπέξ» ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ ημζκυηδηαξ πνμξ ηζξ ίδζεξ. ε 

πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Πμθςκία, ακαδεζηκφεηαζ δ ζδιαζία ημο 

ημζκςκζημφ ηεθαθαίμο πμο θένμοκ μζ ιεηακαζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ. Ζ αλζμπμίδζή ημο 

λεηζκά ήδδ απυ ημ ζπεδζαζιυ ημο ηαλζδζμφ ζηδ πχνα οπμδμπήξ ιε πνήζζιεξ 

πθδνμθμνίεξ, πμο αμδεμφκ ημ ιεηακάζηδ ζε έκα πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ ηδξ επυιεκδ 

ηίκδζδξ. ηδ πχνα οπμδμπήξ, μζ ιεηακάζηεξ αλζμπμζμφκ ημ δίηηομ ηδξ ημζκυηδηαξ ημοξ 
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ζηδκ ακαγήηδζή ημοξ βζα ζηέβδ ηαζ ενβαζία, εκχ ζηνέθμκηαζ εηεί βζα αμήεεζα υηακ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηαεδιενζκέξ δοζημθίεξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μζ κευηενμζ ζε δθζηία 

ιεηακάζηεξ, πμο έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηδ βθχζζα ηδξ πχναξ οπδμπήξ, έπμοκ ηαζ ηαθφηενδ 

βκχζδ ηςκ επίζδιςκ δζηηφςκ οπμζηήνζλδξ, ιε απμηέθεζια κα ηα αλζμπμζμφκ πμθφ 

πενζζζυηενμ απυ ημοξ βδναζυηενμοξ ηδξ ημζκυηδηαξ. ε ζοιθςκία ιε ημ δείβια ηδξ 

ένεοκαξ, μζ κευηενεξ βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ, πθμδβήεδηακ πζμ εφημθα ζηα επίζδια 

δίηηοα οπμζηήνζλδξ ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ. (Łukaszewska-Bezulska, 2020).   

 Αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ οπμζηήνζλδξ, δεκ απμηέθεζακ ηδκ 

πνχηδ επζθμβή ηςκ βοκαζηχκ ηδξ ένεοκαξ ηαηά ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα θφβμοκ απυ ηδκ 

ηαημπμζδηζηή ζπέζδ. Πανυθα αοηά απμηοπχκεηαζ βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπμοζχκ πςξ υζεξ ηεθζηά έθηαζακ ζηδκ πυνηα οπδνεζζχκ πμο πνμζέθενακ 

ροπμθμβζηή, κμιζηή, ζηεβαζηζηή ή αμήεεζα ζε γδηήιαηα ελανηήζεςκ, ακαθένμοκ πςξ 

έπμοκ έκα ζφιιαπμ πμο αηυια ηαζ ακ δεκ είκαζ πθέμκ ηαεδιενζκά πανχκ ζηζξ γςέξ ημοξ, 

ιπμνμφκ κα ακαηνέλμοκ εηεί βζα ιία ζοιαμοθή, δ μπμία θεζημονβεί ακαημοθζζηζηά ζηδ 

δζαδνμιή ημοξ πνμξ ηδκ ακάννςζδ. ε πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ 

Αιενζηή ιε δείβια 1.498 βοκαζηχκ, ακαδείπεδηε πςξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα πνχηα 

δίηηοα ζηα μπμία απεοεφκεδηακ υζεξ επέθελακ κα ακαγδηήζμοκ αμήεεζα ήηακ ηα άηοπα 

(θίθμζ, μζημβέκεζα), δ ζηακμπμίδζδ ηαζ ημ αίζεδια υηζ ηεθζηά αμδεήεδηακ πνμέηορε εκ 

ηέθεζ απυ ηα ηοπζηά δίηηοα. (TePoel, Saftlas, Wallism Harland & Peek-Asa, 2018). Όπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ημ δείβια ηςκ βοκαζηχκ, αθθά ηαζ ζε ζοιθςκία ιε πμζμηζηή ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αιενζηή ηαζ αθμνμφζε 29 βοκαίηεξ ηαζ 15 ενβαγυιεκμοξ ζε 

δμιέξ πμο πανείπακ οπμζηήνζλδ, ζδιακηζηή παναηαηαεήηδ απμηεθεί δ πανμπή ηςκ 

βκςζηζηχκ ενβαθείςκ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία έπμοκ ανεεεί 

(Kyriakakis, Panchanadeswaran & Edmond, 2015). Ζ ηαηακυδζδ ημο ηζ ζοιααίκεζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απμδμπή ημο αίςιαημξ, πάκηα ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ επαββεθιαηζχκ, 

αμήεδζε ηεθζηά ηζξ βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ κα πενάζμοκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάννςζδξ. 

