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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τίτλος εργασίας: Περίθαλψη και αποκατάσταση στο ελληνικό σύστημα υγείας. Βιογραφική  

αφήγηση μιας πολυτραυματία. 

Της: Κυριακής – Φανουρίας Κατσικάρη, Κοινωνικής Λειτουργού  

Υπό τη επίβλεψη των: 1. Φιλαλήθη Τάσο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέα Κοινωνικής 

Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης 

2. Τζανάκη Μανόλη, Λέκτορας, Τμήματος Κοινωνιολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2011 

 

      Τα τραύματα είναι πραγματική μάστιγα, αφού εξ αιτίας τους πέθαναν την τελευταία 

δεκαετία 20.000.000 άτομα σ' όλο τον κόσμο, ενώ σε κάθε θάνατο αντιστοιχούν και τέσσερις 

βαριά τραυματίες. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα συμβαίνουν κάθε χρόνο περίπου 24.000 ατυχήματα 

(τροχαία, εργατικά, τυχαία, καθώς και πράξεις βίας), που έχουν ως αποτέλεσμα 2.500 

νεκρούς και 32.000 τραυματίες, από τους οποίους οι 4.500 σε σοβαρή κατάσταση. Το ετήσιο 

οικονομικό κόστος των ατυχημάτων στη χώρα έχει υπολογιστεί, ότι φθάνει τα 338 

εκατομμύρια ευρώ. Υπό το πρίσμα αυτό, το ελληνικό σύστημα υγείας έρχεται αντιμέτωπο με 

μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά το βαθμό που το ίδιο μπορεί να ανταποκριθεί με επαρκώς 

οργανωμένες, λειτουργικές και στελεχωμένες υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης των 

τραυματιών αλλά και άλλων ασθενών γενικότερα. Στην παρούσα εργασία έγινε μια 

προσπάθεια αξιολόγησης του εν λόγω συστήματος ιδωμένο από μια πολυτραυματία ασθενή, 

η οποία, από τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματός της μέχρι την παρούσα φάση της ζωή της, 

χρησιμοποιεί τις διάφορες υπηρεσίες υγείας, μέσω ποιοτικής έρευνας και με τη χρήση 

βιογραφικής - αφηγηματικής συνέντευξης ως ερευνητικό εργαλείο. Από τα ευρύματα της 

τελευταίας προέκυψε ότι το ελληνικό σύστημα υγείας χρήζει άμεσου επαναπροσδιορισμού 

και αναδιοργάνωσης λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τόσο σε 

οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο αποτυχαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην 

πρόκληση της επαρκούς ικανοποίησης των χρήστες υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι σε πολλές 

περιπτώσεις, όπως αυτές των πολυτραυματιών, συναλλάσσονται με τις τελευταίες για μια 

ζωή.  

 

Λέξεις κλειδιά: περίθαλψη, αποκατάσταση, ΕΣΥ, πολυτραυματίας, βιογραφία, αφήγηση, 

ποιτική έρευνα, βιογραφική - αφηγηματική συνέντευξη 
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ABSTRACT 
 

Title:  Medicare and Rehabilitation in the Greek Health System. Biographical narration of a 

multi-trauma patient.  

Author:   Kyraki – Fanouria Katsikari, Social Worker   

Supervisors: 1. Tasos Filalithis, Deputy Assistant Professor, Field of Social Medicine, 

Medical Department, University of Crete.   

  2. Manolis Tzanakis, Lecturer, Sociology Department, University of Crete. 

Date: December 2011 

 

Injuries are a real plague, since 20,000,000 people around the globe have died because of 

them, in the last ten years alone. Statistically for every death, four people become severely 

injured. Focusing on Greece, 24,000 accidents (automobile, labor, violent acts or random) 

happen every year, resulting in 2,500 death casualties and 32,000 injuries, 4,500 of them in 

critical condition. The annual financial cost of these accidents in the country has been 

estimated to sum up to 338 million euro (€). In this context, the Greek health system is facing 

a great challenge, whether it can adequately provide organized, functional and staffed health 

facilities for the rehabilitation of the injured, but also of patients in general.  This study 

attempts to evaluate the health system through the experience of a multi-trauma patient, who’s 

been utilizing various health and after-care services since her car accident; by the means of 

qualitative research, using the biographical –narrative interview as its tool. The findings of the 

study underline the urgent need of the Greek health system for reorganization, but also re-

refinement of its purpose, due to the multiple problems it faces both in operational level and 

organizational. These problems prevent the Health System from providing a level of adequate 

satisfaction to its users, which in many cases, such as a multi-trauma patient, deal with it for 

their lifetime. 

 

 

Key words: medicare, rehabilitation, National Health System (ΕΣΥ), multi-trauma patient, 

biography, narration, qualitative research, biographical –narrative interview 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
      Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των σπουδών 

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 

Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, για τη λήψη του σχετικού πτυχίου της 

συντάκτριας ως ειδικευμένης σε τέτοια θέματα. 

      Το εν λόγω θέμα επιλέχθηκε υπό το πρίσμα των σύγχρονων δεδομένων στον τομέα της 

υγείας του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου πληθυσμού και του εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος που το αντικείμενο παρουσιάζει όσον αφορά την κατάρτιση των 

επαγγελματιών που απασχολούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της 

στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.  

      Η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου αποτέλεσε πρόκληση για τη γράφουσα λόγω 

των δυσκολιών που ανέκυψαν στην πορεία της πραγματοποίησης της εργασίας, στην 

ανεύρεση σχετικής βιβλιογραφίας και στην ολοκλήρωση της έρευνας. Στην άρση αυτών των 

δυσκολιών βοήθησαν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και επαγγελματίες, χωρίς τη συνεργασία 

των οποίων η σύνταξη αυτής της εργασίας θα ήταν σχεδόν αδύνατη.  

      Θεωρείται λοιπόν χρέος εκ μέρους της συντάκτριας να εκφραστούν οι θερμές ευχαριστίες 

για τη συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή, στους παρακάτω, η σειρά της αναφορά των οποίων 

σχετίζεται με το χρόνο συνεργασίας στην πορεία εκπόνησης αυτής της εργασίας. 

     Στον αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, κο Φιλαλήθη Τάσο, ο οποίος φέρει και το ρόλο του ο επιβλέποντος 

καθηγητή στο παρόν εγχείρημα, για την πολύτιμη καθοδήγησή του και τα εύστοχα σχόλιά 

του όσον αφορά την επιλογή του θέματος αυτής της εργασίας αλλά και στη διαδικασία 

εκπόνησής της.    

     Στο λέκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, κο Τζανάκη 

Μανόλη, ο οποίος φέρει και το ρόλο του συνεπιβλέποντος, για τη δεύτερη αυτή συνεργασία 

κατά την οποία υπήρξε ιδιαίτερα υποστηρικτικός όσον αφορά τη συγγραφή της 

συγκεκριμένης εργασίας όσο κι ενθαρρυντικός για την επιτυχία της ολοκλήρωσή της. 

    Στις φίλες και συναδέλφους Αντωνιάδου Ελισάβετ και Περάκη Εμμανουέλα για την 

ψυχολογική υποστήριξή τους αλλά και την πολύτιμη βοήθειά τους στην ανεύρεση και 

δανεισμό σχετικής βιβλιογραφίας, όπως και για την αστείρευτη πηγή ενθαρρυντικών 

σχολίων. 

     Στην ίδια τη συμμετέχουσα, κα Ρένα η οποία παρά το γεγονός του ότι για εκείνη, η 

αναθύμηση παρελθοντικών γεγονότων, αποτελεί μια πολύ επίπονη και ψυχοφθόρα 

διαδικασία, δέχθηκε να συμμετάσχει στην εν λόγω έρευνα και σε κανένα σημείο αυτής δεν 

σκέφτηκε να ζητήσει τη διακοπή της συνεργασίας μας,  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

          Η πτυχιακή εργασία με θέμα «Περίθαλψη και αποκατάσταση στο ελληνικό σύστημα 

υγείας. Βιογραφική αφήγηση μιας πολυτραυματία» αναφέρεται στη βιογραφία μιας 

πολυτραυματία από τροχαίο ατύχημα, με ποσοστό αναπηρίας το οποίο της παρέχει τη 

δυνατότητα να απολαμβάνει σχετική σύνταξη,  η οποία έχει νοσηλευθεί και σε νοσοκομείου 

του εξωτερικού, και συγκεκριμένα στον τρόπο που ο χρήστης αντιλαμβάνεται τη φροντίδα 

υγείας στην Ελλάδα αλλά και στον βαθμό που η ίδια ικανοποιεί τις ανάγκες του 

προηγούμενου.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος βασίστηκε στους εξής προβληματισμούς: 

• Στο παρελθόν δεν έχουν πραγματοποιηθεί  σε παρελθόντα χρόνο, μεταπτυχιακές εργασίες 

με σχετικό θέμα και / ή με ερευνητικό εργαλείο τη βιογραφική – αφηγηματική 

συνέντευξη συνεπώς, η επίτευξη προσθήκης νέας γνώσης αποτελεί ευκολότερο και 

ενδιαφέροντα στόχο με την παραπάνω επιλογή. 

• Το εν λόγω θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον εφόσον οι ειδικευμένοι 

σε θέματα υγείας οφείλουν να γνωρίζουν εις βάθος την κατάσταση που επικρατεί στον 

ελληνικό χώρο αλλά και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας ώστε να 

έχουν την ικανότητα σε μελλοντικό χρόνο για διεξοδικό σχεδιασμό και πραγματοποίηση 

εύστοχων ενεργειών, σε ανάλογη επαγγελματική θέση. 

• Από πολύ πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, είναι γνωστό ότι το τραύμα αποτελεί την 
πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 1-40 ετών και την τρίτη αιτία θανάτου για όλες τις 
ηλικίες στις προηγμένες χώρες. Το ένα τρίτο, επίσης, των εισαγωγών στα ελληνικά 
νοσοκομεία είναι τραυματίες, όπως τονίστηκε στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τραύματα είναι 
πραγματική μάστιγα, αφού εξ αιτίας τους πέθαναν την τελευταία δεκαετία 20.000.000 
άτομα σ' όλο τον κόσμο, ενώ σε κάθε θάνατο αντιστοιχούν και τέσσερις βαριά 
τραυματίες. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα συμβαίνουν κάθε χρόνο περίπου 24.000 ατυχήματα 
(τροχαία, εργατικά, τυχαία, καθώς και πράξεις βίας), που έχουν ως αποτέλεσμα 2.500 
νεκρούς και 32.000 τραυματίες, από τους οποίους οι 4.500 σε σοβαρή κατάσταση. Το 
ετήσιο οικονομικό κόστος των ατυχημάτων στη χώρα μας έχει υπολογιστεί, ότι φθάνει τα 
338 εκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία κινούν το ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς 
αποτελούν μια ανησυχητική σύγχρονη πραγματικότητα  η οποία αφορά όλους. 

• Το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο φαινόμενο, 

χαρακτηριστικά το οποία προκαλούν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και αξία λόγω της 

βαρύτητας που έχει εκ φύσεως η φροντίδα υγείας, και το οποίο μόνο οι ασθενείς που 

συναλλάσσονται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν τη δυνατότητα να 

αξιολογήσουν σφαιρικά την οργάνωση και λειτουργία του, μέσα από την ικανοποίηση 

που  αισθάνονται από τις εμπειρίες και τα βιώματά τους.. 
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• Τέλος, το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε πρόκληση για τις γράφουσα εφόσον η 

πρόσβαση σε πολυτραυματία ασθενή και η αποδοχή του να πει την ιστορία της ζωής του, 

να αφηγηθεί τα προσωπικά του βιώματα, απαιτούσε ιδιαίτερους χειρισμούς εξαιτίας της 

σοβαρότητας του θέματος. 

Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η πρόσβασή των συντακτριών σε 

σχετική ελληνική και πρόσφατη βιβλιογραφία εφόσον στην κεντρική βιβλιοθήκη του 

μεταπτυχιακού προγράμματος και σε αυτήν της Ιατρικής Σχολή δεν παρέχεται επαρκώς η 

ανάλογη. Η άρση των δυσκολιών αυτών επιτεύχθηκε με τη διερεύνηση ελληνικής και 

αγγλικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, στην κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο διαδίκτυο και στη βιβλιοθήκη φίλων και συναδέλφων. 

Οι δυσκολίες που υπήρχαν και έπρεπε να αντιμετωπιστούν όσον αφορά το εμπειρικό 

μέρος της πτυχιακής εργασίας ήταν οι παρακάτω: 

• Δεν υπήρχε ιδιαίτερη εμπειρία από τη γράφουσα όσον αφορά την τεχνική της 

βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης αλλά με την απαραίτητη μελέτη της αντίστοιχης 

βιβλιογραφίας και προετοιμασία πριν από κάθε συνέντευξη, καθώς και την κατάλληλη 

καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή, η διεκπεραίωση των συνεντεύξεων δεν 

αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα. 

• Η διαδικασία της αφήγησης σε πολλά σημεία έφερνε επίπονες αναμνήσεις στη 

συμμετέχουσα με αποτέλεσμα να υπάρξουν μερικές ολιγόλεπτες διακοπές κατά τη 

διάρκεια της πραγματοποίησης της συνέντευξης, χωρίς όμως να επηρεάσει ποτέ την 

απόφαση της συνεντευξιαζόμενης για συμμετοχή στην παρούσα εργασία. Επίσης, λόγω 

του ότι οι συνεντεύξεις διεξαγόντουσαν στην οικεία της υπήρξε απρόσμενη επίσκεψη, η 

οποία επίσης διέκοψε τη συνεντευκτική διαδιακασία, η οποία για το λόγο αυτό 

συνεχίστηκε σε άλλο χώρο του οικήματος. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται αναφορά για την υγεία και την 

ασθένεια και συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο ορισμός της υγείας και η απώλειά της, οι 

παράγοντες υγείας – ασθένειας και η χρόνια ασθένεια και αναπηρία. Ακόμα δίνεται έμφαση 

στον πόνο και στις επιπτώσεις του αλλά και στη σημασία της θεραπευτική σχέσης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στο σύστημα υγεία, στη νοσοκομειακή περίθαλψη και στην αποκατάσταση και 

αποθεραπεία του ασθενούς. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στο θέμα των παροχών χρόνιων 

ασθενών και αναπήρων καθώς και στα άλλα συστήματα υγείας. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το πολυτραυματία ασθενή και ειδικότερα με τον 

ορισμό, τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, την περίθαλψη και την αποκατάσταση. Η τελευταία 

υποενότητα επιχειρεί μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση του πολυτραυματία ασθενή. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη μεθοδολογία της έρευνας και ειδικότερα 

αναφέρεται στο ιστορικό της έρευνας, στα ερευνητικά ερωτήματα, στην επιλογή του 
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δείγματος και τη μεθοδολογία προσέγγισης αυτού, και στη διαδικασία ανάλυσης των 

συνεντεύξεων-αφηγήσεων. Επιπροσθέτως, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της ποιοτικής 

έρευνας, της βιογραφικής-αφηγηματικής έρευνας, καθώς και τον τρόπο που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα αλλά και τους λόγους για τους οποίους 

επιλέχθηκαν. Τέλος, αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στη θεμελιωμένη θεωρία και στα ηθικά 

ζητήματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. 

 Στον πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της βιογραφίας, τα στοιχεία 

της οποίας συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης, 

βάσει έξι σημείων που είναι χαρακτηριστικά των εμπειριών και βιωμάτων της 

συμμετέχουσας ως πολυτραυματίας. Αυτά συγκεκριμένα είναι: α) η νοσοκομειακή 

περίθαλψη, β) η αποκατάσταση, γ) ο ρόλος των ειδικών δ) η ανάγκη για αλλαγή, ε) η Αγγλία, 

στ) ο αυτοσεβασμός. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσπάθεια σύνοψης και κωδικοποίησης των 

χαρακτηριστικών του ελληνικού συστήματος υγείας όσον αφορά την περίθαλψη και την 

αποκατάσταση πολυτραυματία ασθενή κι πως αυτές επηρεάζουν τον ίδιο και την 

καθημερινότητά του, βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των 

προαναφερόμενων σημείων. 

 Τέλος, στο παράρτημα περιλαμβάνεται η βιογραφική τροχιά της αφηγήτριας καθώς 

και ολόκληρες οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της έρευνας για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

1.1 Ορισμός της ασθένειας και η απώλειά της 

      Ξεκινώντας, είναι σημαντικό να τεθεί η διαφορά ανάμεσα στην υποκειμενική και 

αντικειμενική περιγραφή της αρρώστιας, η οποία στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται με τους 

όρους illness και diseαse. Έτσι ενώ ο όρος αρρώστια (disease) σημαίνει "νοσηρά κατάσταση 

του σώματος" και αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με 

αντικειμενικά κριτήρια, ο όρος ασθένεια (illness) αναφέρεται σε μια "μη υγιεινή κατάσταση 

του σώματος" και περιλαμβάνει μια υποκειμενική προσέγγιση της δυσφορίας (feeling unwell) 

του ατόμου. (Nettleton, 2002) 

      Επιπρόσθετα, ο όρος sickness αναφέρεται στο κοινωνικό προσδιοριστικό στοιχείο της 

ασθένειας, προκειμένου να δηλωθεί η ικανότητα ή ανεπάρκεια του ατόμου, όσον αφορά την 

ανταπόκριση των κοινωνικών υποχρεώσεων του. Σύμφωνα με τον Denton, ο βασιζόμενος 

στην κλινική παρατήρηση και στα επαγγέλματα υγείας ορισμός της αρρώστιας, αναφέρεται 

ως αντικειμενικός (objective) ενώ ο βασιζόμενος στους ασθενείς (άτομα), ως υποκειμενικός 

(subjecfive). Σε πολλές περιπτώσεις οι δυο προηογούμενοι ορισμοί αλληλοκαλύπτονται. 

Συνεπώς, αρκετά άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άρρωστοι από ιατρικής πλευράς, δε 

θεωρούν τους εαυτούς τους ασθενείς, αλλά και το αντίθετο (Σαρρής, 2001).                                 

      Η ασθένεια (illness) δεν είναι μια απλή κατάσταση των ατόμων αλλά μια κοινωνική 

διαδικασία συνοδευόμενη από ένα ειδικό τύπο συμπεριφοράς, γνωστής ως συμπεριφορά 

ασθένειας (illness behaviour). 'Εχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις (θεωρίες) σχετικά με αυτή 

τη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια μέσα από τα οποία περνά ο ασθενής. 

Υπό το πρίσμα αυτών, το άτομο, μετά την παρατήρηση των συμπτωμάτων της ασθένειας του, 

αποδέχεται τον ρόλο του ασθενούς (sick role) βλέποντας τους κοινωνικούς του ρόλους να 

περιορίζονται, αναζητά βοήθεια από το γιατρό και τελικά ενδύεται τον ρόλο του αρρώστου 

(patient). Ο Suchman (Suchman, 1964) αναφέρει ότι μεταξύ ασθένειας και ιατρικής 

φροντίδας μεσολαβούν πέντε στάδια, τα παρακάτω: 

• Η εμπειρία του συμπτώματος.  

• Η υπόθεση του ρόλου του ασθενούς.  

• Η επαφή με το γιατρό.  

• Ο εξαρτημένος -από το γιατρό- ρόλος του αρρώστου.  

• Η ανάρρωση και η αποκατάσταση. 
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      Γίνεται φανερό με άλλα λόγια, ότι αμέσως μετά την εμπειρία των πρώτων συμπτωμάτων, 

το άτομο καλείται ν' αποφασίσει πρώτα απ' όλα εάν ή όχι έχει κάποια ασθένεια και εάν ναι, 

σε ποια ενέργεια θα προβεί. Ο ορισμός (αντίληψη) της ασθένειας από το ίδιο το άτομο 

βασίζεται δηλαδή στην αναγνώριση και αξιολόγηση των βιωμένων συμπτωμάτων του. Η 

προσέγγιση αυτή της κατάστασης της υγείας από το ίδιο το άτομο αποτελεί ένα είδος 

αυτοεκτίμησης και επηρεάζεται από κοινωνικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Συνήθως το ίδιο το άτομο είναι αυτό που κάνει την πρώτη διάγνωση βασιζόμενο στα 

σωματικά του ενοχλήματα. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι παρακάτω 

καταστάσεις (Blum, 1960):  

• Αναπηρίες που κάνουν το άτομο ανίκανο να εκτιμήσει την κατάστασή του ή να 

ξεκινήσει κάποια θεραπεία. Ως παραδείγματα αναφέρονται: 

1. Τα σοβαρά ατυχήματα, στα οποία οι παρευρισκόμενοι ή οι συνοδοί του τραυματία 

εκτιμούν την κατάστασή του ως σοβαρή και τον μεταφέρουν αμέσως σε γιατρό ή σε 

νοσοκομείο, και  

2. Τα έκτακτα περιστατικά, στα οποία το άτομο γίνεται ξαφνικά τόσο αδύναμο και 

ασθενικό, ανίκανο να πάρει το ίδιο την απόφαση για θεραπεία ή έστω να ειδοποιήσει 

γιατρό με αποτέλεσμα η οικογένεια του, οι συνάδελφοι του, η σπιτονοικοκυρά ή 

κάποιος άλλος να παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία του. 

• Τα παιδιά, τα οποία μπορούν κάποιες φορές να αναφέρουν συμπτώματα n να 

δείχνουν σημεία κακής λειτουργίας, αλλά οι γονείς τους είναι εκείνοι που παίρνουν 

τις αποφάσεις εάν τα συμπτώματα αυτά συνιστούν ή όχι ασθένεια.  

• Άτομα τα οποία δε γνωρίζουν ότι έχουν κάποια παθολογική κατάσταση αλλά 

ενημερώνονται γι' αυτήν από κάποιο άλλο άτομο, π.χ, ένα γιατρό, o οποίος στα 

πλαίσια μιας ετήσιας φυσικής εξέτασης εντόπισε αρρυθμία, αναιμία ή κάποιο άλλο 

παθολογικό χαρακτηριστικό. Αν και το πιο σύνηθες στις περιπτώσεις αυτές είναι τα 

άτομα να υιοθετούν τις οδηγίες και τις παραγγελίες του γιατρού, δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις ασθενών που δεν συμμορφώθηκαν με αυτές. 

       Στις άλλες, εκτός των παραπάνω εξαιρέσεων, περιπτώσεις, ως κρίσιμα για την περαιτέρω 

πορεία από την υγεία στην αρρώστια κρίνονται τα στάδια της αρχικής αυτοδιάγνωσης (self-

diagnosis) και της αναγνώρισης του ρόλου του ασθενούς (sick role), αφού αυτά θα 

κατευθύνουν το άτομο στο γιατρό ή σε άλλες εναλλακτικές μορφές (alternative forms) 

θεραπείας. Ο ορισμός της αρρώστιας ποικίλλει από λαό σε λαό και από άτομο σε άτομο 

(Τούντας, 2000). 
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1.2 Παράγοντες υγείας και ασθένειας 
Είναι πλέον κοινά διαπιστωμένο το γεγονός ότι η υγεία και η ασθένεια δεν είναι απλώς 

βιολογικά καθορισμένα φαινόμενα αλλά κοινωνικά προσδιορισμένες καταστάσεις δεδομένου 

ότι δεν σχετίζονται μόνο με αλλαγές στη φυσιολογία αλλά επηρεάζονται από το κοινωνικό 

και ευρύτερα εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο γεννιέται, μεγαλώνει, 

εκπαιδεύεται, εργάζεται και ζει (Αγραφιώτης, 2003).  

Τα τελευταία χρόνια, μελετητές στον τομέα της υγείας έχουν αναγνωρίσει την σημασία 

των κοινωνικών διαστάσεων στην αιτιολογία της αρρώστιας και στην ανάπτυξη 

θεραπευτικών μεθόδων και προγραμμάτων πρόληψης. Η σύγχρονη άλλωστε ολιστική 

θεώρηση για την υγεία και την ασθένεια αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως σύνολο, βιολογικό, 

ψυχολογικό και κοινωνικό, τονίζοντας ιδιαίτερα τον πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο 

χαρακτήρα της υγείας και της ασθένειας. Και ενώ μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, η 

καθιερωμένη αντίληψη για την βελτίω ση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού εκφραζόταν με 

την πεποίθηση της συνεχούς βελτίωσης των θεραπευτικών ιατρικών μεθόδων αντιμετώπισης 

της ασθένειας, σχετικά πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση του επιπέδου υγείας δεν θα 

είχε επιτευχθεί, ούτε θα μπορούσε να διατηρηθεί ή να προαχθεί καθώς το προσδόκιμο ζωής 

και υγείας προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που βρίσκονται έξω από τον 

έλεγχο του συστήματος υγείας μιας χώρας και αφορούν στην βελτίωση των κοινωνικών 

συνθηκών περισσότερο παρά σε ιατρικές παρεμβάσεις (Καδδά, 2009). 

Σημαντική, επομένως,  επίδραση  στην υγεία-ασθένεια ασκούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

α) κοινωνικοί θεσμοί όπως η οικογένεια και η εκπαίδευση, β) κοινωνικοί παράγοντες, όπως η 

κοινωνική θέση, η κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα, το κοινωνικό στρες, το σύστημα 

κοινωνικής οργάνωσης και υποστήριξης, οι συνθήκες διαβίωσης, γ) οικονομικο-κοινωνικοί 

παράγοντες, όπως το εισόδημα, η εργασία και οι συνθήκες εργασίας, η ανεργία και 

γενικότερα το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, δ) παράγοντες όπως η 

πρόσβαση στην φροντίδα υγείας, η ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης, ε) το πολιτιστικό μόρφωμα και το πολιτικό σύστημα μιας χώρας, στ) 

οικολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ζ) συμπεριφορικοί παράγοντες και παράγοντες 

που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής σε σχέση με την υγεία (Τσελέπη, 2000). 

 

1.3 Χρόνια ασθένεια και αναπηρία 

Αναπηρία είναι το αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτίων, που 

δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η 

αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική 

συμμετοχή. Σήμερα, αναπηρία δεν θεωρείται κάποια κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά το 

αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του 

περιβάλλοντος. Η μείωση της ικανότητας ενός ατόμου να πραγματοποιήσει μια λειτουργία ή 

δραστηριότητα ονομάζεται κατάπτωση ή απώλεια ικανότητας (WHO, 2002) 
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Η ιατρική ορίζει ως χρόνια ασθένεια την ασθένεια που είναι μακρόχρονη ή με συχνά 

επεισόδια. Παλαιότερα, η διάγνωση μιας σημαντικής νόσου ίσως να γινόταν πολύ αργά και 

να σήμαινε μια πορεία προς το θάνατο. Ωστόσο, σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής και τη 

σύγχρονη τεχνογνωσία, πολλές ασθένειες αντιμετωπίζονται συμπτωματικά επιτρέποντας 

στον ασθενή μια ποιότητα ζωής. (Michailakis, 2003) 

Η ζωή, μετά τη διάγνωση μιας χρόνιας ασθένειας, είναι πολύ στρεσογόνος και είναι μόνο 

η αρχή μιας πορείας προσαρμογής. Όλα τα σχέδια για το αύριο και το μέλλον ανατρέπονται. 

Δεν είναι μόνο οι αλλαγές που έρχονται από την πορεία της ασθένειας και τα συμπτώματά 

της, αλλά και οι ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές που έπονται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 

αλλαγές στην ταυτότητα, στο κοινωνικό περιβάλλον και στο σχεδιασμό μελλοντικών στόχων. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις αφορούν σε λειτουργικό, εργασιακό, ψυχολογικό και κοινωνικό 

επίπεδο. (Michailakis, 2003) 

Πιο αναλυτικά, το λειτουργικό επίπεδο εμπερικλείει κυρίως τις σωματικές εκδηλώσεις 

της νόσου και κατ' επέκταση στην ικανότητα του ατόμου να εκτελεί καθημερινές 

δραστηριότητες, όπως η αυτοφροντίδα, οι αγορές και άλλα. Όσον άφορα την επαγγελματική 

διάσταση, πολλοί ασθενείς με χρόνια νόσο συνταξιοδοτούνται αναγκαστικά ή έχουν έκπτωση 

των επαγγελματικών τους ικανοτήτων που σημαίνει ότι η επαγγελματική τους ταυτότητα 

χάνεται με αποτέλεσμα να βιώνουν έλλειψη αυτοεκτίμησης ή ενοχές που δεν έχουν την 

ικανότητα να φροντίσουν την οικογένειά τους ή/και να συνεισφέρουν στα έξοδα του σπιτιού 

(Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1999).  

Οι επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο είναι αυτονόητες που αντιμετωπίζει ένας ασθενής 

είναι κατάθλιψη, θυμός, άγχος, φοβίες, διαταραχές στη διατροφή και στον ύπνο και 

διαταραχή της εικόνα του εαυτού. Οι αλλαγές στο κοινωνικό επίπεδο καθορίζονται κατά 

πολύ από τη φύση της νόσου. Θανατηφόρα νοσήματα μπορεί να ενεργοποιήσουν άγχος και 

συνεπώς αποφυγή φιλικού περιβάλλοντος, ενώ νοσήματα που έχουν κοινωνικό στίγμα να 

οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση (Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Franklin Shontz (1975) μετά το άκουσμα της διάγνωσης 

το άτομο περνάει από τα ακόλουθα στάδια: 

• Αρχικό Σοκ, όπου το άτομο αποστασιοποιείται από την κατάσταση ως ένα τρόπο 

άμυνας και συμπεριφέρεται αυτοματοποιημένα. 

• Αντιπαράθεση, το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από αισθήματα απώλειας, απελπισία 

και πένθος. 

• Υποχώρηση, κατά την οποία το άτομο αρχικά αποσύρεται στον εαυτό του και 

αρνείται το πρόβλημα και τις επιπτώσεις του. Σταδιακά όμως, αρχίζει να αποδέχεται 

την κατάσταση και να τη διαχειρίζεται. 
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Φυσικά η διαδικασία προσαρμογής σχετίζεται με πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, η 

υποστήριξη της οικογένειας, οι πεποιθήσεις του ατόμου για την ασθένειά του και τα 

συμπτώματα που επιφέρει η κάθε νόσος όπως για παράδειγμα ο πόνος (Δανηιλίδου, 2005). 

 

1.4 Ο πόνος και οι επιπτώσεις του 

Ο πόνος είναι μια δυσάρεστη αισθητική ή συναισθηματική απάντηση σε ένα ερέθισμα 

που σχετίζεται με υπαρκτή ή δυνητική πιθανή ιστική καταστροφή ή βλάβη. Είναι ένα από τα 

πρωϊμότερα σημεία της φύσεως για την δυσλειτουργία, την ασθένεια, την αρρώστια. Ο ίδιος 

είναι μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και ένα από τα βασικά στοιχεία που 

εξασφαλίζουν την επιβίωση σε ένα ποικιλοτρόπως εχθρικό περιβάλλον. Η έννοια του πόνου 

έχει σχέση με την εμπειρία του πόνου (Mao, Kapur, 2010).  

Οι τρεις φάσεις του πόνου είναι, α) άμεσος πόνος: (Νociception), επιπολής 

αισθητικότητα, β) οξύς πόνος: τραυματισμός, φλεγμονή, "υγρός" τύπος πόνου, "οξύς", γ) 

χρόνιος πόνος. Αποτελεί αμιγώς υποκειμενικό συναίσθημα, δύσκολο να καθοριστεί, να 

περιγραφεί ή να εξηγηθεί σε άλλους ενώ επηρεάζεται από τη συνύπαρξη αγχους, κατάθλιψης 

ή και της προσδοκίας του ασθενούς. Είναι πολυδιάστατη εμπειρία που εξαρτάται από τα 

φυσικά χαρακτηριστικά του ερεθίσματος σε συνδυασμό με τις συναισθηματικές ή 

συνειδησιακές λειτουργικές του ασθενούς. Το αποτέλεσμα του πόνου είναι μια συμπεριφορά 

που βασίζεται στην ερμηνεία του γεγονότος, η οποία επηρεάζεται από τωρινές ή παλιότερες 

εμπειρίες (Mao, Kapur, 2010). 

Ο οξύς πόνος είναι ένα βιολογικό σύμπτωμα ενός εμφανούς ιδιοδεκτικού ερεθίσματος, 

όπως ιστική καταστροφή λόγω νόσου ή τραύματος. Ο πόνος μπορεί να είναι εντοπισμένος ή 

να ακτινοβολεί. Είναι οξύς και επιμένει για όσο διάστημα υπάρχει η ιστική παθολογία. Ο 

οξύς πόνος είναι αυτοπεριοριζόμενος και μειώνεται καθώς το βλαπτικό ερέθισμα υποχωρεί. 

Διαρκεί λιγότερο από 3μήνες ή αν δεν θεραπεύεται αποτελεσματικά, μεταπίπτει σε χρόνιο 

(Γκατζούνης, 2010). 

Ο χρόνιος πόνος αποτελεί μια ασθένεια και φαίνεται να εξελίσσεται στο πιο επείγον 

ζήτημα υγείας των δυτικών κοινωνιών. Μια πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη έδειξε ότι το 

19% του πληθυσμού της Ευρώπης υποφέρει από χρόνιο πόνο, ενώ η εμφάνιση αυτής της 

ασθένειας είναι πιο συχνή στην Νορβηγία, την Πολωνία και την Ιταλία (Γκατζούνης, 2010). 

      Οι πιο συχνές αιτίες χρόνιου πόνου είναι ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος 

(περίπου το 50%), ενώ σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, ο πόνος στη μέση ήταν η πιο συχνή 

αιτία επίσκεψης σε γιατρό. Ο χρόνιος πόνος έχει ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών. Για παράδειγμα, ο πόνος συχνά προκαλεί μείωση της παραγωγικότητας 

στην εργασία και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απουσία από την εργασία για 15 μέρες 

ετησίως. Περίπου 20% των ασθενών που υποφέρουν από χρόνιο πόνο παρουσιάζουν επίσης 

βαριά κατάθλιψη και χρειάζονται τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών (Teets, Dahmer, 2010). 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

14 

     Ο ίδιος ορίζεται ως πόνος που διαρκεί περισσότερο από το σύνηθες διάστημα μιας οξείας 

νόσου ή κάκωσης (για περισσότερο από έξι μήνες). Σχετίζεται με χρόνια παθολογία ή 

επιμένει μετά την ανάρρωση από μια ασθένεια ή κάκωση. Ο χρόνιος πόνος που οφείλεται σε 

οργανική νόσο θεραπεύεται αποτελεσματικά με τη θεραπεία της υποκείμενης νόσου ε΄νω 

μπορεί να χαρακτηρίζεται ως, βύθιος, νυγμώδης ή φτωχά εντοπισμένος. Ο ασθενής μπορεί να 

είναι κουρασμένος, καταθλιπτικός, σε απόσυρση, ενώ απουσιάζουν τα συνοδά σημεία από το 

αυτόνομο νευρικό που έχουμε στον οξύ πόνο (Γκατζούνης, 2010). 

 

1.5 Η θεραπευτική σχέση 

Από τους αρχαίους Ελληνικούς χρόνους έχει επισημανθεί η σπουδαιότητα της σχέσης 

ιατρού-ασθενούς. 'Ηδη ο Ιπποκράτης είχε επισημάνει ανάμεσα στα άλλα, τη σπουδαιότητα 

του κοινωνικού περιβάλλοντος ως έναν αιτιολογικό παράγοντα της ασθένειας, καθώς και τη 

σημασία της σχέσης ιατρού - ασθενούς ως ένα θεραπευτικό εργαλείο (Λιονής, 2011). 

Η θεραπευτική σχέση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του δεσμού ανάμεσα στους δύο 

συμμετέχοντες, και αφορά στον καθορισμό των θεραπευτικών στόχων και στη διεκπεραίωση 

των θεραπευτικών δραστηριοτήτων, ορίζεται ως «θεραπευτική συμμαχία». Η δημιουργία 

μάλιστα της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς, στα πλαίσια της 

θεραπευτικής συμμαχίας θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στην ιατρική φροντίδα και 

υγεία (Παπαδημητρίου & Παπακώστας, 2002). 

Στον ιατρό ανήκει ο πολύ δύσκολος ρόλος να κρατήσει μια ισορροπία: καλείται να 

εκδηλώνει «ενσυναίσθηση», δηλαδή να δείχνει το κατάλληλο συναισθηματικό ενδιαφέρον 

και κατανόηση του ψυχισμού του ασθενούς αλλά συγχρόνως να μπορεί και να τα διαχειριστεί 

πράγμα που συχνά προϋποθέτει κάποια απόσταση (Καρκανιάς και συν, 2006). 

Έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια ότι η σχέση ιατρού ασθενούς είναι μια πολύ 

περίπλοκη σχέση με δύσκολες ισορροπίες. Το 1968 όμως αποδείχθηκε ότι υπάρχει άμεση 

σχέση ανάμεσα στον τύπο επικοινωνίας του ιατρού και Α. τη συμμόρφωση του ασθενούς Β. 

την ικανοποίηση του ασθενούς με την ιατρική φροντίδα Γ. την κατανόηση των ιατρικών 

πληροφοριών Δ. την έκβαση της ασθένειας  (Korsch et al). 

Παλιότερα ο ιατρός έπαιρνε απόφαση για την θεραπεία χωρίς τη γνώμη του ασθενούς. 

Σήμερα όλο και περισσότερο ακολουθείται το «συνεταιρικό πρότυπο»  

σχέσης  ιατρού και ασθενούς όπου η σχέση συνεργασίας βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, 

στην αναγνώριση του ρόλου τους, στην μοιραζόμενη πληροφόρηση και στην ενεργό 

συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη των αποφάσεων αλλά και στις συνέπειες αυτών 

(Καραμανίδου, 2008). 

Η χρήση εξειδικευμένης ορολογίας από το ιατρικό προσωπικό, η οποία  δεν είναι  

κατανοητή από τους ασθενείς έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χάσματος στην  

επικοινωνία. Οι περισσότεροι ασθενείς κατανοούν τις πληροφορίες που τους  

δίνονται για τις ασθένειες με απλούς όρους. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι μόνο  
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στο 1,5% των περιπτώσεων οι ιατροί ρωτούν τους ασθενείς εάν έχουν καταλάβει τι  

συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης (Frankel et al, 2007). 

Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι οι ιατροί δίνουν έμφαση στην σωστή διάγνωση όμως δεν 

γνωρίζουν πώς να ανακοινώνουν άσχημα νέα, ούτε πόσες πληροφορίες πρέπει να 

προσφέρουν ώστε οι ασθενείς, συχνά σε κατάσταση άγχους, να μπορούν να τις 

συγκρατήσουν (Walsh, 2004). 

Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι κατά μέσο όρο οι ιατροί διακόπτουν τους ασθενείς δεκαοχτώ 

δευτερόλεπτα αφού έχουν αρχίσει να εξηγούν τους λόγους για την επίσκεψή τους (Beckman 

& Frankel, 1984) με αποτέλεσμα να μην αναφέρονται όλα τα θέματα που απασχολούν τους 

ασθενείς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 

Η απόκρυψη πληροφοριών από τον ασθενή αποτελεί ακόμη μια πραγματικότητα. Τα 

αποτελέσματα διαπολιτισμικής έρευνας της Παγκόσμιας Ψυχο-ογκολογικής εταιρίας 

δείχνουν ότι η πλήρης αλήθεια σχετικά με τη διάγνωση και την πρόγνωση αποκαλύπτεται 

μόνο στο 24% των περιπτώσεων στην Ελλάδα ενώ 89%  στην Φιλανδία (Καραμανίδου, 

2008). 

Τέλος, η διεκπεραίωση απαιτούμενων ιατρικών πράξεων  που αποτελεί καθήκον του 

ιατρικού προσωπικού, χωρίς την ταυτόχρονη κάλυψη κοινωνικών και συναισθηματικών 

αναγκών του ασθενούς, μπορεί να προκαλέσει χάσμα στην επικοινωνία (Καραμανίδου, 

2008). 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2.1 Το Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα 

      Πολιτική υγείας (health policy) είναι το σύνολο των προσπαθειών που αποβλέπουν στην 

επίτευξη πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, σύμφωνα με τον ορισμό που 

δίνει ο WHO για την υγεία. Εντάσσεται στις κοινωνικές πολιτικές και αποτελεί τμήμα των 

κρατικών πολιτικών (policies) κάθε χώρας, ενώ εξαρτάται τόσο από τις εν γένει πολιτικές 

(politics) δομές και την οικονομική κατάσταση μιας χώρας, όσο και από παραμέτρους όπως η 

προϋπάρχουσα γενικότερη κατάσταση υγείας του πληθυσμού, οι συνθήκες ζωής, οι ατομικές 

συνήθειες κ.ά (Ιωαννίδη, 1999).  

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μία λεπτομερώς σχεδιασμένη και δεσμευτική πολιτική για 

την υγεία Αυτό οφείλεται στην εξελικτική ανάπτυξη της Ε.Ε, στην αρχή της επικουρικότητας, 

αλλά και στο γεγονός ότι το αίτημα της ύπαρξης κρατικών πολιτικών για την υποστήριξη 

υγείας των πολιτών αποτελεί έναν «εκ των ουκ άνευ» όρο για συμμετοχή στην Ε.Ε. Όσον 

αφορά στην ελληνική περίπτωση αποτελεί ένα υβρίδιο ανάμεσα σε ένα σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης (μοντέλο Bismarck) και σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας (μοντέλο Beveridge) 

(Κωνσταντοπούλου, 2004).  

       Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σταδιακά στον χρόνο και επηρεάστηκε από 

την εξέλιξη της κοινωνίας και των ανθρωπίνων αξιών, της ιατρικής, της επιστήμης, της 

οικονομίας, χωρίς όμως ιδιαίτερο σχεδιασμό και στόχους. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

έγινε συνειδητή η ανάγκη οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στις αναπτυγμένες χώρες με 

σημαντικό σταθμό την λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (National Health Service ή 

N.H.S), το 1948 στην Μ. Βρετανία (Ιωαννίδη, 1999).  

        Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια για την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου και 

αποκεντρωμένου συστήματος υγείας έγινε το 1953 επί κυβερνήσεως Παπάγου με το Ν.Δ. 

2592/53 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» όμως μόλις το 1983 με τον Ν. 1397 

επιχειρείται η μεγαλύτερη νομοθετική μεταρρύθμιση στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα 

αφού για πρώτη φορά ορίζονταν τα πλαίσια και οι βάσεις ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Βασικές αρχές του Ν.1397/1983 ήταν ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να 

παρέχεται με ευθύνη του κράτους στο σύνολο του πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή 

οικονομικής κατάστασης. Βασικοί στόχοι του ήταν η αποκέντρωση, ο κοινωνικός έλεγχος και 

η συμμετοχή, το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης, ο ενιαίος προγραμματισμός, η 

δικαιότερη κατανομή των πόρων, η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η 

καθιέρωση του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η καλύτερη οργάνωση 

και παροχή της νοσοκομειακής φροντίδας (Liaropoulos, 2001). 
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         Παρά τα μέτρα που λήφθηκαν την τελευταία 15ετία , η πολιτική υγείας στην Ελλάδα 

σήμερα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Αυτά αφορούν στην χρηματοδότηση και 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας με το ΕΣΥ από τη μια και τα πολλά ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης από την άλλη, στις περιφερειακές ανισότητες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την χωροταξική τους κατανομή, προβλήματα στην εσωτερική οργάνωση των 

δημόσιων νοσοκομείων και ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου από το 

Υπουργείο Υγείας. Το σύστημα προμηθειών συχνά δημιουργεί τεχνητές ανάγκες και οι 

«άτυπες» ιδιωτικές πληρωμές αποτελούν σημαντικό μέρος των δαπανών για την υγεία. Ως 

αποτέλεσμα εκτιμάται ότι η Ελλάδα δαπανά περίπου 9% του ΑΕΠ για ένα προϊόν αμφίβολής 

ποιότητας και χαμηλής κοινωνικής αποδοχής (Κυριόπουλος, Σουλιώτης, 2002). 

 

2.2 Νοσοκομειακή περίθαλψη  

        Η αναφορά στην υγειονομική περίθαλψη σηματοδοτεί την αποκατάσταση των 

διαταραχών της υγείας. Διακρίνεται σε ανοικτή ή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, που 

περιλαμβάνει τις ιατρικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία 

ενός υγειονομικού προβλήματος εκτός νοσοκομείου, και στην κλειστή ή νοσοκομειακή 

περίθαλψη, που περιλαμβάνει ιατρικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες οι οποίες 

παρέχονται στο νοσοκομείο (Λιακοπούλου, 2008). 

       Στην ιστορική εξέλιξη της νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα διακρίνονται 

τέσσερις χρονική περίοδοι (Σιγάλας, 1999):  

Α) Η πρώτη περίοδος έχει την αφετηρία της στη σύσταση του ελληνικού κράτους και φτάνει 

μέχρι το 1909. την περίοδο αυτή το νοσοκομείο αποτελούσε φροντίδα των μοναστηριών, των 

δήμων ή κοινοτήτων και των φιλανθρώπων, ήταν μικρό σε δυναμικότητα και με πολύ 

περιορισμένα μέσα για την ικανοποιητική προσφορά των υπηρεσιών. Τα εύπορα, αλλά και τα 

λαϊκά στρώματα απέφευγαν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και αποτελούσε καταφύγιο 

μόνο των απόρων. Τα πρώτα νοσοκομεία ιδρύθηκαν εκείνη την εποχή σε ανθούσες 

οικονομικά πόλεις, ενώ η παρουσία του ιδιωτικού τομέα στη νοσοκομειακή περίθαλψη της 

χώρας άρχισε μόλις το 1903.  

Β) Η δεύτερη περίοδος (1909-1952) χαρακτηρίζεται από την ενεργητική παρέμβαση του 

κράτους στον ευαίσθητο υγειονομικό χώρο και την ίδρυση κρατικών, γενικών και ειδικών 

νοσοκομείων, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν. Τα στρατιωτικά και αργότερα τα 

προσφυγικά νοσοκομεία που δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών αποτέλεσαν το 

πρώτο ευρύ δίκτυο που εξελικτικά θα διευρυνόταν. 

Γ) Στην τρίτη περίοδο (1953-1982) η Ελλάδα διαιρείται σε 13 υγειονομικές περιφέρειες, 

αποκεντρώνονται οι αρμοδιότητες της κεντρικής εξουσίας στις περιφέρειες αυτές και ισχύει 

για πρώτη φορά η διοικητική αποκέντρωση στον υγειονομικό τομέα με βάση τον πληθυσμό, 

τη νοσηρότητα και άλλα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ορθολογική και 

επιστημονική γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών. Η νοσοκομειακή περίθαλψη αυτή τη 
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χρονική περίοδο εμφανίζεται αρκετά οργανωμένη, δίνεται έμφαση στον κοινωφελή της 

χαρακτήρα και παρέχεται από κρατικά νοσοκομεία που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

και από ιδιωτικές κλινικές. 

