Το υοπσίο σοτ υπονσιςσή
Ειςαγψγή
Έυξσμε δει έχπ ςώοα όςι η άμξια επηοεάζει ςξμ άμθοχπξ πξσ πάρυει ρε πξλλά επίπεδα,
καθώπ εκςόπ από ςη γμχρςική έκπςχρη, ρσμξδεύεςαι από μειχμέμη λειςξσογικόςηςα και
ποξβλήμαςα ρςη ρσμπεοιτξοά. Δκςόπ όμχπ από ςξ ποόρχπξ με άμξια, πάρυει και
ξλόκληοη η ξικξγέμειά ςξσ, καθώπ η άμξια επηοεάζει ρε πξλλξύπ ςξμείπ και ςξ
τοξμςιρςή.
Σςημ εμόςηςα ασςή θα αματεοθξύμε ρςιπ ρχμαςικέπ, ρσμαιρθημαςικέπ και ξικξμξμικέπ
επιπςώρειπ πξσ επιτέοει ρςη ζχή ςξσ ξικξγεμειακξύ τοξμςιρςή η τοξμςίδα εμόπ
αμθοώπξσ με άμξια. Δπίρηπ, θα αματεοθξύμε ρςιπ δσρκξλίεπ και ςα πιξ ειδικά
ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζει ξ έμμιρθξπ τοξμςιρςήπ, καθώπ και ρε ςοόπξσπ
αμςιμεςώπιρηπ ποξκειμέμξσ μα μειχθεί η επιβάοσμρη και μα βελςιχθεί η πξιόςηςα ςηπ
ζχήπ ςξσ.

Φπονσιςσήρ
Ο τοξμςιρςήπ (caregiver) είμαι έμα άςξμξ (μέλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ, ςξσ τιλικξύ
πεοιβάλλξμςξπ ή επαγγελμαςίαπ) πξσ βξηθά ρε ςακςική ή καθημεοιμή βάρη έμαμ αρθεμή
με άμξια και τοξμςίζει για ςημ κάλσφη ςημ αμαγκώμ ςξσ και ςημ άμεςη και αρταλή
διαβίχρή ςξσ. Σςη διεθμή βιβλιξγοατία ξι τοξμςιρςέπ διακοίμξμςαι ρε ξικξγεμειακξύπ
και έμμιρθξσπ τοξμςιρςέπ. Οι ξικξγεμειακξί τοξμςιρςέπ είμαι ρύζσγξι, παιδιά ή κάπξιξπ
άλλξπ ρσγγεμήπ ή τίλξπ, πξσ έυει μια ποξρχπική ρυέρη με ςξμ άμθοχπξ πξσ πάρυει από
άμξια, και ςξσ ποξρτέοει βξήθεια ρε όλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ υχοίπ μα
πληοώμεςαι. Οι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ από ςημ άλλη πλεσοά αμαλαμβάμξσμ ρε ςακςική
βάρη ςη τοξμςίδα ςξσ αμθοώπξσ πξσ πάρυει και πληοώμξμςαι για ςη βξήθεια πξσ
παοέυξσμ.

