“Πώσ να κρυφτείσ από τα παιδιά;
Έτςι κι αλλιώσ τα ξζρουν όλα!”

Παιδικι Ηλικία και Ελλθνικι Κρίςθ.

Η ςφγχρονθ κοινωνικι και οικονομικι κρίςθ επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ
ςτο βιοτικό επίπεδο και τθν κακθμερινότθτα τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ. Επιδρά όμωσ
καταλυτικά και ςτθν ψυχικι υγεία των ανκρϊπων και των παιδιϊν. Το γενικευμζνο
αίςκθμα αβεβαιότθτασ και αναςφάλειασ τθσ εποχισ μασ επθρεάηει καίρια τισ
κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ των ενθλίκων. Διαμορφϊνεται ζτςι ζνα αρνθτικό περιβάλλον
για τθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ τθσ ευπακζςτερθσ των κοινωνικϊν ομάδων,
που είναι τα παιδιά και οι νζοι.
Η κρίςθ δείχνει να επθρεάηει τθν ψυχικι υγεία των νζων με δφο
αλλθλοτροφοδοτοφμενουσ τρόπουσ. Πρϊτον εξαςκενεί τουσ προςτατευτικοφσ
παράγοντεσ, που ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ και τθ διατιρθςι τθσ ψυχικισ
ανκεκτικότθτασ, και δεφτερον ενιςχφει και αυξάνει τουσ παράγοντεσ κινδφνου για τθν
εμφάνιςθ ψυχικϊν διαταραχϊν.
Κακθμερινζσ εικόνεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, όπωσ θ εργαςιακι
αναςφάλεια, θ ειςοδθματικι αβεβαιότθτα, θ ανεργία, οι ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ, θ
υπερχρζωςθ νοικοκυριϊν, οι άςτεγοι, θ αφξθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, θ
φτωχοποίθςθ, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ευπακϊν ομάδων… προκαλοφν κυμό,
απόγνωςθ, κλίψθ κι αυξάνουν τθν ψυχιατρικι νοςθρότθτα.
Η κοινωνία λοιπόν βρίςκεται ςε κρίςθ, και θ οικογζνεια, ωσ φορζασ τθσ
διαταραχισ, αποςτακεροποιείται και χάνει τθ λειτουργικότθτά τθσ με τρόπο επϊδυνο.
Οι κακθμερινζσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ δθμιουργοφν εντάςεισ ςε
ενδοοικογενειακό επίπεδο και ανατροφοδοτοφν τθν αναςφάλεια και τθν απόγνωςθ.
Τα παιδιά αφουγκράηονται τθν προβλθματικι τθσ εποχισ μασ και
επθρεάηονται ςθμαντικά, κακϊσ δε ηουν ςε μία μαγικι γυάλα. Τα βαςικά οικονομικά,
κοινωνικά, αλλά και ψυχικά παράγωγα τθσ κρίςθσ, φαντάηουν απειλθτικά ςτα παιδικά
μάτια. Σιωπθλά ςυναιςκιματα οδφνθσ, οργισ, αδιεξόδου, εγκατάλειψθσ, ακόμα και
κατάκλιψθσ, ςυχνά αντικακιςτοφν τθ ηωντάνια, το κζφι, τθ χαρά των νζων ανκρϊπων.
Είναι ανζφικτο να απομονϊςουμε τα παιδιά από τθν πραγματικότθτα, ϊςτε να μθ
βλζπουν τισ δυςκολίεσ. Ακόμθ κι αν ςτθ δικι τουσ οικογζνεια δεν υφίςτανται ςοβαρά
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προβλιματα, τα παιδιά και οι νζοι απορροφοφν και ειςπράττουν το ψυχολογικό κλίμα
τθσ κοινωνίασ.
Τα ΜΜΕ μεταδίδουν, δίχωσ μζτρο, μθνφματα γεμάτα φόβο και άγχοσ.