Δ) Η τέταρτη χρονική περίοδος αρχίζει το 1983 και φτάνει μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από 

την προσπάθεια εφαρμογής και εξέλιξης ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με 

βασικούς νόμους. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο αυτή, 

σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην υποδομή και στη στελέχωση των νοσοκομείων με 

προσωπικό και υπήρξε ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης. Η κρατική 

παρέμβαση στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των νοσοκομείων είναι έντονη. 

       Η νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα κατέχει κεντρική θέση στο σύστημα υγείας. Το 

ποσοστό των δαπανών υγείας που διατίθεται για τη νοσοκομειακή περίθαλψη είναι από τα 

υψηλότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τούντας, 2001). 

      Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία φαίνεται ότι η διόγκωση των 

δαπανών και η έλλειψη επαρκούς οργάνωσης στο δημόσιο νοσοκομειακό τομέα είναι από τα 

πιο σημαντικά προβλήματα της πολιτικής υγείας, παράγοντες των οποίων είναι, μεταξύ 

άλλων, οι εξής (Τούντας, 2001): 

1) Ανεπαρκής διοίκηση και διαχείριση συνδυαζόμενη με τον περιορισμό της ευελιξίας 

στους προϋπολογισμούς. 

2) Έλλειψη κινήτρων για τους γιατρούς και το προσωπικό και δεσμευτική σχέση μισθού 

απόδοσης. 

3) Ελαχιστοποίηση του περιθωρίου άσκησης διοίκησης και εξοικονόμησης προσωπικού 

εφόσον τα πάντα καθορίζονται από το Υπουργείο. 

4) Απώλεια πόρων εξαιτίας του ποσοστού κάλυψης συγκριτικά με τις μακρές λίστες 

αναμονής. 

5) Μη χρησιμοποίηση της αγοραστικής μονοψωνιακής δύναμης των νοσοκομείων του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

6) Αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από την πλευρά των ιατρών. 

7) Αναποτελεσματικότητα που αναδεικνύεται και από τη χαμηλή ικανοποίηση των 

ασθενών.  

 

2.3 Αποκατάσταση και αποθεραπεία του ασθενούς 

       Η ιστορική εξέλιξη του τομέα της Αποκατάστασης στα σύγχρονα Δυτικά Συστήματα 

Υγείας τα προηγούμενα πενήντα χρόνια, προσδιόρισαν τελικά τον σαφή ρόλο της Φυσικής 

Ιατρικής (ΦΙΑπ) ως της κύριας ιατρικής ειδικότητας που σχεδιάζει και υλοποιεί, σε 

συνεργασία με άλλες ειδικότητες, θεραπευτικά πρωτόκολλα, θεραπευτικές αγωγές και 

τεχνολογικά μέσα και βοηθήματα που συμβάλουν ολιστικά στην Αποθεραπεία, Φυσική 

Αποκατάσταση αλλά και, τελευταία, αγωγές και υπηρεσίες που στοχεύουν στην ψυχολογική 
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ενδυνάμωση και την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του ασθενή (Περγαντά, 

2004).       

     Πολλές πετυχημένες πρωτοβουλίες, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οδήγησαν 

στην ανάπτυξη εξειδικευμένων Κέντρων που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν την κάθε μία 

επί μέρους συνιστώσα της διαδικασίας της Αποκατάστασης (από την αποθεραπεία έως την 

επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη) και μάλιστα με μεγάλη εξειδίκευση αναφορικά με 

την πρωτογενή νόσο ή το επιμέρους σωματικό σύστημα που παρουσιάζει ελλείμματα 

(Περγαντά, 2004).  

      Η επιτυχής αυτή συμβολή της ΦΙΑπ έχει εμπεδωθεί σε πολλές περιπτώσεις πλήρως στα 

αντίστοιχα Εθνικά Συστήματα Υγείας ως ενισχυτής (boost) της αποτελεσματικότητάς τους 

και υποστηρίζεται σοβαρά από τα αντίστοιχα Aσφαλιστικά Συστήματα, μιας και 

αναγνωρίστηκε έγκαιρα η συμβολή της, τόσο στο τριτοβάθμιο (μετανοσοκομειακό) στάδιο 

της νοσηλείας όσο και ως προς την πρωτοβάθμια (προληπτική) συμβολή της στην διαδικασία 

εμφάνισης δευτερογενών νοσημάτων ή συννοσηρότητας, με όλα τα προφανή κοινωνικά και 

οικονομικά θετικά αποτελέσματα στα αντίστοιχα Συστήματα Υγείας (Περγαντά, 2004). 

       Ο εγγενής διπλός αυτός χαρακτήρας της Φυσικής Αποκατάστασης (τριτοβάθμιος και 

πρωτοβάθμιος) δεν έγινε ποτέ έως σήμερα πλήρως κατανοητός από το Ελληνικό Σύστημα 

Υγείας, τα δε πλεονεκτήματα της Αποκατάστασης ως ενισχυτή ισχύος και 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Υγείας δείχνουν να παραμένουν άγνωστα από τους 

σχεδιάζοντες υπευθύνους. Κατ’ αρχήν, αυτή η αδυναμία συνειδητοποίησης, ότι δηλαδή αυτή 

η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης πρέπει να ξεκινάει από το Γενικό Νοσοκομείο και να 

συνεχίζεται ως συνεχές case σε όλη την πορεία της αποκατάστασης του ασθενούς,σύμφωνα 

πάντα με την ολιστική προσέγγιση που συντονίζεται από τον ιατρό αποκατάστασης, οδηγεί, 

δυστυχώς, τους υπεύθυνους σχεδιασμού Υγείας στην Ελλάδα στην εσφαλμένη αντίληψη ότι 

η αποκατάσταση ανήκει στην Πρόνοια και την Κοινωνική Αλληλεγγύη και όχι στις 

Υπηρεσίες Υγείας (Χατζηχρήστος, Μιχαήλ, 2007). 

      Η ανεπαρκής υποδομή (περίπου 180 κλίνες στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας 

υποστηριζόμενες από πενιχρά έως ανύπαρκτα σύγχρονα τεχνικά μέσα, ξενοδοχειακές 

υποδομές και συνήθως ελλιπή στελέχωση) καθώς και η καθυστέρηση στην εισαγωγή 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προσδιορισμού του τρόπου της λειτουργίας ιδιωτικών 

κέντρων ανοικτής ή κλειστής νοσηλείας (ΠΔ395/28-09-93 και Υπουργικές Αποφάσεις μέχρι 

το 2002, για τον καθορισμό των προδιαγραφών για την λειτουργία των αντίστοιχων Κέντρων 

Αποθεραπείας-Αποκατάστασης), πέρα από το γεγονός ότι δεν έλαβε υπ’ όψιν τις σύγχρονες 

τάσεις της ιατρικής και την διεθνή εμπειρία από την οργάνωση του Τομέα Αποκατάστασης, 

υποβάθμισε και έχει υποβιβάσει τον Τομέα αυτό στην αντίληψη των υπευθύνων σε ένα απλό 

πάροχο υπηρεσιών Πρόνοιας (Χατζηχρήστος, Μιχαήλ, 2007).  

      Η κατασπατάληση πολύτιμων πόρων, χρόνου και ευκαιριών από τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης, σε ατυχείς σχεδιασμούς (ΚΑΦΚΑ, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.λπ.) ή επί μέρους δράσεις 
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κοινωνικής επανένταξης μόνο των ψυχικά ασθενών (πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΟΣ), είναι βέβαιο 

ότι δεν μπορούν να διορθωθούν μόνο από παρεμβάσεις όπως ή επιβεβλημένη εισαγωγή του 

συστήματος αξιολόγησης ICF και της Κάρτας των ΑμΕΑ και θα απαιτήσουν ριζική 

αναθεώρηση πολλών πολιτικών και αντιλήψεων (Χατζηχρήστος, Μιχαήλ, 2007). 

 

2.4 Παροχές χρόνιων ασθενών και αναπήρων 

      Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις συνταξιοδοτικές παροχές λόγω αναπηρίας όσον 

αφορά τα ελληνικά δεδομένα. Όπως είναι γνωστό, η αναπηρία είναι ένας από τους τρεις 

βασικούς ασφαλιστικούς κινδύνους που η κοινωνική ασφάλιση μέσω των κατ’ ιδίαν φορέων 

της επιθυμεί να καλύψει, με παροχές συνταξιοδοτικές και μη.  

      Στην Ελλάδα το ποσοστό των συντάξεων αναπηρίας, το τελευταίο διάστημα έχει 

περιορισθεί, εν τούτοις όμως είναι ακόμη υψηλότερο από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Πρέπει δε να επισημάνουμε ότι στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο 

δεδομένου ότι, κάποιες περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας, με αξιοποίηση της διάταξης που 

δίδει δυνατότητα προσμέτρησης του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στον χρόνο 

ασφάλισης (άρθρ. 5 παρ. 4 ν. 2335/1995), έχουν μετατραπεί και ανήκουν πλέον στις 

συντάξεις γήρατος. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι η αιτία και η βάση της συνταξιοδότησης 

βρίσκεται στην αναπηρία (Μπούρλος, 2010).  

Τόσο για τους νέους ασφαλισμένους όλων των φορέων (άρθρ. 25 παρ. 1 ν. 2084/1992) 

όσο και για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. (παλαιούς και νέους) η αναγνώριση δικαιώματος 

για σύνταξη αναπηρίας συναρτάται με την εμφάνιση πάθησης ή βλάβης, μεταγενέστερης της 

υπαγωγής στην ασφάλιση, που πρέπει να έχει συνήθως κατ΄ εκτίμηση εξάμηνη διάρκεια 

τουλάχιστον, η οποία τους καθιστά ανίκανους να κερδίζουν περισσότερο από το 1/5 ή 1/3 ή 

1/2 των ποσών που κερδίζει υγιής μισθωτός με την ίδια μόρφωση και επαγγελματική 

ειδικότητα. Οι διαβαθμίσεις των ποσών αντιστοιχούν σχηματικά σε ποσοστά αναπηρίας 80%, 

67% και 50% (Μπούρλος, 2010).  

         Για τον χαρακτηρισμό ασφαλισμένου ως αναπήρου, με αντίστοιχα ποσοστά, πλην της 

διαπίστωσης της ύπαρξης της πάθησης ή βλάβης της υγείας (υγειονομική αναπηρία) 

προσαπαιτείται και η παράλληλη απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας (ασφαλιστική 

αναπηρία). Κατά την πάγια νομολογία η ανάκτηση της βιοποριστικής ικανότητας ή η τροπή 

του ασφαλισμένου σε άλλο επάγγελμα συνιστά άρση της ασφαλιστικής αναπηρίας και 

συνεπάγεται διακοπή χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών λόγω αναπηρίας (Σ.Ε. 

3650/2003, 2037/1994, 1179/1993 κ.α.) (Καρούτζου, Ζαφειροπούλου, 2008). 

      Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας είναι τόσο η 

πραγματοποίηση ενός ελάχιστου χρόνου ασφάλισης (στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός 

είναι 5 έτη) όσο και η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, δηλαδή εν ενεργεία σχέση 

ασφάλισης με τον φορέα από τον οποίο ζητείται η χορήγηση της συνταξιοδοτικής παροχής. Η 

απαίτηση του ενεργού δεσμού διατυπώνεται μέσω της προϋπόθεσης της αναζήτησης 
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ελάχιστης (συνήθως 2ετία) χρόνου ασφάλισης πριν την εμφάνιση της αναπηρίας (Καρούτζου, 

Ζαφειροπούλου), 2008. 

       Για τον ίδιο λόγο δεν χορηγείται σύνταξη αναπηρίας αν ο ασφαλισμένος, παρ’ ότι πληροί 

τις, από τον κάθε φορέα, απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις και εμφανίζει βλάβη στην 

υγεία του, έχει οριστικά διακόψει τον ασφαλιστικό δεσμό με αυτόν, αφού έχει τραπεί στην 

άσκηση άλλου επαγγέλματος, λόγω του οποίου συνήψε ασφαλιστικό δεσμό με άλλο 

ασφαλιστικό φορέα (Σ.Ε. 942/2005 κ.α.) (Μπούρλος, 2010).  

        Με το άρθρο 12 ν. 1976/1991 ορίσθηκε ότι κατά τον προσδιορισμό του βαθμού της 

αναπηρίας στο Ι.Κ.Α. το ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται σε ιατρικά κριτήρια μπορεί να 

αυξηθεί και μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες λόγω «κοινωνικών κριτηρίων ή κριτηρίων αγοράς 

εργασίας» (Μπούρλος, 2010).  

        Έτσι λοιπόν ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας συναρτάται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις όχι μόνο με την ανατομοφυσιολογική βλάβη του ασφαλισμένου και με 

την επίδραση που αυτή ασκεί στην άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος αλλά πέραν 

αυτής και με «κοινωνικά κριτήρια» ή «κριτήρια αγοράς εργασίας». Τα τελευταία αν 

εξετάζονται μεμονωμένα και όχι σε συνάρτηση με την ασφαλιστική αναπηρία, αναμφίβολα 

εισάγουν στοιχεία προνοιακής παροχής σε τμήμα της σύνταξης αναπηρίας. Τα στοιχεία αυτά 

βεβαίως με πιο γενική μορφή τα συναντούμε από την θέσπιση των διατάξεων του βασικού 

νόμου του Ι.Κ.Α. (Α.Ν. 1846/1951) (Κωνσταντοπούλου, 2004). 

       Η σύνταξη αναπηρίας χορηγείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα (κατ’ αρχήν έτος ή διετία) προκειμένου να υπάρξει επανεξέταση του 

ασφαλισμένου για την διαπίστωση της εξέλιξης της υγείας του και της ανάγκης συνέχισης 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών. Βεβαίως οι Υγειονομικές Επιτροπές έχουν 

δυνατότητα όταν διαπιστώνουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη να αποφανθούν οριστικά περί 

αυτής, απαλλάσσοντας έτσι τον ανάπηρο ασφαλισμένο από την μελλοντική ταλαιπωρία των 

Υγειονομικών Επιτροπών (Κωνσταντοπούλου, 2004).  

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρ. 25 παρ. 3 ν. 2084/1992) οι συντάξεις 

αναπηρίας γίνονται αυτοδίκαια οριστικές όταν:  

α. Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος, 7 έτη συνταξιοδότησης συνεχώς και τρεις 

(3) εξετάσεις Υγειονομικών Επιτροπών.  

β. Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ο έτος, 5 έτη συνταξιοδότησης συνεχώς και δύο 

(2) εξετάσεις Υγειονομικών Επιτροπών.  

γ. Ο συνταξιούχος συνταξιοδοτείται επί 12ετία συνεχώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.  

δ. Ο συνταξιούχος συνταξιοδοτείται επί 20ετία διακεκομμένα.  

Στα πλαίσια του περιορισμού της άσκοπης ταλαιπωρίας περιπτώσεων αναμφισβήτητης και 

διαρκούς αναπηρίας το τελευταίο διάστημα διατυπώθηκαν προτάσεις θεσμοθέτησης της εξ 

αρχής μονιμοποίησης της αναπηρίας (Μπούρλος, 2010). 
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2.5 Άλλα Συστήματα Υγείας 

       Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακρίνονται τέσσερα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης των 

συστημάτων υγείας. Το πρώτο αναφέρεται στο αγγλοσαξονικό μοντέλο που αναπτύχθηκε 

από το Sir William Beveridge. Οι πρυτανεύουσες αρχές είναι η διασφάλιση της ίσης 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η κοινωνική ισότητα, η αποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση των πόρων και η γεωγραφική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας. Η Αγγλία και 

η Ιρλανδία αποτελούν τις πιο αντιπροσωπευτικές χώρες του αγγλοσαξονικού μοντέλου 

(Στεργίου, 2005).  

       Το δεύτερο σύστημα οργάνωσης ονομάζεται ηπειρωτικό μοντέλο και αναφέρεται στην 

πολιτική φιλοσοφία και της μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Bismark το 1883. Η κύρια ιδέα 

του Bismark ήταν η δημιουργία ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα βασίζεται στην 

αυτονομία και στην αυτοδιαχείριση των επιμέρους εργατικών και επαγγελματικών 

ασφαλιστικών ταμείων. Η Γερμανία και οι λοιπές χώρες της κεντρικής Ευρώπης υιοθέτησαν 

το σύστημα αυτό (Στεργίου, 2005). 

      Τι τρίτο πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης αναφέρεται στο σκανδιναβικό μοντέλο όπου 

η κεντρική και κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι επιφορτισμένες με την οικονομική 

διαχείριση και αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας. Η 

Σουηδία με τη Δανία και τις άλλες σκανδιναβικές χώρες αποτελούν το σύνολο των 

βορειοευρωπαϊκών χωρών που έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία αυτού του μοντέλου 

(Στεργίου, 2005). 

      Τέλος, το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο αποτελεί ένα αυτόνομο πρότυπο οργάνωσης των 

υπηρεσιών υγείας. Το μοντέλο αυτό έχει τις ρίζες του τόσο στη φιλοσοφία του Sir William 

Beveridge όσο και του Bismark. Όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν τη μεταπολεμική 

εμπειρία εξόδου από ολοκληρωτικά καθεστώτα και μεταβάσεις σε κοινοβουλευτικά 

δημοκρατικά συστήματα. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στις χώρες της Νότιας Ευρώπης 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και 1980, είχαν ως κύριο στόχο την καθιέρωση ενός 

εθνικού συστήματος υγείας. Το πρότυπο οργάνωσης στηρίχθηκε στο αγγλοσαξονικό 

μοντέλο. Πολιτικοί και ιστορικοί λόγοι συνέβαλαν στη μερική υιοθέτηση του μοντέλου 

αυτού με αποτέλεσμα των αναποτελεσματική διαχείριση των περιορισμένων πόρων 

(Στεργίου, 2005). 

       Για του σκοπούς της παρούσας εργασίας αναφέρεται εκτενέστερα το σύστημα υγείας στη 

Μεγάλη Βρετανία, το οποίο αποτελεί κλασικό παράδειγμα του μοντέλου Beveridge. Το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ιδρύθηκε το 1947 και έκτοτε αποτελεί σημείο αναφοράς για 

πολλές άλλες χώρες. Η χρηματοδότηση του NHS προέρχεται από τη γενική φορολογία κατά 

79%, από την κοινωνική ασφάλιση κατά 16% και το υπόλοιπο 5% από ιδιωτικές πληρωμές. 

Οι πόροι από τη φορολογία κατανέμονται από το NHS άμεσα στις Περιφερειακές 

Υγειονομικές Αρχές (District Health Authorities, DHA) και έμμεσα, διαμέσου αυτών, στα 

fundholders των γενικών γιατρών (GP's fundholders) και τις Τοπικές Υγειονομικές Αρχές 
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(Local Health Authorities, LHA). Οι LHA και τα fundholders αγοράζουν υπηρεσίες υγείας 

για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό τους από τα δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και τις 

κοινοτικές υπηρεσίες (Υφαντόπουλος, Πολυγένη, Τακουμάκης, 2005). 

       Ο διαχωρισμός αυτός, ανάμεσα σε αγοραστές και προμηθευτές, εφαρμόστηκε στη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

ελεγχόμενου ανταγωνισμού, με σκοπό τη συγκράτηση του κόστους και τη βελτίωση της 

ποιότητας (Υφαντόπουλος, Πολυγένη, Τακουμάκης, 2005).  

       Το 1995, τα νοσοκομεία του NHS εντάχθηκαν σε νοσοκομειακούς οργανισμούς 

δημιουργώντας 450 νοσοκομειακά συγκροτήματα, με περίπου 1600 νοσοκομεία, τα οποία 

απολαμβάνουν σημαντικής διοικητικής αυτονομίας. Εκτός των δημόσιων, λειτουργούν και 

λίγα ιδιωτικά νοσοκομεία, που καλύπτουν το 6% του συνόλου των κλινών. Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών και μείωση των κλινών, με παράλληλη μείωση 

της μέσης διάρκειας νοσηλείας (Τούντας, 2003).  

       Ο τρόπος πληρωμής των νοσοκομείων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, από σφαιρικούς 

προϋπολογισμούς σε σύστημα συμβάσεων (contracting) μεταξύ νοσοκομείων και LHA ή 

GP's fundholders, το οποίο βασίζεται σε αμοιβές κατά πράξη ή αμοιβές ανάλογα με τις 

διαγνωστικές κατηγορίες των νοσηλευόμενων ασθενών. Επίσης, το 5% περίπου των 

κρεβατιών στα δημόσια νοσοκομεία διατίθενται για τη νοσηλεία ιδιωτικών ασθενών 

(Υφαντόπουλος, Πολυγένη, Τακουμάκης, 2005). 

        Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που παρέχεται από το NHS, στηρίζεται στον 

παραδοσιακό θεσμό των γενικών γιατρών (General Practioners, GP's). Οι γενικοί γιατροί, που 

καλύπτουν τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας του 97% του πληθυσμού, είναι ιδιώτες 

γιατροί, που εργάζονται κατά κανόνα στα ιδιωτικά τους ιατρεία (solo practice), ενώ 

ορισμένοι σε ομαδική βάση (group practice). Ασκούν έλεγχο στη χρήση των υπηρεσιών 

υγείας (gatekeeping), ενώ παράλληλα διαχειρίζονται πόρους για την αγορά νοσοκομειακών 

και άλλων υπηρεσιών για τον πληθυσμό ευθύνης τους, είτε μέσω των GP's fundholders, είτε 

μέσω των πρωτοβάθμιων ομάδων υγείας (primary health groups) (Τούντας, 2003). 

      Οι γενικοί γιατροί αμείβονται κατά κεφαλή και κατά πράξη για ορισμένες πράξεις, ενώ οι 

νοσοκομειακοί γιατροί του NHS με μισθό (60%) ή με συμβάσεις για συγκεκριμένο έργο. Τα 

τελευταία χρόνια, πολλοί γιατροί του ΝSH δουλεύουν συμπληρωματικά και στον ιδιωτικό 

τομέα (Τούντας, 2003). 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ο ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

3.1 Ορισμός 

      Πολυτραυματίας είναι ο ασθενής στον οποίο έχουν προκληθεί ταυτόχρονα κακώσεις σε 

διάφορες περιοχές του σώματος ή σε διάφορα όργανα ή συστήματα οργάνων, από τις οποίες 

τουλάχιστον μια ή ο συνδυασμός τους θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Βέβαια και 

μονοτραυματίας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο ζωής, ανάλογα με το όργανο το οποίο έχει 

υποστεί την κάκωση (Σύρμος Χ., Σύρμος Ν., Σύρμου, Σούντζας, 2003). 

      Η ηλικία των πολυτραυματιών είναι συνήθως 16 με 25 έτη και η σχέση των δυο φύλων 

είναι άνδρες: γυναίκες = 5:1. αν και όλοι οι συνδυασμοί των κακώσεων είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν, στατιστικά υπάρχουν κακώσεις με ομάδες βαρύτητας. Σε κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις συνυπάρχουν κακώσεις του θώρακα σε ποσοστό 22% και κακώσεις της κοιλίας σε 

ποσοστό 12% (Σύρμος Χ., Σύρμος Ν., Σύρμου, Σούντζας, 2003). 

      Η θνητότητα στους πολυτραυματίες κυμαίνεται μεταξύ 25 και 70%. Η κυριότερη αιτία 

θανάτου (30%) είναι αποτέλεσμα της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η υψηλότερη 

θνητότητα παρατηρείται σε τραυματισμούς τουλάχιστον δυο κοιλοτήτων. Σε τραυματισμούς 

τεσσάρων ή περισσοτέρων οργάνων η θνητότητα υπερβαίνει το 40% (Σύρμος Χ., Σύρμος Ν., 

Σύρμου, Σούντζας, 2003). 

      Αποτέλεσμα των πολλαπλών κακώσεων είναι η ανάπτυξη μιας «δευτερογενούς νόσου». 

Αυτή δεν αποτελεί απλό άθροισμα των επιμέρους κακώσεων και των γνωστών και τυπικών 

επιπλοκών τους, αλλά είναι το σύνολο των αντιδράσεων του οργανισμού από τη στιγμή του 

ατυχήματος, με τη συμπαθητικο-αδρενεργική αντίδραση, που ενεργοποιείται και 

πολλαπλασιάζεται με διάφορους μηχανισμούς. Αυτό είναι επακόλουθο κατά κύριο λόγο της 

βαριάς υποογκαιμίας, της καταστροφής των ιστών, του πόνου, της υποξίας και των 

μεταβολικών διαταραχών. Ανάλογα με τη βαρύτητα των κακώσεων, το μηχανισμό του 

ατυχήματος και τον τρόπο ενάρξεως και συνεχίσεως της αντιμετωπίσεως, η «δευτερογενής 

νόσος» εμφανίζεται με διαφορετική βαρύτητα ως εξέλιξη της διαταραχής της 

μικροκυκλοφορίας (Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). Έτσι έχουμε:  

- Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (πνεύμονες στην καταπληξία).  

- Διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος (ενδαγγειακή πήξη).  

- Διαταραχές του μεταβολισμού (υπερκαταβολισμός, ελαττωμένη ανοχή γλυκόζης, 

μεταβολική οξέωση κ.ά.).  

- Νεφροί στην καταπληξία  

- Ήπαρ στην καταπληξία 

      Το πιο αποφασιστικό σημείο στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία είναι η σωστή 

εκτίμηση του επείγοντος των επιμέρους μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κυρίως η 
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σωστή ιεράρχησή τους. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η άριστη συνεργασία ιατρών 

περισσοτέρων ειδικοτήτων (χειρουργών, αναισθησιολόγων, νευροχειρουργών κ.λ.π.), αλλά 

και η συνεργασία ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Κύριος στόχος όλων των μέτρων 

που πρέπει να λαμβάνονται τόσο στον τόπο του ατυχήματος, όσο και κατά τη μεταφορά του 

ασθενούς, αλλά και στο νοσοκομείο, είναι η διόρθωση των διαταραχών και η διατήρηση των 

ζωτικών λειτουργιών, με πρώτο μέλημα τη διατήρηση της αναπνευστικής και της 

καρδιοκυκλοφορικής λειτουργίας. Η έγκαιρη έναρξη της ορθής αντιμετωπίσεως του 

τραυματία, αυξάνει τη θνητότητα κατά 300%. Έτσι, λεπτά ή καλύτερα δευτερόλεπτα μπορεί 

να κρίνουν την επιβίωση του πολυτραυματία, αλλά και την κλινική εξέλιξη του και το μέλλον 

του αν επιβιώσει (Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 

      Ειδικοί στην αντιμετώπιση των τραυμάτων συνηθίζουν να μιλάνε για τη «ΧΡΥΣΗ ΩΡΑ» 

του ατυχήματος. Η παρατήρηση ότι οι σοβαρά τραυματισμένοι που φτάνουν στο χειρουργείο 

σε μια ώρα από τον τραυματισμό έχουν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Γι’ αυτό λέμε την 

ώρα μετά τη στιγμή του τραυματισμού: Χρυσή Ώρα της οποίας κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Η 

απάντηση του ΕΚΑΒ στην κλήση πρέπει να είναι άμεση. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 

μαζεμένος και τακτοποιημένος πριν την άφιξη στον τόπο του ατυχήματος. Κάθε κίνηση στην 

ύπαιθρο πρέπει να είναι ζωτικής σημασίας, η Χρυσή Ώρα αρχίζει να μετράει από τη στιγμή 

του τραυματισμού μέχρι τη στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο επί τόπου (Ρουμπεδάκη, 

Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 

 

3.2 Στατιστικά στοιχεία 

      Νόσος της σύγχρονης εποχής με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις είναι 

το τραύμα, που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 1-40 ετών και την τρίτη αιτία 

θανάτου για όλες τις ηλικίες στις προηγμένες χώρες. Το ένα τρίτο, επίσης, των εισαγωγών 

στα νοσοκομεία είναι τραυματίες, όπως τονίστηκε στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της 

Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τραύματα είναι 

πραγματική μάστιγα, αφού εξ αιτίας τους πέθαναν την τελευταία δεκαετία 20.000.000 άτομα 

σ' όλο τον κόσμο, ενώ σε κάθε θάνατο αντιστοιχούν και τέσσερις βαριά τραυματίες 

(Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 

      Ιδιαίτερα στην Ελλάδα συμβαίνουν κάθε χρόνο περίπου 24.000 ατυχήματα (τροχαία, 

εργατικά, τυχαία, καθώς και πράξεις βίας), που έχουν ως αποτέλεσμα 2.500 νεκρούς και 

32.000 τραυματίες, από τους οποίους οι 4.500 σε σοβαρή κατάσταση. Το ετήσιο οικονομικό 

κόστος των ατυχημάτων στη χώρα μας έχει υπολογιστεί, ότι φθάνει τα 338 εκατομμύρια 

ευρώ (Δαράτος, 2002) 

      Το 50% των θανάτων συμβαίνει μέσα στα πρώτα λεπτά στον τόπο του δυστυχήματος 

κυρίως λόγω βλάβης του στελέχους του εγκεφάλου, διατομής του νωτιαίου μυελού, ρήξης 

της αορτής ή του μυοκαρδίου. Ακόμη ένα 30% των θανάτων συμβαίνει μέσα σε λίγες ώρες 

(χρυσή ώρα) από τον τραυματισμό, όπου συνήθως ο πολυτραυματίας βρίσκεται στο δρόμο ή 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

26 

κατά τη διακομιδή ή στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και συνήθως οφείλεται σε 

βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή σε αιμορραγία κάποιου κοιλιακού οργάνου ή αιμοφόρων 

αγγείων. Τέλος το 20% των θανάτων επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια της μετέπειτα νοσηλείας 

των τραυματιών σε λίγες μέρες ή εβδομάδες λόγω κυρίως (στο 78% των περιπτώσεων) 

σήψης και δυσλειτουργίας οργάνων πολλών συστημάτων (Πετσατώδης, 2003). 

      Γι' αυτό η άμεση αντιμετώπιση έχει ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα όχι μόνο για την 

επιβίωση του τραυματία, αλλά και για την άμεση και απώτερη ποιότητα της ζωής του και τις 

οικονομικοκοινωνικές συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης (παρατεταμένη, μόνιμη αναπηρία 

κλπ). Η χρυσή ώρα, αν δεν αξιοποιηθεί με σωστές θεραπευτικές παρεμβάσεις, είναι χρόνος 

που χάνεται και δεν κερδίζεται ξανά. Η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία 

οφείλει να είναι σαφής και προδιαγεγραμμένη προέκταση της ενδονοσοκομειακής 

(Πετσατώδης, 2003). 

      Μελέτες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον ένας στους τέσσερις θανάτους, κυρίως κατά το 

πρώτο δίωρο, θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Στις χώρες με σύγχρονο σύστημα 

αντιμετώπισης των πολυτραυματιών έπεσε θεαματικά το ποσοστό θανάτων των πρώτων 

ωρών με την ταχύτατη και αποτελεσματική αντιμετώπιση στον τόπο του ατυχήματος και την 

αστραπιαία μεταφορά με ελικόπτερα σε ειδικά κέντρα, που είναι χωροταξικώς 

κατανεμημένα. Τα κέντρα αυτά, κατάλληλα εξοπλισμένα, βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα 

και έχουν γιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε οριζόντια ανάπτυξη με ενιαία διεύθυνση. Η 

αντιμετώπιση του πολυτραυματία γίνεται με πρωτόκολλα, που καθορίζουν τις διαγνωστικές 

και θεραπευτικές ενέργειες (Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 

      Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η ιατροποιημένη θεραπευτική 

παρέμβαση σε προνοσοκομειακό επίπεδο, εκφραστής της οποίας είναι το Εθνικό Κέντρο 

Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το σύστημα αυτό προσομοιάζει με αυτά, που εδώ και αρκετά 

χρόνια εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρώπης, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Πετσατώδης, 

2003).  

      Αρχικός στόχος στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία είναι η διάσωση και η επιβίωσή 

του και ακολουθεί η επιμέρους θεραπεία των διαφόρων προβλημάτων και κυρίως των 

καταγμάτων, τόνισε στην εισήγησή του ο αναπληρωτής καθηγητής ορθοπαιδικής στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Πετσατώδης. Έχει διαπιστωθεί, 

πρόσθεσε, ότι το 78% των ασθενών με πολλαπλές κακώσεις εμφανίζουν βλάβη από το 

μυοσκελετικό σύστημα και έχουν ανάγκη ορθοπαιδικής αντιμετώπισης, γι' αυτό και ο ρόλος 

του ορθοπαιδικού είναι κυρίαρχος στη θεραπεία των ασθενών αυτών.  

      Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία με μυοσκελετικές κακώσεις (κατάγματα μακρών 

οστών, κατάγματα λεκάνης-πυέλου, κατάγματα σπονδυλικής στήλης), πρόσθεσε, έχει ως 

αρχικό στόχο την επιβίωση του ασθενούς και ακολούθως τη διάσωση του μέλους, τη 

σταθεροποίηση των καταγμάτων και την αποκατάσταση των αρθρώσεων. Τα στάδια 

αντιμετώπισης είναι το οξύ ή στάδιο διάσωσης (1-3 ώρες), το πρώιμο ή στάδιο χειρουργικών 
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επεμβάσεων (1-3 ημέρες), το δευτερογενές ή στάδιο ανάνηψης (3-8 ημέρες) και το τελικό 

στάδιο αποκατάστασης (Πετσατώδης, 2003).  

 

3.3 Περίθαλψη 

      Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση του τραυματία γίνεται σε δυο διαφορετικές φάσεις. 

Πρώτον, στη προνοσοκομειακή φάση, πρέπει να υπάρξει συντονισμός του νοσοκομείου 

υποδοχής. Δεύτερον, στην ενδονοσοκομειακή φάση, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

προετοιμασίες που θα διευκολύνουν τη γρήγορη αναζωογόνηση του τραυματία (Χ. Σύρμος, 

Ν. Σύρμος, Ε. Σύρμου, Ζούντσας, 2005). 

      Στην προνοσοκομειακή φάση ο συντονισμός νοσοκομείου και ΕΚΑΒ μπορεί να 

επιταχύνει σημαντικά την αντιμετώπιση στον τόπο του τραυματισμού. Η προνοσοκομειακή 

φάση πρέπει να είναι έτσι οργανωμένη, ώστε το νοσοκομείο υποδοχής να ενημερώνεται πριν 

το προσωπικό του ΕΚΑΒ διακομίσει τον τραυματία. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η 

κινητοποίηση των μελών της ενδονοσοκομειακής «Ομάδας Τραύματος» έτσι ώστε όλο το 

απαιτούμενο προσωπικό και ο εξοπλισμός να βρίσκεται σε θέση ετοιμότητας στο τμήμα 

επειγόντων κατά την άφιξη του τραυματία. Κατά την προνοσοκομειακή φάση πρέπει να 

δίδεται έμφαση στη διατήρηση του αεραγωγού, στον έλεγχο του shock και της εξωτερικής 

αιμορραγίας, στην ακινητοποίηση του τραυματία και στην άμεση διακομιδή του τραυματία 

στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο, κατά προτίμηση σε κατάλληλο τραυματολογικό 

κέντρο (Χ. Σύρμος, Ν. Σύρμος, Ε. Σύρμου, Ζούντσας, 2005). 

      Στην ενδονοσοκομειακή φάση ο προσχεδιασμός της υποδοχής του τραυματία στο 

νοσοκομείο έχει μεγάλη σημασία. Το ιδανικό είναι να υπάρχει διαθέσιμος για τους 

τραυματίες ένας χώρος αναζωογόνησης. Οι αεραγωγοί, τα λαρυγγοσκόπια, οι 

τραχειοσωλήνες, κ.λ.π., πρέπει να έχουν ελεγχθεί κα να είναι τοποθετημένα σε μέρος όπου η 

πρόσβασή τους να είναι άμεση. Σε προσιτά επίσης μέρη πρέπει να κρέμονται τα 

κρυσταλλοειδή διαλύματα, που έχουν προθερμανθεί και είναι έτοιμα να χορηγηθούν όταν 

φθάσει ο τραυματίας. Άμεσα διαθέσιμα πρέπει να είναι και τα όργανα ελέγχου των βασικών 

λειτουργιών ( monitors). Πρέπει να υπάρχει ο τρόπος κλήσης επί πλέον ιατρικής βοήθειας. 

Πρέπει να εξασφαλισθεί η παρουσία του απαραίτητου παραϊατρικού προσωπικού για τις 

απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις και για τον ακτινολογικό έλεγχο. Πρέπει να υπάρχει 

επίσης συμφωνητικό διακομιδής σε ένα τραυματολογικό κέντρο. Βασικό συστατικό του 

τραυματολογικού προγράμματος του νοσοκομείου είναι ο περιοδικός επανέλεγχος της 

ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και η ποιοτική τους αναβάθμιση (Χατζηχρήστος, 

Μιχαήλ, 2007). 

      Η Δευτερογενής αντιμετώπιση (ΔΑ) ακολουθεί την Πρωτογενή, συνίσταται δε σε πλήρη 

και βάσει πρωτοκόλλου κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική εκτίμηση του 

πολυτραυματία από την κεφαλή μέχρι τα δάκτυλα των ποδιών, επισήμανση και κατά το 

δυνατόν αντιμετώπιση των κακώσεων, οι οποίες έχουν διαφύγει. Απαραίτητη προϋπόθεση 
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για να προχωρήσουμε στην ΔΑ, είναι η ολοκλήρωση της Πρωτογενούς, έλεγχος των ABCs, 

επίλυση των απειλητικών για τη ζωή προβλημάτων και σταθεροποίηση των ζωτικών 

λειτουργιών. Η όλη ΔΑ γίνεται υπό ταυτόχρονη συνεχή επανεκτίμηση των ζωτικών 

λειτουργιών οι οποίες έχουν σταθεροποιηθεί στην προηγηθείσα φάση. Είναι αυτονόητο, ότι 

αν κατά την πρωτογενή αντιμετώπιση προκύψουν ενδείξεις άμεσης χειρουργικής 

παρέμβασης, π.χ. ενδοκοιλιακή αιμορραγία, εγκεφαλικό αιμάτωμα κλπ., αντιμετωπίζεται 

χειρουργικά η βασική βλάβη και εκτιμώνται τα λοιπά προβλήματα του ασθενούς 

μετεγχειρητικά. Κατά την ΔΑ γίνεται πλήρης νευρολογική εκτίμηση και αξιολόγηση του 

ασθενούς (Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 

      Στις περιπτώσεις όπου η όλη κατάσταση δεν είναι εξαιρετικά επείγουσα, σκόπιμο είναι η 

απόφαση για την Τελική Αντιμετώπιση του πολυτραυματία να λαμβάνεται μετά την 

συμπλήρωση της Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Αντιμετώπισης. Αυτή δυνατόν να είναι 

χειρουργική ή συντηρητική, να απαιτεί εξειδικευμένη παρέμβαση ή όχι. Το είδος των 

κακώσεων και η όλη κατάσταση του ασθενούς, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του 

κέντρου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου τραυματία και της παρουσίας ή 

όχι εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού, θα καθορίσει το αν τελικά ο τραυματίας θα 

παραμείνει ή θα διακομιστεί στο κοντινότερο, κατάλληλο κέντρο. Το προσωπικό του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών πρέπει να διαθέτει τη σχετική εμπειρία να κρίνει ποιο 

περιστατικό πρέπει να μεταφερθεί και αν αποφασίσει τη διακομιδή, να την διοργανώσει με 

ταχύτητα και ασφάλεια, πάντα συνοδεία ιατρού, πάντα μετά επικοινωνία με τον 

εφημερεύοντα ιατρό του Κέντρου όπου θα καταλήξει ο ασθενής και λαμβάνοντας όλα τα 

μέτρα ώστε να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση του κατά τη μεταφορά (Χ. Σύρμος, Ν. Σύρμος, 

Ε. Σύρμου, Ζούντσας, 2005). 

      Είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση του γεγονότος ότι μετά τη σταθεροποίηση του 

βαρέως πολυτραυματία στο εξωτερικό ιατρείο και χειρουργείο η περαιτέρω αντιμετώπιση και 

θεραπεία συνεχίζεται στη ΜΕΘ. Το τραύμα σχετίζεται με άμεση ή έμμεση βλάβη ζωτικών 

οργάνων που απαιτούν υποστήριξη και θεραπευτική παρέμβαση. Παράλληλα με συνεχή 

καταγραφή της λειτουργίας τους. Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία στη ΜΕΘ 

περιλαμβάνει δύο σκέλη: Τον διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό του ασθενούς ώστε να 

διατηρηθεί ο αερόβιος μεταβολισμός του κυττάρου του με την προσφορά Ο2 και θρεπτικών 

υλικών. Ο χειρισμός αυτός απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

παράλληλα με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Ο σκοπός είναι η διατήρηση της λειτουργίας 

και η αποκατάσταση της βλάβης των βασικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την 

διατήρηση της ζωής. Το δεύτερο σκέλος εξίσου σημαντικό αφορά την έγκαιρη αναγνώριση 

τραυμάτων που έχουν διαφύγει της αρχικής διάγνωσης και την αντιμετώπισή τους 

(Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 
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3.4 Αποκατάσταση 

      Η αποκατάσταση των πολυτραυματιών αποτελεί το σπουδαιότερο σκέλος αντιμετώπισής 

τους. Αρχίζει από τη στιγμή την οποία φθάνουν στα κέντρα υποδοχής και παροχής ιατρικής 

βοήθειας και ολοκληρώνεται όταν εξέλθουν από αυτά και ενταχθούν στην οικογένεια και την 

κοινωνία. Αποτελεί το σύνολο των προσπαθειών ώστε να καταστούν εκ νέου ενεργά και 

χρήσιμα άτομα. 

      Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τους παθόντες αλλά απασχολούν 

τις διάφορες χώρες και τους παγκόσμιους οργανισμούς και κινούν το ενδιαφέρον για 

αλληλοβοήθεια. Η διάρκεια της αποκατάστασης είναι μακροχρόνια και πολλές φορές την 

αντίστοιχο των υλικών ζημιών οι οποίες συνυπάρχουν. Οι κρανιοεγκεφαλικοί άρρωστοι 

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες (νευρολογικά, ψυχικά, κινητικά κατάλοιπα). Η επίδραση του 

χρόνου στις βλάβες αυτές παραμένει σχεδόν άγνωστος παράγοντας και οι σχέσεις με την 

αποκατάστασή τους, ελάχιστα είναι γνωστές ακόμα και στη σύγχρονη εποχή (Χατζηχρήστος, 

Μιχαήλ, 2007). 

      Η αντιμετώπιση των πολυτραυματιών αφορά τα εξής τρία στάδια (Χατζηχρήστος, 

Μιχαήλ, 2007): 

1) Ακολουθεί την οξεία φάση του ατυχήματος και διαρκεί όσο χρόνο μένουν στις 

μονάδες εντατικής παρακολούθησης (ημέρες, βδομάδες, μήνες χρόνια) κατά το οποίο το 

νευρικό σύστημα παρουσιάζει περιοδικές ή μη βελτιώσεις. 

2) Είναι διαφόρου χρονικής διάρκειας και οι άρρωστοι εγκαταλείπουν τις μονάδες και 

μεταφέρονται σε κοινούς θαλάμους. Μπορεί να ξαναβρούν το επίπεδο συνείδησής του και 

μερικοί να βελτιώσουν τα μετατραυματικά νευρολογικά κατάλοιπα. 

3) Αρχίζει την ημέρα που εγκαταλείπουν την κλινική και γυρίζουν σπίτι τους ή 

μεταφέρονται σε κέντρο αποκατάστασης. 

      Τονίζεται ότι η αποκατάσταση ξεκινά από τη στιγμή της εισόδου του πολυτραυματία στο 

νοσοκομείο και ολοκληρώνεται με την επανένταξή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Βασικός παράγων είναι η καλή νοσηλεία τους καθώς και η φυσιοθεραπεία και οι 

προσπάθειες οι οποίες γίνονται από ειδικούς για τη βελτίωση του επιπέδου συνειδήσεως 

(Χατζηχρήστος, Μιχαήλ, 2007). 

      Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων τριών σταδίων, αναλαμβάνουν ο

λογοθεραπευτής (εφόσον είναι αναγκαίο στην περίπτωση), ψυχολόγος καθώς και ο 

κοινωνικός λειτουργός για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση του

πολυτραυματία. Η συνέχεια ενδεχομένως να είναι μακροχρόνια και η συμμετοχή των

φυσίατρων πολύ σημαντική ενώ ο θεράπων ιατρός πρέπει να είναι πάντα παρών για να

αξιολογεί και να κατευθύνει το σύνολο των ενεργειών. Πολύ θετικά δρα το οικογενειακό

περιβάλλον καθώς και η έλλειψη οικονομικών προβλημάτων (Χ. Σύρμος, Ν. Σύρμος, Ε.

Σύρμου, Ζούντσας, 2005).    
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      Ο ορισμός της αποκατάστασης είναι η πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση του 

πάσχοντος από ομάδα ειδικευμένων θεραπευτών με στόχο την εξασφάλιση αυτόνομης

διαβίωσης του . Ο συντονισμός της είναι αποστολή του Φυσίατρου και μέλη της εκτός του 

ίδιου, οφείλουν να είναι Φυσικοθεραπευτές, Γυμναστές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

Νευροψυχολόγος, Λογοθεραπευτής, Διαιτολόγος, Εργοθεραπευτής για την επιστροφή του

τετραπληγικού ή παραπληγικού στην καθημερινή ζωή, η επανένταξή του στην παραγωγική

διαδικασία μέσω παροχής ψυχοσωματικών κινήτρων για την αφύπνιση των κινητικών

αποθεμάτων του. Αρκεί η υπενθύμιση της ύπαρξης αναρίθμητων θυμάτων στο θυσιαστήριο

της ασφάλτου ώστε γίνουν κατανοητές οι μεγάλες ανάγκες ύπαρξης σωστής διαδικασίας

Αποκατάστασης στην Ελλάδα (Τσάμης, 2003). 

