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Μετά από 20 χλμ περπάτημα...
Sheshan: — Πότε θα φτάσουμε σπίτι;
Μητέρα: — Πολύ σύντομα.
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Ψυχοκοινωνική στήριξη για παιδιά και οικογένειες που παίρνουν τους δρόμους της προσφυγιάς

Πρόλογος
Επιδιώκοντας την ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες προσφύγων,
η «Μέριμνα», αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο,
υλοποίησε το έργο “From Adversity and Loss to Resilience: Psychosocial Support for Refugee Children and Families”
με την υποστήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και
Ανθρωπιστικής Βοήθειας).
Στόχος του έργου ήταν η επιμόρφωση, η εποπτεία και η στήριξη όσων παρέχουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά και
τους γονείς τους στα «Blue Dots» των κέντρων φιλοξενίας για πρόσφυγες της Βόρειας Ελλάδας (Child and Family Support
Hubs, «Blue Dots») καθώς και σε δημόσιες δομές που στηρίζει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Στο πλαίσιο του έργου, υπήρξε μια πλούσια ανταλλαγή γνώσεων και γόνιμη συζήτηση κλινικών θεμάτων όσο και καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι εργάζονται στο πεδίο. Παράλληλα
φωτίστηκαν οι ιδιαιτερότητες της διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία, η χώρα
μας αποτελεί «πέρασμα», ένα «σταθμό» στην επιθυμία τους να εγκατασταθούν σε μια χώρα της Ευρώπης που θα τους
δώσει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Οι καθυστερήσεις όμως, όσον αφορά τη νομική διεκπεραίωση των
αιτημάτων τους για άσυλο, για μετεγκατάσταση ή για επανένωση με μέλη της οικογένειας, είναι ατέρμονες, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα αφιλόξενο κλίμα σε όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μέσα σε αυτό το κλίμα της
ασάφειας, αβεβαιότητας, και παρατεταμένης αναμονής που τους ακινητοποιεί, είναι αναπόφευκτο η ψυχική τους υγεία
να επιβαρύνεται. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στην αναγνώριση της ευαλωτότητας που βιώνουν
οι πρόσφυγες και στην καλλιέργεια της ψυχικής τους ανθεκτικότητας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για όσους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αναλαμβάνουν το ρόλο της στήριξής τους.
Το πληροφοριακό αυτό έντυπο έχει τρεις στόχους: πρώτον, να αναδείξει κάποιες από τις απώλειες, τις τραυματικές
εμπειρίες που βιώνουν τα προσφυγόπουλα και οι οικογένειές τους που διαμένουν σήμερα στην Ελλάδα· δεύτερον, να
περιγράψει τις φυσιολογικές, όσο και κάποιες από τις δυσλειτουργικές αντιδράσεις παιδιών και εφήβων που μεγαλώνουν σε έναν κόσμο γεμάτο αντιξοότητες και προκλήσεις· τρίτον, να προσφέρει κάποιες κατευθύνσεις που συμβάλλουν
τόσο στην κατανόηση της αναπόφευκτης ψυχικής οδύνης που εγείρουν οι απώλειες και τραυματικές εμπειρίες, όσο και
στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας γονιών και παιδιών.
Το περιεχόμενο του εντύπου, αναφέρεται αποκλειστικά στα προσφυγόπουλα που συνοδεύονται από έναν ή και τους
δύο γονείς ή ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα τους. Αν και οι βασικές αρχές στήριξης που περιγράφονται αφορούν και
ασυνόδευτους ανήλικους, δεν αναλύονται οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ούτε οι επιπτώσεις που έχουν
στην ψυχική τους υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην “in transit” συνθήκη που βιώνουν οι πρόσφυγες σήμερα στην
Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι νιώθουν ακινητοποιημένοι ή παγιδευμένοι σε μια χώρα στην οποία δεν είχαν σχεδιάσει, ούτε επιθυμούν να εγκατασταθούν.
Ελπίζουμε το παρόν υλικό να παρέχει ερεθίσματα για αναστοχασμό, προσανατολισμό και ενδυνάμωση όσων αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν ενήλικες και παιδιά που έχουν αναγκαστεί να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς.
Δανάη Παπαδάτου
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ. Μέριμνας
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Προσφυγιά: Συναντήσεις πολιτισμών
Ο πρόσφυγας είναι σαν τη χελώνα. Οπουδήποτε κι αν πηγαίνει, κουβαλά στην πλάτη το «σπίτι» του, με άλλα λόγια την
κουλτούρα του, ένα σύστημα πεποιθήσεων, αξιών, κανόνων, παραδόσεων και πρακτικών που προσδιορίζουν ποιος
είναι. Για να κατανοήσουμε τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που έχει η προσφυγιά στα παιδιά και τους γονείς τους είναι
σημαντικό πρώτα να γνωρίσουμε το «σπίτι» που κουβαλούν μαζί τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι ανήκουν στον ίδιο
πολιτισμό, δεν είναι «ίδιοι» μεταξύ τους. Δεν μοιράζονται απαραίτητα τις ίδιες αξίες, τρόπο ζωής, θρησκευτικές επιρροές, ούτε έχουν το ίδιο κοινωνικό-οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Παρά τις όποιες κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές που μπορεί να έχουν, κοινό σε όλες τις οικογένειες των προσφύγων
είναι το γεγονός ότι αντιμετώπισαν μια απειλητική για τη ζωή συνθήκη (πόλεμο, σύρραξη, βία, βασανισμός, απειλή
στρατολόγησης κλπ) που τις ανάγκασε να ξεριζωθούν από τον τόπο τους και να αναζητήσουν ασφάλεια σε μια άλλη
περιοχή της χώρας τους (εσωτερική μετεγκατάσταση), σε γειτονική χώρα ή σε άλλη ήπειρο.
Στις περισσότερες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα υιοθετείται ένα σύστημα
αξιών διαφορετικό από εκείνο που ισχύει σε ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Αποφεύγοντας την ταξινόμηση των πολιτισμών
σε «δυτικούς» και «ανατολικούς» και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των εναλλακτικών στάσεων, πεποιθήσεων
και συμπεριφορών, ακόμα και μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό, ο Laungani (2004), προτείνει ένα
μοντέλο που περιγράφει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ δυτικών και ανατολικών πολιτισμών σε συνάρτηση με
τέσσερα αλληλένδετα συστήματα αξιών που επηρεάζουν και εξηγούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων καθώς και τις
αντιλήψεις τους για τον κόσμο και τον εαυτό τους.
Σύμφωνα με τον Languani τα συστήματα αυτών των αξιών περιγράφονται στο πλαίσιο ενός συνεχούς, όπου τα άκρα
απεικονίζουν δύο διαμετρικά αντίθετους προσανατολισμούς. Ανάλογα λοιπόν με το πολιτισμικό, κοινωνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο κάθε ατόμου, κάθε κοινότητας και κάθε κοινωνίας, οι αξίες κυμαίνονται πάνω σε αυτό το συνεχές.
Ατομικισμός
Ατομικιστικός προσανατολισμός

Κολεκτιβισμός
Προσανατολισμός στην κοινότητα

Ο ατομικισμός αναφέρεται σε αξίες που προάγουν την ικανότητα του ατόμου να ασκεί έλεγχο και να ορίζει τη ζωή του,
να λειτουργεί αυτόνομα και να προσανατολίζεται σε προσωπικούς επιθυμητούς στόχους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη
των αποφάσεων και πράξεών του. Ο κολεκτιβισμός συνδέεται με αξίες που προάγουν το «κοινό καλό» της οικογένειας
και της κοινότητας. Η λειτουργία της οικογένειας διέπεται από ένα ιεραρχικό μοντέλο όπου η ταυτότητα των μελών της
είναι προκαθορισμένη. Για να ανήκει κάποιος πρέπει να προσαρμόζεται στους κανόνες και τις επιθυμίες του συνόλου
και να συμβάλλει στην επιδίωξη συλλογικών στόχων.
Γνωστικός
προσανατολισμός

Συναισθηματικός
προσανατολισμός

Στις κοινωνίες που είναι προσανατολισμένες γνωσιακά, όλες οι αποφάσεις και ενέργειες στηρίζονται στη λογική και
τον ορθολογισμό, ενώ τα συναισθήματα ελέγχονται. Έμφαση δίνεται στη δραστηριοποίηση του ατόμου, στην παραγωγή
στοχοκεντρικού έργου, και στα υψηλά επιτεύγματα. Η ταυτότητά του ατόμου προσδιορίζεται από τι έχει πετύχει, κυρίως
σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα από την κοινωνία. Αντίθετα, οι κοινωνίες που προσανατολίζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που τις χαρακτηρίζουν. Η έκφραση των συναισθημάτων είναι ανοιχτή, χωρίς όμως να απειλεί την ιεραρχία που διέπει τις οικογενειακές
και κοινωνικές σχέσεις.
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Ελεύθερη βούληση

Ντετερμινισμός

Η ελευθερία επιλογής και ο αυτοπροσδιορισμός αποτελούν βασικές αξίες των δυτικών κοινωνικών που υπερτονίζουν
την επιδίωξη της επιτυχίας και αποφυγή της αποτυχίας. Σε κοινωνίες όπου η ελευθερία προσωπικών επιλογών είναι
περιορισμένη, οι επιτυχίες ή αποτυχίες αποδίδονται στο θέλημα του Θεού, στο κάρμα του ατόμου, ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες που γίνονται αδιαμαρτύρητα αποδεκτές.
Υλισμός

Πνευματικότητα

Η αντίληψη ότι ο κόσμος είναι αντικειμενικός και μετρίσιμος, επηρεάζει τις αξίες δυτικών κοινωνιών που εστιάζουν στην επιστημονική τεκμηρίωση της ύπαρξης συγκεκριμένων φαινομένων και στην ερμηνεία τους (π.χ. ψυχική
ασθένεια, επιθετικότητα). Η επιτυχία του ατόμου στη ζωή μετριέται με όσα «έχει» ή «κατέχει» (π.χ. χρήματα, σπίτια, εκτάσεις γης). Σε αντίθεση, σε ανατολικές κοινωνίες η εξωτερική πραγματικότητα θεωρείται «απατηλή» και
«μεταβαλλόμενη». Στόχος της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η μετεξέλιξη πέρα από υλικές εξαρτήσεις, σε ανώτερα
επίπεδα συνειδητότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω του διαλογισμού, της προσευχής, και πίστης σε ένα
μεταφυσικό κόσμο.
Η συνάντηση πληθυσμών διαφορετικών εθνικοτήτων μπορεί να «πλουτίσει» τόσο τους πρόσφυγες που εγκαθίστανται
σε μια νέα χώρα, όσο και τη χώρα που τους ενσωματώνει. Αυτό προϋποθέτει ένα άνοιγμα στο «ξένο», στο «μη οικείο»,
σε νέες αξίες και σε μια εναλλακτική οπτική πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τον κόσμο. Παράλληλα, προϋποθέτει
ένα πηγαίο ενδιαφέρον για τη διαφορετικότητα και ό,τι καινούργιο αυτή μπορεί να φέρει. Η ικανότητα μιας χώρας να
υποδεχθεί, να φιλοξενήσει και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα προσφυγόπουλα και τις οικογένειές τους, αποτελεί ένδειξη τόσο της ανθρωπιάς της όσο και της ικανότητάς της να εξελίσσεται και να εμπλουτίζεται
μέσα από τη δημιουργία ενός κοινωνικού πλαισίου όπου το «Εμείς» υπερτερεί του «Εγώ» και του «Άλλου».
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Από το σπίτι… στη νέα «πατρίδα»:
Το οδοιπορικό του παιδιού και της οικογένειας
Η ιστορία της προσφυγιάς ξεκινά με την απόφαση της οικογένειας να τραπεί σε φυγή από τον τόπο καταγωγής της. Κάποιες οικογένειες που έχουν διασυνδέσεις και οικονομικούς πόρους μετεγκαθίστανται σε σύντομο χρονικό διάστημα
στη χώρα προορισμού τους. Άλλες μετακινούνται από χώρα σε χώρα για πολλά χρόνια, κάποιες εγκαθίστανται σε έναν
τόπο και ένας πολύ μικρός αριθμός οικειοθελώς επαναπατρίζεται. Το οδοιπορικό από το σπίτι στη χώρα φιλοξενίας
διακρίνεται από τέσσερα στάδια τα οποία περιγράφονται επιγραμματικά.

