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                                                  1. Δηζαγσγή 

  

        Ζ ςπρηθή αζζέλεηα ζπκπηχζζεηαη ελλνηνινγηθά ζε φια εθείλα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά απνηεινχλ ζπρλά ζπλδπαζκφ 

δηαηαξαγκέλσλ ζθέςεσλ, αηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, κε απνηέιεζκα ην άηνκν 

πνπ ηα εθδειψλεη λα πιεξνί θξηηήξηα ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο(Fuller, Edwards, 

Procter & Moss, 2000. WHO, 2012). 

  χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο(WHO), 

πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ππνθέξεη απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα θάζε 

ρξφλν( κε πξνεμέρνπζεο ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη ηελ θαηάζιηςε). Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη ζπλερίδεη λα θνξπθψλεηαη, έρεη ζηνηρίζεη  

επηπξφζζεηα ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρσξψλ εθείλσλ πνπ 

έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο(Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία)· εμάιινπ ε 

δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ ησλ λέσλ αλζξψπσλ ηεο Δπξψπεο ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ 

είλαη ε απηνθηνλία. Έμη Δπξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη ζηηο είθνζη κε ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ απηνρεηξηαζκνχ παγθνζκίσο (Buffer, Velde & Bracke, 2015. WHO, 2012. 

Ramon, Health intelligence 2013).Απηά ηα ζιηβεξά δεδνκέλα δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη θαιχηεξα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πην κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ 

θνηλσληψλ, ή αιιηψο, ζηηο θπιαθέο.Ο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο κέζσ ηεο 

θπιάθηζεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Απφ ηελ αζελατθή δεκνθξαηία 

θαη ηελ αξραία Ρψκε έσο ηνλ Μεζαίσλα θαη ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε θπιαθή 

απνθηνχζε ζθνπφ θαη κνξθή αλάινγα ηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο(Reebs, 1988).  

 Ήηαλ φκσο πεξίπνπ ην 1600, φηαλ νη θπιαθέο μεθηλνχλ ηελ πνξεία γηα λα 

θηάζνπλ ζηηο ζεκεξηλέο, φπσο ηηο γλσξίδνπκε.Ζ παξαθκή ηεο θενπδαξρίαο, ν 

ηξηαθνληαεηήο πφιεκνο(πνπ είρε κεηψζεη αηζζεηά ηνλ πιεζπζκφ), ε αλαθάιπςε λέσλ 

κεηαιιίσλ θαη αξθεηνί αθφκα ιφγνη, νδήγεζαλ ηηο θξαηηθέο αξρέο ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη κεηνλφηεηεο θαη γεληθά φζνη δεκηνπξγνχζαλ κφλν πξνβιήκαηα(π.ρ δεηηάλνη θαη 

ιεζηέο), ήηαλ ρξεζηκφηεξν λα απνηεινχλ εξγαηηθή δχλακε απφ ην λα ζθνηψλνληαη. 

Έηζη, απνθαζίζηεθε φηη φινη απηνί, ζα αλαγθάδνληαλ λα δνπιεχνπλ θαη λα κέλνπλ ζε 

έλα κέξνο, επηηεξνχκελνη. Ζ πξψηε θπιαθή –«πείξακα» ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ην 

1557 θαη αθνινχζεζε ην Άκζηεξληακ, ε Γεξκαλία θαη ε Διβεηία. Όηαλ ε ηδηνπνίεζε 

ηεο εξγαζίαο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, έπαςε λα είλαη ην ίδην 

επηθεξδήο, πεξάζακε ζην ζηάδην ηεο αλνχζηαο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο(π.ρ. 
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άζθνπε κεηαθνξά πέηξαο) θαη έπεηηα ζην ζηάδην –πνπ βξηζθφκαζηε σο ζήκεξα- ηεο 

πξνζπάζεηαο «βειηίσζεο» ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαβαηψλ(Reebs, 1988. Anarchy 

Press,2004).                                                                                                           

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη 

ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Έσο ην 2002, νη θξαηνχκελνη παγθνζκίσο 

απνηεινχζαλ ήδε 9 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα  θαη ελ έηεη 2015 ν αξηζκφο ηνπο μεπεξλά ηα 

10(κφλν ηελ πεξίνδν 2004- 2013, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%). Σν 

ηξέρνλ έηνο, ε Ακεξηθή αξηζκεί πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα θξαηνπκέλνπο πνπ καδί κε 

ηελ Αγγιία, ηελ Ρσζία θαη ηελ Κίλα ζπγθεληξψλνπλ ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

παγθφζκηνπ αξηζκνχ (Fazel & Danesh, 2002. Unver, Yuce, Bayram, Bilgel, 2013. 

Global prison trends 2015). 

ηελ Δπξψπε ήδε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ην πνζνζηφ είρε απμεζεί θαηά  20% 

ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη 40% πεξίπνπ ζηηο κηζέο. Σα έηε 2000 έσο θαη 2011 ζηελ Γαιιία 

θαη ζηελ Ηηαιία ε αχμεζε ήηαλ πεξίπνπ 17%, ζηελ Διιάδα 32% θαη ζηελ Αγγιία 

29%( Walmsley, 2003. Istitute for Criminal Policy Research, 2015. Harrison & Beck, 

2001. Ζarrison & Beck, 2002. Beck, 2000).Απφ ην 1970 θαη λσξίηεξα, είρε αξρίζεη λα 

γίλεηαη θαλεξφο ν πνιχ κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη βξίζθνληαλ ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. 

  ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο αλαθέξνληαη 5 έσο 10 

θνξέο πην ζπρλά ζηνπο ηξνθίκνπο ησλ θπιαθψλ απφ φηη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ( 

Brugha, Singleton, Meltzer, Bebbington, Farrell, Jenkins et al., 2005. Fazel & Danesh, 

2002).χκθσλα κε ηνπο Blaauw, Roesch, & Kerkhof (2000), έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 απνθάιπςαλ φηη ζε ρψξεο φπσο ε Γαλία θαη ε Αγγιία  ηα πνζνζηά ησλ 

θξαηνπκέλσλ πνπ έπαζραλ απφ δηαηαξαρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηαξαρψλ 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο νπζηψλ), μεπεξλνχζε ην 60%. To 2002 νη Fazel & 

Danesh πξαγκαηνπνίεζαλ κηα αλαζθφπεζε 62 εξεπλψλ απφ 12 δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

κε 22 790 άηνκα. Σν 3-7% ησλ αλδξψλ θαη ην 4% ησλ γπλαηθψλ έπαζραλ απφ θάπνηα 

ςπρσηηθή αζζέλεηα, ην 10% ησλ αλδξψλ θαη ην 12% ησλ γπλαηθψλ είραλ δηαγλσζηεί 

κε θαηάζιηςε, ελψ ην 65% θαη ην 42% αληίζηνηρα, κε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο.Σα 

πνζνζηά απηά, δέθα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2012, ζχκθσλα κε ηνπο Fazel & Seewald 

δελ είραλ αιιάμεη, ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ ςχρσζε.  

Αο δνχκε φκσο ηη ζπκβαίλεη ζπγθεθξηκέλα ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. ηελ Ηηαιία ζε κηα κηθξή θπιαθή, ην πνζνζηφ ησλ θξαηνπκέλσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2011-2012 πνπ πιεξνχζε θξηηήξηα ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο ήηαλ 88,7%( 
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Maccio, Meloni, Sisti, Rocchib, Petrettoa & Masalaa, 2015). ηε θπιαθή ηεο πφιεο 

Perugia(Ηηαιία), νη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή πάζρνληεο απφ ςπρηαηξηθή 

δηαηαξαρή, ήηαλ 54.3% ελψ ε ζπλνζεξφηεηα έθηαλε πεξίπνπ ην 20,9%(Piselli, Elisei, 

Murgia, Quartesana, Abramb, 2009).ηελ Ηζπαλία, ζε έλα δείγκα 707 αλδξψλ ην 

84,4% εκθάληδε θάπνηα δηαηαξαρή. Οη πην ζπρλέο ήηαλ ε θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ θαη αιθνφι(76,2%), νη αγρψδεηο (45,3%) θαη νη ςπρσζηθέο (10.7%) 

δηαηαξαρέο(Vicens, Tort, Duenas, Muro, Francesc,  Arroyo, 2011). Αλάκεζα ζε 63 

γπλαίθεο θαη 76 άλδξεο ελφο θέληξνπ θξάηεζεο ζηελ Γεξκαλία, πάλσ απφ ην 80% 

δηαγλψζηεθε κε ηνπιάρηζηνλ κία ςπρηαηξηθή αζζέλεηα(Driessen, Schroeder, 

Widmann, Schönfeld, & Schneider, 2006) 

   ηελ Γαιιία, νη Fallissard, Loze, Gasquet, Duburc, Beaurepaire, Fagnani et al. 

(2005), δηεμήγαγαλ έξεπλα κε 799 άλδξεο πνπ εμέηηαλ πνηλή ή ήηαλ ππφδηθνη. Έλαο 

ςπρίαηξνο θαη έλαο θιηληθφο ςπρνιφγνο μερσξηζηά έβγαδε κηα δηάγλσζε. Ο βαζκφο 

ζπκθσλίαο ηνπο βξέζεθε λα είλαη «πνιχ θαιφο» σο θαη «ηέιεηνο». Ζ ζρηδνθξέλεηα 

απαζρνινχζε ην 3,8% ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ην 

17,9%. 

Γηα ηηο Αζηαηηθέο θαη Αθξηθαληθέο ρψξεο ηα ζηνηρεία είλαη ειιηπή. Ζ 

Αθξηθαληθή ήπεηξνο αξηζκεί πεξίπνπ 3000 θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θαη 1,000,000 

ηξνθίκνπο. Ζ Νφηηα Αθξηθή έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θξαηνπκέλσλ ζηελ 

Αθξηθαληθή ήπεηξν θαη ηελ 14
ε 

ζέζε παγθνζκίσο. Σν Νηέξκπαλ (Durban) είλαη ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο κε κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θπιαθέο ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ. ε απηφ ην θέληξν, αμηνινγήζεθαλ 

193 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην 55,4% ππέθεξε απφ ςπρηαηξηθά λνζήκαηα. Σν 46.1% 

έπαζρε απφ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο(Naidoo & Mkize, 2012. 

Sarkin, 2008). ην Ηξάλ, απφ 351 άηνκα πνπ αμηνινγήζεθαλ, ην 57% πιεξνχζε 

θξηηήξηα ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο θαη ε θαηάζιηςε ήηαλ ε πην ζπρλή, κε πνζνζηφ 

29%(Asaadi, Noroozian, Pakravannejad, Yahyazadeh, Aghayan & Shariat, 2006. 

Fazel & Grann. 2006). 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ππφδηθνη απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

πςεινχ θηλδχλνπ. ε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απηνρεηξία ζηα ζνθξσληζηηθά θαηαζηήκαηα, παξαηεξείηαη πσο νη 

ππφδηθνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απηνθηνλήζνπλ απφ φηη νη 

θαηαδηθαζζέληεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ Γεξκαλία, ε πηζαλφηεηα είλαη 5 θνξέο 

κεγαιχηεξε θαη ζηελ Απζηξία ηξεηο. ηελ Ηηαιία, ηα έηε 1996-1997, ην 75% ησλ 
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αλζξψπσλ πνπ αθαίξεζαλ ηελ δσή ηνπο ηηο πξψηεο 15 κέξεο εγθιεηζκνχ ήηαλ 

ππφδηθνη(Tatarelli, Mancinelli, Taggi & Polidori, 1999. Opitz-Welke, Bennefeld-

Kersten, Konrad & Welke, 2013). Οη Moreira & Goncales(2010) ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε θπιαθέο ηηο Πνξηνγαιίαο, δηαπίζησζαλ φηη νη ππφδηθνη, ηνπο 

πξψηνπο 6 κήλεο θξάηεζεο ηνπο, είραλ πνιχ έληνλν ζηξεο, θαηάζιηςε θαη 

ερζξηθφηεηα. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ελψ πξννδεπηηθά ην πξψην 6κελν ηα αηζζήκαηα 

απηά κεηψλνληαλ, απηφ δελ ζπλέβε ζηνπο ππφδηθνπο κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ.  

Γεληθή παξαδνρή απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ Αγγιία ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

απηνθηνλίεο έρνπλ απμεζεί. Μφλν ηα έηε 1999-2000, δηαπξάρζεθαλ 172 απηνρεηξίεο. 

Οη 55 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο πξψηεο 7 κέξεο θξάηεζεο θαη νη 19 ηηο πξψηεο 24 

ψξεο!(Shaw, Baker, Hunt, Moloney & Appleby,  2004). ηελ Φηλιαλδία, γηα ηα έηε 

1969-1992, θαηαγξάθεθαλ 182 απηνρεηξηαζκνί. Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ππφδηθνη θαη 

βξίζθνληαλ ζε θεληξηθέο θπιαθέο, έλαο ζηνπο δέθα βξίζθνληαλ γηα κηα εβδνκάδα ή 

θαη ιηγφηεξν ππφ θξάηεζε θαη ην έλα ηξίην απηψλ, φηαλ εηζήιζαλ ζην θέληξν 

θξάηεζεο, αμηνινγήζεθαλ σο κεξηθψο ή ηειείσο ειιηπείο δεμηνηήησλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ(Joukamaa, 1997).  

Δπνκέλσο, πιεζψξα εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ ην ζχγρξνλν πξφβιεκα ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ θέληξσλ παγθνζκίσο. Σν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη 

αληηιακβαλφκελνη ηα πνζνζηά απηά είλαη ην ηη γπξεχνπλ ςπρηθά αζζελείο ζε 

θπιαθέο.  

Μέρξη ην 1960, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ςπρηθά αζζελψλ 

παξαθνινπζνχληαλ απφ κεγάια δεκφζηα λνζνθνκεία. χκθσλα κε ην Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγείαο ηεο Ακεξηθήο(NIMH), απφ ηα 563.000 θξεβάηηα 

ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο, ην 1990 ν αξηζκφο έπεζε ζηα 

98.800 θαη ην 2005 ν αξηζκφο κεηψζεθε θαηά 2/3 πεξαηηέξσ. Οη ιφγνη πνπ ζπλέβε 

απηφ ζηελ Ακεξηθή είλαη αξθεηνί. Οη θπξηφηεξνη είλαη ε απναζπινπνίεζε θαη ε 

αιιαγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαηφπηζεο ησλ 

εμφδσλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηηο Πνιηηείεο ζηελ Οκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε. Κνηλή αηηία ζε φιν ηνλ θφζκν βέβαηα είλαη νη πεξηθνπέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ζεκαληηθή ππνρξεκεκαηνδφηεζε  ησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο( Markowitz, 2011). Έηζη, ν ξφινο ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ 

θξνληίδα απηψλ ησλ αλζξψπσλ απμήζεθε ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηελ παξέρνπλ 

καθξνπξφζεζκα ελψ εθείλνη πνπ ρξεηάδνληαλ λνζειεία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

είραλ ηα ρξήκαηα λα πιεξψζνπλ κηα ηδησηηθή θιηληθή.  
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Παξάιιεια, έξεπλεο απφ ην 1970 άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ ην πξφβιεκα πνπ 

αλέθππηε ζηηο θπιαθέο κε ην θιείζηκν ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ. ηελ 

Καιηθφξληα αλαθέξζεθε 36% αχμεζε ζηελ θπιάθηζε ςπρηθά λνζνχλησλ θαη ζε 

θάπνηεο άιιεο Πνιηηείεο ν αξηζκφο δεθαπιαζηάζηεθε(Torrey, Kennard, Eslinger 

Lamb & Pavle, 2010). Έξεπλεο ζπλέρηζαλ λα αλαδεηθλχνπλ ην ίδην πξφβιεκα θαηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 σο θσλή εηο ψηα κε αθνπφλησλ θαζφηη γηλφηαλ γηα ηα θαιά 

αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ απφ ην θιείζηκν ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη έηζη, ην 1994, ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ είρε ήδε κεησζεί θαηά 87%. 

