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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

 

 
ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
 

Τν αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα ηεο 14εο Απγνχζηνπ 2005 ήηαλ κηα πξσηφγλσξε 
ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ θππξηαθή θνηλσλία.  Ο καδηθφο ζάλαηνο 121 
αηφκσλ, ν μεθιεξηζκφο νιφθιεξσλ νηθνγελεηψλ, ν θξηθηφο ζάλαηνο γνληψλ 
πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο κηθξά παηδηά, καο αλαγθάδεη, αλάκεζα ζε πνιιά 
άιια, λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο επζχλεο θαη λα πξνβνχκε ζηελ θαηάιιειε 
πξνεηνηκαζία θαη επηκφξθσζε γηα λα κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε φ,ηη 
αθνινπζεί  ηεο ζπκθνξάο απηήο, ηδηαίηεξα φκσο ησλ φζσλ άιισλ ζπκβαίλνπλ 
θαζεκεξηλά ζε κηθξή ή κεγάιε έθηαζε αιιά θαη φζσλ αλακέλεηαη λα ζπκβνχλ 
ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ δνχκε. 
 
Τν ζρνιείν, ρψξνο φπνπ ζήκεξα θνηηνχλ φια ηα παηδηά θαη γηα καθξχ ρξνληθφ 
δηάζηεκα έρεη επζχλε πέξαλ ηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ λα δηαρεηξηζηεί ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
κειινληηθήο ηνπο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηνπο πνιινχο 
θαη ζχγρξνλνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο πνπ ηνπο απεηινχλ.  Οη θίλδπλνη απηνί 
αληηκεησπίδνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εκπιεθφκελν άηνκν δηαζέηεη 
αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη 
ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ην ζρνιείν.  Ιδηαίηεξα, ην ζρνιείν ζα 
πξέπεη λα δεκηνπξγεί εθείλν ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο ψζηε νη καζεηέο 
λα εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αγσλίεο ηνπο. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε 
ελεξγεηηθή αθνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζηε ιχζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε «εηδηθψλ» εθηφο ηνπ ζρνιείνπ.  Δίλαη κε 
απηέο ηηο ζθέςεηο πνπ νη Λεηηνπξγνί ηεο Υπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο 
Χπρνινγίαο ζεσξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ σο ηνπο 
βαζηθφηεξνχο ηνπο ζπλεξγάηεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαζεκεξηλά 
θαηαβάιινπλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ κηα θαιχηεξε κειινληηθή δσή ζηνπο 
ζεκεξηλνχο καζεηέο πνπ λα ηελ ραξαθηεξίδνπλ ε πνηφηεηα θαη ε επηπρία. 
 
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αληέδξαζε ακέζσο ζην αεξνπνξηθφ 
δπζηχρεκα.  Δηνίκαζε ζρέδην δξάζεο γηα ηηο πξψηεο κέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζρνιείσλ θαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απέζηεηιε νδεγφ γηα 
εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο κε ζέκα «Βνεζψληαο ηα παηδηά λα δηαρεηξηζηνχλ ην 
ζάλαην, ηελ απψιεηα θαη ηε ζιίςε». 
 
Ο Υπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θ. Πεχθηνο Γεσξγηάδεο φξηζε ηελ 
Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο σο ηελ θαζ΄ χιελ ππεχζπλε Υπεξεζία 
γηα λα δηαρεηξηζηεί ην ζέκα ζε ζηελή ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηηο Γηεπζχλζεηο 
ηεο Δθπαίδεπζεο. 
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Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θα Έξλε Σηζκάλε, Δθπαηδεπηηθφ Χπρνιφγν Α΄, γηα 
ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο εληχπνπ θαη ηνλ θν Φαξάιακπν Τδηφγθνπξν, 
Αλψηεξν Δθπαηδεπηηθφ Χπρνιφγν, πνπ ζπλεξγάζηεθε ζηελά καδί κνπ ψζηε λα 
έρεηε ζηα ρέξηα ζαο απηφ ην εγρεηξίδην. 
 
Η Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε ζνβαξφηεηα 
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κε ζηφρν ηελ πξνιεπηηθή δξάζε θαη παξέκβαζε, 
πξνρψξεζε άκεζα ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο γηα επηκφξθσζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ιεηηνπξγψλ ηεο, κε ηελ 
πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ Γξ Σηέιηνπ Γεσξγηάδε.  Με ηελ επθαηξία απηή ζα 
ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζην Γξ Σηέιην Γεσξγηάδε γηα 
ηελ επηκφξθσζε θαη θαζνδήγεζε πνπ πξφζπκα πξνζθέξεη ζηνπο 
ιεηηνπξγνχο ηεο Υπεξεζίαο. 
 
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο απηήο πνιηηηθήο αιιά θαη κε ζηφρν ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη θαηάιιεια απξφζκελα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, ε Υπεξεζία 
Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο πξφθεηηαη λα απνζηείιεη επηπξφζζεην πιηθφ ζηα 
ζρνιεία πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο άκεζεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζηηγκέο θξίζεσλ. 
 
Δπηζπκία θαη πξνηξνπή καο είλαη λα ζπδεηεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο 
εγρεηξηδίνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ εληχπσλ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ, 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπιιφγνπο θαη λα έρνπκε θαη ηηο δηθέο ζαο απφςεηο, 
ζέζεηο θαη εηζεγήζεηο. 

 
 

 
Μηράιεο Ισάλλνπ 
Πξντζηάκελνο  
Υπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο 
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Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ζηα ρνιεία  

 
Δηζαγσγή 
 
Κατανόηση και Ανάλσση των Ψστολογικών Διαστάσεων ενός 
Τρασματικού Γεγονότος 
 
Η δσή είλαη γεκάηε αλαπάληερα γεγνλφηα. Τα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα 
έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Μπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, 
δπζηπρεκάησλ, αζζελεηψλ, ηξνκνθξαηηθψλ θηππεκάησλ. Κάπνηα απφ ηα 
γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη μαθληθά θαη αλαπάληερα ελψ άιια κπνξεί λα είλαη 
αλακελφκελα.  Όηαλ κηα θαηαζηξνθή θηππήζεη, ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 
ρξεηάδεηαη  λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 
γεγνλφηνο, ηφζν ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηνπο καζεηέο.  
 
Ο ζάλαηνο απνηειεί θπζηνινγηθή εμέιημε ζηελ πνξεία ηεο δσήο. Τν ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ έξρεηαη ζπρλά αληηκέησπν κε γεγνλφηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ζιίςε, ζάλαην, απψιεηα θαη ηξαχκα. Η πξνεηνηκαζία θαη ν θαηάιιεινο 
ρεηξηζκφο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ αζπίδεο πξνζηαζίαο ηνπ 
ςπρηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 
λέεο ζπλζήθεο πνπ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη.  
Πξνζπάζεηα απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ κε ζηφρν, 
ηελ πξνζηαζία ηνπο,  ζηεξεί απφ ηα παηδηά ην δηθαίσκά ηνπο ζην πέλζνο. 
 
Οη εθπαηδεπηηθνί, αθνχ αξρηθά  δηαρεηξηζηνχλ ην δηθφ ηνπο πέλζνο, ρξεηάδεηαη  
ζηε ζπλέρεηα λα είλαη έηνηκνη λα αλαπηχμνπλ έλα ζρέδην δξάζεο πνπ λα 
αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο κηαο θξίζεο (καδηθή θαηαζηξνθή ή 
ζάλαηνο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ) θαη λα εζηηάδεηαη ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο. Ο 
πξψηνο ηνκέαο αθνξά ηελ άκεζε πξαθηηθή πνπ ζα αλαπηχμνπλ κέζα ζηε 
ζρνιηθή κνλάδα γηα λα ρεηξηζηνχλ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ γεγνλφηνο κφιηο 
απηφ ζπκβεί (ελεκέξσζε, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ) θαη ν δεχηεξνο ηνκέαο 
αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλακελφκελσλ αληηδξάζεσλ 
απφ ηνπο καζεηέο.   
 
Έλα βηβιηάξην - νδεγφο πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ 
ζπλεπεηψλ ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην 
θαη λα απνηειεί γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, 
ζεσξήζεθε απφ ηελ Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο φηη είλαη ζαλ 
αλαγθαίν θαη ρξήζηκν.  Σ΄ απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επεμεγεζνχλ νη 
αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη λα αλαπηπρζνχλ νη 
θαηάιιειεο παξεκβάζεηο -ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο- ακέζσο κεηά 
απφ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.  Με ζηφρν ηελ πξφιεςε ζνβαξφηεξσλ 
πξνβιεκάησλ αλαθέξεηαη επίζεο ε αλάγθε γηα πξνεηνηκαζία ηεο θνηλφηεηαο 
θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηξαπκαηηθψλ 
γεγνλφησλ. 
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Οη πιεξνθνξίεο θαη δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη  έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ 
Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο κε ζηφρν λα παξέρνπλ κηα βαζηθή 
θαηεχζπλζε θαη θαζνδήγεζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ζε 
ζηηγκέο θξίζεσλ θαη ηξαχκαηνο.  Διπίδνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα 
βνεζήζνπλ ηνπο ελήιηθεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θπζηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 
πηζαλφ θάπνηα παηδηά θαη έθεβνη λα αλαπηχμνπλ κεηά απφ έλα έληνλν 
ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Η αλάπηπμε απηνχ ηνπ νδεγνχ έρεη βαζηζηεί ζε 
ςπρνινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο θαζψο θαη ζηελ 
πξφζθαηε επηκφξθσζε ηεο Dr Sandra F. Allen, «Postraumatic stress» πξνο 
ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Υπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο. 
 