  

Δζδζηυηενα βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ηαζ ηαευηζ ιεηακαζηεοηζημφ 

πνμθίθ, θαίκεηαζ πςξ ηεθεοηαία ημοξ επζθμβή είκαζ δ απεφεοκζδ ζημοξ εηπνμζχπμοξ 

ημο κυιμο, ηαεχξ πένα απυ ηδκ εονφηενδ δοζπζζηία απεφεοκζδξ ζηζξ ανπέξ, θαίκεηαζ 
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κα απεοεφκμκηαζ εηεί ιυκμ υηακ δ αία ηθζιαηχκεηαζ ηαζ εκδέπεηαζ κα απεζθεί εηείκεξ ή 

ηα παζδζά ημοξ. Ακαδεζηκφεηαζ ηεθζηά ημ πυζμ ακαβηαία είκαζ δ πάναλδ ιζαξ 

πμθζηζζιζηά εοαίζεδηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, δ μπμία εα ιπμνέζεζ κα αθμοβηναζηεί ημ 

θυβμ πμο μζ ιεηακάζηνζεξ απεοεφκμκηαζ ηαηανπάξ ζημ ημζκςκζηυ ημοξ δίηηομ, αηυια 

ηαζ εάκ μζ ακηζδνάζεζξ δεκ ηδξ οπμζηδνίγμοκ ζηακμπμζδηζηά ζηδκ ακάβηδ ημοξ βζα 

δζαθοβή απυ ηδκ ηαημπμζδηζηή ζοκεήηδ, ιε απμηέθεζια κα ηζξ επακαηναοιαηίγμοκ ηαζ 

κα εκζζπφμοκ ηδκ εκμπή πμο κζχεμοκ. ε πμζμηζηή ένεοκα ιε δείβια 228 ιεηακαζηνζχκ 

ζηδκ Αιενζηή, ακαδείπεδηε ημ πχξ ημ ορδθυηενμ ζημν ανκδηζηχκ ακηζδνάζεςκ 

πνμενπυηακ απυ ημκ ημζκςκζηυ πενίβονυ ημοξ (DePrince, Dmitrieva,, Gagnon & 

Srinivas, 2021). Σμκίγεηαζ επζπθέμκ ημ πυζμ ακαβηαία είκαζ δ εοαζζεδημπμίζδ ηςκ 

ημζκμηήηςκ ζε γδηήιαηα έιθοθδξ αίαξ ηαζ ακηίδναζδξ ςξ πνμξ αοηά,  ηαεχξ ηαζ δ 

βκχζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ ηαζ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ημ ζφκμθμ ηςκ 

βοκαζηχκ ελέθναζε θυαμ βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ μπμίςκ εα ήηακ απμδέηηνζεξ εάκ 

ιζθμφζακ ακμζπηά βζα ημ ηζ ημοξ ζοιααίκεζ.      

 

Σέθμξ, ημ πμθοηζιυηενμ δίηηομ απ‘υθα θαίκεηαζ κα είκαζ εηείκμ πμο ζοβηνμηείηαζ 

ιέζα ζημοξ λεκχκεξ ηαημπμζδιέκςκ βοκαζηχκ, υπμο υπςξ ακέθενακ μζ βοακίηεξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ, μζ βκςνζιίεξ πμο πνμηφπημοκ δζέπμκηαζ απυ ααεζά ζοκαζζεήιαηα 

ηαηακυδζδξ, ζοιπυκμζαξ, αβάπδξ, πέκεμοξ ηαζ κμζηαθβίαξ. Αηυια ηαζ ακ κζχεμοκ πςξ 

δεκ έπμοκ ηα βκςζηζηά ενβαθεία κα ζηδνίλμοκ δ ιία ηδκ άθθδ, θένμοκ ηδκ ειπεζνία ημο 

αζχιαημξ δ μπμία δδιζμονβεί έκα αζθαθέξ πενζαάθθμκ, βειάημ εκζοκαίζεδζδ, ιαηνζά 

απυ ημ θυαμ ημο ζηίβιαημξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ. Ακαθένμοκ πςξ ακαηνέπμοκ εηεί ιε έκα 

αίζεδια μζηεζυηδηαξ βζα κα επζημζκςκήζμοκ ιζηνυηενα ή ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ, εκδοκαιχκμκηαξ ηεθζηά δ ιία ηδκ άθθδ, ηαθθζενβχκηαξ ηεθζηά 

έκα δεζιυ «αδεθθμπμίδζδξ». Με έκαοζια ημ ιμίναζια ημο ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ, μζ 

βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ ακαδεζηκφμοκ ημ πχξ πηίγμοκ δεζιμφξ εκδοκάιςζδξ ηαζ 

αθθδθμαμήεεζαξ ζηδκ πμνεία ακάννςζήξ ημοξ απυ ημ ηναφια, υπζ ζακ εφιαηα έιθοθδξ 

αίαξ, αθθά ςξ επζαζχζαζεξ, εκενβά οπμηείιεκα πζα, πμο ζοιπμνεφμκηαζ δμιχκηαξ ημ 

ιέθθμκ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ εηείκεξ πμο εα ημοξ ελαζθαθίζμοκ ιζα 