Εικόνεσ
εξακλίωςθσ,
κατακλιπτικισ
ςυμπεριφοράσ,
αυτό-παραίτθςθσ,
αυτοκαταςτροφικότθτασ, αυτό-λφπθςθσ, απόγνωςθσ κι αδιεξόδου βομβαρδίηουν
μικροφσ και μεγάλουσ. Αντιςτρόφωσ θ αποφαςιςτικότθτα, θ δφναμθ, θ αλλθλεγγφθ, θ
ηωντάνια… ωσ ςυνειδθτι ςτάςθ ηωισ απουςιάηουν παντελϊσ από τα τθλεοπτικά
προγράμματα. Οι νζοι άνκρωποι δεν πλθγϊνονται μόνο από τα δυςάρεςτα γεγονότα,
αλλά δευτερογενϊσ κι από τθν επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ ςτθν τθλεκζαςθ αυτϊν των
γεγονότων.
Τα παιδιά βιϊνουν τθν οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ ςε μια ευαίςκθτθ
θλικία, όπου διαπραγματεφονται ηθτιματα καταλυτικισ ςθμαςίασ για το μζλλον, όπωσ
τθν ψυχολογικι τουσ ιδιοςυγκραςία, τθν κοινωνικι τουσ ωρίμανςθ, τθ διαμόρφωςθ
του χαρακτιρα τουσ, τθν κοςμοκεωρία τουσ... Το πϊσ όμωσ κα καταγραφεί θ κρίςθ ςτα
μάτια των νζων ζγκειται ςτο πϊσ εμείσ, ωσ γονείσ, κα τθν κακρεφτίςουμε ςε εκείνουσ.
Ο τρόποσ δθλαδι που οι γονείσ βιϊνουμε τθν κρίςθ ζχει αντίκτυπο ςτα παιδιά, κακϊσ
οι γονείσ αποτελοφν τα κφρια πρότυπα μίμθςθσ και ταφτιςθσ.
Συμπεραςματικά θ κρίςθ παφει να είναι μόνο οικονομικό ι κοινωνικό
φαινόμενο και αποκτά υπαρξιακό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια θ ςφγχρονθ ελλθνικι
κρίςθ, μζςα από τισ διαςπάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, από τα προβλιματα, τισ
εντάςεισ και τα διλιμματα, που αντιμετωπίηουμε όλοι, αναγκαςτικά ζρχεται να αγγίξει
υπαρξιακζσ πτυχζσ τθσ ηωισ. Μόνο υπό αυτό το πρίςμα οφείλουμε να ςυηθτιςουμε τθ
ραγδαία ζξαρςθ ςτθν παιδικι και νεανικι θλικία κρίςεων πανικοφ, αγχωδϊν
διαταραχϊν, ψυχοςωματικϊν εκδθλϊςεων (πονοκζφαλοι, δφςπνοια, ταχυκαρδία,
ηαλάδα, λιποκυμίεσ, ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ, μείωςθ επίδοςθσ ςτο ςχολείο),
κατακλιπτικϊν ι αυτοκαταςτροφικϊν ςυμπεριφορϊν (κατάχρθςθ αλκοόλ και
ναρκωτικϊν, αυτοκτονίεσ).

Πώσ μιλάμε για τθν κρίςθ;
1. «Καταςτρεφόμαςτε…».
Οφείλουμε να είμαςτε εξαιρετικά προςεκτικοί και να μθν εκςτομίηουμε
εκφράςεισ, που προκαλοφν φόβο ι πανικό ςτα παιδιά. Κουβζντεσ, όπωσ «κα
πεινάςουμε», «κα πτωχεφςουμε», «κα μασ πάρουν το ςπίτι», «καταςτρεφόμαςτε»…
που ζνασ ενιλικοσ χρθςιμοποιεί ςε ςτιγμζσ απαιςιοδοξίασ ι ςυναιςκθματικισ πίεςθσ,
ερμθνεφονται καταςτροφικά από τα παιδιά και καταγράφονται επϊδυνα ςτθ ςκζψθ
τουσ.