1ο στάδιο: Τροπή σε φυγή: Η απόφαση της οικογένειας
Στο στάδιο αυτό συνήθως οι γονείς, με τη συναίνεση της ευρύτερης οικογένειας, λαμβάνουν την απόφαση να τραπούν
σε φυγή μαζί ή χωριστά, με όλα ή κάποια από τα παιδιά τους. Πολλές φορές η απόφαση λαμβάνεται σε δευτερόλεπτα,
όταν αφορά θέματα επιβίωσης, αλλά τις περισσότερες φορές σχεδιάζεται από τη διευρυμένη οικογένεια που συναποφασίζει ποιος θα φύγει πρώτος, ποιος θα ακολουθήσει και ποιος θα μείνει πίσω. Οι οικογενειακές αυτές αποφάσεις
έχουν επιπτώσεις για όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, για όσους μένουν πίσω, αλλά και για
τους συγγενείς που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε μια χώρα που θα υποδεχθεί τα παιδιά και τους γονείς που παίρνουν το
δρόμο της προσφυγιάς.
Ταυτόχρονα με το οδοιπορικό, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στην ιστορία της ζωής της οικογένειας και στις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Εάν υπήρχαν διαφωνίες στο ζευγάρι, οι μομφές, οι τύψεις, ο θυμός θα επιφέρουν συνέπειες στο
γάμο τους. Αλλαγές συνεπάγονται και στον αδελφικό δεσμό όταν αδέλφια χωρίζονται, μεγαλώνουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες, πέφτουν θύματα ανθρώπινης εμπορίας, αγνοούνται ή πεθαίνουν.
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Ερωτήσεις για την κατανόηση του βιώματος του εξαναγκασμού σε φυγή
και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στα μέλη της οικογένειας
Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στον τόπο τους που συνέβαλαν στην απόφαση της τροπής σε φυγή;
Πότε και γιατί αποφασίστηκε η τροπή σε φυγή;
Ποιοι συμμετείχαν στην απόφαση;
Πώς λήφθηκε η απόφαση; Υπήρξε κάποιος γονιός που υποχώρησε, επιβλήθηκε,
είχε αμφιβολίες, θυσιάστηκε;
Πώς συμμετείχε η διευρυμένη οικογένεια σε αυτήν την απόφαση;
Υπήρξε προετοιμασία και κάποιο σχέδιο;
Τι ειπώθηκε στα παιδιά;
Διατηρήθηκε επικοινωνία με σημαντικούς άλλους μετά την τροπή σε φυγή;
Συνέβαλαν ή εξακολουθούν να συμβάλλουν οικονομικά στο οδοιπορικό της οικογένειας;
Με ποιο τρόπο την στηρίζουν;
Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις για τις οποίες μετανιώνουν σήμερα;

2ο στάδιο: Η οικογένεια εν κινήσει – Προκλήσεις και αντιξοότητες
Η μετακίνηση συχνά περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις και κινδύνους που συχνά ανακαλύπτονται στη διαδρομή. Γονείς
και παιδιά, άλλοτε ταξιδεύουν μόνοι, άλλοτε με ομάδες ομοεθνών. Ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες χωρίς πρόσβαση σε νερό και τροφή, ενώ ευκαιριακά διαμένουν σε πολυπληθή κέντρα φιλοξενίας για μεγαλύτερο ή μικρότερο
χρονικό διάστημα.
Ορισμένες εμπειρίες, όπως η φυλάκιση, ο χωρισμός και ο θάνατος μέλους της οικογένειας, είναι άκρως τραυματικές. Συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από διακινητές, λαθρεμπόρους και οργανωμένες ομάδες εγκληματιών
που απειλούν τη ζωή τους, κλέβουν τα χρήματα και τα υπάρχοντά τους, βιάζουν ή ασκούν βία σε κάποια μέλη της
οικογένειας. Επιπλέον έρχονται αντιμέτωποι με το ρατσισμό και την ξενοφοβία των κατοίκων της χώρας από την
οποία διέρχονται.
Απέναντι σε αυτές τις αντιξοότητες κάποιες οικογένειες αποδιοργανώνονται, ενώ άλλες συσπειρώνονται και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και ψυχικά αποθέματα. Κάποια παιδιά απολαμβάνουν μια στενότερη σχέση με τους γονείς τους και
μαθαίνουν να λειτουργούν συλλογικά απέναντι στους κινδύνους αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες και ψυχοκοινωνικά
αποθέματα, ενώ άλλα βιώνουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ιδιαίτερα όταν οι γονείς δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις αντιξοότητες και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο γονικό τους ρόλο.
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Ερωτήσεις για την αναγνώριση των προκλήσεων
που βίωσε η οικογένεια στο οδοιπορικό της μέχρι την Ελλάδα
Γιατί επέλεξε η οικογένεια την Ευρώπη για την εγκατάστασή της;
Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε στη διαδρομή της;
Πώς τις διαχειρίστηκε και πώς τις νοηματοδότησε;
Πώς επηρεάστηκαν από τις δυσκολίες τα ενήλικα και ανήλικα μέλη της οικογένειας;
Υπήρξε εσωτερική μετεγκατάσταση ή παραμονή σε κέντρα φιλοξενίας άλλων χωρών
πριν την άφιξη στην Ελλάδα; Εάν ναι, για πόσο καιρό και πώς βιώθηκαν;
Υπήρξαν χωρισμοί, θάνατοι, τραυματισμοί ή αρρώστιες κατά το οδοιπορικό τους;
Εάν ναι, πώς τις διαχειρίστηκαν τότε και πώς τους επηρεάζουν σήμερα;
Ποιες θετικές εμπειρίες προέκυψαν στην πορεία;
Από πού άντλησαν δύναμη και κουράγιο οι γονείς και τα παιδιά;
Πώς επηρεάστηκαν οι οικογενειακές σχέσεις και πώς άλλαξαν οι οικογενειακοί ρόλοι
στη διαδρομή;
Υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα της γονικής φροντίδας και στους κανόνες
διαπαιδαγώγησης των παιδιών;
Πώς λαμβάνονταν οι αποφάσεις και από ποιους;
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3ο στάδιο: Σε αναμονή: Η συνθήκη “in transit”
Στο στάδιο αυτό, γονείς και παιδιά περιμένουν «με τη βαλίτσα στο χέρι» τις νομικές αποφάσεις που θα προσδιορίσουν
την εξέλιξη του οδοιπορικού τους. Η Ελλάδα για τη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων αποτελεί «πέρασμα». Οι
περισσότεροι, κατά συνέπεια, ζουν σε μια συνθήκη “in transit”.
Η αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον τους βιώνεται ως δυσβάσταχτη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πολλά παιδιά
για πρώτη φορά γίνονται μάρτυρες της ψυχικής οδύνης που βιώνουν οι γονείς τους όταν παραμένουν άπραγοι, χωρίς
δυνατότητα να ορίσουν το μέλλον της οικογένειάς τους. Η ψυχική δυσφορία που προκαλείται από την ακινητοποίηση,
εκδηλώνεται σε κάποιους γονείς με ψυχοσωματικά ή ψυχικά συμπτώματα, ενώ άλλοι καταφεύγουν στη χρήση αλκοόλ
και ουσιών που κάποιες φορές οδηγούν σε ενδο-οικογενειακή βία. Από την άλλη, οι έφηβοι που δεν αντέχουν την
αίσθηση της ακινησίας και αβεβαιότητας, αναζητούν έντονες συναισθηματικές εμπειρίες που καταλήγουν σε πράξεις
ατομικής ή συλλογικής βίας. Άλλοτε πάλι, παγώνουν από φόβο μήπως αναβιώσουν σε αυτό το «κενό» τα τραυματικά
τους βιώματα, τα οποία με δυσκολία ελέγχουν.
Πρόσφατες εκθέσεις (Save the Children, 2017 Médecins Sans Frontières, 2017; The FXB Center for Health and Human
Rights, Harvard University, 2017) αναδεικνύουν τις τεράστιες προκλήσεις που βιώνουν οι πρόσφυγες και μετανάστες
που έχουν «παγιδευτεί» στην Ελλάδα, και ζουν κάτω από επισφαλείς συνθήκες με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιδείνωση
της ψυχικής τους υγείας.
Παρόλα αυτά, κάποια παιδιά, καλοδέχονται αυτό το «διάλειμμα» στο οδοιπορικό τους, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες
διαβίωσης παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα πλαίσια
ενός περιβάλλοντος που είναι υποστηρικτικό. Με άλλα λόγια, η “in transit” συνθήκη λειτουργεί ανακουφιστικά όταν
έχει προηγηθεί ένα οδοιπορικό γεμάτο προκλήσεις και απώλειες. Τους επιτρέπει να ενταχθούν σε μια ρουτίνα, να
επιστρέψουν στο παιχνίδι, να ωφεληθούν από δημιουργικές δραστηριότητες ή να πάνε σχολείο, να αναπτύξουν σχέσεις με άλλα παιδιά και να επιστρέψουν στις σκανδαλιές και άλλες συνήθειές τους. Έτσι, εν μέσω μιας μετάβασης
κατασκευάζουν μια «κανονικότητα» και εδραιώνουν μια νέα «τάξη» στην καθημερινότητά τους, που τους βοηθά να
εστιάσουν στο παρόν.
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Ερωτήσεις για την κατανόηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων
της “in transit” συνθήκης
Πώς βιώνουν οι γονείς, οι έφηβοι και τα παιδιά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα;
Πόσο ασφαλείς νιώθουν;
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν σήμερα; Πώς τις διαχειρίζονται και πώς τις νοηματοδοτούν;
Τι τους απασχολεί περισσότερο και τους δημιουργεί στρες;
Τι τους ικανοποιεί; Ποιες θετικές εμπειρίες βιώνουν και από ποιες ευκαιρίες ωφελούνται;
Πώς διαχειρίζονται το στρες που προκαλεί η αναμονή όσον αφορά το αίτημα ασύλου,
της μετεγκατάστασης ή επανένωσης με μέλη της οικογένειάς τους;
Πώς επηρεάζει το στρες τις σχέσεις και τους ρόλους στην οικογένεια;
Τι τους βοηθά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καθημερινή τους ζωή;
Ποιες σχέσεις διατηρούν με την οικογένεια, συγγενείς και φίλους στην πατρίδα τους;
Ποιες σχέσεις διατηρούν με την ομάδα των ομοεθνών και με πρόσφυγες άλλων εθνικοτήτων;
Ποιες από τις διαθέσιμες υπηρεσίες (π.χ. υγείας, ψυχικής υγείας, νομικές, εκπαίδευσης)
αξιοποιούν και πώς ωφελούνται;
Ποιες ανάγκες τους δεν καλύπτονται;
Ποια είναι τα σχέδια τους για το μέλλον; Πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα, σε σύγκριση
με αυτά που είχαν όταν αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή;
Ποια είναι τα όνειρα για τα παιδιά τους;

4ο στάδιο: Μετεγκατάσταση σε νέα χώρα
Η μετεγκατάσταση αποτελεί μια νέα πρόκληση για τα μέλη της οικογένειας. Πολιτισμικές αξίες, ήθη και έθιμα, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις συχνά ριζοσπαστικοποιούνται σε μια προσπάθεια της οικογένειας να διατηρήσει την
εθνοτική της ταυτότητα, και να αμυνθεί απέναντι στο νέο περιβάλλον που, αν και επιδιώκει την ένταξή της, ταυτόχρονα
την αντιμετωπίζει με τα στερεότυπα του «ξένου».
Παιδιά και γονείς ταλαντεύονται ανάμεσα στο «καινούργιο», το διαφορετικό που φέρνει το νέο περιβάλλον και το «οικείο» που εμπεριέχεται στον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Η ενσωμάτωση της οικογένειας στη νέα χώρα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ευελιξία που έχει να ταλαντεύεται ανάμεσα στις νέες αξίες, συνήθειες, πρακτικές (τάση
για αλλαγή) και στη διατήρηση της πολιτισμικής της ταυτότητας (τάση διατήρησης της παράδοσης). Διευκολύνεται επίσης, όταν η εθνοτική ομάδα των προσφύγων παρέχει στην οικογένεια ένα κοινωνικό δίκτυο και έναν ιστό «συνέχειας»
ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και όταν η χώρα υποδοχής διευκολύνει την ενσωμάτωση, χωρίς να
περιθωριοποιεί τους πρόσφυγες.
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Τα παιδιά, με την εισαγωγή τους στο σχολείο και την εκμάθηση της νέας γλώσσας προσαρμόζονται γρηγορότερα από
τους γονείς στο νέο περιβάλλον και υιοθετούν νέες αξίες με την ένταξή τους στην ομάδα των συνομηλίκων. Αυτό
οδηγεί μερικές φορές σε οικογενειακές συγκρούσεις καθώς κάποιες παραδόσεις, αξίες και κανόνες αμφισβητούνται ή
ανατρέπονται. Παράλληλα η ταχύτερη ενσωμάτωση των παιδιών στο νέο περιβάλλον, οδηγεί στην υιοθέτηση αυξημένων για την ηλικία τους ευθυνών καθώς συχνά αναλαμβάνουν να διευκολύνουν τους γονείς και να τους εκπροσωπούν
στις αρχές και τους φορείς της χώρας φιλοξενίας (El-Khano,et al., 2015)
Όταν η μετεγκατάσταση περιλαμβάνει την επανένωση της οικογένειας, τότε η ανταλλαγή των εμπειριών που μεσολάβησαν κατά το χωρισμό των μελών της, μπορεί να διευκολύνει την αλληλοκατανόηση, αλληλοϋποστήριξη και από κοινού
ανακατασκευή μιας συνεκτικής ιστορίας όσον αφορά την προσφυγιά. Όταν όμως οι εμπειρίες αποσιωπούνται λόγω της
τραυματικής τους φύσης, τότε δημιουργείται μια σχάση (splitting) ανάμεσα στους γονείς, με αποτέλεσμα τα παιδιά να
συμμαχούν με τον έναν ή τον άλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικογένεια απειλείται με διάλυση και οι ανεπεξέργαστες εμπειρίες μεταβιβάζονται στις επόμενες γενεές.
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3

Απώλειες, θρήνος και ψυχικός τραυματισμός
3.1. Απώλειες
Κατά την τροπή σε φυγή από τον τόπο τους και στη διάρκεια του οδοιπορικού, τα παιδιά βιώνουν πολλές στρεσογόνες
και αντίξοες καταστάσεις που αφορούν σε απώλειες οι οποίες συχνά εγείρουν τη φυσιολογική διεργασία θρήνου που
συνεπάγεται αναπόφευκτη οδύνη. Μερικές από αυτές τις απώλειες μπορεί να έχουν βιωθεί τόσο τραυματικά ώστε
αναστέλλουν ή περιπλέκουν τη διεργασία θρήνου. Αποσκοπώντας στην κατανόηση των απωλειών περιγράφονται παρακάτω οι απτές, οι συμβολικές, οι αμφίσημες και άλλες παράλληλες απώλειες.

