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Ιστορίες Ζωής Σύριων Προσφύγων -Life stories of Syrian refugees

• Limited Qualitative research on refugees in  Greece-

• Goals: 

• To provide a space where  the refugees could make their voices heard 

• Refugees as main narrators make meaning of their own experiences and relate their live-
stories.

Στόχοι: Σχεδιάσαμε μια βιογραφική-αφηγηματική  ποιοτική έρευνα 
• Θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία  να ακουστούν  οι  φωνές, ο λόγος, οι μαρτυρίες  των ίδιων των 

προσφύγων, οι οποίοι ως βασικοί αφηγητές νοηματοδοτούν  την εμπειρία τους, την ταυτότητά τους  και  
διηγούνται τις ιστορίες τους.

• με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων  για την προώθηση της ψυχικής 
υγείας/ευεξίας ή και την πρόληψη και θεραπευτική πρακτική. 
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Διεθνής έρευνα 

• Quantitative studies have examined the psychiatric symptoms, the psychological  
trauma of the refugees bringing out the risk for psychopathology, PTSD, stress, 
depression and the negative consequences  upon physical health .

• Διεθνώς  οι έρευνες (ποσοτικές ) έχουν  επικεντρωθεί στα ψυχιατρικά 
συμπτώματα, στο ψυχικό τραύμα των προσφύγων, αναδεικνύοντας τον 
αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας, συμπτωματολογίας 
PTSD,  άγχους και κατάθλιψης, καθώς και τις επιδράσεις στη σωματική υγεία. 
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Διεθνής έρευνα 

• International  literature on  refugees emphasizes the exposure to trauma  which 
can have significant negative effects on both physical and psychological well-
being (eg. Cieslak et al., 2014). 

• Ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση στο τραύμα και τις σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις που επιφέρει  τόσο για τη σωματική όσο και στην ψυχολογική υγεία 
και ευεξία  (ευ ζην) των προσφύγων.
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• Research with vulnerable population

• Στην έρευνά μας 

• Προκειμένου να αποφύγουμε τον επανατραυματισμό ή και την παθολογικοποίηση των 
συμμετεχόντων (ευάλωτη ομάδα) 

• υιοθετήσαμε μια οπτική και προσέγγιση  στην ερευνητική διαδικασία που δεν εστιάζει μόνο  
στις τραυματικές  εμπειρίες και τις αρνητικές  συνέπειές τους αλλά προσεγγίζει την ιστορία του 
κάθε ανθρώπου ως μια ευκαιρία διερεύνησης πολλαπλών προοπτικών και διαδρομών.   
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Narrative Approach 

• Αn approach influenced by a narrative perspective (White & Epston, 1990). 

• Νarrative idea of double-listening or double-storied testimony as an approach to conducting research.

• White (2006) coined the term “doubly listening” to describe his way of listening to people talk about 
trauma and its aftermath.  

• This form of enquiry does not necessarily privilege hardships or  negative effects of  traumatization but   
rather approaches a person’s story and history as an opportunity to explore multiple paths.

• Υιοθετήσαμε ιδέες από την αφηγηματική οπτική των White & Epston

• Αφορά μια  προσέγγιση που αξιοποιείται κυρίως στο χώρο της θεραπείας, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί   
και  για ερευνητικούς σκοπούς με ευάλωτες ομάδες. 

• Ακουλουθήσαμε ειδικότερα την αφηγηματική ιδέα της 

«διπλής  ακρόασης»  στην ερευνητική διαδικασία.  
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Narrative perspective: Double-listening

It is important to actively support people to speak about trauma, while simultaneously listening for the 
ways people have responded to the trauma as well as to what they value, the transformative initiatives, 
special skills, and beliefs that have strengthened their forms of resilience and resistance to difficult, 
burdening or traumatic experiences (White, 2006) 

Βuilds a counter story to the “trauma victim” story

Τι σημαίνει διπλή ακρόαση; 

Παρακολουθούμε  τους ανθρώπους να μιλάνε για δύσκολες εμπειρίες και τραυματικά γεγονότα, ενώ  συγχρόνως 
ακούμε τους τρόπους με τους οποίους αυτοί έχουν αντιδράσει και έχουν αντισταθεί στις αντιξοότητες.

