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Ed i to r i a l
Αγαπητές αναγνώστριες, αναγνώστες,

Δ

έκα σκαλοπάτια μας χωρίζουν από το 2022.
Το τελευταίο μας τεύχος Νο 5 για το 2021
βρίσκεται στις οθόνες σας, 112 σελίδες.
Ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό αποτέλεσμα,
κυρίως για την ποιότητα του περιεχομένου.

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα ήθελα να κάνω
ιδιαίτερη αναφορά, γιατί εκτός των πολύ
ενδιαφερόντων
άρθρων
των
συναδέλφων
και ελπίζουμε εξ’ ίσου βοηθητικών, έχουμε
συμπεριλάβει τα κείμενα από την παρουσίαση
του βιβλίου «8 Ιστορίες και 1 Ποίημα».
Το ιδιαίτερο αυτό βιβλίο για το οποίο
είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να
εκδώσουμε, είναι γραμμένο από ενήλικες στο
φάσμα του αυτισμού και νοητικής υστέρησης
(Ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας του φορέα
μας), εικονογραφημένο από μία έφηβη τυπικής
ανάπτυξης που διαμένει στους Ξενώνες Εφήβων
(Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης εφήβων).

Μέσα σε αυτή τη θολούρα του ζω, υπάρχω,
φοβάμαι, αγωνίζομαι, γελώ, υπάρχω, υπάρχω θα
υπάρξω, το περιοδικό μας γίνεται πρώτα όνειρο
και μετά κατάκτηση.
Γι αυτό κάθε φορά που ολοκληρώνεται έχουμε
γιορτή.
Γιατί εν τέλει μόνο η προσπάθεια μένει. Κι η
νοσταλγία δεν είναι αρκετή.
-Μια μάταιη στιγμιαία προσπάθεια που δεν μπορεί
να φτιάξει ιστορία, μονάχα επιβεβαιώνει το
θάνατο- έλεγε ο Α. Πανσέληνος.

Με αφορμή λοιπόν την έκδοση αυτή θα ήθελα να
κλείσω με τα λόγια του Αλμπέρ Καμύ:
-Αλλά για να μιλήσει κανείς για όλους προς όλους,
πρέπει να μιλήσει γι αυτό που όλοι γνωρίζουν και
για την κοινή τους πραγματικότητα. Η θάλασσα η
βροχή, η ανάγκη, η επιθυμία, ο αγώνας κόντρα
στο θάνατο, αυτά μας ενώνουν όλους. Μοιάζουμε
σε ότι βλέπουμε μαζί, σε ό,τι υποφέρουμε μαζί.
Τα όνειρα αλλάζουν από άνθρωπο σε άνθρωπο
αλλά η πραγματικότητα του κόσμου είναι η
πατρίδα όλων μας. -

Όπως είχαμε πει και στο Νο +4 τεύχος συνεχίσαμε
με το ίδιο -ανεξάντλητο- θέμα «Γονείς».
Το τεύχος είναι πλούσιο και στις τέσσερεις
κατηγορίες των θεμάτων μας.
Τα νέα άρθρα που προστίθενται στα περιεχόμενα
και θα υιοθετηθούν και στα επόμενα τεύχη μας,
είναι το «Γράμμα από ...», όπου θα υπάρχει σε κάθε
τεύχος ένα άρθρο-επιστολή, από συναδέλφους
που εργάζονται στην Ψυχική υγεία σε όλο τον
κόσμο, και το δεύτερο άρθρο με τίτλο «Ξένος
τύπος» όπου θα δημοσιεύονται επίσης άρθρα
που αναφέρονται στην Ψυχική υγεία απ’ όλο τον
κόσμο.

Με την ευχή η ζωή μας να βρει και πάλι το
ρυθμό της, σας χαιρετώ και σας στέλνω γιορτινά
χαμόγελα.

Φλώρα Σαρτζετάκη,
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
«Πλόες» ΕΨΥΜΕ
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Αντί προλόγου
Πίσω από τα φωτάκια
και τις γιρλάντες, τι;
Σιμέλα Δυναμίδη
[Κοινωνική Λειτουργός,
Πρόεδρος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Αγαπητές φίλες, φίλοι,

Ό

Αντί να μεγαλώνεις την κόρη σου να φοβάται τους
άντρες και τον γιο σου να περιφρονεί τις γυναίκες,
μεγάλωσε και τους δύο να εμπιστεύονται,
να σέβονται και να αγαπούν ο ένας τον άλλον.

πως γράψαμε και στο προηγούμενο
τεύχος, το κεφάλαιο γονείς είναι
ανεξάντλητο.

Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες μάνες, ή αυτές
που δεν πρόλαβαν να γίνουν, σ’ αυτές που θα‘ πρεπε
να είναι μαζί μας αλλά δεν είναι, σε όλες αυτές που
ζουν μέσα στη βουβή βία του παγόβουνου με την
αιματοβαμμένη κορφή από τους φόνους γυναικών
που αγαπήθηκαν τόσο παράφορα!

Όποια κι αν είναι η θεματολογία των άρθρων του
γιορτινού μας Νews letter, θα ήθελα να το αφιερώσω
στις γυναίκες, στις μητέρες που ανατρέφουν κορίτσια
και αγόρια, που κάνουν όνειρα και σχέδια για το
μέλλον, που φροντίζουν και αγαπούν, που δε ζητούν
αντάλλαγμα, που κάνουν λάθη και τα βλέπουν, και τα
διορθώνουν, ή όχι, που είναι πάντα εκεί.. ή θα έπρεπε
να είναι εκεί..

Κι αν όλοι μας νιώσαμε οργή, πόνο, θλίψη, οίκτο για
όσα μας συμβαίνουν, ένα αίσθημα είναι αυτό που θα
μας πάει πιο μπροστά σαν κοινωνία: Η ΕΥΘΥΝΗ.
Η ευθύνη που έχουμε όλοι μας από οποιαδήποτε
θέση, σαν γονείς, σα σύντροφοι, σα γείτονες, σαν
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σαν κληρικοί, σα
δάσκαλοι, σαν .. σαν.. άνθρωποι.

Ακούγοντας κάποιες φίλες να αναφέρουν όχι το
«Αν» του Ρ. Κίπλινγκ αλλά το «Αντί» το δικό τους και
δικό μας, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
Αντί να πεις στην κόρη σου ότι είναι θήραμα, πες και
στον γιο σου ότι δεν είναι κυνηγός.
Αντί να λες στην κόρη σου να μην μιλάει, πες και στον
γιο σου να ακούσει.
Αντί να εκπαιδεύσεις μόνο την κόρη σου να σέβεται
τον εαυτό της, εκπαίδευσε και τον γιο σου να σέβεται
τις γυναίκες, να σέβεται τους ανθρώπους.
Αντί να ζητήσεις από την κόρη σου να μην φορέσει
κοντή φούστα, πες και στον γιο σου ότι η φούστα δεν
είναι ανοιχτή πρόσκληση για σεξ.
Αντί να αναγκάζεις την κόρη σου να καλύψει τον
εαυτό της, πες και στον γιο σου ότι μια γυναίκα είναι
κάτι περισσότερο από ένα σώμα.
Αντί να προειδοποιείς την κόρη σου ότι όλοι οι άνδρες
είναι εχθροί, δείξε και στον γιο σου ότι οι γυναίκες
είναι πολύτιμοι σύντροφοι.

«...με πέταξε στο πάτωμα, τα γόνατά του στο λαιμό
μου με έπνιγαν, στούμπωνε πενηντάρικα στο στόμα
μου... πάρτα μωρή π.....μόνο αυτά αξίζεις.... Με έσωσε
η 10χρονη κόρη μου που όρμηξε στην πλάτη του...»,
«...όχι, κανένας γείτονας δεν ήρθε σαν μάρτυρας κι
ας άκουγαν τα ουρλιαχτά μου, γιατί τον φοβούνται...»
Ναι, πίσω από τα φωτάκια, τις γιρλάντες και τα
στολισμένα δέντρα υπάρχει κι αυτός ο κόσμος, κι όσο
κάνουμε πώς δεν τον βλέπουμε και δεν τον ακούμε,
τόσο θα στοιχειώνει την υπάρξή μας, και των παιδιών
μας και των εγγονών μας.
Με την ελπίδα να τολμήσουμε,
Εύχομαι σε όλους μας καλές γιορτές
και καλή χρονιά!
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Επίκαιρα & άλλα
Νέα της
Ψυχικής Υγείας
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Υπηρεσία παρέμβασης
στο σπίτι
Κατερίνα Μαντζώρου
[Ψυχολόγος, Κέντρο Ημέρας ΚΗΜΑ Ι]

Η

υπηρεσία «Επίσκεψη στο σπίτι», ξεκίνησε
πιλοτικά πριν από ένα χρόνο περίπου. Η
εμπειρία αυτή μας έδωσε την ευκαιρία
να προβληματιστούμε, να τροποποιήσουμε, να
αναθεωρήσουμε διαδικασίες και τεχνικές και
τελικά να καταλήξουμε σε συμπεράσματα γόνιμα
και δημιουργικά προκειμένου να υλοποιήσουμε το
πρόγραμμα για ακόμα μία χρονιά.

Αδιαμφισβήτητα όμως, όσο δύσκολα και αν είναι
τα πράγματα, η ικανότητα των γονιών να ελέγχουν
τη συμπεριφορά του παιδιού τους, συμβάλει
καθοριστικά στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς
καλούνται πολύ συχνά να λειτουργήσουν ως συνθεραπευτές στα προγράμματα παρέμβασης.
Η μεθοδολογία για την υλοποίηση του
προγράμματος είναι σχετικά απλή και στηρίζεται
κυρίως στις ανάγκες της οικογένειας έτσι όπως
αυτές διαμορφώνονται και εξελίσσονται μέσα
στην καθημερινότητά τους.

Η έμφαση που δόθηκε στη συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων μελών που αφορούν στο
παιδί (διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ημ.Α., κέντρα
ειδικών θεραπειών, άλλα σχολικά πλαίσια
που συμμετέχει το παιδί, και την οικογένεια),
αποδείχθηκε καθοριστική για την συστηματική
και συντονισμένη προσπάθεια που καταβλήθηκε
προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα και
να δοθούν άμεσα λύσεις. Δεν θα ήταν υπερβολή
να χαρακτηρίσουμε αυτή τη διαδικασία σαν μια
«γέφυρα» ή ένα «σταυροδρόμι» που ενώνει
όλους τους «δρόμους που περπατάει» ένα παιδί
με αυτισμό.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται
συνάντηση με στόχο την ενημέρωση όλων των
γονιών και δίνονται κάποιες πληροφορίες σε
αδρές γραμμές για το πρόγραμμα. Παρατηρούνται
διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις τους, καθώς οι
γονείς που έχουν ήδη δεχθεί την παρέμβαση ή
έχουν πάρει μέρος σε άλλες ψυχο-εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, έχουν άρει σε ένα βαθμό τις
αντιστάσεις τους, είναι σε θέση να εμπιστευτούν
και να εκθέσουν το πρόβλημά τους με μεγαλύτερη
ευκολία, να εστιάσουν περισσότερο στα ζητήματα
που αφορούν τόσο στα θέματα του παιδιού τους,
όσο και στην οικογενειακή γαλήνη και συνοχή.

Από την άλλη μεριά, η οικογένεια αποτελεί
το φυσικό περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς
καλούνται
καθημερινά
να
ανταποκριθούν
σε ολοένα και πιο πολύπλοκους ρόλους που
βέβαια γίνονται πιο απαιτητικοί όταν μιλάμε για
οικογένειες παιδιών με Δ.Α.Δ. Αν και η ενεργή
συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαίδευση
του παιδιού τους έχει πλέον αναγνωριστεί από
την πλειονότητα των ειδικών, αξίζει τον κόπο να
επισημάνουμε το γεγονός ότι τα προγράμματα και
οι οδηγοί εκπαίδευσης των γονέων βρίσκονται σε
αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Στα θέματα που αναδύονται εξακολουθούν να
βιώνουν συναισθήματα άγχους, αβεβαιότητας και
ματαίωσης της ελπίδας, κατάθλιψης, να αναζητούν
συμβουλές και πηγές βοήθειας, ενημέρωση,
καθοδήγηση καθώς και συμβουλευτική και
ψυχοθεραπευτική στήριξη.
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Πολλές φορές απαιτείται χρόνος, εκπαίδευση
και συναισθηματική μετακίνηση των μελών της
οικογένειας προκειμένου να αναγνωρίσουν τα
προσωπικά τους συναισθήματα, επιθυμίες και
προσδοκίες. Να τροποποιήσουν, όσο αυτό είναι
εφικτό, συμπεριφορές υπερπροστασίας του
παιδιού με Δ.Α.Δ, να διαχειριστούν το βάρος των
ενοχών τους για τα ελλείματα του παιδιού τους και
τη μόνιμη ανησυχία τους για το μέλλον του μετά το
δικό τους θάνατο, αφού έχουν συνειδητοποιήσει
ότι δύσκολα θα μπορέσει να ζήσει αυτόνομα.

Οι γονείς που έχουν πάρει πρόσφατα τη διάγνωση,
που βαδίζουν ακόμα σε αχαρτογράφητα νερά και
καλούνται να διαχειριστούν την αγωνία τους, τις
ναρκισσιστικές τους απώλειες, να κατανοήσουν
αυτό το εξαιρετικά οδυνηρό γεγονός, μπορεί
να αντιμετωπίσουν την προοπτική να πάει
κάποιος άγνωστος άνθρωπος στο σπίτι τους
με περισσότερη καχυποψία και αμφισβήτηση.
Ελάχιστες βέβαια ήταν οι περιπτώσεις των γονιών
που αρνήθηκαν την παροχή αυτής της βοήθειας.
Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά και γίνονται
εγκαίρως και με την προϋπόθεση ότι οι γονείς θα
έχουν το χρονικό περιθώριο να ζητήσουν άδεια
από τη δουλειά (οι περισσότεροι εργάζονταικυρίως οι πατεράδες).

Συχνά μεταφέρονται στο σπίτι συμπεριφοριστικάγνωστικά θεραπευτικά σχήματα και εργαλεία
που χρησιμοποιούνται για το παιδί στα εκάστοτε
θεραπευτικά πλαίσια και οι γονείς (κυρίως
οι μητέρες) καλούνται να εμπλακούν με μια
σταθερή καθοδήγηση και εποπτεία από τα μέλη
της θεραπευτικής ομάδας.

Συχνά οι ίδιοι επιδιώκουν να παρευρίσκονται όλα
τα μέλη της οικογένειας, γιατί αντιλαμβάνονται
πόσο σημαντική και άρρηκτη είναι η σχέση
ανάμεσα στο παιδί με αυτισμό και την υπόλοιπη
οικογένεια, αφού με την πάροδο του χρόνου τα
μέλη της οικογένειας θα πρέπει να προσαρμοστούν
στην πραγματικότητα που δημιουργεί το παιδί.

Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που οι γονείς
δυσκολεύονται ιδιαίτερα να τα κατανοήσουν και
να τα εφαρμόσουν στην πράξη, με αποτέλεσμα
να ματαιώνονται, να αισθάνονται αδύναμοι και
ανίσχυροι και με περισσότερες ενοχές όταν
διαπιστώνουν ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν
αποτελεσματικά το παιδί τους.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο η οικογένεια να
θεωρεί καθήκον της να «θυσιάζει» τις ανάγκες
της και κυρίως των αδερφών μπροστά στην
ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού με αυτισμό.
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Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε αυτές τις επισκέψεις στο σπίτι, είναι προτιμότερο να «αφουγκραζόμαστε»
τις πραγματικές ανάγκες των γονιών, να αξιολογούμε που θα τους «σπρώξουμε» λίγο παραπάνω ή που
θα τους αφήσουμε να πάρουν μια «ανάσα», να προσπαθούμε να τους ενσωματώνουμε σε ομάδες και
κοινωνικά δίκτυα ώστε να μην αισθάνονται ότι είναι μόνοι, να τους στηρίζουμε «συμβουλευτικά».
Δεν αμφισβητεί κανένας ότι η εμπλοκή της οικογένειας στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού
ωφελεί το παιδί και ενδυναμώνει το οικογενειακό περιβάλλον, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ποτέ ότι
η οικογένεια είναι αυτή που φροντίζει συναισθηματικά το παιδί, με ένα τρόπο που κανένας ειδικός
δεν μπορεί να το κάνει.
Ορισμένες φορές ίσως είναι πιο σημαντικό να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο, να σεβαστούμε τις
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά τους και να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας το γεγονός ότι αυτοί θα
μας καθορίσουν το βαθμό και τον τρόπο της βοήθειας που ζητούν και ενδεχομένως εκεί να εστιάζεται
η δική μας δουλειά σε αυτές τις επισκέψεις στα σπίτια τους.
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Πρόγραμμα «Επίσκεψη στο σπίτι»
Μεθοδολογία
Κατερίνα Μαντζώρου
[Ψυχολόγος, Κέντρο Ημέρας ΚΗΜΑ Ι]

Η

ιδέα για την υλοποίηση του προγράμματος
«Επίσκεψη στο σπίτι», γεννήθηκε μέσα από
την καθημερινή επαφή και τη συνεργασία με τους
γονείς του παιδιού με αυτισμό.
Αναδύθηκε έντονα η ανάγκη να επικεντρώσουμε
την προσοχή μας στις σύγχρονες θεραπευτικές
προσεγγίσεις που αποβλέπουν όχι μόνο στην
έγκυρη διάγνωση και εξειδικευμένη θεραπευτική
παρέμβαση για το παιδί, αλλά και στην κοινωνική,
ψυχολογική στήριξη και εκπαιδευτική καθοδήγηση
της οικογένειάς του.

Η φύση της επίσκεψης στο σπίτι διαφοροποιείται
ανάλογα με υποκειμενικούς παράγοντες που
χαρακτηρίζουν την κάθε οικογένεια όπως:
η οικογενειακή της κουλτούρα, ο τρόπος που
βιώνει την ψυχολογική διαδικασία του πένθους, η
ικανότητα αλλά και η δυνατότητα να ζητήσει και
να πάρει βοήθεια, η προηγούμενη εκπαίδευση
που έχει ή όχι δεχθεί μέχρι τώρα και πολλοί άλλοι
παράγοντες που διαμορφώνουν τη σύσταση της
κάθε οικογενειακής ομάδας.

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο σχεδιασμό
και στην ολοκλήρωση του προγράμματος, ήταν
απλή στη σύλληψή της και βελτιώθηκε από την
κατανόηση των συνθηκών λειτουργίας του και την
εφαρμογή του στην πράξη.

Συνήθως, στην πρώτη επίσκεψη γίνεται μια
πιο προσεκτική παρατήρηση όλων αυτών των
παραμέτρων και διαστάσεων. Έχει αποδειχθεί
στην πράξη, ότι η ανάγκη να αφουγκραστεί
κάποιος τα προβλήματα και τις δυσκολίες της
οικογένειας και να τους στηρίξει ψυχολογικά είναι
ζωτικής σημασίας για αυτούς.

Οι στόχοι που τέθηκαν οικοδομήθηκαν βήμα βήμα
με τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις όταν κρίθηκε
απαραίτητο, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
έγιναν πιο σαφή και ξεκάθαρα για εμάς, καθώς
αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα της εμπειρίας που
αποκομίσαμε.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και πάντα κατά
περίπτωση, η ψυχοεκπαίδευση και εξοικείωση της
οικογένειας με εκπαιδευτικά-συμπεριφοριστικά
εργαλεία αποτελεί ευθύνη των θεραπευτών του
παιδιού, προκειμένου να εμπλέξει τους γονείς
στο ρόλο του συν-θεραπευτή.

Η πρώτη προσωπική επαφή με τους γονείς,
κατά την οποία κλείνεται και το ραντεβού είναι
τηλεφωνική. Η επιλογή της οικογένειας γίνεται όχι
μόνο με βάση τη διαθεσιμότητά της, αλλά κυρίως
με κριτήρια προτεραιότητας που καθορίζονται
σε μεγάλο βαθμό από τους παιδαγωγούς και
τους θεραπευτές του παιδιού οι οποίοι έχουν ήδη
την ευκαιρία να το παρατηρήσουν μέσα στην τάξη
και κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

Όλες οι πληροφορίες και τα γεγονότα που
συλλέγονται
από
το
σπίτι,
σημειώνονται
στο προσωπικό τετράδιο του παιδιού και
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια
της διεπιστημονικής ομάδας (στην οποία
παρευρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι με το παιδί).
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Οι γονείς είναι πιο καταρτισμένοι και σε θέση
να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα διαθέσιμα
θεραπευτικά
σχήματα,
ταυτόχρονα
όμως,
ενισχύεται και εδραιώνεται η συναισθηματική
εγγύτητα και η εμπιστοσύνη με τον ειδικό της
ψυχικής υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο οι πληροφορίες είναι
πλέον διαθέσιμές σε όλα τα μέλη της ομάδας,
ανταλλάσσονται απόψεις, εκφράζονται διαφωνίες,
εμπλουτίζονται οι γνώσεις για το παιδί, επιλύονται
ερωτήματα και απορίες, δίνονται λύσεις και
κατευθυντήριες γραμμές, επαναπροσδιορίζονται
οι στόχοι και συντονίζονται τα πλαίσια (σχολικό
και οικογενειακό) που αναπτύσσεται το παιδί.

Έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα των επισκέψεων,
στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί παράγοντα
που κινητοποιεί την οικογένεια, καθώς η σταθερή
και συστηματική πλαισίωση (σε συνδυασμό με
άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις και προγράμματα
εκπαίδευσης), καλύπτει πολλές ανάγκες τους,
λύνει απορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή
θεραπευτικών σχημάτων στο σπίτι, τους καθιστά πιο
αποτελεσματικούς στην θεραπευτική προσπάθεια,
μειώνει το επίπεδο του άγχους τους και τους βοηθά
να αισθάνονται λιγότερο μόνοι και αβοήθητοι.

Τα αποτελέσματα αυτής της εποικοδομητικής
διαδραστικής διαδικασίας μεταφέρονται σε μία
επόμενη συνάντηση στο σπίτι του παιδιού, με
σκοπό την εφαρμογή τους πια στον προσωπικό του
χώρο (οπτικοποιημένο πρόγραμμα, διαμόρφωση
και δόμηση των χώρων, διαχείριση καθημερινών
«δύσκολων» συμπεριφορών, υιοθέτηση κατάλληλων
συνηθειών και ρουτινών στην καθημερινότητα).
Στη συνέχεια, οι επισκέψεις που ακολουθούν,
προσθέτουν κάθε φορά και ένα λιθαράκι στο
οικοδόμημα
«οικογένεια
και
θεραπευτική
παρέμβαση».
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Ξένος Τύπος
Η κρυφή ζωή ενός κοινωνικού
λειτουργού:
Πρέπει να συνηθίσεις να
απογοητεύεις τους ανθρώπους
Από ανώνυμο, άρθρο στην εφημερίδα The Guardian
Απόδοση Αντιγόνη Μάντζιου
[Ψυχολόγος, Πολιτισμική εκπαιδεύτρια]

Η

φτώχια που συναντάμε αυτήν την εποχή
είναι η χειρότερη που έχουμε δει. Είναι
ένας αγώνας να πείσουμε τους πάντες να
βάλουν το λιθαράκι τους για να κρατήσουμε τις
οικογένειες μας δυνατές.
Δεν υπάρχει χιούμορ σαν αυτό του κοινωνικού
λειτουργού. Είναι μαύρο, ακατάλληλο αλλά
και τελείως απαραίτητο για να επιβιώσουμε.
Το γραφείο μας είναι γεμάτο ζάχαρη, καφεΐνη
και καλές προθέσεις. Οι πολλές ώρες και το
ασταθές επίπεδο στρες είναι ό,τι χειρότερο για το
πρόγραμμα φαγητού μας και έτσι οι περισσότεροι
ακολουθούμε μια διατροφή από ανθρακούχα
αναψυκτικά, μπισκότα και ατελείωτες τούρτες
γενεθλίων. Βοηθάει βέβαια μετά από ακόμα
μια επείγουσα κλήση, μαζί με μια παρουσία σε
δικαστήριο που δεν περίμενες, να ξέρεις ότι
μπορείς να φας κάτι απ’ το ντουλάπι με τα αρχεία
και μετά να συνωμοτήσεις με τους συναδέλφους
σου για το αν θα το προσθέσεις σε ότι πρόγραμμα
αδυνατίσματος είναι της μόδας.
Είναι έξυπνο να μην πίνεις τις καθημερινές γιατί
δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει το επόμενο πρωινό. Σε
μια τυπική μέρα μπορεί να χρειαστεί να κάνεις μια
απροειδοποίητη επίσκεψη για να επιβεβαιώσεις
ότι κάποιος βίαιος πρώην σύντροφος έχει γυρίσει
πίσω. Μετά ν΄ ακολουθήσει μια συνάντηση για ν’
αποφασίσετε τα επόμενα βήματα για την στήριξη
των γονέων ενός οχτάχρονου που ακόμα δεν έχει
πάει σχολείο.

Μπορεί να ξοδέψεις ένα ολόκληρο απόγευμα για
να μάθεις γιατί κάποιος ακύρωσε τη συνάντηση
που είχατε πιθανόν για να βρεθεί με το άτομο
που θεωρείς ότι τον/την εκμεταλλεύεται, πριν
οδηγήσεις στην άλλη άκρη της πόλης σε ώρα
αιχμής για να γνωρίσεις πιθανούς ανάδοχους
γονείς και να δεις αν ταιριάζουν με το ενός
χρονών παιδί που δεν μπορεί να επανενταχτεί με
την οικογένειά του.
Διάλεξα την δουλειά του κοινωνικού λειτουργού
γιατί δεν ήθελα να ζω επιφανειακά. Είχα μια καλή
αρχή με γονείς που με πρόσεχαν και μ’ αγαπούσαν.
Θεώρησα ότι έχοντας γερές βάσεις θα μπορούσα
να αντιμετωπίσω όλες τις δυσκολίες της ζωής.
Οι οικογένειές μας, γιατί όλοι οι κοινωνικοί
λειτουργοί την βλέπουν σαν «οικογένεια μας»,
συχνά ξεκινώντας από μηδενική βάση και
οδηγώντας σ’ έναν αγώνα για να γεμίσουμε τα
κενά με υπηρεσίες, επαγγελματίες, άλλα μέλη της
οικογενείας και φίλoυς, όλοι προσπαθώντας να
σώσουμε την κατάσταση και να τους κρατήσουμε
λειτουργικούς.
Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν τι δουλειά κάνω όλοι
λένε ότι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, μετά
επικρατεί μια άβολη ησυχία που την συμπληρώνει
το παρηγορητικό σχόλιο: Πρέπει όμως να σε
επιβραβεύει. Παραδέχομαι ότι δεν αντιδρώ
πολύ στο τελευταίο σχόλιο γιατί το λένε τόσο
καλοπροαίρετα. Απλά δεν αντέχω να εξηγώ τι θα
πει επιβράβευση για έναν κοινωνικό λειτουργό.
Δεν μπορούμε να βροντοφωνάξουμε τις επιτυχίες
μας, δεν έχουμε το δικαίωμα. Επιβράβευση είναι
να πηγαίνει μια οικογένεια καλά και αυτό είναι
δική τους δουλειά και κανενός άλλου.
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Η δουλειά του κοινωνικού λειτουργού έχει
πολύ να κάνει με σχέσεις και ο τρόπος που θα
προηγηθείς σε αυτές μπορεί να φτιάξει ή να
χαλάσει την καριέρα σου. Πρέπει να συνηθίσεις
να σε απογοητεύουν οι άνθρωποι αλλά και να
απογοητεύεις ανθρώπους γιατί είναι αδύνατο να
τους ικανοποιήσεις τους πάντες.
Είναι σαν να έχεις πολλές σελίδες ενός διακομιστή
ανοιχτές, μέρα και νύχτα.
Ακόμα και όταν γυρνάς στο σπίτι και προσπαθείς
να ηρεμίσεις συνεχίζεις να σκέφτεσαι τα παιδιά
σου, την σκληρή πραγματικότητα που ζουν και που
μπορεί να γίνει χειρότερη από στιγμή σε στιγμή.
Έχω κάτσει σε κόπρανα πολλές φορές. Δεν είναι
ποτέ εύκολο να υποδεικνύεις ότι ο σκύλος τους
άφησε ένα δωράκι στον καναπέ τους, αλλά το
μόνο που μπορείς να ελπίζεις είναι να καταλάβουν
γιατί αυτό δεν είναι ΟΚ. Αλλά η χαμηλότερή μου
στιγμή είναι να πρέπει να πω σε ένα παιδί ότι
η μαμά του πιάστηκε πάλι να κλέβει και δεν θα
γυρίσουν μαζί σπίτι όπως του είχε υποσχεθεί. Οι
καλές στιγμές είναι όταν ένα από τα παιδιά σου
αρχίζει να βγαίνει απ΄ το καβούκι του και σιγά
σιγά μιλάει γι’ αυτά που του έχουν συμβεί στη
ζωή του ή η τυχαία αποκάλυψη όταν ένας γονιός
καταλαβαίνει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για
ν’ αλλάξει.
Όταν ξεκίνησα ήταν φυσιολογικό να δουλεύω
με ανθρώπους που απαιτούσαν χαμηλό επίπεδο
φροντίδας, όπως ήταν οικογένειες που ήθελαν
βοήθεια να βάλουν σε σειρά τα οικονομικά τους
και να τους βοηθήσω με τα απαραίτητα όπως
κρεβάτια αλλά τώρα είναι λες και τέτοιες δουλειές
έχουν εξαφανιστεί.

Φυσικά και οι οικογένειες και οι ανάγκες τους
υπάρχουν ακόμη, αλλά δεν υπάρχει χώρος για
να τους βοηθήσουμε με το βάρος εργασίας που
έχουμε. Έτσι ξεμένουν σε άλλες καταπονημένες
υπηρεσίες με κομμένους προϋπολογισμούς. Οι
παλιότεροι συνάδελφοι λένε ότι είναι η χειρότερη
περίοδος φτώχιας που έχουν αντιμετωπίσει
ποτέ. Πώς μπορούμε να περιμένουμε απ’ τους
ανθρώπους να δουλέψουν συμπεριφοριστικά
όταν δεν μπορούνε να ταΐσουν τα παιδιά τους ή ν’
αγοράσουν παπούτσια.
Οι γονείς που παίρνουν ναρκωτικά είναι αυτό
που με φοβίζει περισσότερο. Να προσπαθείς
να βοηθήσεις ανθρώπους που υποφέρουν από
εθισμό και συγχρόνως να αξιολογείς την επίδραση
που έχει αυτό στα παιδιά τους, σου ραγίζει την
καρδιά. Όταν ένα παιδί ανοίγει την πόρτα, μπαίνεις
στο σπίτι και βλέπεις στα μάτια των γονιών ότι
κάνουν πάλι χρήση, απογοητεύεσαι. Έχουμε
πολλά εργαλεία για να βοηθήσουμε τα παιδιά
να συμβιβαστούν με τον εθισμό των γονιών
τους αλλά τίποτα δεν μπορεί να θεραπεύσει την
απόρριψη που νιώθουν που τα ναρκωτικά έχουν
προτεραιότητα, που στα ναρκωτικά ξοδεύονται
όλα τα λεφτά, που τα ναρκωτικά δέχονται όλη την
αγάπη.
Η
απόφαση
απομάκρυνσης
ενός
παιδιού
παίρνεται μεταξύ του κοινωνικού λειτουργού, της
διεύθυνσης, κάποιου πάνελ ίσως και τέλος του
δικαστή. Είναι συγχρόνως η χειρότερη απόφαση
που έπρεπε να συμμετάσχεις και η πιο αυστηρή.
Αν ένα παιδί χρειάζεται να απομακρυνθεί λόγω
επείγουσας ανάγκης, τότε σταματάνε τα πάντα
μέχρι το παιδί να είναι ασφαλές.
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Μπορεί να είναι τελικά μεγάλη ανακούφιση που δεν κινδυνεύουν αλλά ξέρουμε ότι μετακομίζοντας
ένα παιδί δημιουργεί προβλήματα και είναι πολύ δύσκολη απόφαση.
Ο φόβος του ότι κάτι σου έχει ξεφύγει σε τυραννάει μέρα και νύχτα. Είναι η φωνή στο κεφάλι σου στις
τρεις το πρωί, η σκέψη που σου τραβάει την προσοχή από την ώρα του μπάνιου των δικών σου παιδιών.
Μια αίσθηση που ξεκινάει το απόγευμα της Παρασκευής και σε καταδιώκει όλο το Σαββατοκύριακο ότι
δεν ξέρεις τι να κάνει αυτό το παιδί και τι τραβάει μακριά από την παρακολούθηση και την ασφάλεια
του σχολείου.
Στεναχωριέμαι πολύ όταν πρέπει ν’ αλλάξω δουλειά και ν’ αφήσω πίσω ανθρώπους.
Δεν είναι ποτέ η σωστή στιγμή να αφήσεις μια υπόθεση και να πρέπει να ξεκινήσουν απ’ την αρχή με
ακόμα έναν κοινωνικό λειτουργό.
Αλλά είμαστε κι εμείς άνθρωποι και πρέπει κάποιες φορές να προχωράμε.
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Το χειριστικό παιδί
Παρασκευή Μπούρα
[Ψυχολόγος, M.Sc. in Child Development, Εκπαιδευόμενη στην Ομαδική Ανάλυση,
Κέντρο Ημέρας ΚΗΜΑ ΙΙ]

Π

όσες φορές έχετε ακούσει για ένα παιδί
χειριστικό, που συμπεριφέρεται όπως
συμπεριφέρεται για να μπορέσει να πετύχει
το σκοπό του; Πόσες φορές σας έχουν πει πως
πρέπει να βάζετε όρια, να μην ανταποκρίνεστε
στο χειρισμό του παιδιού και να έχετε εσείς τον
έλεγχο;
Αυτή την αιτιολόγηση για τη συμπεριφορά του
παιδιού την έχω ακούσει από γονείς με παιδιά
όλων των ηλικιών. Μπορώ, να το αναλογιστώ
για τον έφηβο, να το αναλογιστώ για ένα παιδί
του δημοτικού, αλλά μπορεί ένα παιδί νηπίου να
είναι «χειριστικό»; Και τι σημαίνει «χειριστικό»; Να
περνάει πάντα αυτό που θέλει και να πετυχαίνει το
στόχο του. Μήπως είμαστε παραπάνω καχύποπτοι;
Όπως έλεγαν παλαιότεροι επιστήμονες της
ψυχολογίας και της συμπεριφοράς, το βρέφος
μαθαίνει το περιβάλλον γύρω του με βάση το
γονέα φροντιστή.
Ο Βρετανός ψυχαναλυτής Bowlby μίλησε για την
προσκόλληση – το δεσμό μητέρας και βρέφους.
Έχει δοθεί τεράστια σημασία στο δεσμό μητέρας
– βρέφους και έχει βρεθεί στη βιβλιογραφία, ότι
αυτή η πρώτη σχέση επηρεάζει τον τρόπο που
σχετιζόμαστε σε όλη τη ζωή μας.

Αυτό που κρύβεται πίσω από τη θεωρία είναι η
ασφάλεια που μπορεί να νιώθει ένα βρέφος ή
ένα παιδί και η εμπιστοσύνη προς τους γονείς –
αν θα είναι παρόντες ή απόντες να το φροντίσουν
καθώς εκείνο δοκιμάζει το χώρο γύρω του.
Χειριστικά κλαίει το βρέφος όταν πεινάει ή είναι
κουρασμένο; Το κλάμα είναι ο ήχος που θα
καλέσει τη μητέρα –δηλαδή το περιβάλλον- και
θα του ικανοποιήσει μια ανάγκη που μόνο του
δεν μπορεί. Το κλάμα είναι αλληλεπίδραση, είναι
επικοινωνία, είναι ανάγκη για βοήθεια.
Μια «χειριστική» συμπεριφορά του παιδιού μπορεί
να είναι και η ανάπτυξη, το πέρασμα από το ένα
στάδιο στο άλλο. Θυμηθείτε την πρώτη φορά που
μας άφησε η μητέρα στο σχολείο. Πόσο κλάψαμε,
όχι γιατί ήμασταν κακομαθημένα, αλλά γιατί μας
άλλαξαν το περιβάλλον μας, δηλαδή τη μητέρα.
Χρειάστηκε χρόνος να συνειδητοποιήσουμε ότι
περιβάλλον είναι και το σχολείο και η δασκάλα και
ότι η μαμά δεν χάνεται όταν φεύγει, αλλά γυρίζει
να μας πάρει στο σχόλασμα.
Η ανάγκη για προσοχή και επικοινωνία μπορεί
επίσης να κατηγορηθεί σαν μια συμπεριφορά
του παιδιού που στόχο έχει να «χειριστεί» τους
μεγάλους.

Ο Winnicott εστίασε στην ανάγκη του παιδιού
να ανακαλύψει το περιβάλλον γύρω του
χρησιμοποιώντας
μεταβατικά
αντικείμενα
(ασφάλεια του παιδιού όταν κοιμάται με ένα
αρκουδάκι που του μυρίζει μαμά).
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Το παιδί έχει ανάγκη να συνδεθεί για να
επικοινωνήσει, ψάχνει να βρει τρόπο να ανοίξει
ένα θέμα, μια κουβέντα, ένα παιχνίδι. Η αφορμή
για παιχνίδι, η σκέψη να κάνουμε κάτι μαζί, ακόμα
και το κάλεσμα του ονόματος μας και μετά ένα
τίποτα να το ακολουθεί είναι ανάγκη για επαφή.
Τα παιδιά μαθαίνουν με την επικοινωνία και πάντα
θέλουν να επικοινωνήσουν, εμείς χρειάζεται να
βρούμε τον τρόπο τους.
Η «χειριστική» συμπεριφορά ενός παιδιού που
δεν θέλει να μείνει στο σχολείο, δεν θέλει να πάει
στις κούνιες, δεν θέλει να βγει από το σπίτι, δεν
θέλει να δώσει το παιχνίδι του μπορεί να σημαίνει
και άγχος. Άγχος για το άγνωστο, άγχος μετά
από μια κακή εμπειρία σε κάποιο χώρο (bullying,
ατύχημα κλπ), συμπεριφορά που αν δεν δώσουμε
σημασία μπορεί να αποβεί πολύ εξαντλητική στην
υπόλοιπη ζωή του παιδιού.
Πόσες φορές έχετε δει κάποιον να τραβάει το
παιδί να το βάλει στο αυτοκίνητο ή να το βγάλει
από την πόρτα;
Πόσος χρόνος θα έπαιρνε να κάτσουμε και να
καθρεφτίσουμε στο παιδί αυτό που σκέφτεται
βλέπω ότι δυσκολεύεσαι, θέλεις να μου μιλήσεις;
Πιο δύσκολο και για ικανούς γνώστες είναι να
αναλογιστούμε τα αισθητηριακά ερεθίσματα που
υπάρχουν σε ένα χώρο και μπορεί να ενοχλούν
το παιδί.

Η δυνατή μουσική, ο φωτισμός, ένας συνεχόμενος
στερεοτυπικός ήχος που δεν μπορεί να τον
αντέξει, ένα παιχνίδι με κίνηση κ.ο.κ. μπορεί να
προκαλέσουν τη συμπεριφορά ενός «χειριστικού»
παιδιού. Πόσες φορές έχει μικροφωνήσει κάποιο
ηχείο ή έχει τρίξει κάποιος το πιρούνι του πάνω στο
πιάτο με αποτέλεσμα να αισθανθούμε μια στιγμιαία
αναστάτωση; Συνήθως, ίσως όχι όλοι, αλλά το
επικοινωνούμε με μια αντίδραση του προσώπου,
ίσως και ένα επιφώνημα αποδοκιμασίας. Γιατί το
παιδί να εξαιρείται αυτής της κατάστασης;
Ας το δω κι από την άλλη πλευρά.
Μπορεί το παιδί να αντιδράσει έντονα γιατί δεν
του πήρατε ένα παιχνίδι από το περίπτερο, γιατί
πρέπει να το πάρετε από το σπίτι της Ελενίτσας
που περνάει καλά, γιατί πρέπει να διαβάσει, να
κάνει μπάνιο, να κοιμηθεί κ.α.
Και αυτό εύκολα θα το ονομάζαμε μια «χειριστική
συμπεριφορά». Το παιδί επικοινωνεί όμως εκείνη
την ώρα. Βιώνει μια ματαίωση, έναν αποχωρισμό,
ένα πένθος, μια ανάγκη του που δεν μπορούμε
να ικανοποιήσουμε ή πρέπει να του στερήσουμε.
Χρειάζεται πάλι υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς
πιο προσιτής προς το παιδί με κατανόηση και
ενδιαφέρον.
Τα παιδιά μαθαίνουν δοκιμάζοντας το περιβάλλον,
μαθαίνουν με όρια και με σχέση εμπιστοσύνης.
Ας τα δώσουμε λοιπόν!
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Γράμμα από το Λονδίνο
Πέτρος Μιχαήλ
[Δάσκαλος ειδικής αγωγής,
Margaret Brearley School, Whitefield Academy Trust, Λονδίνο]

Ε

ργάζομαι σε ένα σχολείο για παιδιά
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
Ανατολικό Λονδίνο.