Σχήμα 1. Απώλειες: Απτές, Συμβολικές, Αμφίσημες
π.χ.
π.χ.
• Απώλεια της ασφάλειας
• Απώλεια της ελευθερίας
• Απώλεια της αξιοπρέπειας
• Απώλεια της ταυτότητας
• Απώλεια αυτοεκτίμησης
• Αποδόμηση της
ιστορίας ζωής
• Απώλεια στόχου
ή ονείρου
Συμβολικές
• Απώλεια της
απώλειες
ψευδαίσθησης
ότι οι γονείς είναι
παντοδύναμοι

Απτές
απώλειες

• Απώλεια της πατρίδας
• Απώλεια σπιτιού & περιουσίας
• Απώλεια του οικείου τρόπου ζωής
• Απώλεια υποστηρικτικού δικτύου
• Χωρισμός
• Θάνατος
• Απώλεια υγείας, σωματικής
ακεραιότητας

π.χ.

Αμφίσημες
απώλειες

• Απουσία οικείου ατόμου
που αγνοείται
• Παρουσία οικείου ατόμου
που είναι ψυχολογικά «απών»
• “In transit” συνθήκη ζωής

Απτές απώλειες που σχετίζονται με τις αντιξοότητες της προσφυγιάς. Όταν τα παιδιά τρέπονται σε φυγή, δεν χάνουν μονάχα το σπίτι και την περιουσία τους, αλλά και τη γειτονιά, το σχολείο, τους συγγενείς, τους φίλους τους και έναν
οικείο τρόπο ζωής. Οδυνηρές απώλειες αποτελούν και ο θάνατος, ο χωρισμός από γονείς, αδέλφια και σημαντικούς
άλλους καθώς και οποιαδήποτε ασθένεια, τραυματισμός και απώλεια της σωματικής ακεραιότητας.
Συμβολικές απώλειες. Μια εξαιρετικά οδυνηρή απώλεια, κυρίως για παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι η απώλεια
της ψευδαίσθησης ότι οι γονείς τους είναι παντοδύναμοι και ικανοί να τα προστατεύουν από κινδύνους και απειλητικές
καταστάσεις. Μαζί με αυτή, χάνουν και την αίσθηση της ασφάλειας και βιώνουν «αδιανόητες αγωνίες» (unthinkable
anxieties) απέναντι σε έναν κόσμο που απειλεί να τα αφανίσει.
Μία άλλη συμβολική απώλεια, αφορά στην ανατροπή της δυναμικής των σχέσεων στην οικογένεια οι οποίες γίνονται
συμβιωτικές, ή αποφευκτικές με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτίθενται για πρώτη φορά σε ενδο-οικογενειακή βία, κοινωνική απόσυρση ή ψυχική αποδιοργάνωση. Μερικά μάλιστα, αναλαμβάνουν ένα φροντιστικό ή προστατευτικό ρόλο
απέναντι σε έναν απελπισμένο γονιό ή στα μικρότερα αδέλφια τους.
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O πατέρας του Mοχάμετ αγκαλιάζει το γιό του μετά την διάσωσή τους. Η υπερφορτωμένη βάρκα
τους κινδύνευσε να βυθιστεί, καθώς το παγωμένο νερό είχε φτάσει στα γόνατα των ταξιδιωτών.
Ο Μοχάμετ βλέπει για πρώτη φορά τον πατέρα του να κλαίει.

Για τους εφήβους, οι συμβολικές απώλειες συνδέονται με την αποδόμηση της αντίληψης που μπορεί να έχουν ότι ο κόσμος
είναι προβλέψιμος και υπό τον έλεγχό τους. Όταν μάλιστα πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης, κακοποίησης, ρατσισμού και εξευτελισμού, τότε βιώνουν συμβολικές απώλειες, όπως την απώλεια της ασφάλειας, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ταυτότητας, της αίσθησης του ανήκειν, οι οποίες είναι συχνά οδυνηρότερες από τις απτές απώλειες που προκάλεσε η προσφυγιά.
Αμφίσημες απώλειες. Η πιο χαρακτηριστική είναι η φυσική απουσία μέλους της οικογένειας που αγνοείται λόγω
έλλειψης επικοινωνίας, απαγωγής, εξαφάνισης, βασανισμού, ανθρώπινης εμπορίας, ναυαγίου (Boss et al., 2011).
Η άγνοια της τύχης του εγείρει τρομακτικές φαντασιώσεις που κατακλύζουν τον ψυχισμό του ενήλικα ή του παιδιού.
H έλλειψη πληροφοριών εντατικοποιεί την αναζήτηση της οικογένειας να μάθει τι απέγινε το αγαπημένο της πρόσωπο,
με αποτέλεσμα να συλλέγει διάσπαρτες, συχνά μη έγκυρες, πληροφορίες προκειμένου να κατασκευάζει ένα φανταστικό
σενάριο των γεγονότων και να αφηγηθεί μια ιστορία που γεμίζει το δυσβάσταχτο κενό της απουσίας. Χωρίς κανένα τεκμήριο που να πιστοποιεί το θάνατo, η οικογένεια διατηρεί τον άνθρωπό της «ζωντανό» με αποτέλεσμα να αδυνατεί να
τον θρηνήσει. Αγνοώντας εάν υποφέρει, εάν ζει ή εάν έχει πεθάνει, διατηρεί την ελπίδα. Η έλλειψη τελετουργικών που
πιστοποιούν το θάνατο, εντείνουν ακόμα περισσότερο την οδύνη που προκαλούν οι αμφίσημες απώλειες.
Μια άλλη μορφή αμφίσημης απώλειας αφορά την «απώλεια» αγαπημένου προσώπου που αν και παρόν στη ζωή των
δικών του είναι «απόν» με την έννοια ότι έχει αλλάξει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο. Για
παράδειγμα, ένα παιδί νιώθει ότι «χάνει» το γονιό του που έχει γίνει «άλλος άνθρωπος» και δυσκολεύεται να σχετιστεί
μαζί του καθώς είναι καταθλιπτικός, αδιάφορος, βίαιος ή/και κακοποιητικός.
Αμφίσημες απώλειες μπορούν να θεωρηθούν και “in transit” συνθήκες ζωής καθώς οι στόχοι, τα όνειρα, και οι επιδιώξεις των προσφύγων μπορεί να υλοποιηθούν, μπορεί όμως και όχι.

Ερωτήσεις σε ένα παιδί που αγνοείται ο γονιός του;
Ποιους θεωρείς «οικογένειά» σου;

Πώς επηρεάζει την οικογένειά σου η εξαφάνισή του;

Πώς σε επηρεάζει η απουσία του γονιού σου;

Τι άλλαξε στις σχέσεις σας μέσα στην οικογένεια;

Τι πιστεύεις ότι συνέβη και γιατί αγνοείται ο γονιός σου;
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Άλλες παράλληλες απώλειες. Μερικοί πρόσφυγες βιώνουν ταυτόχρονα και επικείμενες απώλειες όταν γνωρίζουν
ότι θα αποχωριστούν ανθρώπους με τους οποίους ανέπτυξαν στενούς δεσμούς κατά την προσωρινή φιλοξενία τους
σε ένα πλαίσιο. Οι απώλειες αυτές εγείρουν έναν προπαρασκευαστικό θρήνο, που αν και οδυνηρός, τους προετοιμάζει
ψυχικά για τον επικείμενο αποχωρισμό. Ωστόσο ορισμένα παιδιά και ενήλικες αποφεύγουν να συνδεθούν με άλλους
πρόσφυγες ή επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο για να αποφύγουν την οδύνη του χωρισμού καθώς αυτή επισύρει την αναβίωση προηγούμενων απωλειών και αποχωρισμών.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι μια οικογένεια η οποία προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από αντίξοες συνθήκες ζωής,
απωθεί το θρήνο της με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεπεξέργαστες οι απώλειες που έχει βιώσει τόσο στο οδοιπορικό
της, όσο και οι απώλειες που προηγήθηκαν της προσφυγιάς (π.χ. θάνατος μέλους της οικογένειας, ανεργία, κακοποίηση, παραμέληση).
Παράλληλα με οποιεσδήποτε απώλειες, όλα τα παιδιά βιώνουν και αναπτυξιακές απώλειες οι οποίες είναι απαραίτητες
καθώς τους επιτρέπουν να αφήσουν πίσω συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές, και κοινωνικές δεξιότητες
που έχουν κατακτήσει, προκειμένου να αναπτύξουν νέες.

3.2. Θρήνος
Ο θρήνος είναι μία απόλυτα υγιής και φυσιολογική διεργασία που εγείρεται όταν κάποιος αντιλαμβάνεται ένα γεγονός
ως απώλεια. Αφορά μία ψυχική διεργασία που εμπεριέχει μία κοπιώδη προσπάθεια να προσαρμοστεί κανείς ξανά σε
έναν κόσμο όπου κάποιο σημαντικό πρόσωπο, ένας τόπος ή στόχος έχουν χαθεί. Ο θρήνος είναι κάτι που «κάνουν» οι
άνθρωποι και όχι κάτι που «συμβαίνει» σε αυτούς.
Από τη στιγμή που η απώλεια ανατρέπει το μέχρι τότε νόημα της ζωής, αυτός που θρηνεί καλείται να κατασκευάσει εκ
νέου την ιστορία της ζωής του, ώστε να έχει συνοχή και νόημα παρά το γεγονός ότι άλλαξε δραματικά. Η ψυχική οδύνη
που εγείρεται κατά τη διάρκεια του θρήνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μέσω της οποίας το άτομο
προσαρμόζεται προοδευτικά στις νέες συνθήκες που προκύπτουν μετά από μια σημαντική γι’ αυτό απώλεια, την οποία
«δεν ξεχνά» ούτε «ξεπερνά» αλλά εντάσσει στην ιστορία της ζωής του.