Ο νδεγφο απηφο αλαθέξεηαη ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη πεξηιακβάλεη καδηθέο 
θαηαζηξνθέο (θξίζεηο) ζηελ θνηλφηεηα, φπσο ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα, 
πνιέκνπο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο αιιά θαη πξνζσπηθέο απψιεηεο φπσο 
ζάλαην κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, θίισλ θ.ιπ.   
 
Τν πέλζνο απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαη φρη κηα ζηηγκηαία αληίδξαζε.  Σαλ 
δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη ηελ  παξνρή θαηάιιεινπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ ζηα 
άηνκα πνπ πελζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απψιεηα θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο ζηε δσή ηνπο.  Κάζε άηνκν, αλεμαξηήησο ειηθίαο, βηψλεη ην 
πέλζνο θαη ηελ απψιεηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη έληαζε. Υπάξρνπλ φκσο 
βαζηθά ζηάδηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο γηα λα 
θαηνξζψζεη ην άηνκν λα  απνδερηεί ηε θαηάζηαζε θαη λα νδεγεζεί ζηελ 
πξνζαξκνγή ζηηο λέεο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο δσήο ηνπ .  Τα ζηάδηα απηά 
ζπλππάξρνπλ κε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη ε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ 
ζαλάηνπ θαη ηεο απψιεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειηθία ελφο 
αηφκνπ.    
 
Ο βαζκφο ζνβαξφηεηαο κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο θαη νη επηπηψζεηο πνπ 
κπνξεί λα έρεη έλα γεγνλφο ζε ελήιηθεο ή ζε παηδηά, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 
ηξφπν πνπ ην άηνκν βηψλεη ηελ εκπεηξία θαη ην βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ 
δέρεηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, θίινη, ζρνιείν, θνηλφηεηα). 
Η ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ απφ ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 
δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηειηθή απνδνρή ηεο απψιεηαο 
θαη επαλαθνξά ηεο νκαιφηεηαο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. 
 
Μεηά απφ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ζνβαξά 
ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα εάλ ην παηδί ή ν έθεβνο  εθηεζνχλ άκεζα ζην 
ηξαχκα,  εθηεζνχλ πξνζσπηθά ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο (π.ρ. κέζσ 
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ή θίισλ) ή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηξαπκαηηθφ 
γεγνλφο αθχπληζε πξνεγνχκελεο απψιεηεο θαη ηξαχκαηα ζηε δσή ηνπο.  
 
Οη ελήιηθεο θαινχληαη ηηο δχζθνιεο απηέο ζηηγκέο λα ζηεξίμνπλ 
ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο παξά ηηο 
ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφ θαη νη ίδηνη θπζηνινγηθά λα 
αληηκεησπίζνπλ.  Ο θαηάιιεινο ρεηξηζκφο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κπνξεί λα 
πξνιάβεη ζνβαξέο κειινληηθέο δπζθνιίεο!     
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1. Οξηζκνί  
 
Απώιεηα – Θιίςε 
 

 
 Φπζηνινγηθή αληίδξαζε ζηελ απψιεηα ελφο αληηθεηκέλνπ ή 

αηφκνπ π.ρ. ελφο αλζξσπίλνπ κέινπο, ηεο ηέιεηαο απηνεηθφλαο, 
ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θ.ιπ.   

 Η απψιεηα κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή θαη 
πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πξνο ηελ 
αληηιακβαλφκελε απψιεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν 
πφλν, αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ.  

 
Φπρνινγηθό Σξαύκα 
 

 Έληνλε ή /θαη δηαξθήο έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε θαηαθιπζκηθά  
γεγνλφηα κε απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη αβνήζεην κπξνζηά ζηνλ 
θίλδπλν, ηελ αγσλία θαη ην γεληθφηεξν άγρνο πνπ επηθξαηεί ζηελ 
θνηλφηεηα. (Π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα, 
πφιεκνη, καδηθέο θαηαζηξνθέο).   
Τν γεγνλφο πεξηιακβάλεη πξαγκαηηθφ ή επαπεηινχκελν ζάλαην ή 
απεηιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ εαπηνχ ή άιισλ. 
Πεξηιακβάλεη αθφκε ηελ αίζζεζε έιιεηςεο ειέγρνπ ζηηο 
θαηαζηάζεηο.  Τν ζπλαίζζεκα ηεο απψιεηαο ειέγρνπ ζηα παηδηά 
απμάλεηαη φηαλ αληηιεθζνχλ ηνπο ζεκαληηθνχο ελήιηθεο λα κελ 
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο. 

       
Καηαζηξνθέο ζηελ Κνηλόηεηα  
 

 Έληνλν θαη δηαξθέο ηξαχκα (ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ εληφο ηεο 
θνηλφηεηαο) πνπ πεξηιακβάλεη αλζξψπηλν πφλν, δπζηπρία, 
ζπλαηζζήκαηα απφγλσζεο θαη απψιεηαο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, 
πφιεκνη, ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα θ.ι.π.). 

 
Σν κέγεζνο ηνπ ηξαύκαηνο κεηά από κηα θαηαζηξνθή εμαξηάηαη από ηε 
ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία ηεο θνηλόηεηαο θαη ηελ εηνηκόηεηα ηεο λα 
αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο θξίζεσο κεζνδεπκέλα θαη νξγαλσκέλα θαη 
ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα αλαπηύμεη θαη εθαξκόζεη άκεζεο παξεκβάζεηο κε 
ζηόρν ηελ επαλαθνξά ηεο εξεκίαο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζηελ 
θνηλόηεηα. Σν κέγεζνο ηνπ ηξαύκαηνο, όπσο βηώλεηαη ζε αηνκηθό 
επίπεδν, εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο θαη δεδνκέλα.  Ζ θύζε 
ηνπ γεγνλόηνο εάλ είλαη απνηέιεζκα βίαο όπσο πόιεκνο ή 
ηξνκνθξαηηθό θηύπεκα ή αλ είλαη απνηέιεζκα θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, 
ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηνπ γεγνλόηνο, θαηά πόζν έρεη πξνθιεζεί από 
αλζξώπηλα ή θπζηθά αίηηα, ν βαζκόο θαη ε δηάξθεηα εκπινθήο ελόο 
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αηόκνπ ζην ηξαύκα, ηα πξνεγνύκελα βηώκαηα ελόο αηόκνπ αιιά θαη νη 
αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο, ειηθηαθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηηο 
αληηδξάζεηο πξνο ην ηξαύκα κπνξεί λα θαζνξίζνπλ ην κέγεζνο ηνπ 
ηξαύκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ην βηώλεη. 
Έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινύληαη 
από αλζξώπηλα αίηηα (πόιεκνη, ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα, δνινθνλίεο) 
έρνπλ ηηο ζνβαξόηεξεο επηπηώζεηο ζην ςπρηζκό ησλ αηόκσλ πνπ ηα 
βηώλνπλ ή εκπιέθνληαη ζε απηά. 
 
Πέλζνο 
 

Απνηειεί θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ.  
Σαλ κέξνο ηεο αληίδξαζήο ηνπο ζηελ απψιεηα, κεξηθά άηνκα πνπ 
πελζνχλ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα φκνηα κε έλα θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην 
(π.ρ. αηζζήκαηα ζιίςεο θαη ζπλδεφκελα ζπκπηψκαηα, φπσο αυπλία, 
αλνξεμία θαη απψιεηα βάξνπο).  Τν πέλζνο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξψηεο 
κέξεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη βηψλεηαη 
ζπρλά κε θπζηθφ πφλν φπσο αδπλακία θαη θφπσζε, θεθαιαιγίεο, 
βάξνο ζην ζηήζνο, πφλνη ζηελ θνηιηά.  Σηα παηδηά παξαηεξείηαη ζπρλά 
δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε κε επηπηψζεηο ζηε ζρνιηθή επίδνζε.  Η 
δηάξθεηα θαη ε έθθξαζε ηνπ «θπζηνινγηθνχ» πέλζνπο πνηθίιιεη 
ζεκαληηθά αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο.    
 

Γηαηαξαρή νμένο ηξεο 
  
 Τν άηνκν βίσζε, ήηαλ κάξηπξαο ή βξέζεθε αληηκέησπν κε έλα γεγνλφο               
           ζην νπνίν ππήξμε πξαγκαηηθφο ή επαπεηινχκελνο ζάλαηνο ή ζνβαξφο         
           ηξαπκαηηζκφο ή απεηιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ εαπηνχ ή                     
 άιισλ. 
 