Το υοπσίο σοτ υπονσιςσή
Η πλειξμόςηςα ςχμ αμθοώπχμ πξσ πάρυξσμ μέμξσμ ρςξ ίδιξ ρπίςι με ςξσπ ρσγγεμείπ ςξσπ
και εκείμξι αμαλαμβάμξσμ ςιπ σπξυοεώρειπ ςηπ τοξμςίδαπ ςξσπ. Σςημ Δλλάδα η αμάληφη
ςξσ οόλξσ ςξσ τοξμςιρςή από έμα μέλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ ρσμαμςάςαι πξλύ ρσυμά, εμ
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αμςιθέρει με ςιπ υώοεπ ςηπ βόοειαπ Δσοώπηπ όπξσ η εμπλξκή ςηπ ξικξγέμειαπ ρςη
τοξμςίδα είμαι πεοιξοιρμέμη.
Η παοξυή τοξμςίδαπ είμαι μια πηγή έμςξμξσ και διαοκξύπ ρςοεπ για ςξσπ ξικξγεμειακξύπ
τοξμςιρςέπ, καθώπ κλξμίζεςαι η ρχμαςική και φσυική ςξσπ σγεία, απξμξμώμξμςαι
κξιμχμικά και επιβαούμξμςαι με ποόρθεςεπ ξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ. Τξ «τξοςίξ» ςχμ
τοξμςιρςώμ πεοιγοάτει ςη ρχμαςική, ρσμαιρθημαςική, κξιμχμική και ξικξμξμική
επιβάοσμρη ςχμ αμθοώπχμ πξσ παοέυξσμ βξήθεια ρε έμαμ άμθοχπξ πξσ πάρυει από
άμξια.
Η ενέλινη ςηπ μόρξσ τέομει ρσυμά ςξσπ τοξμςιρςέπ αμςιμέςχπξσπ με μέεπ δσρκξλίεπ,
καθώπ η γμχρςική έκπςχρη επιδειμώμεςαι με ςξ υοόμξ και ξι αμάγκεπ ςξσ αρθεμξύπ
πληθαίμξσμ. Σςα αουικά ρςάδια, ξ τοξμςιρςήπ καλείςαι μα βξηθήρει ςξμ αρθεμή μόμξ ρε
πξλύπλξκεπ και ρύμθεςεπ διαδικαρίεπ, όπχπ ρςη διαυείοιρη υοημάςχμ, ρε τξοξλξγικά
ζηςήμαςα. Σςα μεςαγεμέρςεοα ρςάδια, ξ άμθοχπξπ με άμξια υοειάζεςαι ρσμευή επίβλεφη
και τοξμςίδα ακόμη και για απλέπ καθημεοιμέπ δοαρςηοιόςηςεπ, όπχπ ςξ μςύριμξ, ςξ
πλύριμξ, ςξ ταγηςό.
Δπίρηπ, η εκδήλχρη ςηπ άμξιαπ ρσμξδεύεςαι από διαςαοαυέπ ρςη ρσμπεοιτξοά, ξι ξπξίεπ
αοκεςέπ τξοέπ είμαι έμςξμεπ και ξ τοξμςιρςήπ ποέπει μα αμςιμεςχπίρει ρσμπςώμαςα,
όπχπ πεοιπλαμήρειπ, φεσδαιρθήρειπ, άομηρη, δσρκξλίεπ ρςξμ ύπμξ, ακοάςεια, αρςάθεια.
Τέςξιεπ ρσμπεοιτξοέπ απαιςξύμ ειδικό υειοιρμό και ασνάμξσμ ςημ επιβάοσμρη ςξσ
αμθοώπξσ πξσ τοξμςίζει ςξμ άμθοχπξ πξσ πάρυει.