αοηυκμιδ δζααίςζδ.         
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 Σα παναπάκς ένπμκηαζ ζε ζοιθςκία ιε πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε 

ζε δείβια 362 αηυιςκ πμο οπέθενακ απυ ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ, ιεηνχκηαξ ηδ 

ιεηαηναοιαηζηή ακάπηολδ ζε ζπέζδ ιε ημ δίηηομ οπμζηήνζλήξ ημοξ. Καεχξ ακαηηάηαζ 

δ αίζεδζδ ημο εαοημφ, ημ άημιμ ιπαίκεζ ζηδ δζαδζηαζία επακαλζμθυβδζδξ ηςκ ζπέζεχκ 

ημο ηαζ κζχεεζ ζηακυηενμ κα ζοκδεεεί ιε ηα άημια βφνς ημο ηαζ κα ένεεζ πζμ ημκηά ζε 

αοηά. Δζδζηά βζα ηα άημια πμο ιμζνάγμκηαζ ημζκέξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ, θαίκεηαζ κα 

εολάκεηαζ δ ζοιπυκμζα ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ ηαευηζ ακηθμφκ ηαηακυδζδ απυ ηδκ ημζκή 

ημοξ ειπεζνία. Αοηυ ηεθζηά ζοιαάθθεζ ηαζ ζηδκ επέηηαζδ ημο ημζκςκζημφ ημοξ δζηηφμο 

(Peters, Bellet, Jones, Wu, Wang, et.al, 2021). Σαοηυπνμκα ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ 

πνμζηαηεοηζηή θεζημονβία πμο ιπμνεί κα έπεζ ηεθζηά δ θζθία ιεηαλφ βοκαζηχκ, ζε 

ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Ηζπακία ηαζ αθμνμφζε δείβια 72 έθδαςκ 

ημνζηζζχκ, ακαδείπεδηε ημ πχξ δ ζογήηδζδ ηαζ δ ακηαθθαβή ζοιαμοθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ 

βκςνζιίεξ ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ιε ημ άθθμ θφθμ, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ απμηνεπηζηά 

απυ ημ κα οπάνλμοκ εφιαηα έιθοθδξ αίαξ (Pulido, Elboj, Campdepadros & Cabre, 

2014).  

Πώο αιιεινεπηδξά ε κεηαλαζηεπηηθή ηαπηόηεηα κε ηελ έκθπιε βία; 

Σμ ιςζασηυ ηςκ ηαοημηήηςκ πμο θένμοκ μζ ζοιιεηέπμοζεξ ζηδκ ένεοκα, 

ακαδεζηκφεζ ηα πμθθαπθά ειπυδζα ηαζ ημοξ απμηθεζζιμφξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημκ 

ηαεδιενζκυ ημοξ αίμ. Ζ ζδζυηδηα ηδξ ιεηακάζηνζαξ ζπδιαηίγεζ ζε ηαεμνζζηζηυ ααειυ ηδκ 

ειπεζνία ηαημπμίδζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ηδκ μπμία ηδ αίςζε δ βοκαίηα. ε πμζμηζηή 

ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Ηηαθία ιε ζοιιεηέπμκηεξ ενβαγυιεκμοξ ζηδκ πνχηδ 

βναιιή οπδνεζζχκ πμο οπμζηδνίγμοκ οπμεέζεζξ έιθοθδξ αίαξ, ςξ ααζζηά ηαζ ζοκαθή ιε 

ηδκ ζδζυηδηά ημοξ ςξ ιεηακάζηνζεξ ειπυδζα ακαθένμκηαζ ηα ελήξ: ημ βθςζζζηυ ειπυδζμ, 

ημ άβπμξ επζπμθζηζζιμφ, ημ άβπμξ ημο κα ιδ εεςνδεεί δ μζημβέκεζα αηαηάθθδθδ απυ ηζξ 

ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ, ηαεχξ ηαζ μ θυαμξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα κμιζιμπμζδηζηά έββναθα 

ή ημκ ηίκδοκμ απέθαζδξ (Milani, Leschied & Rodger, 2018). Ακηίζημζπα, ζε πμζμηζηή 

ένεοκα ζηδκ Αιενζηή ιε δείβια 10 βοκαζηχκ απυ ηδ Λαηζκζηή Αιενζηή, ακαθένμκηαζ 

πανυιμζεξ δοζημθίεξ ακαγήηδζδξ αμήεεζαξ θυβς ημο ιεηακαζηεοηζημφ ημοξ πνμθίθ, ημο 

βθςζζζημφ ειπμδίμο, ηδξ ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ, ηδξ αδοκαιίαξ κα ακαβκςνίζμοκ ηδ 