Ακούμε τα πράγματα που είναι σημαντικά για τους ίδιους, τις  δεξιότητες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις που έχουν 
ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους και την αντίστασή τους σε δύσκολες, επιβαρυντικές ή τραυματικές εμπειρίες. ΄

Αποτέλεσμα  της «διπλής ακρόασης» : Δημιουργία μιας αντί-ιστορίας στην ιστορία του «θύματος-τραύματος»  
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Methodology
Data Collection

✓ Narrative Interview 
(double listening focus)

✓ Use of 
interpreters(διερμηνείς)
Squires, 2009)

Participants-Συμμετέχοντες
➢ 6 (3 men, 3 women)
➢ Age: between 40 and 65

years old
➢ 8 months to 1,5 years

residing in Greece
➢ Purposive sample –

σκοπιμότητας

Data Analysis

✓ Narrative analysis (double 
listening focus) (Riessman, 
2008). 
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•Άφιξη και εσωτερική 
μετακίνηση: ιστορίες 
αμφιθυμίας

•Ανάγκες και προτάσεις 
για βελτίωση των 
συνθηκών

•Σχέδια, σκέψεις, 
συναισθήματα για 
τον τόπο 
μετεγκατάστασης

•Εμπειρίες ζωής: 
μηνύματα 
συμμετεχόντων 
προς ενδυνάμωση 
άλλων

• Εσωτερική 
μετανάστευση στη 
Συρία: 
αναζητώντας την 
ασφάλεια

• Έξοδος από τη 
χώρα: 
προσπάθειες 
διαφυγής

• Από την Τουρκία 
στην Ελλάδα

•Η ζωή πριν από τον 
πόλεμο: ιστορίες 
ελευθερίας, ιστορίες 
εμποδίων

•Η ζωή μετά τον πόλεμο: 
βιογραφική ρήξη, 
ιστορίες ανέχειας, η 
χώρα παλινδρομεί

•Τοποθετήσεις σχετικά 
με τον πόλεμο: 
διαπραγμάτευση 
βιογραφικής ρήξης

Αφηγήσεις 
από το 

παρελθόν

Ιστορίες 
προσ-

”φυγής”: 
το ταξίδι

Αφηγήσεις 
από το 
παρόν: 
χώρα 

υποδοχής

Αφηγήσεις
για το 

μέλλον
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Life before the onset of the war: positive stories & narratives of  obstacles 

Η ζωή πριν την έναρξη του πολέμου : Θετικές ιστορίες αλλά και ιστορίες  
δυσκολιών/εμποδίων

το μεγαλύτερο ποσοστ

I had a wonderful life. I was 
like a king in my country, there 

was freedom and safety 
(Ademar)

My life was ruined from the  time 
that I was 6 years old, when the 
army took my father away.  Life 

was difficult for many people even 
before the war and they left the 

country. (Omar),
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Cartoonist Dimitris Georgopalis received the 1st (Grand Prize) for his anti-war work “je suis Syrien”. 
496 cartoonists  from 81 different countries participated in the competition"A Colorful Human World" in 
Norways.

Ο πόλεμος 

http://www.goldpencil.id/2018/04/result-of-colorful-human-world.html
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Life after the onset of the war: 

• biographical rupture in peoples’ lives «ordinary life stopped »

«the country regresses»

• Η ζωή μετά την έναρξη του πολέμου: Ιστορίες φόβου, ανασφάλειας, ανέχειας

• Βιογραφική ρήξη στη ζωή των ανθρώπων, 

Δυστυχώς όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το μέλλον των 
παιδιών μου  τελείωσε  και η επιθυμία τους ήταν να 

τελειώσουν τη σχολή τους ,να ξεκινήσουν να 
εργαστούν, να έχουν μία ωραία ζωη» (Orhan)
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• Life after the onset of the war
• Effort to understand/make sense of the events and reasons for the war

• Προσπάθεια νοηματοδότησης των γεγονότων και των αιτιών του πολέμου 

«ούτε ήμουνα  με το καθεστώς, ούτε με τον ελεύθερο στρατό, ούτε με οποιονδήποτε,  εγώ 
ήμουν μόνο με την ελευθερία, ο Θεός έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο για να ζήσει, όχι για 
να μπορεί να σκοτώνονται και να μάχονται χωρίς λόγους» (Omar)
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Moving from place to place within Syria: Looking for  safe place. 