 Σπκπησκαηνινγία: 
 

 Μνχδηαζκα – απνπζία ζπγθηλεζηαθήο απαληεηηθφηεηαο 

 Μείσζε ελεκεξφηεηαο ηνπ αηφκνπ γηα φ,ηη ην πεξηβάιιεη 

 Απνπξαγκαηνπνίεζε 

 Απνπξνζσπνπνίεζε 

 Απνζπλδεηηθή ακλεζία 

 Δπαλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο  

 Απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ πξνθαινχλ αλαθιήζεηο ηνπ 
ηξαχκαηνο 

 Απμεκέλε δηεγεξζηκφηεηα, ζπκπηψκαηα άγρνπο 

 Έθπησζε θνηλσληθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ ζεκαληηθψλ 
πεξηνρψλ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 
 
 
 
 
 
 



 9 

Γηαηαξαρή κεηά από ηξαπκαηηθό γεγνλόο (Μεηαηξαπκαηηθό ζύλδξνκν) 
όπσο  παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά (Pfefferbaum,1997) 
 

Α)  Δπαλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο   
 

 Δπαλαιακβαλφκελεο αλαθιήζεηο ηνπ γεγνλφηνο (ζηα κηθξά 
παηδηά επαλαιεπηηθά παηρλίδηα κε ζεκαηνινγία ην ηξαπκαηηθφ 
γεγνλφο) 

 Δπαλαιακβαλφκελα ελνριεηηθά φλεηξα ηνπ γεγνλφηνο (ζηα κηθξά 
παηδηά φλεηξα πνπ πξνθαινχλ θφβν ρσξίο ζπγθεθξηκέλν – 
αλαγλσξίζηκν πεξηερφκελν) 

 
Β)  Απνθπγή ηνπ γεγνλφηνο θαη παζεηηθφηεηα ζηηο αληηδξάζεηο 
 

 Έληνλε ςπρνινγηθή ελφριεζε θαηά ηελ έθζεζε ζε ζέκαηα πνπ 
ζπκβνιίδνπλ ην γεγνλφο 

 Πξνζπάζεηεο απνθπγήο ζθέςεσλ ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο 

 Πξνζπάζεηεο απνθπγήο ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο 

 Πξνζπάζεηεο απνθπγήο δξαζηεξηνηήησλ 

 Μείσζε ελδηαθέξνληνο ή ζπκκεηνρήο ζε ζεκαληηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

       
(Τα παηδηά κπνξεί λα βηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξν-
αλαθέξζεθαλ ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη φηη ηα βηψλνπλ) 
  

Γ)  Απμεκέλε δηεγεξζηκφηεηα  
 

 Γπζθνιίεο ζηνλ χπλν   

 Δπεξεζηζηφηεηα - Παξνξκεηηθφηεηα 

 Γπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε 

 Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

 Φξφληα πξνβιήκαηα άγρνπο 

 Ταρπθαξδία (ζσκαηηθά πξνβιήκαηα) 
 
Γ) Γπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 
 

 Σηα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ή 
ζρνιηθή απνηπρία 

 
 

ηα παηδηά παξαηεξείηαη ζπρλόηεξα κηα ηάζε απνθπγήο ηνπ γεγνλόηνο,  
ζθέςεσλ θαη  ζπλαηζζεκάησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ ή πνπ ζπκβνιίδνπλ 
ην γεγνλόο παξά ζηνπο ελήιηθεο.  Ζ ηάζε απηή απνηειεί κεραληζκό 
άκπλαο πξνο ηηο θαηαζηάζεηο θαη πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ 
επώδπλσλ ζπλεπεηώλ ηνπ ηξαύκαηνο.  Έηζη, δελ πξέπεη λα εξκελεύεηαη 
ζαλ έιιεηςε δπζθνιίαο από ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ αιιά ζαλ 
ακπληηθή  ζηάζε ρσξίο ινγηθή,  πνπ ζηνρεύεη ζηελ απάιεηςε ηνπ πόλνπ 
θαη ηεο νδύλεο πνπ πξνθαιεί έλα γεγνλόο.    
 



 10 

Σα κηθξόηεξα παηδηά αλαπηύζζνπλ κεραληζκνύο απνθπγήο 
εληνλόηεξνπο από ηα κεγαιύηεξα παηδηά.  ηνπο έθεβνπο θαη ηα 
κεγαιύηεξα παηδηά παξαηεξείηαη επαλαβίσζε ηνπ γεγνλόηνο θαη  
αιιαγέο ζηε  δηέγεξζε πνπ εθθξάδνληαη κε ζπκό θαη επεξεζηζηόηεηα, ή 
παζεηηθόηεηα θαη κνύδηαζκα.  
 
ηα θνξίηζηα ππάξρεη ηάζε εζσηεξίθεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  
θαη παξαηεξείηαη ζπρλόηεξα ηάζε γηα απνκόλσζε. Αληίζεηα ηα αγόξηα 
εμσηεξηθεύνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα 
ππεξθηλεηηθόηεηα, ζπκό, παξνξκεηηθόηεηα θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά.  
 
Σα πην πάλσ απνηεινύλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη δελ πξέπεη λα 
ζεσξνύληαη ζαλ ε κόλε πνξεία θαη πξαγκαηηθόηεηα.  Ο ηξόπνο  πνπ έλα 
παηδί βηώλεη ην ηξαύκα κπνξεί λα δηαθέξεη εληειώο θαη λα 
ραξαθηεξίδεηαη από ηδηαηηεξόηεηεο.  Κάπνηεο θνξέο νη ζπκπεξηθνξέο 
ησλ παηδηώλ κπνξεί λα κελ είλαη νη αλακελόκελεο ή λα είλαη εληειώο 
αληίζεηεο από απηέο πνπ  πεξηγξάθνληαη εξεπλεηηθά.  Κάζε πεξίπησζε 
είλαη κνλαδηθή θαη ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδεηαη εμαηνκηθεπκέλα.  
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2. Αλαπηπμηαθά Δπίπεδα θαη Καηαλόεζε Απώιεηαο 
 
ηάδηα Πέλζνπο 
 
Η δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο μεθηλά κε ην πξψην ςπρνινγηθφ ζνθ, ηελ πξψηε 
άκεζε αληίδξαζε άξλεζεο ηεο νδπλεξήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ 
ηεο.  Δπηθξαηεί έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζχγρπζε θαη ην άηνκν αληηδξά κε 
απνκάθξπλζε – ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή – απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  Η 
πξψηε απηή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε θαη 
ζχγρπζε ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ έληνλα νδπλεξή 
πξαγκαηηθφηεηα.  Η ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε έρεη ζαλ  ζηφρν ηελ 
πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ άκεζν έληνλν πφλν ηεο ζηηγκήο.     
 
Αθνχ ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο 
απψιεηαο, δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη επεξεζηζηφηεηαο 
γηα ην ηη έρεη ζπκβεί.  Ο ζπκφο θαη ε έληαζε κπνξεί λα δηαθαηέρνπλ έλα άηνκν 
γηα αξθεηά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν.  Σηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο ν ζπκφο 
κπνξεί λα γίλεηαη θαλεξφο κέζα από πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ή γεληθόηεξα.  Δξσηήκαηα φπσο «γηαηί λα κνπ ζπκβεί 
απηφ», «γηαηί ηψξα», «γηαηί ζε κέλα» πξνθαινχλ ζπκφ θαη έληαζε αθνχ δελ 
κπνξνχλ λα απαληεζνχλ.  Ο ζπκφο κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο 
άιινπο «πνπ δελ ηνπο έρεη ζπκβεί ην ίδην ηξαχκα» ή πξνο ην ίδην ην άηνκν θαη 
λα παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή «απηνθαηαζηξνθηθψλ» πξάμεσλ θαη ζθέςεσλ.  
Οη ελνρέο, πνπ ζπρλά αλαπηχζζνληαη κεηά απφ ζάλαην ζεκαληηθψλ αηφκσλ, 
ζπλδένληαη κε ην ζπκφ πξνο ηνλ εαπηφ θαη ηηο ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο.   
 
Σπρλά παξαηεξείηαη, θπξίσο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία κηα 
απφπεηξα δηαθαλνληζκνχ κε ην ζάλαην θαη ηε δχλακε πνπ ηνλ έρεη 
πξνθαιέζεη.  Σθέςεηο φπσο «εάλ ππνζρεζψ θάηη, φια ζα μαλαγίλνπλ φπσο 
πξηλ» αλαπηχζζνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα ειπίδαο θαη 
πξφζθαηξεο αλαθνχθηζεο.  Τα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο απηέο γίλνληαη 
θαλεξέο κε μαθληθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά.  Σηα κηθξά παηδηά 
παξαηεξείηαη ζπρλά πξνζπάζεηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη θξφληκα θαη 
ζπλεξγάζηκα κε ζηφρν λα μαλαγίλνπλ φια φπσο πξνεγνπκέλσο.  Η ειπίδα 
απηή αλ θαη παξάινγε θαηλνκεληθά, αλαπηχζζεηαη ζπρλά θαη ζε ελήιηθα 
άηνκα κε ηελ πξνζδνθία ηεο επαλαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο ζε πξνεγνχκελε 
πξαγκαηηθφηεηα.    
 
Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ αηφκνπ λα 
επαλαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ζε πξνεγνχκελα δεδνκέλα κε δηάθνξνπο 
δηαθαλνληζκνχο, νδεγεί ζε κειαγρνιία θαη βαζηά ζιίςε.  Παξνπζηάδνληαη ηφηε 
ζπλαηζζήκαηα απφγλσζεο θαη πφλνπ θαη ζπρλά ην άηνκν αλαπηχζζεη 
θαηάζιηςε.   
 
Η πξνζπάζεηα απνδνρήο ησλ γεγνλφησλ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα, 
αβεβαηφηεηα θαη άγρνο.  Τα ζπλαηζζήκαηα δηαθέξνπλ ζε έληαζε θαη δηάξθεηα 
απφ άηνκν ζε άηνκν θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ειηθία ηνπ θάζε 
αηφκνπ, ην βαζκφ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο απψιεηαο, θαζψο θαη ηα 
πξνεγνχκελα βηψκαηά ηνπ. Σηαδηαθά θαη καθξνρξφληα, ε ηειηθή απνδνρή ηεο 



 12 

θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επέξρεηαη, θαη ην άηνκν αηζζάλεηαη δπλαηφ 
θαη ηθαλφ λα πξνρσξήζεη ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ 
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ο απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 
ηνπ πέλζνπο δηαθέξεη γηα ην θάζε άηνκν θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο κε θπξηφηεξν ηελ πνιηηηζκηθή αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ζαλάηνπ 
απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.  
 