αία θυβς δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιζηχκ ακαθμνχκ ηαζ αζςιάηςκ, ηδξ ιδ βκχζδξ ηςκ 
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επίζδιςκ δζηηφςκ οπμζηήνζλδξ ηαζ θνμκηίδαξ, ηαεχξ ηαζ θυβς ημο αζζεήιαημξ κηνμπήξ 

βφνς απυ ηδκ ειπεζνία ημοξ (Reina, Lohman & Maldonado, 2014).  Σα παναπάκς  

εονήιαηα ζοιθςκμφκ ιε ηα υζα ακαθένεδηακ ηαζ απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ, υπμο δ κηνμπή, δ αδοκαιία πθμήβδζδξ ζηα επίζδια δίηηοα θνμκηίδαξ ηδξ 

πχναξ οπμδμπήξ, ηαεχξ ηαζ δ πάκηα πανμφζα αίζεδζδ υηζ είκαζ λέκεξ, απμηέθεζακ 

απμηνεπηζημφξ πανάβμκηεξ ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ.     

 Οζ βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ απμηοπχκμοκ βθαθονά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ 

οπμηίιδζδ ηςκ ενβαζζαηχκ πνμζυκηςκ ηαζ μζ επζζθαθείξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο πμθθέξ 

θμνέξ θαιαάκεζ πχνα ζε ζοκεήηεξ ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ, ζοβηνμημφκ έκα 

οπμηείιεκμ, πμο ανζζηυιεκμ ζοπκά ζηα υνζα ημο ημζκςκζημφ πενζεςνίμο, αδοκαηεί κα 

ακηαπελέθεεζ μζημκμιζηά ή κα ζοκάρεζ ζπέζεζξ ιε ηζξ ιεηακαζηεοηζηέξ ή κηυπζεξ 

ημζκυηδηεξ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια έκα άημιμ ανηεηά εοάθςημ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ηαζ ηδκ ηαημπμίδζδ, ηαεχξ είκαζ εφημθα ελανηχιεκμ, πςνίξ κα έπεζ ηα ακάθμβα 

ημζκςκζηά δίηηοα χζηε κα ακαγδηήζεζ ιζα ζοιαμοθή ή ζηήνζλδ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ 

(Reina, Lohman & Maldonado, 2014). ε πμζμηζηή ένεοκα πμο έβζκε ζηδκ Αιενζηή ηαζ 

αθμνμφζε δέζβια 28 ιεηακαζηνζχκ απυ ηδ Λαηζκζηή Αιενζηή, ακαδείπεδηε ημ έκημκμ 

αίζεδια ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ πμο αζχκμοκ θυβς ημζκςκζημμζημκμιζηχκ, 

πενζααθμκηζηχκ ηαζ ροπμημζκςκζηχκ ειπμδίςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Σα απαζηδηζηά 

ενβαζζαηά πνμβνάιιαηα πμο δεκ επζηνέπμοκ εθεφεενμ πνυκμ, μζ δζαθμνέξ ζημκ ηνυπμ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ ζε επίπεδμ ημζκςκζηχκ ζοιαάζεςκ ζηδ πχνα οπμδμπήξ, ηαεχξ 

ηαζ ηα αζζεήιαηα ζοζημθήξ, έκημκμο ζηνεξ ηαζ ηαηάεθζρδξ, απμηνέπμοκ ηζξ βοκαίηεξ 

απυ ημ κα ζοκάρμοκ ααεφηενεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ θζθίεξ ιε ημοξ πμθίηεξ ηδξ πχναξ 

οπμδμπήξ (Hurtado-de-Mendoza, Gonzales, Serrano & Kaltman, 2014).  Σμ παναπάκς 

εφνδια ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ιεθέηδ, ιε αηυια ιεβαθφηενδ δοζημθία κα πανμοζζάγμοκ μζ βοκαίηεξ ιε ακήθζηα ηέηκα, 

υπμο μζ απαζηήζεζξ βζα θνμκηίδα ηαζ δέζιεοζδ είκαζ αηυια πζμ αολδιέκεξ.  

 Δπζπθέμκ ηαζ υζμκ αθμνά ημ ενβαζζαηυ ημιιάηζ, δ ακάβηδ βζα ελαζθάθζζδ πνμξ 

ημ γδκ, απμηεθεί βζα πμθθμφξ ημ άθθμεζ χζηε κα εηιεηαθθεοημφκ πεναζηένς ηδ 

ιεηακάζηνζα ή βζα κα ηδξ απμδχζμοκ ηαηδβμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα ηίκδηνά ηδξ, υπςξ 

ακαθένεζ δ πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Καζ εηεί, ζε πενίπηςζδ 

πανεκυπθδζδξ ή επίεεζδξ, δ βοκαίηα δφζημθα έκζςζε αζθαθήξ, χζηε κα απεοεοκεεί ζηζξ 
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ανπέξ εκυξ ηυπμο πμο ζοκεπχξ ηδξ οπεκεοιίγεζ υηζ είκαζ λέκδ, ορχκμκηαξ ηεθζηά 

εεζιζηά ειπυδζα ζηδκ πνμζπάεεζα βζα αλζμπνεπείξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ δζααίςζδξ. 