Διαςσάςειρ σοτ υοπσίοτ σψν οικογενειακών υπονσιςσών
Η επιβάοσμρη ςχμ ξικξγεμειακώμ τοξμςιρςώμ είμαι πξλσδιάρςαςη, καθώπ επιδοά ρε
πξλλξύπ ςξμείπ ςηπ ζχήπ ςξσπ. Η πξλύυοξμη παοξυή τοξμςίδαπ επηοεάζει ρε ρημαμςικό
βαθμό ςη ρχμαςική και φσυική σγεία ςχμ ξικξγεμειακώμ τοξμςιρςώμ, ςημ ξικξμξμική
ςξσπ καςάρςαρη και ςη ρσμξλική πξιόςηςα ςηπ ζχήπ ςξσπ.
Οι τοξμςιρςέπ ςχμ αμθοώπχμ με άμξια παοξσριάζξσμ έμςξμα ρχμαςικά ρσμπςώμαςα και
πόμξσπ, σπξτέοξσμ από υοόμιεπ παθήρειπ, αματέοξσμ ρσυμά σπεοκόπχρη και
ενάμςληρη, δεμ κξιμξύμςαι καλά και διαςοέυξσμ σφηλό κίμδσμξ εμτάμιρηπ
καοδιαγγειακώμ μόρχμ. Τξ πιξ ρημαμςικό όμχπ είμαι όςι δεμ ποξρςαςεύξσμ ςημ σγεία
ςξσπ και δεμ ακξλξσθξύμ ςιπ ιαςοικέπ ρσρςάρειπ. Μελέςεπ έυξσμ δείνει όςι ξι τοξμςιρςέπ
κξιμξύμςαι και αρκξύμςαι ρχμαςικά λιγόςεοξ από άλλα άςξμα ςηπ ηλικίαπ ςξσπ, ςα ξπξία
δεμ έυξσμ αμαλάβει ςη τοξμςίδα εμόπ αμθοώπξσ με άμξια, παοάγξμςεπ πξσ επιδοξύμ με
διατξοεςικό ςοόπξ ρςημ σγεία ςξσπ. Ακόμη, ξι τοξμςιρςέπ ταίμεςαι μα υοηριμξπξιξύμ
πεοιρρόςεοα φσυξςοόπα τάομακα και μα ποαγμαςξπξιξύμ ρσυμόςεοεπ επιρκέφειπ ρε
γιαςοξύπ. Τξ υοόμιξ ρςοεπ ςηπ τοξμςίδαπ επηοεάζει και ςξ αμξρξπξιηςικό ρύρςημα,
καθιρςώμςαπ ςξσπ εσάλχςξσπ ρε μικοόβια και ιξύπ.
Όλα ασςά ςα δεδξμέμα
επιβεβαιώμξσμ ςξ ρξβαοό κόρςξπ πξσ επιτέοει ξ οόλξπ ςηπ τοξμςίδαπ ρςημ σγεία ςχμ
τοξμςιρςώμ.
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Οι απαιςήρειπ ςξσ οόλξσ ςηπ τοξμςίδαπ κλξμίζξσμ και ςημ φσυική ςξσπ σγεία.
Οι άμθοχπξι πξσ τοξμςίζξσμ αμθοώπξσπ με άμξια βιώμξσμ σφηλά επίπεδα ρςοεπ και
έυξσμ ςοειπ τξοέπ μεγαλύςεοη πιθαμόςηςα μα μξρήρξσμ από καςάθλιφη, ρύμτχμα με
απξςελέρμαςα ποόρταςχμ εοεσμώμ. Τα ρσμπςώμαςα ςηπ καςάθλιφηπ, αμ και πξλύ
τοξμςιρςέπ σπξτέοξσμ από καςάθλιφη και παοαμέμξσμ υχοίπ ρσμπςώμαςα για αοκεςά
μεγάλξ διάρςημα, ρυεςίζξμςαι με ςξ βαθμό μξηςικήπ έκπςχρηπ ςξσ αμθοώπξσ με άμξια,
αλλά κσοίχπ με ςα ρσμπεοιτξοικά ρσμπςώμαςα πξσ εμταμίζει. Σημαμςικόπ παοάγξμςαπ
ρςημ εκδήλχρη ςηπ καςάθλιφηπ είμαι η σπξκειμεμική ανιξλόγηρη ςηπ καςάρςαρηπ. Οι
τοξμςιρςέπ πξσ θεχοξύραμ όςι δεμ μπξοξύμ μα διαυειοιρςξύμ ςξμ άμθοχπξ με άμξια ή όςι
ξι ρσμπεοιτξοέπ ασςέπ είμαι ερκεμμέμεπ και υειοιρςικέπ, εμτάμιζαμ καςάθλιφη ρε
ρξβαοόςεοξ βαθμό από εκείμξσπ πξσ έμιχθαμ επαοκείπ ρςξ οόλξ ςξσπ, θεχοξύραμ όςι ςα
ποξβλήμαςα μπξοξύραμ μα επιλσθξύμ, έδιμαμ θεςικό μόημα ρςημ παοξυή τοξμςίδαπ και
ερςίαζαμ ρςα ξτέλη πξσ μπξοξύμ ξι ίδιξι μα απξκξμίρξσμ από ασςήμ ςημ καςάρςαρη.
Δπίρηπ, ξι τοξμςιρςέπ πξλύ ρσυμά μιώθξσμ θσμό για ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ αμθοώπξσ με
άμξια ή για ςημ ίδια ςημ καςάρςαρη και εμξυέπ για ςξ θσμό πξσ βιώμξσμ και για ςη
ρσμπεοιτξοά ςξσπ. Χάμξσμ ςημ ελπίδα ςξσπ για ςξ μέλλξμ, καθώπ βλέπξσμ ςημ ενέλινη