         Από τον φορέα που εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, 

δηλαδή από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων στους Αγίους Αναργύρους, δεν

καλύπτονται οι προαναφερόμενες ανάγκες. Μερικά από τα μειονεκτήματα είναι οι

τεράστιοι, ανεκμετάλλευτοι χώροι νοσηλείας, απουσία δικού του νευροχειρουργού, έλλειψη 

προσωπικού, ανεπάρκεια συντήρησης κλιματισμού, κακός φωτισμός, ανεπαρκής εξοπλισμός

γευμάτων (όσων φτάνουν στους νοσηλευόμενους), ανεπάρκεια στην διαδικασία ζύγισης

τους (Τσάμης, 2003). 

         Απούσας, λοιπόν, της έννοιας του μοναδικού οργανωμένου κέντρου Αποκατάστασης 

με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό όλων των κοινωνικών ομάδων, μέσω των ασφαλιστικών

ταμείων τους, μεταξύ άλλων συντηρείται και η αυθαιρεσία. Αρκετά ιδιωτικά κέντρα

φυσικοθεραπείας έχουν αναρτήσει στις προσόψεις τους την επωνυμία «Κέντρο 

Αποκατάστασης». Αυτό το κρούσμα συνιστά εκ μέρους τους συνειδητή παραπλάνηση του

κοινού γιατί απλώς δεν καλύπτουν τις υπηρεσίες, όσες προϋποθέτει και συνεπάγεται ο 

όρος�Αποκατάσταση (Τσάμης, 2003). 
 
     

3.5 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση 

       Η διαδικασία με την οποία το άτομο βιώνει τα συμπτώματα είναι σύνθετη, επηρεαζόμενη 

όχι μόνο απ’την οργανική κατάσταση, αλλά και απ’ τη συναισθηματική διάθεση, τη μάθηση, 

από γνωστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Όμως το άτομο δεν βιώνει μεμονωμένα 

συμπτώματα. Τα οργανώνει σ’ ένα σύνολο και τα ερμηνεύει. Αυτές οι αναπαραστάσεις 

παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς προσανατολίζουν το άτομο στην αντιμετώπιση της 

μετατραυματικής τους πορείας και στην αναζήτηση βοήθειας για την αποκατάσταση της 

υγείας του. Ωστόσο προκειμένου να εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του, 

θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να εξαλείψει ορισμένες μεροληψίες στους συλλογισμούς 

του (Nettleton, 2002). 

      Κάθε πρόβλημα υγείας προκαλεί, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, στρες στο άτομο 

που πάσχει. Μερικές φορές το stress είναι υπερβολικά αυξημένο και έχει ως αποτέλεσμα ο 

πάσχων να παραλύει και να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καταστάσεων. Σ’ 
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αυτές τις περιπτώσεις ο άρρωστος βιώνει μια τόσο έντονη ψυχική αναστάτωση που συντελεί 

στην εμφάνιση μιας ψυχολογικής «κρίσης». Η «κρίση» είναι μια μεταβατική περίοδος κατά 

τη διάρκεια της οποίας η Βιοψυχοκοινωνική ακεραιότητα του ατόμου απειλείται ή 

διαταράσσεται προσωρινά. Η κρίση δεν οφείλεται σ’ ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά στην 

ερμηνεία που αποδίδει το άτομο στο γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό ως τραγικό και 

καταστροφικό ενώ ταυτόχρονα υπερβαίνει τα αποθέματα που το άτομο διαθέτει για να το 

αντιμετωπίσει. Οι στόχοι ζωής και το σύστημα αξιών του ατόμου μετά το ατύχημα 

απειλούνται με κατάρρευση. Συχνά «παραλύει» ακινητοποιείται και αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που προβάλλει η νέα πραγματικότητα (Παπαδάτου, 

Αναγνωστόπουλος, 1999). 

      Οι Κινέζοι αναπαριστούν την έννοια της κρίσης με 2 σύμβολα: το σύμβολο του κινδύνου 

(καθώς διαταράσσεται η βιοψυχοκοινωνική ισορροπία του ατόμου) και το σύμβολο της 

ευκαιρίας (καθώς το άτομο ωθείται να υιοθετήσει νέους τρόπους αντιμετώπισης που θα 

συμβάλλουν είτε στην ωρίμανση και εξέλιξή του, είτε στη στασιμότητα και αποδιοργάνωση 

του) (Μπρούμου, 2010) 

      Στο διάστημα της κρίσης ο πολυτραυματίας δοκιμάζει νέους τρόπους αντιμετώπισης που 

αποβλέπουν στη μείωση της συναισθηματικής φόρτισης και στην προσπάθεια αποδοχής του 

προβλήματος. Μερικά άτομα μετά την μετατραυματική κρίση «βγαίνουν» πιο ώριμα και 

ισχυρά. Άλλα απλά «επιβιώνουν» επαναλαμβάνοντας τα οδυνηρά συναισθήματα που τους 

προκάλεσε η τραυματική εμπειρία. Ενώ ορισμένα άτομα μετά την οδυνηρή πορεία τους 

αποδιοργανώνονται και αδυνατούν να λειτουργήσουν χωρίς την άμεση παρέμβαση 

ψυχολόγου ή ψυχιάτρου (Ρουμπεδάκη, Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 

      Μερικά από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον τραυματισμό ή τον συγγενή του, που 

βρίσκεται σε κρίση περιλαμβάνονται αρχικά την εμφάνιση ενός απροσδόκητου, άγνωστου 

γεγονότος. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως καταστροφικό και εξαιρετικά απειλητικό, καθώς 

επιφέρει ένα σοβαρό ρήγμα στο σύστημα αξιών του ατόμου, ανατρέποντας όλες τις 

πεποιθήσεις και τις προτεραιότητες του. Ο τραυματίας κατακλύζεται από υπερβολικό άγχος 

και χάνει την ικανότητά του να σκεφτεί ψύχραιμα. Νιώθει παγιδευμένος σε μια κατάσταση 

που μοιάζει «αδιέξοδη». Συχνά αισθάνεται ότι «όλα τελειώνουν εδώ» ή αναφέρει ότι «τίποτα 

δεν έχει νόημα πια». Η αίσθηση του χρόνου διαστρεβλώνεται, το παρελθόν εξιδανικεύεται 

ενώ το μέλλον μοιάζει ανύπαρκτο ή απειλητικό. Ο χρόνος παγώνει στο παρόν μέσα στο οποίο 

δεν διακρίνονται λύσεις για τη διαφυγή απ’ την αφόρητη πραγματικότητα (Παπαδάτου, 

Αναγνωστόπουλος, 1999). 

      Το άτομο έχει έντονη την αίσθηση της μοναξιάς και δεν είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια 

ή να επωφεληθεί της υποστήριξης που ενδεχομένως του παρέχει το περιβάλλον. Συχνά 

αποσύρεται και αποξενώνεται, γεγονός που διαταράσσει τις κοινωνικές του σχέσεις. 

Επιπλέον ο τραυματίας παρουσιάζει ψυχοσωματικά συμπτώματα που είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με το υπερβολικό stress που βιώνει (απώλεια όρεξης, ύπνου, 
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αυτοσυγκέντρωσης κ.λ.π.) ενώ συχνά επανεμφανίζονται ορισμένες οργανικές διαταραχές απ’ 

τις οποίες υπέφερε στο παρελθόν (π.χ. άσθμα, έλκος στομάχου κ.λ.π.) (Μπρούμου, 2010). 

      Η παρέμβαση στην κρίση πρέπει να είναι δυναμική, άμεση, χρονικά περιορισμένη και να 

εστιάζεται στο παρόν. Οι στόχοι παρέμβασης στην κρίση περιλαμβάνουν την μείωση του 

άγχους και την προστασία του τραυματία από πρόσθετους στρεσογόνους παράγοντες, β) την 

ενεργοποίηση του ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας και γ) 

την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου ψυχικής ισορροπίας. Για την ίδια επιβάλλεται να 

ακολουθούνται τα εξής στάδια (Μπρούμου, 2010): 

 

 Στάδιο 1: Εκτίμηση της κατάστασης της κρίσης 

1) Το ατύχημα που προκάλεσε την κρίση 

2) Την ψυχική κατάσταση του πολυτραυματία που περιλαμβάνει τη λειτουργία του σε 

γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο. 

3) Τα διαθέσιμα αποθέματα – ψυχικά και κοινωνικά – του πολυτραυματία 

 Στάδιο 2: Παροντική παρέμβαση 

Α) Παροχή πληροφοριών σχετικές με το γεγονός, με διαθέσιμες υπηρεσίες αντίστοιχες και 

παρόμοιες καταστάσεις υγείας. 

(Β) Παροχή Υποστήριξης 

(Γ) Προσδιορισμός εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης και βραχυπρόθεσμων 

στόχων δράσης. 

 Στάδιο 3: Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης και προγραμματισμός για το 

μέλλον. 

Αξιολογούνται στρατηγικές που το άτομο ενεργοποίησε καθώς και οι πηγές υποστήριξης που 

συνέβαλαν στη διευθέτηση της κρίσης. 

      Ο ρόλος του επαγγελματία υγείας που παρεμβαίνει στην κρίση είναι υποστηρικτικός και 

ταυτόχρονα ενεργός. Καθοδηγεί χωρίς να επιβάλλεται, παρεμβαίνει, ενώ είναι σημαντικό να 

παρατηρεί προσεκτικά τη λεκτική και την μη-λεκτική συμπεριφορά του πολυτραυματία 

καθώς και να αξιολογεί τις ανάγκες – τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι περιστάσεις της 

κρίσης. Εξίσου απαραίτητο είναι να αναγνωρίζει τις φυσιολογικές αντιδράσεις στα πλαίσια 

της κρίσης και να διευκολύνει την έκφρασή τους. Η παρέμβαση στην κρίση έχει 2 βασικούς 

κινδύνους για τα τέλη του προσωπικού υγείας. α) Τον κίνδυνο της υπερεπένδυσης και 

ταύτισης το άτομο που βρίσκεται σε κρίση και β) τον κίνδυνο της αποξένωσης και 

αποστασιοποίησης απ’ τον χειρουργικό άρρωστο που βρίσκεται σε κρίση (Ρουμπεδάκη, 

Βλαμάκη, Κουρκουτάκη, 2004). 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Ιστορικό έρευνας 
      Μετά τη σύλληψη της ιδέας για την διεξαγωγή μεταπτυχιακής το εν λόγω θέμα, η 

γράφουσα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κα Ρένα η οποία είναι οικείο πρόσωπο της 

ευρύτερης οικογένειας της προηγούμενης. Στη σύντομη αυτή τηλεφωνική συνομιλία 

παρουσιάστηκε σε γενικές γραμμές ο πυρήνας του εν λόγω εγχειρήματος και μετά από 

σύμφωνη γνώμη της ίδιας, κανονίστηκε συνάντηση στην οικεία της μετά από μερικές ημέρες.  

      Σε αυτήν τη συνάντηση η εν δυνάμει συμμετέχουσα ενημερώθηκε για το θέμα της 

εργασίας, το απόρρητο των προσωπικών της στοιχείων, όπως επίσης και των ονομάτων των 

ειδικών και των φορέων υγείας  για τους οποίους ενδεχομένως να γινόταν αναφορά, και τον 

τρόπο διεξαγωγής της «συζήτησης». Μετά τη συμφωνία για την διεξαγωγή τουλάχιστον 

τριών συνεντεύξεων, όσα και τα μέρη από τα οποία αποτελείται το ερευνητικό εργαλείο της 

βιογραφικής – αφηγηματικής συνέντευξης, αριθμός ο οποίος θα εξαρτιόταν από τα 

προκυπτόμενα δεδομένα και ερωτήματα, ξεκίνησε η διαδικασία της ηχογράφησης του 

πρώτου μέρους της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης.  

      Μέσα στο χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε ημερών ακολούθησαν οι δύο επόμενες 

συναντήσεις για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες 

για το χώρο και το χρόνο συνάντησης. Όλες πήραν μέρος στην οικεία της 

συνεντευξιαζόμενης. 

      Μετά το τέλος της διεξαγωγής της εκάστης συνέντευξης, ακολουθούσε η 

απομαγνητοφώνηση αυτών, η σύνταξη της βιογραφικής τροχιάς της αφηγήτριας και τέλος η 

ανάλυσή της, η οποία περιλάμβανε με τη σειρά, δομική περιγραφή, αναλυτική αφαίρεση και 

θεματική ανάλυση για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Εκτενέστερη αναφορά για τις 

μεθόδους και το πώς χρησιμοποιηθήκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας 

εργασίας, αλλά και τους τρόπους ανάλυσης των συνεντεύξεων, γίνεται στα παρακάτω 

υποκεφάλαια. 

        

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

      Συντάσσοντας την εν λόγω πτυχιακή εργασία στόχος ήταν η συγκέντρωση των 

δεδομένων της ιστορίας ζωής πολυτραυματία ασθενή ώστε, υπό αυτό το πρίσμα, να 

κατανοηθεί ο τρόπος αντίληψης και αντιμετώπισης του ελληνικού συστήματος υγείας  αλλά 

και κατά πόσο επηρεάζεται η πορεία ζωής του/της, η βιογραφική τους τροχιά (trajectory). 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ικανοποίηση του πολυτραυματία ασθενή ως χρήστης 

υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας στα οποία 

βασίστηκε η έρευνα είναι τα εξής: 

i) Η εμπειρία της θεραπείας στο ελληνικό σύστημα υγείας. 
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ii) Η βαρύτητα της σχέσης του πολυτραυματία ασθενή με τους επαγγελματίες υγείας. 

iii) Η εμπειρία χρήσης υπηρεσιών υγείας σε χώρα του εξωτερικού. 

iv) Οι παράγοντες ίασης της ασθένειας σύμφωνα με το πολυτραυματία ασθενή. 

v) Το βίωμα της αναπηρίας. 

vi) Η σημασία του όρου ποιότητα υπηρεσιών υγείας για τον πολυτραυματία ασθενή. 

vii) Οι επιθυμητές αλλαγές στο ελληνικό σύστημα υγείας. 

viii) Οι αιτίες της επικρατούσας κατάστασης στον ελληνικό χώρο. 

ix) Ο τρόπος επιβίωσης και η καθημερινότητα του πολυτραυματία ασθενή. 

 

4.3 Επιλογή του δείγματος 

      Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε σε πολυτραυματία, με κάποιο βαθμό 

αναπηρίας και με εμπειρία περίθαλψης σε χώρα του εξωτερικού ώστε να διερευνηθούν τα 

προαναφερθέντα ερωτήματα όσο το δυνατόν επαρκέστερα. 

      Ο καθορισμός του τύπου του ασθενή σε πολυτραυματία επιλέχθηκε λόγω της 

μακροχρόνιας θεραπείας και αποκατάστασης, επιβλεπόμενης συνήθως από πολυάριθμους 

ειδικούς υγείας, στην οποία ο ίδιος υπόκειται. Κατά συνέπεια του προηγούμενου, ο ασθενής 

μέσα από το βίωμα αυτών των διαδικασιών και την επαφή του με ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό, έχει την ευκαιρία να σχηματίσει μια πιο σφαιρική άποψη για το ελληνικό 

σύστημα υγείας. 

      Η επιλογή του δείγματος αφορά άτομο με κάποιο βαθμό αναπηρίας διότι με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να εξεταστούν τα θέματα της κοινωνικοοικονομικής μέριμνας και παροχών, 

καθώς και ο τρόπος που εξασφαλίζονται από το ελληνικό κράτος, για τους ανάπηρους υπό το 

πρίσμα των εμπειριών και των βιωμάτων του εν λόγω ασθενούς.   

      Η εμπειρία σε χώρα του εξωτερικού επιλέχθηκε διότι ο ασθενής ο οποίος έχει βιώσει κάτι 

ανάλογο έχει την ευκαιρία συγκρίνοντας και αναλύοντας τα δυο συστήματα υγείας να 

αντιληφθεί και να αξιολογήσει με ευρύτερη ματιά το ελληνικό σύστημα υγείας και να 

εκφέρει άποψη για την οργάνωση και λειτουργία αυτού όσον αφορά την περίθαλψη και 

αποκατάσταση. 

      Η διαδικασία επιλογής του δείγματος που εν τέλει συμμετείχε στην έρευνα, εκτός του ότι 

έφερε τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα τιθέμενα 

ερωτήματα της παρούσας εργασίας, ακολουθούσε η διεξαγωγή της συνέντευξης και η 

ανάλυσή της από την οποία προέκυπταν διαφορετικά ερωτήματα, με τη βοήθεια των οποίων 

γινόταν η επόμενη επιλογή ερωτήσεων και σχετικών κατευθύνσεων,  περιεχομένου ικανού να 

απαντήσουν στα νέα αυτά ερωτήματα έως ότου από τις συνεντεύξεις να μην προκύπτουν 

καινούρια αναπάντητα τέτοια. 
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4.4 Μεθοδολογία προσέγγισης του δείγματος 

      Στα πλαίσια της διεξαγωγής της έρευνας της πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητο να 

υπογραμμιστεί η μεθοδολογία προσέγγισης  της συμμετέχουσας σε αυτήν, με σκοπό την 

προστασία της ίδιας αλλά και την αξιόπιστη συλλογή στοιχείων από τη συγκεκριμένη έρευνα.  

      Συγκεκριμένα, για τη σωστότερη, με βάση τα παραπάνω, πραγματοποίηση της έρευνας η 

συντάκτρια στηρίχτηκε στα εξής: 

i. Συμμόρφωση με τη γενικότερη τακτική και τους κανόνες της οικείας της 

συμμετέχουσας όπου και πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις 

ii. Προσέγγιση και συναντήσεις με τη συμμετέχουσα κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλιών.  

iii. Στην πρώτη επαφή με τη συνεντευξιαζόμενη, ενημερώθηκε η ίδια για την ταυτότητά, 

το ρόλο και το σκοπό της συνεργασίας της με τη γράφουσα.  

iv. Ζητήθηκε η συμμετοχή της στην εν λόγω εγχείρημα καθώς αυτή καθίσταται 

απαραίτητη για την έρευνα του ελληνικού συστήματος υγείας όσον αφορά την 

περίθαλψη και την αποκατάσταση αλλά και για την ολοκλήρωση των σπουδών της 

συντάκτριας.   

v. Η συμμετέχουσα πληροφορήθηκε σχετικά με τη διαδικασία των συνεντεύξεων, τη 

διατήρηση της ανωνυμίας και απαντήθηκαν όλες οι απορίες της ίδιας σχετικά με την 

έρευνα. 

vi. Η συμπεριφορά της ερευνήτριας προς τη συμμετέχουσα στηρίχθηκε στη 

διακριτικότητα και το σεβασμό αλλά και την καλή διάθεση με στόχο τη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης. 

vii. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της συνέντευξης, η συνεντεύκτρια σεβάστηκε τη 

ψυχολογική κατάσταση της αφηγήτριας και όπου κρινόταν απαραίτητο, έδινε τα 

χρονικά περιθώρια που χρειάζονταν ώστε να εκφράσει τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά της όπως η ίδια επιθυμούσε. 

viii. Η βιογράφουσα είχε τη δυνατότητα να διακόψει τη διαδικασία της συνέντευξης για 

όσο η ίδια θεωρούσε απαραίτητο σε περίπτωση ψυχολογικής εξάντλησης ή σωματικής 

κόπωσης. 

ix. Ακόμα, θεωρήθηκαν πολύ σημαντικές και συμπεριλήφθηκαν οι τεχνικές της 

ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίσθησης στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

και στη σωστή διεξαγωγή βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης. 

x. Η αποφυγή αναφοράς σε θέματα και έννοιες που υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση να 

φοβίσει ή πανικοβάλλει την αφηγήτρια ήταν ένα ακόμα χαρακτηριστικό της 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων από την ερευνητική σκοπιά. 

 

4.5 Διαδικασία και ανάλυση της συνέντευξης – αφήγησης 

      Η διαδικασία της διεξαγωγής και ανάλυσης των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε μέσω 

των παρακάτω σταδίων:  
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 Α) Ηχογράφηση. Μετά την επιβεβαίωση της συμμετέχουσας για την απόκρυψη των 

στοιχείων που αποκαλύπτουν την πραγματική της ταυτότητα και τη συγκατάθεση της ίδιας, 

χρησιμοποιήθηκε μέσο απομαγνητοφώνησης με στόχο την ακριβή συλλογή των λεγομένων 

των αφηγητριών αλλά και τη διευκόλυνση της συντάκτριας για ενεργητική ακρόαση, 

 Β) Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η γράφουσα όπου 

κρινόταν απαραίτητο έκαναν διευκρινιστικές ερωτήσεις στις βιογραφούσες με σκοπό να 

βοηθήσουν τις ίδιες να συνεχίσουν την αφήγησή τους, την όσο το δυνατόν καλύτερη 

κατανόηση της αφήγησης εκ μέρους των συνεντευκτριών αλλά και της θέσης των 

αφηγητριών απέναντι στο εν λόγω θέμα.  

 Γ) Απομαγνητοφώνηση. Μετά το τέλος της συνέντευξης η συντάκτρια 

απομαγνητοφώνησε το συλλεγμένο υλικό, μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία εφόσον οι τρεις 

συνεντεύξεις χρειάστηκαν περί τις δεκαοχτώ ώρες για την απομαγνητοφώνησή τους, ώστε 

αργότερα να μπορέσει να πραγματοποιηθεί με ευκολία η σύνταξη της βιογραφικής τροχιάς 

και ανάλυση των περιεχομένων. 

 Δ) Βιογραφική τροχιά. Μετά την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης η γράφουσα 

κατέγραψε τη βιογραφική τροχιά της αφηγήτριας η οποία αποτελεί τα αντικειμενικά 

δεδομένα της βιογραφίας της ίδιας με σκοπό τη διαχώριση αυτών από τα υποκειμενικά. 

 Ε) Δομική περιγραφή (Structural Description). Η γράφουσα πραγματοποίησε την 

ανάλυση των συνεντεύξεων χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη δομική περιγραφή. Η 

συνέντευξη χωριζόταν ισομερώς και γινόταν περιγραφή ανάλυση του κάθε μέρους ξεχωριστά 

(Τσιώλης, 2006). 

 ΣΤ) Αναλυτική Αφαίρεση (Analytical Abstraction). Στη συνέχεια η γράφουσα 

πραγματοποίησε την ανάλυση των συνεντεύξεων με τη μέθοδο της αναλυτικής αφαίρεσης με 

γνώμονα ορισμένους θεματικούς άξονες.  Θεματικοί άξονες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 

εξής: 

-  Η ζωή πριν το τροχαίο ατύχημα. 

- Οι επιπτώσεις στην προσωπική ζωή. 

- Η προσπάθεια για ανάρρωση και αποκατάσταση 

- Η στάση του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντός. 

- Η εμπειρία και η κριτική των ελληνικών νοσοκομείων. 

- Η βαρύτητα της σχέσης με τους ειδικούς. 

- Οι αναμνήσεις από το κώμα. 

- Η ανησυχία της ενδεχόμενης αναπηρίας. 

- Η εμπειρία του αγγλικού συστήματος υγείας. 

- Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας. 

- Σχέδια για το μέλλον, όνειρα και επιδιώξεις. 

- Η οικονομική αποκατάσταση. 

- Η εμπειρία των ιατρικών επιτροπών. 
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- Τα αίτια της επικρατούσας κατάστασης στο ελληνικό σύστημα υγείας. 

- Η σύγκριση του ελληνικού με το αγγλικό σύστημα υγείας. 

- Τα θετικά του ελληνικού συστήματος υγείας. 

- Η σημασία του ψυχολογικού παράγοντα. 

- Προτάσεις για τη βελτίωση της περίθαλψης και αποκατάστασης του ασθενούς. 

- Η σωστή ενημέρωση του ασθενούς. 

- Η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

- Η εκτίμηση της ζωής μετά το ατύχημα. 

 Ζ) Θεματική Ανάλυση. Μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων των συνεντεύξεων με 

τη μέθοδο της δομικής περιγραφής και της αναλυτικής αφαίρεσης πραγματοποιήθηκε η 

θεματική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων. Τα θέματα τα οποία προέκυψαν και 

τελικά αναλύθηκαν είναι τα εξής: 

 

 Η νοσοκομειακή περίθαλψη.  

 Αποκατάσταση 

 Ο ρόλος των ειδικών 

 Η ανάγκη για αλλαγή  

 Η Αγγλία 

 Αυτοσεβασμός 

 

4.6 Η ποιοτική έρευνα 

      Στις κοινωνικές επιστήμες υπάρχουν δύο ρεύματα ερμηνείας των φαινομένων ο 

θετικισμός και η ερμηνευτική παράδοση. Οι οπαδοί του θετικισμού ερμηνεύουν τα 

φαινόμενα χρησιμοποιώντας μεθόδους των φυσικών επιστημών. Συγκεκριμένα ερμηνεύουν 

τα κοινωνικά φαινόμενα σαν πράγματα, τα οποία εξηγούνται «απ’ έξω» και χωρίς την 

εμπλοκή του ερευνητή που μπορεί και επιβάλλεται να είναι ένας αντικειμενικός 

παρατηρητής, διατύπωση νόμων και παραγωγή θεωρίας χρησιμοποιώντας αξιολογική 

ουδετερότητα, μεθοδολογική αυστηρότητα. Οι οπαδοί του αντιθετικισμού ερμηνεύουν τα 

φαινόμενα δίνοντας έμφαση στη φαντασία και την κατανόηση, θέση εκ των πραγμάτων 

αξιολογικής και ηθικής δέσμευσης του ερευνητή, περιγραφή και έγνοια για την πολιτική 

διάσταση των αποτελεσμάτων της κοινωνικής έρευνας (Τσιώλης, 2006, Τζανάκης, 2004).   

      Η ποιοτική έρευνα ανήκει στην αντιθετικιστική θέση και δεν προβαίνει σε γενικεύσεις 

θετικιστικού τύπου (διατύπωση νόμων). Η ποσοτική έρευνα ανήκει στην θετικιστική θέση 

και αποσκοπεί εξ ορισμού στον έλεγχο της θεωρίας και στη διατύπωση γενικεύσεων και 

θεωρείται συνήθως (αν και εσφαλμένα) ως πλήρως αντικειμενική. Η ποιοτική έρευνα 

εστιάζεται σε μη μετρήσιμες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής ενώ η ποσοτική στη εύρεση 

συναφειών μεταξύ μεταβλητών που θεωρούνται σημαντικές για ορισμένα φαινόμενα και 

διαστάσεις των κοινωνιών. Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιεί τις εξής ερευνητικές τεχνικές: 
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συνέντευξη, συμμετοχική παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου ενώ η 

ποσοτική έρευνα χρησιμοποιεί τις εξής ερευνητικές τεχνικές: ερωτηματολόγιο, στατιστική 

επεξεργασία κοινωνικών δεδομένων, ποσοτική ανάλυση περιεχομένου κ.λ.π (Τσιώλης, 2006).    

      Η έρευνα είναι ένα ταξίδι διαλογισμού στο οποίο ο ερευνητής θα πρέπει συνεχώς να 

ασχολείται με τους στόχους, τα υποκείμενα, τις θεωρίες, τις μεθόδους και τα δεδομένα. Η 

διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ ανάγνωσης, σκέψης, μελέτης του υλικού, των δεδομένων και 

ανάλυσης είναι η ουσία της ερευνητικής δραστηριότητας. Ο τρόπος με τον οποίο 

διατυπώνεται το ερώτημα της έρευνας δεν είναι σημαντικός για την όλη διαδικασία αλλά 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν (Κανδυλάκη, 

1997). 

      Πάντως πολλοί κοινωνικοί ερευνητές, υποστηρίζουν ότι οι δύο μέθοδοι δεν είναι 

ασυμβίβαστες, αλλά συμπληρωματικές. Οι υποθέσεις που προέρχονται από το θετικιστικό 

παράδειγμα μπορούν κάλλιστα να συμπληρωθούν με αυτές που προέρχονται από το 

αντιθετικιστικό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής δεν θα πρέπει να φοβάται να 

χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο που θα τον βοηθήσει να προσεγγίσει καλύτερα το 

αντικείμενό του (Ιωσηφίδης, 2006). 

      Η συντάκτρια της παρούσας εργασίας επέλεξε μέθοδο ποιοτικής έρευνας διότι τα 

ερευνητικά ερωτήματα είναι τέτοια που απαιτούν τη συλλογή «εις βάθος» πληροφοριών που 

η χρήση ερωτηματολογίου δεν εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα, από το εύρος των μεθόδων της 

ποιοτικής έρευνας, επιλέχθηκε το ερευνητικό εργαλείο της βιογραφικής-αφηγηματικής 

συνέντευξης, η οποία παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

4.7 Βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη 

      Η βιογραφική-αφηγηματική είναι μια μορφή ελεύθερης και ανοικτής, αλλά όχι εντελώς 

αυθόρμητης ή ανοργάνωτης, συζήτησης και έχει καθιερωθεί ως μια από τις πλέον αποδεκτές 

τεχνικές βιογραφικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Στην εν λόγω τεχνική, ο αφηγητής 

προτρέπεται από τον ερευνητή να αφηγηθεί μια περίοδο της ζωής του ή συνήθως ολόκληρη 

την ιστορία της ζωής του, και ωθείται να υιοθετήσει ως τρόπο παρουσίασης την αφήγηση και 

όχι την αόριστη θεωρητικολογία ή την αποστασιοποιημένη περιγραφή. Ο αφηγητής 

ανασυγκροτεί δράσεις ή γεγονότα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν, από ένα παροντικό 

σημείο εκκίνησης. Στη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη κύριο λόγο παίζουν οι 

αφηγήσεις αλλά εμπεριέχονται και άλλοι τρόποι όπως περιγραφές, αξιολογήσεις, θεωρίες, 

επιχειρηματολογίες, οι οποίοι συχνά είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικοί και αφορούν τον τρόπο 

ερμηνείας του αφηγητή.  Η συγκεκριμένη ερευνητική τεχνική αποτελείται από τρεις φάσεις 

(Τσιώλης, 2006): 

 α) Πρώτη αφηγηματική φάση. Αυτό είναι το βασικό αφηγηματικό τμήμα της 

συνέντευξης κατά τη διάρκεια του οποίου, αφού ο αφηγητής δεχθεί να συμμετάσχει στη 
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διαδικασία,1 ο ίδιος ξεκινά με μια περισσότερο ή λιγότερο εκτενή αφήγηση τελειώνοντας σε 

ένα σημείο ή μια κατάσταση της παρούσας φάσης της ζωής του. Ο δε ερευνητής οφείλει να 

παρακολουθεί με προσοχή, παραινετική εγρήγορση και αμείωτο ενδιαφέρον χωρίς να 

προσπαθεί να κατευθύνει τον αφηγητή. 

 β) Δεύτερη αφηγηματική φάση. Σε αυτή τη φάση ο ερευνητής προσκαλεί τον αφηγητή 

να καλύψει και να επεξηγήσει τα κενά και τις απορίες της αφήγησης της πρώτης φάσης και 

να διευκρινίσει ασάφειες και ανακρίβειες, θέτοντας ερωτήσεις οι οποίες εγείρουν νέες 

αφηγήσεις. 

 γ) Φάση των ανοικτών ερωτήσεων. Στο τέλος της συνέντευξης ο ερευνητής ρωτά όλων 

των ειδών τις ερωτήσεις και ζητά εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και απόψεις του αφηγητή για όλα 

τα ζητήματα που τον ενδιαφέρουν ελέγχοντας αν έχουν καλυφθεί επαρκώς όλα τα ζητήματα 

που αφορούν το θέμα της έρευνάς του. 

      Κατά την εκπόνηση της έρευνας της παρούσης εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό 

εργαλείο η τεχνική της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης, με πολυτραυματία, χρόνια 

ασθενή για τη διερεύνηση των τιθέμενων ερωτημάτων. Η προηγούμενη επιλέχθηκε διότι η 

διατύπωση των ερωτημάτων είναι τέτοια που απαιτούν την εμβάθυνση εκ μέρους του 

ερευνητή στον υποκειμενικό κόσμο των ιδεών, των εμπειριών και των αντιδράσεων του 

ατόμου, που μόνο με τη χρήση της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης δίνεται αυτή η 

δυνατότητα καθώς κατά τη διάρκεια της αφήγησης  ο βιογράφων μπορεί να εκφράσει την 

αυτοαντίληψη του μέσω αυτής αλλά και των άλλων προαναφερόμενων τρόπων που 

συμπεριλαμβάνονται όπως αξιολογήσεις, θεωρίες και λοιπά.   

 

4.8 Η Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) 

      Η θεμελιωμένη Θεωρία αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 κυρίως από τους από 

τους Strauss, Glaser και Corbin. Η θεμελιωμένη θεωρία συνιστά μια γενική μεθοδολογία για 

την ανάπτυξη της θεωρίας, η οποία θεμελιώνεται σε δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί και 

αναλυθεί με συστηματικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στο σταδιακό «χτίσιμο της 

θεωρίας» στο χώρο των ποιοτικών ερευνών καθώς προϋποθέτει την αλληλένδετη σχέση 

ανάμεσα στη διαδικασία της συλλογής και της ανάλυσης των στοιχείων (για πολλούς 

κοινωνικούς ερευνητές η διάκριση μεταξύ «ποιοτικών» και «ποσοτικών» μεθόδων είναι μόνο 

ζήτημα βαθμού). Η θεωρία δεν επιβάλλεται a priori στα δεδομένα, δεν είναι προκαθορισμένη 

και αμετάβλητη, αλλά συγκροτείται κατ’ αντιπαραβολή και σε συνδυασμό με τα δεδομένα 

(Κυριαζή, 1999) 

Η θεμελιωμένη θεωρία περιλαμβάνει έναν αριθμό από συστηματικές επαγωγικές 

κατευθυντήριες γραμμές, για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, με στόχο τη 

δημιουργία θεωρίας «μεσαίας τάξης», η οποία θα εξηγεί τα δεδομένα. Η έρευνα συνήθως 

 
1Αλλιώς, αφού «υπογράψει το αφηγηματικό συμβόλαιο». 
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εστιάζεται στο τι κάνουν οι άνθρωποι και στα διάφορα επίπεδα νοήματος όσο αφορά τις 

δράσεις τους. Αυτά τα επίπεδα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:  

1) τις εξηγήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες για τις πράξεις τους  

2) τις μη-δηλωμένες παραδοχές τους γύρω από αυτές  

3) τις προθέσεις τους που οδήγησαν στο να εμπλακούν σε αυτές και  

4) τις συνέπειες που αυτές έχουν για την περαιτέρω δράση και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

τους. 

      Τα βασικά χαρακτηριστικά της θεμελιωμένης θεωρίας είναι τα εξής: 

α) Η θεωρητική δειγματοληψία  

β) Σύνδεση θεωρίας και ποιοτικής εμπειρικής έρευνας. 

γ) Κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση και κατασκευή εξηγητικών μοντέλων. 

δ) Το στάτους των συμπερασμάτων  

ε) Αξιοπιστία και εγκυρότητα. 

στ) Εμπειρικά παραδείγματα. 

      Στις αρχικές φάσεις της έρευνας, η κωδικοποίηση είναι σε μεγάλο βαθμό περιγραφική. 

Όσο προχωρά η ανάλυση, ο ερευνητής σταδιακά αναγνωρίζει κατηγορίες υψηλότερης τάξης, 

οι οποίες απαρτιώνουν με συστηματικό τρόπο κατηγορίες κατώτερης τάξης σε μονάδες που 

έχουν νόημα. Οι κατηγορίες στη θεμελιωμένη θεωρία αναδύονται από τα δεδομένα, δεν είναι 

αμοιβαία αποκλειόμενες και εξελίσσονται σε όλη τη διαδικασία της έρευνας. Οι κατηγορίες 

θεωρείται ότι πηγάζουν από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, από την «κοινή λογική» του 

αναλυτή, και από τη βιβλιογραφία γύρω από το θέμα (Τσιώλης, 2006). 

      Η διαδικασία της κωδικοποίησης μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές φάσεις, την ανοιχτή 

κωδικοποίηση και την επιλεκτική ή εστιασμένη κωδικοποίηση. Η αρχική ή ανοιχτή 

κωδικοποίηση συνήθως γίνεται σειρά-σειρά. Κατά την ανοιχτή κωδικοποίηση μπορεί να 

θέσουμε κάποιες βασικές ερωτήσεις στα δεδομένα όπως, Τι συμβαίνει εδώ; Τι κάνουν οι 

διάφοροι άνθρωποι; Τι λέει ο συμμετέχων; Τι θεωρούν δεδομένο αυτές οι πράξεις και 

δηλώσεις; Πώς η δομή και το πλαίσιο υποστηρίζουν, συντηρούν, εμποδίζουν ή αλλάζουν 

αυτές τις πράξεις και δηλώσεις; Ένα παράδειγμα κωδικοποίησης είναι, α) Τι διαδικασία 

εξελίσσεται εδώ; β) Κάτω από ποιες συνθήκες αναπτύσσεται αυτή η διαδικασία; γ) Τι 

σκέφτονται οι συμμετέχοντες, πώς αισθάνονται, και πώς δρουν όσο εμπλέκονται σε αυτή τη 

διαδικασία; δ) Πότε, πώς και γιατί αλλάζει αυτή η διαδικασία; ε) Ποιες είναι συνέπειες αυτής 

της διαδικασίας (Chamberlain, 1999); 

      Η επιλεκτική ή εστιασμένη κωδικοποίηση χρησιμοποιεί από τους αρχικούς κώδικες 

αυτούς που επανεμφανίζονται σε πολλά σημεία, για την κωδικοποίηση περαιτέρω δεδομένων. 

Είναι μια διαδικασία πιο «κλειστή», κατευθυνόμενη και οδηγεί στη δημιουργία κατηγοριών 

ανώτερης τάξης, εστιάζεται δηλαδή στο εννοιολογικό επίπεδο. Η μέθοδος της συνεχούς 

σύγκρισης (constant comparison method) προϋποθέτει τη σύγκριση ανάμεσα σε 

διαφορετικούς ανθρώπους (όσον αφορά, π.χ., τις απόψεις, τις καταστάσεις, τις δράσεις, τις 
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αναφορές, και τις εμπειρίες τους), στα δεδομένα από το ίδιο άτομο με τον εαυτό του σε 

διαφορετικά χρονικά σημεία, σε διαφορετικά γεγονότα, ανάμεσα στα δεδομένα και στις 

αναδυόμενες κατηγορίες, και ανάμεσα σε κατηγορίες. Κατά την παραγωγή μιας κατηγορίας 

ξεκινούμε να περιγράφουμε και να εξηγούμε τις ιδιότητές της, να καθορίζουμε τις συνθήκες 

στις οποίες συμβαίνει, διατηρείται και αλλάζει, να περιγράφουμε τις συνέπειές της, και να 

αναδεικνύουμε πώς η συγκεκριμένη κατηγορία συνδέεται με άλλες κατηγορίες (Ιωσηφίδης, 

2006). 

 

4.9 Ηθικά ζητήματα 

      Το πρώτο ηθικό ζήτημα ήταν η εισβολή της γράφουσας κατά τη διαδικασία λήψης των 

συνεντεύξεων σε αναμνήσεις της αφηγήτριας από τα παιδικά τους χρόνια, πρώτες 

αντιδράσεις στην συνειδητοποίηση της κατάστασής της, οι επίπονες θεραπείες και άλλες 

ψυχοφθόρες τέτοιες, οι οποίες μπορεί να τις αναστάτωναν ψυχολογικά. Με την επιλογή της 

βιογραφικής μεθόδου, η αφηγήτρια είχε τη δυνατότητα να  επιλέξει το περιεχόμενο της 

αφήγησής της και να αναφερθεί σε γεγονότα που η ίδια επιθυμούσε. Το δεύτερο ηθικό 

ζήτημα είναι η δημοσιοποίηση των ονομάτων της αφηγήτριας καθώς και των ιατρών και των 

νοσοκομείων, για την αντιμετώπιση του οποίου επιλέχθηκε η χρήση της ανωνυμίας και η 

απόκρυψη των δεύτερων και τρίτων αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της απομαγνητοφώνησης 

των συνεντεύξεων. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ 

5.1 Νοσοκομειακή περίθαλψη 

     Η αφηγήτρια στις συνεντεύξεις παρουσιάζει την εμπειρία της σε μερικά από τα 

νοσοκομεία της χώρας και κάνει κριτική στα κακώς κείμενα της νοσοκομειακής περίθαλψης 

στη χώρα. Στην αφήγησή της μιλάει για τις κακές συνθήκες υγιεινής, την ελλιπή οργάνωση 

και την ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ των ασθενών ενώ τονίζει και την έλλειψη σεβασμού στην 

προσωπικότητα και αυτοπροσδιορισμού στους ίδιους. Όσον αφορά την καθαριότητα των 

νοσοκομείων, η συμμετέχουσα αναφέρει παραδειγματικά: 

 

«.. όπως θυμάμαι στο Α.. όταν ήμουνα, και δε μπορούσα κιόλας να  κουνήσω το κρεβάτι 

μου.. Αντίς για να κοιμάμαι κανονικά όπως κοιμόντουσαν εγώ κοιμόμουνα ανάποδα. Γιατί 

στο.. το κεφάλι μου ήταν στο ντουβάρι και ήταν η μαμά κατσαρίδα με τα κατσαριδάκια στο 

ντουβάρι και κάνανε παρέλαση! Μετά μου φέρνανε το φαγητό να φάω! Ε, μπορούσες να φας; 

Όταν ξέρεις ότι.. ε.. τα μαγειρεία ήταν στο υπόγειο και ξέραμε ότι η φωλιά.. οι φωλιές των 

κατσαριδών είναι στα υπόγεια, που είναι και τα σιφόνια, μπορούσες να φας; Δε μπορούσες να 

φας.. Και δεν είχα και τα πόδια μου να το βάλω στα πόδια που δε μπορούσα τις κατσαρίδες 

με τίποτα!..» 

 

     Σε άλλο σημείο η αφηγήτρια αναφέρει με πολύ γλαφυρό τρόπο την χαοτική κατάσταση 

που επικρατεί σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο από την εμπειρία που η ίδια είχε ως 

νοσηλευόμενη για αρκετό διάστημα λόγω της φύσεως του προβλήματος υγείας που 

αντιμετώπιζε και της θεραπείας που έπρεπε να εφαρμοστεί για την ανάρρωση και 

αποκατάστασή της. Επίσης, σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η εντύπωση που 

δημιουργήθηκε στη συμμετέχουσα για την «κρύα» συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού προς τους ασθενείς αλλά και το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε στο 

νοσοκομείο. Στην αφήγησή της η κα Ρένα αναφέρει: 

 

«..Εε.. μου κάνανε χειρουργείο πάλι στο πόδι, μου το ανοίξανε, κι είχα πάθει μεγάλη ζημιά 

από μόλυνση, από.. από… ε.. κακό καθαρισμό.. του ποδιού μου, είχα όλη αυτήν τη μόλυνση, 

κι όλο αυτό το πρόβλημα. Ε… δεν μπορώ να πω και για τα καλύτερα λόγια και γι’ αυτό το 

νοσοκομείο. Κόσμος έμπαινε, κόσμος έβγαινε, κόσμος φώναζε, κόσμος πονούσε… η.. ήτανε 

σα να ‘τανε.. οι άνθρωποι σα μύγες, σαν.. εε.. φφ… κάτι.. όχι ότι ήτανε πάντως άνθρωποι. 

Δεν κοιτάζανε οι.. νοσηλευτές, οι γιατροί.. να νιώθουν λίγο κάτι... να καταλαβαίνουν τον 

πόνο του αλλουνού. Αυτή την εκφ.. τόσο παγωμένα, τόσο παγερά όλα, τόσο κρύα… είναι σα 

να σε βλέπουνε σαν ένα κομμάτι.. κρέας, το οποίο κρέμεται στο.. κρεοπ.. στον κρεοπώλη, 
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στο τσιγκέλι και λες, «Αυτό θα πάρω.. να το ψήσω..», κάπως αυτές τις εντυπώσεις μου δίνανε 

κι εκεί..» 

 

     Σε άλλο σημείο της αφήγησης η κα Ρένα κάνει λόγο για την διάκριση που γίνεται ει βάρος 

των ασθενών αναλόγως με την οικονομική και επαγγελματική τους κατάσταση και κατ’ 

επέκταση τα ανεπίσημα χρηματικά ποσά που οι ίδιοι διαθέτουν για το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και νοσηλεία τους. Η συμμετέχουσα είπε σε 

διάφορα σημεία, σε μια από τις συνεντεύξεις τα εξής:  

 

«..Εδώ μου είπανε, αξέχαστα τότε που είχα πέσει πάλι ξανά διότι είχα αστάθεια στα πόδια 

μου, το ’94 έγινε το τροχαίο, το ΄98 πέφτω, έσπασα.. ε.. τις.. τους δυο αστραγάλους μου, τη 

φτέρνα πίσω, μου βαλ.. έχω μέταλλα τα οποία τα έχω βάλει από.. δεν τα ‘χω βγάλει, τα έχω 

ακόμα μέταλλα στο πόδι, εε.. και μου ‘χανε γυψώσει και το πόδι στην πάνω μεριά. Όταν 

λοιπόν, ε.. μου ‘βαζαν το γύψο, μου ‘λεγε ο.. το παιδί που έβαζε το γύψο, «Άντε τυχερή! Σου 

βάλαμε και τον καλό!».. [… ] ..λέω «Τι καλό; Έχει, λέω, ποιότ.. ποιότητες - ποιότητες;», λέει 

«Ναι, αυτό είναι», λέει, «για τους δημοσίους!». Εγώ όταν τ’ άκουσα αυτό.. αφηνίασα! 

«Δηλαδή.. για τους δημόσιους υπαλλήλους βάζουνε άλλο γύψο και για.. για.. μας της 

δεύτερης, τρίτης κατηγορίας βάζετε άλλο;». Έτσι ακριβώς του ειπ.., λέει, «Ναι», λέει «ναι, 

το φτηνό», λέει, «που είναι θεόβαρος, δε μπορείς να σηκώσεις το πόδι σου.. απ’ το βάρος!».. 