Οι γονείς είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο σχολείο
για επισκέψεις και ραντεβού, προκαθορισμένα ή
μη.

Το σχολείο είναι μέρος ενός Multi Academy
Trust, που σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητο από την
τοπική αρχή και άμεσα υπόλογο στο Υπουργείο
Παιδείας. Το Trust περιλαμβάνει δύο σχολεία
και Υπηρεσίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης που
παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
και ενημέρωσης για παιδιά με SEND (Special
Educational Needs and Disability) στα γενικά
σχολεία.

Οργανώνονται προγραμματισμένες συναντήσεις
γονέων και δασκάλων (ενδιάμεσες) για να
συζητήσουν την πρόοδο του παιδιού τους.

Στο σχολείο μου εφαρμόζεται ένα πολύ καλά
καθιερωμένο σύστημα καθημερινής επικοινωνίας
με τους γονείς.
Ένας λειτουργικός τρόπος επικοινωνίας είναι
τα βιβλία σπιτιού-σχολείου. Με αυτά οι γονείς
μαθαίνουν καθημερινά για τις δραστηριότητες
και την πρόοδο, προωθώντας την συμμετοχή τους
στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οποιαδήποτε
θέματα μπορούν να συζητηθούν αρχικά εδώ.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικές συζητήσεις
και τα μηνύματα κειμένου χρησιμοποιούνται όλο
και πιο συχνά, καθώς διευκολύνουν την ανταλλαγή
πληροφοριών, επειδή επιτρέπει στις οικογένειες να
συνεργάζονται καλύτερα με τους επαγγελματίες
εκπαίδευσης, απλά και προσιτά.

Επιπλέον, οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην
ετήσια ανασκόπηση προόδου του παιδιού (PCRProgress Centred Review), όπου συζητείται το
εκπαιδευτικό σχέδιο για το εγκύς μελλον (το
οποίο εντάσσεται στο νόμιμο έγγραφο EHCPEducational Health and Care Plan).
Σ’αυτή τη συνάντηση είναι καλεσμένοι όλοι οι
επαγγελματίες που απoτελούν την πολυεταιρική
συνεργασία γύρω από την εκπαίδευση και την ευεξία
των παιδιών (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,
φυσιοθεραπευτές, κ.ο.κ.). Οι συναντήσεις αυτές
καθορίζουν τους ατομικούς στόχους της χρονιάς
για τους μαθητές. Συζητούνται η πρόοδος των
μαθητών, πιθανές συμπεριφορές και στρατηγικές
εκπαίδευσης.
Στο σχολικό πλαίσιο, είναι σημαντικό να
αναγνωριστεί η συμμετοχή των γονέων και
των φροντιστών και να συμπεριληφθούν στον
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σχεδίου του κάθε
παιδιού.
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Πολύ σημαντικό τμήμα είναι η ενδοσχολική
ομάδα οικογενειακής υποστήριξης, η οποία
είναι υπεύθυνη για την στήριξη των οικογενειών.
Η ομάδα οργανώνει ομαδικές συναντήσεις με
άλλους γονείς και συμβουλευτικές προσωπικές
συναντήσεις.
Λειτουργεί
επίσης
και
σαν
συνδετικός κρίκος με τις κοινωνικές υπηρεσίες
του δήμου (εδώ είναι υπεύθυνοι οι δήμοι για την
εκπαίδευση).
Ακόμη μία στρατηγική για την επιτυχημένη
σχέση σχολείου σπιτιού είναι η συχνή έκδοση
ενημερωτικού δελτίου του σχολείου (ηλεκτρονικά
και έντυπα), με νέα και σημαντικές ανακοινώσεις.

Οι δύο πλευρές θα πρέπει επομένως να
μοιράζονται τις ανησυχίες τους, να συνομιλούν
μεταξύ τους και να διατηρούν τακτική επικοινωνία.
Απαιτείται από τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς
να καλωσορίζουν τις οικογένειες, να θεσπίζουν
αμοιβαίο σεβασμό και να υιοθετούν μια ανοιχτή,
ειλικρινή προσέγγιση.
Πρέπει επιπλέον να μοιράζονται σκέψεις,
να διατηρούνται υψηλές προσδοκίες και να
αποφεύγονται οι υποθέσεις για το τι μπορεί ή δεν
μπορεί να συνεισφέρει μια οικογένεια.

Στις σχέσεις σχολείου - σπιτιού, πρέπει να
υπάρχει ευελιξία, κατανόηση και επικοινωνία. Οι
γονείς πρέπει να εμπλέκονται στις διαδικασίες
αξιολόγησης, στη μάθηση και σε άλλα στάδια της
σχολικής ζωής του παιδιού τους.
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Επιστημονικά &
Γενικά Άρθρα
της
Ψυχικής Υγείας
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Επικοινωνία μεταξύ
γονέων και παιδιών:
το παράδειγμα της
δεξιότητας ανταπόκρισης
και αποδοχής
Όλγα Ρωμανού
[Ψυχοπαιδαγωγός MSc- Συντονίστρια Ομάδων Ψυχοδράματος,
Υπεύθυνη ΚΗΜΑ ΙΙ & Σχεδία, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Ό

πως
διατύπωσε
ο
ψυχολόγος
και
φιλόσοφος Paul Watzlawick* “There is
no such a thing as no communication”,
δηλαδή «Κάθε συμπεριφορά είναι επικοινωνία».
Γνωρίζουμε ότι η επικοινωνία ως επικοινωνιακή
πράξη τελείται σε πολλά επίπεδα, λεκτικό, μη
λεκτικό, αλλά και μεταλεκτικό, ως η ικανότητα
αξιολόγησης της επικοινωνίας. Πρόκειται για μία
πλούσια, δυναμική και κυκλική διαδικασία που
συνεχώς τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τα μέρη
που συμμετέχουν. Σε κάθε επικοινωνιακή πράξη
μεταφέρονται όχι μόνο πληροφορίες, αλλά και
στοιχεία και ιδιότητες αναφορικά με τη σχέση των
μερών που συναλλάσσονται.
Η επικοινωνία ανάμεσα στο γονεϊκό και το παιδικό
υποσύστημα δεν αποτελεί μόνο το αποτέλεσμα ή
τον στόχο αυτής της σχέσης, αλλά και ένα μέσο
με το οποίο γονείς και παιδιά γνωρίζονται μεταξύ
τους, αλληλοεκπαιδεύονται, συγκατασκευάζουν και
ταυτόχρονα ενδυναμώνουν τη σχέση τους.
Επομένως, η επικοινωνία αποτελεί μια εξαιρετική
ευκαιρία μάθησης μέσα στην καθημερινότητα, ένας
όμορφος τ(ρ)όπος σύνδεσης, αλλά και η βάση για
να «χτιστεί» η ευημερία των παιδιών στο τώρα και
στο αύριο.
Τα παιδιά γεννιούνται με την ικανότητα να
συνδεθούν, να είναι συμπονετικά και κοινωνικά.

Για να έχουν τη δυνατότητα, όμως, να αναπτυχθούν
και να εξελιχθούν, είναι απαραίτητο οι ενήλικες
που μεγαλώνουν τα παιδιά και τα περιβάλλουν να
αποτελούν οι ίδιοι με τον τρόπο που επικοινωνούν
πρότυπα της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς
σεβόμενοι τις βασικές αρχές της.
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο στοιχείο της επικοινωνίας
μεταξύ γονέων και παιδιών που έχει βρεθεί ότι
προωθεί την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών
είναι η δεξιότητα των γονιών να ανταποκρίνονται,
όταν αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους.
Η ανταπόκριση των γονιών (responsive parenting)
συνιστά κύριο χαρακτηριστικό ενός υποστηρικτικού
τρόπου
ανατροφής.
Ειδικότερα,
οι
γονείς
ανταποκρίνονται, όταν επικοινωνούν με τα παιδιά
τους υιοθετώντας στάση σεβασμού, ζεστασιάς και
αποδοχής προς τα παιδιά τους ως μοναδικά όντα.
Για να το πετύχουν αυτό, χρειάζεται να συντονίζονται
με τα σημάδια, τις ανάγκες, το αναπτυξιακό στάδιο
και τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού
τους ανά περίπτωση. Η δεξιότητα ανταπόκρισης
χαρακτηρίζεται από τη δεξιότητα του γονέα να
παρατηρεί το παιδί, τα λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια,
τη δεξιότητα της ερμηνείας αυτών των νύξεων και
της δράσης, κατά την οποία ο γονέας «συναντά»
τις ανάγκες του παιδιού με αποτελεσματικότητα και
συνέπεια.
Αυτή η μορφή επικοινωνίας προσφέρει θετικές
εμπειρίες αλληλεπίδρασης στα παιδιά και τους
γονείς, και επιτρέπει στα παιδιά να εσωτερικεύσουν
και στη συνέχεια να γενικεύουν αυτόν τον τρόπο
επικοινωνίας.

(*) Paul Watzlawick, Αυστροαμερικανός ψυχολόγος, οικογενειακός θεραπευτής, θεωρητικός της επικοινωνίας και φιλόσοφος (1921-2007)
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Στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής διαδικασίας
που βασίζεται στη δεξιότητα ανταπόκρισης και
συντονισμού, βρίσκεται και η επικοινωνία μεταξύ
γονέων και παιδιών που στοχεύει στην καλλιέργεια
της αυτοεκτίμησης.
Η αυτοεκτίμηση αφορά στη γνώση και εμπειρία που
αποκτά ένας άνθρωπος σε σχέση με το ποιος είναι
και αποτελεί τον πυρήνα του, καθώς δείχνει τον
τρόπο με τον οποίο βλέπει και νιώθει τον εαυτό του.
Εφόσον οι άνθρωποι αναπτύσσουν υγιή αίσθηση
αυτοεκτίμησης, νιώθουν άνετοι και αυτάρκεις με
τον εαυτό τους. Από αυτή την περιγραφή είναι
εύκολο να αντιληφθεί κανείς πόσο σπουδαίο είναι
να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση στα παιδιά, ως μία
τόσο σημαντική διάσταση της αίσθησης του εαυτού.
Η αυτοεκτίμηση χτίζεται όταν οι σημαντικοί «άλλοι»
μας «βλέπουν» και μας αποδέχονται, όπως ακριβώς
είμαστε και όταν νιώθουμε ότι έχουμε αξία για τους
άλλους ανθρώπους, έτσι όπως είμαστε.
Επομένως, όταν οι γονείς επικοινωνούν με τα παιδιά
τους, είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στην
ανάγκη των παιδιών, να είναι «ορατά», να είναι
αποδεκτά, επειδή είναι όπως είναι, και όχι επειδή
κατακτούν επιτεύγματα.

Είναι απαραίτητο οι γονείς να εκφράζουν την αγάπη
τους μέσα στην επικοινωνία και να δίνουν στα
παιδιά προσωπική γλώσσα. Φαίνεται ότι η λεκτική
και εξωλεκτική επικοινωνία του γονέα προς το παιδί
που αναγνωρίζει και αποδέχεται την ύπαρξη του ως
έχει, αναγνωρίζει την εμπειρία που βιώνει το παιδί
και υπογραμμίζει τη σύνδεσή τους στο εδώ και τώρα
είναι περισσότερο ωφέλιμη από μία επικοινωνία
που βασίζεται αποκλειστικά στις επιβραβεύσεις, και
πόσο μάλλον στην επίκριση.
Σε ένα επόμενο επίπεδο, ο γονέας παρατηρώντας
το παιδί και συντονισμένος με τη συναισθηματική
κατάσταση μπορεί να δώσει στο παιδί μια
προσωπική γλώσσα, δηλαδή τον τρόπο έκφρασης
αντανακλώντας το συναίσθημα. Οι γονείς καλούνται
να μετατρέψουν σε λέξεις τα συναισθήματα και
τις εξωλεκτικές εκφράσεις, με στόχο τα παιδιά να
κατανοήσουν την εμπειρία τους και τα συναισθήματα
που αυτή προκαλεί και στη συνέχεια να είναι σε
θέση να εξωτερικεύσουν και να περιγράψουν την
εμπειρία τους.
Συνοπτικά, η επικοινωνία γονέων και παιδιών είναι
σημαντικό να αποτελεί μια θετική εμπειρία και για τα
δύο μέρη, να στοχεύει στη σύνδεση και να προάγει
την ανάπτυξη των παιδιών στο τώρα και το μέλλον.
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Η επίδραση της ποιότητας
του δεσμού γονέα-παιδιού
στη γνωστική ανάπτυξη
και τις σχολικές επιδόσεις
των παιδιών
Μαρία Σιώζου
[Ειδική παιδαγωγός, MSc,
Ξενωνες Εφήβων «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Η

θεωρία του δεσμού του Bowlby (1969/1989),
είναι μια θεωρία της ανθρώπινης κοινωνικής
και συναισθηματικής ανάπτυξης, που
υποστηρίζει ότι το βρέφος γεννιέται προικισμένο
βιολογικά με ένα «σύστημα συμπεριφορών
δεσμού». Οι συμπεριφορές αυτές (που ο Bowlby
τις θεωρεί εξελικτικά προσαρμοστικές) όπως το
κλάμα, το χαμόγελο, το άπλωμα των χεριών και
το μπουσούλημα, εξασφαλίζουν στο βρέφος
εγγύτητα με τη μητέρα και προστασία από το
περιβάλλον.
Μέσω της εγγύτητας, το βρέφος μαθαίνει
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή
του (Bowlby, 1969/1989). Όταν η αλληλεπίδραση
γονέα-παιδιού είναι συνεχής και σταθερή, το
παιδί αναπτύσσει νοητικές αναπαραστάσεις
αυτής της σχέσης (Bowlby, 1973), τα «εσωτερικά
μοντέλα εργασίας», που έχουν δυναμική φύση και
αναπτύσσονται όσο περισσότερο αναπτύσσεται
γνωστικά το παιδί.
Το ερώτημα είναι αν, πέρα από τους γενετικούς
παράγοντες, η ποιότητα της σχέσης γονέα-παιδιού
επηρεάζει τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι Jacobsen et al. (1994) σε μια διαχρονική μελέτη
σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στον ασφαλή
δεσμό προσκόλλησης στη νηπιακή ηλικία και τις
ακαδημαϊκές επιδόσεις στο σχολείο, βρήκαν ότι
οι δείκτες που σχετίζονται με τον ασφαλή δεσμό
μπορούν να προβλέψουν διαφορές στη γνωστική
λειτουργία κατά τη μέση παιδική ηλικία και την
εφηβεία.

Οι αξιολογήσεις έγιναν στις ηλικίες 9, 12 και 15
ετών. Παρομοίως, οι Pianta & Harbers (1996) και
οι Teo et al. (1996) κατέδειξαν ότι οι ασφαλείς
σχέσεις δεσμού γονέων-παιδιών αποτελούν
ισχυρούς
προγνωστικούς
παράγοντες
των
ακαδημαϊκών επιδόσεων στην πρωτοβάθμια και
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, οι Matas et al. (1978) βρήκαν ότι τα παιδιά
με ασφαλή δεσμό προσκόλλησης στα 2, έκαναν
σημαντικά περισσότερο συμβολικό παιχνίδι κατά
το ελεύθερο παιχνίδι τους, από τα παιδιά με
αποτρεπτικό ή αμφιθυμικό τύπο δεσμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ασφαλή παιδιά ήταν πιο
ενθουσιώδη, επίμονα, ακολουθούσαν κανόνες,
αγνοούσαν λιγότερο τη μητέρα, παρουσίαζαν
λιγότερες συμπεριφορές απογοήτευσης και
σκόραραν υψηλότερα σε θετικά και χαμηλότερα
σε αρνητικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια δύο
δοκιμασιών επίλυσης προβλημάτων.
Είκοσι έξι από τα 48 παιδιά των Matas et al.
εξετάστηκαν εκ νέου στο εργαστήριο όταν ήταν
4-5 ετών, Arend et al. (1979), και βαθμολογήθηκαν
από την παιδαγωγό τους σχετικά με την ψυχική
ανθεκτικότητα (resilience) και τον αυτοέλεγχο
(Block & Block, 1979).
Τα παιδιά που ταξινομήθηκαν ως ασφαλή, είχαν
βαθμολογία σημαντικά υψηλότερη όσον αφορά
την ψυχική ανθεκτικότητα και στις δύο μετρήσεις
(στο εργαστήριο και στο νηπιαγωγείο).
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Δεδομένου ότι η ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται
ως η ικανότητα να ανταποκρίνεται κανείς με
ευελιξία, επίμονο και επινοητικό τρόπο, ειδικά σε
προβληματικές καταστάσεις (Arend et al., 1979),
μπορεί να εκληφθεί ως κατασκευή ικανοτήτων.
Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι τα
παραπάνω ασφαλή παιδιά σκόραραν ψηλότερα
και σε τρείς μετρήσεις για την περιέργεια.

Ο Vygotsky (1978) ήταν ο πρώτος που υποστήριξε
το ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη
γνωστική ανάπτυξη, ιδίως μεταξύ ενηλίκων και
παιδιών. Σύμφωνα με τη θεωρία του, οι υψηλότερες
ψυχολογικές λειτουργίες αφομοιώνονται από
το παιδί μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
με τους ενήλικες ή με τα μεγαλύτερα παιδιά –
ασύμμετρη αλληλεπίδραση.

Οι Learner & Kruger (1997) μελέτησαν 150 μαθητές
ηλικίας 16-19 ετών, σχετικά με τη συμβολή των
σχέσεων δεσμού προσκόλλησης με γονείς και
δασκάλους στα κίνητρα για μάθηση, και βρήκαν
ότι τόσο ο πρώιμος δεσμός με τους γονείς όσο
και ο δεσμός με τους δασκάλους είναι εξίσου
σημαντικοί στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών
κινήτρων για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Στη θεωρία του Piaget (1932, 1968), η κοινωνική
αλληλεπίδραση δεν θεωρείται σημαντική για τη
γνωστική ανάπτυξη, αντίθετα τονίζεται η σημασία
της συμμετρικής (ομότιμης) αλληλεπίδρασης
στη διευκόλυνση της γνωστικής ανάπτυξης.

Τέλος, οι Marcus & Sanders-Reio (2001) βρήκαν
ότι η πιθανότητα τα παιδιά να τελειώσουν την
εκπαίδευσή τους επηρεάζεται θετικά από το
συναισθηματικό δεσμό που έχουν με τους γονείς,
τους ομηλίκους και τους δασκάλους.
Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τον ισχυρισμό
του Bowlby ότι οι σχέσεις δεσμού με τους γονείς
επεκτείνονται σταδιακά προς τους ομηλίκους
και τους εξω-οικογενειακούς θεσμούς (Bowlby,
1987).

Επομένως, είναι εύλογο το συμπέρασμα ότι η
ποιότητα του δεσμού διευκολύνει (ή αντίθετα
αναστέλλει) την κοινωνικά ρυθμιζόμενη γνωστική
ανάπτυξη, τόσο στις ασύμμετρες σχέσεις όσο και
στις συμμετρικές αλληλεπιδράσεις.
Η μέχρι στιγμής έρευνα στον τομέα του δεσμού και
της γνωστικής ανάπτυξης έχει επικεντρωθεί στην
ασύμμετρη αλληλεπίδραση (κυρίως μητέραςπαιδιού).

Είναι προφανές ότι η σημασία του δεσμού γονέαπαιδιού σχετίζεται ιδιαίτερα με τις θεωρίες της
γνωστικής ανάπτυξης που τονίζουν τις κοινωνικές
επιρροές στη μάθηση.