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2. «Αυτά τα κζματα δεν είναι για τα παιδιά…».
Ενθμερϊνουμε τα παιδιά με ειλικρίνεια και ευκφτθτα, αναλόγωσ τθν θλικία και
το νοθτικό τουσ δυναμικό, για τθν οικογενειακι κατάςταςθ και αποφεφγουμε τθν
ανεξζλεγκτθ παροχι πλθροφοριϊν από τα ΜΜΕ. Παραδεχόμαςτε ότι αιςκανόμαςτε
οικονομικι πίεςθ, ότι ζχουμε αγωνία για το μζλλον, ότι είμαςτε κυμωμζνοι για τισ
εξελίξεισ… Απαντάμε με ρεαλιςτικό τρόπο ςτα ερωτιματα των παιδιϊν, δίχωσ να
καταφεφγουμε, οφτε ςε καταςτροφολογίεσ ι ςε πανικό, αλλά και δίχωσ να
ωραιοποιοφμε ι αποκρφπτουμε βαςικζσ αλικειεσ. Τα παιδιά ζχουν ανάγκθ να
αιςκάνονται ότι οι γονείσ τουσ ζχουν τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ κι ότι μποροφν να
ςτθριχκοφν ςτισ δυνάμεισ και ςτθν προςταςία τουσ. Η ελλιπισ ενθμζρωςθ και θ
απόκρυψθ τθσ αλικειασ κακιςτοφν τθν κάκε απειλι μεγαλφτερθ και διογκϊνουν το
ακόρυβο άγχοσ. Οι ςτίχοι «Πϊσ να κρυφτείσ από τα παιδιά; Έτςι και αλλιϊσ τα ξζρουν
όλα.» κακίςτανται εξαιρετικά επίκαιροι !
3. «Ο μπαμπάσ φαίνεται δυςτυχιςμζνοσ…».
Η επικοινωνία του ηεφγουσ αναφορικά με τα προβλιματα, ςκόπιμο είναι να μθν
γίνεται ςτακερά ενϊπιον των παιδιϊν. Οι γονείσ είμαςτε θ πθγι τθσ ςυναιςκθματικισ
αςφάλειασ για τα παιδιά. Αν μασ βλζπουν ςυνεχϊσ πιεςμζνουσ, εριςτικοφσ,
πανικόβλθτουσ… τα κάνουμε πιο ευάλωτα ςε απροςδιόριςτουσ κινδφνουσ και ςε
άγνωςτουσ εχκροφσ. Επιπλζον ενδζχεται τα παιδιά να εκλαμβάνουν τουσ εαυτοφσ τουσ,
ωσ υπεφκυνουσ για τθν κρίςθ ι ωσ υπεφκυνουσ, να αναηθτιςουν τθ λφςθ των
οικογενειακϊν δυςκολιϊν. Μετατρζπονται ζτςι οι νζοι ςε υπεργονείσ, που καλοφνται
να φροντίςουν εκείνοι τουσ γονείσ τουσ κι όχι το αντίςτροφο, όπωσ είναι το εφλογο.
Νιϊκουν ενοχζσ κι αναλαμβάνουν ευκφνεσ ενθλίκων.
Δεν αποκρφπτουμε λοιπόν τθν αλικεια και επιδεικνφουμε ψυχραιμία. «Έχουμε
αγωνία με τθ μαμά για τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν, αλλά το διαχειριηόμαςτε και κα
βροφμε κάποια λφςθ. Εςφ δε φταισ και δε χρειάηεται να ανθςυχείσ». Τα παιδιά πρζπει
κι ζχουν δικαίωμα να γνωρίηουν και να ςυμμετζχουν ςτα οικογενειακά ηθτιματα. Δικι
μασ όμωσ υποχρζωςθ είναι και να διαςφαλίςουμε ότι μποροφν, παρϋ όλα αυτά, να
ςυνεχίςουν να αιςκάνονται ότι είναι παιδιά και να ηουν, ωσ παιδιά.