[…] .. Ο άρρωστος είναι άρρωστος, δεν έχει σημασία αν εγώ είμαι.. διευθυντής τράπεζας.. κι 

ο.. το παιδί, του αλλουνού, το δεκαπεντάρι, το.. δέκα.. δέκα χρονώ ή οχτώ χρονώ ή είκοσι 

χρονώ παληκάρι, επειδή δεν εργάζεται, επειδή είναι ένα τίποτα, θα πρέπει να το αφήσεις στα 

αζήτητα; Έτσι είναι! Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος! Δε ξέρω αυτός ο.. όρκος που 

παίρνουνε, τι ακριβώς λέει.. ότι αναλόγως.. αναλόγως το τι πληρώνεις; Έτσι λέει ο όρκος; 

Έχεις και τη μεταχείριση; Αναλόγως πόσα παίρνει το κράτος πρέπει να έχεις και την ίδια 

μεταχείρηση; Θα ΄θελα να τον διαβάσω αυτόν τον όρκο να δω τι ακριβώς λέει.. […] .. Ναι, 

θα πρέπει να δώσεις ακόμα και στο νοσοκόμο ή στη νοσοκόμα να σου κάνει την ένεση, όταν 

είναι μια νοσοκόμα και είναι για πόσους αρρώστους και θα.. και πονάς και φωνάζεις 

«Βοήθησέ με! Πονάω!», και.. κανείς δε σ’ ακούει αλλά άμα θα τους δώσεις το 

πεντοχίλιαρο… με το που φωνάζεις τρέχει, αυτό νομίζω δεν τα.. κλείνει όλα; Ο.. ο.. ο 

γιατρός πριν μπεις ακόμα να σου κάνει την επέμβαση, σου λέει, «Ε, μα ξε.. θα χρειαστεί και 

ο αναισθησιολόγος τόσα!». Ή θα στο πει η ιδιαιτέρα του, γιατί έχουν και ιδιαιτέρες. Λίγοι 

είναι αυτοί που… εξαιρούνται του κανόνα σε.. από αυτά που λέω εγώ.. […] ..Δεν 

αναρωτιέσαι πια! Λες ότι έτσι είναι το σύστημα, τελείωσε, ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι! 

Ξέρω ότι θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, ξέρω ότι θα πρέπει να πληρώσω το φακελάκι, 

οπότε εφόσον είναι.. το ξέρεις! Είναι δεδομένο! Ξέρεις ότι χρειάζεσαι τόσα για τη νοσοκόμα, 

τόσα για το γιατρό, τόσα για το ένα, τόσα για το άλλο. Δεν.. δεν.. δεν.. πας, τα ξέρεις. Δεν.. 

δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό νομίζω..» 
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     Εξετάζοντας ερευνητικά τα παραπάνω σημεία της αφήγησης της συμμετέχουσας, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι η νοσοκομειακή περίθαλψη στη Ελλάδα αντιμετωπίζει 

πολύπλευρα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ομαλή και λειτουργική διαδικασία της 

νοσηλείας και θεραπείας των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ 

για την ελληνική οικονομία, παρά το γεγονός του ότι η νοσοκομειακή περίθαλψη στην 

Ελλάδα κατέχει κεντρική θέση στο σύστημα υγείας, η διόγκωση των δαπανών και η έλλειψη 

επαρκούς οργάνωσης στο δημόσιο νοσοκομειακό τομέα είναι από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα της πολιτικής υγείας, παράγοντες των οποίων είναι, μεταξύ άλλων οι 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από την πλευρά των ιατρών και η αναποτελεσματικότητα 

που αναδεικνύεται και από τη χαμηλή ικανοποίηση των ασθενών (Τούντας, 2001), 

φαινόμενα τα οποία αναδεικνύονται και στην παρούσα έρευνα. 

 

5.2 Αποκατάσταση 

     Η αφηγήτρια μέσα από την αφήγησή της και απαντώντας σε ερωτήσεις της 

συνεντεύκτριας σκιαγραφεί τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα για την 

αποκατάσταση της υγείας των πολυτραυματιών -με την έννοια που περιγράφηκε στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας- παρουσιάζοντας επί παραδείγματι την ύπαρξη 

σημαντικών προβλημάτων στις δωρεάν παροχές που διατίθενται από τα ασφαλιστικά ταμεία 

και τονίζοντας τη μη ικανοποίηση της ίδιας από το καθεστώς των σχετικών υπηρεσιών 

υγείας. 

     Στα παρακάτω αποσπάσματα η κα Ρένα αναφέρει ότι το ασφαλιστικό της ταμείο 

δικαιούταν είκοσι δωρεάν φυσιοθεραπείες οι οποίες κάθε άλλο παρά ανταποκρινόντουσαν 

στις ανάγκες του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε η ίδια, γεγονός που την ανάγκασε να 

ταξιδέψει στην Αγγλία, εφόσον η ίδια δεν είχε την οικονομική άνεση για ιδιωτική παροχή 

τέτοιων, όπου λόγω της υπηκοότητας του συζύγου της είχε τη δυνατότητα της εν λόγω 

φροντίδας. Συγκεκριμένα η συμμετέχουσα σε διάφορα σημεία της αφήγησή της αναφέρει τα 

παρακάτω: 

 

«..Στη χώρα μου, παρόλο που είχα ασφάλεια, πάνω από είκοσι φυσιοθεραπείες δε μπορούσα 

να κάνω, κι εγώ έπρεπε για χρόνια να κάνω φυσιοθεραπείες. Να τα βρω πού τα χρήματα τη 

στιγμή που δεν εργαζόμουνα;.. […] ..Από κει και πέρα.. μετά τις είκοσι δε μπορούσα ακόμα 

να περπατήσω. Δε μπορούσα να κάνω τίποτα. Εεε.. τότε οοοο… ο ορθοπεδικός μου στον 

Άγιο Νικόλαο, γιατί έμενα τότε στον Άγιο Νικόλαο, μου λέει., «Χρει.. Πρέπει να κάνεις 

συνεχώς φυσιοθεραπείες απ’ το ταμείο σου δε σε καλύβει, θα πρέπει να τις πληρώνεις!». Γι’ 

αυτό αναγκάστηκα κι έφυγα και πήγα στην Αγγλία. Γιατί τ.. εε.. μου είπανε ότι εκεί δεν 

πληρώνω τίποτα. Αναγκαστικά π.. εε.. σ.. έφυγα και πήγα Αγγλία αλλά έπρεπε να 

ξαναγυρίσω, να πάω στη δουλειά μου. Έπρεπε να γυρίσω.. το Μάιο να ανοίξω το μαγ.. να 

είμαι στο μαγαζί, ότι μπορούσα να κάνω… εε.. α.. εάν φερειπείν. είχα κάποια βοήθεια, δε.. 
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δε.. δε θα χρειαζόταν να παρατήσω τις φυσιοθεραπείες μου, να ξαναγυρίσω στο μαγαζί αν 

είχα το προ.. το προ.. τα.. τα προς το ζην τότε. Είχα πολλές υποχρεώσεις, έπρεπε να γυρίσω, 

έπρεπε να είμαι εδώ! 

 

      Με τα παρακάτω λόγια η κα Ρένα δηλώνει την αγανάκτησή της για την επικρατούσα 

κατάσταση στο θέμα της αποκατάστασης και υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην Ελλάδα αν ο 

πολυτραυματίας δεν έχει την οικονομική ευμάρεια ώστε να καλύψει τις διάφορες διαδικασίες 

που χρειάζονται για την λειτουργική επαναφορά του, μειώνονται και οι ευοίωνες πιθανότητες 

επανένταξής του ως χρηστικό μέλος της κοινωνίας. Ειδικότερα η συνεντευξιαζόμενη μέσα 

από την αφήγησή της λέει: 

 

«..Μα ποιο κράτος; Και ποιο ενδιαφέρον για το.. υπάρχει; Τίποτα δεν υπάρχει! Έχεις 

χρήματα πληρώνεις, γίνεσαι περδίκι! Γιατί.. όλοι όσοι έχουνε χρήματα μπορούν να 

πληρώνουνε τις φυσιοθεραπείες τους, να κάνουνε την αποκατάσταση και να μην.. και να 

ξαναβγούνε πάλι, αν γίνεται βέβαια με τόση μεγάλη ζημιά, να είναι χρήσιμοι πολίτες. Όταν 

βλέπεις ο άλλος κι είναι σακάτης, χρειάζεται το ένα, χρειάζεται το άλλο αλλά θα πρέπει να 

βάλει το χέρι στη τσέπη, και δεν υπάρχουνε, τι θα κάνει ο άνθρωπος; Μια ζωή θα μείνει 

σακάτης! 

 

       Η συμμετέχουσα στο παρακάτω σημείο παρουσιάζει τις δικές της ανάγκες κι επιθυμίες 

όσον αφορά τις κρατικές παροχές με σκοπό την αποκατάστασή της. Σε κάποιο σημείο από τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής, 

η ίδια αναφέρει τα εξής: 

 

«..ναι, αυτό που ήθελα εγώ ήταν τουλάχιστον να μου κάλυβε τις φυσιοθεραπείες, να μου 

κάλυβε τ.. αυτά που είχα πρώτα.. πρώτη ανάγκη! Τα χ.. τα.. τα φάρμακά μου να μην 

πληρέμαι.. πληρώνω συμμετοχή καθόλου, εε.. τις φυσιοθεραπείες που χρειαζόμουνα… το 

ποσοστό αναπηρίας που είχα εκείνη την εποχή π.. εφόσον δε μπορούσα να εργαστώ… κάτι 

περισσότερο πάντως! Έστω τις φυσιοθεραπείες! Έστω αυτό! Κι όμως το χρειάστ.. χρόνο 

χρειαζόμουνα για να γίνω καλά! Να σταθώ στα πόδια μου!..» 

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το ατύχημα η κα Ρένα δεν είχε συγκεκριμένο σταθερό 

εισόδημα με αποτέλεσμα να επιβιώνει από κάποιες αποταμιεύσεις, δανεικά και χάρες, 

συνθήκη για την οποία η ίδια δεν είχα καλά συναισθήματα. Η κατάσταση αυτή 

παρουσιάζεται με το παρακάτω απόσπασμα: 

 

«..Με είχε βοηθήσει η.. η πεθερά μου. Η Εγγλέζα… μου είχε δώσει χρήματα. Είχα και 

κάποιες αποταμιεύσεις… από το μαγαζί,  τα οποία τα ‘χανε πάρει δανεικά και μου τα 
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επιστρέψανε φυσικά, με τον τρόπο το να με ταΐζουνε, τελοσπάντων… Δε θέλω να.. Ασ’ 

το..». 

      Η συμμετέχουσα αναφέρει σε μία από τις συνεντεύξεις τη διαδικασία και τον τρόπο που 

η ίδια κατάφερε με δυσκολία να εξασφαλίζει κατά διαστήματα την αναπηρική της σύνταξη 

αλλά και τον κίνδυνο μη ανανέωσης της ίδιας που αντιμετώπισε λόγω αλλαγής στάσης και 

πολιτικής των εξεταστικών επιτροπών. Η κα Ρένα λέει σχετικά τα παρακάτω: 

«..Ε, μετά το τροχαίο.. είχα μια σύνταξη, η οποία με τα χίλια βάσανα την πήρα. Εεε παρόλο 

που είχα αρκετά ένσημα, είχα και ΙΚΑ τα οποία ούτε καν τα λαμβαναν.. τα λάβανε υπόψιν 

τους αλλά.. επειδή είναι.. εε.. διαδοχική η σύνταξη μου.. δηλαδή, επειδή είχα και ΤΕΒΕ και 

ΙΚΑ, με ασφαλίσανε τότε με τα ένσημα του.. ΤΕΒΕ παρόλο που το βιβλιάριό μου γράφει 

ΙΚΑ. Τώρα πως τα κάνουνε, πως έτσι πως αλλιώς δε ξέρω. Απλώς μου στείλανε μια 

απόφαση, που λέει ότι επειδή τα ένσημα ήτανε λέει.. γύρω στα.. χίλια και ήταν πιο λίγα από 

του ΤΕΒΕ, δεν λαμβάνονται υπόψιν τους. Δηλαδή πι.. ε.. στην ουσία πιστεύω ότι ούτε καν… 

τα λάβαν υπόψιν τους, απλώς με τα ένσημα του.. ΤΕΒΕ.. πήρα αυτήν την αναπηρική 

σύνταξη που την παίρνω από το.. ποια χρονολογία.. το ’94 έγινε το.. ατύχημα, έκλεισα το 

μαγαζί το ’98, από το ’98 και μετά.. Ε.. περνούσα κάθε.. εξάμηνο.. από… εε.. επιτροπές. 

Στην αρχή βέβαια για να μου δώσουνε τη σύνταξη πέρασα και από επιτροπή του ΙΚΑ, 

παρόλο που λέγανε ότι δε λάβανε υπόψιν τα ένσημα, και από επιτροπή του.. ΤΕΒΕ, διπλά. 

Δε ξέρω τώρα αν παίζουνε ρόλο αυτά.. […] ..Εεεφ.. τελικά.. μετά από το εξάμηνο έγινε.. 

κάθε χρόνο, μετά γίνηκε κάθε τρία χρόνια, τελευταία έπρεπε λέει να προσκομίσω τα χαρτιά 

π.. παρόλο που έχω τόσα προβλήματα σ.. στα οστά μου, θεωρήσανε ότι.. γιατί.. απ’ ο, τι μου 

‘πανε κάποιο… άτομο μέσα από κει, από το ΤΕΒΕ που είχαμε μια παραπάνω.. οικειότητα 

και με συμπαθούσε αρκετά, ότι είχανε πάρει μήνυμα από πάνω ότι θα ‘πρεπε να κόψουνε σε 

μεγάλο ποσοστό τις αναπηρικές. Εμένα η δικιά μου δεν ήτανε μαϊμού αναπηρική! Γιατί 

φαινότανε και από τις μαγνητικές, φαινόταν τα πάντα! Αν όντως είχα πρόβλημα, ή όχι. Αλλά 

όπως τους είπα: «Βρείτε μου μια δουλειά, που να μπορώ να την κάνω, κι εγώ ευχαρίστως θα 

δουλέψω! Εξάλλου», λέω, «φαίνεται κι από το παρελθόν μου αν ήμουν τεμπέλα ή όχι! Από 

τα ένσημά μου! Τις δουλειές μου!» Παρόλο που δε μου βάζανε οι εργοδότες μου όλα μου τα 

ένσημα.. […] ..Α! Λοιπόν… Τα προς το ζην τώρα, έχω μια σύνταξη η οποία είναι μαζί με το 

ΕΚΑΣ εξακόσα ευρώ, εε.. (καθάρισμα λαιμού) είχα κι από το τροχαίο..» 

 

       Εξετάζοντας τα παραπάνω σημεία, συμπεραίνεται η ελλιπής υποδομή και λειτουργία 

υπηρεσιών αποκατάστασης, δημιουργώντας στον ασθενή μια ανασφάλεια ως προς την 

εξασφάλιση της διαδικασίας στοιχειώδους επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργός 

πολίτης, τη στιγμή που η ενασχόληση του ιδίου θα έπρεπε να συγκεντρώνεται αποκλειστικά 

στην σωματική και ψυχική προσπάθεια κι ενδυνάμωση για ένα ολοκληρωμένο κι επιτυχές 

πρόγραμμα φυσικής τουλάχιστον αποκατάστασης αναλόγως των δεδομένων. Ανατρέχοντας 

στη βιβλιογραφία διαφαίνεται η τεράστια έλλειψη κέντρων αποκατάστασης εφόσον υπάρχει 
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μόνο ένα δημόσιο, το οποίο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα οργάνωσης και στελέχωσης, 

χωρίς να έχει τον ολιστικό χαρακτήρα που οφείλει, ενώ τα ιδιωτικά κέντρα χρησιμοποιούν 

λανθασμένα τον όρο «αποκατάσταση», καθώς επίσης δεν παρέχουν υπηρεσίες πέραν της 

σωματικής ενασχόλησης κι επαναφοράς (Χατζηχρήστος, Μιχαήλ, 2007). 

 

5.3 Ο ρόλος των ειδικών 

      Η συμμετέχουσα στην αφήγησή της παρουσιάζει τις πολυάριθμες εμπειρίες και τις 

εντυπώσεις από το ιατρονοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, μέσα από τα διαφορετικά 

στάδια της ζωής της και την περιπέτεια της υγείας της. Στην συνέντευξη διαφαίνεται η  

κυριαρχία του γιατρού στη θεραπευτική σχέση και ελπίδα που ο ίδιος αντιπροσωπεύει για 

ανάρρωση και επαναλειτουργία του σώματος στις κανονικές συνθήκες αναφορικά με το 

άτομο που του ανήκει αυτό. Συγκεκριμένα η συμμετέχουσα αναφέρει: 

 

«..  ήμουν αρκετό καιρό στο Β.. νοσοκομείο, (πλατάγισμα) να πω για τους γιατρούς; Δε 

θυμάμαι! Το μυαλό μου δεν ήτανε… στα καλύτερά του.. βρισκόμουνα… δεν ήξερα ούτε η 

ίδια που βρισκόμουνα, ούτε με ποιους είχα.. νταλαβέρι. Το μόνο που θυμάμαι ήτανε.. σε μια 

φάση που.. ενώ ήμουνα σε κώμα, (καθάρισμα λαιμού) μετά που ξύπνησα, θυμόμουνα το 

γιατρό, τον έναν. Δε ξέρω γιατί, τον θυμόμουνα αυτόν τον ένα γιατρό. Όταν τον ξαναείδα 

λοιπόν όταν είχα έρθει.. κάπως στα καλά μου.. ήτανε λέει ο Β.. … και του λέω, «Γιατρέ μου, 

εγώ σε θυμάμαι αλλά ήσουνα ψηλότερος!», κοντούλης ο καημενούλης, δεν ξέρω τώρα αν τον 

πρόσβαλα.. αλλά όντως, θυμόμουνα ότι αυτός όποτε έμπαινε στο θάλαμο, ενώ ήμουνα σε 

κώμα, δε μπορώ να το εξηγήσω αυτό τον έβλεπα σαν το Χριστό. Μου ‘δινε ελπίδα, μου 

‘δινε.. μια αγαλλίαση, στους πόνους μου και χαιρόμουνα όποτε τον έβλεπα..» 

 

       Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του ειδικού αποτελεί σύμφωνα με την αφηγήτρια ένα 

πολύ σημαντικό παράγοντα για την θετική έκβαση της θεραπείας του ασθενή και την 

αποκατάσταση της υγείας του. Σχετικά αναφέρει: 

 

«..Ποιος παράγοντας.. ο βασικότερος για μένα έπαιξε.. ο ψυχολογικός. Το πώς θα μπει μέσα 

ο γιατρός, «Τι κάνεις;», θα σε ενθαρρύνει, θα σου πει, «Προσπάθησε!», ειδικά όταν είσαι 

νέος αλλά ακόμα και μεγάλος να είσαι, πιστεύω ότι.. με το πώς θα σου συμπεριφερθεί η 

νοσοκόμα, ο γιατρός με το ζεστό βλέμμα με το.. με την καλή κουβέντα πιστεύω ότι.. είναι 

πρώτος παράγοντας, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μένα..» 

 

        Μερικές γραμμές παρακάτω συνεχίζει να αναφέρεται σχετικά και να τονίζει τον άκρως 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο θεράπων ιατρός στην αντιμετώπιση της ασθένειας και 

στην προσπάθεια επανάκτησης της υγείας. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

48 

«..Όταν λοιπόν έμενα στον Άγιο Νικόλαο, στου πατέρα μου που ερχόταν κάποιος 

ορθοπεδικός εκεί και μου.. μου είπε, «Θα ξαναπερπατήσεις! Μαζί μου βέβαια κι ο 

ορθοπεδικός μου ο… ξεχνάω το όνομά του.. Κ… τότε, μου λέει «Ειρήνη, είσαι νέος 

άνθρωπος, έχεις δύναμη, έχεις παλέψει πολλά εφόσον πάλεψες τόσα, θα το παλέψεις κι αυτό, 

θα σηκωθείς! Και να σου πω και κάτι; Αν δεν σηκωθείς και δεν περπατήσεις μετά από τις.. 

από τις φυσιοθεραπείες που θα πω στον ορθοπεδικό να σου κάνει, θα σου δώσω το πτυχίο 

μου να το κάψεις!» Αυτό μόνο που μου είπε, ήτανε όχι τονωτική ένεση, μου έδωσε την 

ελπίδα ότι μπορώ να ζω..» 

 

        Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η απογοήτευση που ενδεχομένως να προκαλέσει ο 

ειδικός με τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο που εκφράζει την σκέψη του για την 

κατάσταση της υγείας και της αρτιμέλειας του ασθενούς ενέχει τον κίνδυνο μοιραίων 

αποφάσεων αλλά πρωτίστως αναχαιτίζει την ελπίδα του ασθενούς περιορίζοντάς του την 

ελπίδα για διέξοδο και τρόπο να ανταπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα του κλονισμού της 

υγείας του. Ειδικότερα η συμμετέχουσα αναφέρει στη συνέντευξή της, σε διάσπαρτα σημεία: 

 

«..όπως όταν ήμουνα αξέχαστα στον Ερυθρό Σταυρό, η φυσιοθεραπευσ.. η φυσιοθεραπεύτρια 

που ερχότανε και μου έκανε φυσιοθεραπεία.. «Τι προσπαθείς και προσπαθείς; Δεν πρόκειται 

να ξαναπερπατήσεις!». Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ! Με σκότωσε!.. [...] .. Αυτό 

μόνο που μου είπε, ήτανε όχι τονωτική ένεση, μου έδωσε την ελπίδα ότι μπορώ να ζω.. κάτι 

που μου το πήρε η άλλη, στο Ε. (νοσοκομείο)! Λέω, «Γιατί να ζω; Δε θα μπορώ να περπατώ! 

Θα επιβαρύνω! Του πάντες! Τα πάντα!.. […] .. Ναι, αλλά είχα σταθεί στα πόδια μου! Κάτι 

που μ’ ενδιέφερε εμένα. Κι όχι αυτό που μου ‘χε πει κάποτε ο φυσιοθεραπευτής στο Ε. 

(νοσοκομείο).. «Τι προσπαθείς; Και προσπαθείς να περπατήσεις; Δεν πρόκειται να 

ξαναπερπατήσεις!». Τέτοιο κουράγιο μου ‘χε δώσει. Τέτοιο κουράγιο να πάρω, όπως ήμουνα 

στην καρέκλα την αναπηρική, φόρα και να αυτοκτονήσω από τον τρίτο όροφο που ήμουνα! 

Τρίτος ήτανε; Δεύτερος; Δε θυμάμαι! Πάντως, ήμαστε σε όροφο. Τόση πολλή η αυτή με 

βοήθησε, δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτήν την κουβέντα ποτέ!..» 

 

    Σύμφωνα με τη κα Ρένα ένας από τους παράγοντες που συντελεί στη θεραπεία του 

ασθενούς αποτελεί και η σωστή διάγνωση και πρόταση θεραπείας εκ μέρους του 

επαγγελματία υγείας. Αναφέρεται σχετικά με τα παρακάτω:  

 

«..Να πετύχεις και σε γιατρό που να σου κάνει και τη σωστή γνωμάτευση! Το ότι.. να όπως ο 

Κ… που είπε στον ορθοπεδικό.. ε.. στον φυσιοθεραπευτή μου ότι αυτά κι αυτά.. κι αυτές τις 

εε.. την αγωγή θα ακολουθήσεις για να δυναμώσει ο τετρακέφαλος για να μπορέσει να.. να 

σταθεί στα πόδια της. Εάν δεν ήταν ειδικευμένος ο γιατρός, πιστεύω εγώ γύρω από αυτό το 

θέμα, θα μπορούσε να του δώσει μια λάθος, του φυσιοθεραπευτή, να μου κάνει μια κα.. 
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κάποια τελείως διαφορετική.. όπως… πρόσφατα πριν κάμποσα χρόνια, είχα ένα πρόβλημα 

και πήγα στον.. σε ένα άλλο ορθοπεδικό στο Ηράκλειο, στο ΙΚΑ, και μου έγραψε 

φυσιοθεραπείες οι οποίες μου διαλύσανε το χέρι μου! Έπρεπε.. μου πετούσε λάμπα ενώ δεν 

έπρεπε να μου βάζουνε.. να μου χρησιμοποιήσουνε ζεστή λάμπα, μου το είπε μετά ο 

εξωτερικός θεραπευτής, ο κύριος Μ… ότι δεν έπρεπε λέει σε αυτό.. σε αυτή την πάθηση να 

μου βάλουνε τη λάμπα αυτή, σα συνέπεια να υποφέρω ακόμη και τώρα.. με πόνους. Ε.. Έχει 

να κάνει με το νευρικό σύστημα… και γι’ αυτό δεν έπρεπε λέει να μου πετάνε το.. τη λάμπα 

τη ζεστή…» 

 

      Τέλος, η συμμετέχουσα αναφέρεται τη βαρύτητα του ρόλου της αποκάλυψης της 

αλήθειας στον ασθενή αλλά και την προετοιμασία του ίδιου σε καταστάσεις επικίνδυνες και 

ψυχοφθόρες για τον ασθενή εκ μέρους κάποιου επαγγελματία ειδικευμένου σε θέματα υγείας. 

Η ίδια στην αφήγησή της σημειώνει:  

 

«..Πιστεύω ότι θα πρέπει να λες το πρόβλημα στον ασθενή.. όχι απότομα αλλά πιστεύω ότι 

πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα είναι μορφωμένος το πώς θα φέρνει στον 

ασθενή το πρόβλημα που έχει, δηλαδή, σε έξι μήνες φερειπείν θα πεθάνεις, δεν το λες έτσι.. 

θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι γι’ αυτό.. γι’ αυτόν τον τομέα, να ετοιμάζουν ψυχολογικά 

τον ασθενή, είτε για χειρουργείο.. είτε.. αναλόγως το χειρουργείο, φερειπείν, είναι μια κοπέλα 

δεκαπέντε χρονών, δεκαοχτώ χρονών και θα πρέπει να τις κόψουν τα στήθια της, έχει 

καρκίνο, δε θα πρέπει να προετοιμαστεί πριν; Ψυχολογικά; Το οποίο και μετά θα πρέπει να 

έχει συμπαράσταση πάλι κάποιου ψυχολόγου; Το ίδιο πιστεύω και γι’ αυτό, και για μένα. 

Πιστεύω ότι θα ‘πρεπε να μου το πούνε.. αμέσως.. αλλά με τον ανάλογο τρόπο, πιστεύω θα 

ήταν καλύτερα… Και πιστεύω ότι δεν είναι η δουλειά του γιατρού, πιστεύω ότι κάποιο άλλο 

άτομο το οποίο θα είναι πιο ειδικευμένο μόνο για αυτό το θέμα, το πώς θα προετοιμάζει τον 

ασθενή. Τώρα ποιος είναι αυτός, δε ξέρω γιατί δεν τον έχω δει ποτέ! Ποτέ δε με έχουνε 

προετοιμάσει!..» 

   

      Συνεπώς, από τα προαναφερόμενα σημεία της συνέντευξης της κας Ρένας συμπεραίνεται 

ότι η καλή σχέση του ασθενούς με τον ιατρό αλλά και γενικότερα με το προσωπικό της 

υγείας αποτελεί πολύ σημαντική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ασθένειας και την 

αποκατάσταση της υγείας, συνθήκη που δε φαίνεται να ακολουθείται από μια κοινή τακτική 

των επαγγελματιών στον ελληνικό χώρο. Ο ιατρός και ο κάθε επαγγελματίας υγείας είναι 

απαραίτητο να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και να ενθαρρύνει τον ασθενή με στόχο την 

αποτελεσματική θεραπεία του έχοντας ως γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες και τις εν 

δυνάμει συνέπειες και αποτελέσματα. Η λειτουργική εδραίωση μιας θεραπευτικής σχέσης 

αποτελεί ένα άκρως σημαντικό και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο του επαγγελματία 

υγείας όπως άλλωστε αναδεικνύει και η παγκόσμια βιβλιογραφία (Korsh et al, 2006). 
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.     

5.4 Η ανάγκη για αλλαγή 

     Η κα Ρένα προσπαθεί στην αφήγηση της να καταδείξει τα αίτια της επικρατούσας 

ανεπαρκούς κατάστασης στο ελληνικό σύστημα υγείας με συνέπεια τη μη ικανοποίηση των 

χρηστών υπηρεσιών υγείας, καταλήγοντας σε τρία τέτοια, τα οποία αφορούν τις ικανότητες 

και το ήθος των πολιτικών, την αναξιοκρατίας και την έλλειψη ελέγχου και συνεχούς 

αξιολόγησης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αλλά της γενικότερης νοοτροπίας του 

Έλληνα πολίτη. Σχετικά με τις ευθύνες της πολιτικής εξουσίας η αφηγήτρια αναφέρει τα 

παρακάτω: 

 

«..Πιστεύω, ναι.. πιστεύω ότι από την κεφαλή βρωμάει το ψάρι.. απλά λαϊκά. Όταν βλέπεις 

τους Υπουργούς που σου λένε που θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα.. αυτό τη διαφθορά, κι έτσι, 

κι αλλιώς και οι ίδιοι κατακλέβουνε και ρημάζουνε, τι θα κάνει ο απλός πολίτης; Εγώ 

πιστεύω ότι… από το κεφάλι ξεκινάει, δηλαδή από το.. από το.. από την εξουσία, ε.. όταν σου 

δίνουνε παραδείγματα.. κακά με αυτά που κάνουνε κι ο άλλος τι να κάνει;..» 

 

      Όσον αφορά την ελληνική νοοτροπία ως υπαίτια για τα κακώς κείμενα της οργάνωσης 

και λειτουργίας του συστήματος υγείας η συμμετέχουσα αναφέρει σχετικά τα εξής: 

 

«..Και της νοοτροπίας μας που έχουμε μάθει έτσι. Για να αλλάξει τώρα όοολη αυτή η εικόνα, 

όλο αυτό το σύστημα… θα πρέπει να περάσουνε αρκετά χρόνια, να αλλάξει η νοοτροπία.. 

κάπως δύσκολο το βλέπω, ακατόρθωτο.. γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα τα παίρνει, 

και κάποιος που θα.. που έχει αυτό το.. αυτήν την αρρώστια τη μεταδίδει και σε.. στον άλλον 

και στον άλλον και στον άλλον. Είναι σαν το AIDS. Έτσι πιστεύω ότι είναι.. όλο αυτό το 

σύστημα. Μεταδοτικό! Θα πρέπει λοιπόν, όοολοι αυτοί που έχουνε κολλήσει με αυτήν την 

ασθένεια του AIDS.. να πεθάνουνε, και αν τα ν.. τα νέα παιδιά αυτά δεν τα έχουνε αγγίξει, 

όλη αυτή η βρωμιά, να ξεκινήσει πάλι από την αρχή μια καινούρια Ελλάδα, που πιστεύω ότι 

είναι κάπως πολύ δύσκολο.. γιατί όλο και κάτ.. και κάποια απομεινάρια θα ‘χουνε που θα 

μολύνουνε πάλι, θα ‘χουνε μείνει κάποια απομεινάρια. Δε ξέρω, ακούγομαι πολύ 

απαισιόδοξη..» 

        Σε άλλο σημείο της αφήγησής της η κα Ρένα αναφέρεται στην έντονη παρουσία της 

συνθήκης της αναξιοκρατίας της Ελλάδος αποδίδοντας κατά αυτό τον τρόπο την υπαιτιότητα 

για την αναποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, όπως η ίδια την έχει βιώσει, 

λέγοντας σε μια από τις συνεντεύξεις τα παρακάτω:  

«..Γιατί όλοι, οι περισσότεροι Έλληνες όταν φεύγουν στο εξωτερικό γίνονται μεγάλοι; Γιατί 

στο εξωτερικό δεν τους πνιγούνε. Ακούς στην Αμερική ο τάδε και είναι Έλληνας. Ακόμα και 

ο Παπανικολάου δεν ήταν στην.. στην Αμερική; Γιατί πήγε στην Αμερική και δεν έκατσε 

στην Ελλαδίτσα; Κι ακόμα και τώρα, υπάρχουν τόοσοι πολλοί, Αγγλία, Αμερική, 
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Αυστραλία.. γιατί όλοι επιτυχαίνουνε στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα; Αν μου.. θα μου 

απαντήσετε κι έμενα σε αυτήν την ερώτηση.. […] ..Είναι αυτό που είπα προηγουμένως! 

Είναι αυτό που είπα προηγουμένως.. Δε σε αφήνουνε, σε πνίγουνε! Δεν ε.. δε σ’ αφήνουνε.. 

να κάνεις αυτό που πραγματικά που ξέρεις, αυτό που θες.. […] .. Πρώτ’ απ’ όλα την 

αξιοκρατία, σύμφωνα με την αξία του κάποιος να μπαίνει και όχι επειδή κάποιον ξέρει. Όχι 

γιατί κάνει ρουσφέτια. Είτε γιατί είναι κυβερνητικός, είτε μη, είτε γιατί κάποιος το έβαλε στη 

θέση. Όταν βλέπεις τώρα προέδρους εε.. σε νοσοκομεία και δεν έχουν καμία σχέση με την 

ιατρική! Τι σου λέει αυτό; Τι σου λέει αυτό; Που δεν είναι καν γιατρός! ‘Ντάξει, να γίνεις 

πρόεδρος ή οτιδήποτε γιατί με τα χρόνια, γιατί με αυτό που πρόσφερες, με την αξία σου, και 

όχι γιατί ξέρει τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε που είναι τώρα κυβερνητικός και όταν 

αλλάξει και μπει ο μπλε ή ο κόκκινος ή ο πράσινος θα έρθει και θα βάλει στη θέση σου 

κάποιον άλλο. Τι να αλλάξω; Τίποτα! Είμαι πενήντα χρονώ και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει 

τίποτα, αλλάζει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Δεν ελπίζω τίποτα! Εγώ να 

αλλάξω; Εγώ; Ναι.. Πως μπορώ να τ’ αλλάξω..» 

        Τέλος η συνεντευξιαζόμενη καταδεικνύει την έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης των 

επαγγελματιών υγείας ως ένα από τα αίτια της δυσλειτουργίας και της 

αναποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα με τα παρακάτω λόγια:  

«..όπως… πρόσφατα πριν κάμποσα χρόνια, είχα ένα πρόβλημα και πήγα στον.. σε ένα άλλο 

ορθοπεδικό στο Ηράκλειο, στο ΙΚΑ, και μου έγραψε φυσιοθεραπείες οι οποίες μου 

διαλύσανε το χέρι μου! Έπρεπε.. μου πετούσε λάμπα ενώ δεν έπρεπε να μου βάζουνε.. να 

μου χρησιμοποιήσουνε ζεστή λάμπα, μου το είπε μετά ο εξωτερικός θεραπευτής, ο κύριος 

Μ… ότι δεν έπρεπε λέει σε αυτό.. σε αυτή την πάθηση να μου βάλουνε τη λάμπα αυτή, σα 

συνέπεια να υποφέρω ακόμη και τώρα.. με πόνους. Ε.. Έχει να κάνει με το νευρικό 

σύστημα… και γι’ αυτό δεν έπρεπε λέει να μου πετάνε το.. τη λάμπα τη ζεστή. Είναι.. όπως 

είπα, είναι.. και τι γνώσεις έχει ο καθένας, πως μπορεί.. η.. αλλά δεν κακίζω για κανένα γιατί 

πιστεύω ότι όλοι θέλουν να κάνουνε σωστά τη δουλειά τους.. είναι το τι έχουν μάθει, τώρα 

πώς αξιολογούνται και βγαίνουνε στη.. και κάνουνε καριέρα, δεν ξέρω! Πω.. πώς τους 

αξιολογούνε ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουνε τον κόσμο, δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα 

κρίνω. Αυτοί που τους βγάζουνε και σου λέει είσαι έτοιμος γιατρός, αυτοί πρέπει να.. αυτοί 

πρέπει να.. να.. να.. τους κάνει κάποια.. έρευνα, κάποιος πιο.. μεγάλο στέλεχος που.. δε ξέρω, 

δε ξερω!» 

     Υπό το πρίσμα των παραπάνω σημείων, στα οποία γίνεται μια προσπάθεια καταμέτρησης 

των αιτιών για την μη ομαλή και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία, παρουσιάζεται η 

άμεση ανάγκη για αλλαγή ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στο χώρο της υγείας στην 

Ελλάδα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η έλλειψη αποτελεσματικής διοίκησης και 

στοχευμένων πολιτικών διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ανεπάρκεια του 

ελληνικού συστήματος υγείας. Οι ίδιες αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 

επαγγελματιών που σχετίζονται με την υγεία, ενέργειες τυπικές και στην ουσία ανύπαρκτες 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

52 

στον ελληνικό δημόσιο χώρο, οι οποίες αποτελούν φαινόμενα τα οποία απορρέουν από την 

εδραίωση της αναξιοκρατίας και τη νοοτροπία του Έλληνα πολίτη γενικότερα (Τούντας, 

2001). 

 

5.5 Η Αγγλία 

      Σε μια προσπάθεια σύγκρισης του ελληνικού συστήματος υγείας με αυτό του αγγλικού η 

αφηγήτρια τονίζει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως τριτοκοσμική. 

Οι παροχές στην Αγγλία σύμφωνα με την ίδια είναι πολύ περισσότερες και ποιοτικές από ότι 

στον ελληνικό χώρο όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων, το είδος 

των προσφερόμενων παροχών, όπως και τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό των 

ειδικών υγείας.  

      Συγκεκριμένα αναφέρεται στην καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου αναφέροντας 

σε μια από τις συνεντεύξεις της τα παρακάτω: 

 

«..Τις καλύτερές μου εντυπώσεις έχω από την Αγγλία! Ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν 

κρατικό, και νόμιζες ότι έμπαινες στο Η (ιδιωτικό νοσοκομείο). Τα πάντα πεντακάθαρα! 

Πεντακάθαρα!..» 

 

      Αμέσως μετά παρουσιάζει την πολύ καλή οργάνωση των τμημάτων των αγγλικών 

νοσοκομείων φέρνοντας ως παράδειγμα την οργάνωση του ορθοπεδικού τμήματος. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

 

«..Μία οργάνωση στο ορθοπεδικό σ.. οο.. τμ.. ορθοπεδικό τμήμα, τόσο οργανωμένοι! Δεν 

ήταν ένας.. φυσιοθεραπευτής για πενήντα άτομα. Ένας φυσιοθεραπευτής, ο οποίος, ο ένας 

είχε αναλάβει για τα γόνατα, ο άλλος είχε αναλάβει τα χέρια, ο άλλος εε.. να.. είχε 

αναλάβει..ε.. αυτούς που είχανε κομμένα πόδια από ζάχαρο ή από άλλες διάφορες παθήσεις, 

τους βάζανε τα.. τα μέλη.. τα τεχνικά μέλη, το πώς πρέπει να περπατάει, το πώς.. ήτανε τόσα 

πολλά, σε μια τεράστια αίθουσα μπορεί να ήταν είκοσι; Φυσιοθεραπευτές; Κι ο καθένας, και 

κάτι ανάλογο, όχι ένας φυσιοθεραπευτής.. για όλες τις παθήσεις!..» 

 

      Σε άλλο σημείο η συνεντευξιαζόμενη υπογραμμίζει το είδος των παροχών που 

προσφέρονται δωρεάν στην Αγγλία σχετικά με την φροντίδα υγείας αλλά και τη 

σημαντικότητα αυτών. Ειδικότερα στην αφήγησή της αναφέρει:  

 

«..Δε θα ξεχάσω.. την περιποίηση… που εγώ δεν έδωσα ουδεμία δραχμή, δεν έχω πληρώσει 

φόρο.. στην Αγγλία, απλώς επειδή είχα παντρευτεί ένα Εγγλέζο, να έρχεται η νοσοκόμα μαζί 

με το λεωφορειάκι, το μικρό, να με παίρνει, χεράκι – χεράκι, να με βάζει στη.. στο κάθισμα, 
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να μου βάζει τη ζώνη ασφαλείας, να με πηγαίνει στο νοσοκομείο, να κάνω τις 

φυσιοθεραπείες μου, και να με ξαναφέρνουνε πίσω..» 

 

       Υπό το ίδιο πρίσμα η συμμετέχουσα διευκρινίζει συγκριτικά με το αγγλικό σύστημα 

υγείας το ελάχιστο των παροχών που διατίθεται από τους διάφορους φορείς στους χρήστες 

υγείας της Ελλάδος. Στην αφήγησή της τονίζει τα εξής: 

 

«.. Εγώ στην Αγγλία, έκανα.. ένα ολόκληρο χειμώνα ξεκίνησα από.. εε.. τι ήτανε; Οκτώβριος; 

Που πήρα το τελευταίο charter; Και γύρισα Μάη. Κι έκανα φυσιοθεραπείες, και δεν 

πρόσφερα τίποτα απλώς επειδή είχα παντρευτεί Εγγλέζο! Στη χώρα μου, παρόλο που είχα 

ασφάλεια, πάνω από είκοσι φυσιοθεραπείες δε μπορούσα να κάνω, κι εγώ έπρεπε για χρόνια 

να κάνω φυσιοθεραπείες. Να τα βρω πού τα χρήματα τη στιγμή που δεν εργαζόμουνα; Όταν 

λοι.. το ίδιο μου το κράτος με πε.. με πετάει, δε μου δίνει σημασία, κι ένα ξένο κράτος επειδή 

απλώς παντρεύτηκα, και δεν του έχω προσφέρει μία δραχμή, προσφέρει τόσα πολλά, δεν 

είναι καλύτερα λοιπόν εκεί; Και όλα αυτά που έχω διηγηθεί, όλα αυτά που μου παρέχουν, τα.. 

παρέχανε, τα αντισυλληπτικά μου, το λεωφορειάκι να έρχεται να με παίρνει, να με φέρνει 

ενώ στην Ελλάδα πρέπει να παίρνεις ταξί! Γιατί δε μπορείς να οδηγείς όταν είσαι σακάτης! 

Είναι τόσα πολλά τα μειο.. τα μειονεκτήματα, εγώ πολλές φορές βλέπω ότι είμαστε τρι-το-

κο-σμι-κοί, μετά που πήγα στην Αγγλία…» 

 

     Η συμμετέχουσα υπογραμμίζει και την ικανότητα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην Αγγλία όχι μόνο σε ο, τι σχετίζεται με την ιδιότητά τους ως αμιγώς ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό αλλά και σε αυτή των δεξιοτήτων της κατανόησης και συμπεριφοράς σε ασθενή 

συνάνθρωπο. Συγκεκριμένα η ίδια αναφέρει: 

 

«..Δε θα ξεχάσω.. την περιποίηση… που εγώ δεν έδωσα ουδεμία δραχμή, δεν έχω πληρώσει 

φόρο.. στην Αγγλία, απλώς επειδή είχα παντρευτεί ένα Εγγλέζο, να έρχεται η νοσοκόμα μαζί 

με το λεωφορειάκι, το μικρό, να με παίρνει, χεράκι – χεράκι, να με βάζει στη.. στο κάθισμα, 

να μου βάζει τη ζώνη ασφαλείας, να με πηγαίνει στο νοσοκομείο, να κάνω τις 

φυσιοθεραπείες μου, και να με ξαναφέρνουνε πίσω. Και δεν ήταν όλα αυτά που μου 

προσφέρανε. Με τον τρόπο που σε έπαιρνε αυτή η γυναίκα απ’ το χέρι, με το.. τον τρόπο που 

σε έβαζε, με τη ζεστασιά, κάτι που δεν έχουμε πια εμείς εδώ, το ξεχάσαμε!..» 

 

    Σε άλλο σημείο αναφέρει σχετικά τα εξής: 

 

«..Εεεχ.. κι έκλεισα ραντεβού στην Αγγλία, σ’ ένα γιατρο… Σ. τον λέγανε, πήγα ιδιωτικά… 

πραγματικά, πρωτ’ απ’ όλα άνθρωπος και μετά γιατρός. Έβλεπες τη ζεστασιά.. στο βλέμμα 

του, με τον τρόπο που σου μιλούσε, κι ας λένε τους Εγγλέζους.. κρύους..» 
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     Τέλος, η αφηγήτρια αναφέρεται συνολικά στην αποτελεσματικότητα των αγγλικών 

υπηρεσιών υγείας στηριζόμενη στην δική της εμπειρία η οποία είχε θετικά έκβαση και 

πρόσφερε ικανοποίηση στην ίδια. Σχετικά με αυτό διευκρινίζει:  

 

«..Εε.. όντως είδα μετά μεγάλη διάφορα, μετά που έφυγα από την Αγγλία ει.. ει.. μπορούσα 

να κινιέμαι, μπορούσα να.. να εξυπηρετούμαι, μπορούσα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Όχι 

βέβαια ότι δεν πονούσα ή ότι δεν κουραζόμουν; Ναι, αλλά είχα σταθεί στα πόδια μου! Κάτι 

που μ’ ενδιέφερε εμένα…» 

      Από την αφήγηση της συμμετέχουσας διαφαίνεται σαφώς η υπεροχή του αγγλικού 

συστήματος υγείας έναντι του ελληνικού, στοιχείο αναμενόμενο εφόσον το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας της Αγγλίας (NHS) αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές άλλες χώρες λόγω της 

αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας αλλά και του κοινωνικού του χαρακτήρα. 

Επιπροσθέτως, στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Κατάταξης Καταναλωτών 

Υπηρεσιών Υγείας (EHCI) για το 2009 στις Βρυξέλλες, ο οποίος συντάσσεται στα πλαίσια 

της ετήσια έρευνας για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ε.Ε. κατέταξε την 

Ελλάδα στην 23η θέση μεταξύ 33 χωρών, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων θέσεων από την 

προηγούμενη χρονιά, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στη δέκατη τέταρτη θέση. Η 

Ελλάδα, συνεπώς, παγιώνει τη θέση της μεταξύ των λιγότερο φιλικών προς τον ασθενή 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.  

 

5.6 Αυτοσεβασμός 

      Μέσα από τη αφήγηση της κας Ρένας αναδεικνύεται η προσπάθεια της ίδιας για 

αυτοσεβασμό, και η απέχθειά της να προκαλεί τον οίκτο, αλλά και ο κλονισμός του ίδιου στα 

πλαίσια του ελληνικού συστήματος και της ελληνική κοινωνίας γενικότερα, ενώ σε εμπειρίας 

της υπό το βλέμμα ιατρικής εξεταστικής επιτροπής για την έγκριση ή μη της αναπηρικής 

σύνταξή της, στην ουσία δεν της «επιτρέπεται» να αναδεικνύει τον εαυτό της και να φαίνεται 

υγιής. 

 

    Η κα Ρένα στην αφήγησή της υπογραμμίζει το άσχημο συναίσθημα που της προκαλούσαν 

τα επίμονα και αδιάκριτα βλέμματα των συνανθρώπων της λόγω του ειδικού ιατρικού 

βοηθήματος που είχε ενσωματωθεί στο πόδι της, μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας για την 

ίαση αυτού. Συγκεκριμένα, η συνεντευξιαζόμενη αναφέρει τα εξής:  

 

«..Λοιπόν, που είχαμε μείνει.. ναι.. εε.. έφυγα από το νοσοκομείο… πήγα στο σπίτι μου, εε.. 

