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Οι 
παράγοντες 
που 
προκαλούν 
φόβο, 
τρόμο και 
δέος

Ανθρωπογενή 
αίτια
• Οικονομική 
κρίση
• Κορονοϊός, 
• Διαζύγιο
• Πένθος 
• Βία/κακοποίηση

Φυσικά φαινόμενα

• Οι πλημμύρες, 
• οι εκρήξεις 
ηφαιστείων,
• οι κατολισθήσεις
• οι θύελλες, 
• οι σεισμοί και 
• οι πυρκαγιές.

Παράγοντες με 
προειδοποίηση 

και χωρίς 
προειδοποίηση



Σεισμοί

• Τα παιδιά είναι ένας ιδιαίτερα ευάλωτος 
πληθυσμός

• Η προσαρμογή των παιδιών εξαρτάται από 
την προσαρμοστικότητα της οικογένειας.

• Η ξαφνική διακοπή της κανονικότητας οδηγεί 
σε ποικίλες αντιδράσεις φόβου, αγωνίας και 
ανασφάλειας 

• Προβληματιζόμαστε αν αυτές οι αντιδράσεις 
είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες εντός 
του πλαισίου, οικογενειακό, κοινωνικό, 
σχολικό, αναπτυξιακό, που αναπτύσσονται.

Στόχος μας 
• Η ψυχική ανθεκτικότητα και η ευημερία των 

παιδιών, των οικογενειών και των… 
εκπαιδευτικών

• Μαζί θα το ξεπεράσουμε. Η μοναξιά 
καθηλώνει. 



1η Παραδοχή
Τα λόγια της εκκλησίας

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την
αγίαν εκκλησίαν ταύτην, την νήσον
ταύτην, και πάσαν πόλιν και χώραν από …

λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, 
πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, 
εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου
υπέρ του ίλεων,  

…ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον
αγαθών και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του
αποστρέψαι και διασκεδάσει πάσαν οργήν
και νόσον την καθ' ημών κινουμένην και
ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης δικαίας
αυτού απειλής και ελεήσαι ημάς.



2η Παραδοχή
Τα λόγια του σοφού λαού

Είμαστε όλοι στον 
αριθμό;



3η Παραδοχή
Τα λόγια του σοφού λαού

Εμείς τα φτιάξαμε, 
εμείς θα τα ξαναφτιάξουμε.



Τι παρατηρείς;

Βάλε το δάχτυλό σου και 
κάλυψε τη μεσαία γραμμή



Κάθε άτομο 
αντιλαμβάνεται με 
διαφορετικό τρόπο 
τον κίνδυνο.



Ψυχικό
Τραύμα ή
Ψυχική
Αθεκτικότητα



Τραύμα – Ψυχική 
Ανθεκτικότητα

• Θα ασχοληθούμε με τις λέξεις.

• Θα ψάξουμε τις σωστές 
ερωτήσεις και θα ξεκινήσουμε  
διάλογο με το τραύμα, με σκοπό 
να κρατήσουμε ζωντανή την 
ανθεκτικότητα. 



Ψυχικό 
Τραύμα

Ο Freud χαρακτήρισε το 
τραύμα ως μια εμπειρία 

που καθιστά τον άνθρωπο 
συγκλονισμένο και 

αβοήθητο

Τα παιδιά, μετά τη βίωση 
ενός σεισμού, 

αντιλαμβάνονται και 
ερμηνεύουν με το δικό 
τους τρόπο το γεγονός. 

Πολλές φορές το συνδέουν 
με δικές τους σκέψεις και  

συμπεριφορές 
επιρρίπτοντας ευθύνες 

στον εαυτό τους. 

Η εμφάνιση 
μετατραυματικού στρες, 
παρατηρείται σε παιδιά 

που συνήθως 
διακατέχονται από  

διαταραχές κατάθλιψης, 
άγχους και συμπεριφοράς.

Η διάσπαση προσοχής, η 
υπερκινητικότητα, η 

επιθετικότητα, η  άρνηση 
μπορούν να 

δημιουργήσουν 
δευτερογενή προβλήματα 
όπως σχολική αποτυχία,  

εγκατάλειψη του σχολείου,  
μείωση της αυτοεκτίμησης, 

απομόνωση και άγχος



Ψυχικό τραύμα -
Εκδήλωση

Τα πολύ μικρά παιδιά είναι δύσκολα εκφράζονται. Εντοπίζουμε διαταραχές στον 
ύπνο, στο φαγητό, στην απώλεια αναπτυξιακών δεξιοτήτων, στις ζωγραφιές και στο 
παιχνίδι. 

Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν ποικιλία συμπεριφορών, 
παλινδρομικές συμπεριφορές (δεν θέλουν να κοιμούνται μόνα τους), επιθετικές 
συμπεριφορές, ευερεθιστότητα, δυσκολίες στον ύπνο, δυσκολίες στη μάθηση, κλπ.

Οι έφηβοι παρουσιάζουν συμπεριφορές παρόμοιες των ενηλίκων δηλ. απόσυρση, 
έντονη διέγερση, καθήλωση και προβαίνουν  σε κατάχρηση ουσιών, αντικοινωνική 
συμπεριφορά που συμβάλουν στην εμφάνιση προβλημάτων τόσο σωματικών όσο 
και ψυχικών.
(Χατζηχρήστου, Κατή, Γεωργουλέας, 2012) 



Οι παρεμβάσεις 
επικεντρώνονται

Στη διακοπή σκέψεων που σχετίζονται με τραύματα

Στόχος

Βελτίωση της διάθεσης και παρακίνηση της συμμετοχής 
των παιδιών σε καθημερινές δραστηριότητες



Παρεμβάσεις μέσω 
οικογένειας

Οι γονείς είναι η πρώτη γραμμή άμυνας

Οι γονείς είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνονται στις 
σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών:
• οι γονείς μεριμνούν για θέματα ασφάλειας, προστασίας και 

κάλυψης βασικών αναγκών (τροφή, νερό, στέγη και αποχέτευση) και 
• καθησυχάζουν τα παιδιά και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη 

θλίψη και το φόβο των παιδιών.