Εκδηλώσεις φυσιολογικού θρήνου
Δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος εκδήλωσης του θρήνου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να
βιώνει και να εκφράζει το θρήνο του στο συγκεκριμένο χρονικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο. Μερικές από τις πιο
συνηθισμένες εκδηλώσεις θρήνου σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες είναι οι ακόλουθες (Worden, 2001, 2009):
Γνωστικές εκδηλώσεις
Άρνηση
Δυσπιστία
Σύγχυση
Αίσθηση μη πραγματικότητας («δεν μπορεί να συνέβη!»)
Αναζήτηση νοήματος για όσα συνέβησαν («γιατί;»)
Υπαρξιακές ανησυχίες και ερωτήματα
Δυσκολία συγκέντρωσης και επίλυσης προβλημάτων
Συναισθηματικές εκδηλώσεις
Σοκ
Θλίψη
Θυμός
Διάχυτη ανησυχία ή ευερεθιστότητα
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Ενοχές
Αίσθημα μοναξιάς
Γενικευμένο άγχος ή φόβος αποχωρισμού από οικεία πρόσωπα
Εκδηλώσεις συμπεριφοράς
Ξέσπασμα θυμού ή κλάματος
Συναισθηματικές μεταπτώσεις, κυκλοθυμία
Παλινδρόμηση στα παιδιά- εκδήλωση συμπεριφορών προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης
(π.χ. ενούρηση, προσκόλληση σε ενήλικες)
Αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. επιθετικότητα, εσωστρέφεια)
Απομόνωση ή απόσυρση από οικείους και από ευχάριστες δραστηριότητες
Εκτόνωση μέσα από υπερδραστηριότητα
Οργανικές εκδηλώσεις
Πονοκέφαλοι - ημικρανίες
Στομαχικές ενοχλήσεις, γαστρεντερικές διαταραχές
Ταχυκαρδίες, αίσθηση πόνου στην καρδιά
Μυϊκή ένταση
Έξαρση αλλεργιών (π.χ. εξανθήματα, άσθμα, κνησμός)
Αδυναμία, κόπωση, ζαλάδες
Επιρρέπεια σε ασθένειες (π.χ. ιώσεις) ή ατυχήματα
Αλλαγές στις συνήθειες διατροφής (αύξηση ή μείωση βάρους)
Δυσκολία στον ύπνο, εφιάλτες

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει όποιος στηρίζει παιδιά και οικογένειες που βιώνουν απώλειες
Να διατηρεί μία καθαρή ματιά μεταξύ ευαλωτότητας και ψυχικής ανθεκτικότητας , δίνοντας χώρο
και τιμώντας τις απώλειές τους και την οδύνη που τις συνοδεύει.
Να αναγνωρίζει το διαφορετικό «κόσμο» από τον οποίο προέρχονται με σεβασμό στην πολιτιστική
τους κληρονομιά.
Να είναι ευέλικτος και δημιουργικός στις παρεμβάσεις που προτείνει.
Να τηρεί μία στάση σεβασμού και εμπιστοσύνης στις ικανότητες των παιδιών και εφήβων καθώς
και στην επιλογή τους να σιωπούν, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε «in transit» συνθήκη.
Να βγει από το «κουστούμι» του ειδικού ψυχικής υγείας και να «συνοδεύει» παιδιά και οικογένειες
στην καθημερινότητά τους.
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Η συνοδεία ενός παιδιού, εφήβου ή οικογένειας προϋποθέτει την καλλιέργεια δεσμών εμπιστοσύνης και τη συμπόρευση στην εξέλιξη του θρήνου. Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αυτής της συνοδείας είναι οι ακόλουθες:
Αναγνωρίστε τις απώλειες χωρίς να υποτιμάτε το πόσο πολύ και πόσο διαφορετικά έχουν επηρεάσει κάθε μέλος
της οικογένειας.
Ενθαρρύνετε γονείς και παιδιά να μοιράζονται σκέψεις, να επικοινωνούν συναισθήματα, να επιτρέπουν στον εαυτό τους
να είναι θλιμμένοι, να λειτουργούν με πιο αργούς ρυθμούς και να εκφράζουν με όποιον τρόπο επιθυμούν την οδύνη τους.
Μην πιέζετε να σας αφηγηθούν τις εμπειρίες τους εάν προτιμούν να παραμείνουν σιωπηλοί.
Ενθαρρύνετε τα μέλη της οικογένειας να αποδώσουν στις απώλειές τους ένα νόημα που τους ταιριάζει ή/και τους
ανακουφίζει (π.χ. θέλημα Θεού, κάρμα).
Διευκολύνετε την αναθεώρηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων (π.χ. «εγώ φταίω για όλα») ή τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. μίσος, κατακλυσμικές ενοχές) που τους ακινητοποιούν και τους εγκλωβίζουν.
Διευκολύνετε τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων, αξιών, και στόχων τους.
Ενθαρρύνετε τον προσδιορισμό και την αξιοποίηση των ψυχικών και κοινωνικών αποθεμάτων που απαλύνουν τον
πόνο τους.
Θυμηθείτε ότι τα παιδιά και οι οικογένειες που εντάσσουν τις απώλειες στην ιστορία της ζωής τους, είναι συχνά σε θέση
να αναγνωρίσουν και κάποια οφέλη που συνδέονται με θετικές αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται (α) τον εαυτό
(π.χ. προσανατολισμός στα αποθέματα, αυτοσεβασμός και αυτοεκτίμηση) (β) τις σχέσεις με άλλους (π.χ. ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κοινωνικό ενδιαφέρον, διάθεση προσφοράς), και (γ) τη ζωή (π.χ. αναθεώρηση αξιών και προτεραιοτήτων
με γνώμονα το τι είναι σημαντικό και δίνει νόημα στη ζωή). Οι θετικές αυτές αλλαγές στις αντιλήψεις συμβάλλουν στην
προσωπική ανάπτυξη (personal growth).

Απουσία θρήνου
Για μερικές οικογένειες οι αμφίσημες απώλειες δημιουργούν μεγάλη οδύνη. Η άγνοια όσον αφορά την τύχη οικείου προσώπου που έχει απαχθεί ή εξαφανιστεί, «παγώνει» τη διεργασία του θρήνου, αφού επικρατεί σύγχυση, άγχος, αδυναμία
απόδοσης νοήματος σε μια απουσία που μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική και αμετάκλητη. Παράλληλα με την οδύνη
της απουσίας, η οικογένεια βιώνει και τις τραυματικές επιπτώσεις που έχει η αβεβαιότητα εάν ο άνθρωπός της βασανίζεται,
υποφέρει, ζει ή έχει πεθάνει. Αυτή η αβεβαιότητα συντηρεί την ελπίδα για την επανένωση μαζί του. Η πρόωρη αποδοχή του
θανάτου του και ο θρήνος που εγείρει μπορεί να προκαλέσουν ενοχές και μια αίσθησης προδοσίας ή εγκατάλειψής του.
Στόχος της ψυχολογικής στήριξης σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να βοηθηθεί η οικογένεια να «εμπεριέξει» την ασάφεια και αβεβαιότητα χωρίς να αποδιοργανωθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί με επάρκεια.
Αναγνωρίστε και δείξτε κατανόηση απέναντι στις οδυνηρές επιπτώσεις που έχει η εξαφάνιση μέλους της οικογένειας.
Αναγνωρίστε ως συνήθεις και φυσιολογικές τις φαντασιώσεις και ψευδαισθήσεις που έχουν τα μέλη της οικογένειας από τον αγνοούμενο άνθρωπό τους.
Βοηθήστε να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να διατηρούν αντιφατικές εκδοχές ως προς την τύχη του σε συνδυασμό
με αντιφατικά συναισθήματα, όπως ελπίδα και απελπισία.
Διευκολύνετε την ανταλλαγή απόψεων αναγνωρίζοντας τη νέα εικόνα της οικογένειας που διαμορφώνουν τα μέλη της.
Διευκολύνετε τη ανάπτυξη ρεαλιστικών προσδοκιών και την αποδοχή της έλλειψης ελέγχου που έχουν στην πραγματικότητα. Ενθαρρύνετε την αναζήτηση πληροφοριών προκειμένου να μην ακινητοποιηθεί η οικογένεια.
Βοηθήστε την οικογένεια να αξιοποιήσει το υποστηρικτικό της δίκτυο.
Θυμηθείτε ότι η ελπίδα στις περιπτώσεις αυτές σχετίζεται με την απόδοση ενός «αποδεκτού» νοήματος σε ό,τι αφορά την εμπειρία της αμφίσημης απώλειας.

18

3.3. Ψυχικός τραυματισμός
Τραυματικά βιώνεται ένα ακραίο γεγονός στο οποίο εκτίθεται άμεσα ή έμμεσα το παιδί ή ο ενήλικας και το οποίο υπερβαίνει τα διαθέσιμα ψυχικά του αποθέματα, εγείροντας σοκ, τρόμο, πάγωμα και μια αίσθηση ότι κανείς είναι εντελώς
αβοήθητος χωρίς κανέναν έλεγχο πάνω στην πραγματικότητα. Τραυματικά γεγονότα έχουν επιπτώσεις στον ψυχισμό
του ατόμου (ψυχικός τραυματισμός), ενώ ταυτόχρονα εγγράφονται και σε ένα οργανικό επίπεδο (νευροβιολογικός
τραυματισμός).
Με την έννοια «ψυχικός τραυματισμός» αναφερόμαστε στην αδυναμία του παιδιού, εφήβου ή ενήλικα να αφομοιώσει
ψυχικά και νοητικά την εμπειρία και να την εκφράσει λεκτικά ή με άλλο δημιουργικό τρόπο, με αποτέλεσμα να παγιδεύεται στην αναβίωση του τραυματικού βιώματος.

Τραυματικές αντιδράσεις
Χαρακτηριστικό των τραυματικών αντιδράσεων είναι η αναβίωση του τραυματικού βιώματος και η απώθηση των αντιδράσεων που εγείρει, σε συνδυασμό με μια κατάσταση υπερεγρήγορσης από φόβο μήπως βιώσει εκ νέου ανάλογη
εμπειρία. Παράλληλα εγείρονται υπαρξιακές ανησυχίες καθώς αλλάζει η οπτική πάνω στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αρνητικές αντιλήψεις για τον εαυτό και τον κόσμο (π.χ. «είμαι θύμα», «δεν θα τα βγάλω πέρα»,
«ο κόσμος είναι κακός και άδικος»).
Οι τραυματικές αντιδράσεις, ακόμα κι εάν συνεπάγονται βαθιά ψυχική οδύνη, είναι φυσιολογικές και παροδικές. Μειώνονται όταν διασφαλίζεται στα παιδιά και τους γονείς κατάλληλη στήριξη σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και
εμπεριέχει την οδύνη τους χωρίς να την παραγνωρίζει ή ελαχιστοποιεί. Η εκδήλωση τραυματικών αντιδράσεων δεν
συνεπάγεται αναγκαστικά την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής.
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται ανά αναπτυξιακό στάδιο, (α) οι συνήθεις εκδηλώσεις ψυχικού τραυματισμού, (β)
οι παράγοντες που καθιστούν τα παιδιά ψυχικά ευάλωτα, και (γ) οι προστατευτικοί παράγοντες και τα ψυχικά αποθέματα.
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Πίνακας 1. Συνήθεις τραυματικές αντιδράσεις παιδιών

Συνήθεις εκδηλώσεις
ψυχικού τραυματισμού

Παράγοντες ευαλωτότητας

Προστατευτικοί παράγοντες

Παιδιά βρεφονηπιακής ηλικίας (0-3 χρονών)
Έντονο άγχος αποχωρισμού
Κλάμα και προσκόλληση
Προβλήματα ύπνου
Προβλήματα σίτισης

Περιορισμένες δυνατότητες
αντιμετώπισης αντίξοων
καταστάσεων, εξάρτηση από
ενήλικα
Πολύ ευαίσθητα στην ανεπαρκή
φροντίδα ή στην πλήρη έλλειψή της
Πολύ ευαίσθητα στην αρνητική
συναισθηματική κατάσταση της
μητέρας ή άλλου κύριου φροντιστή
Πολύ ευαίσθητα στους
αποχωρισμούς
Περιορισμένη ικανότητα
αυτο-ελέγχου

Γνωστική ανωριμότητα
Καλή ψυχολογική κατάσταση της
μητέρας ή άλλου κύριου φροντιστή
Συνοχή της οικογένειας

Παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5 χρονών)
Φόβος
Εγρήγορση
Παλινδρόμηση (π.χ. ενούρηση,
πιπίλισμα αντίχειρα)
Άγχος αποχωρισμού,
συμπεριφορές προσκόλλησης
Προβλήματα ύπνου, εφιάλτες
Προβλήματα σίτισης
Κρίσεις πείσματος και αυξημένη
γκρίνια
Απόσυρση από το παιχνίδι ή
καταφυγή σε τραυματικό παιχνίδι
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Περιορισμένες δυνατότητες
αντιμετώπισης αντίξοων
καταστάσεων, εξάρτηση από
ενήλικα
Πολύ ευαίσθητα στην ανεπαρκή
φροντίδα ή στην πλήρη έλλειψή της
Πολύ ευαίσθητα στην αρνητική
συναισθηματική κατάσταση της
μητέρας ή άλλου κύριου φροντιστή
Πολύ ευαίσθητα στους
αποχωρισμούς
Μπορεί να πιστεύουν ότι
είναι υπεύθυνα για τα «κακά»
πράγματα που συμβαίνουν ή την
κακή ψυχική υγεία του γονιού
τους (εγωκεντρική σκέψη)

Γνωστική ανωριμότητα και
περιορισμένη κατανόηση
Γονιός ή κύριος φροντιστής
χωρίς προβλήματα ψυχικής υγείας
Καλές γονικές δεξιότητες
κάτω από αντίξοες συνθήκες
Συνοχή της οικογένειας
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Συνήθεις εκδηλώσεις
ψυχικού τραυματισμού