είπαν οι γιατροί ότι είχαν φτιάξει τα περισσότερα, είχαν επουλωθεί, το μόνο που… παρέμενε 

ήτ.., το μεγάλο πρόβλημα ήταν το πόδι μου, το γόνατο.. που δεν έλεγε με αντιβιώσεις που 

έπαιρνα.. είχε γίνει όπως του.. του ελέφαντα το πόδι μου. Έκαιγε, πονούσε, δε μπορούσα να 

περπατήσω.. είχα ένα νάρθηκα.. κι είχε σα.. κάτι σα ρολόγια, στο πλάι για να μπορώ να 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

55 

περπατάω, με κοιτάζανε όλοι καλά - καλά λες και ήμουνα.. από άλλο πλανήτη! Δε μπορούσα 

να ήμουνα έτσι, δε μπορούσα εγώ δε μπορούσα να ‘μ.. να ‘μαι σε μια αναπηρική καρέκλα, να 

με σπρώχνουνε, εε.. θα.. να π.. να πρέπει να ζητάω απ’ όλους κάνε μου αυτό, κάνε μου 

εκείνο, έλεγα πολλές φορές, «Γιατί δεν πέθανα;». Δεν ήθελα αυτήν την κατάληξη σε μένα..» 

 

      Στην τρίτη συνέντευξη η συμμετέχουσα αφηγείται την εμπειρία της στην ιατρική 

εξεταστική επιτροπή κατά την οποία η ίδια παρουσιάστηκε με προσεγμένη εμφάνιση γεγονός 

το οποίο ανέσυρε ερωτήματα τα μέλη της τελευταίας ως προς το λόγο της παρουσίας της 

πρώτης στον εξεταστικό χώρο, θεωρώντας ότι η ίδια, απατώμενοι από την εμφάνιση, δεν έχει 

σχέση με κάποιο ποσοστό αναπηρίας. Ειδικότερα η Ρένα λέει: 

 

 «..θυμάμαι σε μια φάση, τις πρώτες πρώτες φορές που είχα πάει, επειδή δε θέλω να φαίνομαι 

αξιολύπητη, εγώ είχα πάει μακιγιαρισμένη, φτιαγμένη. με τα αρώματα μου, τα φρουφρου 

μου, γυρίζει και μου λέει αξέχαστα ο ένας ορθοπεδικός: «Κυρία μου τι ήρθατε να κάνετε;», 

λέω: «Να σας δω!», με κοιτάζανε καλά καλά! Λέω: «Θα δείτε», λέω, «τις εξετάσεις… θα 

δείτε», λέω, «το τι είναι, κι αν νομίζετε ότι ήρθα βόλτα να με διώξετε πίσω!». Αυτή ήτανε η 

απάντησή μου. Πριν μπω βέβαια μέσα με κοιτάζανε όλοι καλά καλά γιατί όλοι ήτανε με 

μπαστουνάκια, όλοι λέγανε: «Ω! Ω! Πονώ!». Ναι, κι εγώ πονούσα αλλά δε μ’ άρεσε να το 

λέω,, και να το φωνάζω μπροστά σε άλλους. Κι ούτε να με βλέπουνε, όπως τότε παλιά που 

φορούσα το νάρθηκα στο πόδι, και με κοιτάζανε αξιολύπητα, λες και ήμουνα δεν ξέρω κι 

εγώ, μια κακομοίρα! Δεν ήθελα εγώ κάτι τέτοιο, να.. να με λυπούνται, ποτέ δεν ήθελα να με 

λυπάται, κανείς! Και τώρα… Παρόλο και τότε π.. που είχα το μεγάλο μου πρόβλημα, τα 

μεγάλα μου ήτανε.. χειρότερα τα προβλήματα που είχα, πάλι δεν ήθελα να με λυπάται 

κανένας! Εε... όταν λοιπόν είδε τις.. είδε το χαρτί, όοολα όσα αυτά.. που έπ.., μου λέει: 

«Ζείτε», λέει, «ακόμα; Και με.. Πάθατε λέει σηψαιμία;». «Είδατε», του λέω, «γιατρέ ότι 

πρώτα έρχεται.. ότι λέτε πράγματα γιατί ήρθατε; Πρώτα θα.. και μετά! Επειδή δε μ’ αρέσει να 

με λυπάστε; Δηλαδή θα ερχόμουνα εδώ σαν την κακομοίρα, α, την κακομοίρα, και τι έπαθε, 

και τι έτσι και να κλαίω και… Όχι, δεν είμαι τέτοιο άτομο..» 

 

     Στα παραπάνω αποσπάσματα παρατηρείται η προσπάθεια της ασθενούς να διατηρήσει την 

αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό της παλεύοντας με τα κοινωνικά δεδομένα τα οποία 

αφενός τη θεωρούν κάτι ασυνήθιστο και αξιοπερίεργο ως πολυτραυματία ασθενή κι 

αφετέρου δεν της επιτρέπουν να παρουσιάζει κάποια άλλη εικόνα εκτός από αυτήν της 

φαινομενικά άρρωστης και ενδεχομένως δυστυχούς ανθρώπου λόγω της σωματικής 

ταλαιπωρίας και του πόνου. Το άτομο βάσει των παραπάνω αγωνίζεται για τη διατήρηση μιας 

ευπρεπούς εμφάνισης ώστε να αποφεύγει τα βλέμματα του οίκτου αλλά αυτό φαίνεται σε 

κάποιες περιπτώσεις να μη γίνεται αποδεκτό εφόσον δεν συνάδει με το παρουσιαστικό της 

αφηρημένης εικόνας για τον ασθενή που διατηρεί όχι μόνο το γενικότερο σύνολο αλλά και οι 
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ειδικοί όπως συνέβη και στην εν λόγω περίπτωση. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στην 

κοινωνιολογία της υγείας η «νομιμοποίηση» του ρόλου του ασθενή εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι και το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

ανήκουν (Nettleton, 2002). Συμπερασματικά, στην περίπτωση της Ελλάδος η έννοια του 

ασθενή και του υγιούς φαίνεται να έχει συγκεκριμένα στερεότυπα τα οποία σε περιπτώσεις 

υπονομεύουν την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό του ανθρώπου που πάσχει η αρτιμέλεια, 

η υγεία και η φυσική του κατάσταση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
        Νόσος της σύγχρονης εποχής με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις 

είναι το τραύμα, που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 1-40 ετών και την τρίτη 

αιτία θανάτου για όλες τις ηλικίες στις προηγμένες χώρες. Το ένα τρίτο, επίσης, των 

εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι τραυματίες, όπως τονίστηκε στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο 

της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

       Τα τραύματα είναι πραγματική μάστιγα, αφού εξ αιτίας τους πέθαναν την τελευταία 

δεκαετία 20.000.000 άτομα σ' όλο τον κόσμο, ενώ σε κάθε θάνατο αντιστοιχούν και τέσσερις 

βαριά τραυματίες. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα συμβαίνουν κάθε χρόνο περίπου 24.000 ατυχήματα 

(τροχαία, εργατικά, τυχαία, καθώς και πράξεις βίας), που έχουν ως αποτέλεσμα 2.500 

νεκρούς και 32.000 τραυματίες, από τους οποίους οι 4.500 σε σοβαρή κατάσταση. Το ετήσιο 

οικονομικό κόστος των ατυχημάτων στη χώρα έχει υπολογιστεί, ότι φθάνει τα 338 

εκατομμύρια ευρώ. 

      Υπό το πρίσμα των παραπάνω στοιχείων το ελληνικό σύστημα υγείας έρχεται αντιμέτωπο 

με μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά το βαθμό που το ίδιο μπορεί να ανταποκριθεί με 

επαρκώς οργανωμένες, λειτουργικές και στελεχωμένες υπηρεσίες περίθαλψης και 

αποκατάστασης των τραυματιών αλλά και άλλων ασθενών γενικότερα. Στην παρούσα 

εργασία έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης του εν λόγω συστήματος ιδωμένο από μια 

πολυτραυματία ασθενή, η οποία, από τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματός της μέχρι την 

παρούσα φάση της ζωή της, χρησιμοποιεί τις διάφορες υπηρεσίες υγείας. 

      Η αφηγήτρια στις συνεντεύξεις παρουσιάζει την εμπειρία της σε μερικά από τα 

νοσοκομεία της χώρας και κάνει κριτική στα κακώς κείμενα της νοσοκομειακής περίθαλψης 

στη χώρα. Στην αφήγησή της μιλάει για τις κακές συνθήκες υγιεινής, την ελλιπή οργάνωση 

και την ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ των ασθενών ενώ τονίζει και την έλλειψη σεβασμού στην 

προσωπικότητα και αυτοπροσδιορισμού στους ίδιους. 

      Εξετάζοντας ερευνητικά τα λεγόμενα της συμμετέχουσας, προκύπτει ότι η νοσοκομειακή 

περίθαλψη στη Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύπλευρα προβλήματα, όπως κακές συνθήκες 

υγιεινής, ελλιπή οργάνωση, ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ των ασθενών και έλλειψη σεβασμού 

στην προσωπικότητα και αυτοπροσδιορισμού στους ίδιους, θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί 

και σε έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία. 

     Μέσα από την αφήγησή της συμμετέχουσας και απαντώντας σε ερωτήσεις της 

συνεντεύκτριας σκιαγραφούνται οι συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα για την 

αποκατάσταση της υγείας των πολυτραυματιών παρουσιάζοντας την ύπαρξη σημαντικών 

προβλημάτων στις δωρεάν παροχές, όπως για παράδειγμα επαρκή αριθμό φυσιοθεραπειών, 

παροχή δωρεάν φαρμάκων εφόσον ο ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί και άλλα, 

που διατίθενται από τα ασφαλιστικά ταμεία και την έλλειψη ολιστικής αντιμετώπισης του 

τραυματία από τα διάφορα κέντρα αποκατάστασης, δημοσιών και μη, συνθήκες στις οποίες 

αναφέρεται και η ελληνική βιβλιογραφία.  
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      Από τις εντυπώσεις των πολυάριθμων εμπειριών της  για το ιατρονοσηλευτικό και 

παραϊατρικό προσωπικό, προκύπτει ότι ο ιατρός και ο κάθε επαγγελματίας υγείας είναι 

απαραίτητο να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και να ενθαρρύνει τον ασθενή με στόχο την 

αποτελεσματική θεραπεία του έχοντας ως γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες και τις εν 

δυνάμει συνέπειες και αποτελέσματα, όπως άλλωστε προκύπτει από ελληνικές αλλά και 

ξενόγλωσσες έρευνες, συνθήκη που δεν επικρατεί στον επαγγελματικό χώρο της υγείας στην 

Ελλάδα. 

         Από τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύονται τα αίτια της επικρατούσας 

ανεπαρκούς κατάστασης στο ελληνικό σύστημα υγείας τα οποία αφορούν τις ικανότητες και 

το ήθος των πολιτικών, την αναξιοκρατία και την έλλειψη ελέγχου και συνεχούς αξιολόγησης 

των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αλλά της γενικότερης νοοτροπίας του Έλληνα 

πολίτη, οδηγώντας στην αμεσότητα της ανάγκης για επαναπροσδιορισμό και βελτίωση των 

συνθηκών του ελληνικού συστήματος, αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγει και η ελληνική 

βιβλιογραφία με τη βοήθεια ξένων φορέων όπως ο ΟΟΣΑ. 

       Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η σύγκρισης του ελληνικού συστήματος υγείας με 

αυτό του αγγλικού μέσα από τις εμπειρίες απολαβής φροντίδας της συμμετέχουσας και στα 

δύο, από την οποία προκύπτει ότι παροχές στην Αγγλία είναι πολύ περισσότερες και 

ποιοτικές από ότι στον ελληνικό χώρο όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των 

νοσοκομείων, το είδος των προσφερόμενων παροχών, όπως και τη συμπεριφορά και τον 

επαγγελματισμό των ειδικών υγείας, αποτέλεσμα που προκύπτει και σε σχετική έρευνα 

φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

      Μέσα από τη αφήγηση της κας Ρένας αναδεικνύεται ότι παρά την προσπάθειά της ως 

ασθενούς να διατηρήσει την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό της παλεύοντας με τα 

κοινωνικά δεδομένα, τα στερεότυπα της εικόνας και του ασθενούς υπερτερούν κλονίζοντας 

με αυτόν τον τρόπο σε πολλές περιπτώσεις τον αυτοπροσδιορισμό και τη συναισθηματική 

υγεία του ασθενή, όπως άλλωστε αναφέρεται σχετικά και στην κοινωνιολογία της Υγείας. 

      Συμπερασματικά, από την ανάλυση της βιογραφίας που καταγράφηκε μέσω της 

διεξαγωγής βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης πολυτραυματία ασθενή, η οποία φέρει 

κάποιο ποσοστό αναπηρίας κι έχει νοσηλευθεί σε παρελθοντικό χρόνο σε νοσοκομείο του 

εξωτερικού, και σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, όσον αφορά την περίθαλψη και 

αποκατάσταση του ελληνικού συστήματος υγείας προκύπτουν τα εξής: 

  Η νοσοκομειακή περίθαλψη στη Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύπλευρα προβλήματα. 

 Οι υπηρεσίες αποκατάστασης στην Ελλάδα είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. 

 Έλλειψη κοινής τακτικής των επαγγελματιών υγείας για τη θεραπευτική σχέση. 

 Αναποτελεσματική διοίκηση των υπηρεσιών και επαγγελματιών του ελληνικού 

συστήματος υγείας. 

 Το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελεί ένα από τα λιγότερα φιλικά ως προς τον 

ασθενή. 
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 Στην Ελλάδα δεν προωθείται η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός του ασθενή. 

 

      Εν κατακλείδι, το ελληνικό σύστημα υγείας χρήζει άμεσου επαναπροσδιορισμού και 

αναδιοργάνωσης λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τόσο σε οργανωτικό 

όσο και σε λειτουργικό επίπεδο αποτυχαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην πρόκληση της 

επαρκούς ικανοποίησης των χρήστες υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις, 

όπως αυτές των πολυτραυματιών, συναλλάσσονται με τις τελευταίες για μια ζωή. Η αλλαγή 

στη ζωή των ίδιων αλλά και άλλων χρόνιων ασθενών, λόγω των περιστατικών που έχουν ως 

αποτέλεσμα την απώλεια της αρτιμέλειας και της υγιούς φυσικής τους κατάστασης, είναι 

τέτοια που το κράτος οφείλει αν μη τι άλλο να παράσχει μια επαρκή περίθαλψη και 

αποκατάσταση στα πλαίσια του συστήματος υγείας που το ίδιο διαθέτει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

      Η αφηγήτρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είχε χαλαρή στάση σώματος, κοιτούσε 

έξω από το παράθυρο σε αόριστο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν έκανε βλεμματική 

επαφή με τη συνεντεύκτρια. Εξιστορούσε με τόνο που αποκάλυπτε έντονη συναισθηματική 

συγκίνηση ενώ σε πολλά σημεία της αφήγησης δάκρυσε. Το πρώτο μέρος της εν λόγω 

συνέντευξης διήρκεσε 21:29 ενώ το δεύτερο 6:41. Η αφηγήτρια χρειάστηκε ένα μικρό 

διάλειμμα περίπου επτά λεπτών για ανακτήσει τον έλεγχο των συναισθημάτων της καθώς 

όπως ανάφερε και η ίδια, αναπολώντας το παρελθόν «γίνεται ράκος». Κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος ρώτησε για την σχετικότητα της αφήγησής της και το ενδεχόμενο ενδιαφέρον 

που παρουσιάζει για την παρούσα μελέτη. Επίσης απολογήθηκε για τη διακοπή της 

εξιστόρισης αλλά η συνεντεύκτρια τη διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι η 

μόνη αλλαγή είναι ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να διεξαχθούν περισσότερες συνεντεύξεις. 

Μετά την πάροδο των επτά λεπτών εκείνη ζήτησε να συνεχίσει την αφήγησή της.     

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ 

      Η κ. Ρένα γεννήθηκε τέλη Οκτώβρη του 1959 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεγάλωσε σε 

6μελή οικογένεια με δύσκολα παιδικά χρόνια λόγω των συνηθειών και της συμπεριφοράς του 

δύστροπου πατέρα της. στα 15 της έτη παντρεύτηκε τον πρώτο της άντρα διότι ήθελε να 

ξεφύγει από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο πατρικό της σπίτι και τους περιορισμούς 

στους οποίους είχε υποβληθεί από την οικογένειά της. Με αυτόν τον σύζυγο απέκτησε τρεις 

γιους. Στα δεκαοχτώ της παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας γυναικολογικής φύσεως το 

οποίο παρ’ ολίγο να της στοιχήσει τη ζωή. Μετά από περίπου 11 χρόνια γάμου πήρε διαζύγιο. 

Έως τότε δεν εργαζόταν, μετά όμως από το χωρισμό της χρειάστηκε να βγει στην αγορά 

εργασίας κάνοντας διάφορα επαγγέλματα και θέτοντας σταδιακά μεγαλύτερους στόχους για 

την ίδια. Στα 35 της χρόνια παντρεύτηκε για δεύτερη φορά έναν άντρα αγγλικής καταγωγής 

αλλά για «κακή της τύχη» μετά από λίγους μήνες ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το οποίο την 

καθήλωσε σε κώμα για 2,5 μήνες περίπου. Είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα ενώ ο σύζυγός 

της είχε χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Το εν λόγω τροχαίο την κατέστησε ανίκανη για 

εργασία. Η αρμόδια επιτροπή έχει αποφανθεί ότι παρουσιάζει εξηντα επτά τοις εκατό 

αναπηρία και στην ίδια χορηγείται η αντίστοιχη σύνταξη, ενώ η ασφάλεια του ευθύνοντος για 

το ατύχημα, μετά από χρόνια δικαστικών αγώνων, της κατέβαλε χρηματική αποζημίωση. 

Μετά από δώδεκα χρόνια και αμέσως μετά το θάνατο του τρίτου της γιου από  εμπλοκή του 
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σε τροχαίο δυστύχημα, αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από το δεύτερο σύζυγό της. Τώρα ζει με 

τους δυο γιους της. 

 

Α΄ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 21:29  

Ρένα: Λοιπόν… ξεκινάμε από την παιδική μου ηλικία από τότε που αρχ… που αρχίζω και 

θυμάμαι. Εεεφ… δεν ξέρω αν παίζει ρόλο… η σχέση με τον πατέρα, τη μάνα… γενικά με την 

οικογένεια… Οι σχέσεις με τη μητέρα μου δεν ήταν τόσο καλές…. Η μαν.. η μητέρα μου 

ήταν.. πολύ νευρικός άνθρωπος, κατά μέρος τη δικαιολογώ, βέβαια, γιατί είχε έναν κακό 

σύζυγο..  που συνεπώς ήταν και κακός πατέρας. Το γιατί, κατά τη δική μου σκεπτική και τα 

παιδικά μου βιώματα ήταν ένας πατέρας που δεν έδινε σημασία… κοίταζε μόνο να περνά 

αυτός καλά.., να έχει κατά καιρούς τις φιλενάδες του, να σπαταλάει τα λεφτά του, η μητέρα 

μου μια γυναίκα η οποία δεν είχε ποτέ δουλέψει ποτέ στη ζωή της, μεγάλωνε μόνο παιδιά, να 

μαγειρεύει… να κρατάει την οικογένεια ευτυχισμένη… κατ.. όσο μπορούσε βέβαια, όταν ο 

σύζυγος εξαφανιζόταν για μήνες ή για βδομάδες, χωρίς να δώσει παρόν, εξυπακούεται να ‘χει 

νεύρα. Θυμάμαι σαν πιτσιρίκα να ξυπνάω τρεις η ώρα το πρωί από τις κραυγές.. της μάνας 

μου, το ξύλο που έτρωγε, συγκεκριμένα θυμάμαι μια φορά… σήκωσε μια καρέκλα και της 

την έσπασε απάνω της… εεεφ.. άλλη μια φορά ενώ κουβέντιαζε, ήμουνα πολύ μικρή δεν 

πρέπει να πήγαινα ακόμα  σχολείο, ήταν με κάτι φίλους, πίνανε στο σπίτι, μου είχε πάρει μια 

κούκλα ο ίδιος, και είχα πάρει πολύ μεγάλη χαρά… και.. επειδής του έλεγα «μπαμπά, 

μπαμπά, μα δες, τι φόρεμα της έβαλα», μου την άρπαξε και την έκανε χίλια κομμάτια. Ήταν 

σαν να κομμάτιασε εμένα τότε.  

 

 Στην πρώτη νοηματικά ενότητα του α’ μέρους της παρούσας συνεντευκτικής 

διαδικασίας η Ρένα αφηγείται τα παιδικά της χρόνια με λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα των 

γονέων της αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε εντός των πλαισίων της 

οικογένειας σε συνάρτηση με τους ίδιους. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε 

ευχάριστες αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας ενώ τονίζει την τραυματική για την ίδια 

εμπειρία στην οποία ο πατέρας της σπάει το παιχνίδι της προκαλώντας της πολύ δυσάρεστο 

συναίσθημα («Ήταν σαν να κομμάτιασε εμένα τότε.») 

 

Εεεφ… μετά.. τι να πω μετά. Μετά πήγαινα στο σχολείο.. το ίδιο βιολί, πήγα στο γυμνάσιο, 

κρουβόμουν μέσα σ’αυτό το σπίτι, κρουβόμουνα κρουβόμουνα, ενώ είχα.. η βαθμολογία  μου 

ήταν πάρα πολύ καλή! Ξαφνικά άρχιζα και.. μεγάλωνα, γινόμουνα.. προς το γυναίκα, ας 

πούμε, δεκατεσσάρων χρονών τι γυναίκα να ‘σαι; Με κυνηγούσαν οι νεαροί, πολύ αυστηροί.. 

στο περιβάλλον οι γον.. οι γον.. ο πατέρ.. οι γονείς μου βασικά και τα αδέρφια μου, είχαμε 

τότε και παιδονόμους, και μας παρακολουθούσαν σε ποιον μιλάμε, σε ποια μιλάμε, δεν 

μπορούσα να ‘χω φίλες δε μπορούσα να πάω επίσκεψη, δε μπορούσα να κάνω τίποτα, να 
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νιώθω ελεύθερη λίγο… εεεφ όπου και γνώρισα τότε το.. τον πρώτο μου άντρα. Στα 

δεκαπέντε μου, ήρθε βέβαια με ζήτησε, εμείς δεν είχαμε βγει ούτε ραντεβού, απλώς με 

κυνήγαγε με τη μηχανή. Το μάθανε οι δικοί μου από το παιδονόμο, μου βάλανε φασαρία, 

έφαγα ξύλο, τους είπα ότι ούτε καν μ’ έχει φιλήσει, ούτε καν έχουμε βγει μαζί του… αυτ.. κι 

ο πατέρας μου το θεώρησε σωστό να με σταματήσει από το σχολείο, λέω πάνε και τα 

τελευταία μου όνειρα… εεε μετά.. θυμάμαι ότι ξανάρθε πάλι ο σύζυγός μου, με ξαναζήτησε, 

τον πετάξαν έξω, δεν τον ‘θελαν για γαμπρό.. αυτός όμως επέμενε.. και.. μου λέει ο πατέρας 

μου μια μέρα «τον θες;» και λέω «ναι, θα τον πάρω εσύ δε μ’ αφήνεις ούτε στο φούρνο να 

πάω, ούτ.. ούτε στο.. μπακάλη να πάω» -τότε είχαμε τα μπακάλικα, δεν είχαμε τα σούπερ 

μάρκετ- «θα ‘μαι τώρα κλεισμένη μες στο σπίτι συνεχώς, να μην κάνω τίποτα;», το σχολείο 

μου τελείωσε, η ζωή μου τέλειωσε.. μέσω αυτού, εγώ είχα άλλες προοπτικές.  

 

 Στην παραπάνω ενότητα, η συνεντευξιαζόμενη εξιστορεί το χρονικό των γεγονότων και 

των καταστάσεων που την» ανάγκασαν» να εγκαταλείψει το σχολείο και να παντρευτεί στην 

ηλικία των δεκαπέντε ετών, έναν άντρα ο οποίος χωρίς ποτέ να έχουν οποιαδήποτε σχέση, 

ζητούσε επιμόνως από τους γονείς της Ρένας να την παντρευτεί. Η ίδια, παρ’ όλο που η 

οικογένειά της δεν ενέκρινε το «γαμπρό», είδε αυτήν την ευκαιρία ως απελευθέρωση από τα 

δεσμά του καταπιεστικού πατέρα της, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα της ίδιας («ναι, θα τον 

πάρω εσύ δε μ’ αφήνεις ούτε στο φούρνο να πάω, ούτ.. ούτε στο.. μπακάλη να πάω» […..] «θα 

‘μαι τώρα κλεισμένη μες στο σπίτι συνεχώς, να μην κάνω τίποτα;», το σχολείο μου τελείωσε, η 

ζωή μου τέλειωσε.. μέσω αυτού). 

 

Τον παντρεύτηκα… από την αρχής άρχισαν οι φασαρίες μεταξύ πάλι της οικογένειάς μου με 

τον άντρα μου… γιατί θεωρ.. νομίζανε ότι.. κατά τη διάρκεια που τσακωνόντουσαν.. βγάζανε 

συμπέρασμα ότι με ήθελε μόνο για το σπίτι μου… εε… και πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο αυτό, 

απλώς ήθελε να κάνει.. παιδιά. Ήθελε μία.. μηχανή… να του φθι.. βγάλει μόνο παιδιά να του 

μεγαλώσει μόνο το σόι. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ στην πορεία. Γιατί δε με σεβότανε 

ούτε για.. σαν άτομο, ούτε σαν γυναίκα, τη γυναίκα του. Τέλος πάντων, σαν κορίτσι 

δεκαπέντε, δεκαέξι χρονώ, δεκαεφτά πόσο ήμουνα, δεν..δε μ’ έβλεπε καν ούτε.. ένα 

κοπλιμέντο δεν μου εκ.. μου έκανε, μου έλεγε πάντα πόσο αδύνατη ήμουνα, που δεν είχα 

καθόλου στήθος, πόσο κοκαλιάρα… εχ.. και πολλά άλλα που δε μπορώ.. δεν.. δε γίνεται να 

τα πω.  

 

      Στην εν λόγω ενότητα, η συμμετέχουσα αναφέρει τα προβλήματα που υπήρχαν κατά τη 

διάρκεια του έγγαμου βίου της μεταξύ του συζύγου και της οικογένειάς της καθώς και τα 

«παράπονα» που είχε η Ρένα από τον προηγούμενο όσον αφορά τη συμπεριφορά του προς 

εκείνη περιγράφωντάς την σαν κάτι δυσάρεστο και ταπεινωτικό (« Γιατί δε με σεβότανε ούτε 

για.. σαν άτομο, ούτε σαν γυναίκα, τη γυναίκα του.») 
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Εεφ.. στη συνέχεια.. αρρώστησα εγώ. Στα δεκαοχτώ μου. Πήγα στο γυναικολόγο μου… και 

χωρίς να μου πούνε τίποτα εμένα, μου είπανε ότι έπρεπε να πάω επ.. επειγόντως Αθήνα. Τους 

ρωτούσα «γιατί, τι έχω;», «α, δεν έχεις τίποτα, απλώς ένα.. πολύποδα έχεις, θα πάμε να τον 

βγάλουμε και θα γυρίσωμε». Εγώ το πίστεψα. Ήταν να με πάει ο πεθερός μου γιατί ο ά.. ο 

σύζυγός μου έπρεπε λέει να κάτσει στη δουλειά του. Εγώ ήθελα το συ.. τον άντρα μου κι όχι 

τον πεθερό μου. Τελικά, μετά πάλι από φασαρία ήρθε αυτός. Πήγαμε απάνω αλλά βιαζότανε, 

έλεγε στο γιατρό «να τελειώνουμε..»… και με πήγε στο Υγείας, να τελειώνει γρήγορα, να 

ξεμπερδεύει με μένα για να γυρίσει στη δουλειά του… ενώ.. είχαμε κλείσει ραντεβού στο 

Μεταξά.. κι επειδή θα καθυστερούσαμε έπρεπε να πάμε στο Υγείας για να τελειώνουμε. Όταν 

λοιπόν πήγα στο Υγείας και μου κάνανε ο, τι μου κάνανε, στο αεροπλάνο, στην επιστροφή, 

του λέω «αυτό ήτανε;», «τι;», μου λέει «δεν ήτανε», λέει, «έτσι», λέει, «στο ‘παμε για να μην 

τρομάξεις, μας είπανε ότι είχες καρκίνο και ότι θα ζούσες έξι μήνες». Όταν λοιπόν.. το έμαθα 

αυτό λέω «κοίταξε να δεις τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος!». Πάω στ.. εγώ συνέχιζα και είχα 

αιμορραγίες, πάω τότε στο.. συγχωρεμένο το.. X.. το γιατρό μου, με κοιτάζει, του φωνάζει 

αυτουνού.. του λέει «τι πήγες κι έκανες στην Αθήνα;», λέει αυτό κι αυτό, λέει, «εγώ δε σου 

να πας να β.. βρεις τον Ψ.. (ιατρός), στο Α.. (νοσοκομείο); Εσύ γιατί έκανες του κεφαλιού 

σου; Θα την πάρεις τη γυναίκα σου να την ξαναπάς πίσω!». Με πήρε λοιπόν, και πήγαμε 

στο.. Χ.., όπου και… αρχίσαν οι εξετάσεις, οι βιοψίες.. κλινικώς είχα καρκίνο. Κλινικώς. 

Έτσι μου ‘λέγαν οι γιατροί αλλά έπρεπε λέει να επιβεβαιωθούνε πάλι να κάνουνε λέει 

βιοψίες, γιατί τότε που μου πήρανε στο Β.. (νοσοκομείο) δεν είχανε βγει τα αποτελέσματα 

ακόμη… από τα κομμάτια που μου είχανε πάρει. Εεφ.. μου κάνανε τη βιοψία, περίμενα εγώ, 

μου δίνανε και ορισμένα φάρμακα, μετά από ένα μήνα περίπου βγήκε το αποτέλεσμα.. ήταν 

αρνητικό. Η διάγνωση του γιατρού μου του Ψ.. (ιατρός) ήταν ότι.. ήμουνα έγκυος, κι είχα 

αρχίσει να παθαίνω σήψη. Ή.. ότι είχα κολλήσει κάποιο νόσημα… εεε.. το οποίο το 

απέκλειε… γιατί αν ήταν λέει νόσημα θα το.. θα το ‘χανε βρει.. και στη.. στο Υγείας, οπότε 

είχα π.. πάθει λέει σ.. σα σηψαιμία σαν.. αν θυμάμαι καλά μου ‘λεγε ότι θ.. άρχιζα και 

βρώμαγα μέσα, είχα γεμίσει μικρές - μικρές.. μεγάλες φουσκάλες.. κι απλώς με καθάρισε και 

στείλαν αυτά για εξέταση να δουν τι ακριβώς ήταν η αντίδραση.. αυτά βέβαια τα μάθαμε 

μετά. Υποθέσεις στην αρχή, μου λέγανε ότι μπορεί να ναι κάποιο.. μπορεί να κόλλησες 

κάποιο.. νόσημα, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, τα αποτελέσματα τελικά ήταν… ότι ήμουνα 

έγκυος, και ότι είχε πεθάνει το παιδί μέσα, και είχε πρ.. και.. γι΄ αυτό έβλεπα τις αιμορραγίες. 

Στη συνέχεια, με πήρε μετά, κατεβήκαμε κάτω…  

 

 Η Ρένα σε αυτές τις προτάσεις αφηγείται το ιστορικό του γυναικολογικού προβλήματος 

υγείας που αντιμετώπισε στα δεκαοχτώ της μόλις χρόνια. Η διάγνωση αυτού δεν ήταν ξεκάθαρη 

από τους γιατρούς ενώ στην ίδια δεν αποκάλυψαν αμέσως την πιθανότητα θανάτου της ίδια από 

τη νεοπλασματική νόσο. Στην προκειμένη περιπέτειες της υγείας της φαίνεται να διαδραματίζει 
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δεύτερο ρόλο εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται από τρίτους και κυρίως από το σύζυγό της ενώ 

η ίδια παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της αναφοράς του εν 

λόγω προβλήματος ακριβώς μετά την περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε κατά τη 

διάρκεια του έγγαμου βίου της. 

 

Δε μπορούσα εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, μ’ έπνιγε. Δεν ήμουνα ο εαυτός μου. Έβλεπα ότι 

ήμουν απλώς ένα σκεύος ηδονής, ένα σκεύος για.. για οποιαδήποτε χρήση, εκτός να ει.. του 

να είμαι άνθρωπος. Όταν είπα στους γονείς μου ότι έπρεπε να χωρίσω γιατί… για ορισμένα 

πράγματα που είχα κουβεντιάσει με τον Ψ.. (ιατρός), και μου είπε τότε ο.. γιατρός μου ότι 

«πρέπει να τον χωρίσεις, θα βρεις τη δύναμη, ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι έχεις 3 

παιδιά, ξέρω ότι δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου αλλά θα βρεις τα κότσια να.. να τον 

διώξεις αυτόν τον άντρα.. από τη ζωή σου.». Όταν λοιπόν το ‘χα μεστώσει εγώ και το ‘πα 

στους δικούς μου, η αντίδρασή τους ήταν πολύ άσκημη, «θα χωρίσεις, που είσαι μικρή, που 

θα σε πιάνει ο ένας, θα σε πα.. αφήνει ο άλλος, θα σε φωνάζουνε πουτάνα, ακόμα και να μη 

φταις, δε θα μπορείς να δικαιολογηθείς, δε θα μπορείς να πεις τίποτα.. απ’ ο,τι σου συμβαίνει 

την πραγματική αλήθεια δε θα μπορείς ποτέ να την πεις... και τι θα είσαι; Πάν.. πάντα η 

δακτυλοδεικτούμενη.». Εγώ επέμενα. Ο πατέρας μου με χτύπησε, α.. πολύ άσκημα βέβαια. 

Έκατσα! Δε χώρισα. Έμεινα έγκυος στο τρίτο μου παιδί. Οι υποσχέσεις του.. πρώην συζύγου 

μου για ορισμένα πράγματα που είχαμε κουβεντιάσει.. ότι δε θα ξανασυμβούνε… αυτός μετά 

από.. που γέννησα… μετά από λίγο διάστημα άρχισε τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή 

μου. Πάω και τα κουβεντιάζω τότε με τη συγχωρεμένη τη μάνα μου, λέει «παιδί μου, όλοι οι 

άντρες τα ίδια σκατά είναι!», ήταν η απάντηση. «Αν είναι λοιπόν», της λέω, «όλοι τα ίδια 

σκατά προτιμώ να είμαι μόνη μου… θα τον χωρίσω, θα τον διώξω, θα κάνω αίτηση 

διαζυγίου, και πες του πατέρα μου να μην τολμήσει να ανεβεί τη σκάλα επάνω να με 

ξαναχτυπήσει γιατί θα καλέσω την αστυνομία». Ναι βρη.. είχα τα κότσια, ναι. Γιατί ήθελα να 

ζήσω και ήθελα να ζήσω.. σύμφωνα με τους δικούς μου νόμους σύμφωνα με τ.. με.. με τα 

δικά μου θέλω, κι όχι με τα θέλω των αλλωνών.  

 

 Στην παραπάνω ενότητα η συνεντευξιαζόμενη παραθέτει τις αιτίες και τις αφορμές που 

την οδήγησαν στην ανάληψη της απόφασης ενός διαζυγίου παρά τις αντιξοότητες της εποχής 

λόγω των ανελαστικών κοινωνικών κανόνων για τη γυναίκα και την οικογένεια. Η συμβουλή 

του ειδικού παρουσιάζεται σαν μέσο αφύπνισης στην πραγματικότητα και την ωθεί να 

επαναστατήσει στην αδικία που τελείται εις βάρος της («και μου είπε τότε ο.. γιατρός μου ότι 

«πρέπει να τον χωρίσεις, θα βρεις τη δύναμη, ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι έχεις 3 παιδιά, 

ξέρω ότι δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου αλλά θα βρεις τα κότσια να.. να τον διώξεις 

αυτόν τον άντρα.. από τη ζωή σου.»..). Στην προσπάθεια αποφυγής του χωρισμού υπό το 

πρίσμα των προηγούμενων η Ρένα προσπαθεί να θέσει τα όριά της, τα οποία αφήνει να 

υπονοηθεί ότι αφορούν το ίδιο της το σώμα, κι όταν αυτά καταπατώνται παίρνει την απόφαση 
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του διαζυγίου. Το γυναικολογικό πρόβλημα που αντιμετώπισε φαίνεται να αποτέλεσε το 

εφαλτήριο γεγονός για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της και την ελευθερία του να 

αποφασίζει η ίδια για τη ζωή και το σώμα της. Σε αυτή τη φάση της ζωής της επέρχεται και η 

πρώτη βιογραφική ρήξη στην οποία συμβάλει σημαντικά η εκδήλωση του γυναικολογικού 

προβλήματος υγείας της Ρένας. 

 

Χώρισα… και ήταν ένας Γολγοθάς. Ενώ χωρίσαμε συναινετικά γιατί.. το γιατί χωρίσαμε 

συναινετικά, θα μπορούσε.. να βρει χίλιες δυο.. εε.. φφφ.. χίλια.. χίλιους δυο μαρτύρους, 

ψευδομαρτύρους… να το βγάλει.. εις βάρος μου αλλά δεν τον έπαιρνε. Δεν τον έπαιρνε 

γιατί.. θα του ‘βγαζα άλλα εγώ στη φόρα. Αυτά φοβότανε. Γι’ αυτό πήραμε συναινετικό το 

διαζύγιο. Όταν σε κάποια στιγμή λοιπόν, έψαχνα να βρω δουλειά… και δε μπορούσα να βρω, 

τελικά βρήκα μέσα στο Ηράκλειο και ήταν μόνο εκμετάλλευση, γιατί ήμουνα μικρή, κάπως 

εμφανίσιμη, σε ρωτάνε αν έχεις οικογένεια, ξέρουνε λοιπόν ότι είσαι χωρισμένη κοιτάζουνε 

πώς να σε χρησιμοποιήσουνε… όπως μπορούνε. Έχασα πολλές δουλειές και ήταν αυτό αιτία. 

Τελικά πήγα να δουλέψω στου πατέρα μου σ’ ένα.. εμ.. πουλούσε ρούχα. Αυτός με εκμ.. 

εκμεταλλευότανε πιο πολύ από τον καθένα! Έψαξα λοιπόν και βρήκα μετά δουλειά σε 

τουριστικά, σε ταβέρνα, ξεκίνησα λαντζέρα… κι ήθελα να ανέβω ακόμα πιο ψηλά, λέω «όχι 

δεν είμαι εγώ για λαντζ.. μόνο για τη λάντζα. Εεε.. άρχιζα και κουβέντιαζα στους ξένους, 

έβλεπε το αφεντικό μου τότε.. ότι.. ήμουνα πολύ.. ευγενική και πολύ.. καλή με τους ξένους 

και μ’ έβαλε σερβιτόρα.. και κράτησα αυτή τη δουλειά κι έπαιρνα τότε αρκετά χρήματα για 

να ζήσω τα παιδιά. Γιατί τότε που χώρισα.. ο πατέρας τους τα πήρε όλα μέσα από το σπίτι και 

δεν είχαμε τίποτα, ούτε τηλεόραση, τίποτα τίποτα τίποτα δεν είχαμε κι έπρεπε να τα 

ξαναπάρω όλα από την αρχή. Κι είχα κι ένα μικρό παιδί, που θα το άφηνα, ήταν το μεγάλο 

μου δίλημμα και πολλές φορές έλεγα «κοίταξε πόσο λάθος ήταν που έκανα.. το τρίτο παιδί, 

γιατί νόμιζα ότι όλα θα φτιάχνανε.. και τι φταίει τώρα αυτό το μικρό παιδί..» και οι άλλοι δυο 

ήταν βέβαια μικροί αλλά όχι σαν τον Τάκη μου. Εεε.. είχα πει.. πάει τότε στα Μάλια και 

δούλευα. Εε.. δεν είχα.. είχα τη ξεγνοιασιά, δεν είχα τ’ αφεντικά να μου κολλάνε, να 

κοιτάζουνε πώς να με πλευρίσουνε, το πώς να μ’ εκμεταλλευτούνε, ήμουνα.. ανεξάρτητη 

τότε. Κατά ένα μέρος. Βοήθεια από τον πατέρα τους.. δεν… δεν είχαμε δει ούτε τη δραχμή 

του τότε – γιατί ήταν δραχμές τότε. Και ζοριζόμουνα, του ζητούσα λοιπόν χρήματα να 

συνεισφέρει, αυτός τίποτα. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να του κάνω αγωγή γιατί μου είπε μια 

κουβέντα η οποία.. με εκνεύρισε, είπε ότι «εγώ δε σου δίνω φράγκο, αν θες να σου δώσω 

το…» ξέρεις ποιο τώρα.. και του λέω, «σιγά ούτε και ξέρεις να τ.. να το χρησιμοποιείς», του 

είπα κάτι άλλο βέβαια, το οποίο δε λέγεται. Του είπα να το βάλει στον πισινό του, τέλος 

πάντων. Που θα του αρέσει κιόλας.. εε.. και από κει άρχισε μετά η διαμάχη. Ναι, άρχισε και 

μου πλ.. πλήρωνε κάποια διατροφή.. και κάπως τα βόλεψα καλύτερα. Μετά.. έπρεπε να του 

ξανακάνω πάλι αγωγή στα δυο χρόνια και πάλι με τη σκεπτική μου έλεγα, «βγάζεις.. χρήματα 

να ζήσεις τα παιδιά, να ζήσεις τον εαυτό σου, γιατί θα πρέπει.. να τον τρέχεις στα δικαστήρια 
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να του υπενθυμίζεις ότι είναι πατέρας… Γιατί να πληγώνεις τα παιδιά που του λένε.. τους 

λένε τόσες κουβέντες εκεί κάτω, και η.. αδερφή του και η.. πρώην πεθερά μου και ο.. πρώην 

πεθερός μου.. φαρμακώναν τα παιδιά μου, συνέχεια, συνέχεια μου τα φαρμακώνανε, και λέω, 

«αν σταματήσεις εσύ να δίνεις ίσως σταματήσουνε κι αυτοί να λένε». Πάλι έκανα λάθος γιατί 

ο κακός.. δε σταματάει ποτέ…  

 

      Με αυτές τις προτάσεις η Ρένα εξιστορεί τις μοναχικές προσπάθειες και τις επιτυχίες της για 

πλήρη οικονομική ανεξαρτησία μετά το διαζύγιο. Εξηγεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε αλλά 

και τη διάθεση για συνεχή τοποθέτηση υψηλότερων στόχων. Αυτή η ενότητα αφορά τη 

διεκδίκηση της ελευθερίας του ελέγχου και των δικαιωμάτων της ζωής μέσω του «τολμήματος» 

για όνειρα και φιλοδοξίες αλλά και της πρακτικής διεκδίκησης των υποχρεώσεων του πρώην 

συζύγου της ως προς εκείνην όσον αφορά την οικονομική ενίσχυσή της. Στη συνέχεια εφόσον η 

ίδια φαίνεται να αισθάνεται αυτοπεποίθηση με τις νέες αυτές συνθήκες της ζωής της και 

σκεπτόμενη τις συναισθηματικές συνέπειες εις βάρος των παιδιών της, δεν επιχειρεί την εκ νέου 

οικονομική διεκδίκηση από τον τέως συζύγου της. 

 

Και που.. ναι.. στα Μάλια. Κάθε σεζόν όλη τη σεζόν.. ο χειμώνας που μου άρεσε πολύ να 

είμαι σπίτι, να κάνω τι δουλίτσες μου, ό, τι αγαπούσα. Μετά από χρόνια… εε.. κι αφού είχα 

μαζέψει κάμποσα χρήματα άνοιξα μαγαζί δικό μου. Είχα μαζέψει ένα εκατομμύριο τότε.. και 

είχα βγάλει κι ένα μπλοκ επιταγών. Γέμισα την αγορά με.. επιταγές οι οποίες θα ήταν 

ακάλυπτες αν δεν δούλευα.. αλλά ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Κάτι που να ‘χω τα παιδιά 

μου μέσα κι εγώ να δουλεύω και να μην έχουμε κανέναν ανάγκη, κανέναν, μόνο το Θεό. 

Μόνο εκείνον. Γιατί πίστευα σ’ αυτόν, πίστευα, και πίστευα πάρα πολύ. Δεν πίστευα σε 

εκκλησίες, δεν πίστευα σε παπάδες, αλλά σ’ εκείνον πίστευα.  

 

      Σε αυτό το σημείο η Ρένα παρουσιάζει το αποκορύφωμα της διεκδίκησής της από τη ζωή το 

οποίο επιθυμούσε για την ίδια και την οικογένεια της ώστε «να μην έχουν ανάγκη κανέναν». 

Στα παραπάνω αναφέρεται στην πίστη της στο Θεό, στον οποίο φαίνεται να αποτελεί το μόνο 

πρόσωπο που επιτρέπει στον εαυτό της να έχει την ανάγκη του. 

 

Μετά από ορισμένα χρόνια κι αφού ξεπλήρωσα το μαγαζί… και μπήκε στη ζωή μου.. ένας 

δεύτερος άντρας, τον οποίο τον ήθελα.. και τον ερωτεύτηκα. Τον παντρεύτηκα. Για κακή μου 

όμως τύχη, Αύγουστο παντρεύτηκα.. Νοέμβριο που πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο, να 

μαζέψουμε κάποια πράγματα γιατί είχαμε κανονίσει να παίρναμε το μικρό μου Τάκη, θα 

πηγαίναμε και οι τρεις στην Αγγλία.. έτυχε ένα τροχαίο. Εγώ στην εντατική, ο σύζυγός μου 

στην εντατική, ευτυχώς που δεν είχαμε πάρει και το μικρό μου. Όταν.. λοιπόν.. μια μέρα που 

ξύπνησα.. και κοίταζα λέω, «εδώ δεν είναι Αγγλία, που είμαι;», εγώ είχα κολλήσει στην 

Αγγλία, ότι θα πήγαινα στην Αγγλία, κι εγώ ήμουνα στο νοσοκομείο, μετά από 2,5 - 3 μήνες 
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που άρχισα και καταλάβαινα εγώ νόμιζα ότι ήμουν Αγγλία. (ξεφύσημα)… ήμουν ένας 

πολυτραυματίας που.. τα ‘χα διαλύσει όλα, πρόσωπο, χέρια, πόδια, κοιλιά. Ήμουνα κι έγκυος 

τεσσάρω μηνώ. Όλα διαλυθήκανε. Και μαζί και ο γάμος μου, ο δεύτερος. Γιατί αυτός είχε 

χτυπήσει κεφάλι, άρχισε να μωροφέρνει. Εεε.. πήγα στην Αγγλία. Αυτός δε μπορούσε να 

κινηθεί έπρεπε να τον.. εγώ που ήμουν στην αναπηρική καρέκλα να σηκώνομαι, με χίλια 

βάσανα,  να του αλλάζω ακόμα και τα πάμπερς.. γιατί κατουριότανε. Και να του λέω τότε.. 