Γεκ έθεζρακ μζ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ μζ ναηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ απυ ενβμδυηεξ, 

ηαεδβδηέξ, αηυια ηαζ ημκ ίδζμ ημ ζφγοβμ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ δζαανςηζηά βζα ηδκ 

αοημεηηίιδζδ ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο αηυιμο, εκχ πανάθθδθα οπμζηάπημοκ ηζξ 

πνμζπάεεζεξ βζα αοημκυιδζή ημο, απμηθείμκηαξ ημ απυ ζηεβαζηζηέξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ 

εοηαζνίεξ. ε πμζμηζηή ένεοκα πμο αθμνμφζε δείβια 66 ιεηακαζηνζχκ πμο ενβάγμκηαζ ςξ 

μζηζαημί αμδεμί ζε Αοζηνία, Κφπνμ, Δθθάδα ηαζ μοδδία, ακαδείπεδηε υηζ βζα ηδκ 

πθεζμρδθία ηςκ βοκαζηχκ δ άηοπδ μζηζαηή ενβαζία απμηεθμφζε ηδ ιυκδ επαββεθιαηζηή 

εοηαζνία ζηδκ πμνεία ακαγήηδζή ημοξ βζα ενβαζζαηή απμηαηάζηαζδ. Ζ βθςζζζηή ημοξ 

επάνηεζα παναηηδνίγεηαζ ςξ παιδθδ, ιε ηζξ πενζζζυηενεξ κα ιδκ έπμοκ κμιζιμπμζδηζηά 

έββναθα. Σα παναπάκς ζοκεπάβμκηαζ ροπμθμβζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

επζπηχζεζξ, ιζηνά έςξ ακφπανηηα ημζκςκζηά δίηηοα οπμζηήνζλδξ, ηαεχξ ηαζ παιήθδ 

ζφκδεζδ ιε ηα επίζδια δίηηοα θνμκηίδαξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ, εονήιαηα ηα μπμία 

ένπμκηαζ ζε απυθοηδ ζοιθςκία ηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ βοκαζηχκ πμο έθααακ ιένμξ ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα.Φαίκεηαζ ηεθζηά, ημ πχξ δ ιδ ζοιπενίθδρδ ημο θφθμο ηυζμ ζηδ πάναλδ 

ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ πμο αθμνμφκ ημοξ ιεηακαζηεοηζημφξ πθδεοζιμφξ, ηαεχξ ηαζ δ 

απμοζία κμιζημφ πθαζζίμο βζα επαββέθιαηα πμο απαζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιεηακάζηεξ ηαζ 

αηυια ζοπκυηενα, ιεηακάζηνζεξ, δδιζμονβμφκ έκα ηαεεζηχξ ακεθεοεενίαξ (Papadakaki, 

Ratsika, Pelekidou, Halbamayr, Kouta et.al, 2021). Μέζα ζε αοηυ ακαπανάβμκηαζ 

ακζζυηδηεξ ιε αάζδ ηδκ δζαθμνεηζηή εεκμηζηή ηαηαβςβή ηαζ ημ θφθμ, εβηθςαίγμκηαξ 

ηεθζηά ημ άημιμ ζε ζοκεήηεξ θηχπζαξ, ηαημπμίδζδξ ηαζ πενζμνζζιέκςκ δζαεέζζιςκ 

εοηαζνζχκ, χζηε κα ηαηαθένεζ κα ακαηάιρεζ. Σμ πθέβια ηςκ πμθθαπθχκ ηαηαπζέζεςκ 

ηαζ ημ πχξ ηεθζηά εβηθςαίγεζ ηάεε θμνά ημ άημια, ακαδείπεδηε βθαθονά απυ ημ ζφκμθμ 

ηςκ βοκαζηχκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ. 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Ακηθχκηαξ απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, πνμηφπημοκ πνμηάζεζξ ζπεηζηά 

ιε ημκ ηνυπμ εηείκμ πμο μζ οπδνεζίεξ εα ιπμνμφζακ κα απεοεοκεμφκ ζε αηυια 

ιεβαθφηενμ εφνμξ ημο ιεηακαζηεοηζημφ πθδεοζιμφ, πμο ιπμνεί κα είκαζ εφια έιθοθδξ 

αίαξ. Καευηζ δ δζαηήνδζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ααζζηυ 
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επίδζημ βζα ηζξ ιεηακάζηνζεξ, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ πθαζζίςζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ  απυ 

επίζδια δίηηοα θνμκηίδαξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα πθμδβδεμφκ ζημ ζοβηείιεκμ ηδξ 

πχναξ οπμδμπήξ. Δζδζηυηενα, ακαδεζηκφεηαζ δ ακάβηδ βζα πμθζηζζιζηά εοαίζεδηεξ ηαζ 

εηηεκχκ εκδιενςιέκεξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ, υπμο δ βοκαίηα εα κζχζεζ υηζ βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ ημ ζφκμθμ ηδξ ηαοηυηδηαξ πμο θένεζ, ηυζμ ςξ εφια εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, 

αθθά ηαζ ςξ ιεηακαζηεοηζηυ οπμηείιεκμ.  