4. «Τα παρατάω, δεν ζχει νόθμα να προςπακιςω!».
Η ςφγχρονθ κρίςθ επιβάλλει πλιρθ κινθτοποίθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
εξεφρεςθσ περιςςότερων λφςεων και τθν αποφυγι απελπιςίασ μπροςτά ςε αδιζξοδα.
Αναηθτείται δθλαδι μία ψυχικι ανκεκτικότθτα και μία προςπάκεια να καταςτοφμε πιο
μεγάλοι και δυνατοί από τα προβλιματά μασ. Η κετικι νοθματοδότθςθ χαρίηει δφναμθ
και δθμιουργεί νζεσ διεξόδουσ. Η υιοκζτθςθ από τουσ γονείσ μίασ ςτάςθσ
εγκατάλειψθσ και παραίτθςθσ μεταφζρει ςτθ νζα γενιά το μινυμα τθσ ματαίωςθσ. Αν
δϊςουμε προσ τα παιδιά μασ το πρότυπο τθσ εγκατάλειψθσ καταςτρζφουμε τθ
ηωντάνια και τον ενκουςιαςμό τουσ και τα προτρζπουμε όχι να ονειρεφονται, αλλά να
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αποςφρονται. Ο νζοσ που αυκόρμθτα μασ λζει: «Γιατί να διαβάςω και να κουραςτϊ,
αφοφ άνεργοσ κα καταλιξω!» δείχνει να μθν ζχει ςτοιχειϊδθ επιμονι και να
εγκλωβίηεται ςε αρνθτικζσ προφθτείεσ. Ομοίωσ θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα: «Τι δουλειά
κα κάνεισ, όταν ενθλικιωκείσ;» «Τίποτα!» κρφβει ζναν νζο άνκρωπο που κα
δυςκολευτεί να αντζξει τισ δυςχζρειεσ και τισ ματαιϊςεισ τθσ κακθμερινότθτάσ του.
Στθ ςφγχρονθ κοινωνικι πραγματικότθτα προβάλλεται, ωσ ςτάςθ ηωισ, θ
αποφυγι του κόπου και θ επιδίωξθ του εφκολου. Ενάντια ςε όλα αυτά, προτείνεται να
μεταφζρουμε ςτουσ νζουσ μία κετικι νοθματοδότθςθ τθσ ηωισ και των δυςκολιϊν,
που θ κρίςθ αναδεικνφει, προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε ψυχικι ανκεκτικότθτα και
ευθμερία για όλουσ.
5. «Μασ αδικοφν!»
Οι νζοι ζχουν πλιρθ ςυναίςκθςθ και αντιλαμβάνονται τθ ςφγχρονθ κοινωνικι
αδικία και τθ διαςτρζβλωςθ του αυτονόθτου. Τα ςφγχρονα ΜΜΕ ςκοπίμωσ
τροφοδοτοφν τθ ςτοχοποίθςθ κοινωνικϊν ομάδων και εκνϊν. Αποκρφπτουν τθν
ατιμωρθςία και ωραιοποιοφν τθν κοινωνικι εξακλίωςθ. Ο φυςιολογικόσ νεανικόσ
κυμόσ μπορεί να μετατραπεί, μζςω τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου, ςε δθμιουργικι
δφναμθ και ςε ιςχυρό κίνθτρο για αλλαγι κι όχι ςε καταςτροφικι εκδικθτικι
ςυμπεριφορά. Ζχουμε χρζοσ, ωσ γονείσ, να μεγαλϊςουμε παιδιά που δε μιςοφν.