35

Ρυθμιστικοί παράγοντες ανάμεσα στις σχέσεις
δεσμού και τις σχολικές επιδόσεις
Οι Moss & St-Laurent (2001) σε μια διαχρονική
μελέτη 108 δυάδων μητέρων-παιδιών για τη σχέση
ανάμεσα στο δεσμό με τη μητέρα (κατά τη σχολική
ηλικία) και την ικανότητα για μάθηση, βρήκαν ότι η
ποιότητα της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης
μητέρας-παιδιού στα 6 επηρέαζε θετικά τις
ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών στα 8.
Συμπέραναν ότι η ενασχόληση σε γνωστικό
επίπεδο και η εξερευνητική συμπεριφορά ήταν
ανάλογες της ποιότητας της συναισθηματικής
αλληλεπίδρασης και αυξάνονταν με τη βελτίωση
της ποιότητας.
Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τις μελέτες
του Cassidy (1986), ο οποίος υποστηρίζει ότι ο
ασφαλής δεσμός προσκόλλησης των βρεφών και
των νηπίων συσχετίζεται με μια πιο ενεργητική
και εξερευνητική στάση και μια μεγαλύτερη
ενασχόληση με το παιχνίδι.
Οι Bus & van IJzendoorn (1995, 1997) μέσα από
την από κοινού ανάγνωση βιβλίων, κατέδειξαν
τη σημασία της συναισθηματικής διάστασης
στη σχέση μητέρας-παιδιού σε ό,τι αφορά την
γνωστική ανάπτυξη.
Μελέτησαν μια σειρά από αλληλεπιδράσεις
μητέρων-παιδιών ηλικίας 11-66 μηνών, στα
πλαίσια της από κοινού ανάγνωσης βιβλίων,
και βρήκαν ότι τα ανασφαλή παιδιά έχουν την
τάση να διαβάζουν κάποιο βιβλίο με τη μητέρα
τους για λιγότερο χρόνο, να δείχνουν μικρότερο
ενδιαφέρον στο βιβλίο και οι μητέρες να ασκούν
περισσότερη πειθαρχία πάνω τους.
Επομένως, η ανάγνωση και η εξερεύνηση ενός
βιβλίου από τα βρέφη και τα μικρά παιδιά θεωρείται
ως μια κατ’ εξοχήν κοινωνική διαδικασία κατά την
οποία οι μητέρες διεγείρουν, υποστηρίζουν και
διευρύνουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους και
γι’ αυτό το λόγο η διαδικασία της πρώιμης μάθησης
σε ό,τι αφορά την ανάγνωση εμπεριέχεται σε ένα
συναισθηματικό διαπροσωπικό πλαίσιο.
Μεταξύ των άλλων, οι Jacobsen & Hofmann (1997) σε
μια διαχρονική μελέτη σχετικά με τις σχέσεις δεσμού
προσκόλλησης, την προσοχή και τη συμμετοχή των
παιδιών στο σχολείο, συμπέραναν ότι ο ασφαλής
δεσμός σχετίζεται σημαντικά με την αυξημένη
προσοχή και συμμετοχή στο σχολείο, και αυτός
ο παράγοντας ενεργεί ρυθμιστικά και βελτιώνει
σε κάποιο βαθμό τις ακαδημαϊκές επιδόσεις στην
ηλικία των 15.

Όταν δεν υπάρχει αυτή η διαμεσολάβηση, συχνά
γίνεται λόγος για διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής – υπερκινητικότητα, μια συνθήκη που
εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του
παιδιού και επηρεάζει αρνητικά την προσαρμογή
του στο σχολικό πλαίσιο.
Στυλ γονικής διδασκαλίας
Σε πολλές από τις μελέτες που αναφέρθηκαν
παραπάνω αξιολογήθηκε συστηματικά και η
συμπεριφορά του γονέα.
Οι Matas et al. (1978) σχεδίασαν δύο κλίμακες, την
Υποστηρικτική Παρουσία (SP) και την Ποιότητα
Υποστήριξης (QA), από τις οποίες η πρώτη μετρούσε
την προσοχή και τη διαθεσιμότητα του γονέα στο
παιδί και η δεύτερη την ευαίσθητη συμπεριφορά
του γονέα και την υποστήριξη των προσπαθειών
του παιδιού. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι γονείς
των παιδιών με ασφαλή τύπο δεσμού σκόραραν
σημαντικά υψηλότερα από τους υπόλοιπους.
Οι Crowell & Feldman (1988) ταξινόμησαν το
γονικό στυλ βοήθειας σε μια από τις ακόλουθες
τρεις ομάδες: 1) Προωθητική της αυτονομίας
και της μάθησης, 2) Συγχιτική ή χαοτική και 3)
Κατευθυντική ή ελεγχόμενη.
Οι γονείς που ταξινομήθηκαν ως ασφαλείς (μέσω
της ΑΑΙ) ήταν σημαντικά πιο υποστηρικτικοί από
τους υπόλοιπους και 62% από αυτούς είχαν ένα
στυλ διδασκαλίας που προωθούσε τη μάθηση και
την αυτό-ανακάλυψη.
Τέλος, οι Londerville & Main (1981) εξέτασαν
τέσσερα χαρακτηριστικά γονικής συμπεριφοράς
(τόνος της φωνής, δύναμη της φυσικής παρέμβασης,
αριθμός προφορικών εντολών και αριθμός φυσικών
παρεμβάσεων) σε μια συνεδρία παιχνιδιού με νήπια
21 μηνών και βρήκαν ότι οι γονείς των νηπίων με
ασφαλή δεσμό χρησιμοποιούσαν πιο ήπιους τόνους
και ήταν λιγότερο πιεστικοί.
Αντί συμπεράσματος μπορούμε να επικαλεστούμε
την Barbara Rogoff (1990) η οποία ισχυρίζεται ότι η
ελευθερία στην έκφραση μοιάζει να είναι ο κρίσιμος
παράγοντας στη συναισθηματική ανάπτυξη και
η ελευθερία στο να κάνει το παιδί λάθος, στη
γνωστική ανάπτυξη.
Οι έρευνες που παρουσιάστηκαν εδώ κατέδειξαν ότι
και οι δύο αυτές ελευθερίες τείνουν να συγκλίνουν
στο ίδιο σημείο, για τη γνωστική ανάπτυξη του
παιδιού ο θεμελιώδης παράγοντας είναι η αποδοχή
του παιδιού από τον γονέα καθώς θα ρυθμίζει με
ευαισθησία τις πρωτοβουλίες του.
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Εφηβεία και
Οικογενειακή (Συστημική)
Ψυχοθεραπεία
Ευδοκία Δαβίλλα
[Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια]

«Εφηβεία είναι η περίοδος ανακάλυψης του
εαυτού. Το πρόβλημα είναι πως να είσαι έφηβος
στην περίοδο της εφηβείας»
Donald W. Winnicott

Η

εφηβεία είναι μια σημαντική περίοδος στην
φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου που
συμπίπτει με την ήβη, σημαδεύει το τέλος
της παιδικής ηλικίας και αποτελεί την περίοδο της
προετοιμασίας για την είσοδο στην ενήλικη ζωή.
Στην περίοδο της εφηβείας πραγματοποιούνται
μια σειρά από μεταβολές.
Αυτές είναι: οι μεγάλες αλλαγές στην σωματική
ανάπτυξη,
οι
ενδοκρινολογικές
μεταβολές
που συμπίπτουν με την έναρξη της ήβης και οι
συνυπάρχουσες ψυχολογικές μεταβολές.

Οι ψυχολογικές μεταβολές οφείλονται στα
αναπτυξιακά επιτεύγματα που καλείται ο έφηβος
να
κατακτήσει κατά την διάρκεια αυτής της
περιόδου. Αναλυτικότερα:
1) Ο έφηβος κινείται μεταξύ εξάρτησης και
ανεξαρτησίας. Η σχέση με τον γονιό χρειάζεται
να ξαναδουλευτεί μέσα από τις διεργασίες της
μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη
ζωή. Ο στόχος είναι να πετύχει ο έφηβος την
αυτονομία του και την ανεξαρτητοποίηση του. Δύο
βασικές διεργασίες απαιτούνται από τον έφηβο,
αυτή του «πένθους» της απώλειας της παιδικής
ηλικίας και η από-ιδανικοποίηση των γονέων.
2) Ο έφηβος καλείται να εξοικειωθεί με τις
συμβαίνουσες σωματικές μεταβολές. Οι ορμονικές
μεταβολές επηρεάζουν την σεξουαλική ανάπτυξη.

3) Στενά συνδεδεμένο με το παραπάνω είναι το
γεγονός πως στην εφηβεία τίθενται οι βάσεις για
την αναζήτηση της σεξουαλικής ταυτότητας.
4) Η αίσθηση του εαυτού αρχίζει να δημιουργείται.
Αρχίζει να αισθάνεται ότι τα συναισθήματα του και
οι σκέψεις του είναι δικές του και δεν εξαρτώνται
από τον τρόπο που αντιδρούν οι γονείς του, καθώς
επίσης να σχηματίζει το σύστημα των δικών του
αξιών, ιδεών και στάσεων προς την ζωή.
5) Η σχέση με τους συνομήλικους
του
μεταβάλλεται,
τροποποιείται,
αναθεωρείται
όσον αφορά στα πρότυπα συμπεριφοράς και το
σύστημα αξιών. Επιπλέον ο έφηβος αναπτύσσει
την ικανότητα να διαλέγει τους φίλους του και
την παρέα του, των οποίων οι προσδοκίες και οι
απαιτήσεις από τον εαυτό τους είναι τέτοιες, που
ενισχύουν την επιθυμία του να γίνει ενήλικας.
6) Η μελλοντική του επαγγελματική απασχόληση
και οι στόχοι για την εκπαίδευση και τον τρόπο
ζωής του αναθεωρούνται.
7) Τα συστήματα αξιών της κοινωνίας, οι τρέχουσες
ηθικές και φιλοσοφικές αξίες επανεξετάζονται
από τον έφηβο. Ο έφηβος απορρίπτει μερικές από
αυτές ενώ παράλληλα προσπαθεί να υιοθετήσει
κάποιες καινούργιες.
Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στις σχέσεις
εφήβου-γονιού. Η προσπάθεια του εφήβου για
ανεξαρτησία συνεπάγεται απειλή στην ισορροπία
που έχει η οικογένεια μέχρι την περίοδο αυτή
που αρχίζουν οι διαδικασίες της ατομικοποίησης
του εφήβου. Η ισορροπία αυτή εξαρτάται από
τον βαθμό της εξάρτησης των παιδιών από τους
γονείς και αντίστροφα.
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Η απειλή της ισορροπίας στην οικογένεια
προκαλεί μια κρίση και οι γονείς μπορεί να
αντιδράσουν σε αυτή ασκώντας μεγαλύτερο
έλεγχο στον έφηβο για να ενισχύσουν την
εγκαθίδρυση μιας μεγαλύτερης εξάρτησης. Η
εξάρτηση μπορεί να ενισχύεται και από τον ίδιο
τον έφηβο, ο οποίος ασυνείδητα μπορεί να το
επιθυμεί, ενώ παράλληλα διαμαρτύρεται έντονα
για να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Η αντίδραση
των γονέων, μέσα από την οποία εφαρμόζονται
κατασταλτικά μέτρα και ασκείται έλεγχος, μπορεί
να αναγκάσει τον έφηβο να αντιδράσει με
διάφορους τρόπους. Π.χ. με απομάκρυνση και
αποξένωση από την οικογένεια, με την αναζήτηση
πλασματικών λύσεων και πρόσκαιρων διεγέρσεων
με το σεξ, με τα ναρκωτικά, με αντικοινωνική
συμπεριφορά. Στον αντίποδα μπορεί ο έφηβος
να τρομάξει και να μείνει προσκολλημένος στους
γονείς του.
Υπάρχει και μια άλλη γονεϊκή αντίδραση, αυτή
του τύπου «δεν μας χρειάζεσαι πλέον, μπορείς
να τα καταφέρεις μόνος σου». Αυτή η αντίδραση
μπορεί να δημιουργήσει στον έφηβο μια ψευδή
ωριμότητα, ταυτιζόμενος με τον ώριμο γονέα, που
τον απομακρύνει από τις διαδικασίες της σταδιακής
ωρίμανσης μέσα από τις οποίες ανακαλύπτει τι
ο ίδιος αναζητά. Σε άλλες περιπτώσεις αυτή η
πρόωρη απομάκρυνση από το γονιό μπορεί να
δημιουργήσει στον έφηβο την αίσθηση πως είναι
μόνος, πολύ μικρός και απελπισμένος, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
κόσμου των μεγάλων. Έτσι παραμένει άβουλος
και αναποφάσιστος, ενώ παράλληλα διαρκώς
αναζητά στηρίγματα.

Αυτονόητο είναι πως οι γονείς θα πρέπει να
συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη του παιδιού
τους και να το «κρατήσουν». Μπορεί να χρειαστεί
να αντιδράσουν ενεργητικά και να θέσουν τον
έφηβο αντιμέτωπο με τον εαυτό του και τις
ευθύνες του χωρίς όμως να τον τιμωρήσουν ή να
τον εκδικηθούν.
Κεντρικός είναι επίσης ο ρόλος της «απώλειας»
κατά την διάρκεια της εφηβείας τόσο του εφήβου
όσο και των γονέων. Ο έφηβος θρηνεί την απώλεια
της παιδικής ηλικίας και οι γονείς την απώλεια
του γονεϊκού τους ρόλου, που χαρακτηριζόταν
από την ικανοποίηση που αντλούσαν λόγω του
ότι τα παιδιά τους τους χρειαζόντουσαν και ήταν
εξαρτημένα από εκείνους. Οι γονείς καλούνται
να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να
αντλήσουν ικανοποίηση από άλλες σχέσεις ή/
και ενδιαφέροντα. Φυσιολογικά θα στραφούν
στον άλλο γονέα για μια πιο άμεση ικανοποίηση
των αναγκών ή να συμβιβαστούν με μειωμένη
ικανοποίηση που τους προσφέρει η σχέση με
νέους ενήλικες. Αυτό όμως συχνά δεν είναι
δυνατό.
Οι γονείς μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα
να καλύψουν ο ένας την ανάγκη του άλλου και
τότε μπορεί να προκύψουν σοβαρές κρίσεις
στην οικογένεια και ο έφηβος να αισθάνεται
ανυποστήρικτος, ενώ ενδέχεται να βγουν στην
επιφάνεια κρυμμένες συγκρούσεις του γονεϊκού
ζευγαριού ή ακόμα οι γονείς να βιώσουν κατάθλιψη
ή να στραφούν σε σχέσεις εκτός γάμου.
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Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά, τότε
μια νέα ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί γιατί οι
ανάγκες των γονιών θα μετατεθούν στο επόμενο
παιδί. Θα αναδυθούν στην επιφάνεια όμως όταν
το τελευταίο παιδί αφήσει την οικογένεια.
Η διαταραχή στην ισορροπία των σχέσεων της
οικογένειας μπορεί να προκύψει από το γεγονός
πως η κρίση της εφηβείας συμπίπτει με την
κρίση της μέσης ηλικίας των γονέων, η οποία
χαρακτηρίζεται από την αίσθηση πως ο χρόνος
που μας απομένει είναι λίγος. Ο μεσήλικας γονέας
κάνει τον δικό του απολογισμό για την δική του
ζωή ,μπορεί να βλέπει με πόνο πράγματα που ο
ίδιος /α δεν είχε, ενώ θα τα έχουν τα παιδιά του,
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ποτέ δεν θα τα
έχει. Αντιφατικά συναισθήματα διακινούνται στον
γονέα (χαρά, ζήλια) απέναντι στον έφηβο γιο ή
κόρη με αποτέλεσμα συχνά να συμπεριφέρεται
αλλοπρόσαλλα απέναντι του, γεγονός που
επιτείνει την σύγχυση του εφήβου.
Μια ακόμη επίδραση του εφήβου στους γονείς
και την οικογένεια του είναι πως ο έφηβος
χαρακτηρίζεται από την μεγάλη του ανάγκη να
ζήσει καινούργιες εμπειρίες, να ανακαλύψει
καινούργιες ιδέες και ευκαιρίες, να κάνει
ανοίγματα στην ζωή. Ωστόσο τα παραπάνω μπορεί
να εγείρουν παρόμοιες καταστάσεις στον ενήλικα
γονέα, ο οποίος έχει κάνει τις μεγάλες επιλογές
στην ζωή του με αποτέλεσμα να συντελούνται
επώδυνες διαδικασίες μέσα του.
Από την άλλη πλευρά όμως όλη η ζωντάνια, η
δημιουργικότητα και η εφευρετικότητα του εφήβου
μπορεί να δώσει νόημα και ζωή στους μεσήλικες ή
τους πρόωρα γερασμένους γονείς που τους δίνει
την δυνατότητα και την ευκαιρία να έλθουν σε
επαφή με τη τρέχουσα ζωντανή πραγματικότητα.
Είναι δηλαδή δυνατό η ζωή της οικογένειας να
κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Υπάρχει όμως
και το ενδεχόμενο να διακινδυνεύσουν και η
προσπάθεια να είναι τελικά καταστροφική, αν
οι γονείς επιχειρήσουν να κάνουν δραματικές
αλλαγές στην ζωή τους , στην οικογένεια τους ή
στην δουλειά τους.
Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα φαίνεται η
δυναμική αλληλεπίδραση της σχέσης εφήβου
-γονιού και οι διεργασίες που κινητοποιούνται στην
εφηβεία και πυροδοτούν μια σειρά από αντιδράσεις
στους γονείς, οι οποίες επανατροφοδοτούν την
σχέση με τον έφηβο ή διαταράσσουν την δυναμική
και την ισορροπία της οικογένειας. Συνήθως στην
περίοδο αυτή μιλάμε για την κρίση της εφηβείας,
που είναι μια από τις φυσιολογικές εξελικτικές
κρίσεις και η οποία βέβαια συνοδεύεται από μια
μεγάλη ποικιλία στην συμπεριφορά. Είναι βέβαια
απαραίτητο να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε
τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι, και ιδίως
ποια εκτροπή της συμπεριφοράς οφείλεται
στο στρες αυτής της περιόδου και επομένως
είναι φυσιολογική και ποια είναι ενδεικτική μιας
παθολογίας.

Κάθε αλλαγή στην διάθεση δεν αποτελεί
ψυχιατρική διαταραχή. Η αίσθηση μιζέριας, το
ευμετάβλητο συναίσθημα και η αυτό- υποτίμηση
συχνά παρατηρούνται στους εφήβους. Η διάρκεια
και η ένταση των εμφανιζόμενων συμπτωμάτων και
η απότομη πτώση στην σχολική επίδοση και στην
γενικότερη λειτουργικότητα θα μας οδηγήσουν
στην σκέψη πως χρειάζεται εκτίμηση από ειδικό
της ψυχικής υγείας. Το 10-30% των εφήβων θα
αναπτύξει διακριτό πρόβλημα ψυχικής υγείας
(κυρίως αγχώδη ή καταθλιπτική διαταραχή).
Η
συστημική
προσέγγιση
/οικογενειακή
ψυχοθεραπεία είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο που
μπορεί να μας διαφωτίσει για την λειτουργικότητα
του εμφανιζόμενου συμπτώματος (ψυχιατρικό
σύμπτωμα ή συμπεριφορικό), την περιπλοκότητα
των αιτιολογικών παραγόντων καθώς και για τις
σχέσεις που αναδύονται μεταξύ του ατόμου, του
εστιακού συστήματος και του περιβάλλοντος.
Στην «συμπτωματική οικογένεια» ένα μέλος
της οικογένειας αναλαμβάνει τον ρόλο του
αρρώστου (π.χ. χρήση ουσιών, εθισμός στο
διαδίκτυο, κατάθλιψη, διαταραχή πρόσληψης
τροφής) εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την
δυσλειτουργία της οικογενειακού συστήματος.
Μέσω του συμπτώματος μπορεί να εκφράζεται
η
αντίδραση
απέναντι
στην
ακατάλληλη
οικογενειακή πίεση και οργάνωση (Minuchin,
Fishman), η επαναλαμβανόμενη χρήση των ίδιων
ανεπαρκών λύσεων (Watzlawick, Fish, Weakland),
τις περιορισμένες επιλογές που δίνονται στα μέλη
της και είναι σχεδόν καταδικασμένες σε αποτυχία.
Οι οικογένειες κυρίως καταπιέζονται παρά
προστατεύονται
από
την
συμπτωματική
συμπεριφορά. Στην πλειοψηφία τους οι οικογένειες
μοιάζουν σαν ένα «κλειδωμένο μπαούλο» και ο
έφηβος με την συμπεριφορά του είναι το «κλειδί»
που ξεκλειδώνει τις κρυμμένες απογοητεύσεις, τα
ματαιωμένα όνειρα των γονιών, τα ανέκφραστα
συναισθήματα και τις ξεχασμένες ατομικές
ανάγκες των μελών τους.
Συχνά ο έφηβος οικειοποιείται τον ρόλο του
«αρρώστου» και η οικογένεια με το να τον δεχτεί ως
τέτοιο τον μετατρέπει σε εξιλαστήριο θύμα καθώς
και σε αποδιοπομπαίο τράγο. Με αυτό τον τρόπο
το σύστημα της οικογένειας συσπειρώνεται και
γίνεται ακόμη περισσότερο κλειστό και άκαμπτο
ενισχύοντας τους κυρίαρχους οικογενειακούς
μύθους (Stanton 1978, Φερέιρα 1963).
Η οικογένεια αποτελεί όμως παρόλα αυτά ένα
αυτοποιητικό σύστημα και έχει την ικανότητα
της αυτοοργάνωσης (Maturana, Varela 1984) και
η βοήθεια που μπορεί να τους δοθεί είναι να
αξιοποιήσει την εσωτερική δυναμική της.
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Ο στόχος του θεραπευτή είναι να συνεργαστεί
με την οικογένεια, ώστε αυτή να επιλέξει ποια
νέα μορφή οργάνωσης πρέπει να αναπτύξει ή
προς ποια κατεύθυνση χρειάζεται να βελτιώσει
την παρούσα οργάνωση της ώστε να επιλέξει
ποιες από τις ενδεχόμενες δράσεις είναι
αποτελεσματικές. Οι οικογένειες έχουν το δικό
τους και διαφορετικό από αυτό του θεραπευτή
σύστημα αξιών, νοηματοδότησης, επεξεργασίας
και ερμηνείας των γεγονότων.