Σαοηυπνμκα ηνίκεηαζ ακαβηαίμ κα εκημπζζηεί ημ πυηε δ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα 

θεζημονβεί ςξ πνμζηαηεοηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ πδβή δφκαιδξ βζα ηδξ βοκαίηα. Ζ 

ηαοηυπνμκδ πανέιααζδ ηαζ ζε επίπεδμ ημζκμηήηςκ, χζηε κα αεθηζςεμφκ μζ ηνυπμζ ιε ημκ 

μπμίμ μνίγμοκ, ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηεθζηά απακημφκ ζηδκ έιθοθδ αία, εα αολήζεζ ηζξ 

πζεακυηδηεξ απεφεοκζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηα μζηεία ημοξ πθαίζζα, πςνίξ ημ θυαμ ημο 

ζηζβιαηζζιμφ ηαζ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο ηζξ επακαηναοιαηίγμοκ, ακηί κα ηζξ 

εκδοκαιχκμοκ. Γζα ηα παναπάκς, εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί δ ιέεμδμξ ηδξ 

ζοιιεημπζηήξ ένεοκαξ ιε πνήζηνζεξ ζοκαθχκ οπδνεζζχκ, αμδεχκηαξ ημοξ 

επαββεθιαηίεξ κα δμοκ ηζ απμηεθεί απμηεθεζιαηζηυηενδ ζηναηδβζηή ακηζιεηχπζζδξ ηδξ 

έιθοθδξ αίαξ (Ragavan, Thomas, Fulambarker, Zaricor et al., 2020).  ε ένεοκα πμο 

αθμνμφζε 23 θήπηνζεξ οπδνεζζχκ ηαζ πνμηάζεζξ ημοξ πνμξ ημοξ επαββεθιαηίεξ, 

ακαδείπεδηε δ ζδιαζία ηδξ εκενβδηζηήξ αηνυαζδξ, δ απμθοβή ζηζβιαημπμίδζδξ, δ 

εκδοκάιςζδ ηαζ δ οπμζηήνζλδ, δ ακάβηδ ηα παζδζά κα παναιέκμοκ ιε ηζξ ιδηένεξ ημοξ, δ 

αφλδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ δ ακάβηδ εοαζζεδημπμίδζδξ 

ηδξ ημζκυηδηαξ ζε γδηήιαηα έιθοθδξ αίαξ (Voth Schrag, Ravi, Robinson, Schroeder, & 

Padilla-Medina, 2020).                                                                                                 

Ζ επανηήξ ηαηάνηζζδ ηςκ επαββεθιαηζχκ πένα απυ ηδκ εηάζημηε πμθζηζζιζηή 

ηαοηυηδηα, μθείθεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηαζ ηδ θφζδ εκκμζχκ υπςξ ημ ζηίβια ηαζ ημ 

ηναφια. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ θυβμζ πμο εκζζπφμοκ ή απμηνέπμοκ ηδ βοκαίηα κα γδηήζεζ 

αμήεεζα, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο ημ ηναφια ηδκ επδνεάγεζ ηυζμ ζε ροπζηυ υζμ ηαζ ζε 

ζςιαηζηυ επίπεδμ, απμηεθμφκ πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ημκ επαββεθιαηία 

κα απμηηήζεζ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ηα ειπυδζα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ βοκαίηα ζηδκ 

πμνεία ηδξ πνμξ ηδκ ακάννςζδ (Saint Arnault & O‘Halloran, 2016).   

 Δπζπνυζεεηα ηαζ ίζςξ αηυια πενζζζυηενμ ζε ηαζνμφξ θζηυηδηαξ υπςξ αοηή πμο 
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δζακφμοιε, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ αολδιέκδ δζαεεζζιυηδηα οπδνεζζχκ ηαζ δμιχκ 

οπμζηήνζλδξ εοιάηςκ έιθοθδξ αίαξ επανηχξ ζηεθεπςιέκεξ ιε επαββεθιαηίεξ πμο εα 

είκαζ ζε εέζδ κα αμδεήζμοκ ηδ βοκαίηα κα ακηζθδθεεί ημ πθέβια ηςκ πμθθαπθχκ 

ηαηαπζέζεςκ, πμο δζαιμνθχκεζ ηεθζηά ηδ ζοκεήηδ ιέζα ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ. 