Παράγοντες ευαλωτότητας

Προστατευτικοί παράγοντες

Παιδιά σχολικής ηλικίας (6-11 χρονών)
Προβλήματα ύπνου, εφιάλτες
Φόβοι
Ευερεθιστότητα, επιθετικότητα,
ανυπακοή
Θυμός και σκέψεις εκδίκησης
Απόσυρση, κατάθλιψη, άγχος
Ενοχλητικές σκέψεις και εικόνες
Προβλήματα συγκένρωσης
Σωματικές ενοχλήσεις
Μεταφορά στο παιχνίδι
τραυματικών εμπειριών
(π.χ. πόλεμος)

Αυξημένη αντίληψη, κατανόηση
και ερμηνεία βίαιων γεγονότων
και θανάτου
Σκέψεις και ανησυχίες για
το τι μπορεί να συμβεί
Συστηματική «φυγή» στη
φαντασία (π.χ. διάσωση από
ήρωες ή ανώτερες δυνάμεις)

Ικανότητα να θέτουν ερωτήσεις
και να αφηγούνται εμπειρίες
Αυξανόμενη με την ηλικία
ικανότητα διαχείρισης αρνητικών
σκέψεων και συναισθημάτων
Ικανότητα να στηρίζει και να
στηρίζεται από συνομηλίκους
Δυνατότητα ανάληψης ρόλων και
ευθυνών που ενισχύουν
την αυτο-εικόνα
Συνοχή της οικογένειας
Γονιός ή κύριος φροντιστής χωρίς
προβλήματα ψυχικής υγείας
Καλές γονικές δεξιότητες κάτω
από αντίξοες συνθήκες

Παιδιά εφηβικής ηλικίας (12-17 χρονών)
Επιθετικότητα και θυμός/οργή
Ριψοκίνδυνες συμπεριφορές
(π.χ. χρήση ουσιών),
Ενοχλητικές σκέψεις και εικόνες
Αντιφατική εικόνα - δίνουν την
εντύπωση ότι διαχειρίζονται καλά
τις δυσκολίες, ενώ υποφέρουν
Υπαρξιακές αγωνίες και
προβληματισμοί

Μεγαλύτερη άμεση ή
έμμεση έκθεση (π.χ. μέσω
πληροφόρησης) σε τραυματικά
γεγονότα
Αυξημένη κατανόηση
των αντίξοων καταστάσεων
και των μελλοντικών τους
επιπτώσεων
Ρεαλιστικοί φόβοι για το παρόν
και το μέλλον

Διαθέτουν μεγαλύτερο εύρος
στρατηγικών αντιμετώπισης
προβλημάτων & αντίξοων
συνθηκών
Ικανότητα να στηρίζουν και να
στηρίζονται από συνομηλίκους
Στενές φιλίες και ρομαντικές
σχέσεις
Ικανότητα στοχοθέτησης και
προσανατολισμού στο μέλλον
Θρησκευτική πίστη
Αφοσίωση σε ιδεολογικές/
πολιτικές πεποιθήσεις και
διεκδίκηση δικαιωμάτων
Ανάληψη ρόλων και ευθυνών που
ενισχύουν την αυτό-εικόνα
Συνοχή της οικογένειας

Βασικός στόχος της ψυχολογικής στήριξης των παιδιών που βιώνουν τραυματικές αντιδράσεις είναι η αναγνώριση της
ψυχικής τους ευαλωτότητας και παράλληλα η καλλιέργεια της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται μια προσέγγιση που ψυχιατρικοποιεί φυσιολογικές αντιδράσεις οδύνης και κατατάσσει τα παιδιά σε «ευάλωτες
ομάδες». Η κατάταξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο της θυματοποίησής τους και παραγνωρίζει τα ψυχικά αποθέματα που
διαθέτουν ή αναπτύσσουν ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες ζωής.
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3.4. Στηρίζοντας γονείς για να στηρίξουν τα παιδιά τους
H ικανότητα των γονιών να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των
παιδιών τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους υγεία.
Ας μην ξεχνάμε ότι κάτω από τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης σε ορισμένα κέντρα φιλοξενίας, οι γονείς συχνά
βιώνουν αυξημένο και παρατεταμένο στρες. Χωρίς το οικείο τους υποστηρικτικό δίκτυο, χωρίς την ανάληψη των ποικίλων ρόλων που προσδιόριζαν την ταυτότητά τους, ορισμένοι οδηγούνται σε απόγνωση και παθητικότητα. Αποσύρονται,
καταφεύγουν στη χρήση ουσιών ή/και ακλοόλ, καπνίζουν ακατάπαυστα και αποκαρδιώνονται που δεν ορίζουν πια τη
ζωή τους.
Προκειμένου να στηρίξουμε τους γονείς, ώστε να νιώσουν επαρκείς στο ρόλο τους, χρειάζεται να κατανοήσουμε τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα με την αβεβαιότητα για το μέλλον της οικογένειάς τους, οι προκλήσεις
αυτές συχνά σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής στο χώρο φιλοξενίας και με θέματα ασφάλειας των παιδιών τους
όταν αυτά συναλλάσσονται με παιδιά και ενήλικες άλλων πολιτισμών. Άλλοτε πάλι οι έγνοιες τους αφορούν την αύξηση
αρνητικών συμπεριφορών που εκδηλώνουν τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι γονείς προέρχονται από πολιτισμούς όπου
ο σεβασμός και η υπακοή στον γονιό αποτελούν κυρίαρχη αξία. Προσπαθώντας λοιπόν να διατηρήσουν τον οικείο
τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, διαπιστώνουν ότι οι αυταρχικές μέθοδοι (π.χ. ξύλο, τιμωρία) επικρίνονται
από τους φροντιστές και επαγγελματίες του πεδίου με αποτέλεσμα να νιώθουν σύγχυση, ενοχή έως και φόβο για ενδεχόμενη παρέμβαση από κοινωνικές υπηρεσίες. Στις συνθήκες αυτές, μπορεί να επηρεαστεί και η σχέση του ζευγαριού,
είτε ζούνε μαζί, είτε χωριστά, με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις και στο γονικό ρόλο.

Πώς μπορεί ο γονιός να στηρίξει τον εαυτό του;
Ο γονιός που βιώνει αυξημένο στρες δυσκολεύεται να φροντίσει το παιδί του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει ανάγκη να νιώσει ότι ο επαγγελματίας στον οποίο εμπιστεύεται τις έγνοιές του, τον ακούει με ενσυναίσθηση, τον κατανοεί
χωρίς να τον κρίνει και τον βοηθά να αναγνωρίσει πρώτα τις δικές του δυσκολίες. Είναι σημαντικό ο επαγγελματίας να
ενθαρρύνει το γονιό:
Να αναγνωρίζει και να επιτρέπει στον εαυτό του να θρηνήσει τις απώλειες που έχει βιώσει.
Να αναγνωρίζει τις προσωπικές του ανάγκες και να τις ικανοποιεί στις παρούσες συνθήκες.
Να αναγνωρίζει τα αποθέματα που διαθέτει ή/και έχει αναπτύξει στην πορεία του οδοιπορικού του.
Να αναζητά και να δέχεται βοήθεια από φίλους, συγγενείς, μέλη της εθνοτικής του κοινότητας και επαγγελματίες
του πεδίου.
Να καθιερώνει ή να επανακαθορίζει καθημερινές συνήθειες (π.χ. τακτικές ώρες ύπνου, φαγητού, προσευχής).
Να διατηρεί τον εαυτό του απασχολημένο με καθημερινές δουλειές ή/και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες με άλλους.
Να διατηρεί τις θρησκευτικές του συνήθειες, εφόσον αντλεί δύναμη και κουράγιο από αυτές.

Πώς μπορεί ο γονιός να στηρίξει το παιδί του;
Εξηγούμε στο γονιό ότι είναι φυσιολογικό το παιδί του να είναι ανήσυχο ή να εκδηλώνει προβλήματα συμπεριφοράς
μετά από τρομακτικές και οδυνηρές εμπειρίες (βλέπε Πίνακα 1). Επισημαίνουμε ότι τα παιδιά:
έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να αντιδρούν όταν εκτίθενται σε τραυματικές εμπειρίες και ότι οι αναμνήσεις
μπορεί να τους δημιουργούν έντονο στρες
χρειάζονται ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθουν ασφάλεια και ελευθερία να εκφράζονται
χρειάζονται κατανόηση για όσα βιώνουν, χωρίς να πιέζονται να εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους
και να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο
χρειάζονται στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας όταν οι δυσκολίες τους είναι χρόνιες και έντονες.
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Οδηγίες για τους γονείς
Ασφάλεια, κατανόηση, στήριξη
Υποσχεθείτε του ότι θα κάνετε τα πάντα για να το φροντίσετε και να το προστατεύσετε .
Παραμείνετε στοργικοί, δώστε του πολλές αγκαλιές, περάστε χρόνο μαζί του και πείτε του συχνά ότι το αγαπάτε.
Ενθαρρύνετε και επιβραβεύσετε όταν κάνει κάτι καλό, όσο μικρό κι αν είναι αυτό.
Προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί χωρίς να το επικρίνετε για τις όποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του
Δείξτε κατανόηση όταν ξεσπά με το παραμικρό σε δάκρυα, όταν γίνεται επιθετικό και όταν παλινδρομεί σε
προηγούμενα στάδια ανάπτυξης (π.χ. βρέχει το κρεβάτι, πιπιλά τον αντίχειρα, προσκολλάται σε εσάς ή άλλον).
Μην υποτιμάτε τα παράπονά του για σωματικούς πόνους και αφού βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για κάτι παθολογικό, λειτουργήστε καθησυχαστικά.
Επικοινωνία
Αφιερώστε χρόνο να το ακούσετε και προσπαθήστε να καταλάβετε τι έχει βιώσει. Ακόμα και το πιο σιωπηλό
παιδί, εκφράζεται με το δικό του έμμεσο τρόπο (π.χ. παιχνίδι, ζωγραφική). Αποφύγετε τους επιφανειακούς
εφησυχασμούς και τις πιέσεις να «ξεπεράσει» τις δυσκολίες του.
Εξηγήστε με ειλικρίνεια τι συμβαίνει. Όταν το μέλλον είναι ασαφές, μοιραστείτε το στόχο που επιδιώκετε και
διατηρήστε την ελπίδα ζωντανή.
Μην υπόσχεστε πράγματα που δεν μπορείτε να παρέχετε.
Διατήρηση ρουτίνας
Διατηρήστε όσο είναι εφικτό μια ρουτίνα (π.χ. τακτικές ώρες ύπνου, νανούρισμα, αφήγηση παραμυθιών).
Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του στο σχολείο και σε δραστηριότητες με άλλα παιδιά.
Τηρήστε τα όρια και τους κανόνες καθώς δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον.
Επαινέστε το όταν σας βοηθάει και αναλαμβάνει ευθύνες.
Παίξτε μαζί του και ενθαρρύνετε το παιχνίδι με τα αδέλφια ή άλλα παιδιά.

Ένα χρήσιμο έντυπο για γονείς, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες είναι το Bundens Psychotherapeuten Kammer
(BPtK) (2016) www.bptk.de
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Τι είναι το «μετατραυματικό» παιχνίδι;
Μετά την έκθεση σε μια απώλεια ή ένα τραυματικό γεγονός το παιδί συχνά μεταφέρει τις εμπειρίες του στον
ασφαλή κόσμο του παιχνιδιού. Εκεί παραποιεί την πραγματικότητα για να την αφομοιώσει, επεξεργάζεται
πτυχές της εμπειρίας του, εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματά του, όσο έντονα κι αν είναι, καθώς σταδιακά
αποδυναμώνονται. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού νιώθει ανακουφισμένο.
«Μετατραυματικό» χαρακτηρίζεται το παιχνίδι στο οποίο το παιδί επαναλαμβανόμενα αναπαριστά, με έναν
τρόπο καταναγκαστικό, το τραυματικό γεγονός που βίωσε, χωρίς να μειώνεται το άγχος του μετά το πέρας
του παιχνιδιού. Η αναβίωση του γεγονότος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επανατραυματίζει το παιδί, συμβάλλοντας στην εκδήλωση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών. Σε αυτήν την περίπτωση είναι
αναγκαία η θεραπευτική παρέμβαση από ειδικό ψυχικής υγείας (Gil, 2010).