πκπησκαηνινγία Πέλζνπο 
 
Α) πλαηζζεκαηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Δλνρέο 

 Καηάζιηςε 

 Μνλαρηθφηεηα 

 Θιίςε 

 Σχγρπζε 

 Φακειή απηνεθηίκεζε 

 Αλαζθάιεηα  

 Σπλαηζζεκαηηθή απνκφλσζε 

 Δπεξεζηζηφηεηα – ζπκφο 

 Φφβνο παξάλνηαο 
 

Σπρλά παξαηεξείηαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε κε απνηέιεζκα θάπνηα 
παηδηά λα παξνπζηάδνπλ απφηνκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά.  Η 
απνκφλσζε, ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ, ε ρακειή απηνεθηίκεζε είλαη 
ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα 
γίλνπλ εχθνια αληηιεπηέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.   
Παξάιιεια, θάπνηα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα 
ηεο ζπκπεξηθνξάο.  Σην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ 
πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
επηθηλδπλφηεηα πξνο ηνλ εαπηφ ή πξνο ηνπο άιινπο θαζψο θαη βίαηεο 
αληηδξάζεηο. 

 
Β) Φπζηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Αίζζεκα πληγκνχ 

 Ναπηία 

 Μνχδηαζκα 

 Καξδηνινγηθά πξνβιήκαηα 

 Σεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο 

 Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 

 Κνχξαζε – θφπσζε 

 Σσκαηηθφο πφλνο (κπτθφο, θεθαιαιγίεο, ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο) 

 Γηαηαξαρέο χπλνπ (αυπλίεο, εθηάιηεο) 

 Σθίμηκν ζην ζηήζνο 

 Γηαηαξαρέο θαγεηνχ (αλνξεμία, βνπιηκία) 

 Υπεξθηλεηηθφηεηα 
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Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ απφηνκεο αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή 
εκθάληζε ελφο παηδηνχ, αλνξεμία, απψιεηα βάξνπο ή βνπιηκία, ζπρλά 
παξάπνλα γηα ζσκαηηθνχο πφλνπο φπσο θεθαιαιγίεο, ζηνκαρηθέο 
δηαηαξαρέο, πφλνπο ζηελ θνηιηά, αδπλακίεο. 
 

 

 
 
 

Τν πέλζνο απνηειεί κηα θπζηνινγηθή δηεξγαζία ηελ νπνία έλα άηνκν 
ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη γηα λα νδεγεζεί ζηελ απνδνρή θαη ηελ 
πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο απψιεηαο.  Τν ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ 
ρξεηάδεηαη  γηα ηε θπζηνινγηθή δηεξγαζία ηνπ πέλζνπο είλαη κεγάιν  θαη κπνξεί 
λα δηαξθέζεη απφ 12 κήλεο κέρξη θαη δχν ρξφληα.  Με ηελ ππνζηήξημε θαη 
βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο (θπξίσο ηνπ ζρνιηθνχ 
πεξηβάιινληνο) νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αληεπεμέξρνληαη ρσξίο ηελ αλάγθε 
γηα επαγγεικαηηθή ζηήξημε θαη ζεξαπεία. Τν άηνκν πνπ βηψλεη ην πέλζνο 
ρξεηάδεηαη θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο απψιεηαο απφ ην άκεζν θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ.  
 
Η πεξηβαιινληηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, αδέιθηα, 
θίινπο βνεζά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην άηνκν πνπ βηψλεη ηελ απψιεηα.  Η 
ππνζηήξημε γίλεηαη ρσξίο πίεζε αιιά κε ηε δηαβεβαίσζε φηη ππάξρνπλ άηνκα 
πνπ λνηάδνληαη θαη κπνξεί ην άηνκν λα ηξέμεη θνληά ηνπο γηα ζηήξημε φηαλ θαη 
φπνηε ην ίδην ην αηζζαλζεί θαη ην λνηψζεη απαξαίηεην.  Υπάξρνπλ φκσο 
πεξηπηψζεηο πνπ ην άηνκν αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε θαη βνήζεηα 
γηα λα δηέιζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πέλζνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηε 
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
απψιεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ε απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ 
κπνξεί λα έρεη ζην παηδί ή ζηνλ έθεβν. 
   
Δλδείμεηο γηα εκπινθή  εηδηθνύ θαη παξαπνκπή γηα επαγγεικαηηθή 
βνήζεηα είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ 
παξαηεξνχληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Τν κέγεζνο ηεο απψιεηαο θαη 
ε ειηθία ηνπ θάζε αηφκνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε 
δηαδηθαζία παξαπνκπήο ζηνπο εηδηθνχο γηα πεξαηηέξσ ζηήξημε θαη ζεξαπεία. 
Δλδείμεηο γηα εκπινθή εηδηθνχ απνηεινχλ παξαηεηακέλα νξγαληθά 
ζπκπηψκαηα φπσο θεθαιαιγίεο, πφλνη ζην ζηνκάρη θαη ζην ζηήζνο, 
δπζθνιίεο ζηνλ χπλν  θαη ηε δηαηξνθή.  Δλδείμεηο απνηεινχλ επίζεο νη 
παξαηεηακέλεο θαη ππεξβνιηθέο ελνρέο, ν έληνλνο ππεξβνιηθφο ζπκφο θαη 
έληαζε, ε ππεξβνιηθή θαη επίκνλε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη ε δηαξθήο ζιίςε 
πνπ επεξεάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Αθφκε, ην ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, ε 
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απνπζία  ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ζπλερήο απνζηαζηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ 
ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί. 
 
Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα θαηαθέξεη λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο 
πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα παξαπνκπή ζε εηδηθφ θαη ηε δπζθνιία ηνπ 
καζεηή λα δηαρεηξηζηεί ηελ απψιεηα θαη ηε ζιίςε.  Η ζρνιηθή θνβία θαη ε 
ζρνιηθή απνηπρία κπνξεί λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απψιεηα ηνπ 
αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ.    
 
Σπγθεθξηκέλεο θνβίεο ή γεληθφηεξεο θνβίεο θαη έληνλν άγρνο ζπλνδεπφκελν 
απφ παληθφ ή θξίζεηο παληθνχ κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο ηεο 
απψιεηαο.  Αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο φπσο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, απεηιέο γηα 
απφπεηξα, απηνθαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο θαη πξάμεηο, έληνλα πξνθιεηηθή 
ζπκπεξηθνξά, βίαηε ζπκπεξηθνξά, ρξήζε ή ππνςία γηα ρξήζε νπζηψλ, 
ππεξβνιηθή απνκφλσζε θαη απνκάθξπλζε απφ ηνπο άιινπο απνηεινχλ 
ελδείμεηο γηα άκεζε θαη γξήγνξε εκπινθή εηδηθνχ θαη ζεξαπεπηηθή  
παξέκβαζε. Τα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ εκπιέθνληαη ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 
είλαη επάισηνη θαη απνηεινχλ πιεζπζκφ πνπ θηλδπλεχεη λα αλαπηχμεη 
ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. 

  
 Αλαπηπμηαθά ηάδηα – Καηαλόεζε Απώιεηαο 
 
Ηλικιακό πλαίσιο  
Γέννηση ως 2ο έτος 
(Αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο:   Τν παηδί αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ  
κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ κε εγσθεληξηθή ζηάζε θαη νπηηθή γσλία) 
 
Σηηο ειηθίεο απηέο ε γλσζηηθή αληίιεςε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη ηδηαίηεξα 
αλεπηπγκέλε θαη δνκεκέλε.  Τα παηδηά ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ην «θέληξν 
ηεο χπαξμεο ηνπο» θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ εγσθεληξηζκφ ζηε ζπκπεξηθνξά, 
ηε ζθέςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα κηθξά παηδηά δελ κπνξνύλ λα 
αληηιεθζνύλ ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηε κνληκόηεηα ηεο απώιεηαο.  
Θεσξνχλ αλαζηξέςηκν ην ζάλαην θαη αλακέλνπλ ηα γεγνλφηα λα επαλέξζνπλ 
ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε.  Ο ζάλαηνο ζεσξείηαη απφ ηα κηθξά παηδηά ζαλ 
εγθαηάιεηςε.   
 
3ν έηνο σο 6ν έηνο 
(Πξνζπιινγηζηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο: Τν παηδί αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ηελ 
επηθνηλσλία θαη λα αληηιακβάλεηαη ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο) 
 
Απφ ηελ ειηθία ησλ 3-6 ρξνλψλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηεο 
απηνλνκίαο.  Η αλάπηπμε ηεο νκηιίαο είλαη γεγνλφο θαη παξάιιεια 
αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία, ε ζθέςε θαη ε ειπίδα. Ο ζάλαηνο εμαθνινπζεί λα 
ζεσξείηαη ζαλ αλαζηξέςηκν θαη κε κφληκν γεγνλφο. Καηά ηελ  παηδηθή απηή 
ειηθία ηα παηδηά κπνξεί λα εξκελεχζνπλ ην ζάλαην ζαλ απνηέιεζκα δηθφ ηνπο 
ζθέςεσλ, δξάζεσλ ή θαη ζπλαηζζεκάησλ.  Ο ζάλαηνο αληηκεησπίδεηαη σο 
εγθαηάιεηςε πνπ νη ίδηνη έρνπλ πξνθαιέζεη.  Τα ζπλαηζζήκαηα ελνρψλ 
αξρίδνπλ λα είλαη γη΄ απηφ ην ιφγν έληνλα θαη ηα παηδηά ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο 
ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ ζαλάηνπ.  
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Με ηελ αλάπηπμε  ηεο νκηιίαο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν θαη 
πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα γεγνλφηα κέζα απφ επαλαιακβαλφκελεο 
εξσηήζεηο.  Οη εξσηήζεηο είλαη ζπρλά νη ίδηεο θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα αληηιεθζεί ην ζάλαην  θαη λα θαζεζπράζεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ.  Η ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ελήιηθα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 
ηελ φιε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο απψιεηαο ζηα παηδηά. 
 