Πξνθαλψο ινηπφλ, δελ είλαη ηπραίν πνπ ζηηο έξεπλεο εθείλσλ ησλ δεθαεηηψλ 

αξρίδεη λα παξνπζηάδεηαη αθφκα κεγαιχηεξνο αξηζκφο ςπρηθά λνζνχλησλ ζηα 

θξαηεηήξηα. Σν 1998, αλάκεζα ζηνπο 3.500 θαηαδηθαζκέλνπο εηο ζάλαην, πάξα 

πνιινί ήηαλ ςπρηθά αζζελείο. Δβδνκήληα άλζξσπνη θαηαδηθάζηεθαλ εηο ζάλαηνλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1990 ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νχηε ε αλειηθφηεηα νχηε ε 

ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο(Freer, 1998. Amnesty 

International, 1998; Markowitz, 2011. Torrey, Kennard, Eslinger, Lamb & Pavle, 

2010).  

Σν θαηλφκελν απηφ, νλνκάζηεθε «πνηληθνπνίεζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο»  

απφ ηνλ Abramson ην 1972 θαη θαίλεηαη πσο αλαθεξφηαλ ζηνπο αζζελείο πνπ 

παξαπέκπνληαλ ζηελ Γηθαηνζχλε γηα κηθξνεγθιήκαηα θαη πιεκκειήκαηα. Απηφ 

θξχβεη θαη ηελ ινγηθή πσο νχησο ή άιισο νη ηδηαδφλησο εηδερζείο ελέξγεηεο απφ 

ςπρηθά αζζελείο απνηειεί έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Αξγφηεξα πνιινί εξεπλεηέο 

έθαλαλ ηελ ίδηα δηάθξηζε ζεσξψληαο πσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν, δελ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνληαη ηα ηδηαίηεξα βίαηα εγθιήκαηα ρσξίο βέβαηα λα αξλνχληαη ην 

γεγνλφο πσο θαη νη αζζελείο πνπ δηαπξάηηνπλ ζνβαξά εγθιήκαηα , αλ δνχζαλ ζε έλα 

πγηέο πεξηβάιινλ θαη ιάκβαλαλ ηελ θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή, πνιχ πηζαλά λα 

κελ πξνέβαηλαλ ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο(Teplin, 1983. Hochstedler, 1986. Lamb & 

Weinberger, 1998).  

Βέβαηα, πνιχ πξηλ ηελ θνξχθσζε ηεο απνηδξπκαηνπνίεζεο, ησλ εξεπλψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1960(ηα θιαζζηθά θείκελα ησλ Goffman, Foucault, Grob, 

εληνπίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπλέρεηα κεηαμχ αζχινπ θαη θπιαθήο) ν Penrose 

ην 1939 δεκνζίεπζε ηελ πνιχ γλσζηή ζπγθξηηηθή ηνπ κειέηε ζηεξηδφκελνο ζηελ 

ζέζε πνπ ζέιεη πάληα έλα πνζνζηφ αλζξψπσλ λα πεξηνξίδνληαη κε θάπνηνλ ηξφπν 

απφ θάζε θνηλσλία. Υξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα απφ θπιαθέο θαη ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα 

18 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη βξήθε κηα αληίζηξνθε ζρέζε. ηελ ζεσξία ηνπ ινηπφλ, 
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αλαθέξεη πσο εάλ κία απφ απηέο ηηο κνξθέο πεξηνξηζκνχ κεηψζεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ, 

ε έηεξε ζα ηνλ απμήζεη. Άξα, φηαλ ν πιεζπζκφο ησλ λνζνθνκείσλ κεησζεί, ν 

αληίζηνηρνο ησλ θπιαθψλ ζα απμεζεί. ηελ Δπξψπε, ηα ζηνηρεία θαη νη έξεπλεο γηα 

ηελ ζρέζε ηεο απναζπινπνίεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηηο θπιαθέο 

είλαη πεξηνξηζκέλα. ηελ πιεηνςεθία, ηα ζέκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά 

θαη φρη σο αιιειεπηδξψληα.   

    Ζ απνηδξπκαηνπνίεζε, απνηειεί ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα 

θαινπξναίξεηεο αιιά θαθψο ζρεδηαζκέλεο θνηλσληθήο αιιαγήο πνπ θάλεθε 

θαηαζηξνθηθή γηα πνιινχο αζζελείο. Πνιινί απφ απηνχο θαηέιεμαλ λα είλαη νη 

άζηεγνη πνπ βιέπνπκε ζηνλ δξφκν ή νη θξαηνχκελνη ησλ θαηά ηα άιια 

ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ππνθαηέζηεζαλ ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπο 

αγσγή κε αιθνφι θαη πάζεο θχζεσο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο(Gostin, 2008. Markowitz, 

2011). Οη θπβεξλεηηθέο ππνζρέζεηο  θαηά ηελ απναζπινπνίεζε, γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνζηεξηθηηθψλ ζηεγψλ θαη ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο δελ πινπνηήζεθαλ. Οη φπνηεο 

θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη ρξφληα 

ππνρξεκαηνδνηνχκελεο, πξνζθέξνληαο απνζπαζκαηηθή θξνληίδα θαη ε θπιάθηζε 

ησλ ςπρηθά λνζνχλησλ έρεη γίλεη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ.  

Ζ εχινγε εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη γηαηί νη άλζξσπνη  θαη εηδηθφηεξα νη 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ην απνδέρνληαη απηφ. Πξνθαλψο, ε απνηδξπκαηνπνίεζε απηή 

θαζ‟ εαπηή δελ απνηειεί ηελ αηηία ηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Ζ 

αληίιεςε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο φηη κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο απνηειεζκαηηθφηεξα θαη γξεγνξφηεξα απφ ην ζχζηεκα πγείαο, θαζψο 

θαη ε αξλεηηθή ζηάζε κεγάιεο κεξίδαο πνιηηψλ πνπ παξαδνζηαθά πηζηεχνπλ πσο 

νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή εθηφο ηεο θπιάθηζεο, είλαη πνιχ επηεηθήο αθφκα θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα δηαγλσζκέλα ςπρηθά αζζελείο, απαξηίδνπλ νξηζκέλεο απφ απηέο( Lamb 

& Weinberger, 1998). Παζίδειν γεγνλφο είλαη πσο θάπνηνη πνιίηεο δελ είλαη 

ελήκεξνη. Γηα εθείλνπο φκσο πνπ γλσξίδνπλ θαη ε θπιάθηζε δηαηαξαγκέλσλ 

αλζξψπσλ είλαη έλλνηεο ζπκβαηέο, πηζαλή αηηία αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ αξζξνγξαθία 

θαη βηβιηνγξαθία, ε αλαδσπχξσζε ηεο πεπνίζεζεο φηη απηή ε θαηεγνξία αλζξψπσλ 

είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε( Gunn, 2000. Markowitz, .2011. Gostin, 2007. Konrad & 

Lau, 2010). Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη πσο απφ ην 1950 έσο ην 2000, ε πεπνίζεζε 

φηη νη ςπρηθά αζζελείο είλαη βίαηνη, ηξνκαθηηθνί θαη επηθίλδπλνη, απμήζεθε θαηά 

250%(Slate & Buffington, 2013).    
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Παξφιν πνπ ζηελ αξρή ηα ΜΜΔ μεθίλεζαλ λα επηθεληξψλνληαη ζηηο 

απάλζξσπεο ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηα ηδξχκαηα θαη 

λνζνθνκεία, κεηαηφπηζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θαηλνκεληθά επηθίλδπλνπο αλζξψπνπο 

πνπ έβγαηλαλ απφ ηα λνζνθνκεία. Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Ακεξηθή ( φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ θαη ζηελ Διιάδα), άξρηζε λα αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ ε θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη ην έγθιεκα θαη ηηο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο. πγθεθξηκέλα, ν 

θφζκνο άξρηζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηδέα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη λα 

ελζηεξλίδεηαη πην ηηκσξεηηθέο θαη εθδηθεηηθέο ζηάζεηο. Απηφ αληηθαηνπηξίζηεθε ζην 

πνηληθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο απζηεξνπνίεζεο ησλ πνηλψλ θαη πνιηηηθέο κεδεληθήο 

αλνρήο. 

     Ζ άπνςε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απνηειεί έλαλ επηβιαβή κχζν πνπ θαιιηεξγείηαη 

θαζεκεξηλά απφ ηα ΜΜΔ θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη παξέρεη ζηνπο πνιηηηθνχο 

θνξείο ηελ δηθαηνινγία λα αζθνχλ έιεγρν ζηνπο αζζελείο αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 

δηαπξάμεη θάπνην έγθιεκα. Καηά παξέθθιηζε, πνιιέο έξεπλεο πξνβάιινπλ ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ πσο άλζξσπνη κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςπρηθέο αζζέλεηεο πνπ 

γλσξίδνπκε, δελ είλαη πην επηθίλδπλνη απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ νπεδία, νη αζζελείο κε ζνβαξή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή απνδείρηεθε πσο 

δηέπξαηηαλ κφιηο έλα ζηα είθνζη βίαηα εγθιήκαηα.(Fazel & Grann, 2006. Gostin, 

2008). 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο, πνπ αλαθέξεηαη ελ ζπληνκία, είλαη ν πνιηηηζκηθφο. 

O Gostin (2008) δηαπίζησζε απφ θνληά απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε έλα 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ζηελ Ηαπσλία θαη αμηνζεκείσηα αλζξψπηλεο ζε έλα 

αληίζηνηρν λνζνθνκείν ζηελ Ηλδία. Πξνδήισο, σο έλαλ βαζκφ, ν ιφγνο ηεο δηαθνξάο 

δελ ήηαλ νηθνλνκηθφο. ηελ Ηαπσλία, ε ςπρηθή αζζέλεηα είλαη ληξνπή θαη νη 

νηθνγέλεηεο πξνζπαζνχλ λα ηνπο δηψμνπλ αληηκεησπίδνληαο ηνπο σο «κηάζκαηα».    

Σνπλαληίνλ, ζηελ Ηλδία ε θνπιηνχξα ζέιεη νη ςπρηθά αζζελείο λα ραίξνπλ θξνληίδαο 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. Απφ απηφ θαη κφλν, είλαη εκθαλέο φηη ε 

πνιηηηζκηθή απνδνρή ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο σο θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο 

απνηειεί ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ην πφζν θαιά ζα αληηκεησπηζηνχλ 

απηνί νη άλζξσπνη θαη ζα εληαρζνχλ ζε κία θνηλσλία. 

Δπηβάιιεηαη ινηπφλ σο θνηλσλία λα αλαξσηεζνχκε ηη αθξηβψο επηδεηνχκε. 

Δπηδηψθνπκε, απιψο λα ηνπο ηηκσξήζνπκε, λα ηνπο απνκαθξχλνπκε σο πεξηηηφ 

θνηλσληθφ θνξηίν ή ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή, βειηίσζε θαη επαλέληαμε ηνπο ;  
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  ηελ πεξίπησζε πνπ ην δεηνχκελν καο είλαη ην πξψην ηφηε αξθεί λα αλνίμνπκε μαλά 

λνζνθνκεία( ρσξίο λα γειηφκαζηε φηη νη ζπλζήθεο δελ ζα είλαη θαη πάιη απαξάδεθηα 

απάλζξσπεο, ηηκσξεηηθέο θαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ ζεξαπεπηηθέο φπσο 

ζπλεζίδνληαλ). Αλ φκσο επηδηψθνπκε ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο, ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ 

θνηλσλία κε αζθάιεηα ηφηε απαηηνχληαη πην ζχλζεηα κέζα. Απαξαίηεηε γηα 

παξάδεηγκα θξίλνληαη ε ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ(ςπρνιφγνη, δηθαζηέο, δηθεγφξνη, ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, λνζειεπηέο), νη 

ζπλερείο ελεκεξψζεηο έγθπξσλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

ζηνπο πνιίηεο θαη ε έλσζε ησλ θπιαθψλ  κε ηελ ππφινηπε ηνπηθή θνηλφηεηα θαη 

θνηλσλία.  

  Μπνξεί λα κελ θαίκε κάγηζζεο πιένλ φπσο ηνλ 15
ν
 αηψλα αιιά πνηνο δελ ζα 

έβξηζθε νκνηφηεηεο ζε εθείλν ην θπλήγη καγηζζψλ(ησλ ςπρηθά αξξψζησλ ηεο επνρήο 

δειαδή), ηεο ηηκσξεηηθφηεηαο θαη ησλ απάλζξσπσλ ζπλζεθψλ ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη αζχισλ ηνπ 18
νπ

 έσο πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηεο 

πνηληθνπνίεζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ ηνπ 21
νπ

 ; Ο θφβνο γηα ηελ «ηξέια», ην πεξίεξγα 

δηαθνξεηηθφ θαη ην απξνζδφθεην είλαη βαζηά ξηδσκέλνο ζηελ αλζξσπφηεηα. Μφλν 

κέζσ ηεο Παηδείαο ν άλζξσπνο ζα απειεπζεξσζεί απφ ηηο αξρέγνλεο θνβίεο ηνπ, 

ρξεηάδεηαη πνιιά ρξφληα θαη πξνζπάζεηα αιιά ε Παηδεία είλαη ην κφλν πνπ έρνπκε 

γηα απηφ. 
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1.2. Καηάζιηςε θαη παξέκβαζεηο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην, νη θξαηνχκελνη καζηίδνληαη απφ 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. ην θεθάιαην απηφ, ζα αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά ζηε 

θαηάζιηςε θαη ζην ζηξεο. ηε θιαζζηθή ηνπο κειέηε νη Holmes & Rahe ην 1957, 

θαηέιεμαλ φηη ν εγθιεηζκφο ήηαλ ε ηέηαξηε πην ζηξεζνγφλνο θαηάζηαζε απφ φζεο 

είραλ κειεηήζεη. Λφγσ ηεο αλεπηζχκεηεο, αλεμέιεγθηεο θαη ηξνκαθηηθήο θχζεο ηνπ 

εγθιεηζκνχ, ηα θπζηθά θαη ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη πνιχ ζπρλά(Boothby & Durham, 1999). 

Πιεζψξα εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαηάζιηςεο ζηα θέληξα θξάηεζεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

θαη έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζε θάπνηεο απφ απηέο ζην πξψην θεθάιαην ψζηε λα έρνπκε 

κηα εηθφλα ησλ πνζνζηψλ απηψλ(Cooper & Berwick, 2001). Μεηαμχ ηνπ 1995-1997 

νη Boothby & Durham ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαηάζιηςεο ηνπ 

Beck(BDI) ζε 1,494 άηνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο. Σα 

άηνκα απηά επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σν 12% ήηαλ γπλαίθεο, ην 60% 

Αθξνακεξηθαλνί θαη ην 32% θαη 63% βξίζθνληαλ ζε κέηξην θαη ρακειφ επίπεδν 

θχιαμεο αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αλζξψπσλ 

πνπ ππέθεξαλ απφ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Σν 57% ησλ ζπκκεηερφλησλ ελέπηπηε 

ζηε κέηξηα σο θαη ζνβαξή θαηάζιηςε, νη γπλαίθεο θάησ ησλ 20 εηψλ παξνπζίαδαλ ηα 

πην ζνβαξά ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο κε ην 65-70% απηψλ λα 

ζεκεηψλνπλ κέηξηα σο θαη ζνβαξή θαηάζιηςε. Παξφιν πνπ νξηζκέλεο έξεπλεο 

αλαθέξνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη επηπέδνπ κφξθσζεο, απηφ 

δελ θαίλεηαη πσο ίζρπε ζηελ πξνθεηκέλε έξεπλα φηαλ ηίζεηαη ε κεηαβιεηή θχιν. 