ο θεραπευτής είναι λιγότερο ένας ειδικός και
περισσότερο ένας συνοδοιπόρος που προσκαλεί
την οικογένεια σε ένα καινούργιο μονοπάτι και σε
μια νέα κατασκευή της πραγματικότητας όπου το
σύμπτωμα διευρύνεται και μετατοπίζεται.
Η μη αποδοχή της διεύρυνσης του συμπτώματος
από την οικογένεια ερμηνεύεται από την έννοια
της ομοιόστασης (Jackson) («Θέλω το παιδί μου
να αλλάξει χωρίς όμως να αλλάξω τίποτα εγώ ή
τίποτα στην οικογένεια μου»).

Ο θεραπευτής είναι σε διαρκή προσπάθεια
κατανόησης αυτού του συστήματος αξιών και δίνει
νόημα στα μηνύματα που οι οικογένειες εκπέμπουν.
Σε αντίστοιχη προσπάθεια είναι και η οικογένεια
που επιπρόσθετα καλείται να τροποποιήσει το
γνωστικό της σύστημα αυτοαναφοράς καθώς ο
θεραπευτής καλεί την οικογένεια σε σημαντικές
αλλαγές (Κατάκη 1994).

Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στην
οικογενειακή θεραπεία οι θεραπευτικοί στόχοι
επικεντρώνονται όχι μόνο στην προσπάθεια
της αυτονόμησης και της διαφοροποίησης του
εφήβου αλλά και στην αποδοχή εκ μέρους των
οικογενειών να μετεξελιχθούν σε «ανοικτά
συστήματα» τα οποία επιτρέπουν αυτή την
προσπάθεια και ενσωματώνουν τις πληροφορίες
από το περιβάλλον με τον δικό τους δημιουργικό
τρόπο.

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική αυτή
η πρόσκληση και να υπάρχει «συνεννόηση»
είναι προϋπόθεση να επιτευχθεί μια κοινή
σημασιοδότηση των μηνυμάτων που εκπέμπει ο
ένας στον άλλο, καθώς πιθανά τόσο ο θεραπευτής
όσο και η οικογένεια υιοθετούν διαφορετικά αξιακά
και πολιτιστικά συστήματα και σημασιοδοτούν με
διαφορετικό τρόπο τις έννοιες και τα μηνύματα
που εκπέμπονται στη θεραπευτική σχέση.

Στην «υγιή οικογένεια» υπάρχει ισχυρός γονεϊκός
συνασπισμός, υπάρχει ευελιξία ταυτόχρονα με
σαφή όρια και ιεραρχία, οι αποφάσεις λαμβάνονται
από κοινού μετά από διαπραγμάτευση.
Η επικοινωνία είναι άμεση, ανοικτή, σαφής,
ειλικρινής και δεκτή σε νέες ιδέες. Προάγει την
διαφοροποίηση με το να δίνει την δυνατότητα
στον έφηβο να στηριχθεί στον γονέα και να
ανακαλύψει τον εαυτό του με την αμφισβήτηση,
την κριτική, την μεγάλη του ανάγκη να ζήσει νέες
εμπειρίες, να δημιουργήσει καθώς και με την
επαναστατική του διάθεση.

Μέσω της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται
μεταξύ του θεραπευτή και της οικογένειας, υπάρχει
μια «παράλληλη» κατάκτηση των διαφορετικών
τους κόσμων. Συμμετέχοντας ο ένας στον κόσμο
του άλλου δημιουργούν έναν νέο κόσμο στον
οποίο εισάγονται νέες αξίες. Υπό αυτή την έννοια
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Ο γονιός ικανοποιείται βλέποντας ότι το παιδί του
προσδοκά από αυτόν ένα βαθμό σταθερότητας
και αξιοπιστίας και απαντά σε αυτό με το να είναι
παρών,
σταθερός και αξιόπιστος. Αυτό είναι
δυνατό να γίνει όταν μπορεί να αντιλαμβάνεται
τις ανάγκες του εφήβου και να ταυτίζεται μαζί του.
Γνωρίζουμε ότι εάν ο γονιός είναι σε θέση
να έχει αυτή την ενσυναισθησιακή ικανότητα
για τις ανάγκες του εφήβου και δεν εμπλακεί
σε αντιζηλίες και συγκρούσεις με τον έφηβο,
τότε μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει την
κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ο έφηβος
να νοιώθει ασφαλής για να μπορεί να πολεμήσει
και να βρει απαντήσεις αναφορικά με τα άγχη που
απορρέουν από τις διαδικασίες της ενηλικίωσης.
Τότε οι διαδικασίες της ενηλικίωσης είναι μια
πορεία δημιουργική, γεμάτη προκλήσεις και
εμπειρίες τόσο για τον έφηβο όσο και για τους
γονείς του. Οι γονείς δέχονται και διευκολύνουν
την βαθμιαία απομάκρυνση του παιδιού τους
από την οικογένεια, ενισχύοντας τις διαδικασίες
της φυσιολογικής ανάπτυξης, ενώ οι ίδιοι
προσαρμόζονται στην νέα πραγματικότητα.

Στρέφονται ο ένας στον άλλο για την κάλυψη των
αναγκών τους, ανακαλύπτουν νέες πλευρές στην
σχέση τους, ενώ παράλληλα νέες ισορροπίες
στην οικογένεια δημιουργούνται.
Η προσαρμοστικότητα, στην αντιμετώπιση νέων
καταστάσεων και κρίσεων, η συντροφικότητα
και η ψυχολογική οικειότητα, το μοίρασμα των
συναισθημάτων και η ετοιμότητα ανταπόκρισης
στις ανάγκες μεταξύ των μελών της οικογένειας
είναι ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες
που υποβοηθούν στην μετάβαση των παιδιών από
την εφηβεία στην ενήλικη ζωή.
«Η εφηβεία είναι μια περίοδος θυελλώδους
συναισθηματικής αναταραχής και διαταραγμένων
οικογενειακών σχέσεων. Οι αναταραχές όμως
αυτές θεωρούνται αναγκαίες για την εξέλιξη του
εφήβου.»
Stanley Hall
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Όρια και σχέσεις
Διονύσης Σέρρας
[Ψυχολόγος]

Η

λέξη όριο πολλές φορές μας φέρνει στον
νου τον περιορισμό και την αίσθηση ότι
δεν επιτρέπεται να κάνουμε αυτό που
επιθυμούμε, με τρόπο καταπιεστικό. Τα όρια ενός
συστήματος είναι οι κανόνες που ορίζουν ποιοι
συμμετέχουν και με ποιο τρόπο σε μια λειτουργία.
Ορίζουν τους ρόλους που θα έχουν τα μέλη σε
μια δραστηριότητα, όπως π.χ. οι γονεϊκοί ρόλοι.
Η οικογένεια, κατά βάση, λειτουργεί όταν κάθε
μέλος γνωρίζει το ρόλο του ή -αν είναι νεότερο
μέλος- μαθαίνει το ρόλο που περιμένουν οι άλλοι
από αυτό. Η οικογένεια αποτελεί το βασικό χώρο
μέσα στον οποίο μαθαίνουν τα νεότερα μέλη όχι
μόνο το δικό τους ρόλο, αλλά και τους ρόλους των
άλλων μελών. Κάθε μέλος μέσα στην οικογένεια
αποκτά την ταυτότητα του, συνειδητοποιεί τι είναι,
ποιος είναι, αλλά και τι περιμένουν οι άλλοι από
αυτόν και πώς θα πετύχει την αυτοπραγμάτωση και
καταξίωση του, αρχικά ως μέλος της οικογένειας
και αργότερα του κοινωνικού συνόλου.
Όσο πιο καθαρά είναι τα όρια κάθε ρόλου, όχι
μόνο του δικού μας αλλά και των άλλων, τόσο πιο
ουσιαστικά επικοινωνούν τα άτομα μεταξύ τους,
χωρίς να αφήνουν περιθώρια για παρεξηγήσεις
και παρερμηνείες.
Τα χαρακτηριστικά των λειτουργικών οικογενειών
είναι τα σαφή όρια, η κατάλληλη ιεραρχία και οι
επαρκώς ευέλικτες συμμαχίες που βοηθούν στην
προσαρμογή, την αλλαγή και την ανάπτυξη των
μελών τους.

Τα όρια πρέπει να είναι σαφή προκειμένου τα
υποσυστήματα της οικογένειας να μπορούν να
επιτελέσουν τις εξειδικευμένες λειτουργίες τους
και να αναπτύξουν αυτονομία και αίσθημα του
ανήκειν. Προβλήματα εμφανίζονται, όταν τα όρια
μέσα στην οικογένεια τίθενται με λάθος τρόπο. Τα
συγκεχυμένα όρια είναι εξαιρετικά διαπερατά και
οι πληροφορίες διαχέονται εύκολα ανάμεσα στα
υποσυστήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα μέλη
της οικογένειας έχουν πολύ στενή σχέση μεταξύ
τους. Η σχέση τους μάλιστα μπορεί να είναι
τόσο στενή ώστε να οδηγήσει σε μια κατάσταση
συναισθηματικής υπερ-εμπλοκής, κατά την οποία
τα μέλη δεν βιώνουν αυτονομία ή ανεξαρτησία.
Από την άλλη πλευρά, τα πολύ άκαμπτα όρια, τα
οποία παρεμποδίζουν τη διακίνηση πληροφοριών
μεταξύ των υποσυστημάτων, καταλήγουν σε μια
διαδικασία απεμπλοκής και συναισθηματικής
αποσύνδεσης των μελών.
Γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια
Η ευάλωτη και ανίσχυρη φύση των παιδιών
τα θέλει από νωρίς να εξαρτώνται από την
καθοδήγηση των γονιών τους για να νιώθουν
ασφάλεια. Για τα παιδιά το ασφαλές περιβάλλον
είναι ταυτόσημο με ένα προβλέψιμο περιβάλλον
όπου σταδιακά θα αναγνωρίζουν τι απαγορεύεται
και τι επιτρέπεται. Παράλληλα τα ίδια μαθαίνουν
ότι συγκεκριμένες συμπεριφορές ή πράξεις έχουν
ανάλογες συνέπειες. Έτσι γίνονται πιο υπεύθυνα
και κοινωνικά προσανατολισμένα.
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Μέσα από τους περιορισμούς που τα όρια
επιβάλουν τα παιδιά κατανοούν την ανάγκη
να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους για
να καλύψουν τις επιθυμίες τους ή μαθαίνουν
και να
ελέγχουν την παρορμητικότητα τους
αναλογιζόμενοι τις συνέπειες όταν δεν είναι
δυνατή η κάλυψη των επιθυμιών τους. Σταδιακά
αναπτύσσουν εν συναίσθηση (την ικανότητα να
μπαίνουν στη θέση του άλλου) και σεβασμό.
Τα όρια μπορεί αρχικά να προκαλούν δυσαρέσκεια
ή ακόμα και θυμό όμως με τον καιρό μειώνουν
τις απογοητεύσεις. Όταν επιβάλλονται με
συνέπεια και σταθερότητα γίνονται αιτία για να
προβληματιστεί το παιδί για τα λάθη του ενώ
μειώνoνται οι χειριστικές συμπεριφορές και η
προσπάθεια δημιουργίας συμμαχιών με τον έναν
από τους δύο γονείς για την επίτευξη των ‘θέλω’.
Έτσι χτίζονται τα θεμέλια για ένα περιβάλλον με
λιγότερες διαμάχες και εντάσεις. Τέλος είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι τα παιδιά που οι γονείς
τους τα αφήνουν να κάνουν ό,τι επιθυμούν
εκλαμβάνουν τη στάση αυτή των γονέων ως
αδιαφορία.

Τα όρια και η οικογένεια
Η σύγχρονη κοινωνία για να λύνει τα μόνιμα
προβλήματα της χρησιμοποιεί τους θεσμούς, τις
σταθερές εκείνες διαδικασίες με τις οποίες κάθε
κοινωνία, σε κάθε εποχή επιχειρεί να απαντήσει
στα συνεχώς επανερχόμενα προβλήματα. Τέτοιος
θεσμός είναι και η οικογένεια. Η οικογένεια
αποτελεί ένα σύνολο ανθρώπων που συνδέονται
μεταξύ τους με τον ισχυρό δεσμό του αίματος
και από εκεί πηγάζει η αμοιβαιότητα αισθημάτων
των μελών της και η ανάγκη προστασίας των πιο
ανίσχυρων από τα πιο δυνατά μέλη. Περιλαμβάνει
τους συζύγους, με τα παιδιά της και συχνά και
τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους συζύγους
με στενούς κοινωνικούς δεσμούς.
Κύρια χαρακτηριστικά των μελών της είναι
η κατοίκηση στο ίδιο χώρο και η οικονομική
συνεργασία. Βασική αποστολή της οικογένειας
είναι να ικανοποιήσει τις φυσικές και ψυχολογικές
ανάγκες των μελών της και να εξασφαλίζει την
επιβίωση της. Η βιολογική λοιπόν, λειτουργία της
συνίσταται στην αναπαραγωγή του είδους.
Το σύστημα της οικογένειας

Ωστόσο όταν τα όρια έχουν σκοπό να τιμωρήσουν
εκδικητικά, είναι άκαμπτα και αυταρχικά ή έχουν
πρόθεση υπερπροστασίας στερώντας από το
παιδί τη δυνατότητα να μάθει από τα λάθη του
δεν ικανοποιούν τον αρχικό σκοπό τους που είναι
η νουθεσία και μπορεί να φέρουν τα αντίθετα
αποτελέσματα.

Το άτομο ζει και ανήκει σε διαμορφωμένα
συστήματα - πλαίσια από τα οποία επηρεάζεται
είτε άμεσα είτε έμμεσα. Το πλαίσιο - σύστημα
όμως που αναμφισβήτητα τον επηρεάζει πιο
άμεσα και ουσιαστικά από τη γέννηση ως το
τέλος της ζωής του είναι η ευρεία οικογένεια του,
αυτή δηλαδή που περιλαμβάνει και μέλη έξω από
τη στενή πυρηνική οικογένεια-παππούς, γιαγιά και
άλλοι.
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Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται η οικογένεια
ως ένα σύστημα καθώς ισχύει για αυτή η αρχή
σύμφωνα με την οποία, το όλον δεν περιλαμβάνει
απλώς τα μέλη, «αλλά και τις αλληλεπιδράσεις και
τις διεργασίες μεταξύ των μελών της οικογένειας»,
αλληλεπιδράσεις οι οποίες ξεπερνούν τη
δραστηριότητα κάθε μέλους μεμονωμένα. Μια
οικογένεια δεν περιλαμβάνει τον πατέρα, τη
μητέρα και τα παιδιά ως άθροισμα από ενότητες,
αλλά και τη δυναμική οργάνωση και αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους.

Κάθε μέλος μέσα στην οικογένεια αποκτά την
ταυτότητα του, συνειδητοποιεί τι είναι, ποιος είναι,
αλλά και τι περιμένουν οι άλλοι από αυτόν και πώς
θα πετύχει την αυτοπραγμάτωση και καταξίωση
του,, αρχικά ως μέλος της οικογένειας και
αργότερα του κοινωνικού συνόλου. Όπως σε όλα
τα συστήματα, έτσι και σε αυτό της οικογένειας,
συναντάμε την αμοιβαιότητα των ρόλων και την
αλληλεξάρτηση τους. Πατέρας-γιος, μητέρακόρη, παππούς-εγγονός, είναι κάποιοι αμοιβαίοι
ρόλοι. Χωρίς εγγονό δεν υπάρχει παππούς, χωρίς
παιδί δεν υπάρχει μητέρα κ.τ.ό.

Η έννοια των ορίων
Γιατί δυσκολευόμαστε να βάλουμε όρια
Όρια ενός πλαισίου - συστήματος είναι η νοητή
γραμμή, ο κύκλος που περιβάλλει ένα σύστημα,
η οποία διαχωρίζει το σύστημα αυτό από ένα
άλλο σύστημα σε ένα οριζόντιο επίπεδο και από
το υπερσύστημά του σε ένα κάθετο επίπεδο.
Τα όρια στο σύστημα της οικογένειας ορίζονται
από το νοητό κύκλο ο οποίος περιβάλλει τα
μέλη που βρίσκονται μέσα στην οικογένεια, σε
αντιδιαστολή με τους έξω. Η γραμμή ακριβώς η
οποία περιβάλλει το χώρο που καταλαμβάνει ένα
συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τα όρια του. Στα
συγκεκριμένα συστήματα τα όρια είναι σαφή, γιατί
καταλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο χώρο.
Η οικογένεια αποτελεί το βασικό χώρο μέσα στον
οποίο μαθαίνουν τα νεότερα μέλη όχι μόνο το
δικό τους ρόλο, αλλά και τους ρόλους των άλλων
μελών. Η παραδοσιακή ιδιαίτερα οικογένεια,
παρουσιάζει ένα πολύπλοκο σύστημα ρόλων, οι
οποίοι αφορούν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Οι περισσότεροι γονείς παραδέχονται ότι είναι
πολύ σημαντικό να θέτουν όρια, εντούτοις
δυσκολεύονται να το κάνουν πράξη και μάλιστα με
τρόπο σταθερό και αποτελεσματικό. Πολλοί γονείς
δυσκολεύονται να βάλουν όρια και κανόνες στα
παιδιά τους γιατί νιώθουν ότι θα γίνουν “κακοί”,
ότι το παιδί τους θα πάψει να τους αγαπά και
ότι θα το στεναχωρήσουν. Προτιμούν να δίνουν
χαρά στα παιδιά τους, ικανοποιώντας όλες τους
επιθυμίες.
Επίσης, οι συνθήκες ζωής και εργασίας των
περισσότερων γονέων τους κρατούν μακριά από
το σπίτι για πολλές ώρες. Έτσι, επειδή νιώθουν
ότι ενοχές για την απουσία αυτή, προσπαθούν να
“επανορθώσουν”, μη χαλώντας χατίρι τις λίγες
ώρες που έχουν με τα παιδιά τους.
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Άλλες
φορές,
συναντάμε
γονείς
που
δυσκολεύονται πολύ να “αντέξουν” την αντίδραση
των παιδιών τους (η οποία φυσικά θα προκύπτει
κάποιες φορές), και υποχωρούν, προσπαθώντας
να μειώσουν τις εντάσεις και τη δυσφορία που
ενδεχομένως να προκαλέσουν στα παιδιά τους.

Ο συνδυασμός ενθάρρυνσης – υποστήριξης του
παιδιού στο μεγάλωμα του και ενός σταθερού
πλαισίου βοηθά το παιδί να δοκιμάσει από μια
ασφαλή θέση, να μάθει από τα λάθη του και
κατανοήσει με ποιον τρόπο η συμπεριφορά του
επηρεάζει το ίδιο αλλά και τους άλλους.

Άλλοτε, η μη τήρηση των ορίων έχει να κάνει
περισσότερο με προσωπικές διαφωνίες μεταξύ
των γονιών, οπότε και το θέμα του πλαισίου που
είναι να τηρηθεί, γίνεται ένα “εύκολο” πεδίο
αντιπαράθεσης και διαφωνιών.

Πώς να βάλω όρια στο παιδί μου;

Είναι σαφές ότι οι λόγοι που ισχύουν για τον
καθένα είναι διαφορετικοί και σχετίζονται με
διάφορες παραμέτρους, όπως η ιδιοσυγκρασία
και η προσωπική “ιστορία” του καθενός. Όμως,
όταν οι γονείς είναι σίγουροι για τους κανόνες
που έχουν θέσει και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα,
δεν υπάρχει λόγος να νιώθουν ενοχές για τις
συνέπειες όταν οι κανόνες δεν τηρούνται. Το
παιδί γνωρίζει και επιλέγει. Και είναι σαφές ότι οι
γονείς βοηθούν με το να το αφήσουν να “υποστεί”
τις συνέπειες αυτής της επιλογής, π.χ. να πάει
αδιάβαστος στο σχολείο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο, ότι η οριοθέτηση
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φτάνει
στο σημείο να περιορίζει τις ευκαιρίες για
πειραματισμό. Το σταθερό πλαίσιο είναι αυτό
που προστατεύει μεν και παρέχει ασφάλεια,
αλλά δεν καταπνίγει την αυθόρμητη έκφραση
του παιδιού, που θα το βοηθήσει να μάθει και να
μπορέσει να γίνει σταδιακά ανεξάρτητο!