Οη ζπρλφηεξεο ζπκπεξηθνξέο κεηά απφ κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία 
πεξηιακβάλνπλ παιηλδξφκεζε, ζιίςε θαη πξνθιεηηθή, βίαηε ζπκπεξηθνξά.  Οη 
αληηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη έληνλεο αιιά δελ δηαξθνχλ γηα κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. Τα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη έληνλα θαη λα 
πεξηιακβάλνπλ πέξα απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο ζιίςεο θαη ηνπ ζπκνχ ην 
ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη ηνπ παληθνχ.  Οη δηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο, 
νη εθηάιηεο θαη νη θνβίεο είλαη αλακελφκελεο ζηελ ειηθία απηή.  
Οη αιιαγέο πνπ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο επηθέξεη,  γίλνληαη αληηιεπηέο ζην 
ειηθηαθφ απηφ πιαίζην  θπξίσο κέζα απφ ηελ αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο 
ξνπηίλαο θαη θξνληίδαο. 
 
Η ζχληνκε επαλαθνξά ζηε ξνπηίλα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα βνεζά ηα παηδηά 
λα αηζζαλζνχλ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα.  Η επεμήγεζε ηνπ γεγνλφηνο κέζα 
απφ απιφ ζπγθεθξηκέλν θαη παηδηθφ ηξφπν ζα θαζεζπράζεη ηηο αγσλίεο ησλ 
παηδηψλ.  Οη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ζηηο ειηθίεο απηέο ρξεηάδεηαη λα είλαη  
ζχληνκεο θαη επαλαιακβαλφκελεο.  
 
Σηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ θαη ε θαηαλφεζε ηεο 
κνληκφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζάλαην δελ είλαη μεθάζαξεο θαη δνκεκέλεο.  
Οη πηζαλέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο 
νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ελψ, ζπαληφηεξα, κπνξεί λα επέκβεη θαη ν 
εηδηθφο γηα ζεξαπεία.  
 
7ο έτος ως 11ο έτος 
(Σηάδην αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπιινγηζκψλ: Τν παηδί αλαπηχζζεη 
ζπζηεκαηηθή θαη ινγηθή ζθέςε.  Υζηεξεί ζηηο πνιχπινθεο έλλνηεο θαη ηελ 
θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη αθαηξεηηθήο ζθέςεο) 
 
Σηηο ειηθίεο απηέο αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε  ινγηθή ζθέςε. Οη 
γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θαη νη αθεξεκέλεο 
έλλνηεο γίλνληαη δχζθνια θαηαλνεηέο.  Μαδί κε ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ μεθηλά ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνληκφηεηαο ηνπ ζαλάηνπ.  
Αληηιακβάλνληαη φηη νξηζκέλεο ζπγθπξίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην ζάλαην. 
Μπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη κηα αζζέλεηα ή έλα αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην.  Παξνπζηάδεηαη φκσο κηα γελίθεπζε ηνπ 
γεγνλφηνο  κε απνηέιεζκα ζπρλά λα ζεσξνχλ φηη φπνηνο αξξσζηήζεη κπνξεί 
λα πεζάλεη ή φπνηνο ηαμηδέςεη κε αεξνπιάλν κπνξεί λα ζθνησζεί.  Η 
αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ζαλάηνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη γίλεηαη 
θαηαλνεηή ε κνληκφηεηα ηνπ γεγνλφηνο.  Δληνχηνηο, ππάξρεη παξάιιεια θαη ε 
ειπίδα γηα αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ θαη αλαζηξεςηκφηεηα ηνπ ζαλάηνπ.       
 
Τα παηδηά απηνχ ηνπ ειηθηαθνχ πιαηζίνπ αηζζάλνληαη ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ 
θαη ζεσξνχλ ην ζάλαην ζαλ έλα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηνπο 
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ίδηνπο αθνχ ήδε ζπκβαίλεη ζε ζεκαληηθά ηνπο πξφζσπα.  Σαλ απνηέιεζκα 
αλαπηχζζνπλ ζπρλά θνβίεο θαη παξνπζηάδεηαη έληνλν άγρνο γηα ηελ 
πξνζσπηθή αζθάιεηα θαη ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα.    
 
Η ζπκπησκαηνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ειηθίεο απηέο είλαη κηα γεληθφηεξε 
παιηλδξφκεζε, πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζηε ζπγθέληξσζε, δηαηαξαρέο 
χπλνπ θαη δηαηξνθήο θαζψο θαη πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή απνκφλσζε. 
Η ηθαλφηεηα πέλζνπο μεθηλά καδί κε ηελ αξρηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
απψιεηαο.   
 
Οη ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα θαζεζπράζνπλ ηα παηδηά έηζη ψζηε λα αηζζαλζνχλ 
πξνζηαηεπκέλα θαη φηη δελ θηλδπλεχνπλ.  Ζ αλάπηπμε θαηάιιεινπ θιίκαηνο 
γηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ιεθηηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
ζιίςεο θαη απώιεηαο ρσξίο πίεζε ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαιύζνπλ 
θαη λα επεμεξγαζηνύλ ην ηη αηζζάλνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ελειίθσλ. 
Οη εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ ρξεηάδεηαη λα βξίζθνπλ αληαπφθξηζε θαη λα 
ιχλνληαη φιεο νη απνξίεο ηνπο ρσξίο ππεξβνιηθέο θαη αρξείαζηεο 
ιεπηνκέξεηεο δχζθνια θαηαλνεηέο ζην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν. 
  
Σηε ζρνιηθή ειηθία, είλαη αλακελφκελν λα αλαθεξζνχλ πηζαλέο καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο ή δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε.  Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 
παξέρνπλ ρξόλν ζην παηδί λα αλαπηύμεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ πνπ 
επεξεάδνληαη άκεζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ε απώιεηα. 
 
Σηηο ειηθίεο απηέο, ε παξνπζία θαη ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 
απαξαίηεηε ζηα παηδηά ζε αξρηθφ θπξίσο επίπεδν.  Τα παηδηά ρξεηάδεηαη λα 
αληηιεθζνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη πξφζπκνο λα ηα βνεζήζεη θαη λα ηα 
ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά.  Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίο λα γίλεη 
πηεζηηθφο ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν θιίκα θαη επθαηξίεο ψζηε 
ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη λα ιεθηηθνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά 
ηνπο.  Τνχην κπνξεί λα επηδησρζεί θαη κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηελ 
παξνπζία φισλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζε θαη΄ηδίαλ ζπλαληήζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην ηξαπκαηηθφ 
γεγνλφο. 
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12ο έτος ως 18ο έτος   
(Σηάδην αλάπηπμεο αθεξεκέλσλ ζπιινγηζκψλ:  Τν παηδί-έθεβνο αλαπηχζζεη 
ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε.  Καηαλνεί αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη κπνξεί λα θαηαιήγεη 
ζε θξηηηθή θαη λα επηλνεί ζεσξίεο) 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο αλαπηχζζεηαη ε αθεξεκέλε ζθέςε θαη ε 
ινγηθή.  Η πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε θαη ε 
αληίιεςε ηνπ ζαλάηνπ είλαη πιήξεο.  Η ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη 
αθεξεκέλεο έλλνηεο είλαη επίζεο πιήξεο.   
 
Οη έθεβνη αληηιακβάλνληαη ηελ απψιεηα θαη  ην πέλζνο κε πεξίπνπ ηνλ ίδην 
ηξφπν πνπ ην αληηιακβάλνληαη  νη ελήιηθεο.  Υπάξρεη πεξίπησζε λα 
αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε θαη λα ρξεηαζηνχλ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα.  
Αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη 
κπνξεί λα απνζπξζνχλ θνηλσληθά θαη λα απνκνλσζνχλ. Δίλαη πεξηζζφηεξν 
πξφζπκνη λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε άηνκα 
πέξαλ ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.   
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, θπξηαξρεί ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα 
δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα αληηιεθζεί ην ξφιν ηνπ ζηε δσή κε 
απνηέιεζκα έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο λα δεκηνπξγήζεη έληνλε ζχγρπζε θαη 
αγσλίεο.  
 
Αλάινγα κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο απψιεηαο (γνλείο, αδέιθηα), ηα 
πξνεγνχκελα βηψκαηα, ην βαζκφ εκπινθήο ηνπ αηφκνπ ζην γεγνλφο, ηηο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν ζε απηέο ηηο ειηθίεο, ζπζηήλεηαη 
ε εκπινθή ηνπ εηδηθνύ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηνλ θαηάιιειν 
ρεηξηζκό ηεο θάζε πεξίπησζεο. 
 
Οη έθεβνη κε ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο, ρξήζεο νπζηψλ ή απηνθαηαζηξνθηθψλ 
πξάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη θαη θηλδπλεχνπλ λα αλαπηχμνπλ ζνβαξέο 
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.    
 