Καηά ηνπο εξεπλεηέο, εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε θξαηνπκέλνπο, ε κεηαβιεηή 

θχιν πξέπεη λα είλαη ε πην ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο.Οη Bulten, 

Nijman & Staak(2009) βξήθαλ φηη απφ ηα 191 άηνκα ελφο θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 

ζηελ Οιιαλδία, ην 9% έπαζρε απφ θαηάζιηςε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη δνζεί ζηνπο λένπο 

θξαηνπκέλνπο. Τπνινγίδεηαη πσο νπνηαδήπνηε κέξα θαη αλ θνηηάμνπκε, πάλσ απφ 

120,000 έθεβνη θαη παηδηά θξαηνχληαη ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή. Μφλν ην 1999 ην FBI 

ππνιφγηζε πσο έγηλαλ πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα ζπιιήςεηο. Πνιινί αλήιηθνη 

θξαηνχληαη ζε θαηαζηήκαηα ελειίθσλ πνπ πξνθαλψο δελ παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε 
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ςπρηαηξηθή βνήζεηα. Παξφιν πνπ ε επηζεηηθφηεηα θαη ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

έρεη νδεγήζεη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, έξεπλεο 

δείρλνπλ πσο απηά δελ είλαη ην κφλν πξφβιεκα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο λέσλ 

(κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ πιεζπζκνχ) ππνθέξεη επίζεο απφ ηνπιάρηζηνλ 

κία ςπρηθή ή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή(Teplin, Abram, McClelland, Dulcan, & 

Mericle, 2002. Beve I., Duchesne T., Rosenthal J., et al., 2003; Odgers, 

Burnette,Chauhan, Moretti & Reppucci, 2005. Imbach, Aebi, Metzke, Bessler & 

Steinhausenet, 2013 ). Πνιιέο απφ απηέο ηηο δηαηαξαρέο θαίλεηαη φηη απμάλνπλ ηελ 

επηζεηηθφηεηα πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ. 

πγθεθξηκέλα, νη λένη πνπ πάζρνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ 

ξνπή πξνο ηνλ ζπκφ, ηελ επεξεζηζηφηεηα θαη ηελ ερζξηθφηεηα(oη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχλ δηάθνξεο κνξθέο θαηάζιηςεο θαη έρνπλ 

δηαγλσζηεί ζην 10 κε 25% ησλ λέσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηελ Γηθαηνζχλε)(Grisso, 

2008). 

Οη Ritakallio, Kaltiala-Heino, Kivivuori & Rimpelä (2005) κειέηεζαλ 50, 569 

έθεβνπο, ειηθίαο 14- 16 εηψλ ζηελ Φηλιαλδία θαη βξήθαλ πσο ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ δηάθνξσλ αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη θαηάζιηςεο. 

Βέβαηα, ην δήηεκα είλαη πνιχ πην πεξίπινθν θαζφηη κεξηθέο δηαηαξαρέο θαίλεηαη πσο 

κεηψλνπλ ην ξίζθν εκπινθήο ζε έγθιεκα ελψ άιιεο ην απμάλνπλ κφλν φηαλ 

ζπλδπάδνληαη κε άιιεο. χκθσλα κε ηνπο Teplin, Abram, McClelland, Dulcan, & 

Mericle(2002), κεηαμχ 1829 λέσλ, ην 13% ησλ θαηαδηθαζκέλσλ αγνξηψλ θαη ην 

21,6% ησλ θνξηηζηψλ δηαγλψζηεθαλ κε θαηάζιηςε. Οη Beve I., Duchesne T., 

Rosenthal J., θαη ζπλεξγάηεο (2003) βξήθαλ πσο αλάκεζα ζε 248 λένπο δχν αλνηρηψλ 

θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ζην Σνξφλην, ην 17,3% έπαζρε απφ θαηάζιηςε θαη δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. Σέινο, νη Fazel, Doll, & Langstrom(2008) πξαγκαηνπνίεζαλ κεηά-

αλάιπζε  25 εξεπλψλ πνπ πεξηιάκβαλαλ ζπλνιηθά 13, 778 αγφξηα θαη 2, 972 

θνξίηζηα. Σν 10, 6% ησλ αγνξηψλ θαη ην 29,2% ησλ θνξηηζηψλ έπαζραλ απφ κείδνλα 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. 

Σα πνζνζηά είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ πιεζπζκνχ αθνχ γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Ακεξηθή ην πνζνζηφ θαηάζιηςεο ζηνπο λένπο δελ μεπεξλά ην 5-8%. 

Σα λέα θνξίηζηα ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο βξίζθνληαη ζε πην δπζρεξή ζέζε κε ηελ 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο λα είλαη νη πην ζπρλέο (Myers, Burket, Lyles, Lauren & 

Kemph, 1990. Timmons, Brown, Schulz S.C., et al., 1997). Οη Dixon, Howie & 

Starling(2004) αμηνιφγεζαλ 100 έθεβεο ελφο θέληξνπ θξάηεζεο ζην ίδλευ ηεο 
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Απζηξαιίαο. Σν 55% απηψλ δηαγλψζηεθαλ κε θαηάζιηςε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ππέθεξε απφ ηξεηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ελψ θάπνηεο θνπέιεο δηαγλψζηεθαλ κέρξη θαη 

κε νρηψ. 

Λίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ν αξηζκφο ηνπο φιν θαη απμάλεη(Fazel, 

Hope, O‟ Donnell, Piper & Jacoby, 2001). Oη Colsher, Wallace, Loeffelholz & Sales 

(1992) βξήθαλ φηη ζε επηά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζηελ Πνιηηεία ηεο Αηφβα, ην 

πνζνζηφ ησλ θξαηνπκέλσλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 πνπ δηαγλψζηεθαλ κε θαηάζιηςε 

ήηαλ 15%. Οη Murdoch, Morris, & Holmes(2008) αμηνιφγεζαλ 121 άηνκα άλσ ησλ 

55 εηψλ ζε δχν θπιαθέο ζηελ Αγγιία. Σν 48% ησλ αλζξψπσλ ζθφξαξαλ ζην ήπην 

ζηάδην θαηάζιηςεο ηεο Γεξηαηξηθήο Κιίκαθα Καηάζιηςεο (GDS) θαη ην 3% ζην 

ζνβαξφ. Οη Fazel, Hope, O‟ Donnell, Piper & Jacoby(2001) εμέηαζαλ 203 άηνκα ζε 

15 θπιαθέο ζηελ Αγγιία θαη Οπαιία κε ζπκκεηέρνληεο  ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ.  Σν 

πνζνζηφ θαηάζιηςεο άγγημε ην 30%, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

λεφηεξσλ θξαηνπκέλσλ. Οη πην ηζρπξέο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο εθδήισζεο 

θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη ην ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ε θησρή 

αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηνπο. Σε ζηηγκή ηεο έξεπλαο, ην 12% ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

βξηζθφηαλ ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή.  

Παξά ηελ ζπρλφηεηα θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κείδνλαο θαηαζιηπηηθήο 

δηαηαξαρήο, δελ έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ζεξαπείαο ζηελ θπιαθή( Johnson & 

Zlotnick, 2012) θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη πσο ηα θξηηήξηα έγθξηζεο 

ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα απνθιείνπλ πνιινχο αλζξψπνπο πνπ φκσο έρνπλ 

πξαγκαηηθή αλάγθε ζεξαπείαο(Edens, Peters & Hills, 1997). Δπίζεο, ππάξρεη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, εηδηθά ζε έλα πιαίζην φπσο νη 

θπιαθέο, επεξεάδεηαη απφ ηνπο ζνβαξνχο παξάγνληεο ηεο δπζπηζηίαο γηα 

νπνηαδήπνηε ιεθηηθή απνθάιπςε, ηηο εγγελείο άθακπηεο άκπλεο, ηνλ αλαιθαβεηηζκφ 

θαη ηηο ειιηπείο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Gusaak & Ploumis- Devick, 2004. 

Gussak, 2007). 

Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία εξεπλεηέο, έρνπλ εζηηάζεη ζηε ζεξαπεία κέζσ 

ηεο Σέρλεο(art therapy) θαζψο πξνζπεξλά ηα πξναλαθεξζέληα εκπφδηα θαη έρεη 

απνδεηρηεί κέζσ εξεπλψλ έλα ηζρπξφ ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν (Gussak, 2009. Johnson, 

2008. Gussak, 2007. Gussak, 2006. Meekums & Daniel, 2012. Gold, Assmus, 

Hjornevik, Qvale, Kirkwood, Hansen et al., 2014). Ζ δεκηνπξγηθή έθθξαζε ήηαλ 

αλέθαζελ παξνχζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη πνιινί ηξφθηκνη πεξλνχλ έλα 
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κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο δεκηνπξγψληαο (απφ ηελ αξραηφηεηα, ν εγθιεηζκφο 

απνηεινχζε ρξφλν έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα πνιινχο. Ο Πιάησλαο θαη ν 

σθξάηεο εκπλεχζηεθαλ θηινζνθηθά, νη ζθιάβνη κνλνκάρνη ζηε Πνκπεία πξηλ βγνπλ 

ζηελ αξέλα ζθάιηδαλ γθξάθηηη ζηνπο ηνίρνπο, ν Oscar Wilde θαηά ηελ δηάξθεηα 

θξάηεζεο ηνπ έγξαςε έλα εθ ησλ πην ζπγθινληζηηθψλ έξγσλ ηεο Παγθφζκηαο 

ινγνηερλίαο  ελψ ε εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ 

ζπγγξαθή πνηεκάησλ κεηέπεηηα). 

Γηα πνιινχο, απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο ην λα παξάγεη θαλείο Σέρλε ζπλδέεηαη 

επζέσο κε ηηο πξσηφγνλεο ελζηηθηψδεηο παξνξκήζεηο, φπσο ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε 

επηζεηηθφηεηα, νη νπνίεο φκσο αλ θαη αραιίλσηεο, ειέγρνληαη, πεξηνξίδνληαη θαη 

πνιιέο θνξέο ηηκσξνχληαη ζηελ πεξίπησζε έθθξαζεο ηνπο απφ ην ίδξπκα θξάηεζεο. 

ε απηφ ην ζεκείν επεκβαίλεη ε Σέρλε παξέρνληαο κηα απνδερηή «δηαθπγή»( Gusaak, 

2007. Hanes, 2005. Gusaak & Ploumis- Devick, 2004). 

Ο Gusaak(2006) εξεχλεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηεο 

Σέρλεο ζηελ άκβιπλζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, ζηελ βειηίσζε ησλ 

ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηε θνηλσληθνπνίεζε. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζε κηα 

θπιαθή ηεο Φιφξηληα θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή, 27 

επειέρζεζαλ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (παξαθνινχζεζαλ ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο 2 

κελψλ απφ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη  17 άηνκα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ(δελ 

παξαθνινχζεζαλ ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο). ηηο δχν νκάδεο, κε ηελ έλαξμε θαη ηελ 

ιήμε ηεο πεηξακαηηθήο πεξηφδνπ, δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην 

θαηάζιηςεο ηνπ Beck θαη λα θηηάμνπλ έλα ζρέδην κε έλαλ άλδξα λα θφβεη έλα κήιν 

απφ έλα δέληξν ην νπνίν αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ Κιίκαθα Δπίζεκσλ 

ηνηρείσλ Θεξαπείαο Σέρλεο(FEATS). Σα απνηειέζκαηα έδσζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ 

πεηξακαηηθή νκάδα είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ απφ φηη ε νκάδα ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθαλ 

ελζαξξπληηθά φρη κφλν ιφγσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη απφ ηα 

ιεγφκελα ησλ ςπρνιφγσλ, ππαιιήισλ θαη ζπγθξαηνχκελσλ. 

Άιιεο έξεπλεο, εκθαλίδνπλ ηελ ζεηηθή επίδξαζε ζηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ζηελ αθφκα θαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

ζεξαπεία(Gusaak, 2009). Παξφιν πνπ πνιιά είλαη ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ  

παξνπζηάδνπλ ελζαξξπληηθά ζηνηρεία ζηελ ζεξαπεία θαη ηελ άκβιπλζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο ζηξεο, ηεο 
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θαηάρξεζεο νπζηψλ θ.α. (Zlotnick, Najavits, Rohsenow & Johnson, 2003. Johnson & 

Zlotnick, 2012.  Mariamdaran & Ishak, 2014) ε αμία ησλ δεκηνπξγηθψλ 

πξνγξακκάησλ είλαη πνιππξηζκαηηθή, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλεο επθαηξίεο 

ζεξαπείαο, εθπαίδεπζεο, μεθνχξαζεο θαη εχξεζεο λέσλ ελδηαθεξφλησλ. Πνιιέο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ζε 

θξαηνχκελεο πνπ είραλ ππνζηεί παηδηθή, ζεμνπαιηθή θαη ςπρνινγηθή βία, ζε 

αλζξψπνπο πνπ αληηκεηψπίδαλ πξνβιήκαηα απφ ηελ ρξήζε νπζηψλ ή άιιεο δπζθνιίεο 

ιφγσ ςπρηθψλ ή νξγαληθψλ πξνβιεκάησλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζεξαπεία κέζσ ηεο 

Σέρλεο θαίλεηαη βνεζεηηθή θαη ζε άιινπ ηχπνπ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φπσο ησλ 

γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ πνπ βηψλνπλ ηνλ ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ(Ferszt, Hayes, 

DeFedele & Horn, 2004). Ο ζρεδηαζκφο νπηηθψλ εηθφλσλ θέξλεη θαηαπηεζκέλα 

αηζζήκαηα ζηελ επηθάλεηα θαη βνεζά ηνπο ηξνθίκνπο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο ηεο 

δσήο ησλ θπιαθψλ. Σνπο πξνζθέξεη κηα ζεξαπεπηηθή θαη κε θαηαζηξνθηθή 

απειεπζέξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη παξέρεη έλα «θξπθφ ζεξαπεπηηθφ φπιν» 

γηαηί κπνξεί λα «θξχςεη» ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη άλζξσπνη λα 

εθθξαζηνχλ ρσξίο ηνλ παξακηθξφ θφβν αληηπνίλσλ απφ ην πεξηβάιινλ( Johnson, 

2008). 

Παξάιιεια, πξνζθέξεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή επθαηξία εθπαίδεπζεο. Οη 

άλζξσπνη ελζαξξχλνληαη λα δνπλ ηνλ θφζκν κε λέα νπηηθή φρη κφλν κέζσ ησλ έξγσλ 

ηνπο αιιά θαη κέζα απφ ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ έξγσλ άιισλ, απνθηνχλ πνιππνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε, αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. Τπάξρεη ιφγνο λα πηζηεχεηαη πσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ζηεξίδνληαη απζηεξά ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, είλαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ κείσζε ηεο ππνηξνπήο ζε ζρέζε κε ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ Σέρλε θαη ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη απηφ 

γηαηί θαίλεηαη πσο πξνζθέξνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ελζαξξχλνπλ ηελ απηνλνκία 

θαη εζσηεξηθή δχκσζε ε νπνία θαη νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζε. 

Σέινο, νθείινπκε λα ηνληζηεί πσο ηα νθέιε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εθηείλνληαη πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο θπιαθήο. ηελ παξνχζα 

πεξίπησζε κπνξνχκε λα έρνπκε δηπιφ φθεινο : ζεξαπεπηηθφ θαη ζπλάκα επαθή κε 

ηελ επξχηεξε Κνηλφηεηα, φπσο πξνηάζεθε ζην πξψην θεθάιαην. πκπιεξψλνπκε 

ινηπφλ πσο ν δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Κνηλφηεηαο- θπιαθήο δηεπθνιχλνληαο ηελ 

κεηέπεηηα επαλέληαμε, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα 
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εθζέηνπλ ηα έξγα ηνπο ζε κνπζεία θαη γθαιεξί (ηέηνηα ζπλεξγαζία πθίζηαηαη κεηαμχ 

ηεο θπιαθήο ηνπ Frackville θαη ηνπ Μνπζείνπ Σέρλεο ηεο Φηιαδέιθεηαο). 