είσαι νέος, είσαι πιο μικρός από μένα.. έχεις περισσότερη δύναμη.. μπορείς να σηκωθείς, 

μπορείς να γίνεις όπως πριν. Μετά από κάμποσο καιρό που έμεινα στην Αγγλία μαζί του, είχε 

μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Ο ψυχολόγος του στην Αγγλία έλεγε ότι.. γιατί έχω χαρτιά δικά 

του ακόμα δεν τα έχω πετάξει.. ότι ο γιατρός του ήμουνα εγώ. Αντίθετα μετά στην πορεία.. 

εκείνος ήταν ο θάνατός μου. Γιατί με σκότωσε ψυχολογικά. Γιατί μετά που έγινε καλά.. που 

του ‘χα συμπαρασταθεί τόσο πολύ, και στο τροχαίο, και πριν, γιατί δεν τον παντρεύτηκα για 

τα λεφτά του. Μια βαλίτσα ρούχα ειχ.. παντρεύτηκα κι αυτόνα. Τίποτε άλλο. Άρχισε να 

βγαίνει με μικρούλες. Φταίω βέβαια κι εγώ. Γιατί είχα.. ως συνήθως η τσιγκουνιά μου, να φτ.. 

κοιτάζω να καλύβω όλους τους υπόλοιπους, κι αν μείνει κάτι για μένα. Γιατί εξακολουθώ να 

είμαι το ίδιο και τώρα, δεν άλλαξα. Θέλω να βλέπω τους άλλους ευτυχισμένους. Κι έτσι 

εισπράττω, παρά εγώ… Να σταματήσωμε? 

Συν: Θέλετε να σταματήσουμε; Ναι; Εντάξει.. 

Ρένα: Ναι, γιατί γίνομαι ράκος… 

 

 Η Ρένα αναφέρεται στο τροχαίο ατύχημα ξεκινώντας από τον έρωτά της για έναν Άγγλο 

και το γάμο της με αυτόν. Παρουσιάζει τις πρώτες μπερδεμένες σκέψεις της όταν ξυπνάει από 

την εντατική μετά από την κατάσταση του κώματος διάρκειας τριών μηνών περίπου, στην οποία 

είχε υποπέσει λόγω του ατυχήματος Εξαιτίας αυτού διακόπτεται και η εγκυμοσύνη της για την 

οποία δεν αποκαλύπτει κάποια βαθύτερα συναισθήματα. Όπως η ίδια αναφέρει, το ατύχημα 

προκάλεσε και τη διάλυση του γάμου της λόγω της σοβαρής βλάβης που ο σύζυγός της υπέστη 

από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν («ήμουν ένας πολυτραυματίας που.. τα ‘χα 

διαλύσει όλα, πρόσωπο, χέρια, πόδια, κοιλιά. Ήμουνα κι έγκυος τεσσάρω μηνώ. Όλα 

διαλυθήκανε. Και μαζί και ο γάμος μου, ο δεύτερος..». Παρουσιάζει τη συμπεριφορά της προς 

το σύζυγό της, και πως αυτή βοήθησε στην βελτίωση της κατάστασης της υγείας του. Η ίδια 

παρά  την αναπηρία της όχι μόνο δεν παρέδωσε τα όπλα αλλά προσπαθούσε να συμμετάσχει 

στην ανάρρωση του συζύγου της με πρακτικούς αλλά και συναισθηματικούς τρόπους. Αυτός 

άλλωστε κατά την ίδια είναι ο τρόπος που «εισπράττει» («Γιατί εξακολουθώ να είμαι το ίδιο 

και τώρα, δεν άλλαξα. Θέλω να βλέπω τους άλλους ευτυχισμένους. Κι έτσι εισπράττω, παρά 

εγώ.»). Στο σύζυγό της αναφέρεται με πικρία για τον οποίο λέει ότι παρά το γεγονός του ότι η 

ίδια έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας του εκείνος δεν της φέρθηκε αναλόγως 

(«Ο ψυχολόγος του στην Αγγλία έλεγε ότι.. γιατί έχω χαρτιά δικά του ακόμα δεν τα έχω 
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πετάξει.. ότι ο γιατρός του ήμουνα εγώ. Αντίθετα μετά στην πορεία.. εκείνος ήταν ο θάνατός 

μου. Γιατί με σκότωσε ψυχολογικά.»). 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6:41 

Ρένα: Το τροχαίο έγινε το ’94. Το σύζυγο μου.. με το σύζυγό μου χωρίσαμε.. το δεύτερο.. 

τελειωτικά το 2006. Γιατί το λέω αυτό τελειωτικά; Γιατί ο γάμος είχε τελειώσει πολύ πι.. 

πολλά χρόνια πριν. Ο γάμος κράτησε ο καθαρός… γάμος 6 μήνες. Από κει και πέρα.. όλα 

ήταν ένα δράμα. Και γιατί δε χώριζα πιο μπροστά, σκεφτόμουνα κι έλεγα, ο δεύτερος 

σύζυγος, τι θα λέει πάλι ο κόσμος, τα παιδιά.. πως αισθάνονται, εκείνος βέβαια τα παιδιά δεν 

τα ήθελε, ενώ στην αρχή τα λάτρευε, επ.. μάλλον έκανε πως τα λάτρευε, για να δελεάσει 

εμένα. Ήτανε ξύπνιος, έπιανε την ευαίσθητή μου χορδή, τα παιδιά, κι έλεγα εφόσον είναι 

τόσο καλός με τα παιδιά.. θα τον πάρω, θα τον παντρευτώ. Κι ιδιαίτερα με το μικρό μου, τον 

Τάκη, ήτανε πολύ, παίζανε μαζί μπιλιάρδο, παίζανε μπάλα.. κάτι που είχε ανάγκη ο μικρός. 

Τα πράγματα αλλάξανε όμως δυστυχώς… (αναστεναγμός) το 2006… τη μέρα που.. 

σκοτώθηκε ο γιος μου, ο μικρός μου… που δεν ήξερα ότι είχε συμβεί αυτό, βρισκόμουν 

αλλού. Δεν ήμουν ούτε στις Π... (περιοχή του νομού Ηρακλείου), ούτε στ.. στις Γ.. (όπως 

πριν), δεν ήμουνα πουθενά. Για αρκετό καιρό δεν είχα συνειδητοποιήσει δεν ήθελα να 

πιστέψω ότι είχα χάσει το γιο μου. Τότε βρήκα το θάρρος και του είπα έξω… λέω, «εφόσον 

δεν τα θέλει, δε θέλει τα παιδιά μου γιατί να.. κι εφόσον δε με θέλει ούτε εμένα.. γιατί να τ.. 

κρατάω αυτό το γάμο;». Βρήκα τα κότσια λοιπόν. Τον έδιωξα… Εεε… τι να πω; 

 

      Σε αυτήν την ενότητα η Ρένα αναφέρεται στο τροχαίο, στο δεύτερό της γάμο και στο θάνατο 

του μικρότερου γιου της. Ο γάμος της, σύμφωνα με τα λεγόμενά της έληξε την ημέρα του 

ατυχήματος της ίδιας και του συζύγου της. Ο χωρισμός ήρθε όμως έξι έτη αργότερα με αφορμή 

το χαμό του γιου της εφόσον όπως η ίδια αναφέρει ο ίδιος δεν είχε καλές σχέσεις με τα παιδιά 

της. 

 

 Ότι έπαθα το τροχαίο… και θυμάμαι… τότε το μόνο που σκεφτόμουνα ήταν τα παιδιά. 

Ξύπνησα τότε στην εντατική και.. στο σ.... στο θάλαμο τότε που καταλάβαινα.. η πρώτη μου 

σκέψη ήταν ότι πρέπει να ‘μουν στην Αγγλία, η δεύτερη σκέψη ότι δε μαγείρεψα στα παιδιά.. 

γιατί όταν επέστρεφα από τον Άγιο Νικόλαο, έφευγα με άγχος. Ήταν έξι η ώρα κι έπρεπε να 

‘χα πάει να πάω να ετοιμάσω βραδινό φαγητό στα παιδιά. Είναι για γέλια. Τι μπορεί να 

σκέφτεται ο άνθρωπος. Που κολλάει το μυαλό του. Πιστεύω ότι… βγήκα από την εντατική 

γιατί ήταν η μεγάλη αγάπη μου προς τα παιδιά. Θυμάμαι τότε.. έβλεπα και όνειρα! Αυτό το 

τούνελ που λέτ.. που λένε πολλές φορές.. το ‘χα διηγηθεί.. στα παιδιά, το τούνελ με το φως. 

Κι ότι με φόβιζε.. κι έλεγα, «όνειρο είναι, πρέπει να ξυπνήσω, όνειρο είναι, πρέπει να 
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ξυπνήσω». Πιστεύω ότι ήμουνα τότε σε κώμα.. κι αυτό που έλεγα στον εαυτό μου, «όνειρο 

είναι, πρέπει να ξυπνήσω», γι’ αυτό.. ξύπνησα, και βγήκα… απ’ το κώμα. 

 

      Η συνεντευξιαζόμενη μιλάει για την επαναφορά της από το κώμα και τις πρώτες σκέψεις 

που έκανε όταν απέκτησε και πάλι τις αισθήσεις της. Τονίζει ότι η αγάπη της για τα παιδιά 

γίνεται η κινητήριος δύναμη για την επιμονή της επιβίωσης και την αφύπνιση από την 

κατάσταση του κώματος. 

 

Αυτό που θέλω να πω είναι… ότι… τα πάντα μπορεί να ξεπεράσεις. Όλα. Εμένα μου λέγανε 

ότι δε θα ξαναπερπατήσω, μου λέγανε.. ότι θα μου κόψουν το πόδι.. ότι θα ‘μουνα συνέχεια, 

όλη μου τη ζωή στην αναπηρική καρέκλα. Μου λέγανε τόσα πολλά. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος 

έχει μεγάλη δύναμη μέσα του, όταν το θέλει. Πιστεύω ότι.. όλα μπορεί να τα ξεπεράσει, 

εκτός του θάνατο του παιδιού του. Το μόνο που δε μπορείς να ξεπεράσεις. Μαθαίνεις και ζεις 

με τον πόνο. Μαθαίνεις και ζεις μ’ αυτό, και συνεχίζεις τη ζωή σου. Για να μη σε βλέπουν οι 

άλλοι.. που πονάς και να χαίρονται. Γιατί δυστυχώς, το ενενήντα εννέα τοις εκατό χαίρονται 

όταν πονάς. Τουλάχιστον αυτά τα βιώματα είχα εγώ.. απ’ τον κύκλο μου. Όταν με βλέπανε 

ευτυχισμένη χανόντουσαν από τη ζωή μου, σα να λυπόντουσαν που ήμουνα ευτυχισμένη, 

κάτι που δεν ήμουνα εγώ. Εγώ όταν έβλεπα.. την αδερφή μου, χαρούμενη, μου ΄ρχόταν να 

χορέψω, έπαιρνα τη χαρά της. Όλα μου τ’ αδέρφια.. ε τα ίδια.. όλα μου τ’ αδέρφια το ίδιο 

αισθανόμουνα. Για τον κάθε ένα, για το γείτονά μου. Ακόμα και τώρα νοιάζομαι και για το 

γείτονά μου. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, να μην το κλέψουν, να μην του κάνουν. Μ’ αρέσει 

να νοιάζομαι. Κι ας το λένε οι άλλοι περιέργεια, ας το λένε.. ότι θέλω να χώνω τη μύτη μου. 

Εγώ τα ‘χω καλά με τη συνείδησή η μου. Οι ερωτήσεις μου και.. αυτά που λέω δεν είναι γιατί 

είμαι.. κακοπροαίρετη. Έχω μια δική μου σκεπτική που μπορεί να μην την καταλαβαίνουνε οι 

άλλοι. Και πάλι παρ’ όλ’ αυτά δε με πειράζει, γιατί τα ίδια μου τα παιδιά δε με 

καταλαβαίνουνε. Νομίζουνε ότι.. είμαι.. στη.. κοινή.. κατίνα, ή.. μ’ αρέσει να βάζω τη μύτη 

μου παντού, δεν είμαι έτσι.  Εγώ έχω τη συνείδησή μου.. καθαρή. Τι άλλο να πω; Αυτά.. 

Συν: Τελειώσατε;  

Ρένα: (Καταφατική κίνηση του κεφαλιού) 

 

 Στην τελευταία αυτή ενότητα η Ρένα αναφέρεται στην αστείρευτη δύναμη του 

ανθρώπου και τη δυνατότητα να μπορεί να ξεπερνάει κάθε είδους δυσκολία με τη δύναμη της 

θελήσεώς του. Τονίζει ότι το μόνο που δεν ξεπερνιέται είναι ο θάνατος του παιδιού που όμως 

ακόμα και με αυτόν μαθαίνει κάποιος να συνυπάρχει. Τέλος αναφέρεται στο ενδιαφέρον που 

τρέφει για όλους τους συνανθρώπους της, ιδιότητα που πιστεύει πως δεν είναι σύνηθες 

χαρακτηρισμό στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Η αφήγηση διακόπτεται από την ίδια όντας 

πολύ συναισθηματικά φορτισμένη.  
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

     Η δεύτερη αυτή συνέντευξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος η αφηγήτρια 

αναφέρεται στο ιστορικό του γυναικολογικού προβλήματος που αντιμετώπισε στα δεκαοχτώ 

της. Στο δεύτερο μέρος εξιστορείται  η περίοδος από το τροχαίο ατύχημα και μετά, έως 

ότου επισκέψεις διακόπτουν τη συνεντευκτική διαδικασία. Μετά από είκοσι λεπτά περίπου 

και αφού οι επισκέπτες αποχώρησαν, συνεχίζεται η αφήγηση όσον αφορά το τελευταίο και η 

συνέντευξη κλείνει με ερωτήσεις για την καθημερινότητα και τα σχέδια για το μέλλον της 

συμμετέχουσας.  

      Πριν ξεκινήσει η καταγραφή της συνέντευξης, η ερευνήτρια εξήγησε στη 

συνεντευξιαζόμενη με ποια σειρά θεμάτων θα προχωρούσε η διαδικασία. Μεταξύ του 

πρώτου και του δεύτερο μέρους η αφηγήτρια ερωτήθηκε εάν επιθυμεί να συνεχίσει κι 

επιπροσθέτως έγινε η απαραίτητη διευκρίνιση για το θέμα της δεύτερης αφήγησης η οποία 

δεν μαγνητοφωνήθηκε. Μόλις τα τρίτα πρόσωπα αποχώρησαν, η αφηγήτρια ερωτήθηκε για 

ακόμη μια φορά αν επιθυμούσε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και μετά τη θετική 

απάντηση της ίδιας, συνέχισε την αφήγησή της χωρίς βοηθητικές ερωτήσεις ή άλλες 

διευκρινίσεις. 

      Η αφηγήτρια είχε την ίδια στάση σώματος και γενικότερα μη λεκτική επικοινωνία με την 

πρώτη συνέντευξη (Η αφηγήτρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είχε χαλαρή στάση 

σώματος, κοιτούσε έξω από το παράθυρο σε αόριστο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν 

έκανε βλεμματική επαφή με τη συνεντεύκτρια. Εξιστορούσε με τόνο που αποκάλυπτε έντονη 

συναισθηματική συγκίνηση ενώ σε πολλά σημεία της αφήγησης δάκρυσε). 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

Διάρκεια: 00:08:07 

Ρένα: Λοιπόν… Ο, τι θυμάμαι γιατί.. ο, τι κακό είναι θέλω να το διαγράφω. Εεε.. ήμουνα.. 

απ’ ο, τι θυμάμαι ήμουνα γύρω στα 18… και είχα συνεχώς αιμορραγίες, προβλήματα, πήγα 

στότε στο.. γυναικολόγο μου τον κο X.. (ιατρός), που αυτός μου ‘χε ξεγεννήσει, αυτός ήταν ο 

γυναικολόγος  μου, αυτός μου ‘χε ξεγεννήσει τα δυο μου παιδιά, με κοίταξε… και μου λέει.. 

«Θα πρέπει να πας Αθήνα.». Δε μου εξήγησε τίποτε παραπάνω. Πήρε βέβαια ιδιαίτερα το.. 

τότε.. σύζυγό  μου, τι είπανε δεν ξέρω.. εε.. τελικά.. κατέληξα.. και πήγα στην Αθήνα.  Εεμ.. 

ενώ είχαμε κλείσει ραντεβού να πάμε στο.. Α.. (νοσοκομείο), εκείνος το θεώρησε πιο σωστό 

να με πάει στο υγείας για να ξεμπερδεύουμε λέει, όπως το ‘λεγε τότε, να τελειώνουμε 

γρήγορα. Εεμ.. πήγαμε στο Υγείας, μπήκα στο χειρουργείο -εμένα μου λέγανε λέει ότι είχα 

ένα πολύποδα, κι ότι έπρεπε να αφαιρεθεί, τίποτε άλλο δε μου είχαν πει. 
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Στην πρώτη αυτή ενότητα η συνεντευξιαζόμενη αναφέρεται στο γυναικολογικό πρόβλημα 

που αντιμετώπισε στην ηλικία των δεκαοχτώ και στη μυστικότητα που επικρατούσε γύρω από τη 

φύση του ίδιου. Χωρίς πολλές εξηγήσεις και βγάζοντάς της κατά αυτόν τον τρόπο από τη θέση 

της λήψης αποφάσεων η ίδια φαίνεται να μην της «επιτρέπεται» η άμεση συμμετοχή στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας της. Σύμφωνα με την εξιστόρησή της κανείς, ούτε οι 

ειδικοί αλλά ούτε και ο σύζυγός της, δεν είναι ξεκάθαρος σε σχέση με τη διάγνωση ή τη 

θεραπεία. 

 

 Εε τελειώνοντας λοιπόν από το Β.. (νοσοκομείο), ένα πολυτελέστατο.. νοσοκομείο που οι 

άνθρωποι δε σε κοιτάζανε έτσι με.. ότι κάποιο πρόβλημα έχεις, πιστεύω σε κοιτάζανε 

περισσότερο πόσα χρήματα έχεις. Αυτό.. αυτήν την εντύπωση μου δώσανε, ήμουνα και σε 

μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, στα δεκαοχτώ μου, τότε, και τα ‘βλεπα τα πράματα.. τελείως 

διαφορετικά, με άλλο μάτι. Τέλος πάντων, λάθος σωστό αυτήν την εντύπωση μου δώσανε.. 

  

Εδώ η Ρένα σχολιάζει με γλαφυρό τρόπο την αντιμετώπιση που είχε στο νοσοκομείο στο 

οποίο νοσηλεύτηκε λόγω του γυναικολογικού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Η ίδια 

εξηγεί ότι το είδος της  αντιμετώπισης από τους ειδικούς καθοριζόταν από την οικονομική 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ασθενής και όχι από τη νόσο που ο κάθε ένας υπέφερε. 

 

Τελείωσε η επέμβαση… φεύγοντας λοιπόν, γυρίζοντας αεροπορικώς, ο σύζυγός μου, μου 

είπε.. τότε την πικρή αλήθεια, ότι του ‘χε πει το γιατρός ότι είχα καλπάζουσας μορφής 

καρκίνου.. και θα έπρεπε... εε… να κάνω διάφορες εξετάσεις, για να μην πεθάνω αλλά έκανε 

λέει λάθος, και.. ήμουνα λέει έγκυος, και είχα πάθει σαν σήψη, σαν μόλυνση.. μέσα μου και 

γι’ αυτό είχα τις αιμορραγίες, έτσι του είπανε λέει στο υγείας… αλλά, όπως μου το ‘πε, λέει, 

«Τέλος», λέει «καλό όλα καλά. Τελειώσαμε, πάμε τώρα σπίτι μας..». 

  

Με τα παραπάνω λόγια η Ρένα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της 

εξήγησε στην ίδια την πορεία των διαγνώσεων του προβλήματος υγείας που η ίδια 

αντιμετώπιζε. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός του ότι η συνεντευξιαζόμενη ενημερώνεται 

σχετικά, μετά τη λήξη αυτής της περιπέτειάς της από το σύζυγό της και όχι από ειδικό. 

 

Ήρθαμε λοιπόν, μετά από λίγο καιρό αρχίσαν πάλι οι αιμορραγίες. Ξαναπάω στο γιατρό, στο 

Χ.. (ιατρός), ο.. γιατρός πολύ νευριασμένος, παίρνει το.. το.. τον άντρα μου τηλέφωνο, «Που 

την πήγες, τι της έκανες, τι έτσι, τι αλλιώς, εγώ σου είπα να πας στον κ. Ψ.. (ιατρός), στο Α.. 

(νοσοκομείο), εσύ έκανες του κεφαλιού σου, δεν της κάνανε τίποτα της γυναίκας!». Με λίγα 

λόγια μας ξαναστέλνει πάλι πίσω… Εγώ ήξερα εν τω μεταξύ το τι είχα, το ότι με στέλναν με 

καρκίνο κι ότι.. είχα καρκίνο λέει καλπάζουσας μορφής. Πήγαμε, με είδε ο γιατρός ο κος Ψ.. 

(ιατρός), τότε… ένας άνθρωπος ζεστός, καλός γιατρός, μου ‘δωσε τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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Γιατί με βοηθούσε και.. μ’ αυτά που μου έλεγε ψυχολογικά, με.. (πλατάγισμα) προσπαθούσε 

να μου.. να μου το περάσει ότι, «Κοίταξε να δεις μπορεί να είναι λάθος, μέχρι να βγει το 

αποτέλεσμα της βιοψίας, τα πάντα κλινικά, κλινικά», μου ‘λεγε, «Ρένα φαίνεται ότι έχεις 

καρκίνο αλλά αν δεν πάρουμε το πόρισμα της βιοψίας δε μπορούμε να πούμε τίποτα. 

Απλώς», λέει, «κλινικά φαίνεται ότι έχεις καρκίνο.». Και μου εξηγούσε τη μορφολογία μες 

στον τράχηλό μου, ότι ήταν λέει σαν σταφύλι που έχει μικρές, μεγάλες ρώγες, προσπαθούσε 

να το.. να μου το καταλάβει.. να το καταλάβω. 

  

Εδώ η συμμετέχουσα αναφέρει την συνέχεια της περιπέτειας της υγείας της η οποία δεν 

είχε λήξει όπως πίστεψε η ίδια και ο σύζυγός της. Χαρακτηρίζει το γυναικολόγο που την 

ανέλαβε ως άνθρωπο ζεστό και καλό γιατρό ενώ τονίζει ότι προσπαθούσε να της εξηγεί τα 

πάντα σε σχέση με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Με αυτήν την επαφή η Ρένα φαίνεται να 

αποσαφηνίζει το τι συμβαίνει με το σώμα της και τις πιθανότητες που υπάρχουν για την έκβαση 

του προβλήματος της υγείας της. 

 

Εεεφ.. κανονίστηκε λοιπόν, μπήκα στο χειρουργείο, μου κάνανε βιοψία… εε.. μου κάνανε και 

διάφορες εξετάσεις… το αποτέλεσμα.. ήταν αρνητικό. Ο γιατρός μου το θεώρησε ότι μάλλον 

λάθος είχε γίνει… και μου ξανακάνανε δεύτερη βιοψία. Εεε.. πάλι αρνητικό… εε.. μου 

κάνανε άλλες εξετάσεις πάλι, που μου πήρανε διάφορα.. μέσα από τον τράχηλο, το 

αποτέλεσμα ήταν ότι.. η σεξουαλική μου ζωή… επειδή ήμουνα πολύ στενή, επειδή.. τέλος 

πάντων δε θα θελα να αναφερθώ σε αυτό. Όχι ότι έκανα… ανήθικο… τρόπο.. σεξουαλικής 

ζωής αλλά με τον τρόπο που γινότανε θα ‘πρεπε να το ξεχάσω. Αα.. τα ‘πε βέβαια και στον 

άντρα μου αυτά… Τώρα που με φέρνεις ρε Κική… Τέλοσπάντων, εε… Κόλλησα πάλι 

(καθάρισμα λαιμού). Εε.. όταν ήταν να φύγω.. απ’ το νοσοκομείο, άρχισα κι αιμορραγούσα 

όπως.. η.. βρύση την ανοίγεις, και τρέχει, την πίεση, στο τέρμα, το νερό, έτσι άρχισα κι 

αιμορραγούσα, με βάζει λοιπόν ο γιατρός.. στο νοσοκομείο και μου έκανε, αν θυμάμαι καλά 

πως μου το είχε πει, σαν μια στρώση πάγου… για να μου κλείσει λέει.. από κει που 

αιμορραγούσα γιατί ήταν απ’ τα.. απ’ τα σημεία που μου ‘χανε κόψει τα κομμάτια, που μου’ 

χαν πάρει τα κομμάτια. Κι ότι σιγά σιγά λέει θα ‘μουνα.. έπρεπε να φοράω.. εε.. σερβιέτες 

χοντρές, γιατί θα ‘λιωνε.. αυτό το πράμα αλλά θα επουλων.. νότανε. Όντως έτσι έγινε. Εε.. 

μετά από.. τέσσερις πέντε μήνες όλα πηγαίνανε καλά.. εε… δε μου ξαναδημιούργησε τίποτα, 

έκανα τεστ Παπανικολάου τακτικά, όλες τις εξετάσεις που μου ‘χε πει τότε ο γιατρός μου, τα 

πάντα αρνητικά, εεφ.. δεν είχα κάποιο νόσημα το οποίο ήταν μεταδοτικό ή οτιδήποτε, εε.. 

απλώς αυτό προ… προήρθε, απ’ ό, τι μου έλεγε τότε ο κ. Ψ.. (ιατρός), από κακή.. πώς να το 

πω, δε ξέρω πώς να το πω… Τέλος πάντων εφτ.. εφτ.. έφταιγε η σε.. σεξουαλική πράξη, και 

είχα.. πληγωθεί μέσα μου και είχα δημιουργήσει όλο αυτό το σταφύλι.. τη μόλυνσης που είχα 

πάθει. 
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Η Ρένα μετά από δύο βιοψίες τελικά μαθαίνει τι ακριβώς της συμβαίνει και την αιτία του 

προβλήματός της. Αναφέρεται και την πορεία της θεραπείας της και τη έκβαση προς την 

αποκατάσταση της υγείας της. Στις δύο προηγούμενες ενότητες παρατηρείται ότι δεν αναφέρεται 

πουθενά ο σύζυγός της ενώ κύριο πρόσωπο σε αυτά τα σημεία της αφήγησης αποτελεί ο γιατρός 

που την παρακολουθεί. 

  

Εφ.. Δε ξέρω τώρα τι.. σε τι άλλο να αναφερθώ… Απ.. πάντως απ’ το Α.. (νοσοκομείο) έχω 

πολύ καλές… απ’ τους γιατρούς τώρα που με κουράρανε πάρα πολύ καλοί όλοι, πάρα πολύ, 

προσπαθούσανε να μου δώσουνε κουράγιο, ήτανε και τόσες πολλές κοπέλες… με καρκίνο, 

με φφ… να.. να βλέπεις κοπέλες δεκαεφτά, δεκαοχτώ χρονών και να μην έχουνε στήθη… 

Και τα ‘βλεπα αυτά κι λέω κοίταξε να δεις, υπάρχουν.. ακόμα και χειρότερα.. από σένα. 

Παρηγοριά να πεις; Ε, δε ξέρω πώς να το πεις. Ο καθένας… Αυτά… 

 

Στο τέλος του πρώτου μέρους της προκείμενης συνέντευξης η συμμετέχουσα αναφέρεται 

στις εντυπώσεις από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του δεύτερου νοσοκομείου όπου 

νοσηλεύτηκε και εν τέλει θεραπεύθηκε. Υπογραμμίζει την ψυχολογική τόνωση που οι ειδικοί, 

κατά τα λεγόμενά της, επιδίωκαν για την λειτουργική αντιμετώπιση ως προς την ασθένειά της 

από την ίδια.  

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

Διάρκεια: 00:16:44 

Ρένα: Η άλλη.. περίοδος της ζωής μου ήταν το ’94. Είχα κάνει δεύτερο γάμο.. όλα πηγαίνανε 

καλά, ήμουνα ευτυχισμένη… είχα τα παιδάκια μου, είχα τον άντρα μου, είχα το μαγαζάκι 

μου, όλα πηγαίνανε καλά. Κάναμε σχέδια για να πάμε.. εφόσον δεν κάναμε ταξίδι του 

μέλιτος, με το κλείσιμο της σεζόν, να πηγαίναμε στην Αγγλία και θα παίρναμε και τον Τάκη 

μαζί, το μικρό μου γιο. Εε.. έπρεπε να πάμε στον Άγιο Νικόλαο που είχα το μαγαζί.. να 

πληρώσω το νοίκι.. και να κάνω και διάφορες άλλες δουλειές που είχα εκεί. Εε.. ήτανε 

Νοέμβριος. Δεκαοχτώ Νοεμβρίου. Επιστρέφοντας από Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο, να πάω 

στο σπίτι μου στα παιδιά μου… εε.. μας τράκαρε κάποιος, του ‘φυγε τ’ αυτοκίνητο, έπεσε 

απάνω μας, πλαγιομετωπική η σύγκρουση… εε.. δε θυμάμαι ότι μας τράκαρε, δε θυμάμαι 

τίποτα… το μόνο που απ.. από κει που αρχίζω και θυμάμαι είναι.. ότι ξύπνησα, όταν 

ξύπνησα, και κοίταζα το ταβάνι και.. έλεγα, «Δε μου θυμίζει Αγγλία αυτό, που είμαι;». Και η 

άλλη μου σκέψη ήταν «Αχ, δε μαγείρεψα στα παιδιά!». Γιατί τότε… ήταν μεσημέρι όταν 

έγινε το συμβάν, είχα το άγχος να γυρίσω σύντομα στο Ηράκλειο για να ετοιμάσω φαγητό 

στα παιδιά. Ήταν γύρω στις τρεις τρεισήμισι η ώρα όταν με.. και ίσως γι’ αυτό όταν ξύπνησα 

ήμουνα ακόμα κολλημένη στο μαγείρεμα, κι ήμουνα και κολλημένη στο ταξίδι. (καθάρισμα 
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λαιμού) Είχα πάθει βέβαια.. ήμουνα πολυτραυματίας… εεε.. είχα αφόρητους πόνους, αυτό το 

θυμάμαι πολύ καλά. Εεφ…  

 

Στην πρώτη ενότητα του δεύτερου μέρους αυτής της συνέντευξης η συμμετέχουσα 

εξιστορεί τη σειρά των γεγονότων πριν το ατύχημα καθώς και τις πρώτες τις σκέψεις όταν 

βρήκε τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο. Από τη στιγμή του ατυχήματος και μέχρι την ανάκτηση 

των αισθήσεών της η ίδια ισχυρίζεται ότι δε θυμάται τίποτα εκτός από τους «αφόρητους 

πόνους» από τους οποίους η ίδια υπέφερε λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που έφερε.  

 

Προχώρησε.. ήμουν αρκετό καιρό στο Γ.. (νοσοκομείο), (πλατάγισμα) να πω για τους 

γιατρούς; Δε θυμάμαι! Το μυαλό μου δεν ήτανε… στα καλύτερά του.. βρισκόμουνα… δεν 

ήξερα ούτε η ίδια που βρισκόμουνα, ούτε με ποιους είχα.. νταλαβέρι. Το μόνο που θυμάμαι 

ήτανε.. σε μια φάση που.. ενώ ήμουνα σε κώμα, (καθάρισμα λαιμού) μετά που ξύπνησα, 

θυμόμουνα το γιατρό, τον έναν. Δε ξέρω γιατί, τον θυμόμουνα αυτόν τον ένα γιατρό. Όταν 

τον ξαναείδα λοιπόν όταν είχα έρθει.. κάπως στα καλά μου.. ήτανε λέει ο κ. Ν.. (ιατρός)… 

και του λέω, «Γιατρέ μου, εγώ σε θυμάμαι αλλά ήσουνα ψηλότερος!», κοντούλης ο 

καημενούλης, δεν ξέρω τώρα αν τον πρόσβαλα.. αλλά όντως, θυμόμουνα ότι αυτός όποτε 

έμπαινε στο θάλαμο, ενώ ήμουνα σε κώμα, δε μπορώ να το εξηγήσω αυτό τον έβλεπα σαν το 

Χριστό. Μου ‘δινε ελπίδα, μου ‘δινε.. μια αγαλλίαση, στους πόνους μου και χαιρόμουνα 

όποτε τον έβλεπα. Εε.. δεν ξέρω… γιατί το..  δεν ξέρω αν όντως ήμουνα σε κώμα, δε ξέρω.. 

πως θυμάμαι πράγματα.. τις νοσοκόμες, τη μουσική που μου βάζανε, ειδικά.. ε.. το τραγούδι 

του Πάριου, τα μπλε μάτια, επειδή κι ο σύζυγός μου είχε μπλε μάτια, τέλος πάντων. Πώς τα 

θυμάμαι αυτά δε ξέρω. Ουφ… (καθάρισμα λαιμού)  

 

Εδώ η Ρένα αφηγείται τις αναμνήσεις που είχε κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο η 

ίδια βρισκόταν σε κώμα. Κεντρικό ρόλο σε αυτές τις αναμνήσεις παίζει ένας από τους 

θεράποντες ιατρούς για τον οποίο φαίνεται να τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό κι εκτίμηση καθώς από 

την παρουσία του αντλούσε ελπίδα κι εσωτερική ηρεμία. Αξιοπρόσεκτη είναι η παρομοίωση του 

ίδιου με άκρως σημαντικό για την ίδια θρησκευτικό πρόσωπο. 

 

Λοιπόν, που είχαμε μείνει.. ναι.. εε.. έφυγα από το νοσοκομείο… πήγα στο σπίτι μου, εε.. 

είπαν οι γιατροί ότι είχαν φτιάξει τα περισσότερα, είχαν επουλωθεί, το μόνο που… παρέμενε 

ήτ.., το μεγάλο πρόβλημα ήταν το πόδι μου, το γόνατο.. που δεν έλεγε με αντιβιώσεις που 

έπαιρνα.. είχε γίνει όπως του.. του ελέφαντα το πόδι μου. Έκαιγε, πονούσε, δε μπορούσα να 

περπατήσω.. είχα ένα νάρθηκα.. κι είχε σα.. κάτι σα ρολόγια, στο πλάι για να μπορώ να 

περπατάω, με κοιτάζανε όλοι καλά - καλά λες και ήμουνα.. από άλλο πλανήτη! Δε μπορούσα 

να ήμουνα έτσι, δε μπορούσα εγώ δε μπορούσα να ‘μ.. να ‘μαι σε μια αναπηρική καρέκλα, να 
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με σπρώχνουνε, εε.. θα.. να π.. να πρέπει να ζητάω απ’ όλους κάνε μου αυτό, κάνε μου 

εκείνο, έλεγα πολλές φορές, «Γιατί δεν πέθανα;». Δεν ήθελα αυτήν την κατάληξη σε μένα.  

 

Στα παραπάνω λόγια η Ρένα αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας του ποδιού της και 

την πιθανότητα που αντιμετώπισε της ενδεχόμενης ακρωτηρίασής του. Η ίδια τρόμαζε στη 

σκέψη αυτή ενώ εξέφρασε ότι προτιμούσε να είχε χάσει τη ζωή της σε εκείνο το ατύχημα παρά 

«να την σπρώχνουν σε μια αναπηρική καρέκλα». Σαν ενοχλητική συμπεριφορά παρουσιάζει το 

επίμονο βλέμμα των ανθρώπων λόγω της εμφάνισης του ποδιού της η οποία φάνταζε 

εξωπραγματική για εκείνους, όπως η ίδια αναφέρει. 

 

Εε.. μετά από καιρό, επειδή δεν έφτιαχνε το πόδι μου και χειροτέρευε… γιατί ήταν να μου 

κόψουν το πόδι, ει.. είχε μολυνθεί αφάνταστα το πόδι μου και ήταν να μου το κόψουν, έφυγα, 

πήγα Αθήνα, ε.. στον Ερυθρό Σταυρό μίλησε κάποιος.. συγγενής μου που… ήταν σε κάποιο 

άλλο και μας είπε για κάποιον, αν θυμάμαι καλά, Αντωνίου; Αν.. νομίζω, δεν.. δεν είμαι και 

σίγουρη! Εε.. μου κάνανε χειρουργείο πάλι στο πόδι, μου το ανοίξανε, κι είχα πάθει μεγάλη 

ζημιά από μόλυνση, από.. από… ε.. κακό καθαρισμό.. του ποδιού μου, είχα όλη αυτήν τη 

μόλυνση, κι όλο αυτό το πρόβλημα. Ε… δεν μπορώ να πω και για τα καλύτερα λόγια και γι’ 

αυτό το νοσοκομείο. Κόσμος έμπαινε, κόσμος έβγαινε, κόσμος φώναζε, κόσμος πονούσε… 

η.. ήτανε σα να ‘τανε.. οι άνθρωποι σα μύγες, σαν.. εε.. φφ… κάτι.. όχι ότι ήτανε πάντως 

άνθρωποι. Δεν κοιτάζανε οι.. νοσηλευτές, οι γιατροί.. να νιώθουν λίγο κάτι... να 

καταλαβαίνουν τον πόνο του αλλουνού. Αυτή την εκφ.. τόσο παγωμένα, τόσο παγερά όλα, 

τόσο κρύα… είναι σα να σε βλέπουνε σαν ένα κομμάτι.. κρέας, το οποίο κρέμεται στο.. 

κρεοπ.. στον κρεοπώλη, στο τσιγκέλι και λες, «Αυτό θα πάρω.. να το ψήσω..», κάπως αυτές 

τις εντυπώσεις μου δίνανε κι εκεί. Τέλος πάντων, (ξεφύσημα) κάθισα κι εκεί γύρω στο.. 

ενάμισι δύο μήνες; Γιατί έπρεπε μετά την επέμβαση να πάρω και πολύ ισ.. ισχυρές 

αντιβιώσεις για να υποχωρήσει η μο.. η μόλυνση απ’ ο, τι μου λέγανε. Όταν λοιπόν άρχισε κι 

έπεφτε ο πυρετός και πέφτανε όλα π.. που είχα, θεωρήσανε σωστό οι γιατροί ότι έπρεπε να 

αδειάσω και το κρεβάτι! Έφυγα πάλι στην Κρήτη. Το.. πρόβλημα μου όμως.. δεν είχε 

περάσει, δυστυχώς. 

 

Εδώ η Ρένα μιλάει για τις εντυπώσεις της από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε 

λόγω της σοβαρής κατάστασης του ποδιού της η οποία προήλθε από την προηγούμενη 

ανεπαρκή φροντίδα του από τους ειδικούς. Παρουσιάζει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

απρόσωπο και χωρίς ενσυναίσθηση ενώ παρομοιάζει την αντιμετώπιση των ειδικών προς τους 

ασθενείς όπως ο κρεοπώλης το κρέας, και τους ίδιους τους ασθενείς με μύγες. Απόρροια αυτής 

της εμπειρίας φαίνεται να είναι και η επιλογή της έκφρασης για την εξαγωγή της από το 

νοσοκομείο η οποία αφορά την επιτακτικότητα των γιατρών για άδειασμα του κρεβατιού. 
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Λοιπόν, ήταν ο.. σύζυγός μου Εγγλέζος, κι όλο αυτό το διάστημα κι αυτός ήτανε στην 

Αγγλία, ήμαστε χωριστά. Γιατί αυτόν τον είχανε πάρει τότε με ιδιωτικό αεροπλάνο, 

νοσηλεύτηκε σ’ ένα.. πολύ καλό νοσοκομείο της Αγγλίας.. για ποιο λόγο δε με πήρανε εμένα, 

δε ξέρω. Οι δικοί μου δεν.. δεν το επιτρέψανε; Εκείνοι δεν το προτείνανε; Δε ξέρω! Εεεχ.. κι 

έκλεισα ραντεβού στην Αγγλία, σ’ ένα γιατρο… S.. τον λέγανε, πήγα ιδιωτικά… πραγματικά, 

πρωτ’ απ’ όλα άνθρωπος και μετά γιατρός. Έβλεπες τη ζεστασιά.. στο βλέμμα του, με τον 

τρόπο που σου μιλούσε, κι ας λένε τους Εγγλέζους.. κρύους. Πραγματικοί κρύοι είναι αυτοί 

που είναι δω, στα δικά μας νοσοκομεία. Σε κοιτάζουνε μόνο σα τσέπη! Κι αναλόγως πόσα 

δια.. θα διαθέσεις, τόσο πιο πολύ ζεσταίνονται! Αυτός λοιπόν ο γιατρός, μετά που με 

εξέτασε.., μου λέει, «Κυρία Ειρήνη, είναι πιο καλά.. να έρθεις στο νοσοκομείο που εγ.. που 

είμαι. Στο G... Γιατί θα γλυτώσεις να πληρώνεις.. εγώ.. δεν έχω κανένα όφελος.. να σε 

κρατήσω εδώ ιδιωτικά, κι εφόσον δε θα έχω κανένα.. ιδιαίτερο όφελος γιατί να μην πας στο 

νοσοκομείο;».  

 

Σε αυτό το σημείο η Ρένα ξεκινά την εξιστόρηση της εμπειρίας της περίθαλψή της στην 

Αγγλία λόγω της καταγωγής του συζύγου της. Συγκρίνει τον Άγγλο ιατρό με τους Έλληνες 

ιατρούς αναφέροντας πως οι ίδιοι είναι πραγματικά κρύοι παρά τη γενική φήμη για το αντίθετο 

ενώ τονίζεται το ενδιαφέρον τους για το οικονομικό όφελος. Αξιοπρόσεκτη είναι η αναφορά της 

κυρίως στη συμπεριφορά και την ανθρώπινη υπόσταση και όχι τόσο στις πρακτικά αμιγώς 

επαγγελματικές δεξιότητες. 

 

Κανόνισε λοιπόν και πήγα στο νοσοκομείο, στο ορθοπεδικό.., πέρασα από… εε… scan ε… 

πω… ε… πώς το λένε τώρα αυτό το.. από μαγνητική! Για να δούνε το.. τι συμβαίνει στο πόδι 

μου μέσα, και το.. τα κόκαλά μου είχανε πάθει τόση πολλή μόλυνση.. που.. η οστ.. η 

αστιοπόρωση είχε.. απ’ ο, τι κατάλαβα διότι δε.. δε ξέρω κιόλας τις ιατρικές.. τα λέγανε οι 

άνθρωποι στα Αγγλικά, αλλά μου δώσανε να καταλάβω ότι είχα πάθει οστιοπόρωση. Το 

επιβεβαίωσα μετά γιατί έστειλε ο γιατρός χαρτιά που τα χρειαζόμουνα στο δικαστήριο, κι 

όντως ήταν οστιοπο.. οστιοπόρωση σε μεγάλο βαθμό, και ήταν αιτία η μόλυνση που είχα 

πάθει. Εε.. πήγαν και μου κάνανε.. μία επέμβαση σαν παρακέντηση.. για να μη μου ανοίξουνε 

λέει ξανά το πόδι, επειδή ήταν ήδη λέει επιβ.. επιβαρυμένο το πόδι μου, από τις επεμβάσεις 

τις πολλές… και βρήκανε ότι.. υπήρχανε μέσα.. εε.. κομμάτια σιδήρου… που θα ‘πρεπε π.. 

να.. να κάνουνε επέμβαση και να τα βγάλουνε, αλλά στα σημεία που ακριβώς χωρίς να 

κάνουμε.. κανονικό χειρουργείο. Όπως κι έτσι έγινε. Έκαναν.. μου ‘καναν τοπική.. νάρκωση 

διότι, από εξετάσεις που.. μου κάνανε αιματολογικές, ήτανε λέει ο οργανισμός μου πάρα 

πάρα παρα πολύ φορτωμένος από.. τα πολύ.. δυνατά.. τις δυνατές αντιβιώσεις που μου 

δώσανε, το διάστημα που ήμουνα στην εντ.. εντατική, γιατί είχα πάθει σηψαιμία… και, το 

μετέπειτα για να μου.. φτιάξουν το πόδι μου λόγω του ότι είχ.. είχε πυρετό. Το μόνο σημείο 

που είχε πυρετό ήταν το πόδι μου, τηγάνιζες αυγά πάνω… Και οι.. οι πολύ ισχυρές 
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αντιβιώσεις που μου δώσανε, είχανε.. δε ξέρανε και φοβόντουσαν γιατί είχα πρόβλημα και με 

τα πνευμόνια μου, επειδή.. είχαν σπάσει τότε τα… πλευρά μου τα μικρά μπροστά, και μου 

είχαν κάνει πολύ ζημ.. μεγάλη ζημιά στα πνευμόνια, φοβόντουσαν ότι μπορεί να μην 

ξυπνήσω, δε μπορούσανε λέει να το ρισκάρουνε.  

 

Στην παραπάνω ενότητα η συνεντευξιαζόμενη αναφέρεται στο χρονικό της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε λόγω του σοβαρού τραύματος που 

έφερε το πόδι της. Η συμμετέχουσα αναφέρεται σε πολλές σχετικές λεπτομέρειες γεγονός που 

φανερώνει την πολύ καλή πληροφόρηση που είχε από τους ειδικούς.  

 

Τέλος πάντων, μπήκα και σε αυτή τη διαδικασία.. μετά.. από αυτό μετά από.. μια βδομάδα… 

κανόνισε πάλι ο γιατρός μου και.. έκανα φυσιοθεραπείες, ένα ολόκληρο χειμώνα! Δε θα 

ξεχάσω.. την περιποίηση… που εγώ δεν έδωσα ουδεμία δραχμή, δεν έχω πληρώσει φόρο.. 