Μύθος: Μόνο μέσω της αφήγησης των τραυματικών εμπειριών το παιδί «θεραπεύεται.»
Πραγματικότητα: Δεν είναι αυτοσκοπός η αφήγηση μιας τραυματικής εμπειρίας καθώς η διαδικασία αυτή
μπορεί να επανατραυματίσει το παιδί. Αποτελεσματική στήριξη παρέχουμε όταν το διευκολύνουμε να εκφράσει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, που με κατάλληλη καθοδήγηση το βοηθούν να «επεξεργαστεί» σταδιακά τα βιώματά του και να τους δώσει νέο νόημα.
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Καλλιεργώντας την ψυχική ανθεκτικότητα
Η έκθεση σε τραυματικά γεγονότα και αντιξοότητες, μπορεί να επιβαρύνουν και να εξαντλήσουν τα ψυχικά αποθέματα
των παιδιών και εφήβων που καταφεύγουν σε λιγότερο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης ή/και εξαρτώνται
από τους ενήλικες για να τα βγάλουν πέρα. Ωστόσο κάποια παιδιά εμφανίζουν μια εντυπωσιακή ικανότητα να διαχειρίζονται απώλειες και τραυματικά γεγονότα με επάρκεια.
Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι η ικανότητα να υιοθετεί κάποιος μια στάση παντοδυναμίας απέναντι στις δυσκολίες,
ούτε να υπομένει παθητικά ή να αποσύρεται μπρος στις αντίξοες συνθήκες ζωής, απωθώντας την ψυχική οδύνη που
αυτές προκαλούν. Αντίθετα, περιλαμβάνει την αναγνώριση των δυσκολιών, την ευαλωτότητα που μπορεί να εγείρουν,
αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Με άλλα λόγια, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μία δυναμική διεργασία,
η οποία ενέχει τη θετική αντιμετώπιση και προσαρμογή σε αντίξοες συνθήκες.

4

Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν επηρεάζεται μόνο από τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, του εφήβου ή του γονέα, αλλά
και από τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και την ικανότητα να διαχειρίζονται ως οικογένεια τις δυσκολίες. Επίσης επηρεάζεται
από τα κοινωνικά, θρησκευτικά, οικονομικά και άλλα αποθέματα που διαθέτει η οικογένεια ή αναπτύσσει στο οδοιπορικό της.

4.1. Η ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού

Κάθε παιδί ή έφηβος που έχει βιώσει απώλειες ή/και τραυματικές εμπειρίες
δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα δυσκολεύετε όλη του τη ζωή.

Πηγή: Παπαδάτου, Δ. & Καμπέρη, Ε. (2013) κατόπιν προσαρμογής από J. Stokes (2004)

Φανταστείτε τις απώλειες ή τις τραυματικές εμπειρίες σα μια κόκκινη μπάλα και τον ψυχισμό του παιδιού σαν το μπουκάλι. Οι εμπειρίες αυτές, που κατακλύζουν τον ψυχισμό του, δεν μικραίνουν ούτε εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου,
όπως δείχνουν τα τρία πρώτα μπουκάλια. Παραμένουν πάντα «μεγάλες» και σημαντικές εμπειρίες στη ζωή του παιδιού.
Με την κατάλληλη όμως στήριξη, ο ψυχικός του κόσμος μεγεθύνεται για να τις εμπεριέξει και να τις καταστήσει αναπόσπαστη πτυχή της ιστορίας της ζωής του, όπως αποκεικονίζεται ατο τέταρτο μπουκάλι.
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Η στήριξη των παιδιών μετά από απώλειες και τραυματικά γεγονότα αποβλέπει:
Στον προσδιορισμό των ψυχοκοινωνικών αναγκών κάθε παιδιού στις συνθήκες που ζει.
Στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς πλαισίου όπου το παιδί μπορεί να διαμορφώσει σχέσεις εμπιστοσύνης και να εκφράζεται ελεύθερα.
Στην αναγνώριση της ψυχικής του ευαλωτότητας και παροχής σταθερής, διαχρονικής στήριξης σε όλη την οικογένεια καθώς και εξειδικευμένης φροντίδας για όποιο παιδί τη χρειάζεται.
Στην καλλιέργεια της ψυχικής του ανθεκτικότητας μέσω της αξιοποίησης των προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και άλλων αποθεμάτων.

Σχήμα 2. Προσανατολισμός ψυχοκοινωνικής παρέμβασης

Στόχοι ψυχοκοινωνικής παρέμβασης

Εκτίμηση αναγκών
σε διάφορα στάδια
μετά το τραυματικό γεγονός

Ψυχική ευαλωτότητα

Ψυχική ανθεκτικότητα

Διαθεσιμότητα υποστήριξης
για όλα τα παιδιά

Αναγνώριση & αξιοποίηση
ψυχοκοινωνικών αποθεμάτων

Αναγνώριση & υποστήριξη παιδιών και
οικογενειών με αυξημένη ευαλωτότητα

Καλλιέργεια ανθεκτικότητας
παιδιών & οικογενειών

Aσφαλές & υποστηρικτικό περιβάλλον
Πηγή: Παπαδάτου, Δ. & Καμπέρη, Ε. (2013)

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε:
Ότι πολλές από τις δυσκολίες των παιδιών αποτελούν φυσιολογικές αντιδράσεις και εκδηλώσεις ψυχικής
οδύνης. απέναντι στις αλλαγές και αντιξοότητες που βιώνουν.
Ότι παράλληλα με την όποια ευαλωτότητα, τα παιδιά μπορεί να εμφανίζουν και δείγματα ανθεκτικότητας.
Ότι τόσο η ευαλωτότητα, όσο και η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών επηρεάζεται άμεσα από την ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα των γονιών τους και το αντίστροφο.

26

Ψυχοκοινωνική στήριξη για παιδιά και οικογένειες που παίρνουν τους δρόμους της προσφυγιάς

4.2. Η ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας
Η ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας αναφέρεται στην ικανότητα των μελών της να «βγαίνουν» μέσα από δύσκολες
καταστάσεις πιο ενδυναμωμένα και με περισσότερα αποθέματα. Παράγοντες που συμβάλλουν στην ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας είναι οι ακόλουθοι:
Οι ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
Ένα σύστημα αξιών και πεποιθήσεων που βοηθά την οικογένεια να νοηματοδοτεί τις δυσκολίες με τρόπους που
την καθιστούν ικανή να τις αντιμετωπίζει, να αντέχει την ψυχική οδύνη που αυτές προκαλούν, και να διατηρεί ζωντανή την ελπίδα της.
Η ικανότητα της οικογένειας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά προβλήματα ή συνθήκες ασάφειας χωρίς να
αποδιοργανώνεται και να προσαρμόζεται με ευελιξία σε νέες καταστάσεις.
Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της οικογένειας και η ικανότητα των γονιών να λειτουργούν με επάρκεια στο γονικό τους ρόλο. Ακόμα και όταν η ζωή στα κέντρα φιλοξενίας τους στερεί τη δυνατότητα
να διασφαλίζουν τη συνήθη ρουτίνα τους, βρίσκουν ισορροπία μέσα από νέες ασχολίες, ευθύνες και συμμετοχή στη
νέα κοινότητα.
Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και διαθέσιμων υπηρεσιών (π.χ. νομικών, συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών, υγείας, διασφάλισης κατοικίας/φιλοξενίας) που λειτουργούν υποστηρικτικά τόσο σε συναισθηματικό όσο και
σε πρακτικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην προσωρινή φιλοξενία ή/και ενσωμάτωση των μελών της στη χώρα υποδοχής, καθώς και στην ανάπτυξη και ευημερία τους.
Οι επαγγελματίες που «συνοδεύουν» οικογένειες προσφύγων δεν πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στις δυσκολίες
και τα δυνητικά ψυχολογικά προβλήματα. Ενθαρρύνοντας μία αναστοχαστική ματιά πάνω στις εμπειρίες που έχει βιώσει
η οικογένεια, βοηθούν τα μέλη της να αναγνωρίσουν τα αποθέματα που διαθέτουν και τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν στις επιλογές που καλούνται να κάνουν στο εδώ και τώρα και στις όποιες αντίξοες συνθήκες αντιμετωπίζουν στο
παρόν. Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν, κανείς δεν μπορεί να τους στερήσει την ελευθερία να επιλέξουν ποια στάση θα τηρήσουν απέναντι σε όσα τους συμβαίνουν. Η ψυχολογική στήριξη που εστιάζει στα αποθέματά
τους μπορεί να διευκολύνει και τη νοηματοδότηση και ένταξη της εμπειρίας της προσφυγιάς στην ιστορία της ζωή τους.
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Ερωτήσεις για τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αποθεμάτων της οικογένειας
Ποιες είναι οι ανάγκες σας σήμερα;
Τι χρειάζεστε και τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να τις καλύψετε;
Ποιες πρακτικές χρησιμοποιήσατε στο παρελθόν προκειμένου να διαχειριστείτε δυσκολίες
και προβλήματα;
Κατά πόσο μπορεί να είναι βοηθητικές σήμερα;
Από πού αντλείτε δύναμη και κουράγιο;
Ποιοι σας στηρίζουν και με ποιο τρόπο;
Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το υποστηρικτικό σας δίκτυο;
Τι καινούργιο διαπιστώσατε για τον εαυτό σας (και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας)
κατά το οδοιπορικό από την πατρίδα έως εδώ;
Πόσο πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να ξαναχτίσετε μια ζωή που να έχει νόημα για εσάς
και την οικογένειά σας;

Μύθος: Τα παιδιά αναπόφευκτα τραυματίζονται από τον πόλεμο και τις εμπειρίες της προσφυγιάς και παραμένουν ψυχικά ευάλωτα για το υπόλοιπο ζωή τους.
Πραγματικότητα: Ο πόλεμος είναι τραυματικός για όλα τα παιδιά. Η μονομερής όμως έμφαση στην ευαλωτότητά τους, τα θυματοποιεί και παραγνωρίζει την ψυχική ανθεκτικότητα που πολλά αναπτύσσουν παρά τις
αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν και εξαιτίας τους.
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Παιδιά που χρήζουν εξειδικευμένης στήριξης
Τα προσφυγόπουλα έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν προβλήματα ψυχικής υγείας, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (Fazel & Stein, 2003). Με μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται η διαταραχή μετατραυματικού
στρες και η κατάθλιψη και για αυτό επιλέξαμε να τα περιγράψουμε σε αυτήν την ενότητα.
Βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας των αναγκών του παιδιού, είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς του, της συναισθηματικής έκφρασης και των σωματικών ενοχλήσεων που αναφέρει, η συζήτηση μαζί του ή/
και με τους γονείς, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φροντιστών και ειδικών ψυχικής υγείας. Εξειδικευμένη
στήριξη χρειάζονται παράλληλα όσοι γονείς υιοθετούν αναποτελεσματικές στρατηγικές (π.χ. σωματική βία, απόσυρση με
συνέπεια την παραμέληση των παιδιών) ή/και διαγιγνώσκονται με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

5.1. Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Post traumatic stress disorder - PTSD)
Αφορά μια ψυχική διαταραχή που εμφανίζεται όταν το παιδί έχει βιώσει ή υπάρξει μάρτυρας σε ένα τραυματικό ή απειλητικό γεγονός, ή έχει πληροφορηθεί ότι στενός φίλος ή μέλος της οικογένειάς του έχει εκτεθεί σε απειλητικό για τη ζωή
του τραυματικό γεγονός. Τα μικρά παιδιά, ακόμα κι αν δεν έχουν εκτεθεί σε τραυματικά γεγονότα μπορεί να εμφανίσουν
τη διαταραχή, όταν η μητέρα τους έχει διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυματικού στρες.
Το παιδί με διαταραχή μετατραυματικού στρες παγιδεύεται σε ένα φαύλο κύκλο στα πλαίσια του οποίου οι αναμνήσεις από το τραυματικό γεγονός που παρεισφρέουν ακούσια και το κατακλύζουν, απωθούνται μαζικά με αποτέλεσμα η
τραυματική εμπειρία να παραμένει ανεπεξέργαστη. Όσο παραμένει απωθημένη, τόσο επανέρχεται στη συνείδηση μέσω
παρεισφρητικών εικόνων (flashbacks) και εφιαλτών, με αποτέλεσμα να αναβιώνει ο φόβος, ο τρόμος, η απελπισία και οι
ακραίες αντιδράσεις που έζησε κατά την έκθεσή του στο τραυματικό γεγονός, που συμπαρασύρουν τραυματικές αναμνήσεις οι οποίες και πάλι απωθούνται κ.ο.κ

Σχήμα 3. Ο φαύλος κύκλος της διαταραχής μετατραυματικού στρες

Ο τρόμος, φόβος και η απελπισία
που βιώθηκαν τη στιγμή
του τραυματικού γεγονότος
αναβιώνουν

Οι τραυματικές αναμνήσεις
και τα flashbacks είναι ακούσιες
& παρεισφρητικές

Οι τραυματικές αναμνήσεις
και τα flashbacks
απωθούνται

Παρεισφρητικές αναμνήσεις
και εφιάλτες έρχονται
εκ νέου στην επιφάνεια
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Στον Πίνακα 2 περιγράφονται ορισμένα από τα επίμονα συμπτώματα της διαταραχής, που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα
του παιδιού για τουλάχιστον ένα μήνα.