 
 
Σα παηδηά θαη νη ηειεηνπξγηθέο εθδειώζεηο 

 
Οη θεδείεο θαη ηα κλεκφζπλα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηειεηνπξγίεο πνπ 
ππνβνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζαλάηνπ θαη 
πξνεηνηκάδνπλ ην άηνκν λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηεμέιζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
πέλζνπο.  Παξάιιεια, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα απνραηξεηίζνπλ ην 
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λεθξφ άηνκν θαη λα ην ζπκεζνχλ μαλά.  Απνηειεί ε φιε δηαδηθαζία ηεο θεδείαο 
θαη ηεο ηαθήο ην θιείζηκν ηνπ θχθινπ ηνπ ζαλάηνπ θαη βνεζά ηα παηδηά λα 
επεμεξγαζηνχλ, ιηγφηεξν επψδπλα, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  Γηα ην ιφγν απηφ 
ρξεηάδεηαη λα ελζαξξχλνληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ηειεηνπξγίεο, λννπκέλνπ 
φηη ζπκθσλνχλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά.     
 
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά (πνπ είλαη αξθεηά κεγάια γηα λα αληηιεθζνχλ 
ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ) βνεζνχληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο απψιεηαο θαη ηνπ 
πέλζνπο απφ ηηο ηειεηνπξγίεο, εληνχηνηο δελ πξέπεη λα εμαλαγθάδνληαη λα 
παξεπξεζνχλ φηαλ ηα ίδηα δελ ην ζέινπλ.  Τα παηδηά πνπ αηζζάλνληαη ηελ 
αλάγθε λα παξεπξεζνχλ ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εκπεηξία πνπ 
πξφθεηηαη λα βηψζνπλ.   
 
Η φιε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα επεμεγεζεί ζηα παηδηά απφ πξνεγνπκέλσο 
έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ην ηη ζα αθνινπζήζεη.  Οη ηειεηνπξγηθέο εθδειψζεηο 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν θιίκα θαη ηα παηδηά 
ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο 
πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ.     
 
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεηνπξγηψλ, ε ζηήξημε απφ αγαπεκέλα πξφζσπα 
(ελήιηθεο) είλαη απαξαίηεηε.  Τα παηδηά κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ 
ζεκαληηθνχο ελήιηθεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη λα ζηεξίδνληαη 
ζπλαηζζεκαηηθά.   
 
Η  έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε έληνλα ηξαπκαηηθέο ζθελέο (π.ρ. επαθή κε ην 
λεθξφ ζε πεξηπηψζεηο παξακφξθσζεο ή δηακειηζκνχ) είλαη αρξείαζηε θαη 
επψδπλε εκπεηξία.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
3. Οη πξώηεο ζηηγκέο κεηά από έλα ηξαπκαηηθό γεγνλόο 
    Γξάζεηο γηα ηηο πξώηεο κέξεο 

 

 
 
 
Οη πξψηεο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαιχπηνπλ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θάζε 
κνξθήο φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα αιιά θαη 
απψιεηεο ζε πξνζσπηθή βάζε, φπσο ζάλαηνο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζάλαηνο 
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Αληηκεησπίδσ άκεζα ηηο αγσλίεο θαη ην άγρνο  

 
Οη καζεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο, είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηηο 
εμσηεξηθέο επηδξάζεηο.  Γελ αληηιακβάλνληαη φια ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο 
απψιεηαο κε ηνλ ίδην ηξφπν.  Η έγθαηξε παξέκβαζε απνηειεί αλαγθαηφηεηα. 
Οη δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ βνήζεκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 
πξνζπάζεηα άκεζεο θαη γξήγνξεο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
κεηά απφ έλα ζνβαξφ γεγνλφο κε ηξαπκαηηθέο επηπηψζεηο ζε παηδηά θαη 
ελήιηθεο. 
 

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ γηα 
λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ρξεηάδεηαη 
πξσηαξρηθά λα ρεηξηζηνύλ νη ίδηνη ηα δηθά ηνπο 
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηθέο ηνπο αληηδξάζεηο πξνο ην 
ηξαπκαηηθό γεγνλόο.  Η θαηαλφεζε ηνπ πέλζνπο θαη ηεο 
απψιεηαο θαη  ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά 
γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο ζε ζηηγκέο θξίζεσλ.  

 Η αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 
ζθέςεσλ ησλ ελειίθσλ ζα ηνπο βνεζήζεη λα αληηιεθζνχλ ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπο ζηε ζηήξημε ησλ παηδηψλ ζην 
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Η  επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ  κε ηνπο εηδηθνχο (εθπαηδεπηηθνχο 
ςπρνιφγνπο) θαη ε ελεκέξσζε  γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην 
ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο παξαπνκπήο ζηηο 
ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο.  

 Η επεμήγεζε θαη ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ γηα ην ηη πξνβιέπεηαη 
λα αθνινπζήζεη ηηο ακέζσο επφκελεο κέξεο ζα θαζεζπράζεη 
ηπρφλ αγσλίεο θαη έλλνηεο. 

 Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ απψιεηεο ζεκαληηθψλ 
πξνζψπσλ (κεηέξα, παηέξαο) ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα 
γλσξίδνπλ ηη ζα αθνινπζήζεη, πνηνο ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηεο 
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θξνληίδαο ηνπο θαη κε πνην ηξφπν ζα ηνπο παξέρεηαη ε θξνληίδα 
ζην κέιινλ.  

  Γξαζηεξηφηεηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο 
(ηειεηνπξγηθέο εθδειψζεηο, ζπκβνιηζκνί), δπλαηφ λα 
πξνθαιέζνπλ επηπξφζζεην άγρνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
επεμεγεζνχλ ζηα παηδηά.  Η επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε κε ηα 
παηδηά θαη ηνπο γνλείο γηα ην ηη κπνξνχλ λα αλακέλνπλ ηηο 
ακέζσο επφκελεο ζηηγκέο κηαο θξίζεο ζα απαιχλεη ηα έληνλα 
ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα δξάζνπλ 
ζεξαπεπηηθά ζηε δηαδηθαζία επνχισζεο ησλ ηξαπκάησλ (π.ρ. 
άλακκα θεξηψλ, εθδειψζεηο ζηε κλήκε ησλ ζπκάησλ) . Οη 
ηειεηνπξγηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ  ρξεηάδεηαη λα 
είλαη ζχληνκεο θαη λα αλαπηχζζνληαη κε ηε βνήζεηα θαη 
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. 

 Σην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα  έρνπλ ηελ 
επθαηξία γηα νκαδηθή ή αηνκηθή ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ην 
ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.  Κάζε πξσηνβνπιία γηα ζπδήηεζε ηνπ 
ζέκαηνο ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππόςε ηε ζέζε ησλ 
γνληώλ, θπξίσο όπνπ ην παηδί εκπιέθεηαη άκεζα ζηα 
γεγνλόηα ή έρεη βηώζεη παιαηόηεξα ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 
θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισην.  Υξεηάδεηαη πάληα ε ελεκέξσζε 
θαη ε έγθξηζε ησλ γνληώλ πξνηνύ ην ζρνιείν αλαπηύμεη κηα 
πξσηνβνπιία αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ςπρνιόγνπο. 

 Η επαλαθνξά ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ζην ζρνιηθφ ρψξν ζε 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 
ζπλαηζζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  Η επαλαθνξά ηεο 
ξνπηίλαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη 
ζαλ πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ φζσλ έρνπλ ζπκβεί, γη΄ απηφ 
θαη ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην γεγνλφο ρξεηάδεηαη λα 
ηπγράλνπλ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. 

 Σπζηήλεηαη ε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο ζπλδέζκνπο 
γνλέσλ γηα αιιεινελεκέξσζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε 
ζέκαηα ρεηξηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο.  Η εκπινθή ησλ εηδηθψλ 
πηζαλφ  λα είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη απαξαίηεηε.   
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Ση λα αλακέλσ κεηά ην ηξαύκα 
Αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
 
Οη αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ ζην ηξαχκα εμαξηψληαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο.  Τα πξνζσπηθά βηψκαηα, ε εκπινθή ζην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ην 
κέγεζνο ηεο απψιεηαο, ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ε πνιηηηζκηθή 
ηνπ θνπιηνχξα, απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηελ απψιεηα.  Σε 
γεληθέο γξακκέο είλαη θπζηνινγηθφ θαη αλακελφκελν κεηά απφ έλα ηξαπκαηηθφ 
γεγνλφο λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  Σπλαηζζήκαηα 
ζπκνχ θαη ππεξδηέγεξζεο έρνπλ ζπρλά επηπηψζεηο ζηνπο καζεηέο γηαηί νη 
ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνί) αληηδξνχλ θάπνηε απξφβιεπηα αθνχ νη αληνρέο ηνπο 
είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζαθψο κεησκέλεο.  Σηελ πξνζπάζεηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα δηθά ηνπο θπζηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα ε θαζεκεξηλφηεηα 
θαίλεηαη δχζθνιε θαη ε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο ζην ζρνιηθφ 
ρψξν ρξεηάδεηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα θαη ςπρηθά απνζέκαηα.  Η 
ζπγθέληξσζε ειαηηψλεηαη θαη άιιεο ζθέςεηο θπξηαξρνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κέξαο.   
 