Η φροντίδα και η ενθάρρυνση τροφοδοτεί την ψυχική 
ανθεκτικότητα. 



Παρεμβάσεις μέσω 
σχολικών μονάδων

(α) Τα σχολεία αποτελούν φυσική πηγή κοινωνικής υποστήριξης.

(β) Τα σχολεία μπορούν να παράσχουν βοήθεια σε μεγάλο αριθμό 
παιδιών

(γ) Τα σχολεία εξαλείφουν το ατομικό στίγμα του παιδιού που αναζητά βοήθεια από 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

(δ) Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τους μαθητές και μπορούν να τους 
στηρίξουν

(ε) Τα σχολεία μπορούν και να δημιουργήσουν κανονικότητα και να 
βοηθήσουν στην ανάκαμψη 

Τα σχολεία συμβάλλουν στις προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο



Ψυχική 
Ανθεκτικότητα

• Καταφέρνω να επιβιώσω μέσα από τραυματικές 
εμπειρίες

• Η ικανότητα του ατόμου να αναγεννιέται, να 
επανέρχεται, να προσαρμόζεται με επιτυχία στο 
περιβάλλον, παρά τις αντιξοότητες, και να 
αναπτύσσει κοινωνική, ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική επάρκεια, παρά την έκθεσή του 
σε έντονο στρες ή απλά σε αγχογόνες
καταστάσεις, που διέπουν και είναι εγγενείς 
στον σύγχρονο κόσμο (Rirkin & Hooperman, 1991).



Ψυχική ανθεκτικότητα –
Θετική αναπλαισίωση

Υπάρχουν τρεις μορφές ψυχικής ανθεκτικότητας.

Τη διατήρηση της λειτουργικότητας του ατόμου πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την έκθεση σε μια δύσκολη κατάσταση (Αντίσταση)

Τη σταδιακή επαναφορά της λειτουργικότητας του ατόμου στο
επίπεδο που βρισκόταν προτού εμφανιστεί το αρνητικό. (ανάκαμψη)

Τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου μετά την έκθεση
σε μία δυσκολία ή αντιξοότητα. Αυτή η βελτίωση σημαίνει το να
μπορεί το άτομο μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων να
εξελίσσεται. (ανάπτυξη) (Ζωμένου, 2020)

Πώς;

Με τη θετική αναπλαισίωση

Να αντιλαμβάνεται ή να βρίσκει τα θετικά μέσα από στις αντιξοότητες ώστε να 
ενισχύει την αυτοεκτίμησή του, να αυτοβελτιώνεται και να αποκτά μεγαλύτερη 
αυτογνωσία



Θετική 
αναπλαισίωση

• Βρίσκουμε ή να κατασκευάζουμε 
νόημα για όσα μας συμβαίνουν,

• Η ίδια η ζωή έχει αξία



Ευάλωτος # Ανήμπορος

Είμαστε ευάλωτοι και σωματικά και ψυχικά 
γιατί είμαστε θνητοί.

Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας 
επηρεάζουν, μας διαμορφώνουν, μας 
τραυματίζουν και μας αλλάζουν, και στο σώμα 
και στην ψυχή και στο μυαλό.

Ανήμποροι όμως δεν είμαστε, γιατί έχουμε την 
ικανότητα να θεραπεύουμε τις πληγές μας και 
να τις επουλώνουμε. 

Τα τραύματά μας, ψυχικά και σωματικά, 
μπορούμε να τα δουλέψουμε, να τα 
αξιοποιήσουμε και να τα κάνουμε δύναμη. 
Προτέρημα. (Ζωμένου, 2020)



Και αν 
νιώσω 

ανήμπορος…

• Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου που έχουν τη 
θέληση, διαθέτουν την εμπειρία, τη γνώση 
αλλά και την ικανότητα που μπορώ να 
στηριχθώ, που μπορούν να με  βοηθήσουν 
να ξεπεράσω το εμπόδιο. 

Και ποιοι είναι αυτοί;

• Η οικογένειά μου

• Οι φίλοι μου και 

• Οι άνθρωποι που εμπιστεύομαι



Στρατηγική 
θετικής 

αναπλαισίωσης

Χρειάζεται λοιπόν:
• να κατανοούμε αυτά τα οποία 
συμβαίνουν γύρω μας, να 
προσδίδουμε ένα θετικό μήνυμα 
ακόμα και στην αντιξοότητα,
• να αποδεχόμαστε αυτό το οποίο δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε και
• να εστιάζουμε την ενέργειά μας σε 
αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε, 
να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε.



Στρατηγική 
θετικής 
αναπλαισίωσης

• Να μάθουμε να βρίσκουμε οφέλη ακόμα και 
στις δυσκολίες

• Να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές 

• Να πιστεύουμε ότι η ζωή έχει νόημα 

• Να ελπίζουμε και να μένουμε αισιόδοξοι ότι τα 
πράγματα θα πάνε καλύτερα.

Αλλά θα βοηθήσουμε κι εμείς 

με τις πράξεις μας να γίνουν καλύτερα.



Οι προστατευτικοί 
παράγοντες 
ψυχικής 
ανθεκτικότητας
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