Μετακίνηση  μέσα στη Συρία- αναζήτηση ασφάλειας 

We left our house 
and we went to 
another city and 
we lived 
undeground for 4 
years (Aeesha)

«Και όταν έφυγαν από το 
σπίτι τους και πήγανε στο 
εργαστήριό του, μένανε 
κάτω από το έδαφος. Κάτω 
από το έδαφος μένανε 4 
χρόνια» (Aeesha)
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The flight– Τhe Trip-

• Leaving the Country : continuous efforts to flee the country

• Η έξοδος από τη χώρα: συνεχείς προσπάθειες διαφυγής

They first sent the 
children  out of the 

country  This is what 
they all do (Orhan)

«Ναι, η όγδοη ήταν 
δηλαδή που 

πέρασε(...) αλλά εκεί 
πέρα σταματήσαμε 

γιατί αρχίσανε και μας 
ρίχνανε από τη μεριά 

της Τουρκίας, Και ξανά 
κατεβήκαμε κάτω» 

(Aaeesha)
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From Turkey to Greece: Crossing the Aegean sea

Διασχίζοντας το Αιγαίο 
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ΔDi2.3. Από την Τουρκία στην Ελλάδα: η θάλΤο ταξίδιασσα

Διασχίζοντας το αιγαίο ήταν

«χειρότερα από την κόλαση γιατι 

την κόλαση την ακούμε αλλά δεν την

έχουμε ζήσει…»

Και όλα αυτά για μια καλύτερη ζωή

«Για μια καλύτερη ζωή»  

It is 3 times and more worse than 
hell because we hear about hell 
but we have not experienced it. 
Three times I risked my life.  
Extremely  difficult conditions, 
people drowning, you were afraid 
for your life. But unfortunately 
you had to do it in order to  have 
a better life. (Orhan).
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Arrival on the Greek islands : Ambivalence (stories of support & difficulties) 

• Μany difficulties residing in the camps (overcrowded, bad conditions, unsafe, 
incidents of violence, rape, trafficking)

• Stories of kindness, compassion, support  from  people and refugee care workers  

Άφιξη στα ελληνικά νησιά  και εσωτερική μετακίνηση 

--Ιστορίες για τις πολύ άσχημες συνθήκες στα hot spots

--ιστορίες στήριξης, αλληλεγγύης,  

ευγνωμοσύνης για τον απλό κόσμο

και  τους επαγγελματίες που εργάζονται

με τους πρόσφυγες. 

Present : Narratives from the host country (Greece)

We are  very glad that we stayed  
and met these people(…), it is not 

only the organization …it is the  
people ... We saw families with 

cars, motorcycles, elderly people, 
young people, they came to help 
us… it is unbelievable  what we 

have experienced in Greece and we 
are thankful (Ademar). 
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-- improvement of residence sites

--facilitation of bureaucratic processes for   legal documents

--approach tailored to the specific/individual needs of each refugee

-- information regarding the country of relocation

-- Appreciation and making the most out of refugees’ skills and knowledges

-- The importance of school for their children

Προτάσεις για τη χώρα υποδοχής 

-- βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εγκαταστάσεων παραμονής 

--διευκόλυνση της γραφειοκρατικής διαδικασίας για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων

--άμεση επίλυση ζητημάτων   

---η σημασία του σχολείου για τα παιδιά 

Narratives related to the present: Suggestions for improvement to the host 
country
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Narratives related to the present: Suggestions for improvement to 
the host country (cont.) 

• -αξιοποίηση των δεξιοτήτων των προσφύγων –ιδιαίτερη αναφορά για τις 
γυναίκες

--σεβασμός εξατομικευμένη  προσέγγιση για κάθε  πρόσφυγα

-- πληροφορίες για τις χώρες μετεγκατάστασης

Aς κοιτάμε τους ανθρώπους με τι προβλήματα 
έχουν, με λεπτομέρεια. (…), να κάτσουν με τον 

καθέναν να αναλύουν, να βλέπουν τι είναι, από 
αρρώστιες, από τέχνη τι ξέρει,τι γλώσσες ξέρει, 

όλα τα πάντα (…),κάποια στιγμή θα φύγουνε προς 
τα έξω σε άλλη χώρα, θα πρέπει να κοιτάξουνε για 
άλλη χώρα πώς είναι, θα πρέπει να τους δώσουμε 

κάποιες πληροφορίες γιατί κάθε χώρα έχει 
διαφορετικά(..)» (Aaeesha)
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• Plans, dreams, hopes, expectations for resettlement 

Το μέλλον περιστρέφεται κυρίως γύρω από  ελπίδες και όνειρα για το μέλλον των 
παιδιών αλλά και σχέδια για προσωπική  εκπαίδευση και  μάθηση  

Narratives for the future

Wants to go to 
school , to learn, 
to explore things, 
to do things that 
she has not done 
so far  (Adira). 