 

 

1.3. Άγρνο θαη παξεκβάζεηο 

 

O εγθιεηζκφο είλαη γεληθψο παξαδεδεγκέλν, πσο απνηειεί κηα ππεξβνιηθά 

έληνλα ζηξεζνγφλν εκπεηξία. Σφζν ε θχζε φζν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ εγθιεηζκνχ 

πξνθαινχλ πνιχ ζπρλά αξλεηηθά ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα, κε πην ζπλεζηζκέλα ην 

άγρνο, θαη ηελ θαηάζιηςε ζηελ νπνία ήδε αλαθεξζήθακε. Οη άλζξσπνη κε ην πνπ 

βξεζνχλ θξαηνχκελνη ζε θάπνην θαηάζηεκα θξάηεζεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαλέλαλ απνιχησο έιεγρν( ην 

θαγεηφ, ην ινπηξφ, ε ςπραγσγία θ.α. νξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ην 

πξφγξακκα ηεο θπιαθήο), πξέπεη λα ππνκείλνπλ ηνλ ππεξπιεζπζκφ, ηελ βία, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ηνπο θαη πάξα πνιιά άιια ηα νπνία είλαη γλσζηφ 

πσο πξνθαινχλ έληνλν ςπρνινγηθφ ζηξεο(Steyn & Hall, 2015). 

Ζ αίζζεζε απψιεηαο ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, εληείλεη θαη απμάλεη ην 

ζηξεο (απηφο ν ηζρπξηζκφο ζπλάδεη κε έξεπλεο θαη ζεσξίεο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν 

αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο πνπ πηζηεχεη θάπνηνο φηη αζθεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, 

ιεηηνπξγεί σο ηζρπξή δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή). Πξάγκαηη, ζε κηα γπλαηθεία 

θπιαθή ζηελ Πνιηηεία ηεο Σδφξηδηα ησλ ΖΠΑ, κέζα απφ έξεπλα 73 θξαηνπκέλσλ, 

βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ, ηνπ ζηξεο θαη 

άιισλ θπζηθψλ ζπκπησκάησλ. Σν ίδην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζεκείσζε 

θαη κηα αληίζηνηρε έξεπλα ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο αλδξψλ επίζεο ζηελ Πνιηηεία ηεο 

Σδφξηδηα(Ruback, Carr & Hopper, 1986. Ruback & Carr, 2006).  

O ππεξπιεζπζκφο (είηε πξνζσξηλφο είηε παξαηεηακέλνο) έρεη απαζρνιήζεη 

ηδηαίηεξα ηελ έξεπλα θαη έρνπλ εμαθξηβσζεί νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ςπρηζκφ (D‟ 

Atri & Ostfeld, 1975. Farbstein & Wener, 1982. Cox, Paulus & McCain, 1984. 

Zimring , Munyon & Ard, 1988. Sharkey, 2010. Huey, 2005. Brivik, 2005). Οη Cox, 

Paulus & McCain(1984) κειέηεζαλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζηνπο 

ηξνθίκνπο ησλ θπιαθψλ ηνπ Illinois, ηνπ Mississippi, ηεο Oklahoma θαη ηνπ Texas. Ο 

ππεξπιεζπζκφο γεληθά θάλεθε λα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε παζνινγία. Μάιηζηα 

θαηέιεμαλ πσο νη πξσηαξρηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νθείινληαη ζηελ γλσζηηθή 

έληαζε θαη ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ν ππεξπιεζπζκφο.  
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Δπίζεο, θαίλεηαη πσο είλαη πνιχ πηζαλφλ ν ππεξπιεζπζκφο λα απμάλεη ην 

ζηξεο ηνπ εγθιεηζκνχ, απμάλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ θφβν ιφγσ ηεο ζπλερήο 

παξνπζίαο ηφζσλ αγλψζησλ αλζξψπσλ (Sharkey, 2010). Καηά ηελ γλψκε καο, ν 

ππεξπιεζπζκφο απνηειεί ην πην ζνβαξφ απφ ηα «δεηλά ηνπ εγθιεηζκνχ»  πνπ έρνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ νη άλζξσπνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξάηεζε ηνπο. ηηο θπιαθέο 

ηνπ Ηιιηλφηο, Μηζζηζηπί, Οθιαρφκα θαη Σέμαο, φηαλ απμήζεθε ν πιεζπζκφο, ν 

απηνθηνληθφο δείθηεο απμήζεθε επίζεο θαηά ηξεηο θνξέο(Cox, Paulus & McCain, 

1984). χκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ Sykes θαη Goffman, είλαη ινγηθφ λα αλακέλνπκε 

πεξηζζφηεξεο απηνθηνλίεο  φζν πην «απφιπηεο» θαη απνζηεξεηηθέο είλαη νη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο θαη ην ίδξπκα. Βέβαηα, ν ππεξπιεζπζκφο θαίλεηαη φηη απνηειεί πνιχ πην 

ηζρπξή πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή απφ φζν είρε εθηηκεζεί, δηαπηζηψζεθε κάιηζηα πσο 

αθφκα θαη ζε θπιαθέο κε ρακειφ επίπεδν θχιαμεο αιιά ππεξπιεζείο, ν 

απηνθηνληθφο δείθηεο πιεζίαδε ηνλ αληίζηνηρν ησλ θπιαθψλ πςίζηεο 

αζθαιείαο(Huey and McNaulty, 2005). Οη  D‟ Atri & Ostfeld (1975) βξήθε πσο νη 

ηξφθηκνη πνπ δνχζαλ ζε θπιαθέο κε ππεξπιεζπζκφ ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δνχζαλ 

κφλνη ηνπο ζην θειί, είραλ απμεκέλνπο θπζηνινγηθνχο δείθηεο πνπ ππνδειψλνπλ 

ζηξεο φπσο γηα παξάδεηγκα, θαξδηαθφ παικφ θαη ζπζηνιή/ δηαζηνιή πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο. Δίλαη γλσζηφ πσο νη ππφδηθνη ραξαθηεξίδνληαη απφ εληνλφηεξν ζηξεο θαη 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ςπρηθψλ αζζελεηψλ(Gunn, Maden, Swinton,1991. 

Birmingham, Mason & Grubin, 1998). Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ηνπ ζηξεο είλαη ε αβεβαηφηεηα ηεο πνηλήο. Οη ππφδηθνη έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην απξνζδηφξηζην ηεο πνηλήο θαη άξα ηελ άγλνηα ηνπ ρξφλνπ 

παξακνλήο ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο. Μάιηζηα, ν παξάγνληαο απηφο φρη κφλν 

απμάλεη ην ζηξεο αιιά θαη ηελ βία κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ(ε αβεβαηφηεηα γηα ην 

κέιινλ είρε αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηνλ Freud)(Watt F., Tomison A. & Torpy D., 

1993). 

Οη Hassan, Birmingham, Harty, Jarrett, Jones, King θαη ζπλεξγάηεο (2011), 

πξνζπάζεζαλ λα αληρλεχζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ. Παξαηήξεζαλ φηη ηα επίπεδα ηνπ 

ζηξεο ηελ πξψηε εβδνκάδα παξακνλήο ζηελ θπιαθή ήηαλ πνιχ πςειφ θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν ήηαλ πσο ηα ζπκπηψκαηα ζηξεο δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηνπο ςπρηθά 

λνζνχληεο. Με ηελ πάξνδν ησλ εκεξψλ ηα ζπκπηψκαηα κεηψλνληαη αιιά κφλν ζηνπο 

θαηαδηθαζζέληεο. Οη ππφδηθνη εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ πςειφ ζηξεο θαη κάιηζηα 

ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη. Ζ αβεβαηφηεηα ηεο έθβαζεο ηεο δίθεο, ην 
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κέγεζνο ηεο πηζαλήο θαηαδηθαζηηθήο πνηλήο, νη ζπρλέο επαθέο κε δηθεγφξνπο θιπ, 

ίζσο είλαη νη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηφ. 

Οη Harding & Zimmermann (1989) ζπλέθξηλαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην GHQ, 

ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε 208 ππνδίθσλ κίαο θπιαθήο ζηε Γελεχε, ηελ 10
ε
  θαη ηελ 60

ε
 

κέξα ηεο θξάηεζεο ηνπο. ηελ 60
ε
 κέξα ην GHQ έδεημε κηα ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή 

κείσζε ζηελ ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ εθηφο ηεο θαηάζιηςεο.  

νβαξφο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ην ζηξεο είλαη ε θπιάθηζε κε κεγάιε πνηλή γηα 

πξψηε θνξά. Οη  MacKenzie & Goodstein(1985) βξήθαλ πσο κεηαμχ ησλ 

θξαηνπκέλσλ, νη άλζξσπνη πνπ δελ είραλ θαηαδηθαζηεί ζην παξειζφλ θαη είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ καθξφρξνλε πνηλή βίσλαλ ην κεγαιχηεξν ζηξεο απφ φινπο. 

ηελ έξεπλα ησλ Reinhardt &  Rogers(1998), εθείλνη πνπ θξαηνχληαλ γηα πξψηε 

θνξά βίσλαλ επίζεο εληνλφηεξν ζηξεο απφ φηη εθείλνη πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο. Όπσο θαη λα έρεη, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ 

θαηαδεηθλχνπλ πσο ε πξψηε πεξίνδνο θξάηεζεο είλαη ε πην ζηξεζνγφλνο. 

Αλεμαξηήηνπ ηνπ ρξφλνπ θαηαδίθεο θαη πξνεγνχκελεο θπιάθηζεο, ην ζηξεο είλαη πην 

έληνλν ηελ πξψηε πεξίνδν(Wormith, 1984. MacKenzie & Goodstein, 1985). 

Δθηφο απφ ηελ πξψηε πεξίνδν θξάηεζεο, ε πξψηε πεξίνδνο κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε επίζεο απνηειεί κηα πεξίνδν πςεινχ θηλδχλνπ. Λίγεο έξεπλεο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ πξφζθαηα απνθπιαθηζζέλησλ. Σν πςειφ 

πνζνζηφ απηνθηνληψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ηνλ πξψην θαηξφ, θαλεξψλεη ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε θξνληίδαο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ Joukamaa(1998) ζπλέθξηλε ην 

πνζνζηφ ζαλάηνπ κεηαμχ ησλ πξφζθαηα απνθπιαθηζζέλησλ θαη ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ γηα 7 ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο κφιηο ην 3,4% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ έλαληη ηνπ 13,2% ησλ απνθπιαθηζζέλησλ, έραζαλ ηελ  δσή ηνπο.  

Οη πην πηζαλέο αηηίεο κε θπζηθνχ ζαλάηνπ αλαθέξνληαη κέζα απφ ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ε ππεξβνιηθή δφζε(Krinsky, Lathrop, Brown, Nolte, 1996. 

Farrell & Marsden, 2007. Merrall, Kariminia & Binswanger, 2010. Christensen, 

Hammerby, Smith, et al., 2005. Sungwoo, Levanon, Parvez, Luther, Mavinkurve, 

Binswanger et al., 2011) κε ηηο δχν έσο ηέζζεξηο πξψηεο εβδνκάδεο λα απνηεινχλ ηηο 

πην θξίζηκεο. Λνγηθφ επφκελν, πνιινί επηζηήκνλεο λα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ 

πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην ζηξεο θαηά ηελ δηάξθεηα θξάηεζεο. Γηα λα αληαπεμέιζνπλ 

ζε απηήλ ηελ δχζθνιή θάζε νη θξαηνχκελνη αλαπηχζζνπλ «κεραληζκνχο 

αληηκεηψπηζεο». Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αλαθνξά ζε φιεο εθείλεο ηηο 

πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν γηα λα 
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αληηκεησπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αμηνινγεί σο ζηξεζνγφλεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη 

πεξηζζφηεξν εθνχζηα θαη ζπλεηδεηή. Οη Lazarus & Folkman(1984), νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ, νξίδνπλ ηνπο 

«κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο» ζαλ ηηο “δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο γλσζηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζπάζεηεο λα αληαπεμέιζεη ην άηνκν ζε ζπγθεθξηκέλεο εμσηεξηθέο 

ή /θαη εζσηεξηθέο απαηηήζεηο πνπ απνηηκψληαη σο ππεξβαίλνπζεο ησλ πφξσλ 

ηνπ”(ζει. 141). 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ απνηειεί απιά κηα πξνζπάζεηα «λα κάζσ ηη πξέπεη λα 

θάλσ» αιιά απαηηεί κία „επέιηθηε‟ αμηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ. Δίλαη πξνθαλέο απφ ηνλ νξηζκφ πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν 

πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο κεηαβιεηέο. ε γεληθέο γξακκέο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

«κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο» ζεσξείηαη σο άκεζν απνηέιεζκα κίαο εθ ησλ δχν 

θπξίσλ επηινγψλ πνπ ζα θάλεη ην άηνκν φηαλ έξζεη αληηκέησπν κε κία ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε : 1)ζα ελεξγήζεη απεπζείαο 2)ζα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαιεί ε θαηάζηαζε.Ζ πξψηε επηινγή είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε «κεραληζκφ 

εζηηαζκέλν ζην πξφβιεκα» (problem- focused coping) θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ νη νπνίεο αιιάδνπλ ηελ ζηξεζνγφλν ζρέζε πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αηφκνπ.  Ζ δεχηεξε επηινγή 

ζηνρεχεη ζηε ξχζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην 

ζηξεο. Δίλαη γλσζηή σο «κεραληζκφο εζηηαζκέλν ζην ζπλαίζζεκα» θαη πξνζπαζεί λα 

απνθχγεη ην ζηξεζνγφλν παξάγνληα επαλαμηνινγψληαο ηνλ γλσζηηθά ή/ θαη 

αζρνινχκελνη κε ζεηηθέο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο(Mohinν, Kirchner 

& Forns, 2004). Σέινο ε ηξίηε επηινγή έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ 

λα απνθχγεη λα αληηκεησπίζεη ηειείσο ηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα θαη φλνκάδεηαη 

«απνθεπθηηθφο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο» ή «avoidance-focused coping». 

Οη Gullone, Jones & Cummins(2000) ζηελ έξεπλα ηνπο βξήθαλ πσο ν 

κεραληζκφο εζηηαζκέλνο ζην ζπλαίζζεκα θαη απηφο ηεο απνθπγήο ήηαλ νη πην ζπρλνί 

κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ. Δπίζεο βξήθαλ πσο, φζν απμάλεη ν ρξφλνο παξακνλήο ζην 

θαηάζηεκα θξάηεζεο  ηφζν απμάλεη θαη ε ρξήζε κεραληζκψλ εζηηαζκέλσλ ζην 

πξφβιεκα. Σέινο, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ βξήθαλ κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο πνηλήο 

θαη ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθήο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, ζπκθσλεί κε ηα 

απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξεο έξεπλαο ησλ Reed, Alenazi & Potterton(2009) πνπ 

βξήθαλ πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ λα εθηίζνπλ κηθξή πνηλή ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο 
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νξζνινγηθέο ζηξαηεγηθέο ελψ εθείλνη πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κεγάιεο πνηλέο 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα. 

Δπίζεο, ν κεραληζκφο εζηηαζκέλνο ζην ζπλαίζζεκα θαη ν απνθεπθηηθφο, 

ζπζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο θαη αξλεηηθά κε ηελ 

απηφεθηίκεζε, ελψ ν κεραληζκφο εζηηαζκέλνο ζην πξφβιεκα ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε 

ηελ απηνεθηίκεζε θαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Σα απνηειέζκαηα 

ηνπο ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ θαηέιεμαλ πσο ν νξζνινγηθφο 

κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο είλαη βνεζεηηθφο ελψ ν απνθεπθηηθφο θαη ν εζηηαζκέλνο 

ζην ζπλαίζζεκα θαζηζηνχλ ην άηνκν πην δπζπξνζαξκνζηηθφ(Roger, Jarvis & 

Najarian, 1993). ε γεληθέο γξακκέο, νη κεραληζκνί πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα 

δηαηεξήζεη θαιή ςπρνινγηθή πγεία ζεσξνχληαη βνεζεηηθνί ελψ εθείλνη πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, αλαπνηειεζκαηηθνί.  

Αθφκα θαη ζηνπο εθήβνπο (νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξν ζηξεο εθείλε 

ηελ πεξίνδν θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ρσξίο λα έρνπλ θαλ αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο) θαίλεηαη πσο ε νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε βνεζά λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο επεμία ελψ απνθεπθηηθέο ζηξαηεγηθέο απμάλνπλ ην ξίζθν 

εθδήισζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ(ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνπο ελήιηθεο) 

( Tilson & Seeley, 1990. Ireland, Bousteada & Ireland, 2005). 