Πίνακας 2. Συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες στο παιδί και τον έφηβο
(American Psychiatric Association, 2013)

1. Αναβίωση του τραυματικού γεγονότος
Επαναλαμβανόμενες, ακούσιες και ενοχλητικές αναμνήσεις (σκέψεις ή εικόνες). Εκδηλώνονται
και μέσω του μετατραυματικού καταναγκαστικού παιχνιδιού που αφορά αναπαράσταση μέρους
του γεγονότος, που δεν μειώνει το άγχος τους.
Έντονη αναβίωση του γεγονότος (flashbacks) ή/και αναπαράστασή του στο παιχνίδι ή ζωγραφιές
Τραυματικοί εφιάλτες που το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να μην αναφέρεται
στο τραυματικό γεγονός.
Έντονη συναισθηματική δυσφορία μετά από έκθεση σε ερεθίσματα που θυμίζουν το γεγονός
(π.χ. κρότοι, φωτιές, ασθενοφόρο).
Έντονη ψυχοφυσιολογική αντίδραση μετά από έκθεση σε ερεθίσματα που θυμίζουν
την τραυματική εμπειρία.
2. Εσκεμμένη αποφυγή ερεθισμάτων που θυμίζουν το τραυματικό γεγονός
Αποφυγή σκέψεων και συναισθημάτων που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός.
Αποφυγή ερεθισμάτων (π.χ. συνθήκες, άνθρωποι, τοποθεσίες) που σχετίζονται
με το τραυματικό γεγονός.
3. Αρνητικές σκέψεις ή συναισθήματα
Αδυναμία ανάκλησης βασικών πτυχών του τραυματικού γεγονότος.
Αίσθημα αποξένωσης ή απομάκρυνσης από τους άλλους. Παιδιά προσχολικής ηλικίας
μπορεί να απέχουν και από το παιχνίδι.
Αρνητικές σκέψεις και παραδοχές σχετικά με τον εαυτό ή τον κόσμο (π.χ. «Είμαι κακός»,
«Ο κόσμος είναι επικίνδυνος»).
Αυτομομφές ή απόδοση ευθύνης σε άλλους για την πρόκληση του γεγονότος ή των συνεπειών αυτού.
Περιορισμένο εύρος συναισθήματος και αδυναμία βίωσης θετικών συναισθημάτων.
Αρνητικά συναισθήματα σχετιζόμενα με το γεγονός (π.χ. φόβος, τρόμος, θυμός, ενοχή, ντροπή)
Μειωμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε σημαντικές (προ του γεγονότος) δραστηριότητες.
4. Υπερεγρήγορση και ψυχοφυσιολογικής διέγερση
Ευερεθιστότητα ή επιθετικότητα.
Αυτοκαταστροφική ή απερίσκεπτη και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά.
Υπερ-αγρύπνηση σε απειλή,.
Αυξημένο αντανακλαστικό αιφνιδιασμού (startle effect response).
Αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής.
Διαταραχές ύπνου.
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Επιπλέον το παιδί μπορεί να βιώνει υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης (depersonalization) (π.χ. νιώθω «σαν να είμαι
έξω από το σώμα μου», «σαν αυτό να μη συμβαίνει σε μένα» ή «σαν να ήμουν σε όνειρο») καθώς και υψηλά επίπεδα
αποπραγματοποίησης (derealization) που περιλαμβάνει την αίσθηση ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει και βιώνεται ως μη
αληθινό, μη πραγματικό, απόμακρο ή διαστρεβλωμένο.
		
Η διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να είναι οξεία, με διάρκεια των συμπτωμάτων τουλάχιστον από έναν έως
τρεις μήνες, χρόνια με τη διάρκεια των συμπτωμάτων να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή με καθυστερημένη έναρξη, όπου
τα συμπτώματα εμφανίζονται τουλάχιστον έξι μήνες μετά την παρέλευση του τραυματικού γεγονότος.

5.2. Kατάθλιψη
Η κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για μια συναισθηματική διαταραχή που επηρεάζει το
σώμα και έχει αντίκτυπο στον τρόπο που το παιδί αισθάνεται, σκέφτεται και συμπεριφέρεται, επηρεάζοντας σοβαρά τη
λειτουργικότητά του στο σπίτι ή στο σχολείο ή στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους (Πίνακας 3).
Η κατάθλιψη, ως συναισθηματική διαταραχή, διαφέρει από το αίσθημα κακής διάθεσης ή από τα αισθήματα λύπης ή
θρήνου που συνήθως συνοδεύουν τις απώλειες που βιώνει το παιδί.
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Τα ποσοστά κατάθλιψης διαφέρουν μεταξύ ερευνών και κυμαίνονται μεταξύ 16 έως 50%, ενώ συχνά συνυπάρχουν
με εκδηλώσεις διαταραχής μετατραυματικού στρες και διαταραχές άχγους. (Bean et al., 2007; Derluyn & Broekaert,
2007; Goosen et al., 2014; Jakobsen et al., 2014; Vervliet et al., 2014). Εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα ιδιαίτερα σε ασυνόδευτους ανήλικους, σε παιδιά που η μητέρα τους είναι σε κατάθλιψη, ή σε παιδιά που έχουν αποχωριστεί
τους γονείς τους.

Πίνακας 3. Συμπτώματα κατάθλιψης στο παιδί ή τον έφηβο

Τουλάχιστον πέντε από τα παρακάτω συμπτώματα και απαραιτήτως το πρώτο, επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
1. Επίμονο συναίσθημα θλίψης και απελπισίας τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και για αρκετές ώρες
της ημέρας.
2. Μείωση του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα το ευχαριστούσαν.
3. Δυσκολία να συγκεντρωθεί σε ό,τι κάνει ή να πάρει αποφάσεις.
4. Προβλήματα ύπνου (π.χ. ξυπνά πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχει δυσκολία στο ξύπνημα ή
κοιμάται πολλές ώρες).
5. Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες (αύξηση ή μείωση της όρεξης) ή απώλεια βάρους.
6. Αίσθημα υπερβολικής κόπωσης.
7. Χαμηλή αυτοεκτίμηση (π.χ. «Δεν αξίζω») ή επίμονες ένοχες (π.χ. φράσεις «Εγώ φταίω για όλα»).
8. Επαναλαμβανόμενες σκέψεις για αυτοκτονία ή απόπειρες ή εμφάνιση αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
9. Επιβράδυνση της σκέψης, του λόγου και των κινήσεων ή διέγερση (άγχος, ευερεθιστότητα, θυμός, σύγχυση).

Η κλινική εικόνα του παιδιού που πάσχει από κατάθλιψη διαφέρει ανάλογα με το αναπτυξιακό του στάδιο. Παρακάτω
περιγράφονται μερικές από τις συνήθεις εκδηλώσεις:
Παιδιά προσχολικής ηλικίας: Εμφανίζουν παλινδρόμηση, άγχος αποχωρισμού και προσκόλληση σε οικεία τους πρόσωπα, καθώς και φόβο εγκατάλειψης.
Παιδιά σχολικής ηλικίας: Παρουσιάζουν εμφανή θλίψη, ακεφιά, ευσυγκινησία, άγχος ή φόβο αποχωρισμού, αίσθημα
πλήξης (δηλώνουν ότι βαριούνται) και έλλειψη διάθεσης να κάνουν πράγματα, ακόμα και να παίξουν. Παραπονιούνται
για σωματικές ενοχλήσεις (π.χ. πονοκεφάλους, πονόκοιλους). Είναι ευερέθιστα και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν
ακόμα και σε μικρές ματαιώσεις. Αποσύρονται και κλείνονται στον εαυτό τους. Παρουσιάζουν έντονη ευαισθησία στην
απόρριψη, στα επικριτικά σχόλια, ή στην αποτυχία και νιώθουν ότι κανείς δεν τα αγαπά και δεν τα νοιάζεται. Μπορεί να
εμφανίζουν έντονη αντιδραστικότητα ή αρνητισμό σε όλα.
Έφηβοι: Ενδέχεται να εκφράσουν τη θλίψη τους με επιθετική συμπεριφορά (π.χ. καταφυγή σε bullying, χρήση αλκοόλ
ή/και ουσιών) καθώς και ριψοκίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές (π.χ. βανδαλισμούς, βιασμό). Παρουσιάζουν
αιφνίδιες αλλαγές της συμπεριφοράς από έντονη απομόνωση και παθητικότητα μέχρι υπερβολικό παρορμητισμό και
υπερκινητικότητα. Συχνά βιώνουν το αίσθημα συναισθηματικής κατάπτωσης ή άγχους, το αίσθημα του αβοήθητου (π.χ.
«είμαι αδύναμος», «δεν έχω έλεγχο», «είμαι ευάλωτος») και κάνουν αρνητικές και απαισιόδοξες σκέψεις, ιδιαίτερα σε
ότι αφορά το μέλλον (π.χ. «τα πράγματα ποτέ δεν θα αλλάξουν»).
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Πότε ενδείκνυται η παραπομπή του παιδιού ή εφήβου σε ειδικό ψυχικής υγείας;
Όταν το παιδί ή ο έφηβος παρουσιάζει συμπτώματα με σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητάς του
(π.χ. παραμελεί σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση, την προσωπική υγιεινή του και απομονώνεται από όλους).
Σκέφτεται το θάνατο και τον εκφράζει άμεσα ή έμμεσα μέσω κάποιας ζωγραφιάς ή αναφοράς σε οικείο
του πρόσωπο.
Απομονώνεται από τους φίλους και την οικογένειά του, δε μοιράζεται τις σκέψεις του με άλλους.
Καταφεύγει στη χρήση αλκοόλ ή ουσιών.
Αυτοτραυματίζεται.

5.3. Αυτοκτονικότητα
Όταν ένα παιδί σκέφτεται ή μιλά για αυτοκτονία, ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Η απόπειρα αυτοκτονίας δεν πρέπει ποτέ
να θεωρείται ως μια προσπάθεια να «τραβήξει την προσοχή» των άλλων ή να «χειριστεί» το περιβάλλον του. Είναι μια
απελπισμένη έκκληση για βοήθεια.
Η άμεση εκτίμηση του κινδύνου αυτοκτονικότητας είναι πρωταρχικής σημασίας, αφού συχνά οι γονείς αγνοούν τις ενδείξεις και οι έφηβοι αποφεύγουν να μιλήσουν ευθέως για τις αυτοκτονικές τους τάσεις. Κατά συνέπεια η διερεύνηση
του αυτοκτονικού ιδεασμού ή της αυτοκτονικής συμπεριφοράς είναι σημαντικό να γίνεται σταδιακά καθώς σε κάποιους
πολιτισμούς η απόπειρα (αυτοκτονίας) και η αυτοκτονία συνδέονται με στιγματισμό, ντροπή και κοινωνική περιθωριοποίηση (UNHCR, 2015).

Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη διερεύνηση αυτοκτονικότητας
Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι δεν αξίζει να ζει κανείς αυτή η ζωή;
Έχεις σκεφτεί ότι o θάνατος θα ήταν καλύτερος από αυτήν τη ζωή;
Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να σε αφήσει ο Θεός να πεθάνεις;
Εάν ναι, σε αυτήν την περίπτωση μερικοί σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Εσύ, το έχεις ποτέ σκεφτεί;
Εάν ναι, έχεις κάνει σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελες να βάλεις τέλος στη ζωή σου;
Εάν ναι, ποια σχέδια έχεις κάνει;
Έχεις ποτέ στο παρελθόν προσπαθήσει να βάλεις τέλος στη ζωή σου;
Εάν ναι, με ποιον τρόπο; Τι συνέβη μετά;
Έχεις ποτέ στο παρελθόν προσπαθήσει να τραυματίσεις τον εαυτό σου;
Εάν ναι, πότε συνέβη και ποια ήταν η εξέλιξη του αυτοτραυματισμού σου;
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Θάνατος και τελετουργικά πένθους
6.1. Πολιτισμική και θρησκευτική «κληρονομιά»
Ο θρήνος που βιώνει κάθε άνθρωπος λόγω της απώλειας σημαντικού για αυτόν προσώπου, είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά κάθε πολιτισμός και θρησκεία διέπονται από ένα σύνολο πεποιθήσεων, κανόνων και
τελετουργικών που σκοπό έχουν να εντάξουν αυτόν που θρηνεί στη ζωή των ζωντανών, να ρυθμίσουν την εκδήλωση
του θρήνου και της συμπεριφοράς του, και να προσδιορίσουν τη συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντί του (Parkes,
Laungani & Young, 2015, Walter, 1999).
Μη γνωρίζοντας τις πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις, παραδόσεις κάθε οικογένειας που στηρίζουμε, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε το διάλογο ώστε να ανακαλύψουμε τι είναι σημαντικό για τα μέλη της όσον αφορά το θρήνο
και τα τελετουργικά πένθους, πώς νοηματοδοτούν το θάνατο του οικείου προσώπου και τι σχέση διατηρούν μαζί του.