ςηπ μόρξσ και ςημ απξσρία ρημαμςικήπ βελςίχρηπ παοά ςιπ δικέπ ςξσπ ποξρπάθειεπ.
Αιρθάμξμςαι μξμανιά και ρσυμά μξρςαλγξύμ ςξμ άμθοχπό ςξσπ ποιμ ασςόπ μξρήρει, ςξμ
άμθοχπξ πξσ μπξοξύραμ μα επικξιμχμήρξσμ και μα κάμξσμ ποάγμαςα μαζί και ςώοα
πεμθξύμ για ςη ρυέρη πξσ είυαμ και δεμ θα είμαι πξςέ ναμά η ίδια. Σςημ αουή μπξοεί μα
αομηθξύμ όςι ξ δικόπ ςξσπ άμθοχπξπ πάρυει από κάπξιξ ςύπξ άμξιαπ, και όςαμ ςελικά ςξ
απξδευςξύμ ποέπει μα ποξραομόζξμςαι ρςιπ καιμξύοιεπ κάθε τξοά ρσμθήκεπ πξσ
διαμξοτώμξμςαι από ςημ ενέλινη ςηπ μόρξσ, όπχπ μα ζξσμ με έμαμ άμθοχπξ πξσ δεμ ςξσπ
αμαγμχοίζει.
Όπχπ σπξρςηοίζεςαι και από έοεσμεπ, ξι δσρκξλίεπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι ξικξγεμειακξί
τοξμςιρςέπ διατέοξσμ αμάλξγα με ςη ρυέρη ςξσπ με ςξμ αρθεμή. Οι ρύζσγξι τοξμςιρςέπ
είμαι μεγάληπ ηλικίαπ, αμςιμεςχπίζξσμ ρσυμά και ξι ίδιξι ποξβλήμαςα με ςη δική ςξσπ
σγεία και θοημξύμ για όρα ποάγμαςα ρυεδίαζαμ μα κάμξσμ ρςα γηοαςειά ςξσπ και ςώοα
δεμ μπξοξύμ. Τα παιδιά τοξμςιρςέπ από ςημ άλλη γίμξμςαι ασςξί πλέξμ πξσ τοξμςίζξσμ
ςξσπ γξμείπ ςξσπ, τοξμςίζξσμ ςη δική ςξσπ ξικξγέμεια και παοάλληλα εογάζξμςαι. Ασςξί
ξι παοάμεςοξι κάμξσμ ακόμη πιξ επιβαοσμςική ςημ αμάληφη ασςξύ ςξσ οόλξσ. Οι
ξικξγεμειακξί τοξμςιρςέπ επιλέγξσμ μα τοξμςίρξσμ ςξμ άμθοχπξ ςξσπ λόγχ ςηπ αγάπηπ
πξσ μιώθξσμ για εκείμξμ και ςξ αίρθημα εσθύμηπ απέμαμςι ςξσ. Η μακοξυοόμια όμχπ
τοξμςίδα ςξύπ κάμει μα μιώθξσμ εγκλχβιρμέμξι ρε ασςόμ ςξ οόλξ και όςι δεμ έυξσμ άλλη
επιλξγή. Ασςό ςξ διαοκέπ αδιένξδξ πξσ μιώθξσμ ςξσπ ξδηγεί ρε έμςξμη θλίφη με όλεπ ςιπ
φσυξλξγικέπ ρσμέπειεπ πξσ αματέοθηκαμ ποξηγξσμέμχπ.
H πξλύυοξμη παοξυή τοξμςίδαπ επηοεάζει αομηςικά και ρε ρημαμςικό βαθμό όλεπ ςιπ
πςσυέπ ςηπ ζχήπ ςχμ ξικξγεμειακώμ τοξμςιρςώμ.
Έςρι, επηοεάζεςαι αομηςικά η
πξιόςηςα ζχήπ ςξσπ. Ποόκειςαι για μία έμμξια σπξκειμεμική και πξλσδιάρςαςη, καθώπ
πεοιλαμβάμει ςημ καςάρςαρη ςηπ ρχμαςικήπ και φσυξλξγικήπ σγείαπ αλλά και ςημ
κξιμχμικξξικξμξμική καςάρςαρη. Οι απαιςήρειπ ςηπ τοξμςίδαπ, η έλλειφη ποξρχπικξύ
υοόμξσ, η κξιμχμική απξμόμχρη, ξι επαγγελμαςικέπ και ξικξμξμικέπ δσρκξλίεπ, η
ρχμαςική και φσυξλξγική ενάμςληρη, καθώπ και η αμηρσυία για ςξ μέλλξμ και ςημ
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ενέλινη ςηπ μόρξσ υειοξςεοεύξσμ ρε ρημαμςικό βαθμό ςημ πξιόςηςα ζχήπ ςχμ
τοξμςιρςώμ. Ο ξικξγεμειακόπ τοξμςιρςήπ πξλλέπ τξοέπ υάμει ςξμ ποξρχπικό ςξσ υοόμξ,
αμαγκάζεςαι μα παοαςήρει πξλλέπ τξοέπ ςη δξσλειά ςξσ και ςασςόυοξμα μα υάρει και ςημ
ποξρχπική ςξσ ςασςόςηςα και μια ρημαμςική πηγή ειρξδήμαςξπ.
Δπιπλέξμ, η τοξμςίδα εμόπ αμθοώπξσ πξσ πάρυει από άμξια ρσμεπάγεςαι ένξδα για
ςακςική ιαςοική παοακξλξύθηρη, τάομακα, τοξμςίδα ρςξ ρπίςι, πξσ πξλλέπ τξοέπ
εναμςλξύμ ξικξμξμικά ςημ ξικξγέμειά ςξσ.