ην πιαίζην ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά 

πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ρξήζε νξζνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ αθξηβψο 

δηφηη είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο. ηελ νπζία απηέο νη ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ 

έλαλ επξχηεξν κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο πνπ επηηξέπεη ηα άηνκα λα επηιέμνπλ θαη λα 

παξάγνπλ έλα ζχλνιν απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

πξνάγεη ηελ ςπρηθή ηνπ επεμία  

    Οη Βiggam & Power(2002) αλέιαβαλ 46 λεαξνχο θξαηνχκελνπο ειηθίαο 16 έσο 21 

εηψλ ζηελ θσηία πνπ βξίζθνληαλ ζε θξίζηκε θαηάζηαζε( είραλ απνπεηξαζεί λα 

απηνθηνλήζνπλ, είραλ δερηεί έληνλν εθθνβηζκφ θιπ). Οη 23 απνηέιεζαλ ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη νη ππφινηπνη 23 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη ζπλαληήζεηο ηνπο 

ήηαλ ζπλνιηθά 5 θαη δηεξθνχζαλ 90 ιεπηά. Ζ κειέηε έδεημε πσο αθφκα θαη έλα 

ζχληνκν πξφγξακκα παξέκβαζεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Μάιηζηα, ελψ 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη λένη ζθφξαξαλ ζε ήπην επίπεδν θαηάζιηςεο,, 

κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο ζθφξαξαλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Σν ίδην ίζρπζε θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ άγρνπο. Σνπλαληίνλ, ε νκάδα ειέγρνπ εμαθνινχζεζε λα βηψλεη 

ηνλ ίδην βαζκφ ζπκπησκάησλ ηφζν γηα ηελ θαηάζιηςε φζν θαη γηα ην άγρνο. Οη 
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Lindforss & Magnusson(1995) δήισζαλ απξφζκελα επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 10 ζπλαληήζεσλ πνπ έθηηαμαλ. Απφ ηα 

30 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, δψδεθα κήλεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπο, ην 53% (δειαδή 16 άηνκα) δηέπξαμε μαλά αδίθεκα πνπ ηνπο νδήγεζε πίζσ ζηελ 

θπιαθή. Απφ ηελ αληίζηνηρε νκάδα ειέγρνπ, εθείλνη πνπ επέζηξεςαλ ζηελ θπιαθή 

έθηαζαλ ηα 22 άηνκα ή αιιηψο ην 76%.   
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                    2. Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

  Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν παγθφζκηνο αξηζκφο 

θξαηνπκέλσλ απμάλεη ζπλερψο. Ζ Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα δελ ζα κπνξνχζαλ λα  

μεθεχγνπλ απφ ηνλ θαλφλα πιελ νξηζκέλσλ, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία, πνπ 

κεηψλνπλ απφ ην 2004 πξννδεπηηθά ηνλ αξηζκφ, θαη ε νπεδία, Ηζπαλία, Ρνπκαλία, 

Πνισλία, Φηιαλδία, Δζζνλία, Βνπιγαξία θαη Μνιδαβία πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζεκεηψλνπλ κηθξέο επηηπρείο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Απελαληίαο, ε 

Διιάδα, ε Αγγιία, ε εξβία, ε FYROM, ε Γαιιία, ε Σζερία, ε Κξναηία θαη ε 

Αιβαλία, απμάλνπλ ζηαζεξά θάζε ρξφλν ηνλ πιεζπζκφ ησλ θπιαθψλ ηνπο(Istitute for 

Criminal Policy Research, 2015). 

ηελ Διιάδα ην 1979 ν αξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ αλεξρφηαλ ζε 2.815 άηνκα. Σν 

1980 έθηαζε ηα 3.191 άηνκα θαη κε ην πέξαο ηεο δεθαεηίαο ν αξηζκφο είρε απμεζεί 

παξαπάλσ απφ 1/3. Σελ δεθαεηία ηνπ 2000 ππήξραλ 7.625 άηνκα θαη ην 2010 

θηάζακε ηα 11.364. Σν 2014 ζηνηρεία ζέινπλ λα έρνπκε μεπεξάζεη ηα 12.700.(Istitute 

for Criminal Policy Research, 2015;www.tanea.gr; Παπαδάθεο Κ. epda.gr). 

Ζ εμαηξεηηθά ξαγδαία αχμεζε κπνξεί κφλν λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα καο αλαγθάζεη 

λα ζθεθηνχκε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σν 1979 ινηπφλ, ζπλαληάκε 2,815 

άηνκα παξφιν πνπ ηφηε ε λνκνζεζία ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο απζηεξφηεξε ( ν 

παξαβάηεο γηα παξάδεηγκα θπιαθίδνληαλ γηα πνηλή άλσ ησλ 18 κελψλ ελψ ζήκεξα 

ην φξην αλαζηνιήο θαη κεηαηξνπήο ηεο πνηλήο είλαη ζηα 3 ρξφληα-άξζξν 82 θαη άξζξν 

99 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα- θαη ε έθεζε δελ είρε αλαζηέιινπζα δχλακε ζηηο 

θαθνπξγεκαηηθέο θαηαδίθεο). Δπίζεο, ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξείηαη αχμεζε 

ζηηο εηήζηεο ππνζέζεηο θαηαδίθεο κε κεγάιεο πνηλέο. Σν 1990 έσο ην 2006 ππήξμε 

αχμεζε ησλ θαηαδηθαζζέλησλ θαη πξνθπιαθηζζέλησλ θαηά 52,6% θαη θαηά 1337% 

ζηελ παξακνλή ζηα θέληξα θξάηεζεο. Αξθεί λα αλαθεξζεί κφλν φηη ην 2006, ν 

αξηζκφο ησλ πνηλψλ ελφο έηνπο θαη άλσ, άγγημε εθείλνλ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ζ ρψξα 

καο, θαηέρεη πξσηηά ζηελ απνλνκή απζηεξψλ πνηλψλ, ην πνζνζηφ θαηαδίθεο κε 20 

ρξφληα θαη άλσ αγγίδεη ην 18,6% θαη κε ηζφβηα θάζεηξμε ην 10,4%(Cheliotis, 2012. 

Καξακαλψιε Δ.2016).Απφ ην 1990, ε πιεηνςεθία ησλ πνηλψλ αθνξνχζε ππνζέζεηο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ην έηνο 2006, ην 32,3% ησλ θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ελέπηπηαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Δλψ ζε γεληθέο γξακκέο ην πνζνζηφ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηίνπλ πνηλέο ή θξαηνχληαη πξνζσξηλά γηα παξαβάζεηο ηνπ 

λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ θηάλεη ην 45%( Σν 94,2% απηψλ αθνξνχζε ηελ θαηνρή θαη 
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εκπνξία κηθξνπνζνηήησλ  θαη ην 44,9% απηψλ ήηαλ θαη νη ίδηνη ρξήζηεο).Σν 1980 ην 

πνζνζηφ έθηαλε κφιηο ην 7,6% θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ην 14,2%.(Cheliotis, 2012. 

Παπαδάθεο, 2012). Οη ππφδηθνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ θξαηνπκέλσλ θαη νη μέλεο εζληθφηεηεο πιεηνςεθνχλ. 

Σελ δεθαεηία 1996-2006, ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ εζληθφηεηνο πιελ ηεο 

ειιεληθήο πνπ θαηαδηθάζηεθαλ, απμήζεθε θαηά 140.5% ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ε 

αχμεζε ήηαλ κφιηο 15,8%. Ζ ρψξα καο έρεη ην ηξίην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κεηαλαζηψλ θξαηνπκέλσλ ζηελ Δπξψπε κε ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Διβεηία λα 

θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε θαη ηελ δεχηεξε ζέζε αληίζηνηρα(Cheliotis, 2012. 

Παπαδφπνπινο,2012. Istitute for Criminal Policy Research, 2015). Γελ πξνθαιεί 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη θξαηνχκελνη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη αλαιθάβεηνη 

θαη ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο θαη νη αλεπάγγειηνη θαη ρεηξψλαθηεο θζάλνπλ ην 70%. 

Σα ζηνηρεία εγείξνπλ ζνβαξά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Δλ ζπληνκία, 

ηα πην πξνθαλή θαηά ηελ γλψκε καο, είλαη ηα εμήο : Ση νδήγεζε ζηελ απζηεξνπνίεζε 

ησλ πνηληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ εγθιεηζκνχ πνπ 

παξαηεξνχκε ζηελ ρψξα καο (αιιά θαη δηεζλψο) ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο; Σν γεγνλφο 

φηη νη κεηαλάζηεο θαη γεληθψο νη άλζξσπνη ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

ππεξεθπξνζσπνχληαη ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, κήπσο ζέηεη δήηεκα ηαμηθνχ 

θξηηεξίνπ ζηνλ εγθιεηζκφ;   αθψο, ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε απφ ην 1980 θαη 

κεηά, φζνλ αθνξά ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ζπλέβαιαλ 

ηφζν ζηνλ ππεξπιεζπζκφ ησλ θπιαθψλ φζν θαη ζηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο.  

Μεγάινο ιφγνο ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα παξάδεηγκα, γηα ην πνιππαζέο 

άξζξν 82 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3904/2010) 

πνπ αθνξά ηελ κεηαηξνπή ηεο πνηλήο ζε θνηλσθειή εξγαζία. Μέρξη ζήκεξα, ν 

ζεζκφο δελ έρεη ηχρεη ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα έπξεπε αθελφο ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο 

ηεο έθδνζεο θαλνληζηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ έζεηε ηνλ λφκν αλελεξγφ γηα 6 

ρξφληα θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ζε επίπεδν πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Δπίζεο, 

γηα ηελ δπζθακςία ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ έλαληη αιινδαπψλ, ζε δεηήκαηα φπσο ην 

εχξνο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο. ε γεληθέο γξακκέο, 

ζα κπνξνχζε λα είλαη άμην απνξίαο γηαηί έλα θξάηνο, παξά ηηο ζπρλέο λνκνζεηηθέο 

πξνζπάζεηεο δελ θαηαθέξλεη λα απνζπκθνξήζεη ηα θέληξα ζσθξνληζκνχ(επί 

ππνπξγίαο θ. Υαηδεγάθε, εμαγγέιζεθαλ κέηξα γηα πεξίπνπ 5.000 απνθπιαθίζεηο θαη 

ην απνηέιεζκα δελ έθεξε πάλσ απφ 800. Σα εθ λένπ κέηξα ηνπ θ. Καζηαλίδε ην 2009 
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θαη ησλ ππνινίπσλ ηα επφκελα έηε έθεξαλ πάιη θησρφ απνηέιεζκα) 

(ministryofjustice.gr; Κιηάλεο, 2012. Κσζηφπνπινο, Φαξξά θαη Φαξξάο, 2014). Ζ 

ππεξθφξησζε ησλ θπιαθψλ θαηά πνιινχο απνηειεί κνξθή βαζαληζηεξίνπ, βιάπηεη 

ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη πξνζβάιεη αλαληίξξεηα ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα ηα νπνία θαηνρπξψλoληαη ηφζν ζηα άξζξα 5 πξγ, 5 θαη 7 πξγ. 2 ηνπ 

Διιεληθνχ πληάγκαηνο φζν θαη ζην άξζξν 3 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ 

Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ(ΔΓΑ) (www.hellenicparliament.gr.www.unhcr.gr. Μπνδηλάθε, 2003). 

Απφ ην 2001 έσο ην 2014 έρνπλ εθδνζεί θαηά ηεο Διιάδνο 53 θαηαδηθαζηεθέο 

απνθάζεηο γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3, νη 44 αθνξνχλ ηα έηε απφ ην 2009 θαη κεηά. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 θαη πάιη, ην θξάηνο ρξεψζεθε κε 132.000 γηα παξαβίαζε ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ εηο βάξνο 13 νξνζεηηθψλ θξαηνπκέλσλ((application no. 20378/13). Σν 

ζχλνιν ηνπ πνζνχ απνδεκηψζεσλ θαη δηθαζηηθψλ εμφδσλ γηα απηά ηα έηε πιεζίαζαλ 

ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ!(Ρνπζηά, 2014 ). 

      Έλα άιιν γεγνλφο ζην νπνίν πξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη ην 30% ησλ ππνδίθσλ. 

ην άξζξν 6 πξγ. 2 ηεο ΔΓΑ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά « Παν ππόζωπον 

καηηγοπούμενον επί αδικήμαηι ηεκμαίπεηαι όηι είναι αθώον μέσπι ηηρ νομίμος αποδείξεωρ 

ηηρ ενοσήρ ηος», ζηνλ δε Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο(ΥΘΓΔΔ) αλαθέξεηαη «Κάθε καηηγοπούμενορ ηεκμαίπεηαι όηι είναι αθώορ μέσπι 

αποδείξεωρ ηηρ ενοσήρ ηος ζύμθωνα με ηον νόμο». Δπνκέλσο, αλαξσηηψκαζηε, δελ ζα 

έπξεπε γηα έλαλ ιφγν παξαπάλσ, νη ππφδηθνη λα δνπλ ζε ζπλζήθεο ζπκβαηέο κε ηελ 

πηζαλή αζσφηεηα ηνπο; Κπξίσο φκσο, απηφ ην 30% ππνδίθσλ, θαλεξψλεη πσο ην «έζραην 

κέηξν» ηνπ λφκνπ εθαξκφδεηαη κε πεξίζζεηα επθνιία(Παπαδάθεο Δ., 2011). Θχκαηα 

απηήο ηεο απζαηξεζίαο  θαη φρη κφλν, είλαη νη ελδεείο θαη νη αδχλακνη. Οη ηνμηθνκαλείο 

φπσο αλαθέξζεθε απνηεινχλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθιείζησλ θαη 

πνιιέο θνξέο θαηαδηθάδνληαη κε πνιχ κεγάιεο πνηλέο. ηελ ρψξα καο, ηπγράλεη 

νξηζκέλεο θνξέο ε θαηνρή κηθξνπνζφηεηαο θάλλαβεο λα ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ φηη 

ε θαηνρή κηθξνπνζφηεηαο εξσίλεο(Lambropoulou, 2003). 

   ε αθφκα δπζθνιφηεξε ζέζε θαίλεηαη πσο βξίζθνληαη νη κεηαλάζηεο. χκθσλα κε 

ηνπο θαθέινπο ηεο αζηπλνκίαο γηα ηα έηε 2000-2006, ν δείθηεο ησλ αιινδαπψλ αλάκεζα 

ζε απηνχο πνπ ζπλειήθζεζαλ γηα θάπνην παξάπησκα είλαη 1,6 θνξέο πςειφηεξνο απφ 

ησλ εκεδαπψλ. Δληνχηνηο, ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί ππφ θξάηεζε αιινδαπφο είλαη 7,9 

θνξέο πςειφηεξε ζε ζρέζε κε Έιιελα. Σν ίδην παξαηεξνχκε θαη ζε αδηθήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά. Δλψ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηα ζσθξνληζηηθά 

http://www.unhcr.gr/
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θαηαζηήκαηα αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ θξαηνχληαλ ιφγσ παξάβαζεο ηνπ λφκνπ πεξί 

λαξθσηηθψλ ην 40,7% ήηαλ αιινδαπνί, ζηα αληίζηνηρα αζηπλνκηθά αξρεία νη ζπιιήςεηο 

αιινδαπψλ δελ ππεξέβαηλε ην 10,9%.(Cheliotis & Xenakis, 2010).Καηάθνξε παξαβίαζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αιινδαπψλ, απνηειεί ε ππέξβαζε ηνπ αλψηεξνπ λφκηκνπ 18κελνπ 

θξάηεζεο, έσο φηνπ δηεπζεηεζεί ε απέιαζε ηνπο, ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο(Cheliotis, 2013). Αο ηνληζηεί πσο ην 18κελν θξάηεζεο πξνβιέπεηαη κεηά απφ 

ηξνπνινγίεο ηνπ λφκνπ 3772/2009 γηα ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, ν κέζνο φξνο θαλνληθά δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ην εμάκελν. 