6

Σπάνια ένας πολιτισμός είναι ομοιογενής ως προς τον τρόπο που προσδιορίζει ποιος φροντίζει το νεκρό, ποιος συμμετέχει στα τελετουργικά πένθους, πώς πρέπει να εκδηλώνεται ο θρήνος, από ποια μέλη της οικογένειας, και για πόσο
καιρό (Walter, 2010).
Ενώ μερικοί πολιτισμοί εντάσσουν το νεκρό στη ζωή των ζωντανών, άλλοι πάλι προάγουν έναν σαφή διαχωρισμό με
συνέπεια να προσδιορίζεται διαφορετικά η σχέση με αυτόν που πέθανε (Walter, 1999). Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα διαφόρων πολιτισμών και θρησκειών.
Σε κάποιες χώρες που επικρατούν Ισλαμικές παραδόσεις, ο θάνατος γίνεται αντιληπτός ως επιθυμία του Θεού που είναι
προκαθορισμένη και δεν πρέπει να αμφισβητείται. Αφού πλυθεί ο νεκρός από τις γυναίκες που τον τυλίγουν σε άσπρα
ρούχα, το σώμα του τοποθετείται χωρίς φέρετρο, μέσα στη γη. Στην τελετή της κηδείας παρευρίσκονται μόνο άνδρες,
ενώ τις επόμενες 7 ημέρες, συγγενείς, φίλοι και γείτονες φέρνουν φαγητό στα μέλη της οικογένειας και συμμετέχουν
στο θρήνο ενθαρρύνοντας αφηγήσεις για το νεκρό.
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Σε πολιτισμούς όπου επικρατούν άλλες θρησκείες (π.χ. Βουδισμός, Κονφουκιανισμός, Ταοϊσμός), τα γηραιότερα μέλη
της οικογένειας αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή της τελετής της ταφής. Ο νεκρός ντύνεται με ζεστά ρούχα, και τοποθετείται
σε φέρετρο, συχνά μαζί με ένα γεύμα που θεωρείται το τελευταίο για τον ίδιο αλλά και για τα πνεύματα που τον συνοδεύουν. Για να τιμήσει το πνεύμα του νεκρού και να ευχαριστήσει τους παρευρισκόμενους στην τελετή, η οικογένεια
προσφέρει γεύμα μετά το πέρας της τελετής.
Σε άλλους πολιτισμούς που αντλούν πρακτικές από διαφορετικές θρησκείες, οι συγγενείς και φίλοι μαζεύονται και
ξενυχτούν το νεκρό στο σπίτι του, συμμετέχουν με τραγούδια, ύμνους και μουσική στην αγρυπνία, ενώ την επομένη
ακολουθεί λειτουργία στην οποία υμνείται η επιστροφή του νεκρού κοντά στο Θεό/Χριστό και η επανένωσή του με
συγγενείς και φίλους. Την τελετή της ταφής ακολουθεί γεύμα.
Τέλος, ενώ μερικές πολιτισμικές ή θρησκευτικές παραδόσεις περιορίζουν την έντονη έκφραση της ψυχικής οδύνης
μόνο στις πρώτες μέρες μετά το θάνατο του οικείου προσώπου, από φόβο μην εμποδίσουν την πορεία της ψυχής, άλλες
θέτουν διαφορετικούς κανόνες για την έκφραση των συναισθημάτων από τους άνδρες και τις γυναίκες, ή και μεταξύ
μελών που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις.

6.2. Ιδιαιτερότητες του πένθους της οικογένειας
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των πολιτισμικών και θρησκευτικών
πεποιθήσεων, παραδόσεων και κανόνων που επηρεάζουν το θρήνο της κάθε οικογένειας προσφύγων που θρηνεί την
απώλεια μέλους της.
Τι είδους σχέση διατηρείται με το νεκρό;
Διατηρείται ο δεσμός και αν ναι, με ποιο τρόπο καλλιεργείται; Παραδίδεται η ψυχή του νεκρού στους προγόνους του
μέσα από συγκεκριμένα τελετουργικά; Ενθαρρύνεται η προοδευτική συναισθηματική αποδέσμευση από τον νεκρό και η
επένδυση σε νέες σχέσεις και στόχους;
Πώς αντιμετωπίζεται ο νεκρός;
Ποια τελετουργικά προηγούνται της ταφής ή αποτέφρωσης; Ποιοι αναλαμβάνουν καίριους ρόλους και συμμετέχουν;
Τι περιλαμβάνουν τα τελετουργικά; Ο τόπος της ταφής είναι επισκέψιμος ή αποφεύγεται; Πώς διατηρείται η μνήμη του
νεκρού; Ποιος ρόλος και ιδιότητες αποδίδονται στο νεκρό, ιδιαίτερα εάν πέθανε σε πόλεμο ή εθνικές συγκρούσεις;
Ποιες ευθύνες αναλαμβάνουν οι συγγενείς;
Ποιες ευθύνες, τελετουργικές υποχρεώσεις έχουν οι συγγενείς απέναντι στο άτομο που πέθανε; Αναλαμβάνουν τη
φροντίδα του νεκρού; Αναλαμβάνουν τη φροντίδα ή/και αποκατάσταση των άμεσων συγγενών του; Εστιάζουν στην
δική τους προσαρμογή στις νέες συνθήκες που προκύπτουν μετά την απώλεια; Ενημερώνονται τα παιδιά για το θάνατο;
Συμμετέχουν στα τελετουργικά;
Ποιος θρηνείται και για πόσο καιρό;
Θρηνούνται τα βρέφη; Τα παιδιά; Οι ενήλικες; Οι ηλικιωμένοι; Οι πρόγονοι; Πόσο καιρό διαρκεί ο θρήνος για διαφορετικά μέλη της οικογένειας και πόσο για ηγέτες, εθνικούς ήρωες ή όσους σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης; Τι προβλέπει
η δημόσια έκφραση αυτού του θρήνου;
Πώς πρέπει να εκφράζονται τα συναισθήματα;
Επιτρέπεται να εκδηλώνονται δημόσια τα συναισθήματα ή πρέπει να τα ελέγχουν αναστέλλοντας την έκφρασή τους
ακόμα και μέσα στο σπίτι της οικογένειας που πενθεί;
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Ποιες είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τις απώλειες ενός λαού και το πένθος;
Κατά πόσο οι θρησκευτικές ή άλλες επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις αντιλαμβάνονται τον θρήνο ως φυσιολογικό ή
τείνουν να θεωρούν κάποιες αντιδράσεις μη φυσιολογικές; Ενθαρρύνεται η αφήγηση ιστοριών για τους θανόντες από
τους πενθούντες; Πώς αυτές εντάσσονται στις ευρύτερες κοινωνικές αφηγήσεις που διαμορφώνονται σε συνθήκες
πολέμου, συρράξεων, διωγμών, ή γενοκτονιών.
Ποια είναι η θέση των πενθούντων στην κοινωνία;
Υπάρχουν τελετουργικά για την ένταξη ή για τον αποκλεισμό τους για κάποιο χρονικό διάστημα; Πώς ενθαρρύνεται η
νέα κοινωνική τους θέση και ποιες ευθύνες αναλαμβάνουν; Πώς επιβάλλεται η περιθωριοποίησή τους;

6.3. Ψυχολογική στήριξη στο πένθος
Είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν οι στόχοι και οι μέθοδοι της ψυχολογικής στήριξης που υιοθετούνται σε δυτικούς πολιτισμούς από εκείνες που εφαρμόζονται σε πληθυσμούς με διαφορετική κουλτούρα. Συχνά στους δυτικούς πολιτισμούς,
ενθαρρύνεται η ιδιωτικοποίηση του θρήνου που διενεργείται στο πλαίσιο της οικογένειας, ενώ τις πρώτες ημέρες μετά το
θάνατο αποτελεί κοινωνικό γεγονός. Η ιδιωτικοποίηση αυτή, ωθεί συχνά όσους πενθούν στην αναζήτηση στήριξης από
επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα πένθους. Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης ενθαρρύνεται η
ανοιχτή έκφραση συναισθημάτων με στόχο την «επεξεργασία» του θρήνου προκειμένου το άτομο να προσαρμοστεί στη
νέα πραγματικότητα, και να «προχωρήσει» στη ζωή του διατηρώντας ταυτόχρονα έναν εσωτερικευμένο δεσμό με το άτομο που πέθανε. Η διαφορετικότητα ενθαρρύνεται. Κατά συνέπεια ενθαρρύνονται διαφορετικοί «τρόποι» εκδήλωσης του
θρήνου και διαφορετικές «διαδρομές» μέσα από το πένθος, γεγονός που συνάδει με τις ατομικιστικές αξίες των δυτικών
πολιτισμών που προάγουν την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό.
Σε άλλους πολιτισμούς οι παραπάνω στόχοι και μέθοδοι ψυχολογικής στήριξης μπορεί να μην είναι πάντα αποδεκτοί,
καθώς το πένθος και η έκφραση της οδύνης διέπονται από αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες, τελετουργικά και έθιμα
που καθορίζουν πώς πρέπει κανείς να θρηνεί, να εκφράζει τα συναισθήματά του, και να συμπεριφέρεται επιδιώκοντας
τη διατήρηση ή λησμονιά της ανάμνησης του νεκρού. Κάθε πολιτισμός προσδιορίζει το πώς τα μέλη της κοινότητας
πρέπει να συμπεριφέρονται και ποιες υποχρεώσεις πρέπει να αναλαμβάνουν απέναντι στα μέλη της οικογένειας που
πενθεί. Συμπεριφορές που φαίνονται παθολογικές στο δικό μας πολιτισμό (π.χ. λησμόνηση του νεκρού παιδιού, πλήρης
αποσύνδεση από τον τόπο ταφής, άμεση παντρειά της χήρας με μέλος της οικογένειας του συζύγου της) μπορεί να είναι
αποδεκτές ως φυσιολογικές και επιθυμητές από άλλους πολιτισμούς.
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Κάθε παρέμβαση για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών προϋποθέτει τουλάχιστον τέσσερις βασικές αρχές:
(α) Κατανόηση των πολιτισμικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, παραδόσεων και κανόνων που επηρεάζουν το θρήνο της οικογένειας. Αποφεύγονται οι εικασίες σχετικά με την ταύτιση της εθνότητας ενός πρόσφυγα με συγκεκριμένες πολιτισμικές πρακτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, δοξασίες και τελετουργικά, καθώς μπορεί να μην είναι
θρησκευόμενος.

(β) Διασφάλιση συνθηκών που διευκολύνουν το φυσιολογικό θρήνο μέσω της:
* οργάνωσης τελετουργικών που έχουν νόημα για τα μέλη της οικογένειας,
* ευαισθητοποίησης των γονιών στις φυσιολογικές αντιδράσεις των παιδιών, προκειμένου να διευκολύνουν τη
διεργασία θρήνου,
* διαμόρφωσης υποστηρικτικού πλαισίου που εμπεριέχει την οδύνη, διευκολύνει τις αλλαγές στις οικογενειακές
σχέσεις καθώς και την απόδοση νοήματος στην απώλεια, προκειμένου να αποτελέσει κομμάτι της ιστορίας της
οικογένειας.

(γ) Σεβασμός στο ρυθμό και στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της οικογένειας επιλέγουν να θρηνήσουν ή να απωθήσουν το θρήνο τους όταν ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν παράλληλες δυσκολίες και αντιξοότητες (π.χ.
θέματα ασφάλειας, επιβίωσης).

(δ) Αναγνώριση της ενδεχόμενης σύγκρουσης μεταξύ των προσωπικών αναγκών και των πολιτισμικών και θρησκευτικών προσδοκιών και κανόνων. Για παράδειγμα, ένα 12χρονο αγόρι που θέλει να κλάψει όταν μαθαίνει για το
θάνατο του πατέρα του, έρχεται σε σύγκρουση με τους πολιτισμικούς κανόνες της εθνότητάς που προβλέπουν
ότι «οι άνδρες δεν πρέπει να κλαίνε» και τις οικογενειακές επιταγές που του αναθέτουν το ρόλο του «ηγέτη»
της οικογένειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευαισθητοποίηση της μητέρας σχετικά με τις συνήθεις αντιδράσεις
παιδιών που θρηνούν, σε συνδυασμό με την εθελοντική συμμετοχή του παιδιού σε δημιουργικές δραστηριότητες
που διευκολύνουν την άμεση ή έμμεση έκφραση συναισθημάτων δημόσια, μπορεί να το ανακουφίσουν και να το
αποενοχοποιήσουν.
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