στην Αγγλία, απλώς επειδή είχα παντρευτεί ένα Εγγλέζο, να έρχεται η νοσοκόμα μαζί με το 

λεωφορειάκι, το μικρό, να με παίρνει, χεράκι – χεράκι, να με βάζει στη.. στο κάθισμα, να μου 

βάζει τη ζώνη ασφαλείας, να με πηγαίνει στο νοσοκομείο, να κάνω τις φυσιοθεραπείες μου, 

και να με ξαναφέρνουνε πίσω. Και δεν ήταν όλα αυτά που μου προσφέρανε. Με τον τρόπο 

που σε έπαιρνε αυτή η γυναίκα απ’ το χέρι, με το.. τον τρόπο που σε έβαζε, με τη ζεστασιά, 

κάτι που δεν έχουμε πια εμείς εδώ, το ξεχάσαμε! Δεν είμαστε πια αυτοί που ήμαστε! Αυτή η 

ζεστασιά στο βλέμμα που υπήρχε παλιά. Το τι κάνεις. Και το λε… το έλεγε με μια ζεστασιά 

ότι όντως ενδιαφέρεται ο άλλος τι κάνεις, σε ρωτάει τι κάνεις; Τώρα σου λέει απλώς.. όπως 

λες ένα γεια.. το τι κάνεις χωρίς ουσία χωρίς τίποτα.  

 

Στην παραπάνω ενότητα η Ρένα αναφέρει με τις καλύτερες εντυπώσεις τη φροντίδα που 

απόλαυσε στην Αγγλία ως πολυτραυματίας ασθενής και συγκρίνει την κατάσταση με την Ελλάδα 

λέγοντας ότι η συμπεριφορά του Έλληνα ως προς το συνάνθρωπό του έχει αλλάξει σε αδιάφορη. 

Σημειώνει ότι η περιποίηση της ως ασθενούς ήταν χωρίς εκείνη να πληρώσει ποτέ ούτε καν με 

έμμεσο τρόπο στο κράτος της Αγγλίας. 

 

Τις καλύτερές μου εντυπώσεις έχω από την Αγγλία! Ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν κρατικό, 

και νόμιζες ότι έμπαινες στο Υγείας. Τα πάντα πεντακάθαρα! Πεντακάθαρα! Μία οργάνωση 

στο ορθοπεδικό σ.. οο.. τμ.. ορθοπεδικό τμήμα, τόσο οργανωμένοι! Δεν ήταν ένας.. 

φυσιοθεραπευτής για πενήντα άτομα. Ένας φυσιοθεραπευτής, ο οποίος, ο ένας είχε αναλάβει 

για τα γόνατα, ο άλλος είχε αναλάβει τα χέρια, ο άλλος εε.. να.. είχε αναλάβει..ε.. αυτούς που 

είχανε κομμένα πόδια από ζάχαρο ή από άλλες διάφορες παθήσεις, τους βάζανε τα.. τα μέλη.. 

τα τεχνικά μέλη, το πώς πρέπει να περπατάει, το πώς.. ήτανε τόσα πολλά, σε μια τεράστια 

αίθουσα μπορεί να ήταν είκοσι; Φυσιοθεραπευτές; Κι ο καθένας, και κάτι ανάλογο, όχι ένας 

φυσιοθεραπευτής.. για όλες τις παθήσεις!  
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Σε αυτό το σημείο η Ρένα για άλλη μια φορά βάσει της εμπειρίας της υπογραμμίζει τα 

θετικά της νοσοκομειακής περίθαλψης της Αγγλίας αναφέροντας την καθαριότητα του 

νοσοκομείου το οποίο παρά το γεγονός του ότι ήταν κρατικό έμοιαζε με φημισμένο ελληνικό 

ιδιωτικό. Επίσης, μιλάει για την άψογη οργάνωση στο τμήμα όπου έκανε τις απαραίτητες 

φυσιοθεραπείες, το οποίο στελεχωνόταν από επαγγελματίες ειδικούς εξειδικευμένους στην 

αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων ο καθένας. 

 

Εε.. όντως είδα μετά μεγάλη διάφορα, μετά που έφυγα από την Αγγλία ει.. ει.. μπορούσα να 

κινιέμαι, μπορούσα να.. να εξυπηρετούμαι, μπορούσα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Όχι 

βέβαια ότι δεν πονούσα ή ότι δεν κουραζόμουν; Ναι, αλλά είχα σταθεί στα πόδια μου! Κάτι 

που μ’ ενδιέφερε εμένα. Κι όχι αυτό που μου ‘χε πει κάποτε ο φυσιοθεραπευτής στον Ερυθρό 

Σταυρό.. «Τι προσπαθείς; Και προσπαθείς να περπατήσεις; Δεν πρόκειται να 

ξαναπερπατήσεις!». Τέτοιο κουράγιο μου ‘χε δώσει. Τέτοιο κουράγιο να πάρω, όπως ήμουνα 

στην καρέκλα την αναπηρική, φόρα και να αυτοκτονήσω από τον τρίτο όροφο που ήμουνα! 

Τρίτος ήτανε; Δεύτερος; Δε θυμάμαι! Πάντως, ήμαστε σε όροφο. Τόση πολλή η αυτή με 

βοήθησε, δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτήν την κουβέντα ποτέ! Και συγκ.. έχω συγκρίνει.. ότι 

υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια. Είναι ορ.. πολλοί που κάνουνε μια δουλειά γιατί πρέπει 

να την κάνουνε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να την κάνουνε καθόλου. Ειδ.. ειδικά όταν 

είσαι γιατρός. Θα πρέπει να το κάνεις γιατί το αγαπάς, γιατί θες σαν βοηθήσεις τον άλλο. 

Γιατί μπορείς να σταθείς στον άλλο που πονάει! Αν δε μπορείς να του σταθείς και να τον 

ανεβάσεις, άλλαξε δουλειά! 

 

Η Ρένα τελικά κατάφερε να ξαναπερπατήσει με τη βοήθεια των ειδικών στην Αγγλία. 

Σε αυτό το σημείο θυμάται και συγκρίνει την αντιμετώπισή της από τους ίδιους με τον 

επαγγελματία φυσιοθεραπευτή σε ελληνικό νοσοκομείο ο οποίος την απέτρεψε να συνεχίσει τις 

προσπάθειες να ξαναπερπατήσει. Η ίδια αναφέρει ότι αυτά του τα λόγια την απογοήτευσαν τόσο 

πολύ που από το μυαλό της πέρασε η σκέψη της αυτοκτονίας. Την ενότητα αυτή κλείνει με την 

έκφραση της άποψής της ότι το κάθε επάγγελμα και ιδιαίτερα εκείνο του ιατρού είναι 

απαραίτητο να ασκείται από ανθρώπους με αγάπη κι ενδιαφέρον ως προς αυτό ακριβώς για να 

αποφεύγονται περιστατικά σαν την εμπειρία της ίδιας. 

 

 Αα… Θυμάμαι όταν έφυγα από την Αγγλία… που είχα πάει στον.. παθολόγο, τον 

οικογενειακό γιατρό… και.. μου έδωσε.. πέντε κουτιά αντισυλληπτικά. Και σκεφτόμουνα, 

«καλά, σου δίνουνε αντισυλληπτικά εδώ έτσι, δεν πληρώνεις;». Και μου λέει η πεθερά μου, 

λέει, «Ναι, δεν πληρώνεις, δεν έχεις καμία επιβάρυνση μόνο και μόνο για να γλυτώνουμε τις.. 

αμβλώσεις, και να.. τις.. τις εκτρώσεις, και να.. ο κόσμος να προφυλάσσεται». Άλλη μία 
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εντύπωση που μου είχε μείνει.. εδώ στην.. Ελλάδα θα ‘πρεπε να πληρώνεις ένα σωρό λεφτά. 

Έχουνε πρόληψη, έχουνε τα πάντα… Αυτά! (μας διέκοψαν επισκέψεις..) 

 

Στην τελευταία ενότητα του δεύτερου μέρους αυτής της συνέντευξης η Ρένα σημειώνει 

ακόμα ένα θετικό στοιχείο του αγγλικού συστήματος υγείας το οποίο προσφέρει δωρεάν 

αντισυλληπτικά χάπαια συγκρίνοντάς το με το ελληνικό κατά το οποίο η φροντίδα υγείας 

κοστίζει ακριβά. 

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ 

Διάρκεια: 00:06:45 

Ρένα: (Συνέχεια από το προηγούμενο). Λοιπόν… όλα πηγαίνανε καλά… τι καλά, τέλος 

πάντων. Τα κουσούρια μου… επ.. τα ‘χω.. τους πόνους μου τους έχω ακόμα και τώρα που 

είμαι πενήντα, αλλά μπορώ και περπατάω, μπορώ και κινούμαι κι αυτοεξυπηρετούμαι.. εεφ.. 

αν θα έπρεπε ν’ ακούω τους γιατρούς,  θα έπρεπε να ‘χα μια τσάντα με φάρμακα… δεν 

παίρνω φάρμακα… προσπαθώ από μόνη μου. Μαθαίνεις και ζεις με όλο αυτό την ιστορία… 

με όλα τα.. με όσα προβλήματα που μπορεί να έχεις. Εε.. τις εντυπώσεις μου τις είπα γύρω 

από τους γιατρούς, τα νοσοκομεία, είμαστε πολύ πίσω εδώ στην Ελλάδα.. πολύ πίσω, και 

πάμε δυστυχώς και πιο πίσω. Αντίς να καλυτερεύουν τα πράγματα χειροτερεύουνε… Το ότι 

δεν μπορώ να είμαι όπως ήμουνα πριν, και να κάνω πράγματα.. τα οποία.. έκανα πριν, 

συμβιβάστηκα και μ’ αυτό. Εε.. με το μόνο που δε μπορώ να συμβιβαστώ είναι… και να το 

δεχτώ, είναι.. με το γιο μου. Αυτό είναι πολύ ψυχοφόρο. Όλους του υπόλοιπους πόνους τους 

ξεπερνάς αλλά.. το μόνο που δε ξεπερνάς είναι ο πόνος του χαμού του παιδιού σου… Αυτά 

είχα να πω. 

 

 Στην τελευταία αυτή ενότητα της αφήγησης της συμμετέχουσας αναφέρεται η 

αντιμετώπιση του πόνου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας έως την παρούσα φάση της ζωής 

της κατά την οποία έχει αποδεχθεί την εν λόγω κατάσταση και προσπαθεί να ανταπεξέρχεται σε 

αυτήν χωρίς φαρμακευτική αγωγή. 

 

Συνεντεύκτρια: Τώρα θα μου πείτε λίγο για την καθημερινότητα σας, τώρα πως είναι η 

παρούσα φάση της ζωής σας. 

Ρένα: Δηλαδή.. πως κινούμαι;  

Συνεντεύκτρια: Ναι, γενικότερα… 

Ρένα: Δηλαδή αν πονάω, ή…. Σε τέτοια φάση; 

Συνεντεύκτρια: Και πώς είναι η καθημερινότητά σας βασικά.. 

Ρένα: Μπορεί να ξυπνήσω τη μια μέρα και να μην έχω τίποτα, την άλλη μέρα μπορεί να 

πονάω στα πόδια μου, μπορεί να πονάω στα πλευρά μου, εε.. να μην έχω.. διάθεση να κάνω 

τίποτα.. λόγω του ότι δεν κοιμάμαι κανονικά το βράδυ, πιστεύω αυτό με κουράζει πολύ. 
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Γιατί.. από τότε που.. είχα το πρόβλημα με το τροχαίο δεν κοιμάμαι όπως κοιμόμουνα. Θα 

πονάω από τη μια, θα πονάω από την άλλη, κάνω συνεχώς γυρίσματα στο κρεβάτι, ξυπνάω 

με το παραμικρό, έχω μια νευρικότητα που δεν την είχα πριν. Γιατί πριν ήμουνα υπναρού, μ’ 

άρεσε ο ύπνος. Και τώρα μ’ αρέσει, το ζήτημα είναι ότι ξυπνάω με το παραμικρο… εε.., 

εκνευρίζομαι με το παραμικρό… και τελικά μου φταίνε όλα με το παραμικρό. Εφ.. δεν ξέρω 

αν.. θα βοηθούσε να είμαι κάπου τελείως μόνη… που να μην έχω ερεθίσματα, δε ξέρω. Εε.. 

βασικά η ζωή μου.. δεν είναι κι ότι το καλύτερο… με τον τρόπο που ζω.. αλλά ζεις, τι να 

κάνεις; Πρέπει να μαθαίνεις να ζεις με ο, τι σου συμβαίνει με ο, τι.. υπάρχει είτε ο, τι θα 

υπάρξει.. το τι πρ.. προυπήρχε, θα πρέπει να μαθαίνεις να ζεις με όλ’ αυτά... Εε.. θα μου πεις 

τώρα μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα. Τι ειν’ τα.. τι είναι το χειρότερο; Να πεθάνεις; Εγώ 

πιστεύω ότι αυτό είναι.. το να πεθάνεις ξεμπερδεύεις, είναι μια ευχή… Δε ξέρω τι άλλο να 

πω.. 

 

 Η συμμετέχουσα στην ερώτηση της συνεντεύκτριας ως προς την καθημερινότητά της 

εκείνη απαντάει ότι έχει επηρεαστεί ιδιαιτέρως η ποιότητα της ζωής της εφόσον λόγω των 

πολλαπλών τραυμάτων της δεν απολαμβάνει τον ύπνο, είναι ευερέθιστη και κάποιες ημέρες δεν 

είναι καθόλου ενεργητική, Παρά τη δυσκολία της κατάστασης η ίδια την έχει αποδεχθεί και 

σκέφτεται ότι μάλλον υπάρχουν και χειρότερα αλλά ίσως ο θάνατος να αποτελεί μια λύση 

εφόσον σημαίνει και την αυτόματη παύση της αντιμετώπισης της καθημερινότητας με ο,τι η ίδια 

συνεπάγεται. 

 

Συνεντεύκτρια: Τα σχέδιά σας για το μέλλον, ποια είναι; 

Ρένα: Δεν έχω κανένα σχέδιο! Είναι ο, τι έρθει, ο, τι κάτσει… Κι αυτό είναι λόγω των 

παιδιών, ο, τι έρθει, ο, τι κάτσει, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα.. όνειρο, για να ‘μαι 

ειλικρινής όποτε έκανα όνειρα, γκρεμιζόντουσαν.. λοιπόν, ποιος ο λόγος να ξανακάνω; Για 

να τα ξαναβλέπω πάλι να γκρεμίζονται; Γι’ αυτό ο, τι έρθει, καλώς να ‘ρθει! 

Συνεντεύκτρια: Τι φαντάζεστε για το μέλλον, όμως; 

Ρένα: Τίποτα! 

Συνεντεύκτρια: Έχετε κάτι στο νου; 

Ρένα: Απολύτως τίποτ.. τίποτα! Το μυαλό μου είναι τελείως.. δε μ’ ενδιαφέρει το αύριο, δε μ’ 

ενδιαφέρει τίποτα! Ξυπνάς το πρωί.. ξύπνησες, και τι έγινε; Δεν έχεις τίποτα.. να σκεφτείς ότι 

θα κ.. πάω να κάνω αυτό, τι το μαγείρεμα; Ε, αυτό το κάνεις, αναγκαστικά. Το πλύσιμο κι 

όλα αυτά; Το να πεις τώρα ότι.. κάνεις σχέδια είναι να.. φερειπείν να φύγεις να πας.. το 

σκέφτεσαι να πας.. Αφρική, να πα να δεις τις πυραμίδες. Εγώ δεν έχω σχέδια, δεν έχω τίποτα, 

ο, τι κάτσει, ο, τι έρθει… Τίποτα… 

Συνεντεύκτρια: Τι θα θέλατε όμως από τη ζωή σας; 
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Ρένα: Τι θα ‘θελα; Οικονομική ανεξαρτησία. Όχι για μένα… Να μπορώ να κάνω πράγματα 

για τα παιδιά… Το μόνο που θα ήθελα… Πολλά χρήματα για να μπορώ να φτιάξω και να 

αφήσω κάτι όταν θα φύγω. Μόνο για τα παιδιά, τίποτε άλλο… 

Συνεντεύκτρια: Τελειώσατε; 

 

  Στην ερώτηση της συνεντεύκτριας όσον αφορά τα σχέδια της Ρένας για το μέλλον η ίδια 

μετά από επιμονή της πρώτης απαντάει ότι αυτό που θα ήθελε κυρίως είναι η οικονομική 

ανεξαρτησία ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει κάποιου είδους περιουσία για τα παιδιά της ενώ σε 

κάποιο σημείο της απάντσής της διαφαίνεται δειλά η αγάπη της για τα ταξίδια («Το να πεις 

τώρα ότι.. κάνεις σχέδια είναι να.. φερειπείν να φύγεις να πας.. το σκέφτεσαι να πας.. Αφρική, 

να πα να δεις τις πυραμίδες. Εγώ δεν έχω σχέδια, δεν έχω τίποτα, ο, τι κάτσει, ο, τι έρθει… 

Τίποτα…»). 

 

 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην τρίτη και τελευταία συνέντευξη τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις με γνώμονα 

τις προηγούμενες αφηγήσεις, όπως επίσης, και τέτοιες, οι οποίες ανέκυπταν τις σκέψεις και 

τις απόψεις για τη λειτουργία, τη δομή και την στελέχωση του ελληνικού συστήματος υγείας 

αλλά και την εμπειρία της ίδιας από το αντίστοιχο αγγλικό.  

 Στην εν λόγω συνέντευξη, η συνεντευξιαζόμενη είχε χαλαρή διάθεση και άμεση 

βλεμματική επαφή με τη συνεντεύκτρια, ενώ σε πολλά σημεία σχολίαζε με καυστικό και 

χιουμοριστικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά το σύστημα 

υγείας αλλά και τη νοοτροπία του Έλληνα. Η διαφορά στη διάθεση, τη συμπεριφορά και τη 

στάση του σώματος σε σχέση με τις προηγούμενες συνεντεύξεις ήταν προφανής. 

 

Διάρκεια: 00:51:45 

Ρένα: Τι θα πρέπει να πω; Δε ξέρω! 

Συν: Τι; Ναι, το ξέρω. Θα σας πω εγώ.. θα σας πω (γέλιο). Α, το τασάκι. Ορίστε! 

Ρένα: Ρώτησες τον καθηγητ.. τον καθηγητή σου ρώτησες τι ερωτήσεις πρέπει να μου κάνεις; 

Συν: Εε ναι. Συνεννοηθήκαμε βασικά, μεταξύ μας –θα πρέπει να κάτσω από κει εγώ. Γιατί 

πρέπει κι εγώ να δω κάτι από δω. Τέλος πάντων.. Δεν πειράζει να είμαστε δίπλα δίπλα? 

Μήπως θέλετε να ‘ρθείτε από δω;  

Ρένα: Όχι. Φτάνει να μη σου κολλήσω το… 

Συν: Ποιο; 

Ρένα: Τον πόνο του αυτιού μου! 

Συν: (γέλιο) 
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Ρένα: Ξέρω ‘γω! (γέλιο) 

 

 Με τους παραπάνω αστεϊσμούς και σχόλια πραγματοποιείται η εκκίνηση της τελευταίας 

συνέντευξης. Η συμμετέχουσα φαίνεται να είναι σε χαλαρή διάθεση παρ’ όλο που η ίδια 

αναρωτιέται για τη φύση της προκείμενης διαδικασίας. 

 

Συν: Δε νομίζω! ‘Ντάξει! Λοιπόν, ε.. πρώτα θα κάνουμε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

θα σας κάνω. Εντάξει; Έχετε γεννηθεί το ’59 ή το ’60 κατ’ αρχάς; 

Ρένα: Το ’59 αγάπη μου. 

Συν: Το ’59, ωραία. 

Ρένα: Τι.. να κ… Δε θυμ... Να μικράνω ένα χρόνο; 

Συν: (γέλιο) ‘Νταξει..  

Ρένα: Τι ‘ναι ένας χρόνος; 

Συν: Εεε… και πόσα αδέρφια είναι τελικά; Σύνολο; Και πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια; 

Ρένα: Στην οικογενειά μου; 

Συν: Εσείς, ναι. Στην οικογένειά σας. 

Ρένα: Πέντε. 

Συν: Πέντε; Τρία αγόρια, δύο κορίτσια; 

Ρένα: Όχι δύο αγόρια, τρία κορίτσια. 

Σύν: Α, ‘ντάξει, ωραία. 

Ρένα: Εγώ ήμουνα η πρώτη.. από τα κορίτσια.. μετά τα αγόρια. Η τρίτη στη σειρά δηλαδή. 

Δύο αγόρια, η πρώτη από τα κορίτσια. 

 

 Με τις παραπάνω ερωτήσεις διευκρινίζεται η ηλικία της Ρένας και η οικογενειακή 

της κατάσταση όσον αφορά την πατρική της οικογένεια. Προέρχεται από οικογένεια με πέντε 

παιδιά, δύο αγόρια και τρία κορίτσια ενώ η ίδια αποτελεί το τρίτο κατά σειρά παιδί. 

 

Συν: Α, ωραία! Εε.. Και τώρα θα σας ρωτήσω (καθαρισμα λαιμού) πως… ναι… τώρα πως 

να το πω αυτό.. 

Ρένα: Τώρα γράφει; 

Συν: Ναι, γράφει. Δεν πειράζει. Δεν.. ούτως ή άλλως εγώ την κάνω την απομαγνητοφώνηση 

οπότε.. συνήθως τα γράφω όλα δεν αφήνω κάτι έξω.. αλλά αν θέλετε μπορώ να παραλείψω 

κάτι. Ωραία! Πώς εξασφαλίζετε τα προς το ζην; Θα ήθελα να μου πείτε. 

Ρένα: Τα προς το ζην; 

 

 Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται το δικαίωμα της συνεντευξιαζόμενης για την επιλογή 

της να δημοσιευθούν ή όχι κάποιες από τις πληροφορίες που η ίδια μοιράζεται. Ωστόσο δεν 

επιθυμεί κάτι τέτοιο. 
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Συν: Ναι. 

Ρένα: Ε, μετά το τροχαίο.. είχα μια σύνταξη, η οποία με τα χίλια βάσανα την πήρα. Εεε 

παρόλο που είχα αρκετά ένσημα, είχα και ΙΚΑ τα οποία ούτε καν τα λαμβαναν.. τα λάβανε 

υπόψιν τους αλλά.. επειδή είναι.. εε.. διαδοχική η σύνταξη μου.. δηλαδή, επειδή είχα και 

ΤΕΒΕ και ΙΚΑ, με ασφαλίσανε τότε με τα ένσημα του.. ΤΕΒΕ παρόλο που το βιβλιάριό μου 

γράφει ΙΚΑ. Τώρα πως τα κάνουνε, πως έτσι πως αλλιώς δε ξέρω. Απλώς μου στείλανε μια 

απόφαση, που λέει ότι επειδή τα ένσημα ήτανε λέει.. γύρω στα.. χίλια και ήταν πιο λίγα από 

του ΤΕΒΕ, δεν λαμβάνονται υπόψιν τους. Δηλαδή πι.. ε.. στην ουσία πιστεύω ότι ούτε καν… 

τα λάβαν υπόψιν τους, απλώς με τα ένσημα του.. ΤΕΒΕ.. πήρα αυτήν την αναπηρική 

σύνταξη που την παίρνω από το.. ποια χρονολογία.. το ’94 έγινε το.. ατύχημα, έκλεισα το 

μαγαζί το ’98, από το ’98 και μετά.. Ε.. περνούσα κάθε.. εξάμηνο.. από… εε.. επιτροπές. 

Στην αρχή βέβαια για να μου δώσουνε τη σύνταξη πέρασα και από επιτροπή του ΙΚΑ, 

παρόλο που λέγανε ότι δε λάβανε υπόψιν τα ένσημα, και από επιτροπή του.. ΤΕΒΕ, διπλά. 

Δε ξέρω τώρα αν παίζουνε ρόλο αυτά..  

Συν: Αμέ! 

Ρένα: Εεεφ.. τελικά.. μετά από το εξάμηνο έγινε.. κάθε χρόνο, μετά γίνηκε κάθε τρία χρόνια, 

τελευταία έπρεπε λέει να προσκομίσω τα χαρτιά π.. παρόλο που έχω τόσα προβλήματα σ.. 

στα οστά μου, θεωρήσανε ότι.. γιατί.. απ’ ο, τι μου ‘πανε κάποιο… άτομο μέσα από κει, από 

το ΤΕΒΕ που είχαμε μια παραπάνω.. οικειότητα και με συμπαθούσε αρκετά, ότι είχανε πάρει 

μήνυμα από πάνω ότι θα ‘πρεπε να κόψουνε σε μεγάλο ποσοστό τις αναπηρικές. Εμένα η 

δικιά μου δεν ήτανε μαϊμού αναπηρική! Γιατί φαινότανε και από τις μαγνητικές, φαινόταν τα 

πάντα! Αν όντως είχα πρόβλημα, ή όχι. Αλλά όπως τους είπα: «Βρείτε μου μια δουλειά, που 

να μπορώ να την κάνω, κι εγώ ευχαρίστως θα δουλέψω! Εξάλλου», λέω, «φαίνεται κι από το 

παρελθόν μου αν ήμουν τεμπέλα ή όχι! Από τα ένσημά μου! Τις δουλειές μου!» Παρόλο που 

δε μου βάζανε οι εργοδότες μου όλα μου τα ένσημα. Που να β..; Όταν εε.. έχεις ανάγκη από 

δουλειά κι έχεις ανάγκη από λεφτά, δέχεσαι οποιαδήποτε συμφωνία. Εκεί που δουλεύεις 

τριάντα μέρες σου βάζουνε δεκαπέντε ένσημα! Αυτά τώρα να.. να λείπανε φερειπείν από τ.. 

από όλους μας, δε θα ‘χαμε προβλήματα! Αλλά όταν έχεις ανάγκη από δουλειά, τι να κάνεις; 

Κι εγώ με τρία παιδιά είχα.. φοβερή ανάγκη! Τι θα κα.. πω, όχι; Έτσι δεν είναι; 

Συν: Όντως.. 

Ρένα: Εε.. τι με ρώτησες; (γέλιο) 

Συν: (γέλιο) Για το πώς εξασφαλίζετε τα προς το ζην… 

Ρένα: Α! Λοιπόν… Τα προς το ζην τώρα, έχω μια σύνταξη η οποία είναι μαζί με το ΕΚΑΣ 

εξακόσα ευρώ, εε.. (καθάρισμα λαιμού) είχα κι από το τροχαίο.. εε.. σπατάλησα ορισμένα.. 

χρήματα κι έκαμα ένα σπίτι παρόλο που είχα σπίτι κι έμενα στο Ηράκλειο, έκανα ένα 

δεύτερο, επειδή τ.. το σπίτι στο Ηράκλειο που έμενα ήταν παλιό κι επειδή, από κάτω μένανε 

κι άλλοι οι οποία.. με στεναχωρούσε.. ε.. τα σχέδιά μου ήταν σε κάποια στιγμή, εφόσον 
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πάλιωνε, να ‘φευγα. Και να ‘φευγα κι από την πόλη που δε μ’ άρεσε. Ε, αυτό έγινε βέβαια, 

αλλά δεν τα χάλασα όλα τα χρήματα… (καθάρισμα λαιμού). Είχα αυτά τα χρήματα λοιπόν 

που μου απομείνανε από την.. αποζημίωση του τροχαίου. Ε.. εν τω μεταξύ τελευταία 

πούλησα και το σπίτι μετά που έχασα και το γιο μου… κι έτσι έχω εξασφαλίσει προς το ζην. 

Τίποτε άλλο; 

 

 Σε αυτήν την ενότητα η συνεντεύκτρια ρωτάει τη συμμετέχουσα για την οικονομικό 

τρόπο επιβίωσης της δεύτερης. Η ίδια σχολιάζει το σύστημα της ασφάλισης και την περιπέτεια 

της εξασφάλισής της αναπηρικής συντάξεώς της. Παρουσιάζει την εμπειρία του καθεστώτος 

της μη πληρωμής των τυπικών ενσήμων από τους εργοδότες αλλά και την αποδοχή της 

κατάστασης αυτής λόγω της ανάγκης για συντήρηση της οικογένειάς της. Ακόμα αναφέρει τα 

λόγια ενός εργαζόμενου σε ασφαλιστικό ταμείο, με τον οποίο είχαν αναπτύξει φιλική σχέση, ο 

οποίος της εκμυστηρεύτηκε ότι η έχει δοθεί εντολή άνωθεν για περιορισμό έκδοσης 

αναπηρικών συντάξεων. Η Ρένα υπερασπίζεται το αληθές της δική της περίπτωσης εφόσον, 

όπως η ίδια αναφέρει, το πρόβλημα της υγείας της αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Η εν λόγω ενότητα κλείνει με την αναφορά του ποσού 

της αναπηρικής συντάξεως και την κατασκευή της οικείας της με ορισμένα από τα χρήματα της 

αποζημιώσεως από το τροχαίο ατύχημα.  

 

Συν: Ωραία! Από τις ιατρικές επιτροπές που περνούσατε, τι εμπειρία έχετε; 

Ρένα: Τι εμπειρία.. Από τις επιτροπές.. Εε.. όταν ο γιατρός έχει πάρει μήνυμα από πάνω, από 

πιο ψηλά… και δεν εκπροσωπεί αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει, αν πραγματικά είναι 

άρρωστος ο ασθενής, θυμάμαι σε μια φάση, τις πρώτες πρώτες φορές που είχα πάει, επειδή 

δε θέλω να φαίνομαι αξιολύπητη, εγώ είχα πάει μακιγιαρισμένη, φτιαγμένη. με τα αρώματα 

μου, τα φρουφρου μου, γυρίζει και μου λέει αξέχαστα ο ένας ορθοπεδικός: «Κυρία μου τι 

ήρθατε να κάνετε;», λέω: «Να σας δω!», με κοιτάζανε καλά καλά! Λέω: «Θα δείτε», λέω, 

«τις εξετάσεις… θα δείτε», λέω, «το τι είναι, κι αν νομίζετε ότι ήρθα βόλτα να με διώξετε 

πίσω!». Αυτή ήτανε η απάντησή μου. Πριν μπω βέβαια μέσα με κοιτάζανε όλοι καλά καλά 

γιατί όλοι ήτανε με μπαστουνάκια, όλοι λέγανε: «Ω! Ω! Πονώ!». Ναι, κι εγώ πονούσα αλλά 

δε μ’ άρεσε να το λέω,, και να το φωνάζω μπροστά σε άλλους. Κι ούτε να με βλέπουνε, όπως 

τότε παλιά που φορούσα το νάρθηκα στο πόδι, και με κοιτάζανε αξιολύπητα, λες και ήμουνα 

δεν ξέρω κι εγώ, μια κακομοίρα! Δεν ήθελα εγώ κάτι τέτοιο, να.. να με λυπούνται, ποτέ δεν 

ήθελα να με λυπάται, κανείς! Και τώρα… Παρόλο και τότε π.. που είχα το μεγάλο μου 

πρόβλημα, τα μεγάλα μου ήτανε.. χειρότερα τα προβλήματα που είχα, πάλι δεν ήθελα να με 

λυπάται κανένας! Εε... όταν λοιπόν είδε τις.. είδε το χαρτί, όοολα όσα αυτά.. που έπ.., μου 

λέει: «Ζείτε», λέει, «ακόμα; Και με.. Πάθατε λέει σηψαιμία;». «Είδατε», του λέω, «γιατρέ ότι 

πρώτα έρχεται.. ότι λέτε πράγματα γιατί ήρθατε; Πρώτα θα.. και μετά! Επειδή δε μ’ αρέσει 

να με λυπάστε; Δηλαδή θα ερχόμουνα εδώ σαν την κακομοίρα, α, την κακομοίρα, και τι 
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έπαθε, και τι έτσι και να κλαίω και… Όχι, δεν είμαι τέτοιο άτομο. Εε.. Όταν λοιπόν, έχουνε 

πάρει.. αυτοί μηνύματα από πάνω ότι ξέρεις, «Κόψτε!», ακόμα και να υποφέρει κάποιος, 

πιστεύω ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους! Όλοι πιστεύω ότι είναι οι... σε θέσεις 

αρπαχτές! Τι σου δίνουνε, τι σου προσφέρουνε, αν κάνεις αυτό που σου λένε, αν δεν κάνεις 

αυτό φεύγεις και βάζουνε κάποιον άλλο. Αυτό έτσι πιστεύω, ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα, 

και πιστεύω ότι το λάθος, ότι όλο το σύστημά μας είναι λάθος. Απ’ όλες τις εντυπώσεις που.. 

έχω πάρει στη ζωή μου, στον κρατικό τομέα είναι όλα λάθος! Δυστυχώς! 

 

 Η συνεντεύκτρια ρωτάει τη συμμετέχουσα για την εμπειρία των εξεταστικών 

επιτροπών εγκρίσεως της αναπηρικής σύνταξης κι εκείνη αναφέρει το περιστατικό στο οποίο 

ένας εκ των γιατρών αναρωτήθηκε το λόγο της επίσκεψής της εφόσον η ίδια κάθε άλλο παρά 

ανάπηρη φαινόταν. Η Ρένα τονίζει ότι απεχθάνεται το συναίσθημα του οίκτου προς το 

πρόσωπό της και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο φροντίζει πάντα την εξωτερική της εμφάνιση. Η 

ενότητα αυτή κλείνει με τη συμμετέχουσα να τονίζει την αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 

και κατ’ επέκταση τη δυσλειτουργία ολόκληρου του κρατικού τομέα.  

 

Συν: Δηλαδή τι θα θέλατε να αλλάξετε εσείς; 

Ρένα: Εγώ; 

Συν: Αν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι ας πούμε τι θα ήταν αυτό; 

Ρένα: Πρώτ’ απ’ όλα την αξιοκρατία, σύμφωνα με την αξία του κάποιος να μπαίνει και όχι 

επειδή κάποιον ξέρει. Όχι γιατί κάνει ρουσφέτια. Είτε γιατί είναι κυβερνητικός, είτε μη, είτε 

γιατί κάποιος το έβαλε στη θέση. Όταν βλέπεις τώρα προέδρους εε.. σε νοσοκομεία και δεν 

έχουν καμία σχέση με την ιατρική! Τι σου λέει αυτό; Τι σου λέει αυτό; Που δεν είναι καν 

γιατρός! ‘Ντάξει, να γίνεις πρόεδρος ή οτιδήποτε γιατί με τα χρόνια, γιατί με αυτό που 

πρόσφερες, με την αξία σου, και όχι γιατί ξέρει τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε που είναι 

τώρα κυβερνητικός και όταν αλλάξει και μπει ο μπλε ή ο κόκκινος ή ο πράσινος θα έρθει και 

θα βάλει στη θέση σου κάποιον άλλο. Τι να αλλάξω; Τίποτα! Είμαι πενήντα χρονώ και 

δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλάζει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Δεν 

ελπίζω τίποτα! Εγώ να αλλάξω; Εγώ; Ναι.. Πως μπορώ να τ’ αλλάξω.. 

 

 Μετά από ερώτηση της συνεντεύκτριας η συμμετέχουσα σχολιάζει την έλλειψη της 

αξιοκρατίας στην Ελλάδα και φέρνει ως παράδειγμα το διορισμό των ανειδίκευτων με το 

αντικείμενο διοικητών των νοσοκομείων, σύμφωνα με το εκάστοτε υπερισχύον κόμμα κι όχι 

αναλόγως των προσόντων των ιδίων. Η απάντησή της τελείωνε με την υπογράμμιση της 

φθίνουσας πορείας των πραγμάτων και εκφράζει την έλλειψη ελπίδας από μέρους της ενώ 

τονίζει ότι η ίδια δεν έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σε οποιαδήποτε αλλαγή. 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

86 

Συν: Ιδανικά πως πιστεύατε.. πιστεύετε.. ότι θα μπορούσατε να περ.. μάλλον όχι, να σας 

περιθάλψουν στα νοσοκομεία εδώ στην Ελλάδα; Ποια θα ήταν η ιδανική περίθαλψη για σας; 

Στη δική σας την περίπτωση. 

Ρένα: Εε.. Ιδανική… Πρωτ’ απ’ όλα.. 

Συν: Αυτό που θα επιθυμούσατε εσείς για εσάς. 

Ρένα: .. να μη σε βλέπουνε σα τσέπη! Αυτό, τίποτε άλλο. Αυτό μου τα καλύβει όλα. 

Συν: Εννοείτε η συμπεριφορά.. η συμπεριφορά των… 

Ρένα: Ναι, θα πρέπει να δώσεις ακόμα και στο νοσοκόμο ή στη νοσοκόμα να σου κάνει την 

ένεση, όταν είναι μια νοσοκόμα και είναι για πόσους αρρώστους και θα.. και πονάς και 

φωνάζεις «Βοήθησέ με! Πονάω!», και.. κανείς δε σ’ ακούει αλλά άμα θα τους δώσεις το 

πεντοχίλιαρο… με το που φωνάζεις τρέχει, αυτό νομίζω δεν τα.. κλείνει όλα; Ο.. ο.. ο 

γιατρός πριν μπεις ακόμα να σου κάνει την επέμβαση, σου λέει, «Ε, μα ξε.. θα χρειαστεί και 

ο αναισθησιολόγος τόσα!». Ή θα στο πει η ιδιαιτέρα του, γιατί έχουν και ιδιαιτέρες. Λίγοι 

είναι αυτοί που… εξαιρούνται του κανόνα σε.. από αυτά που λέω εγώ. Είναι πολύ ελάχιστοι, 

και δυστυχώς με τα χρόνια χαλάνε κι αυτοί! Γιατί.. να το πω λογικά; Είναι μες στη διαφθορά, 

είναι δυνατόν να μην τους αγγίξει; Να μην τους αγγίξει τον ένα χρόνο, τον δυο. πέντε, δέκα 

χρόνια, κάποτε θα τους αγγίξει! Γιατί δε μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο αυτοί, όπως κι εγώ 

δε μπορώ να τον αλλάξω. 

Συν: Ακούγεται πάντως ότι αυτό συμβαίνει επειδή παίρνουν χαμηλούς μισθούς. Εσείς το 

πιστεύετε αυτό; Πιστεύετε ότι αν παίρναν υψηλότερους μισθούς να μην κάνανε.. να μην 

ζητούσαν τα «φακελάκια»; 

Ρένα: Ναι! Μα αυτό το ξέρανε από την.. αυτό το ξέρανε απ’ την αρχή, ήταν δικιά τους 

επιλογή. Ξέρουνε τους μισθούς κι επιλέγουνε. Αλλά ξέρουνε και τα φακελάκια. Τι, λοιπόν, 

από τα δυο επικρατεί; Έτσι δεν είναι; Πιστεύω ότι είναι δικιά τους επιλογή. Ξέρουνε λοιπόν 

ότι είναι χαμηλόμισθοι αλλά θα πρέπει να προσφέρουν έργο. Και το επιλέγεις! Οπότε γιατί 

να πρέπει να επιλέξεις μετά το φακελάκι; Οπότε εσκεμμένα το κάνεις γιατί ξέρεις ότι θα 

επιζήσεις και με το φακελάκι. Ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο ή ο.. όλα μαζί. Και μπαίνεις μες 

στη βρωμιά. Τι άλλο; 

 

 Στην παραπάνω ενότητα η Ρένα σε σχετική ερώτηση για το ιδανικό της περίθαλψης της 

ίδιας στην Ελλάδα, απαντάει ότι το παν για την ίδια είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς κι 

επαγγελματίες υγείας να μην ορίζουν σαν πρωταρχική προσδοκία το οικονομικό όφελος από 

τον ασθενή. Σε αυτό το σημείο η συνεντεύκτρια εγείρει το ερώτημα των χαμηλόμισθων 

επαγγελματιών το οποίο η Ρένα δεν αποδέχεται σαν άλλοθι για τα λεγόμενα «φακελάκια», 

εφόσον, όπως η ίδια ισχυρίζεται, οι ίδιοι γνωρίζουν εκ των προτέρων το ύψος των αποδοχών 

της εργασίας που επιλέγουν να ασχοληθούν.  

 

Συν: Μου είπατε ότι στην Αγγλία ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα εκεί.. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

87 

Ρένα: Ναι! 

Συν: ..απ’ ότι εδώ στο σύστημα υγείας. 

Ρένα: Εκεί δε λαδώνεις. Εκεί είναι.. πραγματικά πονάς και έχεις.. έστω αυτό το παγερό το 

βλέμμα, το ‘χεις… αυτό το εγγλέζικο το.. αλλά.. κι όμως, σε πονάνε πιο πολύ αυτοί! Σε 

καταλαβαίνουν πιο πολύ, σου στέκονται δίπλα! Εγώ στην Αγγλία, έκανα.. ένα ολόκληρο 

χειμώνα ξεκίνησα από.. εε.. τι ήτανε; Οκτώβριος; Που πήρα το τελευταίο charter; Και γύρισα 

Μάη. Κι έκανα φυσιοθεραπείες, και δεν πρόσφερα τίποτα απλώς επειδή είχα παντρευτεί 

Εγγλέζο! Στη χώρα μου, παρόλο που είχα ασφάλεια, πάνω από είκοσι φυσιοθεραπείες δε 

μπορούσα να κάνω, κι εγώ έπρεπε για χρόνια να κάνω φυσιοθεραπείες. Να τα βρω πού τα 

χρήματα τη στιγμή που δεν εργαζόμουνα; Όταν λοι.. το ίδιο μου το κράτος με πε.. με πετάει, 

δε μου δίνει σημασία, κι ένα ξένο κράτος επειδή απλώς παντρεύτηκα, και δεν του έχω 

προσφέρει μία δραχμή, προσφέρει τόσα πολλά, δεν είναι καλύτερα λοιπόν εκεί; Και όλα 

αυτά που έχω διηγηθεί, όλα αυτά που μου παρέχουν, τα.. παρέχανε, τα αντισυλληπτικά μου, 

το λεωφορειάκι να έρχεται να με παίρνει, να με φέρνει ενώ στην Ελλάδα πρέπει να παίρνεις 

ταξί! Γιατί δε μπορείς να οδηγείς όταν είσαι σακάτης! Είναι τόσα πολλά τα μειο.. τα 

μειονεκτήματα, εγώ πολλές φορές βλέπω ότι είμαστε τρι-το-κο-σμι-κοί, μετά που πήγα στην 

Αγγλία… στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για τη χώρα μου, και αναρωτιέμαι πως οι ξένοι 

έρχονται και μένουν εδώ! Αναρωτιέμαι! Λέω σε κάποια φάση που θα αρρωστήσουνε τι 

γίνεται; Πιστεύω ότι.. μετά που θα αρρωσταίνουν οι άνθρωποι θα ξαναγυρίζουν, θα 

φεύγουνε πίσω! Και δε θα ξαναγυρίζουνε. Δε ξέρω, έχω τη χειρότερη εικόνα. Απ’ όλες τις 

απόψεις. Για τη χώρα μου. Κάτσε να δω! Συγγνώμη που διακόπτουμε τώρα.. (χτυπάει το 

κινητό του δεύτερου γιου της και σηκώνεται για να απαντήσει καθώς ο ίδιος δεν βρίσκεται 

στο σπίτι) 

Συν: ‘Ντάξει, δεν πειράζει… 

(διακοπή τριών λεπτών) 

 

 Οι εντυπώσεις από την εμπειρία της περίθαλψής της στην Αγγλία είναι πολύ καλές 

και θέτει σε αντιπαράθεση την κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό χώρο. Σχολιάζει τη 

διαφορετική αντιμετώπιση των ειδικών, τις ιδιαίτερες παροχές και την απουσία της 

οικονομικής καταβολής για την απόλαυση αυτών. Τονίζει ότι στην Ελλάδα τα μειονεκτήματα 

είναι πάρα πολλά και χαρακτηρίζει τη χώρα τριτοκοσμική ενώ εκφράζει και την απορία για την 

επιλογή της Ελλάδας ως μέρος μόνιμης διαμονής ορισμένων μη Ελλήνων, όπως επίσης και την 

πεποίθησή της ότι σε περίπτωση ασθένειας των τελευταίων, οι ίδιοι θα αποχωρούν από τη 

χώρα οριστικά.  

 

Ρένα: Τι άλλο έχει, τελειώνουμε με τις ερωτήσεις; 

Συν: Δε θυμάμαι τώρα.. Εε.. ωραία.. Ε.. και.. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό 

που συμβαίνει στην Ελλάδα και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, δηλαδή, με την Αγγλία; Ποιοι 
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είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν το.. ελληνικό σύστημα και.. είναι έτσι, όπως.. λέτε 

εσείς τριτοκοσμικό; 

Ρένα: … Είναι πολύ δύσκολη.. 

Συν: Τι φταίει;  

Ρένα: Τι φταίει.. 

Συν: Κατά τη γνώμη σας, αν έχετε σκεφτεί κάτι. 

Ρένα: Πιστεύω, ναι.. πιστεύω ότι από την κεφαλή βρωμάει το ψάρι.. απλά λαϊκά. Όταν 

βλέπεις τους Υπουργούς που σου λένε που θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα.. αυτό τη διαφθορά, 

κι έτσι, κι αλλιώς και οι ίδιοι κατακλέβουνε και ρημάζουνε, τι θα κάνει ο απλός πολίτης; Εγώ 

πιστεύω ότι… από το κεφάλι ξεκινάει, δηλαδή από το.. από το.. από την εξουσία, ε.. όταν 

σου δίνουνε παραδείγματα.. κακά με αυτά που κάνουνε κι ο άλλος τι να κάνει; 

Συν: Δηλαδή πιστεύτε ότι δεν είναι.. ότι είναι θέμα της πολιτείας, του κράτους δηλαδή, των 

πολιτικών.. 

Ρένα: Και της νοοτροπίας μας που έχουμε μάθει έτσι. Για να αλλάξει τώρα όοολη αυτή η 

εικόνα, όλο αυτό το σύστημα… θα πρέπει να περάσουνε αρκετά χρόνια, να αλλάξει η 

νοοτροπία.. κάπως δύσκολο το βλέπω, ακατόρθωτο.. γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα 

τα παίρνει, και κάποιος που θα.. που έχει αυτό το.. αυτήν την αρρώστια τη μεταδίδει και σε.. 

στον άλλον και στον άλλον και στον άλλον. Είναι σαν το AIDS. Έτσι πιστεύω ότι είναι.. όλο 

αυτό το σύστημα. Μεταδοτικό! Θα πρέπει λοιπόν, όοολοι αυτοί που έχουνε κολλήσει με 

αυτήν την ασθένεια του AIDS.. να πεθάνουνε, και αν τα ν.. τα νέα παιδιά αυτά δεν τα έχουνε 

αγγίξει, όλη αυτή η βρωμιά, να ξεκινήσει πάλι από την αρχή μια καινούρια Ελλάδα, που 

πιστεύω ότι είναι κάπως πολύ δύσκολο.. γιατί όλο και κάτ.. και κάποια απομεινάρια θα 

‘χουνε που θα μολύνουνε πάλι, θα ‘χουνε μείνει κάποια απομεινάρια. Δε ξέρω, ακούγομαι 

πολύ απαισιόδοξη.. 