Ζ Πνηληθή Γηθαηνζχλε θαη ε ζηάζε ησλ πνιηηψλ βξίζθνληαη ζε δηαιεθηηθή 

ζρέζε. Σα ηειεπηαία 20-30 ρξφληα παξαηεξείηαη επίζεο έληνλε ηηκσξεηηθή ζηάζε κε ηελ 

απαίηεζε πην ζθιεξψλ πνηλψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ(Εαξαθσλίηνπ, 2008).Άιιεο 

πάιη έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ πσο ε θνηλή γλψκε ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν «επηιεθηηθά 

ηηκσξεηηθή θαη επηιεθηηθά ζπκπνλεηηθή αλάινγα ηηο ζπλζήθεο»(Applegate, Cullen, 

Fisher & Vander, 2000; Stalans, 2002). Όπσο φκσο θαη λα έρεη, ζε απηφ πνπ ζπκθσλνχλ 

νη επαίνληεο είλαη πσο ν θφζκνο αγλνεί ζπζηεκαηηθά ηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα, ηελ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο (Maruna & 

King, 2004). Καηά ηελ γλψκε καο, ίζσο ε έιιεηςε γλψζεο θαη ελεκέξσζεο ηίζεηαη σο 

νξφζεκν ηεο απαξρήο ηεο δηθαζηηθήο θαη πνιηηηθήο απζαηξεζίαο, δηαζηξεβιψλνληαο ηελ 

έλλνηα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. Σέινο, ζα ζέιακε λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζην 

δήηεκα ησλ απηνθηνληψλ θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηηο πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο.Απφ ην 1980 έσο ην 2005 νη ζάλαηνη ζηα ειιεληθά 

ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα έρνπλ απμεζεί θαηά 350%. Σελ ίδηα πεξίνδν, 730 άλζξσπνη 

έραζαλ ηελ δσή ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ζεκεηψζεθαλ 28 ζάλαηνη αλά έηνο ή έλαο ζάλαηνο 

πεξίπνπ θάζε δχν εβδνκάδεο! Σα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηα έηε 2001-

2007 αλαθέξνπλ 280 ζαλάηνπο, δειαδή έλαλ ζάλαην θάζε δέθα εκέξεο. Oη έξεπλεο ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο απηνθηνλίεο ζηα ζνθξσληζηηθά ηδξχκαηα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη  

Sakelliadis, Vlachodimitropoulos, Goutas, Panousi, Logiopoulou, Delicha et al., (2013) 

ζηηο 70 ππνζέζεηο απηνρεηξηαζκνχ πνπ κειέηεζαλ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ απν Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη Αζία, άλεξγνη, κε ηζηνξηθφ ρξήζεο νπζηψλ θαη άηνκα πνπ δελ ιάκβαλαλ ηελ 

θαξκαθεπηηθή ηνπο αγσγή. 

ηελ θπιαθή «Άγηνο ηέθαλνο» ηεο Πάηξαο, αμηνινγήζεθαλ 67 άηνκα κε 

αλαθνξέο απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ θαη 67 άηνκα ρσξίο. Ηζρπξέο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο 

απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ ήηαλ ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, ε 

εηζαγσγή ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο((Lekka, Argyriou & Beratis 
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2006). ηηο θπιαθέο ηεο Υαιθίδαο, απν ηνπο 173 ηξνθίκνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ,ην 

49.4% αλέθεξε απηνηξαπκαηηζκνχο(άκεζα ή έκκεζα), ην 34.8% απηνθηνληθφ ηδεαζκφ κε 

έκκεζν απηνηξαπκαηηζκφ ην 80.7% απηψλ. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη θαίλεηαη πσο ήηαλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε θαη ε αλαθνπθηζε απν ηνλ ζπκφ. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο 

ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ρακειή κφξθσζε, θπζηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ 

παηδηθή ειηθία, επηζεηηθφηεηα, παξνξκεηηθφηεηα, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη 

θαηάρξεζε αιθφνι. ηελ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε εληνχηνηο, κφλν ηξεηο παξάγνληεο 

θξίζεθαλ αλεμάξηεηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ : ε απηναλαθνξά ςπρηαηξηθήο θαηάζηαζεο, 

ε ρξήζε νπζηψλ θαη ε επηζεηηθφηεηα.Οζνλ αθνξά ηελ παηδηθή ειηθία, απηή θαίλεηαη πσο 

αζθεί έκκεζε επίδξαζε ζηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά(Sakelliadis, Papadodima , 

Sergentanis, Giotakos & Spiliopoulou, 2010). ηελ θπιαθή ηεο Κνκνηελήο, απν ηα 80 

άηνκα θαηάδηθσλ θαη ππνδίθσλ, νη 63 δηαγλψζηεθαλ κε θάπνηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή( νη 

θπξηφηεξεο ήηαλ άγρνο, θαηάζιηςε, αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή θαη εμάξηεζε απφ αιθνφι ή 

λαξθσηηθέο νπζίεο). Σν απηνθηνληθφ ξίζθν θαη νη απηνηξαπκαηηζκνί ήηαλ πεξηζζφηεξνη 

ζηνπο θαηάδηθνπο απν νηη ζηνπο ππνδίθνπο (Fotiadou , Livaditis , Manou, Kaniotou & 

Xenitidis, 2006). Σα ζηνηρεία ησλ ζαλάησλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ειιηπή(Sakelliadis, 

Goutas, Vlachodimitropoulos, Logiopoulou , Panousi, Delicha,et al.,2013; Sakelliadis, 

Vlachodimitropoulos, Goutas, Panousi, Logiopoulou, Delicha,et al., 2010. Themeli, 

2006). 
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                          3. H ΦΤΥΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ 

 

ηελ επηδεκηνινγία ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, εηδηθά ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

πνπ ηε ζπληεινχλ(Craig, 2010. Madianos, Economou, Alexiou, Stefanis, 2010). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο έρεη ζηξαθεί ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία. 

Γηα ηελ Διιάδα, ην έηνο 2008 φπνπ ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ρξνληθά ε έλαξμε 

ηεο απνηχπσζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, ζηελ δσή ησλ πνιηηψλ, απνηειεί γηα πνιινχο ην 

νξφζεκν ηεο αιιαγήο πξνο ην ρεηξφηεξν ηφζν ηεο ςπρηθήο φζν θαη ηεο γεληθφηεξεο 

πγείαο κε παξάιιειε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ. Ζ άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ  εξεπλψλ πνπ κειεηήζακε φζσλ αθνξά ηελ Διιάδα(Economou, 

Madianos, Peppou, Patelakis & Stefanis, 2013.  Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts & 

McKee, 2011. Stavrianakos, Pachi, Paplos, Nikoviotis, Fanouraki, Tselebis, 2013. 

Antonakakis & Collins, 2014. Branas, Kastanaki, Michalodimitrakis,Tzougas, 

Kranioti, Theodorakis, 2015. Rachiotis, Stuckler, McKee & Hadjichristodoulou, 

2015). Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε θάπνηνπο άιινπο, φπσο νη Fountoulakis, Savopoulos, 

Siamouli, Zaggelidou, Mageiria, Iacovides θαη ζπλεξγάηεο (2013), ν αξηζκφο ησλ 

απηνθηνληψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ έρεη αιιάμεη θαη κάιηζηα 

εκθαλίδεηαη κηθξφηεξνο ην 2009 πνπ ν θφζκνο είρε αξρίζεη λα βηψλεη ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη ηε πξψηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, απφ ηα έηε 2005-2006 πνπ ε χθεζε δελ 

είρε θάλεη αθφκα ηελ εκθάληζε ηεο. 

Πάλησο, θαηά ηελ ζχληνκε αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, αθφκα θαη 

εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη κέζσ ησλ εξεπλψλ ηνπο φηη θαηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην 

πνζνζηφ αζζέλεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο κεηψλεηαη, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

απηνθηλεηηζηηθψλ αηπρεκάησλ θαη θαηάρξεζεο αιθννι(Ruhm, 2005.  Gerdthama & 

Ruhm, 2006. Vandoros, Hessel & Leone, 2013), ζεσξνχλ εμαίξεζε ηνπο 

απηνρεηξηαζκνχο πνπ απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη απμάλνπλ(Ruhm, 2000). Οη 

Rachiotis, Stuckler, McKee & Hadjichristodoulou(2015) πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ 

ηέινο ζηελ δηαθσλία ζπγθξίλνληαο ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο ησλ εηψλ 2003-2010 θαη 

εθείλα ησλ 2011-2012 κε βάζε ηελ ειηθία. Ζ αλάιπζή ηνπο παξείρε πξνθαηαξθηηθέο 

ελδείμεηο φηη ε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα κέζσ απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα απνηειεί 

θίλδπλν γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ιηηφηεηα, αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηνί 
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πηζαλνί κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ ε ιηηφηεηα κπνξεί λα δξάζεη. Έλαο πηζαλφο 

κεραληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί άκεζα κπνξεί λα είλαη ε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο. Απηή ε αχμεζε ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα αληαλαθιά κηα νμεία αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κε ηηο γξήγνξεο 

θαη δξακαηηθέο αιιαγέο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηα πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο. Να κελ μερλάκε εμάιινπ φηη νη Branas, Kastanaki, 

Michalodimitrakis, Tzougas, Kranioti, Theodorakis θαη ζπλεξγάηεο(2015) βξήθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά ρξνληθά νξφζεκα ζρεηηθά κε 

ηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ζηηο αιιαγέο ζην πνζνζηφ απηνθηνληψλ. Γηα παξάδεηγκα 

βξήθαλ πσο ην πνζνζηφ θνξπθψζεθε θαηά 36% ηνπο κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηεο 

ππνγξαθήο ηεο κλεκνληαθήο ζχκβαζεο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2011 θαη φζσλ αθνξά ηνπο 

άληξεο ε αχμεζε ήηαλ 19%. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 απμεζεθε θαη δηαηεξεζεθε ην 

πνζνζην ζην 13% γηα ηνπο άλδξεο, ηνλ κήλα δειαδή πνπ μεθίλεζε λα γίλεηαη αηζζεηή 

θαη πνιχ-αλαθεξφκελε ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Σνπλαληίνλ, ην 2002 πνπ απνθηήζακε ην επξσπατθφ λφκηζκα ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ κεηψζεθε θαηά 27%. χκθσλα θαη κε άιιεο κειέηεο ινηπφλ, νη Rachiotis, 

Stuckler, McKee & Hadjichristodoulou(2015) δηαπίζησζαλ επίζεο φηη νη θίλδπλνη 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνπο άληξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία εξγαζίαο. 

Κνηλφ παξαδεδεγκέλν ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη άκεζεο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο(αλεξγία, πξνζσπηθή δσή, θνηλσληθφο θαηαθεξκαηηζκφο, 

ρεηξφηεξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θιπ) έρνπλ ζνβαξφ θαη άκεζν αληίθηππν 

ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ(Christodoulou N. G. & Christodoulou G. N.. 

2013). 

Δπνκέλσο, φπσο είδακε ζηελ πεξίπησζε ησλ απηνθηνληψλ, έηζη θαη ζηελ 

επξχηεξε έλλνηα ηελ ςπρηθήο πγείαο, ηα δεδνκέλα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηελ Διιάδα 

ιφγσ ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη πξνηηκνχκε λα δίλνπκε 

έκθαζε ζηα θαηλνχξηα απηά δεδνκέλα δηφηη αληηζηνηρνχλ θαιχηεξα ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε απφ φηη έξεπλεο θαηξψλ επεκεξίαο(π.ρ πεξίνδν αλάιεςεο Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ) ή αξθεηά πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. πκπιεξσκαηηθά, αλ ιάβνπκε ππ‟ φςηλ 

ηελ δνπιεηά ησλ Stuckler & Basu(2009) ζα δνχκε πσο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ εκθαλίδνπλ πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αλζξψπσλ. Οη Nena, 

Steiropoulos, Papanas, Kougkas, Zarogoulidis, & Constantinidis(2014) πξνζπάζεζαλ 

λα εξεπλήζνπλ ην αλ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ δηάξθεηα θαη ηελ 
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πνηφηεηα ηνπ χπλνπ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο 7 ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ην 

2005 πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε θαη ην 2010 πνπ είρε μεθηλήζεη γηα ηα θαιά θαη ε 

εξγαδφκελνη απηήο ηεο επηρείξεζεο ήδε είραλ ππνζηεί κείσζε ησλ ρξεκαηηθψλ ηνπο 

απνιαβψλ, ππήξρε δηάρπηνο ν θφβνο ηεο απφιπζεο θαη ε δνκή ηεο επηρείξεζεο 

άιιαμε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ζε ζρέζε κε ην 2005, είραλ απμεζεί νη 

δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, νη απηναλαθνξέο άπλνηαο θαη εθίδξσζεο, αμηνζεκείσηε 

αχμεζε ζηνπο εθηάιηεο ελψ ε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ είρε κεησζεί. Σα απνηειέζκαηα 

απηά, φπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο, δελ ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ ζηελ Φηλιαλδία θαη Ηζιαλδία πνπ ε δηάξθεηα θαη πνηφηεηα ηνπ χπλνπ δελ 

άιιαμε ή θαη απμήζεθε πξνο ην θπζηνινγηθφ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην 2010 απμήζεθαλ θαηά 24% νη επηζθέςεηο ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη θαηά 8% ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 ζε ζρέζε 

κε ην 2010. Παξάιιεια, κεηψζεθαλ θαηά 25-30% νη επηζθέςεηο ζηα ηδησηηθά. 

Δπίζεο, απμήζεθαλ ζεκαληηθά απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 νη ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ HIV θαη 

θαηά 52% ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010. Ζ ρξήζε εξσίλεο απμήζεθε θαηά 20% ην 

2010, φπσο απμήζεθε θαη γεληθά ε ρξήζε ησλ ελέζηκσλ λαξθσηηθψλ. Απηφ ην 

γεγνλφο δελ είλαη δηάθνξν ηεο κείσζεο θαηά 1/3 πεξίπνπ ησλ πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο ζηελ Αζήλα(Kentikelenis, Karanikolos, Papanicolas, Basu, McKee, 

& Stuckler, 2011). Οη Vandoros, Hessell & Leone1, (2013) δηαπίζησζαλ επίζεο 

(φπσο θαη άιιεο έξεπλεο) ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηελ ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αλαθνξάο «θαθήο 

πγείαο» κεηά ηελ θξίζε.  