Οφείλουμε, ςυνεπϊσ, να δθμιουργιςουμε ζνα οικογενειακό μικροκλίμα γεμάτο αξίεσ,
όπωσ θ αλλθλεγγφθ, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, θ ςυγχϊρεςθ… και να αντιςτακοφμε ςε
διαςπαςτικζσ προςπάκειεσ αποπροςανατολιςμοφ των νζων.
6. «Πνευματικζσ αξίεσ».
Η πνευματικι ηωι μπορεί να αποτελζςει καταλυτικι απάντθςθ ςτισ
δυςλειτουργίεσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κρίςθσ. Τα παιδιά, που μεγαλϊνουν μζςα ςε
πνευματικζσ αξίεσ, δείχνουν να διακζτουν περιςςότερθ αντοχι ςτισ δυςχζρειεσ και
περιςςότερθ δυναμικι ςτισ προκλιςεισ. Πνευματικζσ αξίεσ, όπωσ θ αγάπθ, θ μθ βία, θ
αλλθλεγγφθ ςτον ςυνάνκρωπο, θ ςυγχϊρεςθ, θ ςυνεργαςία για το κοινό καλό, θ
εςωτερικι δφναμθ, θ αναηιτθςθ τθσ ελευκερίασ… αποτελοφν ιςχυροφσ αμυντικοφσ
μθχανιςμοφσ για κάκε οικογζνεια και πθγι δφναμθσ. Το βίωμα τθσ εςωτερικισ
πνευματικισ διεργαςίασ μασ μαρτυρά ότι δεν είμαςτε τα προβλιματά μασ, οφτε θ
κρίςθ μασ, αλλά κάτι πολφ καλφτερο.

«θ ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που διπλαςιάηεται, όταν το
μοιράηεςαι»
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Οι Κινζηοι χρθςιμοποιοφν για τθν ζννοια τθσ κρίςθσ ακριβϊσ το ίδιο ιδεόγραμμα
που χρθςιμοποιοφν για τθν ζννοια τθσ ευκαιρίασ. Τόςο από ςυμβολικι, όςο και από
πραγματικι ςκοπιά, αυτι θ ταφτιςθ είναι απόλυτα αλθκινι.
Αυτό που κανείσ δεν μπορεί να μασ αφαιρζςει και αφορά τθ δικι μασ
ελευκερία, είναι θ ςτάςθ που κα κρατιςουμε και το πϊσ κα αντιμετωπίςουμε τισ
όποιεσ δυςκολίεσ. Με άλλα λόγια τισ δυςκολίεσ μασ δεν μποροφμε να τισ επιλζξουμε,
τθν επιλογι τθσ ςτάςθσ όμωσ που κα κρατιςουμε, ωσ προσ αυτζσ, μποροφμε να τθν
επιλζγουμε μόνο εμείσ.
Η ελλθνικι κοινωνία ςιγά - ςιγά ανακτά τα ξεχαςμζνα ανακλαςτικά τθσ
αλλθλεγγφθσ, τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ προτεραιότθτασ ςτθν αξία του «κοινοφ
καλοφ». Το πιο ιςχυρό αντίδοτο ςτθν κρίςθ είναι να διδάξουμε ςτα παιδιά το ςεβαςμό
ςτθν αξία του ανκρϊπου. Ασ τουσ μιλιςουμε για αλλθλεγγφθ, κοινωνικι προςφορά και
αλλθλο-υποςτιριξθ, προκειμζνου να μθν καταρρακωκεί θ εμπιςτοςφνθ τουσ ςτον
ανκρϊπινο παράγοντα. Αυτό κα τα κάνει να νιϊςουν πιο αςφαλι και πιο δυνατά.
Άλλωςτε «θ ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που διπλαςιάηεται, όταν το μοιράηεςαι»
(Σβάιτςερ).

Δθμιτρθσ Κοφκθσ
Παιδοψυχολόγοσ - Ψυχοθεραπευτήσ
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