Ανακούυιςη σψν Οικογενειακών Φπονσιςσών
Οι ξικξγεμειακξί τοξμςιρςέπ για μα αμςαπενέλθξσμ ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ τοξμςίδαπ εμόπ
αμθοώπξσ με άμξια, υοειάζξμςαι:
•

Δμημέοχρη και πληοξτόοηρη

•

Ψσυξλξγική σπξρςήοινη

•

Δκπαιδεσςικά ρεμιμάοια

•

Οδηγίεπ διαυείοιρηπ ςχμ ρσμπεοιτξοικώμ και φσυξλξγικώμ ρσμπςχμάςχμ

•

Αμαγμώοιρη ςξσ δύρκξλξσ έογξσ πξσ επιςελξύμ

•

Ξεκξύοαρη και ελεύθεοξ υοόμξ

•

Βξήθεια ρε ποακςικά καθημεοιμά ζηςήμαςα

•

Υπξρςήοινη από επαγγελμαςίεπ σγείαπ και ειδικξύπ

Η εκπαίδεσρη ςχμ τοξμςιρςώμ πεοιλαμβάμει:
–

Δμημέοχρη ρυεςικά με ςημ άμξια, ςα ρσμπςώμαςα, ςημ ενέλινη και ςημ
αμςιμεςώπιρη ςηπ μόρξσ

–

Δμημέοχρη ρυεςικά με ςιπ αμάγκεπ ςξσ αμθοώπξσ πξσ πάρυει ρε κάθε ρςάδιξ

–

Αμςιμεςώπιρη ςχμ διαςαοαυώμ ρσμπεοιτξοάπ, όπχπ η επιθεςικόςηςα

–

Οδηγίεπ ρε ποακςικά ζηςήμαςα ςηπ καθημεοιμόςηςαπ, όπχπ ςξ λξσςοό και η
ρίςιρη

–

Καςάλληλεπ δοαρςηοιόςηςεπ για ςημ κιμηςξπξίηρη ςξσ ποξρώπξσ πξσ πάρυει
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Δμημέοχρη για ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ επιβαούμξσμ ςξσπ τοξμςιρςέπ και
ςοόπξσπ αμςιμεςώπιρηπ ςξσ τξοςίξσ

–

Η εμημέοχρη ποέπει μα νεκιμά μχοίπ, ρςα αουικά ρςάδια ςηπ μόρξσ και μα ρσμευίζεςαι ρε
όλη ςημ πξοεία ςηπ ενέλινήπ ςηπ για μα έυει ςα καλύςεοα απξςελέρμαςα.
Οι εμημεοχμέμξι τοξμςιρςέπ:
•