Βάλτε κανόνες για τους οποίους είστε σίγουροι
ότι βοηθούν και είναι απαραίτητοι για το παιδί.
Έτσι, θα νιώθετε σίγουροι και σταθεροί, και θα
μπορείτε να τους εφαρμόζετε χωρίς ενοχές.
•

•

•
•
•
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Τα όρια πρέπει να είναι σταθερά και να
τηρούνται πάντα. Αν αλλάζετε συχνά
αποφάσεις, το παιδί θα μπερδεύεται και
θα νιώθει ανασφάλεια, αφού δε θα μπορεί
να προβλέψει ποιο θα είναι κάθε φορά το
αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του.
Όταν μιλάτε με το παιδί, φροντίστε όσο το
δυνατόν να είστε ήρεμοι, χωρίς ένταση και να
έχετε την προσοχή του παιδιού. Χαμηλώστε
ώστε να έρθετε στο ύψος του, κοιτάξτε το
στα μάτια, αγγίξτε το, ώστε να εισπράξει την
σοβαρότητα όσων λέτε και να έχετε επαφή με
το παιδί.
Δώστε χρόνο και χώρο στην οριοθέτηση. Μην
κάνετε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα!
Ακούστε το παιδί. Παροτρύνετε το να μιλήσει
για τα συναισθήματα του, πριν σπεύσετε να
δώσετε συμβουλές ή να κάνετε κριτική.
Δώστε του εναλλακτικές. Βρείτε μαζί με το
παιδί δυο-τρεις εναλλακτικές συμπεριφορές,
και ενθαρρύνετε το να επιλέξει την πιο
κατάλληλη για το ίδιο.

•

•

•

•

•

•

Κάντε σαφές ότι απορρίπτετε τη συγκεκριμένη
συμπεριφορά και όχι το ίδιο το παιδί. Ο
καθορισμός ορίων χρειάζεται να συνοδεύεται
από συνεχή επιβεβαίωση της αγάπης και της
αποδοχής του παιδιού από τους γονείς.
Αυτό που λέτε (λεκτικό μήνυμα) και αυτό
που δείχνετε (έξω-λεκτικό μήνυμα) πρέπει
συμβαδίζουν,
για
να
μην
προκύπτουν
παρερμηνείες ή αντιφάσεις.
Επιβραβεύστε το παιδί σας όταν τηρεί τα
όρια που του θέτετε και σταδιακά δείξτε του
περισσότερη εμπιστοσύνη.
Μιλήστε για το “εδώ και τώρα“. Μη γενικεύετε
κάνοντας αρνητικές αναφορές στο παρελθόν ή
υποθέσεις για το μέλλον, δίνοντας “ταμπέλες”
στα παιδιά.
Αποφύγετε τη σωματική τιμωρία ή τη χρήση
λέξεων που υποβιβάζουν το παιδί. Μπορεί
με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζεται την
“υπακοή”, αλλά αυτό γίνεται μέσω του φόβου,
και δε δίνει την ευκαιρία στο παιδί να νιώσει
ασφαλές και να αναπτύξει την ικανότητα να
αυτο-οριοθετείται με υγιή τρόπο.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να
μάθει κανείς είναι μέσα από την εμπειρία.
Φροντίστε η δική σας συμπεριφορά να είναι
παράδειγμα για την τήρηση και τον σεβασμό
των ορίων. Επίσης, είναι απαραίτητο οι δύο
γονείς μαζί πρέπει να ακολουθούν κοινή
πορεία και να υποστηρίζουν τους ίδιους
κανόνες για τα παιδιά τους, να λειτουργούν ως
ομάδα, ώστε το παιδί να μην νιώθει ότι μπορεί,
να επιτύχει την παραβίαση των ορίων με το να
χειριστεί τον ένα ή τον άλλον.

Μεγάλη σημασία φυσικά έχει οι γονείς να δίνουν
την ίδια έμφαση στην καλή συμπεριφορά του
παιδιού και να υπογραμμίζουν τα θετικά σημεία,
και να μη θεωρούν “αυτονόητα” τα πράγματα που
κάνει σωστά το παιδί τους. Άλλωστε, η τιμωρία
και οι συνέπειες σίγουρα δεν είναι ο μόνος και ο
καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά!

Όταν ένα παιδί μεγαλώνει χωρίς όρια..
Τι συμβαίνει;
Η έλλειψη οριοθέτησης και συνεπειών μπορεί
να προκαλέσει πολύ μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί
κατά τη διαμόρφωση της, η συνείδηση του παιδιού
είναι απόλυτη σκληρή και αυστηρή. Αν αφήσουμε το
παιδί μόνο του να “φανταστεί” την τιμωρία του, είναι
πιθανό ότι από το μυαλό του θα περάσουν “φοβερά
και τρομερά”. Επιβάλλοντας -ως γονείς- συνέπειες
στα παιδιά, τα απελευθερώνουμε από αυτή την
αγωνία του να φαντάζονται “ποια μπορεί να είναι η
τιμωρία μου;”.
Ακόμη, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας ότι
μπορεί να κάνουν και να έχουν οτιδήποτε θέλουν,
οποιαδήποτε στιγμή, δεν μπορούν να μάθουν να
υποχωρούν, να περιμένουν και να συμβιβάζονται.
Έτσι, όταν αυτό θα προκύψει στις σχέσεις τους με
τα άλλα παιδιά, δε θα μπορούν να συνυπάρξουν
αρμονικά μαζί τους, να μοιραστούν και να
παίξουν μαζί τους, καθώς θα έχουν συνηθίσει να
ικανοποιούνται άμεσα και αποκλειστικά οι δικές τους
ανάγκες. Θα απογοητεύονται όταν ακούσουν “όχι”
από κάποιον φίλο ή συνομήλικο, και θα νιώθουν ότι
απορρίπτονται.
Επιπλέον, αν σε μια οικογένεια δεν υπάρχουν
κανόνες και ένα σαφές πλαίσιο, το παιδί θα
συναντήσει έντονες δυσκολίες όταν θα χρειαστεί να
λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον με σαφείς κανόνες,
ξεκάθαρους ρόλους και υποχρεώσεις, όπως το
σχολείο ή αργότερα άλλα κοινωνικά πλαίσια.
Πολλοί γονείς δε θέτουν σταθερά όρια στα παιδιά
τους, καθώς φοβούνται ότι θα τα καταπιέσουν και
θα τα πληγώσουν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της
μη ύπαρξης ορίων φαίνεται ότι συνήθως είναι τα
αντίθετα, καθώς ένα παιδί που νιώθει “παντοδύναμο”
μέσα στην οικογένεια του, δεν εξασκείται στην
ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δυσκολεύεται
να αυτονομηθεί ουσιαστικά καθώς μεγαλώνει και
εντάσσεται και σε άλλα πλαίσια, εκτός αυτής.
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Αντί επιλόγου
Τα Όρια στη Ζωή του Παιδιού
Τα παιδιά αισθάνονται ανασφάλεια, η οποία µπορεί
να µειωθεί µε τα όρια που εμείς, οι γονείς, τους
θέτουμε. Εμείς είμαστε εκείνοι που αποφασίζουμε
και «νομοθετούμε». Κάποιες φορές πιστεύουμε ότι η
ύπαρξη ορίων και η άρνησή µας να ικανοποιήσουμε
κάποιες από τις επιθυμίες των παιδιών µας µπορεί
να προκαλέσουν στα παιδιά «τραύματα». Ωστόσο,
το τραύμα δημιουργείται, όταν το παιδί βιώνει
επαναλαμβανόμενες δυσάρεστες εμπειρίες ή
κάποιο ακραίο περιστατικό.
Όρια ανάλογα µε την ηλικία. Τα όρια που θέτουμε
είναι διαφορετικά σε κάθε ηλικία και αυτό είναι
σημαντικό να το γνωρίζουν τα παιδιά.
Αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο στην περίπτωση
που υπάρχουν αδέρφια: το µεγαλύτερο παιδί έχει
άλλες δυνατότητες, άλλα δικαιώματα και παράλληλα
άλλες υποχρεώσεις• το µικρότερο παιδί πρέπει να
γνωρίζει ότι οι περισσότερες απαγορεύσεις που
θέτουμε αφορούν στις σημερινές δυνατότητές του
και παύουν να ισχύουν, όταν αυτό µεγαλώσει λίγο.
Για το λόγο αυτό και είναι χρήσιμο µε τα µμικρότερα
παιδιά να χρησιμοποιούμε τη φράση «Όχι ακόμα».
Πρέπει να είναι σαφές στα παιδιά, ότι εμείς
αποφασίζουμε το «πότε» µπορεί να κάνει κάτι. Αυτό
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η
ωριμότητα του παιδιού, οι συνήθειες της οικογένειας,
οι αρχές της κ.ά. Πάντα όμως πρέπει να λαμβάνουμε
υπόψη την εποχή και την πίεση των συνομηλίκων,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ενδίδουμε σε αυτήν.
Ωστόσο, η διαφορά της δικής µας οικογένειας από
τις άλλες, µας ωθεί να προβληματιστούμε για τις
επιλογές και τις αρχές µας.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να βάζουμε τα
παιδιά στον προβληματισμό αυτό.
Όρια ανάλογα µε το περιβάλλον. Τα όρια διαφέρουν
ανάλογα µε τις συνθήκες και το περιβάλλον (σχολείο,
σπίτι). Αυτό ισχύει και για τους ενήλικες (εργασία,
σπίτι, κοινωνικές συναναστροφές). Το σημαντικό
είναι το παιδί να μάθει ότι πρέπει να σεβόμαστε
τους κανόνες σε κάθε περίσταση. Όμως, αν στο
σπίτι δεν υπάρχουν σαφή όρια και κανόνες, το παιδί
δύσκολα δέχεται την ύπαρξή τους στο σχολείο και
στην κοινωνία.
Πρέπει εμείς να λειτουργήσουμε ως πρότυπο για τα
παιδιά µας.
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Μύθοι και ερωτήματα για
το «ιδανικό σπίτι» (*)
Πολίνα Πρέντου
[Msc Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος]

Το σπίτι είναι χώρος ισότιμα σχεδιασμένος;

Σύμφωνα με βρετανική έρευνα, το ιδανικό σπίτι
βρίσκεται σε ένα ήσυχο μέρος, έχει παραδοσιακή
ή country διακόσμηση και είναι φιλικό προς το
περιβάλλον. Το σαλόνι βρίσκεται στον κάτω όροφο
και τα δωμάτια στον πάνω, υπάρχει ένα γκαράζ,
ένα θερμοκήπιο και ένα βοηθητικό δωμάτιο και
ένα υπόστεγο στον κήπο ή την αυλή.

Η αναπαράσταση του κόσμου, όπως και ο ίδιος ο
κόσμος, είναι έργο των ανδρών• τον περιγράφουν
με τη δική τους οπτική, την οποία συγχέουν με την
απόλυτη αλήθεια.
Σιμόν ντε Μποβουάρ (Το δεύτερο φύλο, 1949)
-Άραγε, τι έχει αλλάξει από τότε;-

Σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κτηματομεσιτικής
εταιρείας, το ιδανικό σπίτι για τους Έλληνες έχει
μέγεθος 120 τετραγωνικών μέτρων, με 4 δωμάτια,
μπαλκόνι και χώρο στάθμευσης, πρόσβαση σε
μέσα μαζικής μεταφοράς και γειτονιά με χώρους
πρασίνου και πάρκα.

Ο σχεδιασμός του χώρου δεν είναι αθώος ούτε
ουδέτερος• μέσα από τα υλικά χαρακτηριστικά
της κατασκευής παράγει και αναπαράγει έμφυλες
διαπλοκές και σχέσεις.
Στην περίπτωση της μεταπολεμικής αστικής
πολυκατοικίας -ο τύπος των κτιρίων των δεκαετιών
1960-1980 που επικρατούν στην Αθήνα- η έκφραση
των κοινωνικών δομών στον χώρο γίνεται εύκολα
αντιληπτή.

Είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν
ένα σπίτι ιδανικό;

Ο

χώρος -της κατοικίας και της πόλης- δεν
είναι μόνο υλικός. Περιλαμβάνει και όσους/
ες ζουν, κινούνται και δραστηριοποιούνται
σε αυτόν. Γίνεται αντιληπτός ως ένα πλέγμα
δυναμικών
έμφυλων
σχέσεων,
που
τον
διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από αυτόν.

Η οργάνωση των χώρων μιας κατοικίας μεταφέρει
παγιωμένες εικόνες και στερεότυπα για τους
πρέποντες ρόλους και χρήστες/τριές τους.
Η αλληλουχία των χώρων γίνεται από τα πιο
δημόσιας χρήσης δωμάτια στα πιο ιδιωτικά, τα
υπνοδωμάτια και το μπάνιο.
Η κουζίνα σπάνια βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του
σπιτιού, σε επαφή με τους χώρους διημέρευσης
-συνήθως βρίσκεται στο «πίσω» μέρος του σπιτιού,
προς τον ακάλυπτο ή τον φωταγωγό.

(*) Ο τίτλος, με αφετηρία το άρθρο της Σ. Λαδά, Μύθοι και πραγματικότητες: Το «ιδανικό σπίτι». Ο ρόλος της κατοικίας στην κατά φύλα διαίρεση
του χώρου, στο Λαδά Σ. (επιμ), Μετατοπίσεις. Φύλο, διαφορά και αστικός χώρος, Futura, 2009
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Επιπλέον, τα μεγαλύτερα δωμάτια στο σπίτι
-συνήθως είναι το καθιστικό και η τραπεζαρίαδεν αντιμετωπίζονται ως τόπος δουλειάς.
Σχεδιάζονται ως τόποι για την βραδινή ξεκούραση
και την αναψυχή του σαββατοκύριακου.
Το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης;
Η αντίληψη ότι η κατοικία είναι ένας χώρος για τον
ελεύθερο χρόνο στηρίζεται σε ένα παρωχημένο
μοντέλο μιας ανύπαρκτης κανονικότητας• στο
μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας και του λευκού
ετεροφυλόφιλου, έγγαμου άνδρα που φεύγει για
την εργασία του το πρωί και επιστρέφει στο σπίτι
του το απόγευμα.
Αν για τους άνδρες το σπίτι θεωρείται ένα
«διάλειμμα από την αμειβόμενη εργασία» και
«χώρος χαλάρωσης», η εικόνα αυτή διαφέρει
από τις εμπειρίες και την καθημερινότητα πολλών
γυναικών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι
γυναίκες αναλαμβάνουν την άμισθη παροχή
φροντίδας σε τριπλάσια ποσοστά σε σχέση με
τους άνδρες. Ακόμη και όταν και οι δύο σύντροφοι
εργάζονται, οι γυναίκες είναι αυτές που είναι πιο
πιθανό (σε ποσοστό 78%) να ασχοληθούν με τις
οικιακές εργασίες.

Η ισοκατανομή των ευθυνών φροντίδας μέσα στην
οικογένεια -που είναι ο στόχος- τεκμηριώνεται
πλέον και ερευνητικά ότι επιδρά θετικά στην
επαγγελματική απασχόληση των γυναικών. Για
κάθε 20% ενασχόλησης του πατέρα με τα παιδιά,
η απασχόληση των μητέρων αυξάνεται κατά 3
ώρες την εβδομάδα.
Οι
αντιφάσεις
του
σχεδιασμού
με
την
πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής έγιναν
ορατές -και- την περίοδο της καραντίνας.
Υπήρξαν περιπτώσεις νοικοκυριών όπου ο
σύζυγος μετέτρεψε το καθιστικό ή την τραπεζαρία
σε γραφείο και δούλευε από εκεί, τα παιδιά
παρακολουθούσαν τα τηλε-μαθήματά τους από
τα δωμάτιά τους και η εργαζόμενη σύζυγος
χρησιμοποιούσε την -συνήθως μικρή- κουζίνα ως
γραφείο -παράλληλα με το απαραίτητο μαγείρεμα.
Το σπίτι είναι ασφαλής χώρος;
Η αποδόμηση του «ιδανικού σπιτιού» δεν μπορεί να
παραβλέψει τις εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής
βίας και κακοποίησης. Το φαινόμενο πήρε ορατές
διαστάσεις μέσα στο 2021, ωστόσο ήταν πάντα
εκεί.
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Υπάρχει, τελικά, το ιδανικό σπίτι;
ΤΟ ιδανικό σπίτι δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπάρχει ο ιδανικός ή μέσος άνθρωπος. Δεν
υπάρχει ένα μοντέλο ανθρώπου που μπορεί να συμπεριλάβει τις διαφορετικές εμπειρίες, ανάγκες και
καθημερινότητες όσων κατοικούν σε μια περιοχή, σε μια πόλη ή σε μια χώρα.
Μέσα από περιπτώσεις επώνυμης αρχιτεκτονικής -ενός έργου για συγκεκριμένο πελάτη με
συγκεκριμένες ανάγκες- ή συλλογικών/συνεργατικών μοντέλων που δίνουν έμφαση στις ανάγκες και
εμπειρίες όσων «αποκλίνουν» από τον «μέσο άνθρωπο» (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι κ.λπ.) μπορούν
να προκύψουν εναλλακτικές ιδέες και παραδείγματα.
Μπορούν να προκύψουν προτάσεις που να αμφισβητούν διαδεδομένες αντιλήψεις, παγιωμένες
εικόνες και στερεότυπα και να προσεγγίζουν ισότιμα τις πολλαπλές διαφορετικές καθημερινότητες
των ανθρώπων-χρηστών/τριών ενός χώρου.
Αναλογιζόμενοι/ες το ιδανικό ως κάτι ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο -ως ανάγκη και ως όραμαγια τον καθένα και την καθεμία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να ταιριάξει με στατικά και
παγιωμένα «μοντέλα». Παραμένει πάντα ένα ανοιχτό, προσαρμόσιμο και συμπεριληπτικό σχήμα.
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Παρουσίαση του βιβλίου
«8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»
Τετάρτη 15 Δεκεμβίου 2021

Στην κοινωνία που η ανθρώπινη φύση θα ξαναβρεί τα δικαιώματα της,
θα κυβερνήσει πάλε τη ζωή μας η φαντασία.
Ασημάκης Πανσέληνος

Αφιερωμένο σε όσους/ες φοβούνται, φαντάζονται, ελπίζουν
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Χαιρετισμός
στην παρουσίαση του βιβλίου
[«8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»]
Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου
[Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων]

Δελτίο Τύπου
Οι ‘’8 Ιστορίες και 1 ποίημα’’, να είναι μόνο η αρχή ενός δημιουργικού ταξιδιού και να αποτελέσει έμπνευση και
για άλλους συμπολίτες μας με αναπηρία», ευχήθηκε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα Μιχαηλίδου, στην παρουσίαση του βιβλίου.
Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού της, η Υφυπουργός, έκανε αναφορά στους ανθρώπους που σε μεγάλες
περιόδους της ζωής τους βίωσαν τον στιγματισμό και την απόγνωση και σήμερα εμφυσούν σε όλους την
ελπίδα.
Η Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να κάνουμε την αναπηρία, τη διαταραχή του αυτισμού, από
αόρατη ορατή. Στη χώρα μας, αν δεν είσαι σε αμαξίδιο, αν δεν έχεις κάποια εμφανή κινητική, αισθητηριακή
αναπηρία, είναι πολύ δύσκολη η αποδοχή. Η αποδοχή τόσο από την κοινωνία όσο και από την αγορά
εργασίας. Ομολογώ πως κι εμείς το μάθαμε αυτό στα 2,5 χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Μας κινητροδότησε η συσσωρευμένη ανάγκη, να κάνουμε κάτι, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού
όσο και υλοποίησης. Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Και λέω αρκετά έχοντας πλήρη
γνώση του βάρους των ευθυνών μας που είναι πολλές. Προχωρούμε με δράσεις και πρωτοβουλίες που
βοηθούν το άτομο καθ’ αυτό αλλά και την οικογένειά του, για να κάνουμε την καθημερινότητά του όλο και
πιο εύκολη, πιο βιώσιμη, πιο αποτελεσματική».
Η Υφυπουργός, επικεντρώθηκε ενδεικτικά, σε τρεις μεγάλες παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων που απευθύνονται στις τρεις διαφορετικές ηλικιακές φάσεις της ζωής ενός
ανθρώπου. Στόχος τους είναι ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα με πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα.
Όπως ανέφερε, η Δόμνα Μιχαηλίδου: «Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις δράσεις του αυτισμού. Υπάρχει
συσσωρευμένη και χτισμένη ανάγκη ετών και για αυτό προσπαθούμε με προγράμματα που έχουμε ήδη
νομοθετήσει και για τα οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις. Θα σταθώ στην Έγκαιρη Διάγνωση
και Παρέμβαση μέσω του προγράμματος «Κυψέλη» στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας, στον
Προσωπικό Βοηθό, ανεξάρτητα απο τον βαθμό αναπηρίας του κάθε ατόμου και τέλος στην ένταξη στην
αγορά εργασίας ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με πλήρη χρηματοδότηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους, παροχή συμβουλευτικής και παράλληλη στήριξη στον χώρο εργασίας.
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Πρόλογος
[από το βιβλίο «8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»]
Νίκος Βασάλος
[Ψυχολόγος ΚΗΜΑ ΙΙ
Υπεύθυνος ομάδας συγγραφής]