 Συν: (γέλιο) 

Ρένα: .. αλλά.. δυστυχώς έτσι είναι. Τι άλλο;   

 

 Με τα παραπάνω λόγια η συμμετέχουσα εκφράζει τη γνώμη της σε σχέση με τους 

λόγους που επικρατεί η αναφερόμενη από την ίδια κατάσταση του ελληνικού συστήματος υγείας 

και καταλήγει στους διεφθαρμένους πολιτικούς και στη γενικότερη νοοτροπία των Ελλήνων οι 

οποίοι λειτουργούν πάνω από όλα σύμφωνα με το οικονομικό συμφέρον ενώ παρομοιάζει την 

τελευταία σαν άκρως επικίνδυνη μεταδοτική ασθένεια.  

 

Συν: Ε.. είπατε.. (καθάρισμα λαιμού) βασικά παρουσιάσατε μια διαφορά μεταξύ της 

συμπεριφοράς των επαγγελματιών υγείας στην Αγγλία και στην Ελλάδα, ότι ήτανε.. ότι 

ήτανε πιο.. ζεστοί οι.. Άγγλοι ας πούμε από τους Έλληνες. Πιστεύετε ότι είναι και θέμα 

εκπαίδευσης; Δηλαδή του πως τους εκπαιδεύουν; 
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Ρένα: Σε αυτό δε ξέρω να.. να απαντήσω γιατί δεν έχω δει.. το πώς τους εκπαιδεύουνε. Εγώ 

είδα απλώς μια συμπεριφορά. Τώρα από πού βγαίνει αυτή η συμπεριφορά, αν είναι από 

εκπαίδευση, αν είναι απ’ το χαρακτήρα τους, ε.. φ.. δε μπορώ να ξέρω. Εεε.. αυτό που μπορώ 

να ξ.. να πω ας πούμε, είναι ότι πολλά παιδιά δίνουνε σε κάποιο.. θέλουν να γίνει..νε.. ε.. τσ.. 

φυσιοθεραπευτές, δίνουν στον τομέα αυτό δεν περνάνε, περνάνε σε κάποιον άλλον και πάνε 

κι επιλέγουνε κάτι άλλο. Ίσως αυτό το άλλο που επιλέγουνε να το κάνουνε αλλά αυτό που 

θέλανε πραγματικά δεν το κάνανε ποτέ.. 

Συν: Μμμ.. 

Ρένα: Κι όταν κάνεις κάτι που δεν το αγαπάς, απ.. απλώς γιατί εκεί πέρασες, εκεί.. και τι να 

‘κανες, όταν δεν.. δεν περάσεις.. αυτό που αγ.. να κάνεις αυτό που αγαπάς δεν αποδίδεις! 

Εεε.. κι εγώ στη δουλειά που έκανα, την αγαπούσα! Έδινα όλο το μεράκι μου, όλη μου τη 

φαντασία, αν έκανα κάτι άλλο, φερειπείν να πλένω.. να ήμουνα λαντζέρα, όπως ξεκίνησα… 

ε.. θα τα ‘πλενα βέβαια καλά τα πιάτα αλλά δε θα τα ‘πλενα με ό.. με.. με διάθεση, με όρεξη.. 

γιατί.. έπρεπε να την κάνω αυτήν τη δουλειά για να την κρατήσω! Πιστεύω το ολ.. όλοι οι 

άνθρωποι ο.. αν κάνουνε μια δουλειά που αγαπάνε αποδίδουνε, εάν την κάνουνε γιατί έτσι 

έτυχε, αυτή η δουλειά έτυχε, δεν πιστεύω ότι έχουν την ίδια απόδοση. Δεν ξέρω αν κα.. αν το 

καλύβει.. 

Συν: Όχι, μια χαρά.. Ωραία..  

Ρένα: Ναι; 

 

 Σε αυτό το σημείο η Ρένα καλείται να απαντήσει στους λόγους ύπαρξης σημαντικής 

διαφοράς κατά τα λεγόμενά της μεταξύ των Άγγλων και των Ελλήνων επαγγελματιών και λέει 

ότι πιθανόν να αφορά τις συνθήκες επιλογής επαγγέλματος που επικρατούν στην Ελλάδα κατά 

τις οποίες οι νέοι δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις την ευκαιρία να εργαστούν στον τομέα που 

επιθυμούν οπότε και καταλήγουν να εργάζονται σε τυχαίες θέσεις ώστε να εξασφαλίζουν τα 

προς το ζην. 

 

Συν: (γέλιο).. Ωραία.. ε.. (καθάρισμα λαιμού).. Να το.. για να το δω λιγάκι.. Ωραία.. Ε.. Για 

σας τι σημαίνει αποκατάσταση.. του ασθενή; Ας πούμε, ε.. εσείς εδώ στην Ελλάδα τι 

εμπειρία είχατε, τι.. ε.. για τις φυσιοθεραπείες ας πούμε, που είπατε, είχατε μόνο.. 

μπορούσατε να κάνετε μόνο είκοσι, τις είχατε κάνει αυτές τις είκοσι τις φυσιοθεραπείες; 

Ρένα: Βεβαίως! Τις έκανα. 

Συν: Ωραία.. 

Ρένα: Από κει και πέρα.. μετά τις είκοσι δε μπορούσα ακόμα να περπατήσω. Δε μπορούσα 

να κάνω τίποτα. Εεε.. τότε οοοο… ο ορθοπεδικός μου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί έμενα τότε 

στον Άγιο Νικόλαο, μου λέει., «Χρει.. Πρέπει να κάνεις συνεχώς φυσιοθεραπείες απ’ το 

ταμείο σου δε σε καλύβει, θα πρέπει να τις πληρώνεις!». Γι’ αυτό αναγκάστηκα κι έφυγα και 

πήγα στην Αγγλία. Γιατί τ.. εε.. μου είπανε ότι εκεί δεν πληρώνω τίποτα. Αναγκαστικά π.. 
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εε.. σ.. έφυγα και πήγα Αγγλία αλλά έπρεπε να ξαναγυρίσω, να πάω στη δουλειά μου. 

Έπρεπε να γυρίσω.. το Μάιο να ανοίξω το μαγ.. να είμαι στο μαγαζί, ότι μπορούσα να 

κάνω… εε.. α.. εάν φερειπείν. είχα κάποια βοήθεια, δε.. δε.. δε θα χρειαζόταν να παρατήσω 

τις φυσιοθεραπείες μου, να ξαναγυρίσω στο μαγαζί αν είχα το προ.. το προ.. τα.. τα προς το 

ζην τότε. Είχα πολλές υποχρεώσεις, έπρεπε να γυρίσω, έπρεπε να είμαι εδώ! Εεε… η 

ερώτηση τώρα ήταν ακριβώς.. το πώς.. σε αφήνουνε μετά από ένα τροχαίο, οι.. οι β.. το πώς 

σε βοηθάει το κράτος μας; 

Συν: Ναι. Ακριβώς. 

Ρένα: Μα ποιο κράτος; Και ποιο ενδιαφέρον για το.. υπάρχει; Τίποτα δεν υπάρχει! Έχεις 

χρήματα πληρώνεις, γίνεσαι περδίκι! Γιατί.. όλοι όσοι έχουνε χρήματα μπορούν να 

πληρώνουνε τις φυσιοθεραπείες τους, να κάνουνε την αποκατάσταση και να μην.. και να 

ξαναβγούνε πάλι, αν γίνεται βέβαια με τόση μεγάλη ζημιά, να είναι χρήσιμοι πολίτες. Όταν 

βλέπεις ο άλλος κι είναι σακάτης, χρειάζεται το ένα, χρειάζεται το άλλο αλλά θα πρέπει να 

βάλει το χέρι στη τσέπη, και δεν υπάρχουνε, τι θα κάνει ο άνθρωπος; Μια ζωή θα μείνει 

σακάτης! Εδώ μου είπανε, αξέχαστα τότε που είχα πέσει πάλι ξανά διότι είχα αστάθεια στα 

πόδια μου, το ’94 έγινε το τροχαίο, το ΄98 πέφτω, έσπασα.. ε.. τις.. τους δυο αστραγάλους 

μου, τη φτέρνα πίσω, μου βαλ.. έχω μέταλλα τα οποία τα έχω βάλει από.. δεν τα ‘χω βγάλει, 

τα έχω ακόμα μέταλλα στο πόδι, εε.. και μου ‘χανε γυψώσει και το πόδι στην πάνω μεριά. 

Όταν λοιπόν, ε.. μου ‘βαζαν το γύψο, μου ‘λεγε ο.. το παιδί που έβαζε το γύψο, «Άντε 

τυχερή! Σου βάλαμε και τον καλό!» 

Συν: (γέλιο) 

Ρένα: ..λέω «Τι καλό; Έχει¨, λέω, ποιότ.. ποιότητες - ποιότητες;», λέει «Ναι, αυτό είναι», 

λέει, «για τους δημοσίους!». Εγώ όταν τ’ άκουσα αυτό.. αφηνίασα! «Δηλαδή.. για τους 

δημόσιους υπαλλήλους βάζουνε άλλο γύψο και για.. για.. μας της δεύτερης, τρίτης 

κατηγορίας βάζετε άλλο;». Έτσι ακριβώς του ειπ.., λέει, «Ναι», λέει «ναι, το φτηνό», λέει, 

«που είναι θεόβαρος, δε μπορείς να σηκώσεις το πόδι σου.. απ’ το βάρος!». Αυτό στο Δ.. 

(νοσοκομείο), αυτό στο.. στο  Δ.. Νοσοκομείο! Ρε Κική! Λοιπόν τι μου λες τώρα; Ε.. Τέτοιες 

ερω..τήσεις με εκνευρίζουνε! Δεν… γιατί θυμάμαι και δε θέλω να θυμάμαι. 

Συν: Οπότε πιστεύτε ότι θα ‘πρεπε πρωτ’ απ’ όλα να φέρονται το ίδιο..  ισάξια τελοσπάντων 

σε όλους τους ασθενείς.. 

Ρένα: Ακριβώς! Ο άρρωστος είναι άρρωστος, δεν έχει σημασία αν εγώ είμαι.. διευθυντής 

τράπεζας.. κι ο.. το παιδί, του αλλουνού, το δεκαπεντάρι, το.. δέκα.. δέκα χρονώ ή οχτώ 

χρονώ ή είκοσι χρονώ παληκάρι, επειδή δεν εργάζεται, επειδή είναι ένα τίποτα, θα πρέπει να 

το αφήσεις στα αζήτητα; Έτσι είναι! Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος! Δε ξέρω αυτός ο.. 

όρκος που παίρνουνε, τι ακριβώς λέει..  

Συν: ..του Ιπποκράτη..  
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Ρένα: ..ότι αναλόγως.. αναλόγως το τι πληρώνεις; Έτσι λέει ο όρκος; Έχεις και τη 

μεταχείριση; Αναλόγως πόσα παίρνει το κράτος πρέπει να έχεις και την ίδια μεταχείριση; Θα 

‘θελα να τον διαβάσω αυτόν τον όρκο να δω τι ακριβώς λέει.. 

Συν: Οπότε εσείς μετά που χτυπήσατε και κάνατε τις φυσιοθεραπείες και αυτά, τι άλλο θα 

θέλατε (καθάρισμα λαιμού) να σας παρέχει το κράτος για να.. αποκατασταθείτε σωστά, να 

ενταχθείτε πάλι.. σαν.. πολίτης ενεργός..  

Ρένα: Αυτό που ήθ.. 

Συν: ..που μπορεί να εργάζεται και τα λοιπά; 

Ρένα: ..ναι, αυτό που ήθελα εγώ ήταν τουλάχιστον να μου κάλυβε τις φυσιοθεραπείες, να 

μου κάλυβε τ.. αυτά που είχα πρώτα.. πρώτη ανάγκη! Τα χ.. τα.. τα φάρμακά μου να μην 

πληρέμαι.. πληρώνω συμμετοχή καθόλου, εε.. τις φυσιοθεραπείες που χρειαζόμουνα… το 

ποσοστό αναπηρίας που είχα εκείνη την εποχή π.. εφόσον δε μπορούσα να εργαστώ… κάτι 

περισσότερο πάντως! Έστω τις φυσιοθεραπείες! Έστω αυτό! Κι όμως το χρειάστ.. χρόνο 

χρειαζόμουνα για να γίνω καλά! Να σταθώ στα πόδια μου! 

Συν: Τότε πως εξασφαλίζατε πάλι τα προς το ζην αφού δεν είχατε κάποιο.. εισόδημα; 

(καθάρισμα λαιμού) Δηλαδή.. 

Ρένα: Με είχε βοηθήσει η.. η πεθερά μου. Η Εγγλέζα… μου είχε δώσει χρήματα. Είχα και 

κάποιες αποταμιεύσεις… από το μαγαζί,  τα οποία τα ‘χανε πάρει δανεικά και μου τα 

επιστρέψανε φυσικά, με τον τρόπο το να με ταΐζουνε, τελοσπάντων… Δε θέλω να.. Ασ’ το.. 

Συν: Οπότε από γνωστούς και φίλους και οικογένεια και τα λοιπά τέλος πάντων.. 

Ρένα: Ακριβώς! 

Συν: Ωραία.. Μμμ,.. τώρα αποσυντονίστηκα λίγο.. Πιστεύετε ότι υπάρχουν θετικά στοιχειά 

στο ελληνικό σύστημα υγείας; Και ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη σας; 

Ρένα: ..θετικά στοιχεία.. Υπάρχουνε.. και θετικοί άνθρωποι και αρνητικοί. Δυστυχώς να πω 

ότι το ενενήντα πέντε τοις εκατό είναι οι αρνητικοί που θα πνίξουν και το πέντε τοις εκατό; 

Ένα πέντε τοις εκατό τι να σου κάνει; Να αλλάξει το ενενήντα πέντε τοις εκατό; Αυτή είναι 

η απάντηση μου… 

Συν.: Κι αυτό το πέντε τοις εκατό τι καλό έχει κατά τη γνώμη σας; (Καθάρισμα λαιμού) 

Ρένα: Τι καλό έχει; Πιστεύω ότι θέλει να.. να προσφέρει έργο απ’ όλες τις.. είναι άνθρωποι 

με φιλότιμο, άνθρωποι.. που θέλουν να προσφέρουν έργο αλλά οι υπόλοιποι τους πνιγούνε, 

δεν τους αφήνουνε. Γιατί όλοι, οι περισσότεροι Έλληνες όταν φεύγουν στο εξωτερικό 

γίνονται μεγάλοι; Γιατί στο εξωτερικό δεν τους πνιγούνε. Ακούς στην Αμερική ο τάδε και 

είναι Έλληνας. Ακόμα και ο Παπανικολάου δεν ήταν στην.. στην Αμερική; Γιατί πήγε στην 

Αμερική και δεν έκατσε στην Ελλαδίτσα; Κι ακόμα και τώρα, υπάρχουν τόοσοι πολλοί, 

Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία.. γιατί όλοι επιτυχαίνουνε στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα; 

Αν μου.. θα μου απαντήσετε κι έμενα σε αυτήν την ερώτηση.. 

Συν.: (γελιο..) Ίσως δεν έχουν ευκαιρίες; Αξιοκρατικά τουλάχιστον να πετύχουν στην 

Ελλάδα; 
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Ρένα.: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως! Είναι αυτό που είπα προηγουμένως.. Δε σε 

αφήνουνε, σε πνίγουνε! Δεν ε.. δε σ’ αφήνουνε.. να κάνεις αυτό που πραγματικά που ξέρεις, 

αυτό που θες… Τι άλλο; 

Συν.: (γέλιο..) 

Ρένα: Με αγχώνει, δεν ξέρω.. 

Συν.: Γιατί; Χαλαρά, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε.. τι ήθελα να πω.. Α.. για τις υπηρεσίες 

εκεί πιστεύετε ότι είναι λάθος, ότι κάτι θα έπρεπε να αλλάξει; Στο νοσοκομείο ας πούμε; 

Από την εμπειρία σας.. 

Ρένα: Στα νοσοκομεία μας; 

Συν.: Ναι.. 

Ρένα: Τα πάντα πρέπει να αλλάξουνε, όπως είπα και προηγουμένως, όταν θα πρέπει να 

πληρώσεις τη νοσοκόμα για να τρέχει όταν θα ζητάς βοήθεια, όταν θα πρέπει να πληρώνεις 

το γιατρό ει.. ειδάλλως θα είσαι στο κρεβάτι εκεί και.. και η εγχείρηση σου θα αναβάλλεται 

και θα αναβάλλεται και θα αναβάλλεται, και με το που θα του δώσεις τα χρήματα την 

επαύριο αμέσως το πρωί.. σε βάζει αμέσως στο χειρουργείο. Όπως είπα και προηγουμένως, 

τα πάντα.. τα πάντα θα πρέπ.. όταν θα.. τις θέσεις των.. πρώτος επιμελητής και δεύτερος 

επιμελητής και όλα αυτά ε.. είναι άτομα που δεν έχουνε ανέβει λόγω του ότι.. γιατί κάνουνε 

καλή δουλειά! Να ανεβαίνουνε τα σκαλοπάτια λόγω.. από τις εγχειρήσεις.. το ποσοστό των 

εγχειρήσεων, των επιτυχιών που είχανε αλλά γιατί.. ξέρουνε το.. τον πρόεδρο του 

νοσοκομείου και του ανεβάζει τη θέση! Όπως το είπα και προηγουμένως, τα πάντα είναι 

σάπια! Θα πρέπει τα.. όπως λέω πολλές φορές ότι στη βουλή θα πρέπει να ρίξουνε μία ε.. μια 

βόμβα, να τους ανατινάξουνε όλους για να ξαναρχίσει πάλι το σύστημα καθαρό, οι.. οι 

πολιτικοί μας να είναι καθαροί γιατί ο ένας μολύνει τον άλλο, πιο.. ποιος θα κλέψει τα πιο 

πολλά! Το ίδιο γίνεται και στα νοσοκομεία! Δε βλέπω καμία καλυτέρευση, μόνο όπως είπα, 

να ανατιναχτούνε όλα, να καταστραφούνε όλα και να ξαναγίνουν όλα από την αρχή. 

Συν.: Δηλαδή πιστεύτε ότι αν παίρναμε αυτούς τους επαγγελματίες υγείας, τους 

μολυσμένους που λέτε σε εισαγωγικά, και βάζαμε κάποιους άλλους αλλά διατηρούσαμε όλα 

τα υπόλοιπα, θα λειτουργούσε ιδανικά το σύστημα ή έστω πιο.. αποτελεσματικά; 

Ρένα: Εάν διώχναμε τους μολυσμένους και βγάζαμε καθαρούς.. φτάνει να τους 

απομονώναμε τελείως, να μην έχουν καμία επαφή.. Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάζανε πολλά 

πράγματα. Όταν υπάρχουν νοσ.. ε.. μηχ.. μηχανήματα στα νοσοκομεία που δε λειτουργούνε.. 

ε… όπως αξονικούς.. τομογράφους που ακούω.. ε.. γιατί δεν υπάρχει λέει άνθρωπος να το 

χρησιμοποιήσει.. ε.. δεν υπάρχει τιπ.. βασικά δεν υπάρχει οργάνωση.. 

Συν.: Α, είναι και θέμα οργάνωσης, λοιπόν, δηλαδή.. 

Ρένα: Ναι, έτσι πιστεύω. Όλο μαζί, όλα πακέτο πάνε.. Δε νομίζω ότι έχω τίποτε άλλο για να 

το καλύψω, όπως.. ναι.. τα είπα.. 
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Συν.: Κάτι άλλο που να σας έχει μείνει έτσι έντονα, σας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση 

και να έχετε σκεφτεί γιατί συμβαίνει έτσι και να μην το κάνουν έτσι ας πούμε αφού είναι 

τόσο απλό.. στα νοσοκομεία.. 

Ρένα: Κουράστηκα, όχι κουράστηκα να τα σκέφτομαι όλα αυτά, το γιατί να γίνεται αυτό ενώ 

θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα πρέπει να τσακώνεσαι συνέχεια. Σταμάτησα, λοιπόν, να 

αναρωτιέμαι. Αναρωτιέσαι.. όταν είσαι.. στα είκοσι πέντε σου, στα τριάντα σου, όταν 

αρχίζεις και ζεις τον κόσμο μετά.. μετά από μια ορισμένη ηλικία και πέρα κουράζεσαι! Γιατί 

τα αντιμετωπίζεις συνεχώς. Δεν αναρωτιέσαι πια! Λες ότι έτσι είναι το σύστημα, τελείωσε, ή 

το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι! Ξέρω ότι θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, ξέρω ότι θα πρέπει 

να πληρώσω το φακελάκι, οπότε εφόσον είναι.. το ξέρεις! Είναι δεδομένο! Ξέρεις ότι 

χρειάζεσαι τόσα για τη νοσοκόμα, τόσα για το γιατρό, τόσα για το ένα, τόσα για το άλλο. 

Δεν.. δεν.. δεν.. πας, τα ξέρεις. Δεν.. δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό νομίζω.. 

Συν.: Ωραία, ‘νταξει.. 

Ρένα: Τελειώσαμε; 

Συν.: Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα.. 

Ρένα: Ωχ.. 

Συν.: (γέλιο) Οπότε έχουμε καταλήξει ότι οι άνθρωποι, ε.. οι επαγγελματίες υγείας είναι 

κυρίως το πρόβλημα στο ελληνικό σύστημα υγείας, και η οργάνωση αντιμετωπίζει κάποια 

προβλήματα.. κι αυτό που θέλετε να αλλάξει είναι η νοοτροπία ας πούμε, κυρίως.. 

Ρένα: Ναι, η νοοτροπία. Η νοοτροπία… Η νοοτροπία είναι σε όοολους τους τομείς, η 

νοοτροπία το πώς οδηγείς, την παιδεία που έχεις. Όλα μαζί είναι, είναι.. είναι ένας κύκλος 

όλα! Όλα είναι τόσο λάθος! Το πώς οδηγείς και βλέπεις τη γάτα και πατάς.. αντίς να πατάς 

φρένο, πατάς γκάζι να τη σκοτώσεις! Ή το σκύλο! Είναι τόσα πολλά.. που είναι λάθος, που.. 

πας και βάζεις κόλλα για να πιάσεις το καημένο το πουλάκι που κελαηδάει τόσο όμορφα να 

το βάλεις στο κλουβί να το φυλακίσεις. Όταν λέμε για νοοτροπία πιστεύω ότι.. παίζει.. ο 

ψυχικός κόσμος του καθενός μας. Του πως θα τον κρίνει, του πως μπορεί και κοιμάται τα 

βράδια μετά που κάνει, τα θετικά η τα αρνητικά. Εε πιστεύω ότι.. αυτά είναι γονίδια.. τα 

οποία μεταλλάσσονται; Δε ξέρω γιατί αλλάζει ο άνθρωπος και γίνεται έτσι.. εγώ βασικά δε 

θα μπορούσα ποτέ να αλλάξω. Δε θα πάψω ποτέ να λυπάμαι για το πουλάκι που πάει και 

κολλάει στην κόλλα που βάζει ο άλλος, και το φυλακίζει, και ψοφάει, δε θα πάψω ποτέ.. να 

λυπάμαι όταν βλέπω μία γάτα σκοτωμένη στο δρόμο που ανατριχιάζω, εε.. δε θα πάψω ποτέ 

να λυπάμαι για τα αδέσποτα σκυλιά, δε θα πάψω ποτέ να πονάω για ένα νεαρό που 

σκοτώθηκε ή που έμεινε σακάτης, δε.. δε θα πάψω να στεναχωριέμαι για τα παιδιά που 

παίρνουν ναρκωτικά… Όλα αυτά με στεναχωρούνε κι έλεγα καλύτερα να είμαι εγώ έτσι ή 

έπρεπε να είμαι σαν τους άλλους; Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση.. 

Συν.: Για σας τι σημαίνει ποιότητα υπηρεσιών υγείας, δηλαδή.. οι υπηρεσίες υγείας να 

προσφέρουνε ποιοτικά ο, τι έχει η καθεμία ας πούμε. 
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Ρένα: Ποιότ.. ποιότητα.. υπηρεσιών.. όταν βλέπεις ότι.. είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ..θεοί 

αλλά όταν βλέπεις το άλλον και προσπαθεί να σε κάνει καλά, υπάρχουν και αποτυχίες, αλλά 

τον βλέπεις και προσπαθεί, και χωρίς χρήματα.. γιατί δεν ξέρεις τι να πληρώσεις ένα.. ένα 

σοβαρό κεφάλαιο και παραμείνεις άρρωστος; Πιστεύω τώρα ότι δεν είμαι η κατάλληλη να 

πω τώρα για την ποιότητα. Ποια ποιότητα; Εγώ τα βλέπω όλα σαν ένα κεφάλαιο, σαν ένα.. 

σαν.. πόσα πλέρωσες, και πολλές φορές λένε, «Ε, πλέρωσες λίγα, μμ, δε θα σου δώσει 

σημασία.. Έπρεπε να δώσεις παραπάνω.» Μα και άλλοι που δώσαν παραπάνω δεν τους είδα 

καλύτερα! Δεν ξέρω.. δε ξέρω τι ακριβώς πρεπ… 

Συν.: Εε, εσείς ο,τι σκέφτεστε, είπατε ας πούμε ότι ο άλλος χρειάζεται να προσπαθεί. Κάτι 

άλλο στην ποιότητα αφορά το καθαρό νοσοκομείο για εσάς; Ή το να νοιάζονται οι 

νοσηλεύτριες περισσότερο; 

Ρένα: Όλα μαζί.. όλα μαζί.. κι ένα καθαρό νοσοκομείο, όπως θυμάμαι στο Α..  όταν ήμουνα, 

και δε μπορούσα κιόλας να  κουνήσω το κρεβάτι μου.. Αντίς για να κοιμάμαι κανονικά όπως 

κοιμόντουσαν εγώ κοιμόμουνα ανάποδα. Γιατί στο.. το κεφάλι μου ήταν στο ντουβάρι και 

ήταν η μαμά κατσαρίδα με τα κατσαριδάκια στο ντουβάρι και κάνανε παρέλαση! Μετά μου 

φέρνανε το φαγητό να φάω! Ε, μπορούσες να φας; Όταν ξέρεις ότι.. ε.. τα μαγειρεία ήταν 

στο υπόγειο και ξέραμε ότι η φωλιά.. οι φωλιές των κατσαριδών είναι στα υπόγεια, που είναι 

και τα σιφόνια, μπορούσες να φας; Δε μπορούσες να φας.. Και δεν είχα και τα πόδια μου να 

το βάλω στα πόδια που δε μπορούσα τις κατσαρίδες με τίποτα! Λοιπόν, είναι σαν να.. το 

λέω, είναι ένα σύστημα το οποίο βρωμάει! Μπορεί οι κατσαρίδες να έχουν μεταφέρει κάποιο 

ιό, ξέρω ‘γω; 

Συν.: (Γέλιο). Σωστά.. 

 Μέσα από την συγκεκριμένη μαρτυρία λοιπόν διαφαίνεται η αγανάκτηση κάποιου που 

έρχεται ``αντιμέτωπος`` με το ελληνικό σύστημα υγείας. Τα φακελάκια και η ακαταλληλότητα 

του προσωπικού (είτε λόγω γνώσεων είτε λόγω ευαισθησίας) φαίνεται να είναι κάτι δεδομένο 

το οποίο πια οι πολίτες το δέχονται αβίαστα καθώς έχουν κουραστεί από την χρόνια 

στασιμότητα ενός ``μολυσμένου`` συστήματος.  

    Η Ρένα μοιάζει να αναζητά μια αλλαγή της νοοτροπίας μας σαν χώρα γενικότερα, μια 

αλλαγή από τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Μόνο έτσι κατά την γνώμη της θα αλλάξει και 

το σύστημα υγείας, καθώς δεν είναι το μόνο που νοσεί σε αυτήν την χώρα, αλλά αποτελεί μέρος 

του διεφθαρμένου συστήματος ολόκληρης της κοινωνίας.  

   Αν κάποιος αναλογιστεί το κόστος που έχει η ανασφάλεια που δημιουργείται από το ίδιο 

το σύστημα υγείας στον πολυτραυματία - ασθενή θα διαπιστώσουμε ότι από την μία 

πολλαπλασιάζει την ανασφάλεια του για την πορεία της υγείας του και ταυτόχρονα την 

επιδεινώνει. Ο πολυτραυματίας – ασθενής εισερχόμενος στο ελληνικό σύστημα υγείας έχει να 

σκεφτεί εκτός από το πώς θα ανταποκριθεί καλύτερα στην θεραπεία και το πώς θα εξασφαλίσει 

και το απαραίτητο χρηματικό ποσό που θα του επιτρέψει μια αξιοπρεπή και άμεση διευθέτηση 

των ιατρικών εξετάσεων του.  
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    Τέλος η ανάρρωση και η καλή ψυχολογία του ασθενούς επηρεάζονται και από την 

έλλειψη καθαριότητας στους χώρους των νοσοκομειακών ιδρυμάτων που τους δημιουργούν 

ανασφάλεια ακόμα και στο να τραφούν. 

 

Ρένα: Τι άλλο; 

Συν.: Εε.. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε εσείς ότι βοηθάνε έναν ασθενή, οποιοδήποτε ασθενή 

να θεραπευθεί; 

Ρένα: Μμ.. Ποιος παράγοντας.. ο βασικότερος για μένα έπαιξε.. ο ψυχολογικός. Το πώς θα 

μπει μέσα ο γιατρός, «Τι κάνεις;», θα σε ενθαρρύνει, θα σου πει, «Προσπάθησε!», ειδικά 

όταν είσαι νέος αλλά ακόμα και μεγάλος να είσαι, πιστεύω ότι.. με το πώς θα σου 

συμπεριφερθεί η νοσοκόμα, ο γιατρός με το ζεστό βλέμμα με το.. με την καλή κουβέντα 

πιστεύω ότι.. είναι πρώτος παράγοντας, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μένα. όπως όταν 

ήμουνα αξέχαστα στο Ε.. (νοσοκομείο), η φυσιοθεραπευσ.. η φυσιοθεραπεύτρια που 

ερχότανε και μου έκανε φυσιοθεραπεία.. «Τι προσπαθείς και προσπαθείς; Δεν πρόκειται να 

ξαναπερπατήσεις!». Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ! Με σκότωσε! Όταν λοιπόν 

έμενα στον Άγιο Νικόλαο, στου πατέρα μου που ερχόταν κάποιος ορθοπεδικός εκεί και μου.. 

μου είπε, «Θα ξαναπερπατήσεις! Μαζί μου βέβαια κι ο ορθοπεδικός μου ο… ξεχνάω το 

όνομά του.. Κ… τότε, μου λέει «Ειρήνη, είσαι νέος άνθρωπος, έχεις δύναμη, έχεις παλέψει 

πολλά εφόσον πάλεψες τόσα, θα το παλέψεις κι αυτό, θα σηκωθείς! Και να σου πω και κάτι; 

Αν δεν σηκωθείς και δεν περπατήσεις μετά από τις.. από τις φυσιοθεραπείες που θα πω στον 

ορθοπεδικό να σου κάνει, θα σου δώσω το πτυχίο μου να το κάψεις!» Αυτό μόνο που μου 

είπε, ήτανε όχι τονωτική ένεση, μου έδωσε την ελπίδα ότι μπορώ να ζω.. κάτι που μου το 

πήρε η άλλη, στο  Ε.. (νοσοκομείο)! Λέω, «Γιατί να ζω; Δε θα μπορώ να περπατώ! Θα 

επιβαρύνω! Του πάντες! Τα πάντα!». Όντως, αυτός ο γιατρός, μετά από αρκετές 

φυσιοθεραπείες που είχα κάνει, δε μπορώ να πω ότι έτρεχα, δε μπορώ να πω ότι.. αλλά 

αισθάνθηκα και μπορούσα και πήγαινα στην τουαλέτα τουλάχιστον! Πιστεύω ότι παίζει 

σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου, ο.. ο ψυχολογικός του κόσμος, πόσο 

ανεβασμένος είναι.. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη δύναμη μέσα μας.. την οποία την αντλούμε 

από τη ψυχολογία μας. Κι αυτά τα λέω από προσωπική πείρα, τότε ήθελα να.. να περπατήσω, 

να .. να κάνω ότι έκανα και πριν και περισσότερα, είδα.. πράγματα που δεν τα είχα δει ποτέ, 

δεν τα είχα προσέξει γιατί με έτρωγε το άγχος της δουλειάς, η ρουτίνα του κ.. η καθημερινή, 

τα πως να βγάλεις τα προς τον ζην, το πώς να μεγαλώσεις τα παιδιά.. αλλά μετά το.. τροχαίο 

που έπαθα, είδα πράγματα.. με άλλο μάτι, το πράσινο το είδα πράσινο, ότι ήταν πραγματικά 

τόσο όμορφο, τα πουλιά που κελαηδούσαν τόσο όμορφα, είδα πολλά πράγματα που.. που δεν 

τα είχα δει πριν… την αξία τους, την πραγματική αξία.. της ζωής.. εεφ.. αυτά.. 

Συν.: Άλλος παράγοντας εκτός από το ψυχολογικό που βοηθάει τον ασθενή να θεραπευθεί; 

Ρένα: Ε.. Βεβ.. Να πετύχεις και σε γιατρό που να σου κάνει και τη σωστή γνωμάτευση! Το 

ότι.. να όπως ο Κ… που είπε στον ορθοπεδικό.. ε.. στον φυσιοθεραπευτή μου ότι αυτά κι 
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αυτά.. κι αυτές τις εε.. την αγωγή θα ακολουθήσεις για να δυναμώσει ο τετρακέφαλος για να 

μπορέσει να.. να σταθεί στα πόδια της. Εάν δεν ήταν ειδικευμένος ο γιατρός, πιστεύω εγώ 

γύρω από αυτό το θέμα, θα μπορούσε να του δώσει μια λάθος, του φυσιοθεραπευτή, να μου 

κάνει μια κα.. κάποια τελείως διαφορετική.. όπως… πρόσφατα πριν κάμποσα χρόνια, είχα 

ένα πρόβλημα και πήγα στον.. σε ένα άλλο ορθοπεδικό στο Ηράκλειο, στο ΙΚΑ, και μου 

έγραψε φυσιοθεραπείες οι οποίες μου διαλύσανε το χέρι μου! Έπρεπε.. μου πετούσε λάμπα 

ενώ δεν έπρεπε να μου βάζουνε.. να μου χρησιμοποιήσουνε ζεστή λάμπα, μου το είπε μετά ο 

εξωτερικός θεραπευτής, ο κύριος Μ… ότι δεν έπρεπε λέει σε αυτό.. σε αυτή την πάθηση να 

μου βάλουνε τη λάμπα αυτή, σα συνέπεια να υποφέρω ακόμη και τώρα.. με πόνους. Ε.. Έχει 

να κάνει με το νευρικό σύστημα… και γι’ αυτό δεν έπρεπε λέει να μου πετάνε το.. τη λάμπα 

τη ζεστή. Είναι.. όπως είπα, είναι.. και τι γνώσεις έχει ο καθένας, πως μπορεί.. η.. αλλά δεν 

κακίζω για κανένα γιατί πιστεύω ότι όλοι θέλουν να κάνουνε σωστά τη δουλειά τους.. είναι 

το τι έχουν μάθει, τώρα πώς αξιολογούνται και βγαίνουνε στη.. και κάνουνε καριέρα, δεν 

ξέρω! Πω.. πώς τους αξιολογούνε ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουνε τον κόσμο, δεν είμαι εγώ 

ο άνθρωπος που θα κρίνω. Αυτοί που τους βγάζουνε και σου λέει είσαι έτοιμος γιατρός, 

αυτοί πρέπει να.. αυτοί πρέπει να.. να.. να.. τους κάνει κάποια.. έρευνα, κάποιος πιο.. μεγάλο 

στέλεχος που.. δε ξέρω, δε ξέρω! 

 

 Έως αυτό το σημείο αναφέρονται από τη συνεντευξιαζόμενη οι δύο κύριοι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της υγείας ενός πολυτραυματία- ασθενή, που 

είναι η καλή ψυχολογία και η σωστή διάγνωση του ειδικού.  

    Μια σωστή διάγνωση ``γλυτώνει`` τον ασθενή από ταλαιπωρία και άσκοπη προσπάθεια. 

Όπως αναφέρει και η Ρένα μια λάθος διάγνωση μπορεί να πάει την υγεία του ασθενούς πολλά 

βήματα πίσω. Αυτό το αποδίδει και στον ανθρώπινο παράγοντα (``οι γιατροί δεν είναι θεοί``) 

αλλά και στην ανεπάρκεια γνώσεων κάποιων ειδικών (``πώς αξιολογούνται και βγαίνουνε 

στη.. και κάνουνε καριέρα, δεν ξέρω!``)  

    Η συμβολή της καλής ψυχολογίας έχει διαπιστωθεί ως ο πλέον σημαντικός για την 

αποκατάσταση του ασθενούς από πλήθος ερευνών. Το ``κίνητρο`` και η ενθάρρυνση από τους 

ειδικούς όπως αναφέρει και η συμμετέχουσα είναι αυτά που αναπτερώνουν το ηθικό και δίνουν 

δύναμη για να συνεχιστεί η προσπάθεια προς την βελτίωση της υγείας του. Όμως παρακάτω 

παρουσιάζονται και κάποια προσωπικά κίνητρα που συμβάλλουν στο να συνεχιστεί η 

προσπάθεια για την βελτίωση της υγείας και να διατηρηθεί όρεξη για ζωή. 

 

Συν.: Κάποια στιγμή στην αφήγησή σας είπατε ότι.. επειδή σκεφτόσασταν τα παιδιά σας, η 

αγάπη σας προς τα παιδιά σας, σας έκανε και ξυπνήσατε από το κώμα.. δηλαδή πώς το 

εννοείτε αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε πιο πολύ; 

Ρένα: Εε.. πιστεύω ότι.. η αγάπη μου προς τα παιδιά ήταν ακόμη και τότε που είχα 

νοσηλευθεί στο Α.. (νοσοκομείο). Έπαιρνα τα παιδιά τηλέφωνο, τα ‘χε η πεθερά μου τότε 
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και.. δε στεναχωριό.. στεναχωριόμουνα που θα πέθαινα… εε.. και θα άφηνα τα παιδιά μόνα, 

όχι που θα πέθαινα εγώ αλλά επειδή τα παιδιά μου θα ήτανε χωρίς τη μαμά. Δε με πείραζε 

τόσο πολύ που θα πέθαινα εγώ αλλά επειδή τα παιδιά μου ήταν τόσο μικρά, ακριβώς την ίδια 

συναίσθηση είχα και τότε, ότι ακόμα τα παιδιά ήτανε.. δεν είχαν τη δουλειά τους, δεν είχανε 

δημιουργηθεί, δεν είχανε μπει σε.. κάπου, που να μη με.. που να μη με χρειάζονται! Πιστεύω 

ότι.. θα πεθάνω τη μέρα που θα ξέρω ότι… ο καθένας έχει πάρει το δρόμο του, δε με 

χρειάζονται πια. Τότε πιστεύω ότι θα φύγω. Το έχω εμπεδώσει πια αυτό μέσα μου.. ότι δε με 

χρειάζονται πια. Δε ξέρω αν καλύβει αυτό.. 

Συν.: Οπότε λέτε ότι όταν ήσασταν σε κώμα σκεφτόσασταν υποσυνείδητα έστω τα παιδιά, 

ότι σας χρειάζονταν κι έπρεπε να ξυπνήσετε, γι’ αυτό.. ξυπνήσατε.. 

Ρένα: Ναι, ναι… ναι. 

Συν.: Χμμ.. ωραία.. Μπορείτε να μου πείτε μερικά συναισθήματα όταν αντιμετωπίσατε το 

γυναικολογικό σας πρόβλημα, κι όταν σας είπαν κιόλας ότι έχετε καρκίνο καλπάζουσας 

μορφής, πώς το αντιμετωπίσατε, πώς αντιδράσατε; 

Ρένα: Απ’ ο, τι θυμάμαι η αντίδραση ήταν ότι είχα δύο παιδιά και θα μένανε μόνοι τους.. 

μόνα τους, και θα μεγαλώνανε με μια γιαγιά, το μπαμπά τους και μετά αργότερα με μια 

μητριά. Το μόνο που με στεναχωρούσε, τίποτε άλλο. Δε σκεφτόμουνα ότι θα πεθάνω, ούτε 

καν το έβαλα στο μυαλό μου, το μόνο που με έτρωγεε κι έκλαιγα ήταν αυτό, το γιατί να 

αφήσω τα παιδιά μου τόσο μικρά. Τίποτε άλλο δε με απασχολούσε. Ειλικρινά! 

Συν.: Πιστεύετε λοιπόν ότι ήταν σωστός ο χειρισμός του προβλήματος υγείας σας, που δε 

σας είπαν, δηλαδή, κατευθείαν τι έχετε και που ενημέρωσαν το σύζυγό σας αλλά εσάς όχι. 

Πιστεύετε ότι αυτό ήταν λάθος χειρισμός ή δε σας έκανε κάποια εντύπωση; 

Ρένα: Πιστεύω ότι θα πρέπει να λες το πρόβλημα στον ασθενή.. όχι απότομα αλλά πιστεύω 

ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα είναι μορφωμένος το πώς θα φέρνει 

στον ασθενή το πρόβλημα που έχει, δηλαδή, σε έξι μήνες φερειπείν θα πεθάνεις, δεν το λες 

έτσι.. θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι γι’ αυτό.. γι’ αυτόν τον τομέα, να ετοιμάζουν 

ψυχολογικά τον ασθενή, είτε για χειρουργείο.. είτε.. αναλόγως το χειρουργείο, φερειπείν, 

είναι μια κοπέλα δεκαπέντε χρονών, δεκαοχτώ χρονών και θα πρέπει να τις κόψουν τα 

στήθια της, έχει καρκίνο, δε θα πρέπει να προετοιμαστεί πριν; Ψυχολογικά; Το οποίο και 

μετά θα πρέπει να έχει συμπαράσταση πάλι κάποιου ψυχολόγου; Το ίδιο πιστεύω και γι’ 

αυτό, και για μένα. Πιστεύω ότι θα ‘πρεπε να μου το πούνε.. αμέσως.. αλλά με τον ανάλογο 

τρόπο, πιστεύω θα ήταν καλύτερα… Και πιστεύω ότι δεν είναι η δουλειά του γιατρού, 

πιστεύω ότι κάποιο άλλο άτομο το οποίο θα είναι πιο ειδικευμένο μόνο για αυτό το θέμα, το 

πώς θα προετοιμάζει τον ασθενή. Τώρα ποιος είναι αυτός, δε ξέρω γιατί δεν τον έχω δει 

ποτέ! Ποτέ δε με έχουνε προετοιμάσει! 

Συν: Ε.. Ο ίδιος ο γιατρός πιστεύτε ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση δε θα μπορούσε να το 

κάνει; 
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Ρένα: Ο γιατρός τι να πρωτοκάνει; Έχει τόσα πολλά να κάνει και ειδικά στα νοσοκομεία μας 

υπάρχουν τόσοι πολλοί ασθενείς, τι να κάνει; Να προετοιμάσει τον ασθενή ή να.. να κάνει με 

το χειρουργείο ή με το ένα η με το άλλο; Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κα.. κάνει πιο 

σωστά τη δουλειά του, αν κάνει μια.. να είναι στον τομέα του. Τώρα, δε ξέρω, τώρα, αν είναι 

η αρμοδιότητα του ψυχολόγου να προετοιμάζει ή αν είναι κοινωνικός λειτουργός, δεν ξέρω 

κι εγώ τι, δεν είμαι ενήμερη, δε ξέρω.. ποιος τα κάνει αυτά. Αλλά κάποιος άλλος εκτός το 

γιατρό πάντως! Έτσι πιστεύω, τώρα… Τι άλλο; 

 

   Ως προσωπικά κίνητρα της συγκεκριμένης ασθενούς μεταφράζονται τα εξαρτώμενα από 

εκείνη άτομα που πίστευε ότι άφηνε πίσω, τα παιδιά της. Μέσα από τα λόγια της διακρίνεται η 

μητρική αγάπη και την δύναμη που δίνει αυτή για την συνέχιση της ζωής. Συμπερασματικά, οι 

ανεκπλήρωτοι στόχοι και οι βαθύτερες επιθυμίες του ασθενούς αλλά οπωσδήποτε και η 

ιδιοσυγκρασία του, τον βοηθάνε ως κινητήριες δυνάμεις προς τον δρόμο της βελτίωσης της 

υγείας ή ακόμα και της ίασης.   

 Επίσης από τα λεγόμενα της διαπιστώνεται η ανεπάρκεια του ελληνικού συστήματος 

υγείας σε συντονισμό και συνεργασία ιατρικού προσωπικού με ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς ώστε να γίνεται ομαλά και με ευαισθησία η ενημέρωση των ασθενών για την 

κατάσταση της υγείας τους και να προετοιμάζονται για μια μεταβατική περίοδο (είτε αυτό 

σημαίνει εγχείρηση, είτε ακρωτηριασμός, είτε πορεία προς τον θάνατο…). 

 

Συν: Ας διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.. Στο Β.. (νοσοκομείο) πόσο καιρό ήσασταν σε 

κώμα; 

Ρένα: Δυόμιση μήνες. 

Συν: Δυόμιση μήνες.. Και μετά στο.. σπίτι.. για λίγο.. 

Ρένα: Για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ναι. Και μετά έφυγα Αθήνα.. 

Συν: Πόσο καιρό περίπου, δυο βδομάδες ας πούμε; 

Ρένα: Δε θυμάμαι.. 

Συν.: Εντάξει.. Μετά στην Αθήνα.. Εκεί πόσο κάτσατε; 

Ρένα: Ούτε κι εκεί θυμάμαι.. Μήνας ήτανε; Δίμηνο ήτανε; Δε θυμάμαι!  

Συν.: Και μετά από εκεί κατευθείαν στην Αγγλία ή πίσω; 

Ρένα: Όχι, πίσω και μετά. Ναι, γύρισα πάλι πίσω και μετά.. έφυγα. 

Συν.: Χμμ.. ωραία. 

Ρένα: Είναι και τόσα χρόνια πίσω, που να θυμάμαι.. 

Συν.: Σίγουρα.. Και κάτσατε τρεις μήνες στην Αγγλία περίπου; 

Ρένα: Ναι… Τώρα πάνω κάτω… που να θυμάμαι.. 

Συν.: Εντάξει, περίπου.. εντάξει.. Νομίζω αυτά, δεν πρέπει να έχουμε κάτι άλλο, 

τελειώσαμε.. 
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