αιρθάμξμςαι όςι έυξσμ καλύςεοξ έλεγυξ ςηπ καςάρςαρηπ

•

υειοίζξμςαι απξςελερμαςικόςεοα ςα ποξβλήμαςα ςα ξπξία ρσμξδεύξσμ ςημ
άμξια

•

απξδέυξμςαι και διαυειοίζξμςαι
ποξκαλξύμςαι από ςη τοξμςίδα

•

ποξρτέοξσμ ρςξμ αρθεμή σφηλήπ πξιόςηςαπ τοξμςίδα

•

είμαι ρε θέρη μα διαυειοίζξμςαι απξςελερμαςικά ςόρξ ςη ρσμαιρθημαςική
καςαπόμηρη όρξ και ςιπ ποακςικέπ επιπςώρειπ

•

βξηθξύμ ςξ έογξ ςχμ επαγγελμαςιώμ σγείαπ

ςα

ρσμαιρθήμαςά

ςξσπ,

εκείμα

πξσ

Έμμιςθορ Φπονσιςσήρ
Σςη τοξμςίδα ςχμ αμθοώπχμ πξσ πάρυξσμ από άμξια ρσυμά εμπλέκξμςαι και ξι έμμιρθξι
τοξμςιρςέπ. Ο έμμιρθξπ τοξμςιρςήπ είμαι έμα ποόρχπξ πξσ αμαλαμβάμει ρε ςακςική
βάρη ςη τοξμςίδα εμόπ ποξρώπξσ πξσ δεμ μπξοεί μα ζήρει ασςόμξμα λόγχ αρθέμειαπ ή
αμαπηοίαπ. Η διατξοά μεςανύ ξικξγεμειακώμ και έμμιρθχμ τοξμςιρςώμ είμαι όςι ξι
ποώςξι είμαι ρσγγεμείπ, τίλξι ή γείςξμεπ πξσ τοξμςίζξσμ κάπξιξμ υχοίπ μα πληοώμξμςαι,
εμώ ξι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ αμείβξμςαι για ςιπ σπηοερίεπ πξσ ποξρτέοξσμ.
Οι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ ρςξ πλαίριξ ςηπ τοξμςίδαπ ςξσ ηλικιχμέμξσ αρθεμξύπ,
αμαλαμβάμξσμ πξλλά καθήκξμςα, όπχπ:
•

ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ γεύμαςξπ και ςη ρίςιρη ςξσ αμθοώπξσ με άμξια

•

ςημ ποξρχπική ςξσ σγιειμή και έμδσρη

•

ςη υξοήγηρη ςηπ ταομακεσςικήπ αγχγήπ

•

ςημ ςακςική παοακξλξύθηρη ςηπ σγείαπ ςξσ και εμημέοχρη ςξσ θεοάπξμςξπ
ιαςοξύ

•

ξικιακέπ εογαρίεπ
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•

ςη ρσμςοξτιά και ςη ρσμαιρθημαςική ρςήοινη ςξσ αρθεμξύπ

•

ςη μεςακίμηρη και μεςατξοά ςξσ εμςόπ κι εκςόπ ρπιςιξύ

•

ςημ εταομξγή κάθε είδξσπ θεοαπείαπ

•

ςημ αμςιμεςώπιρη έκςακςχμ καςαρςάρεχμ

Όπχπ έυξσμε αματέοει ρε ποξηγξύμεμη εμόςηςα, όςαμ ξ αρθεμήπ πάρυει από κάπξιξ
ςύπξ άμξιαπ, ξι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ έουξμςαι αμςιμέςχπξι και με άλλεπ δσρκξλίεπ όπχπ:
•

Δναρθέμηρη ςηπ μμήμηπ

•

Μειχμέμη κοίρη και αμςίληφη

•

Ποξβλήμαςα ρςη ρσμπεοιτξοά, όπχπ επιθεςικόςηςα, άομηρη, αμηρσυία,
παοαιρθήρειπ

•

Αδσμαμία επικξιμχμίαπ και έκτοαρηπ

•

Διαςαοαυέπ ςξσ ύπμξσ

•

Διαςαοαυέπ ςηπ όοενηπ

•

Καςαθλιπςική διάθερη και απάθεια

•

Άγυξπ και εσεοεθιρςόςηςα

Οι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ καλξύμςαι μα αμςαπξκοιθξύμ ρςιπ ποακςικέπ αμάγκεπ ςηπ
καθημεοιμόςηςαπ αλλά και ρε ειδικά ποξβλήμαςα, όπχπ είμαι η ρσμευήπ επαμάληφη, η
αδσμαμία έκτοαρηπ ςξσ λόγξσ, ςα βίαια νερπάρμαςα, η επίμξμη άομηρη, ξι
παοαιρθήρειπ, ξι ακαςάλληλεπ και αμάομξρςεπ ρσμπεοιτξοέπ.