Οι νέοι μας έχουν ανησυχίες, προβληματισμούς, φόβους που δημιουργούνται από έναν κόσμο που
δυσκολεύονται να τον κατανοήσουν και αρνείται να τους κατανοήσει.
Αυτή η σκέψη είχε ριζώσει στο μυαλό μου ύστερα από κάθε ατομική συνεδρία που έκανα στο ΚΗΜΑ ΙΙ.
Πώς θα μπορούσε να ακουστεί η φωνή των νέων που εξυπηρετούμε;
Πώς θα μπορούσαν αρχικά να αποκτήσουν φωνή;
Όλο αυτό το κουβάρι συναισθημάτων και σκέψεων πώς θα μπορούσε να αποτυπωθεί κάπου;
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να προταθεί σε όποιους το επιθυμούσαν να γράψουν κάτι, κάτι δικό τους, κάτι που
να διεγείρει τη φαντασία τους, κάτι που να βγάζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.
Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό λειτούργησε άμεσα θεραπευτικά, δεν ήταν και ποτέ αυτός ο αρχικός στόχος,
αλλά ξέρω ότι οι νέοι μας μπήκαν σε μια διαδικασία και διασκέδασαν. Τους κούρασε, τους προβλημάτισε,
αλλά δημιούργησαν κάτι που ήθελαν να το μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό είναι και το πιο
σημαντικό.
Οι ιστορίες αυτές δεν φιλτραρίστηκαν από άποψη φιλολογικής επιμέλειας. Τυπώθηκαν ακριβώς όπως
γεννήθηκαν στη σκέψη των δημιουργών τους. Δεν είναι τέλειες, ίσως κάποιες να είναι και δυσανάγνωστες,
αλλά αυτό θέλαμε.
Αν η τέχνη είναι η μορφή έκφρασης του ανθρώπινου ψυχισμού, που μπορεί να παραβιάσει όρια, να
δημιουργήσει δικούς της συσχετισμούς θα ήταν παράδοξο να προσπαθήσουμε να τη φυλακίσουμε μέσα
στα στενά πλαίσια του τι και πως πρέπει να είναι η συγγραφή διηγημάτων.
Δε θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τις σκέψεις των νέων μας, για να γίνουν πιο αποδεκτοί από τον κόσμο.
Θέλουμε ο κόσμος να μπορέσει να δεχτεί τον τρόπο έκφρασης τους.
Ο δικός μας κόσμος χωράει τους πάντες.
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Εισαγωγικό σημείωμα
[από το βιβλίο «8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»]
Μια εναλλακτική επικοινωνία,
μια αυτο-θεραπεία,
μια κάθαρση
Σιμέλα Δυναμίδη
[Κοινωνική Λειτουργός,
Πρόεδρος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους δυο πόνι, ένα μαγικό πλυντήριο, ένα διαστημικό τρένο, δυο χελιδόνια,
η Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι-ρομπότ;
Ποιος είναι ο κρίκος που τους συνδέει;
Σκέψου απλά αναγνώστη, δες με τα μάτια του συγγραφέα,
Πόσο εύκολη κι απλή είναι η αγάπη!
Πόσο αυτονόητη είναι η αλληλεγγύη!
Πόσο όμορφο είναι να κάνεις όνειρα!
Πόσο αδιαπραγμάτευτος είναι ο θάνατος!
Και μετά, προσπάθησε να κοιτάξεις πίσω από τις άναρχα ριγμένες λέξεις, πίσω από την απλοϊκή μυθοπλασία,
πίσω από την -εύκολη ρίμα- μπες μέσα στα ψυχικά κι εγκεφαλικά γρανάζια αυτών των νέων, και δες το
μοίρασμα που κάνουν μαζί σου, για:
Την αγωνία του αποχωρισμού από τα οικεία πρόσωπα και το ενδεχόμενο διαβίωσης σε προστατευμένη
δομή φιλοξενίας, το φόβο της αρρώστιας και της απώλειας.
Το ξόρκι του θανάτου με μια αυτόματη ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση.
Τη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό που βιώνουν, με τα εμπόδια που βάζει η σύγχρονη κοινωνική δομή στα
όνειρα και τις επιθυμίες, να λύνονται σ΄ένα φανταστικό κόσμο με το πάτημα ενός κουμπιού.
Το πένθος, τη θλίψη αλλά και την αποδοχή, του χαμένου τους -φυσιολογικού- εαυτού, που δεν πρέπει ν’
αποκτήσει απογόνους, αλλά μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί.
Την ελπίδα και το αίτημα για όσα εμείς οι -τυπικοί- θεωρούμε δεδομένα, για μια ζωή όπου θα μπορούν να
εργαστούν, να έχουν σπίτι και ταίρι, να έχουν φίλους, να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Την πάλη του νου, ανάμεσα στην ορθολογική σκέψη, και το λαβύρινθο της εμμονής, και ό,τι άλλο μπορείς
να δεις, που δεν το βλέπω εγώ.
«τέλος ιστορίας»
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Εισαγωγικό σημείωμα
[από το βιβλίο «8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»]
Μια πρόσκληση στον κόσμο της
ατυπίας
Παναγιώτης Βουτυράκος
[Ψυχίατρος Παιδών και Εφήβων, «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

«Μια φορά κι έναν καιρό», μία φράση που στο άκουσμά της, μας κατακλύζουν αναμνήσεις, εικόνες από
κάποιο παιδικό παραμύθι, από αυτά που ακούγαμε μικροί και αυτά που διηγηθήκαμε μεγάλοι..
Ζωή σαν παραμύθι, παραμυθένιοι τόποι, φράσεις που παραπέμπουν στην ευτυχία, την ασφάλεια, την αγάπη,
την παιδική αθωότητα. Είναι όμως στην πραγματικότητα έτσι; Είναι τα παραμύθια μια εύπεπτη, εξωραϊσμένη
απλοϊκή αφήγηση που αποσιωπά τον πόνο της ύπαρξης, το θάνατο, τη μοναξιά, τις αγωνίες, τα πάθη, το
φόβο, την κακία;
Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «παραμύθιον» που σήμαινε παρηγοριά,
ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε και τη σημασία της φανταστικής ιστορίας, η οποία
αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα. Είναι γνωστό, ότι στα περισσότερα παραμύθια δεν απουσιάζει ο πόνος,
η αγαπημένη φωνή που το αφηγείται και οι ζωγραφιές που τα συνοδεύουν.
Το παραμύθι, ενσταλάζει την ελπίδα πως μπορεί να υπάρχει και μια ζωή χωρίς πόνο, να «ζήσουμε εμείς
καλά και αυτοί καλύτερα».
Το παραμύθι λοιπόν, δεν αποτελεί απλώς προϊόν της φαντασίας, αλλά διεγείρει τη φαντασία, μια επίδραση
πολύτιμη για τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, για τα παιδιά με αυτισμό που η φαντασία τους
συνήθως είναι περιορισμένη ή εστιασμένη στα στερεοτυπικά τους ενδιαφέροντα, και γενικά για κάθε έναν
από εμάς που θέλει να δραπετεύσει από τη «γκρι» του πραγματικότητα.
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από ενήλικες με αυτισμό και εικονογραφημένο από μία έφηβη τυπικής
ανάπτυξης. Οι ιστορίες που μας διηγούνται έχουν όλα τα συστατικά του παραμυθιού. Το φόβο, την αγωνία,
τον πόνο, τη λύτρωση, την ελπίδα. Οι ήρωες δεν είναι γεννήματα της φαντασίας, νεράιδες και βασιλόπουλα,
αλλά απτά και προβλέψιμα έμβια όντα ή έμψυχα αντικείμενα ειδικού ενδιαφέροντος για τους συγγραφείς
τους, χωρίς την αμφισημία των ανθρωπίνων αντιδράσεων και συναισθημάτων. Μας απευθύνονται για τα
μεγάλα και σπουδαία πράγματα της ζωής, με τη γλώσσα και τη σκέψη ενός ατόμου με αυτισμό.
Οι ζωγραφιές που τα κοσμούν είναι υπέροχες, βγαλμένες από την ψυχή μιας έφηβης τυπικής ανάπτυξης
που μπόρεσε να αποτυπώσει στο χαρτί με τρόπο απλό και εύληπτο, τα μεγάλα νοήματα που κρύβονται στις
απλές λέξεις των συγγραφέων.
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Καλοτάξιδο λοιπόν το βιβλίο σας, καλοδεχούμενη η λύτρωση του «Ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα»
που με όποιον τρόπο και αν ειπωθεί την έχουμε ανάγκη.
Και έχει πολλαπλή αξία όταν συνειδητοποιείς πως ακόμα και στα δύσκολα που ζούμε, άνθρωποι που σε
μεγάλες περιόδους της ζωής τους βίωσαν τον στιγματισμό και την απόγνωση, έχουν ελπίδα και μας την
εμφυσούν, γίνονται αυτοί οι θεραπευτές μας, μας παίρνουν από το χέρι και μας ταξιδεύουν.
Αυτοσυστήνονται και μας προσκαλούν στον κόσμο της ατυπίας για να μας φιλέψουν με ελπίδα, με την
παρηγοριά που το παραμύθι αλλά και η ανάμνηση της φωνής που μας το διάβαζε, γαλήνευε κάποτε την
ψυχή μας.
Για τους λοιπούς συντελεστές αυτής της προσπάθειας, οι λέξεις περισσεύουν.
Τη Φλώρα, το Νίκο, την Όλγα.
Σαν τους ναύτες στο παραμύθι του Γιάγκου «δούλεψαν πυρετωδώς» και όταν φοβούνται ή αποθαρρύνονται
μοιράζουν και μοιράζονται την αγκαλιά, την ψυχή, τη δημιουργικότητά τους.
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Από την παρουσίαση του βιβλίου*
[«8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»]
Σοφία Μαντουβάλου
[Συγγραφέας]

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ, καλημέρα σας.
Είμαι η συγγραφέας Σοφία Μαντουβάλου.
Εδώ και σαράντα χρόνια υπηρετώ τη λογοτεχνία αναζητώντας και προωθώντας την αλήθεια μου μέσα από
τις ιστορίες και τα παραμύθια. Σπάω τα στερεότυπα, αποδομώ ψεύτικους φόβους, ψεύτικες επιθυμίες,
ψεύτικες αξίες, ψεύτικες ανθρώπινες σχέσεις.
Με εργαλείο το ΄΄ψέμα΄΄ του παραμυθιού φτιάχνω την αλήθεια μου. Ξορκίζω το κακό και σε εκείνο το
σημείο του μυαλού που το πραγματικό και το φανταστικό δεν είναι αντιφατικά, ονειρεύομαι έναν κόσμο
όπως θα τον ήθελα.
Στη λογοτεχνία το ψέμα δεν είναι το αντίθετο της αλήθειας. Αν η αλήθεια αντανακλά και παράγει
πραγματικότητα, το ψέμα, παράγει παραμυθική πραγματικότητα, μια νέα δηλαδή αλήθεια, την
πραγματικότητα όπως θα θέλαμε να είναι.
Ο Τζωρτζ Όργουελ έλεγε πως σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους το να λες την αλήθεια μέσα από ιστορίες
και παραμύθια, είναι μία πράξη επαναστατική.
Μην σας φανεί περίεργο αν αυτό το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα το θεωρώ μία επαναστατική πράξη.
Και αυτό, γιατί οι συγγραφείς του καταγράφουν μια μεγάλη αλήθεια.
Όταν η αγαπημένη φίλη Φλώρα Σαρτζετάκη, γνωστή για την μεγάλη της εμπειρία και προσφορά στον
εκδοτικό χώρο, μου ζήτησε να παρουσιάσω την έκδοση με τις ιστορίες που έγραψαν νεαρά άτομα με
αυτισμό και νοητική υστέρηση και την οποία είχε επιμεληθεί με τόση αγάπη η ίδια, είχα κάποιο ενδοιασμό
για το αν και πόσο εγώ θα μπορούσα να επικοινωνήσω με αυτά τα κείμενα. Όταν όμως διάβασα αυτές τις
ιστορίες, η φωνή της αλήθειας τους μου φάνηκε πολύ γνωστή. Ο κόσμος αυτών των ιστοριών ήταν ο ίδιος
με αυτόν που βλέπω κι εγώ γύρω μου και αισθάνομαι μέσα μου. Ο ίδιος κόσμος που με οδηγεί να γράφω
τις δικές μου ιστορίες, να αυτοθεραπεύομαι και να βαδίζω προς την αυτογνωσία μου.
Είδα το μυαλό και την ψυχή ατόμων με αυτισμό ή νοητική στέρηση να σκέφτεται να αισθάνεται, να απαντάει
να αυτοθεραπεύεται γράφοντας αυτές τις μικρές ιστορίες. Αναγνώρισα καταστάσεις συναισθήματα,
επιθυμίες που όλοι εμείς οι τυπικοί και ΄έξυπνοι΄ έχουμε.
Διαβάζοντας τις ιστορίες δεν έκανα μία λογοτεχνική αξιολόγηση. Άκουσα μόνο τη φωνή τους.
Εστίασα με προσοχή στη φωνή των συγγραφέων τους.
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Οι ιστορίες που περιέχει αυτή η έκδοση εκπέμπουν το φως της αλήθειας που χρειαζόμαστε για να
ανακαλύψουμε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι τόσο διαφορετική από εμάς. Εύχομαι μέσα από αυτήν την
πρωτοβουλία της έκδοσης αυτών των ιστοριών, να δοθούν κάποια μηνύματα, να καλλιεργηθούν στάσεις,
να αναπτυχθούν τρόποι σκέψης, να οριοθετηθούν συμπεριφορές. Οι ιστορίες που διάβασα έχουν το φως
της αλήθειας που χρειάζεται μια κοινωνία για να απελευθερωθεί από τους φόβους της και να αγκαλιάσει
το διαφορετικό και να διδαχθεί από αυτό.
Δεν μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος κόσμος αν δεν αποδεχθούμε τη διαφορετικότητα που υπάρχει σε
αυτόν τον κόσμο, τη διαφορετικότητα που αναπνέει και αισθάνεται δίπλα μας.
Η πραγματικότητα αυτών των διαφορετικών άτυπων ανθρώπων όπως φαίνεται ολοκάθαρα μέσα από τις
ιστορίες τους μιλάει για την αγάπη, για το θάνατο, για την ελπίδα για το όνειρο.
Αυτή δεν είναι η ανάγκη όλων μας; Οι ανάγκες που βλέπω μέσα από αυτές τις ιστορίες είναι οι ίδιες με τις
ανάγκες και τους φόβους που έχω και εγώ κι εσείς.
Κάθε συγγραφέας αυτής της έκδοσης, με τη δική του δημιουργική γραπτή φωνή, πεζή ή έμμετρη, φωτίζει
τις αλήθειες του κόσμου προσεγγίζοντάς τες από διαφορετικό σημείο θέασης.
Ας αρχίσω λοιπόν με τη σημασία της φωνής των ιστοριών αυτών.
Εν αρχή λοιπόν η φωνή τους δηλαδή με άλλα λόγια το φως. Γιατί φως και φωνή ριζώνουν στο ένα και ίδιο
‘φω’. Η φωνή φύεται στο φως και φωτίζει τον τρόπο που βλέπουμε ένα θέμα.
Κάθε άτομο με αυτισμό ή νοητική στέρηση διαθέτει ένα εσωτερικό φως. Το φως της αλήθειας του. Σε κάθε
ιστορία το εκφράζει απλοϊκά αλλά αληθινά.
Κι αν αναρωτηθεί κανείς όταν διαβάσει αυτές τις ιστορίες τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους ένα άλογο
που λέγεται παράδεισος και ένα πόνι που λέγεται καταιγίδα, ένα μαγικό πλυντήριο, ένα διαστημικό τρένο,
δυο χελιδόνια, η Νέα Υόρκη, και οι άνθρωποι-ρομπότ; η απάντηση είναι: η αγάπη, ο ερωτας, η αλληλεγγύη,
η μοναξιά, τα όνειρα, η ευτυχία ο φόβος και ο θάνατος.
Οι ζωγραφιές που εικονογραφούν τις ιστορίες είναι βγαλμένες από την ψυχή μιας έφηβης τυπικής
ανάπτυξης που αποτύπωσε με χρώμα και σχήμα στο χαρτί τα νοήματα και η τρυφερότητα που κρύβονται
στις απλές λέξεις των συγγραφέων γιατί πολύ απλά τις ένιωσε σαν δικές της.
Εμάς τους δόκιμους τυπικούς συγγραφείς μας κατηγορούν για ουτοπιστές γιατί με το μυαλό και την ψυχή
μας τρέχουμε πίσω από την ουτοπία. Αυτόν τον ου τόπο, τον ανύπαρκτο, αναζητώντας την υλοποίηση της
μοναδικής αλήθειας, της αγάπης.
Μα αν δεν πιστεύει κανείς στην ουτοπία, δεν πιστεύει στην καθημερινή επανάσταση της πραγματικότητας
για ένα καλύτερο αύριο. Μα αν δεν πιστεύε ικανείς στην ουτοπία δεν πιστεύει στα θαύματα. Κι αν δεν
πιστεύει στα θαύματα δεν πιστεύει στο θείον. Και αν δεν πιστεύει στο θείον δεν πιστεύει πως η δύναμη της
αναζήτησης της σκέψης, η φαντασία, το όνειρο, διαμορφώνει την πραγματικότητα.
Πώς θα αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο χωρίς φαντασία και πίστη στην αλήθεια της ουτοπίας;
Η Θεά της αλήθειας, η Αθηνά, γεννιέται στο κεφάλι του Δία που το ανοίγει ο Ήφαιστος με τον πυρακτωμένο
πέλεκα. Η πυράκτωση λοιπόν της κεφαλής η οποία προκαλείται από τον διαλογισμό, από τον στοχασμό,
γεννάει τη δύναμη της σκέψης, τη σοφία, την άνωθεν σοφία με τις παγκόσμιες αλήθειες της ζωής: Την
ασύνορη αγάπη, την αλληλεγγύη, την δικαιοσύνη, την ισότητα, τον σεβασμό στον άνθρωπο.
Αυτή την αλήθεια που φωνάζει αυτό το βιβλίο.
Όπως σας είπα, θεωρώ αυτό το βιβλίο μία επαναστατική πράξη. Οι νέοι με αυτισμό και νοητική στέρηση
φωτίζουν έναν κόσμο που δυσκολεύονται να τον κατανοήσουν και αρνείται να τους κατανοήσει.
Οι αρχαίοι Έλληνες με το μύθο της Αθηνάς μας λένε πως για να βιώσει κανείς την αλήθεια, πρέπει να την
παράγει ο ίδιος από την κεφαλή του, από την κούτρα του.
Εύχομαι αυτό το βιβλίο να αλλάξει πολλά μυαλά. Μπράβο στους άτυπους συγγραφείς στην τυπική
εικονογράφο και σε όλους τους αφανείς συντελεστές. Γιατί ας μην κρυβόμαστε για να δημιουργηθούν
αυτές οι ιστορίες κάποιοι άνθρωποι με γνώσεις και αφοσίωση δημιούργησαν μια αγκαλιά αγάπης και
ασφάλειας. Μπράβο τους! Καλή πλεύση στους «Πλόες» και ακόμα καλύτερη με τον καινούργιο χρόνο.