Everything I do  is  for  
the future of my 4  
children,  it is from 

them  that I draw the 
strength  to struggle  

and to hope for a 
better life  Orhan)
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Research Findings : Multiple narratives 
Stories documenting overwhelming difficulties and experiences of suffering  with 
negative effects on refugees’  wellbeing 

Stories documenting resilience,  transformative/growth and learning  experiences 
that came as a result of their struggle to survive  and contact with others in a new 
context 
Συνύπαρξη Πολλαπλών  Αφηγήσεων                                              

1. Αφηγήσεις  που αποτυπώνουν ανυπέρβλητες  δυσκολίες και εμπειρίες δεινών και ταλαιπωρίας 
με αρνητικές επιπτώσεις για την ψυχική υγεία/ευεξία 

2. Αφηγήσεις  που αποτυπώνουν ανθεκτικότητα, αντίσταση, ανάπτυξη, μάθηση, μεταμορφωτικές 
εμπειρίες
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Βασικά στοιχεία:  πείσμα, συνεργατικότητα, ελπίδα για αλλαγή, πίστη στις ικανότητες του 
ανθρώπου, πίστη στον Θεό, 

«της έδινε δύναμη, όσο την 
πηγαίνανε κόντρα, της έδινε 
περισσότερη δύναμη (…), το 

πείσμα που είχα βάλει για 
να πετύχω πάνω σε αυτό 
(…), είναι ένα παράξενο 
πράγμα, γιατί, μου λέει, 
νιώθω ότι θα υπάρχει 
αλλαγή και (Aeesha). 

…aυτά είναι όλα από τον Θεό, 
γιατί είμαστε άνθρωποι του 

Θεού. προσευχόμαστε για 
Aυτόν και για αυτό μας δίνει 

υπομονή.., (Ademar). 

αν ο άνθρωπος έχει θέληση 
και έχει δύναμη  μέσα του 

όταν φτάνει σε τέτοια 
δραματική κατάσταση,  

αναγκάζεται και του βγαίνουν 
όλες αυτές οι δυνάμεις (…) ο 
κάθε άνθρωπος δηλαδή όχι 
μόνο εγώ και κάποιοι άλλοι 

άνθρωποι άμα βρεθούν στην 
ίδια  θέση (Orhan)

Knowledge, and faith in 
my wn abilities, 
perserverance and an 
eagerness to reunite 
with  my daughters. I 
also make career plans 
for the future, and this 
keeps me strong at the 
present time (Aeesha)
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Ιστορίες προσαρμογής και προσωπικής ανάπτυξης  

• “Before the war I only stayed and worked in my house. My 
husband went shopping even for my own clothes and personal 
objects. Now I am no longer afraid and I feel confident to go out in 
the world and to take care of my daughter who has a mental 
health problem”.   (Adira) 

• Πριν τον πόλεμο έμενα πάντα στο σπίτι, ο άντρας μου  αγόραζε 
ακόμη και τα προσωπικά μου αντικείμενα. Τώρα δεν φοβάμαι 
πια, αισθάνομαι σιγουριά να βγω έξω στον κόσμο

και να φροντίσω την κόρη μου που  έχει ένα πρόβλημα ψυχικής    
υγείας
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Εμπειρίες ζωής: Μηνύματα συμμετεχόντων προς ενδυνάμωση, στήριξη άλλων 

• “The only thing you must do is to enjoy your life….to enjoy the small details of 
every day life … from the moment you are born till the time of death.” (Orhan)

• “Life is a smile…In life you have to be patient, if you have patience and will, all 
things are possible and fortunately I have people waiting for me ” (Ademar) 

• Η ζωή είναι ένα χαμόγελο ...Στη ζωή πρέπει να έχεις υπομονή, αν έχεις υπομονή 
και θέληση όλα γίνονται και ευτυχώς έχω ανθρώπους που έχουν απομείνει και 
έχω θέληση…Γίνονται όλα λόγω της υπομονής και της θέλησης», (Ademar).
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❖Κατάλληλες και στοχευμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και 
πρακτικές που συμβάλουν σε ζητήματα ψυχικής υγείας/ευεξίας  και 
κοινωνικής δικαιοσύνης (Ivey, Collins, 2003).

❖Χ

❖ H προσφυγική κοινότητα  μπορεί να είναι ενεργός γνώστης των αναγκών 
της και των δυσκολιών της αλλά και των πηγών στήριξης και 
ανθεκτικότητας που διαθέτει ( Goodman et. al., 2004)

❖στική πψομροσέγγιση όπου η προσφυγική κοινότητα αναγνωρίζεται ως 
ενεργvcoψομός γνώστης των αναγκών της και των δυσκολιών της αλλά 
και των πηγών στήριξης και ανθεκτικότητας που διαθέτει( LaFromboise, 
1988 αναφ. στο Goodman et. al., 2004)

Προτάσεις 