Σαοηυπνμκα, δ δδιζμονβία δμιχκ θζθμλεκίαξ ιε επανηείξ εέζεζξ, ηαεχξ ηαζ 

επαββεθιαηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζηεβαζηζηήξ 

αοημκμιίαξ ηςκ βοκαζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πθαζζίςζή ημοξ ιε εθυδζα βζα ημ ιέθθμκ, εα 

θεζημονβήζεζ πνμςεδηζηά ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ βζα δζαθοβή απυ ηα ηαημπμζδηζηά 

πενζαάθθμκηα (TePoel, Saftlas, Wallis, Harland, & Peek-Asa, 2018).   

Ακαβκςνίγμκηαξ ημ ιέβεεμξ ηδξ ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ πμο αζχκμοκ μζ 

ιεηακάζηνζεξ, ηνίκεηαζ ακαβηαία ιζα πναηηζηή πμο εα  ζημπεφεζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ 

δζαηήνδζδ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ, δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ επανηή ημζκςκζηή πθαζζίςζή ημοξ. 

ε πμζμηζηή ένεοκα πμο αθμνμφζε δείβια 28 ενβαγυιεκςκ ζε λεκχκεξ θζθμλεκίαξ 

βοκαζηχκ, ακαδείπεδηακ πέκηε ααζζηά ζηάδζα βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ πναηηζηήξ ιε αοηυκ 

ημκ πνμζακαημθζζιυ. Ζ βοκαίηα ζε πνχημ ζηάδζμ ιε ηδ αμήεεζα ημο επαββεθιαηία, 

ακαπηφζζεζ ηζξ εζςηενζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ ηαζ δοκάιεζξ. ηδ ζοκέπεζα αλζμθμβεί ηζξ 

δζαεέζζιεξ επζθμβέξ ζημ ημζκςκζηυ ηδξ δίηηομ, αλζμθμβχκηαξ ημ έακ θεζημονβμφκ 

αθαπηζηά ή εκεαννοκηζηά ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ. ε ηνίημ ζηάδζμ ιπαίκεζ ζηδ 

δζαδζηαζία κα αθθδθεπζδνάζεζ ηαζ κα ζοκδεεεί ιε ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί 

κα έπμοκ δζαηαναπεεί, ιε ηεθζηυ ζηάδζμ κα ιπμνεί δ επζαζχζαζα κα ακαπηφλεζ κέμοξ 

ημζκςκζημφξ δεζιμφξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ ροπμημζκςκζηέξ ηδξ ακάβηεξ, επεηηείκμκηαξ 

ηεθζηά ημ ημζκςκζηυ ηδξ δίηηομ (Goodman, Banyard, Woulfe, Ash, & Mattern,2016). 

 Δπζπνυζεεηα ηαζ ηαευηζ ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ θάκδηε κα ακηζιεηςπίγεζ 

ελέπμοζεξ πνμηθήζεζξ πνμζπαεχκηαξ κα ζοκδοάζεζ ηδκ ενβαζία άνα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

ηαεδιενζκχκ αζμηζηχκ ακαβηχκ, ιε ηδ ιμκμβμκεσηή ιδηνυηδηα ηαζ ηζξ ροπμημζκςκζηέξ 

ακάβηεξ ηυζμ ημο παζδζμφ, αθθά υζμ ηαζ ηζξ δζηέξ ηδξ,  πνμηείκεηαζ δ δζεφνοκζδ ηςκ 

επίζδιςκ δζαεέζζιςκ οπδνεζζχκ οπμζηήνζλδξ βζα ιδηένεξ ιε παζδζά, χζηε κα 

εκδοκαιςεμφκ ηαζ μζ δφμ πθεονέξ ζηδκ πμνεία ημοξ πνμξ ηδκ ακάννςζδ (Katz, 2015). Οζ 

ηναηδβάηδ ηαζ Βαΐμο ζε πμζμηζηή ημοξ ένεοκα, ακαδεζηκφμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ 

πνυζααζδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ ζε ανεθμκδπζαημφξ ηαζ παζδζημφξ ζηαειμφξ, απμηεθεί 
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πανάβμκηα επζηοπμφξ ή ιδ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ζφκαρδξ ηεθζηά, ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ 

ιε ηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εζζαβςβή ημο παζδζμφ ζημ 

ανεθμκδπζαηυ ή παζδζηυ ζηαειυ, ηαεμνίγεζ αθεκυξ ημ είδμξ ηδξ ενβαζίαξ ζημ μπμίμ εα 

απζπμθδεεί δ βοκαίηα, εκχ αθεηένμο ηαεμνίγεζ ηδκ μπηζηή ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ιαηνμπνυεεζιδ εβηαηάζηαζή ηδξ ζηδκ Δθθάδα. Ζ πνμτπυεεζδ κυιζιδξ ενβαζίαξ ηαζ 

ζοκεζζθμνάξ ζοκεπχξ ζηα εεκζηά αζθαθζζηζηά ηαιεία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ οπυννδηδ 

ζοκήεςξ αζθαθζζηζηή ελάνηδζδ απυ ημ ζφγοβμ, απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ εζζαβςβή ημο ακήθζημο ηέηκμο, ημ μπμίμ ιε ηδ ζεζνά ημο, πνμζανιυγεηαζ ηαζ 