*κείμενο από απομαγνητοφώνηση
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Από την παρουσίαση του βιβλίου*
[«8 Ιστορίες και 1 Ποίημα»]
Ανδρέας Μήτσου
[Συγγραφέας]

Με κομμένη την ανάσα, και με υπομονή, πρέπει να ξεσπυρίζεις ανάμεσα στις λέξεις για να βρεις τα ψήγματα
της αλήθειας, τα κατακαθισμένα μέσα στη λάσπη. Όπως ο χρυσοθήρας, να κοσκινίζεις την άμμο για να
περισυλλέξεις μετά ανακουφισμένος το πολύτιμο υλικό. Και πρέπει να είσαι έμπειρος σ’αυτήν τη δουλειά,
να μπορείς να διακρίνεις τον χρυσό, από το ψεύτικο υλικό.
Στη λογοτεχνία συχνά ψάχνουμε το αυθεντικό απόσταγμα ανάμεσα από τα συγγραφικά τερτίπια και τις
περικοκλάδες, που σκόπιμα επιχειρούν μ’αυτά οι συγγραφείς να σκεπάσουν, να κρύψουν τον εαυτό τους.
Σε τούτα εδώ όμως τα κείμενα, στις «8 ιστορίες + 1 ποίημα», το γνήσιο και αυθεντικό είναι ακόμα βαθύτερα
κρυμμένα. «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» έλεγε ο Ηράκλειτος. Ό,τι είναι φυσικό, αρέσκεται στο να κρύβεται.
Εδώ κι αν κρύβεται. Και βέβαια, «είμαστε η ερμηνεία μας» καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να
δούμε οπότε συγχωρέστε μου, την όποια παρανάγνωση σε αυτή τη βιαστική περιδιάβαση.
Ο Γιώργος Γιαννιός και η Αγγελική Βροχίδου επιγράφουν το αφήγημά τους «Ο Σταύλος με τα καφέ και
άσπρα άλογα». Ο Μάριος βρήκε ένα «χτυπημένο» πόνι στο «δρόμο» και το πήγε σ’ ένα «Σταύλο» που είχε
κτιστεί το σωτήριον έτος 1995. (Υπογραμμίζω τις λέξεις χτυπημένο, δρόμος, σταύλος). Στο πόνι έδωσε το
όνομα «Παράδεισος».
Σκέφτηκα πως είναι η ιδεατή απόδοση του γαλήνιου εαυτού, που αποζητά κανείς να συναντήσει κάποια
στιγμούλα, για να επιτύχει εκείνη την περίφημη «λήθη του είναι». Για να ξεχάσει, την επόμενη μέρα
συνάντησε τη Γιάννα, ο Μάριος, μια «γλυκειά πανέμορφη κοπέλα», η οποία είχε κι αυτή ένα καφέ πόνι,
(Πολύτιμο κοινό γνώρισμα; Ίδιο «κουσούρι»;). Το όνομα αυτού του πόνι «Καταιγίδα». Ο «Παράδεισος»,
λοιπόν, και η «Καταιγίδα». Τα περαιτέρω σχόλια περιττεύουν.
Ο κάθε παράδεισος φοβάμαι συνοδεύεται, ακολουθείται από μια καταιγίδα, (για όσους δεν το γνωρίζουν).
Σμίξανε εν συνεχεία όλοι μαζί στο «Σταύλο» σε μια μεγάλη αγκαλιά, και εκεί «παίζανε». «Παίζουμε» λέει ο
Φρουντ, - γιατί το αντίθετο του παιγνίου δεν είναι η σοβαρότητα αλλά η πραγματικότητα-. «Γλυκό σοκολατάκι»
μετά για τα παιδιά, κι ένα φιλί. Κι εν τέλει ένα «σπιτικό», χαρακτηριστική η λέξη δίπλα μάλιστα στο φιλόξενο
«Σταύλο». Μαζί η «Καταιγίδα», ο «Παράδεισος» και τα δυο παιδιά! Έγκυος σύντομα η «Καταιγίδα», το
θηλυκό πόνι, γεννήθηκαν, δύο πάλι πόνι, -μέσα σε μεγάλη χαρά-! Μια αναγέννηση προσδοκώμενη, θάλεγα.
«Χαρήκανε πολύ». Τα δυο πόνι τα ονομάσανε η Σελήνη και ο Κάσπερ, το αρσενικό. Κι έζησαν τα δυο πόνι
και τα δυο παιδιά, «όλοι μαζί».
Απλή ιστορία χωρίς κοσμητικά επίθετα, και άλλα ψιμύθια, επώδυνη στην απλότητά της η συνοδεύουσα
ζωγραφιά. Τα απλά πράγματα νοσταλγούν οι αυθεντικές υπάρξεις, χωρίς την παραπανήσια, ανοίκεια,
υπερβολή, γιατί «η ζωή είναι απλή» όπως θάλεγε ο Σεφέρης. Και την υπερβολή δεν χρειάζεται να την
ονοματίζεις, προκύπτει ξαφνικά κι ανατρέπει.
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«Ο Τζακ και η Αδερφή του η Σάρλοτ» των ίδιων συγγραφέων.
Κι εδώ υπάρχουν δύο παιδιά, δυο αδέλφια που συνάντησαν ένα «χτυπημένο» -πάλι- άνθρωπο, στο «δρόμο»
κι αυτή τη φορά. Αμέσως κατέφυγαν, όχι ακριβώς στο σταύλο αλλά στο Νοσοκομείο, τώρα. «Τρέξανε να
βρούνε τη νοσοκόμα», κι έσωσαν τον «χτυπημένο». Και όταν έφτασαν στο σχολείο τους ανταμείφθησαν με
μια «Αγκαλιά», ξανά η ποθητή αγκαλιά. Η ουσιαστική, λιτή αφήγηση, χρησιμοποιεί συνήθως τις ίδιες λέξεις.
Έχει εμμονή με συγκεκριμένες λέξεις που ενσαρκώνουν και νοηματοδοτούν τις ανάγκες του αφηγητή τους.
(Αγκαλιά, δρόμος, χτυπημένος).
Οι διανοούμενοι σιχαίνονται την επανάληψη που φέρνει σε άμεση και βίαιη επαφή με το κεκρυμμένο, όσο
και η επανάληψη δεν σηματοδοτει ποτέ την ίδια έννοια, δεν αναπαράγει την ίδια κατάσταση. Μεταλλάσονται
οι λέξεις, όσο βιώνονται βαθύτερα, όπως και τα βιώματα. Μετά την ανακουφιστική καλή πράξη των δύο
παιδιών, επήλθε η «ευτυχία». Η απρόσιτη «ευτυχία» απέκτησε υπόσταση. (Ο Φούρνος κοντά στο σπίτι τους,
«Ο Τζακ θα παίζει μπάσκετ, η Σάρλοτ θα χορεύει ταγκό», διαβάζω. «Αποφάσισαν να κάνουν κάτι καινούργιο
στη ζωή τους».
Θάναι άκομψο να ονοματίσω, να εξαγάγω εγώ τα συμπεράσματα.
«Το χριστουγεννιάτικο παλάτι» του Γιώργου και της Αγγελικής. Ορίζεται πάλι στην αρχή ο χρόνος, το
2001 όπως και στα προηγούμενα αφηγήματα, το 1964, το 1995. Πρέπει να ορίζονται τα πράγματα χρονικά,
μήπως και εξορκιστεί έτσι ο προσδοκώμενος χώρος και «πέσει», υποταχθεί, στη μαγεία των λέξεων, και
γίνει πραγματικότητα η προσδοκία. Μόλις αποκτήσουν την χρονικότητα, τότε θα τα πιστέψει ο αφηγητής
τους και θα καταθέσει τον καημό του. Μια υπέροχη φαντασίωση, με τραγούδια και χαρά, μια εκδρομή στα
Καλάβρυτα, σαλέ, εστιατόρια, τσουλήθρες, ευτυχία. Επιστροφή από την εκδρομή (διαβάζω) «Άνοιξαν την
πόρτα, στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω, δύο δώρα, εντυπωσιάστηκαν. Γι αυτό!! Κι ο νοών νοείτω.
Και σε αυτό το «για αυτό», ποιος μπορεί να μην συγκινηθεί; Είμαστε κρεμασμένοι στην άκρη του γκρεμού,
της σιωπής μας.
«Το πλυντήριο» του Κώστα Μακεντούδη
Παραμυθικός κι εδώ ο τρόπος αφήγησης. Παρηγοριτικός δηλαδή. Παραμυθία είναι η παρηγοριά. Ο τίτλος
«Το πλυντήριο» υπαινίσσεται αφ’ εαυτού μια κάθαρση.
Η Σοφία εγκαταλείπει την αφόρητη πόλη που ζει, και βρίσκεται στα 2154, στο Λος Άντζελες στη πόλη
των Αγγέλων όπου εκεί ο καθένας έχει κι από ένα λουλούδι στο σπίτι του, έναν κήπο. Ο Χρήστος Ρον
ένα ρομπότ, σ’ ένα ίδρυμα, βρήκε επιτέλους, ένα φίλο, το Στέφανο, κι η Σοφία μαζί τους, που αυτή έγινε
επιστήμονας και παντρεύτηκε το Στέφανο, τον ανθοκόμο κι έζησαν αυτοί καλά, κι ο αφηγητής μαζί τους, να
τους βλέπει και να ελπίζει στην ίδια τύχη, να την πραγματώνει ενόσω την φαντασιώνει και την εξιστορεί.
Υπάρχει στην ιστορία μας κι ο θάνατος, ο θάνατος του πατέρα της Σοφίας. Τον πατέρα που είχε εφεύρει τη
μηχανή του χρόνου, «το πλυντήριο». Δεν κρύβεται στην πλοκή και στην έλλογη, συνέπεια μιας ιστορίας η
αξία της, αλλά στο μεταξύ των λέξεων, στο ανείπωτο. -Ο πόλεμος μαίνεται κι εγώ κάθομαι εδώ και γράφω
ένα βιβλίο-, έλεγε ο μέγας Αμερικανός ποιητής Oυώλτ Ουίτμαν. –Στις λέξεις από το βιβλίο μου δεν κρύβεται
το νόημα, αυτό το βρίσκεις στο αεράκι, στην αύρα, που περνάει ανάμεσά τους. «The drift of it, everything».
«Μισή Ζωή» του Κώστα Μακεντούδη
Ξανά ο συγγραφέας αποζητεί την διαφυγή σε άλλους, μελλοντικούς, εδώ χρόνους, περιγράφει με άγχος,
άγριες καταστάσεις, σ’έναν κόσμο αλλοπρόσαλλο, σαν να βρίσκεται εκεί ο αφηγητής, νάχει ο ίδιος «μισή
ζωή», στο παρόν, έχει τέλος της ιστορίας, η μισή ζωή και το κακό δεν σταματάνε. Τα τέρατα κι οι εξωγήινοι
ήταν στον κόσμο και υπήρχαν.
«Τέλος της ιστορίας», επαναλαμβάνεται σαν απόσταγμα, σαν υπενθύμιση, προειδοποίηση στο εαυτό του
για να μην πει περισσότερα όμως, και μόνο που καταγράφουμε, αποτυπώνουμε, καταμαρτυράμε, όσα μας
απειλούν τα εξορκίζουμε και τα ακυρώνουμε.
«Το διαστημικό τρένο», του Κώστα Μακεντούδη, πάλι.
Συνειρμικά κι εδώ η αφήγηση, σπασμένη, θρυμματισμένη ξανά η διαφυγή στο πολύ μακρινό μέλλον, τώρα
με τρένο, διαστημικό, με το όνομα μάλιστα, Ελισάβετ, της μάνας. Και σε αυτή την αφήγηση η απειλή του
θανάτου, καραδοκεί. Καρδιακά, καρκίνοι, και εν τέλει η άφιξη στον άλλο νοητό κόσμο. Ο συγγραφέας
αδιαφορεί για την συνέπεια της αφήγησης και την πρόσκληση της για την έλλογη πλοκή της. Με δυο-τρεις,
λέξεις «παίζει», αυτές τις ίδιες πάντα καταθέτει. Αυτές έχει, αυτές του περισσεύουν.
Αυτός κι ο πόθος της αναχώρησης για έναν καινούργιο κόσμο, για μια άλλη παρηγορητική πραγματικότητα.
«Η πόλη των Ρομπότ» του Κώστα Μακεντούδη
Ο Κώστας ξανά στον «άλλο κόσμο», με λόγο οιωνεί παραμυθικό. Άνθρωποι και ρομπότ μαζί, κι εδώ. Η νέα
πόλη του ονομάζεται «Ζωή»
Το εργοτάξιο που κατασκεύαζε ρομπότ – παιδιά, ζωή κι αυτό.
Άνδρες που έχασαν σε ατύχημα την κόρη τους που την λέγανε «ευτυχία», η οποία, ωστόσο έφερε εντέλει
την επιθυμητή τάξη, στο εργοτάξιο αυτό το απέραντο. «Όμως όλα τα πράγματα έφτιαξαν», καταλήγει η
ιστορία του, καθησυχαστικός, προς εαυτόν, προς εμάς, ίσως, ο συγγραφέας.
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Παρόμοια αφαιρετικά και τα σχέδια όλων των συγγραφέων, ένας μύστης, ένας γνώστης, θα μπορούσε,
σίγουρα να δει, περισσότερα από μένα.
Τις δυστυχίες και τα ατυχήματα που περιγράφονται, δεν τα αγνοούμε, δεν τα προσπερνούμε, τα φέρνουμε
στο αφρό, συζητώντας τα, κι έτσι τα ακυρώνομε, ή τα ζωγραφίζουμε, ή τα τραγουδάμε.
«Το όνειρο» του Στράτου Γιάγκου
«Ούρλιαξα από τον φόβο μου και ξύπνησα» από ένα όνειρο που ήταν νικητής και θριαμβευτής ο συγγραφέας.
«Για να νιώσω ανακούφιση πήρα το γάτο που μου ερχόταν αγκαλιά!» Γιατί χάθηκε ξαφνικά μέσα σε μια
ρουφήχτρα.
Συνεπής και κατεργασμένη η ροή της αφήγησης, μισή σελίδας μόνο. Όμως καθόλου ασυνάρτητο. Ο
λόγος του πολύ ωραίος το βραχύσωμο κείμενο του Στράτου, λόγω ακριβώς αυτής της συντομίας και της
αμεσότητας του.
Όσο πιο οδυνηρά τα πράγματα, τόσο πιο λίγες οι λέξεις μας. Τόσο πιο λίγα ομολογούμε.
«Το χελιδόνι» του Βασίλη Τσαμπούλη
Ωραιότατο ποίημα, με ρίμα αξιοπρόσεχτη και σπουδαία σχέδια συνοδευτικά, με γλαφυρότητα γλωσσική,
χαμηλόφωνη μελαγχολία, ποίημα διαφορετικής επεξεργασίας και συγγραφικής ωριμότητας, σμιλεμένο.
Περισσότερο ήπιος, έτοιμος ποιητής, ο Βασίλης.
Πρέπει νομίζω, να χειροκροτήσει κανείς τους ανθρώπους από το φορέα «Πλόες», είναι σπουδαίο που
κατορθώνουν να παρακινούν, ώστε να καθρεφτίζονται με λέξεις και ζωγραφιές, ο εσώτερος κόσμος των
εφήβων, να εκτίθεται ο φόβος, να απελευθερώνονται οι προσδοκίες τους, να συντελείται μια τέτοια γνήσια
εξομολόγηση και μεταστοιχείωση της πραγματικότητας.
Η κα Φλώρα Σαρτζετάκη, υπεύθυνη για την έκδοση, που γνωρίζει όσο λίγοι τις διεργασίες, τα μυστικά της
απόκρυψης, της γραφής, τον υπαινικτικό λόγο και τη σιωπή της, φαντάζομαι πως θα αισθάνεται δικαιωμένη
για την εσώψυχη κατάθεση των παιδιών, όπως και όλη η ομάδα του φορέα, την οποία δεν έχω την τιμή να
γνωρίζω.
*κείμενο από απομαγνητοφώνηση
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Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
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Έρευνα &
Ανάπτυξη
Tο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research &
Development) έχει ως βασική αρχή την δομημένη
επιστημονική έρευνα. Η επιστημονική έρευνα και
η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας αποτελούν ζωτικούς
τομείς ενδιαφέροντος του οργανισμού «Πλόες»
ΕΨΥΜΕ, καθώς ενσωματώνουν την κύρια ελπίδα
για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη μέσω

κοινωνικώς χρήσιμων και οικονομικώς αξιοποιήσιμων
προϊόντων, διαδικασιών και ιδεών. Η ύπαρξη ενός
βαθμού επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
εξασφαλίζει ποιότητα ζωής, και υπηρεσίες με
σχετικά αυτόνομο ή και αυτάρκη τρόπο σε ένα
διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Στην παρούσα χρονική στιγμή το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης επεξεργάζεται προτάσεις για τα παρακάτω
έργα.
Ο οργανισμός «Πλόες» ΕΨΥΜΕ, ιδρυτικό μέλος του “ΔΙΚΤΥΟ”, είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση,
έναρξη-διαχείριση συνεργασιών, παρακολούθηση και υποβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αιτήσεων
χρηματοδότησης από την Ε.Ε. για λογαριασμό του “ΔΙΚΤΥΟ”.

Call:
Erasmus+
Provisional Title:
SWIS (See What I See): adolescence matters through educational comic strips
Proposed project duration:
24 months

Ο κύριος στόχος αυτού του ερευνητικού έργου είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους τα
εκπαιδευτικά κόμικς (comic strips) θα μπορούσαν να παρέχουν υποστήριξη στην αναγνώριση και αποδοχή
συναισθημάτων και στάσεων απέναντι στην εφηβεία αλλά και αναφερόμενο στους εφήβους, τις καθημερινές
συνθήκες διαβίωσης, τη βελτίωση της κατανόησης της αυτοαντίληψης, της αίσθησης του “ανήκειν”, των
θεμάτων εμπιστοσύνης, των πραγματικών πληροφοριών για τη σεξουαλικότητα.
Ο προσδιορισμός του θετικού αντίκτυπου που μπορεί να έχουν τα κόμικς ως μέσο ενημέρωσης θα μπορέσει
να γίνει το μέσο αναγνώρισης από την μία, και ενημέρωσης για την επικοινωνία των θεμάτων που επιλέγει
να ασχοληθεί η ομάδα στόχου, από την άλλη στοχεύοντας στην ευημερία της ψυχικής υγείας.
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
Eating disorders and social media - Community intervention
Proposed project duration:
24 months
Partners from P1 - Germany, P2 – Greece, P3 – Portugal

Το έργο χωρίζεται σε 3 βασικούς τομείς
Τομέας 1: Ευαισθητοποίηση. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις διατροφικές διαταραχές θα πρέπει να
προσδιορίζονται και να περιγράφονται. Η σύνδεσή τους με τη χρήση των δικτυακών τόπων κοινωνικής
δικτύωσης θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και να παρουσιάζεται.
Τομέας 2: Ανιχνεύοντας τα πρώτα σημάδια και ανάληψη ενεργειών. Ο στόχος είναι να εξοπλιστεί η
ομάδα-στόχου με δεξιότητες και μέσα για τον εντοπισμό συμπεριφορών και σημείων που υφέρπουν ή
προκαλούν διατροφικές διαταραχές. Επιπλέον, η ομάδα-στόχου θα εκπαιδευτεί ώστε να έχει την ικανότητα
να προσφέρει υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις στην ευάλωτη ομάδα.
Τομέας 3: Εφαρμογή. Μόλις το έργο παρέχει στους εκπαιδευτές τις απαραίτητες δεξιότητες και στρατηγική,
το έργο θα υποβληθεί σε πιλοτική εφαρμογή για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.

Συμμετοχή στο συνέδριο της EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities)
Ο οργανισμός “ΠΛΟΕΣ” ΕΨΥΜΕ συμμετείχε στο συνέδριο του EASPD στις Βρυξέλες και εκπροσωπήθηκε
από την Αγγελική Λουλούμαρη.
Στην εκδήλωση της 25ης επετείου του, το EASPD φιλοξένησε το Διεθνές Συνέδριο: «Το μέλλον είναι τώρα:
Τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο για την ενδυνάμωση των ατόμων και των υπηρεσιών αναπηρίας.»
Το συνέδριο συγκέντρωσε φορείς από τον τομέα της αναπηρίας για να εξερευνήσουν τις πιο σχετικές
τεχνολογίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία και πώς να αντιμετωπιστεί το
ψηφιακό χάσμα στο πλαίσιο των ατόμων με αναπηρία. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες, στο
Βέλγιο, στις 13 – 14 Οκτωβρίου 2021.
Εκτός από το συνέδριο, τα μέλη του EASPD μπορούσαν επίσης να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου, τις συνεδριάσεις των Φόρουμ μελών (στις 13 και 14 Οκτωβρίου) και τη Γενική
Συνέλευση (15 Οκτωβρίου). Το EASPD προσκάλεσε επίσης τους συμμετέχοντες στο συνέδριο στο
εορταστικό δείπνο του, που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου, και
στο πάρτι της 25ης επετείου, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2021.
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