Όζνλ αθνξά ηε ςπρηθή πγεία, έρνπλ γίλεη έξεπλεο θπξίσο γχξσ απφ ην πεδίν ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ θαηάζιηςε. Όπσο είλαη 

γλσζηφ ε θαηάζιηςε ζπζρεηίδεηαη κε ζνζηνδεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο ην 

θχιν, ε ειηθία, ν ηφπνο θαηνηθίαο, ε θνηλσληθή ηάμε, ε αλεξγία θ.α. Tα 

απνηειέζκαηα απηά ζπλεγνξνχλ θαη κε αληίζηνηρεο κειέηεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ(  

Madianos & Stefanis, 1992. Madianos, Gefou-Madianou & Stefanis, 1994).Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηα δπζκελή θαηλφκελα ηεο απψιεηαο εξγαζίαο, ηεο εξγαζηαθήο 

αβεβαηφηεηαο, ηεο απψιεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θ.α πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάζιηςε έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ ρψξα καο- θαη φρη κφλνλ- 

θαζηζηψληαο ηελ καδί κε ηελ Ηξιαλδία, ηελ ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θηψρεηαο.  
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Οη Madianos, Economou, Alexiou, Stefanis(2010), έζεζαλ σο ζθνπφ λα 

αληρλεχζνπλ ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζηελ αξρή ηνπ 2008 θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηα επξήκαηα κε αλάινγεο έξεπλεο πξν 30εηίαο. ε δεχηεξε θάζε, 

ζπλέθξηλαλ ηα απφηειέζκαηα ηνπ 2008 κε λέα, ηνπ 2009. Σν 2008, ην πνζνζηφ 

κείδνλαο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο άγγηδε ην 2,4% γηα ηνπο άληξεο θαη 3,8% γηα ηηο 

γπλαίθεο. Σν 2009, ηα πνζνζηά ήηαλ 4,6% θαη 8,8% αληίζηνηρα.  Οη γπλαίθεο, νη 

ειηθησκέλνη, νη ρήξνη θαη νη ρσξηζκέλνη, κε ηφπν θαηνηθίαο ηελ Αζήλα, ρακεινχ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ήηαλ πην πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα απφ φηη νη άιιεο δεκνγξαθηθέο θαηεγνξίεο. Μάιηζηα, ην 

2008 ην 1% αλαγλσξίζηεθαλ σο ζνβαξά πεξηζηαηηθά(επεηζφδηα θαηάζιηςεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηνθηνληθψλ ηδεαζκψλ) ελψ ην 2009 ην 2,8%!. Οη εξεπλεηέο 

θαηαιήγνπλ πσο ηα επξήκαηα ηνπο επηβεβαηψλνπλ πσο νη θαθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο , επηβαξχλνπλ ηε πξνζσπηθή νηθνλνκηθή επεκεξία πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο 

επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη 

νη Economou, Madianos, Peppou, Patelakis & Stefanis (2013). Μάιηζηα, γηα ην έηνο 

2011, βξήθαλ πσο ην ξίζθν εθδήισζεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

DSM-4 ήηαλ 2,6 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην 2008. Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζεί πσο ζε 

απηήλ ηελ έξεπλα νη λένη εκθαλίδνληαλ κε πην πςειά πνζνζηά. Σν 2008 είρακε έλα 

18,6% ελψ ην 2011 έθηαζε ην 40.11%.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα επηρεηξεζεί κία πξψηε θαηαγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ ζην γεληθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο 

Κξήηε 1 θαη ε ζχγθξηζε ηνπο κε δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Μέρξη ζηηγκήο 

θακία έξεπλα πνπ λα είλαη εηο γλψζηλ καο δελ έρεη αζρνιεζεί κε θάηη αληίζηνηρν ζην 

πιαίζην ηεο Κξήηεο. Δπνκέλσο, κε βάζε ηα φζα έγηλαλ θαηαλνεηά απφ έξεπλεο ζε 

δηάθνξα θέληξα θξάηεζεο αλακέλνπκε φηη νη ηξφθηκνη ηεο θπιαθήο ηεο Αγπηάο ζα 

παξνπζηάδνπλ ρεηξφηεξε ςπρηθή πγεία θαη εληνλφηεξν ζηξεο θαη ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο απφ φηη ην δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο. Βέβαηα, φπσο 

είδακε, ιφγσ ησλ θαηαθιπζκηαίσλ αιιαγψλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ζηελ ρψξα καο ην 2008 πεξίπνπ, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα ην δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ( πνπ απνηειείηαη απφ κεζήιηθεο άληξεο 

απηναπαζρνινχκελνπο θαη κε, δειαδή ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ φπσο είδακε 

έρνπλ ππνζηεί θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο) λα εκθαλίδεη ην ίδην ζηξεο, 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαζψο θαη θαθή ςπρηθή θαηάζηαζε. Γηα απηνχο ηνπο 

ιφγνπο, ε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο. Τπνζέηνπκε ινηπφλ 
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πσο ζα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

σε πξνο ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε, ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε.  
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                                  4. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη απφ ην γεληθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο Κξήηε 

1(Αγπηάο Υαλίσλ) θαη απφ ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ ρσξηνχ Βηξάλ Δπηζθνπή 

Μπινπνηάκνπ ζην Ρέζπκλν. Απφ ην γεληθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο ζπκκεηείραλ 33 

άηνκα. Οη 19 ήηαλ αιινδαπνί, φινη αλεμαξαίησο ρακεινχ έσο πνιχ ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη δχν άηνκα κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

Σν δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ έθηαζε ηα 39 άηνκα. Οη 31 ήηαλ Έιιελεο, 

φινη κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, νη 25 κεζαίνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, 

νη έμη πςεινχ θαη νη νρηψ ρακεινχ. Ζ ζπληξπηηθή πιεηνςεθία(33 άηνκα) 

απαζρνινχληαλ σο επνρηαθνί ππάιιεινη, ππάιιεινη θαηαζηεκάησλ, εξγάηεο θαη 

αγξφηεο. Σα ππφινηα έμη άηνκα απαξηίδνληαλ απφ έλαλ γεσπφλν, έλαλ δαζνπφλν, δχν 

δηθεγφξνπο, έλαλ αξρηηέθηνλα θαη έλαλ ειεθηξνιφγν. 

 

 

 

                                          4.1. ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία 

εξσηεκαηνιφγηα : ην STAI, ην GHQ -12 θαη ην HADS. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

κηα κηθξή δνκεκέλε ζπλέληεπμε δχν εξσηήζεσλ.  

Σν State – Trait Anxiety Inventory (STAI) ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Spielberger, 

Gorsuch & Lushene ην 1970 κε ζθνπφ λα δηαθξίλεη ην άγρνο πξνεξρφκελν απφ κία 

θαηάζηαζε θαη ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο. Όπσο θαιά 

γλσξίδνπκε, ην άγρνο δελ είλαη έλα εληαίν θαηαζθεχαζκα αιιά απνηειείηαη απφ 

πνιιέο δηαζηάζεηο. Ζ δηάθξηζε ζε άγρνο πξνεξρφκελν απφ θαηαζηάζεηο θαη ζε άγρνο 

σο ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απαξηίδεη ηελ πην θνηλή, ρξνλνινγνχκελε ήδε απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1920, φηαλ ν Freud πξψηνο, αλαθέξζεθε ζε απηήλ. Σν άγρνο 

πξνεξρφκελν απφ θαηαζηάζεηο, αληηπξνζσπεχεη ην πξφζθαηξν κνηίβν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πεξηβαιινληηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο θαη ηεο 

έληαζεο. Αληηζέησο, ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αλαθέξεηαη 

ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ πξνδηάζεζε λα αληηδξάζεη ζε απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο.    
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    Μπνξεί λα πξνθχπηεη κέζσ ησλ αξλεηηθψλ αμηνινγήζεσλ απφ ηνπο δαζθάινπο, 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζπζρεηίδεηαη κε γλσζηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη 

δηαζηάζεηο ηνπ λεπξσηηζκνχ νη νπνίεο πηζαλφηαηα έρνπλ γελεηηθή βάζε(Jennifer, 

Lau, Eley & Stevenson, 2004. Oei, Evans & Crook, 1990. Metzger, 1976). Ζ 

δηάζηαζε απηψλ ησλ δχν κνξθψλ άγρνπο έρεη επηθπξσζεί απφ παξαγνληηθέο 

αλαιχζεηο παηδηψλ θαη εθήβσλ αιιά θαη απφ ζπκπεξηθνξηθέο-γελεηηθέο πξνζεγγίζεηο.   

Δπίζεο, άιιεο κειέηεο, παξφιν πνπ δελ ζπγθξίλνπλ άκεζα γελεηηθνχο δείθηεο ησλ 

δχν ηχπσλ άγρνπο, νη Warren, Schmith & Emde(1999) βξήθαλ ακειεηέα γελεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αλεζπρία ή νπνία ζεσξείηαη ζχκπησκα- θιεηδί γηα ην άγρνο σο 

θαηάζηαζε θαη κφλν κέηξηεο ζηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ελψ γηα ην άγρνο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ βξέζεθε πσο ην 1/3 ηεο δηαθχκαλζεο νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο 

παξάγνληεο. Χζηφζν, νη κεραληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έλσζε ηνπο, δελ έρνπλ 

αθφκα δηεπθξηληζηεί. Με ιίγα ιφγηα, ίζσο, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν δηαθξηηψλ απηψλ 

ηχπσλ λα είλαη έλαο δείθηεο κίαο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γελεηηθή 

εππάζεηα λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ((Jennifer, 

Lau, Eley & Stevenson, 2004). Ζ αμηνπηζηία, ειεγκέλε ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 

„δνθηκαζία- επαλαδνθηκαζία‟ ηείλεη λα είλαη πςειή γηα ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνζσπηθφηεηαο, δίλνληαο απφ 0,73 έσο 0,86 γηα πεξίνδν πνπ μεθηλά απφ κία ψξα 

κεηά ηελ πξψηε ζπκπιήξσζε έσο θαη 104 κέξεο κεηά. Ο ζπληειεζηήο α ηνπ 

Cronbach βξέζεθε κεηαμχ 0,83 έσο 0,95. Ζ εγθπξφηεηα αμηνινγείηαη ην ίδην πςειή, 

κεηαμχ 0,59 θαη 0,75. Σν STAI είλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ηεζη 

αμηνιφγεζεο ηνπ άγρνπο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

φζν θαη ζε θιηληθφ(Schiaffino,2003). 

Σν εξσηεκαηνιφγην HADS δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Zigmond & Snaith ην 

1983. Ο ζθνπφο ήηαλ λα παξέρεη ζηνπο εηδηθνχο έλα αμηφπηζην, έγθπξν θαη 

απαξαηηήησο εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ, εξγαιείν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο.  Έρεη ζηαζκηζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 25 γιψζζεο θαη 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηνλ γεληθφ φζν θαη ζηνλ θιηληθφ πιεζπζκφ. 

Απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο (items) κε απαληήζεηο θιίκαθαο Linkert εχξνπο 0-3. 

Οη 7 αμηνινγνχλ ην άγρνο θαη νη ππφινηπεο 7 ηελ θαηάζιηςε. ηνλ έιεγρν 

«δνθηκαζίαο-επαλαδνθηκαζίαο» θαη νη δχν ππνθιίκαθεο έδεημαλ πςειή ζηαζεξφηεηα, 

ν δείθηεο ζπλάθεηαο ήηαλ πςειφο ηφζν γηα νιφθιεξν ην HADS (0,944) φζν θαη γηα 

θάζε κία απφ ηηο ππνθιίκαθεο( ΖADS/άγρνο 0,899 θαη HADS/θαηάζιηςε 0,837). Οη 

«θνξηίζεηο παξαγφλησλ» (factor loading) αμηνινγνχληαη κέηξηεο σο πςειέο εθηφο απφ 
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ηνλ 14
ν
. Αο ζεκεησζεί φηη νη δχν ππνθιίκαθεο κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδνπλ κέηξην 

βαζκφ ζπζρέηηζεο (0,559) θαη απηφ εμεγείηαη κάιινλ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ πςεινχ 

βαζκνχ ζπλνζεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη. H ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε ηεο 

ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ HADS είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ νπεδηθνχ θαη 

Γεξκαληθνχ ζηαζκηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Michopoulos, Douzenis, Kalkavoura, 

Christodoulou, Michalopoulou , Kalemi, Fineti, 2008).  

Σν GHQ(General Health Questionnaire) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο επξχηαηα 

γηα ηελ psychiatric morbidity ρεδηάζηεθε απφ ηνλ Goldberg ην 1978 γηα ηελ 

ςπρηαηξηθή αμηνιφγεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα πεξίζαιςεο αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Δζηηάδεη ζηελ αλίρλεπζε λέσλ θαη 

ελνριεηηθψλ ζπκπησκάησλ(π.ρ άγρνπο) θαη ηελ αδπλακία δηεθπεξαίσζεο 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ νινθιεξσκέλε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πεξηιακβάλεη 60 εξσηήζεηο(items) ελψ ε πην ζπκπηπγκέλε κνξθή ηνπ απνηειείηαη 

απφ κφιηο 10. Δληνχηνηο, νη εθδνρέο κε ηα 12 θαη 28 items ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπληξηπηηθά ζπρλφηεξα θαη κάιηζηα θαίλεηαη πσο εθείλν κε ηα 12 items είλαη ην ίδην 

θαη ίζσο θαιχηεξν απφ ηελ εθδνρή κε ηα 60 items(Goldberg, Gater, Sartorius, Ustun, 

Piccinelli, Gureje, et al, 1997. Andersen, Sestoft, Lillebæk, Gabrielsen & 

Hemmingsen, 2002. Schiaffino, 2003). Γηα ηνλ ιφγν απηφ αιιά θαη επεηδή 

παξαηεξήζακε φηη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πξνηηκνχλ  ηελ εθδνρή ησλ 12 items, 

απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εκείο απηήλ ηελ εθδνρή. Βαζηθφ ζηελ 

επηινγή καο ήηαλ ην γεγνλφο πσο είλαη πνιχ ζχληνκν θαη επνκέλσο ιηγφηεξν 

θνπξαζηηθφ. Οη άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο απεκθζηλφκαζηε έρνπλ ρακειφ επίπεδν 

κφξθσζεο θαη φπσο δηαπηζηψζακε θαη νη ίδηνη, δηαβάδνπλ κε κεγάιε δπζθνιία, κε 

αξγφ ξπζκφ θαη δπζθνιεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο.  

Σα εξσηήκαηα έρνπλ ζθνπφ λα αληρλεχζνπλ ηελ χπαξμε ζπκπηψκαηνο ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ ηεο „δνθηκαζίαο- 

επαλαδνθηκαζίαο‟ έδεημε ζηηο δχν εβδνκάδεο επαλειέγρνπ βαζκφ ζπζρέηηζεο 0,73 θαη 

ζηνπο 6 κήλεο απφ 0,75 έσο θαη 0,9. Ζ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο alpha ηνπ Cronbach 

γηα ηα 12 items έδσζε κέηξηα έσο πςειή ζπζρέηηζε(Schiaffino, 2003). Αθφκα θαη 

ζηα εθηά ρξφληα ην ηεζη επαλαδνθηκαζίαο έδεημε πσο ην GHQ- 12 είλαη έλα 

αμηφπηζην εξγαιείν ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ(Pevalin, 2000). 

 

 

   



 35 

4.2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

     

Γηα ηελ πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο Αγπηάο 

Υαλίσλ ζπληάρζεθε ζρεηηθφ αίηεκα(κε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο 

θαη ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ)ην νπνίν απεζηάιε θαη έγθξηζή ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θέληξνπ. Αθνινχζσο, ην ίδην αίηεκα ,καδί κε ηελ 

ζεηηθή απάληεζε ηνπ πκβνπιίνπ, απεζηάιε ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Έρνληαο ηελ απαξαίηεηε άδεηα, 

αλαξηήζεθε ζηα θηγθιηδψκαηα κία αίηεζε εθνχζηαο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, 

ηνλίδνληαο ηελ αλσλπκία θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη άλζξσπνη 

είραλ δχν εβδνκάδεο πεξίπνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην φλνκα ηνπο. Ζ κφλε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ήηαλ λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ηελ ειιεληθή. Ζ 

απφθαζε ζπκκεηνρήο κπνξνχζε λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ζ ζπλάληεζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ηηο ψξεο πνπ ε θπιαθή είλαη αλνηρηή (9.30- 

12 π.κ.) θαηά κνλάο ή αλα δεχγε. Απνθαζίζηεθε λα κελ ππάξρεη ρξνληθφ πιαίζην 

θαζψο ππήξρε κεγάιε αδπλακία ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνηάζεσλ. Μαο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη εξσηήζεηο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ φζν πην εηιηθξηλά γίλεηαη(εμάιινπ ζπάληα νη 

εξεπλεηέο νξίδνπλ ρξνληθφ φξην ζπκπιήξσζεο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο αμηνινγήζεηο) 

γηα απηφ, πνιιέο θνξέο, βνεζνχζακε δίλνληαο ζπλψλπκα ιέμεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δελ γίλνληαλ θαηαλνεηέο.  