Σπρλά νη εθπαηδεπηηθνί αγσληνχλ θαη θνβνχληαη γηα ηηο απαληήζεηο πνπ 
θαινχληαη λα δψζνπλ ζηα δχζθνια εξσηήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο.  Οη θφβνη 
θαη ε αγσλία κεγεζχλνληαη ζηε ζθέςε φηη ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα 
μαλαζπκβνχλ θαη λα επαλαιεθζνχλ κε κεγαιχηεξε ίζσο έληαζε θαη δηάξθεηα.  
Σαλ απνηέιεζκα γίλνληαη ππεξεπαίζζεηνη θαη κπνξεί λα αληηδξνχλ κε θάπνηα 
ππεξβνιή ζηα εξεζίζκαηα πξνθαιψληαο επηπιένλ άγρνο ζηα παηδηά πνπ 
παξαθνινπζνχλ πξνζεθηηθά ηηο δηθέο ηνπο αληηδξάζεηο.  Τα ζπλαηζζήκαηα 
άγρνπο, έληαζεο, αγσλίαο θαη θφβνπ θπξηαξρνχλ ην ίδην έληνλα θαη ζηνπο 
ελήιηθεο δεκηνπξγψληαο ζπρλά αδηέμνδα θαη θξίζεηο.  Δίλαη γη΄ απηφ πηζαλφ λα 
παξνπζηαζηεί άξλεζε ηεο επψδπλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξνζπάζεηα 
απψζεζεο ησλ φζσλ έρνπλ ζπκβεί.  Πνιιέο θνξέο ε άξλεζε παξνπζηάδεηαη 
κε ηε κνξθή ηεο επηκνλήο φηη ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο δελ κπνξεί λα έρεη 
επεξεάζεη θαζφινπ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ίδηνπο. 
 
 
 
 

 
 



 22 

4.  Καηαζηξνθέο – Πώο ζπδεηώ κε ηα παηδηά  
 
Σε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ – θαηαζηξνθψλ, νη ελήιηθεο βξίζθνληαη ζηε δχζθνιε 
ζέζε λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο θαη λα  βνεζήζνπλ ζηελ  
αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ  άκπλαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπ γεγνλφηνο.   Οη ελήιηθεο, αθνχ ρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο 
ζπλαηζζήκαηα θαη μεπεξάζνπλ ην ζηάδην ηεο άξλεζεο, ηεο ζχγρπζεο θαη ηνπ 
παληθνχ, κπνξεί λα ζηεξίμνπλ ηα παηδηά γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο 
θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ απψιεηα θαη ηηο λέεο πξαγκαηηθφηεηέο ηεο.  
Αθνινπζνχλ εηζεγήζεηο γηα βαζηθέο πξαθηηθέο πνπ πηζαλφ λα βνεζήζνπλ εάλ 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 
παηδηνχ θαη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε νκάδαο.   
 

 Μελ ππνζέζεηε πσο ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ γηα ην ηξαπκαηηθφ 
γεγνλφο.  Τέηνηα γεγνλφηα απνηεινχλ θχξην ζέκα ζηα κέζα 
καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηα παηδηά ελεκεξψλνληαη ζρεδφλ 
ακέζσο ηηο πιείζηεο θνξέο. 

 Γεκηνπξγήζηε ζπλζήθεο δηαζεζηκφηεηαο θαη απνδνρήο. Η θαιή 
αθξφαζε ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ κπνξεί 
λα δψζεη ηελ επθαηξία λα αληηιεθζεί θάπνηνο ηηο ειιείςεηο θαη ηηο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ηελ 
πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ γεγνλφησλ. 

 Δλζαξξύλεηε ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ έθθξαζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ κέζα από ελαιιαθηηθέο δνκέο ηέρλεο, 
ινγνηερλίαο, κνπζηθήο, θαη άιιεο κε-ιεθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 

 Σηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο θινλίδεηαη θαη ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε  
γηα λα αηζζαλζνχλ μαλά αζθαιή. 

 Έλα θαηαθιπζκηθφ γεγνλφο εκπεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγήζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα κε θπξίαξρν ην ζπλαίζζεκα 
ηνπ θφβνπ.  Πέξα απφ ην θφβν θη άιια ζπλαηζζήκαηα (άγρνο, 
ζιίςε, πφλνο)  ζπλππάξρνπλ θαη κεγηζηνπνηνχληαη αλάινγα κε 
ηα βηψκαηα ηνπ θάζε παηδηνχ. Δλζαξξχλεηε ηα ζπλαηζζήκαηα 
απνδνρήο θαη ζηήξημεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο 
ηνπο  

 Η δηθή ζαο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο 
γηα ηα παηδηά θαη αλάινγα θαζεζπράδεη ή πξνθαιεί πεξηζζφηεξε 
αλαζηάησζε.  Η αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θπξίσο ε 
παξαηήξεζε ησλ δξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ζεκαληηθνχ 
ελήιηθα έρνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 
θιίκαηνο εξεκίαο θαη ειέγρνπ.  Παξνπζίαζε ησλ ζθέςεσλ θαη 
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ελήιηθα κε εξεκία θαη απηνέιεγρν 
εμππεξεηεί ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

 Γελ πηέδνπκε ηα παηδηά λα εθθξαζηνύλ αιιά δεκηνπξγνύκε 
ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ έηζη ώζηε 
λα αηζζαλζνύλ έηνηκα λα εθθξαζηνύλ.  Οη απαληήζεηο πνπ 
δίδνληαη είλαη εληόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ρσξίο λα 
εκπεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη άζθνπεο, κε νπζηαζηηθέο 
αλαθνξέο. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ην 
γεγνλφο θαη λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη αγσλίεο ηνπο.  Κάζε ζπδήηεζε 
ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη άκεζα θαη 
πξνζσπηθά ζην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη λα ζέβεηαη ηνλ πξνζσπηθφ πφλν θαη 
πέλζνο θάζε καζεηή.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε 
ησλ γνληψλ θαη ε έγθξηζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηε ζπδήηεζε, 
θπξίσο φηλ ηα παηδηά εκπιέθνληαη άκεζα ζηα γεγνλφηα.  Η επηινγή ελφο 
παηδηνχ λα κε ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπδήηεζε ή λα παξακέλεη απιφο αθξναηήο 
πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
 

 Δλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Φξεζηκνπνηείηε ήξεκν θαη ειεγρφκελν ηφλν θσλήο θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο  

 Καζεζπράζηε ηα παηδηά θαη δηαβεβαηψζηε ηα γηα ηελ πξνζσπηθή 
ηνπο αζθάιεηα κέζα απφ ζπδήηεζε 

 Δλζαξξχλεηε πξάμεηο αιιεινυπνζηήξημεο θαη αιιεινβνήζεηαο 

 Μελ πξνζπαζείηε λα δώζεηε απαληήζεηο ζε θάζε εξώηεκα 
αιιά δεκηνπξγήζηε ην θαηάιιειν θιίκα θαη επθαηξίεο γηα 
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

 
Οη καζεηέο κπνξεί λα αλαθέξνπλ ηηο έγλνηεο θαη αγσλίεο ηνπο εθθξάδνληαο  
θαη ιεθηηθνπνηψληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  Σθέςεηο φπσο νη 
παξαθάησ κπνξεί λα αλαθεξζνχλ θαη λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. 
 

 Γηαηί λα ζπκβεί απηφ; 

 Φνβάκαη 

 Γελ κπνξψ λα ην πηζηέςσ 

 Γελ έρεη λφεκα θαη ινγηθή απηφ πνπ έρεη ζπκβεί 

 Αηζζάλνκαη απφγλσζε 

 Φνβάκαη φηη ζα επαλαιεθζεί 

 Φνβάκαη γηα κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ 
 
Μηα ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ 
ηξφπσλ αληίδξαζεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ.  Μηα 
ζπδήηεζε κπνξεί επηπιένλ λα  βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηιεθζεί πνηα 
απφ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηεξεο δπζθνιίεο θαη ρξήδνπλ 
εμεηδηθεπκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαπνκπήο ζε εηδηθνχο. 
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5. Οδεγόο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 
Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ 
ειηθία, ηα πξνεγνχκελα βηψκαηά ηνπο θαη ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζην 
ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.  Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θνηλέο αληηδξάζεηο ζε φια ηα 
παηδηά ζε ζηηγκέο θξίζεσλ.  Απηέο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο 
ειέγρνπ θαη ηεο βίαηεο  δηαθνπήο ηεο ζηαζεξφηεηαο.  
 
Δμ νξηζκνχ, νη θαηαζηξνθέο θαη ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δεκηνπξγνχλ 
ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο θαη άγρνπο αθνχ αθαηξνχλ απφ ην άηνκν ηνλ έιεγρν 
ηεο δσήο ηνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε δεδνκέλεο ζηηγκέο.  Τν ζπλαίζζεκα φηη 
ηα γεγνλφηα βξίζθνληαη  εθηφο ειέγρνπ θαη  νη θαηαζηάζεηο νδεγνχληαη απφ 
εμσγελή αίηηα δεκηνπξγεί  έληνλν άγρνο θαη πξνθαιεί παληθφ.   
 
Οη θαηαζηξνθέο δηαηαξάζζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη πξνθαινχλ γεληθή 
αζηάζεηα.  Η δηαθνπή ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ε αζηάζεηα πνπ πξνθαιείηαη 
απφ έλα θαηαθιπζκηθφ γεγνλφο δεκηνπξγεί έληνλα απεηιεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ηφζν ζηνπο ελήιηθεο φζν θαη ζηα παηδηά. Τν αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη 
ηνπ ειέγρνπ δηαθφπηεηαη βίαηα θαη απφηνκα θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αζηάζεηαο 
θαη απεηιήο κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.   
 
Οη άκεζεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο θξίζεηο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ έληνλν 
θφβν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα.  Αλεζπρνχλ ππεξβνιηθά  γηα ην ηη  
πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζηνπο ίδηνπο κεηά απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.  Απαηηείηαη 
επαλαιακβαλφκελε επηβεβαίσζε απφ ζεκαληηθνχο ελήιηθεο γηα ηε δηθή ηνπο 
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ γεγνλφηνο. 
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πρλέο Αληηδξάζεηο Άγρνπο 
 
Παηδηά 
 
Δπηζεηηθφηεηα, ζπκφο, ππεξθηλεηηθφηεηα, επεξεζηζηφηεηα, ζρνιηθή θνβία, 
έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, θνηλσληθή απφζπξζε, δηαηαξαρέο χπλνπ θαη 
δηαηξνθήο.  
 