επζηοβπάκεζ ή απμηοβπάκεζ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε ηδκ 

επζεοιία βζα ημζκςκζημπμίδζδ ηαζ ημζκςκζηή έκηαλδ (2007). Ακαδεζηκφεηαζ ιε ζαθή 

ηνυπμ ζε αοηυ ημ ζδιείμ, ημ πχξ δ οπμζηήνζλδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ βοκαζηχκ ςξ πνμξ ηδκ 

πνυζααζδ ηςκ ακήθζηςκ ηέηκςκ ημοξ ζε ανεθμκδπζαημφξ ηαζ παζδζημφξ ζηαειμφξ, εα 

ηζξ πνμζηαηεφζεζ εκ ηέθεζ απυ ηδ ζογοβζηή ζοκελάνηδζδ, ηδκ ενβαζζαηή επζζθάθεζα ηαζ 

εκ ηέθεζ ηδκ ημζκςκζηή πενζεςνζμπμίδζδ ζηδ πχνα οπμδμπήξ.    

 Σέθμξ ηαζ υζμκ αθμνά ημ γήηδια ηδξ έκηαλδξ, θαίκεηαζ πςξ εκχ οπάνπεζ 

οπενεηπνμζχπδζδ ηςκ ιεηακαζηνζχκ ζηδκ Δθθάδα ιε άδεζα παναιμκήξ βζα θυβμοξ 

μζημβεκεζαηήξ επακέκςζδξ, μζ μπμίεξ ιεηακαζηεφμοκ ιε βκχιμκα ηδκ ενβαζζαηή 

απμηαηάζηαζδ, απμηεοπχκεηαζ ζηαηζζηζηά δ οπμεηπνμζχπδζδ ημοξ ιε υνμοξ επίζδιδξ 

ηαζ κυιζιδξ ενβαζζαηήξ απμηαηάζηαζδξ. Δκχ δζαηνίκμκηαζ θμζπυκ απυ πνμεοιία κα 

ενβαζημφκ αηυια ηαζ ζε άηοπεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ, ακαδεζηκφεηαζ λακά ημ πχξ αοηά ηα 

είδδ ενβαζίαξ απμηεθμφκ ηαζ ημ ααζζηυ ειπυδζμ ζηδκ ημζκςκζηή ημοξ έκηαλδ. Οζ 

Anagnostou ηαζ Gemi (2015) ζε ιεθέηδ ημοξ βζα ηδ ιέηναζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηςκ 

ιεηακαζηνζχκ, απμηοπχκμοκ ημ πάζια πμο επζηναηεί ιεηαλφ ακηνχκ ηαζ βοκαζηχκ ςξ 

πνμξ ηδκ ηαημπή ιαηνμπνυεεζιςκ αδεζχκ παναιμκήξ. Οζ άκηνεξ ζε πμζμζηυ 77% έπμοκ 

ζηδκ ηαημπή ημοξ κμιζιμπμζδηζηά έββναθα ιε ιαηνφηενδ δζάνηεζα θυβς ημο υηζ θαίκεηαζ 

εοημθυηενδ δ κυιζιδ ενβαζζαηή ημοξ απμηαηάζηαζδ, εκχ μζ ιεηακάζηνζεξ ιε ηφνζα 

ενβαζζαηή απαζπυθδζδ ηδκ άηοπδ μζηζαηή ενβαζία δεκ ηαηαθένκμοκ κα ελαζθαθίζμοκ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ άδεζαξ ιε απμηέθεζια κα ακένπμκηαζ ζε πμζμζηυ ιυθζξ 23%. Οζ 

ιεζςιέκεξ δζαεέζζιεξ ενβαζζαηέξ εοηαζνίεξ πμο ηζξ απμηθείμοκ απυ επίζδιεξ ιμνθέξ 

ενβαζίαξ, απμηεθμφκ ηεθζηά ηαζ ηδκ ηνμπμπέδδ ζηδκ απυηηδζδ κμιζιμπμζδηζηχκ 

εββνάθςκ πμο εα δζεοημθφκεζ ηδκ έκηαλδ ηαζ ηδ δζααίςζή ημοξ ζηδ πχνα οπμδμπήξ, 
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δδιζμονβχκηαξ έκακ ηφηθμ θηςπμπμίδζδξ, επζζθάθεζαξ ηαζ ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ. 

Ακαδεζηκφεηαζ ηεθζηά δ επείβμοζα ακάβηδ ζοιπενίθδρήξ ημοξ ζηζξ επίζδιεξ εκηαλζαηέξ 

πμθζηζηέξ απυ ηζξ μπμίεξ θαίκεηαζ κα απμοζζάγμοκ «δπδνά», πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

απμηεθμφκ έκα ιεβάθμ ηιήια ημο κηυπζμο ιεηακαζηεοηζημφ πθδεοζιμφ. 
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