Σν δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζπιιέρζεθε απφ ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ 

θαη ην ρσξηφ Βηξάλ Δπηζθνπή Μπινπνηάκνπ (15 ρικ, εθηφο Ρεζχκλνπ κε θαηεχζπλζε 

πξνο Ζξάθιεην). Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ σο επη ην πιείζηνλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο αθνχ πξσηίζησο αλαθέξακε ιίγα ιφγηα γηα ηελ δνπιεηά καο θαη ην 

πιαίζην αλσλπκίαο θαη ζεβαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. 
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                                      5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γηα ην εξσηεκαηνιφγην STAI ηζρχεη p- value < ,01, df(βαζκνί ειεπζεξίαο) = 

69 t = 2,789 θαη θξίζηκε ηηκή 2,66. Άξα : t(69) = 2,789 p < ,01. 

Αθνχ ε ηηκή t είλαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή (2,789 > 2,66), 

απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή. Γηα ην GHQ-12 έρνπκε p- value < ,01, df = 63, t = 5,392 θαη θξίζηκε 

ηηκή 2, 66 έρνπκε : t(63) = 5,392 p < ,01 

Όπσο κε ην εξσηεκαηνιφγην STAI, έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απνξξίπηνπκε 

ηελ κεδεληθή ππφζεζε θαη δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή δηφηη 5,392 > 2,66. 

Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην HADS απνηειείηαη ζηελ νπζία απφ δχν θιίκαθεο πνπ ε 

κία αμηνινγεί ην άγρνο θαη ε άιιε ηελ θαηάζιηςε. Δπνκέλσο, γηα ην ΖADS anxiety  

έρνπκε : κφλν γηα ηελ εξψηεζε 9 (Με πηάλεη έλα είδνο θφβνπ, κία αγσλία) ηζρχεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα αθνχ t(62) = 3,592 p > ,01 γηα φιεο ηηο ππφινηπεο 

άιιεο ινηπφλ δερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε. Γηα ηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο νη 

εξσηήζεηο 2(Σα πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο κε επραξηζηνχζαλ, εμαθνινπζνχλ λα κε 

επραξηζηνχλ), 6(Αηζζάλνκαη ραξνχκελνο) θαη 8(Αηζζάλνκαη ζαλ λα επηβξαδχλσ) 

έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, δερφκελνη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, 

δειαδε έρνπκε :  

t(70) = 1,934, p > ,05  

t(70) = 3,748, p > ,01 

θαη t(70)= 4,022, p > ,01 αληίζηνηρα. 

ην ηέινο αθνινπζνχζαλ δχν εξσηήζεηο : 1) ε γεληθέο γξακκέο, είζηε 

επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο; 

2) Αλ ζαο δίλνληαλ, κε θάπνην καγηθφ ηξφπν, ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε θάηη ζηε 

θπιαθή, ηη ζα ήηαλ απηφ;  

    Απφ ηηο απαληήζεηο δηαπηζηψζεθε θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ, φζνη θξαηνχκελνη είραλ 

βξεζεί θαη ζε άιιε θπιαθή ηεο Διιάδνο(αλαθέξζεθαλ ζπρλφηεξα νη θπιαθέο ηεο 

Κέξθπξαο, ηνπ Κνξπδαιινχ θαη  
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                                           6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νη θξαηνχκελνη εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξα 

απνηειέζκαηα ζην εξσηεκαηνιφγην STAI πνπ αμηνινγεί ην ζηξεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

θαηαζηάζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη πνιχ ινγηθφ θαζφηη παξφια ηα δεηλά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηεο παξνχζεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα νη πνιίηεο, νη 

θξαηνχκελνη αληηκεησπίδνπλ αθφκα πην ζθιεξέο, αβέβαηεο θαη ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζηελ θπιαθή, πνιινί ήηαλ ζε 

αλακνλή ηνπ Δθεηείνπ, πεξίκελαλ ελ αγσλίσο λέα απφ ηνπο δηθεγφξνπο, 

αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα κε ηνπο δηθνχο ηνπο θαη θπξίσο ηηο ζπληξφθνπο ηνπο, δελ 

είραλ ηίπνηα λα απαζρνιεζνχλ θαη ν θφβνο θαη ην ζηξεο ην εμειίμεσλ ήηαλ ζπλερέο.   

ην GHQ-12 πνπ φπσο είδακε αμηνινγεί ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ εκθάληζε 

λέσλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, βξίθακε επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε 

ηνπο θξαηνχκελνπο λα εκθαλίδνπλ επίζεο ρεηξφηεξε ςπρηθή θαηάζηαζε θα ηεπεμία 

απφ φηη ην δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν απνηέιεζκα απηφ, εμεγείηαη κε βάζε ηα 

πξναλαθεξζέληα πνπ αθνξνχλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην STAI. Δπίζεο ηα 

απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή έξεπλα θαη ζεσξία, 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο, δηαπηζηψζεθε πσο νη δηαθνξέο δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο παξά κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. ηελ 

ππνθιίκαθα ηνπ άγρνπο ζην εξσηεκαηνιφγην HADS κφλν ζηελ εξψηεζε 9 «Με 

πηάλεη έλα είδνο θφβνπ, κία αγσλία» νη θξαηνχκελνη έδσζαλ ρεηξφηεξεο απαληήζεηο. 

Δίλαη ινγηθφ, νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη έγθιεηζηνη λα ηνπο δηαθαηέρεη θφβνο θαη 

αγσλία. Όπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ν 

ππεξπιεζπζκφο, ε επαθή κε άγλσζηνπο αλζξψπνπο, ην αβέβαην ηεο θαηάζηαζεο(είηε 

φηαλ κηιάκε γηα ππφδηθνπο είηε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αλζξψπνπο πνπ αλακέλνπλ ην 

Δθεηείν), νη ζπρλέο επαθέο κε ηνπο ζνθξσληζηηθνχο ππαιιήινπο, ηνπο δηθεγφξνπο 

θιπ, απμάλνπλ ηνλ θφβν, ην ζηξεο θαη ηελ αγσλία. Ζ ππνθιίκαθα ηνπ ΖADS γηα ηελ 

θαηάζιηςε έδσζε ηξεηο εξσηήζεηο πνπ νη έγθιεηζηνη εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξεο 

απαληήζεηο απφ φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο. Οη θξαηνχκελνη δελ επραξηζηηνχληαη ην ίδην 

ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο επραξηζηνχζαλ, δελ είλαη ην ίδην ραξνχκελνη θαη αηζζάλνληαη 

λα επηβξαδχλνπλ. 
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ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην ηέινο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνληα. Όζνη είραλ βξεζεί θαη ζε άιιν θαηάζηεκα θξάηεζε(ηδηαίηεξα ηεο 

Κέξθπξαο, ηνπ Γνκνθνχ θαη ηνπ Κνξπδαιινχ) πιελ ηεο Αγπηάο, ήηαλ 

επραξηζηεκέλνη  απφ ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο δεδνκέλνπ εμάιινπ φπσο είπαλ θαη 

αξθεηνί «κία θπιαθή είλαη». ηελ δεχηεξε εξψηεζε, γηα ην ηη ζα άιιαδαλ αλ είραλ 

ηελ δπλαηφηεηα, νη απαληήζεηο αλαθέξνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ «θιεηζνχξα» ηεο 

θπιαθήο, δεηνχζαλ κεγαιχηεξν πξναχιην, γπκλαζηήξην θαη γεληθφηεξα ρψξνπο 

ςπραγσγίαο. Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ην θαινθαίξη, δελ ππάξρεη θαιή εμαέξσζε 

θαη ηα θειηά είλαη κηθξά θαη κπξίδνπλ, θαλνληθά ην θαινθαίξη ε θπιαθή ζα έπξεπε λα 

είλαη πεξηζζφηεξεο ψξεο αλνηρηέο φπσο θαη αιινχ. 

Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη φκσο ην δσκάηην 

ζπλεπξέζεσλ. Παξφιν πνπ ζε άιιεο θπιαθέο ν ζεζκφο απηφο εθαξκφδεηαη(πξνθαλψο 

ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζε ειιεληθέο θπιαθέο φπσο ζηνλ 

Κνξπδαιιφ) ζηελ Αγπηά δελ ηζρχεη κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα αληηκεησπίδνπλ 

πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο. Έλαο έγθιεηζηνο καο αλέθεξε κάιηζηα 

πσο ε έιιεηςε ζπλαληήζεσλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ζπγθξνχζεσλ θαη 

ελ ηέιεη ρσξηζκνχ κε ηελ ζχδπγφ ηνπ. Ζ επηζπκία γηα καζήκαηα Ζ/Τ, επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη μέλσλ γισζζψλ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαζφηη είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηα (πιήλ ηνπ ζρνιείνπ δεχηεξεο επθαηξίαο) αιιά θξίλνπκε πσο απηή 

ε επηζπκία γηα λα βξεί πγηή αληαπφθξηζε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα απαξαίηεηα 

θίλεηξα. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη ζα ήζειαλ πξφζβαζε ζην ηληεξλεη θαη λα κπνξνχλ 

λα δέρνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηα ηξφθηκα πνπ ζηέιλνπλ νη ζπγγελείο ηνπο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη αηειέο. Γελ 

ππάξρεη νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο, ππνδνκέο θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ελψ ν 

ζσθξνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηλήο δελ πθίζηαηαη. Απφ ηελ κηθξή εκπεηξία καο 

ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ηεο Αγπηάο Υαλίσλ ζεσξνχκε φηη απαηηνχληαη αιιαγέο 

ζηνπο εμήο ηνκείο : ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ, ζηηο ππνδνκέο/ ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζηελ παξνρή 

ςπρνινγηθήο θαη ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

Οη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη ζα πξέπεη ζαθψο λα πεξλνχλ απφ ζνβαξφηεξε 

εθπαίδεπζε απφ ηελ νιηγφκελε πνπ παξέρεηαη (γηα λα κελ αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο 

φηη ηελ πεξίνδν 1986- 1998 νη πξνζιήςεηο έγηλαλ ρσξίο θαη απηήλ ηελ ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε αθνχ ε ρνιή σθξνληζηηθψλ Τπαιιήισλ ήηαλ θιεηζηή) θαζψο θαη 

εμνλπρηζηηθή ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε. Οη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη ζα γίλνπλ πην 
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επέιηθηνη θαη επηθνηλσληαθνί ζα αληηιεθζνχλ πσο θαη ησλ ίδησλ ν ξφινο είλαη 

«θνκκάηη» ηεο έλλνηαο ηνπ ζσθξνληζκνχ θαη ζα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο επαλέληαμεο ηνπο 

ζηελ Κνηλσλία. Σν Κξάηνο επίζεο ζα πξέπεη λα ππνρξεψλεη αιιά παξάιιεια λα 

πξηκνδνηεί (φρη απαξαίηεηα ρξεκαηηθά) ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζχγρξνλα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλά ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Αλ πξαγκαηηθά καο 

ελδηαθέξεη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθαινχλ ηελ ππνηξνπή ησλ 

απνθπιαθηζζέλησλ ζην έγθιεκα, ηφηε ε εθπαίδεπζε, ε εχξεζε θηλήηξσλ, ε εμάιεηςε 

ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θξίλνληαη 

αλαγθαίεο θαη επηηαθηηθέο. Σα ζρνιεία 2
εο

 επθαηξίαο δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε φιεο 

ηηο θπιαθέο ηεο Διιάδνο θαη απηφ θξίλεηαη απαξάδεθην, επηπιένλ δελ αμηνπνηείηαη ν 

«λεθξφο» ρξφλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ, κε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο Κξήηε 1( 

Αγπηάο Υαλίσλ), νη άλζξσπνη παξαπνληνχληαη πσο δελ έρνπλ ηίπνηα γηα λα πεξάζνπλ 

ην ρξφλν ηνπο θαη λα «μεραζηνχλ» φπσο ιέλε νη ίδηνη. 

Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ απνθπιάθηζε γηα δηάθνξεο γξαθεηνθξαηηθέο 

ππνρξεψζεηο, εγγξαθή ζηνλ ΟΑΔΓ, ιήςε θάπνηνπ επηδφκαηνο θ. α . 

Απηνλφεην ζεσξνχκε φηη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξα ζε εξγαζηαθνχο 

θνξείο γηα ηελ πξφζιεςε πξψελ θξαηνπκέλσλ. Ζ ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί κε ηελ πξφζιεςε αλάινγνπ πξνζσπηθνχ. ηα 

πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο δελ ππάξρεη θαλέλαο ςπρνιφγνο θαη νη γηαηξνί 

είλαη ιίγνη κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ ειιηπή ή απνζπαζκαηηθή θξνληίδα. 

Απαηηείηαη φπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε δηεπηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία(ςπρνιφγσλ, ςπρηάηξσλ, λνζειεπηψλ, δηθεγφξσλ, εηζαγγειέσλ, 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) φρη κφλν γηα ηελ θαιχηεξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή επαλέληαμε. Ο ππεξπιεζπζκφο 

θαη ν εγθιεηζκφο νπζηνεμαξηψκελσλ θαη ςπρηθά λνζνχλησλ ζα πξέπεη επηηέινπο λα 

πάςνπλ αθελφο πηνζεηψληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θξάηεζεο θαη ζσθξνληζκνχ 

αθεηέξνπ δεκηνπξγψληαο δνκέο θαηαπνιέκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ πνπ 

νδεγνχλ ζην έγθιεκα θαη ηελ ππνηξνπή ζε απηφ(π.ρ απεμάξηεζεο θαη ςπρηθήο 

θξνληίδαο). 

Σέινο, ην πην ζεκαληηθφ απφ φια, δηφηη έηζη πηζηεχνπκε φηη ζα μεθηλήζνπλ 

πξνζπάζεηεο θαη γηα ηα ππφινηπα, είλαη ε επηθνηλσλία ησλ θπιαθψλ θαη ηεο 
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Κνηλσλίαο. Γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή επαλέληαμε, ηελ εμάιεηςε ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ν 

κφλνο ηξφπνο είλαη ε θαζεκεξηλή επαθή κε απηφ πνπ κέρξη ζήκεξα καο είλαη ηειείσο 

μέλν θαη αιινησκέλν απφ ηα ΜΜΔ. Μφλν έηζη ζα αληηιεθζνχκε φηη ηειηθά ζε απηέο 

ηηο θπιαθέο δελ ππάξρεη θάηη άιιν πέξα απφ θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο πνπ ζπκθέξνλ 

φισλ καο απνηειεί ε νκαιή επαλέληαμε ηνπο. 

Καηαιήγνληαο, παξφιν πνπ ππήξμε ζνβαξή πξνζπάζεηα ζηελ επηινγή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα ζεσξνχκε ηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ καο, δελ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζηαζκηζκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε πιεζπζκνχο θξαηνπκέλσλ.    

Δπνκέλσο, παξφιν πνπ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ γεληθφ αιιά θαη 

ζε πνιινχο θιηληθνχο πιεζπζκνχο δελ είλαη θαηάιιεια λα αμηνινγήζνπλ έλαλ 

άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε ηφζν ηδηαίηεξε θάζε δσήο, ππήξμε κεγάιε πξνζνρή ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. Οη θξαηνχκελνη απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξν πιεζπζκφ θαη 

θαηά ηελ επηινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νθείιεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ε 

δπζθνιία αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο δχζθνισλ ιέμεσλ, ε απνθπγή καθξφζπξησλ 

θξάζεσλ θαη πνιιψλ εξσηήζεσλ θαζψο θαη ε επζηνρία ησλ εξσηήζεσλ ρσξίο λα 

ξσηνχλ πξάγκαηα ηα νπία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο σο 

έγθιεηζηνη ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο. Σν STAI ην GHQ-12 θαη ην ΖADS ζίγνπξα 

απνηεινχλ κία πάξα πνιχ θαιή επηινγή γηα θξαηνχκελνπο παξφιν πνπ δελ έρνπλ 

θηηαρηεί γηα λα αμηνινγνχλ έλαλ ηέηνην πιεζπζκφ. 

Σέινο, ίζσο ν κεγαιχηεξνο πεξηνξηζκφο ήηαλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Λφγσ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δπζθνιηψλ ππήξμε δπζθνιία ζηελ δηαρείξηζε θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα ηα πνζνζηά λα κελ είλαη πηζαλφηαηα ηα 

αθξηβή. 
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