Έθεβνη 
 
Σρνιηθή απνηπρία, νξγαληθά πξνβιήκαηα (θεθαιαιγίεο, πφλνη ζην ζηνκάρη), 
θνηλσληθή απφζπξζε, δηαηαξαρέο χπλνπ θαη θαγεηνχ, επεξεζηζηφηεηα, 
απάζεηα, λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, βίαηε ζπκπεξηθνξά. 
 
Πνιύ ζπρλά νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ραξαθηεξίδνληαη από 
γεληθόηεξε παιηλδξόκεζε.  Παξνπζηάδεηαη ηάζε γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ κηθξόηεξεο ειηθίεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 
(θνηλσληθνπνίεζε, κάζεζε).  ε κεγαιύηεξεο ειηθίεο (11-18 ρξνλώλ), 
παξαηεξείηαη πηζαλή πξνζπάζεηα αλάιεςεο ηνπ ξόινπ ηνπ λεθξνύ 
αηόκνπ από ην παηδί (π.ρ. ζπρλά παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα αλάιεςεο 
ηνπ κεηξηθνύ ξόινπ από ην λεαξό θνξίηζη πνπ έρεη ράζεη ηε κεηέξα 
ηνπ).     
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6. Οδεγόο γηα ηνπο γνλείο 

 
Δπεμεγήζηε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζηα παηδηά ζαο κε ζαθήλεηα θαη μεθάζαξα 
(ρσξίο ππεξβνιηθφ ζπλαηζζεκαηηζκφ) ρξεζηκνπνηψληαο ιεμηιφγην 
πξνζαξκνζκέλν ζην επίπεδν αληίιεςεο ηνπ θάζε παηδηνχ.  Αλαθεξζείηε κε 
αθξίβεηα ζηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί έηζη ψζηε ην παηδί λα κπνξέζεη λα 
ζαο εκπηζηεπζεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη ηα φζα έρνπλ ζπκβεί.  
Μελ επεθηαζείηε ζε ππεξβνιηθέο  θαη αρξείαζηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ γεγνλφηνο 
θαη κελ παξαζέζεηε ζηα παηδηά πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ απηέο πνπ 
κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα δηαρεηξηζζνχλ (λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 
ειηθηαθά).  Πεξηνξίζηε ηελ  παξαθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ φπσο 
θαιχπηνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο.  Δπαλαιακβαλφκελε θαη ππεξβνιηθή 
έθζεζε ζηα γεγνλφηα φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο κπνξεί 
λα εληείλεη ηα ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη άγρνπο θαη  λα δεκηνπξγήζεη 
αδηέμνδα ζηα παηδηά. 
 
Δπεμεγήζηε ηα φζα έρνπλ ζπκβεί κέζα απφ ην πξνζσπηθφ ζαο ζχζηεκα 
αμηψλ θαη πίζηεο.  Τα δεδνκέλα ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο κπνξεί λα 
πεξηγξαθνχλ απφ ηνπο ελήιηθεο αιιά ε επεμήγεζε ηνπο, (ηα «γηαηί» ησλ 
παηδηψλ) κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ην ζχζηεκα αμηψλ θαη αξρψλ ηεο θάζε 
νηθνγέλεηαο.     
 
Σε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ θνβίεο θαη αηζζάλνληαη 
ηδηαίηεξα αλαζθαιή, δηαβεβαηψζηε ηα γηα ηε δηθή ζαο πξνζηαζία θαη ζηήξημε.  
Καζεζπράζηε ηηο αγσλίεο ηνπο θαη δψζηε αξθεηφ ρξφλν ζηα παηδηά λα 
ρεηξηζηνχλ ην θφβν θαη ηνλ παληθφ πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηα γεγνλφηα.  
Παξακείλεηε θνληά ζηα παηδηά (ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά) ακέζσο κεηά 
ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.  Η επαλαθνξά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο ξνπηίλαο 
ζπληειεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλαζθάιεηαο. 
 
Δάλ έλαο γνληφο ή έλαο εθπαηδεπηηθφο δπζθνιεχεηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 
αληεπεμέιζεη ζην κέγεζνο ησλ γεγνλφησλ, ηα παηδηά  πνιχ πηζαλφ λα 
αληηκεησπίζνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο ζην ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  
Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζηα γεγνλφηα είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλεο θαη παξφκνηεο κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνληψλ ή ησλ ζεκαληηθψλ 
άιισλ ζηε δσή ηνπο.  Γνλείο πνπ αληηδξνχλ κε ςπρξαηκία θαη εξεκία έρνπλ  
ζπλήζσο παηδηά πνπ αληηδξνχλ επίζεο ςχρξαηκα θαη κπνξνχλ λα 
δηαρεηξηζηνχλ ην πέλζνο κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  
 
Τν ζεκαληηθφηεξν πνπ έλαο γνληφο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην παηδί ηνπ κεηά 
απφ έλα έληνλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο είλαη λα αθνχζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  Η ζηήξημε θαη ε ελζάξξπλζε πνπ νη γνλείο παξέρνπλ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ην παηδί.  Η ακεζφηεηα θαη ε παξνρή βνήζεηαο, 
αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε δηαδηθαζία επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο 
κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, ζα εληζρχζνπλ ην παηδί ή ηνλ έθεβν λα 
πξνζαξκνζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ. 
 
Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά ζαο λα εθθξάδνληαη θαη λα ιεθηηθνπνηνχλ ηηο ζθέςεηο 
θαη ηηο αγσλίεο ηνπο.  Απνθχγεηε ηελ θξηηηθή ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 
εθθξάζνπλ απηά πνπ αηζζάλνληαη.  Σηαδηαθά βνεζήζηε ηα παηδηά λα 
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επαλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαζνδεγψληαο ηα λα αλαιακβάλνπλ 
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο φηαλ βέβαηα αηζζαλζνχλ 
έηνηκα λα ην πξάμνπλ.   
 
Ση παξαηεξώ ζην παηδί κνπ 
 
Κάζε θαηλνχξηα ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπηχζζεηαη ή θάζε αιιαγή ζηε 
ζπκπεξηθνξά κπνξεί έκκεζα ή άκεζα λα ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
παηδηνχ πξνο ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ έρεη βηψζεη.  Οη πην ζπρλέο 
αληηδξάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα παηδηά ζε αλαπάληερα ηξαπκαηηθά 
γεγνλφηα είλαη: 
 

 Δπαλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

 Απάζεηα, ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα 

 Σπλαηζζεκαηηθή απφζπξζε θαη απνκφλσζε 

 Δθηάιηεο, δπζθνιίεο ζηνλ χπλν 

 Πξνβιήκαηα απνρσξηζκνχ 

 Παιηλδξφκεζε 
 
Σηα πιείζηα παηδηά ν βαζκφο θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ κεηψλεηαη 
κέζα ζε κεξηθέο εβδνκάδεο. Δληνχηνηο, θάπνηα παηδηά θαη έθεβνη ζπλερίδνπλ 
λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 
απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαη ε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη πξνζαξκνγή.  Σε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ε ζπκβνπιή ελφο ζπκβνχινπ θαη ε εκπινθή 
εηδηθνχ (ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ) έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη θαιχηεξεο 
παξεκβάζεηο γηα λα ζηεξηρζεί ην παηδί.   
 
Παξά ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ην ζάλαην κε δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο, εληνχηνηο ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πξνζαξκνγή ζηα γεγνλφηα θαη 
ηειηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πέλζνπο.  Οη ελδείμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 
ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζπδεηά γηα ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο θαη λα 
κνηξάδεηαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε άιινπο, λα 
δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηε ζύλδεζή ηνπο 
κε ην ηξαύκα, λα απνθαηαζηήζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη λα κπνξεί 
λα θνηλσληθνπνηεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη παξαγσγηθά.   
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Σα παξαθάησ απνηεινύλ βαζηθέο δξάζεηο κε ζηόρν ηελ παξνρή 
θαηάιιειεο βνήζεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη 
αληηκέησπνη κε ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ  θαη ηεο απώιεηαο: 
 

☼ Δπηηξέςηε ηνπο ην δηθαίσκα λα πελζήζνπλ 
Παξακείλεηε θαινί αθξναηέο  
 

☼ Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηελ απψιεηα 

 
☼ Δπεμεγήζηε ην ζάλαην ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο αλάινγεο κε 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ 
 
☼ Δλζαξξχλεηε ην παηδί λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο, ηηο αγσλίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ 
 
☼ Απαληάηε κε εηιηθξίλεηα θάζε εξψηεζε πνπ ζαο ζέηνπλ ηα παηδηά  

 
 
ηελ πξνζπάζεηα παξνρήο ζηήξημεο θαη πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο 
θαη πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ ζηα λέα δεδνκέλα βεβαησζείηε όηη:  
 

 ☼ Τν γεληθφηεξν θιίκα ζην άκεζν πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί 
ζπλζήθεο  αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηα παηδηά 

  
   ☼ Έρεηε επεμεξγαζηεί ηα δηθά ζαο ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο 
   κπξνζηά ζηελ απψιεηα 
 

 ☼     Η ζπκπεξηθνξά θαη νη δξάζεηο ζαο απνηεινχλ πγηή πξφηππα 
      γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο   
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