Το υοπσίο σψν έμμιςθψν υπονσιςσών
H παοξυή τοξμςίδαπ ρε ςακςική βάρη επιβαούμει και ςξσπ έμμιρθξσπ τοξμςιρςέπ.
Οι σπξυοεώρειπ ςξσπ, ξι ιδιαιςεοόςηςεπ πξσ παοξσριάζει έμαπ άμθοχπξπ με άμξια, καθώπ
και ξι απαιςήρειπ πξσ ποξκύπςξσμ από ςημ ενέλινη ςηπ μόρξσ, ασνάμξσμ ςξ τξοςίξ ςξσπ.
Τα ρσμπεοιτξοικά ρσμπςώμαςα ςχμ αμθοώπχμ πξσ πάρυξσμ από άμξια, όπχπ η λεκςική
και ρχμαςική επιθεςικόςηςα, η ρσμευήπ διέγεορη και αμηρσυία αλλά και η υαμηλή
καθημεοιμή λειςξσογικόςηςα ρυεςίζξμςαι ρημαμςικά με σφηλόςεοα επίπεδα τξοςίξσ
ρςξσπ έμμιρθξσπ τοξμςιρςέπ. Ο ρσμευήπ και άρκξπξπ βημαςιρμόπ, η ακαςαμόηςη ξμιλία,
η ακαςάλληλη ρσμπεοιτξοά, η επίμξμη άομηρή ςξσπ μα δευςξύμ ςημ απαοαίςηςη
τοξμςίδα, ξι παοαιρθήρειπ και ξι φεσδαιρθήρειπ, ςξσπ εμπξδίζξσμ μα αμαπςύνξσμ μια
ζερςή ρυέρη με ςξμ άμθοχπξ πξσ τοξμςίζξσμ. Σσμεπώπ, ξι δσρκξλίεπ ασςέπ απξςελξύμ
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πηγή έμςξμξσ και καθημεοιμξύ ρςοεπ για ςξσπ ίδιξσπ, επηοεάζξμςαπ αομηςικά ςημ
πξιόςηςα ζχήπ ςξσπ αλλά και ςημ εογαρίαπ ςξσπ.

Έμμιςθορ υπονσιςσήρ από ξένη φώπα
Σςημ Δλλάδα έμα μεγάλξ πξρξρςό μεςαμαρςώμ εογάζξμςαι χπ έμμιρθξι τοξμςιρςέπ
ηλικιχμέμχμ και μέμξσμ μαζί ςξσπ ρςξ ίδιξ ρπίςι. Σςιπ πεοιπςώρειπ εκείμεπ πξσ ξ
έμμιρθξπ τοξμςιρςήπ ποξέουεςαι από νέμη υώοα, ξι δσρκξλίεπ πξσ αμςιμεςχπίζει είμαι
πεοιρρόςεοεπ, ρσμεπώπ μεγαλύςεοη είμαι και η επιβάοσμρή ςξσ.
Όπχπ ξι ίδιξι ξι τοξμςιρςέπ αματέοξσμ, μια μεγάλη δσρκξλία πξσ αμςιμεςχπίζξσμ είμαι η
διατξοεςική γλώρρα, ςημ ξπξία ποέπει μα μάθξσμ για μα επικξιμχμξύμ ςόρξ με ςξμ
ηλικιχμέμξ όρξ και με ςημ ξικξγέμειά ςξσ. Δπίρηπ, η πλειξμόςηςα ςχμ έμμιρθχμ
τοξμςιρςώμ μέμξσμ ρςξ ίδιξ ρπίςι με ςξμ άμθοχπξ πξσ τοξμςίζξσμ, με απξςέλερμα μα μημ
έυξσμ καθόλξσ ελεύθεοξ υοόμξ και μα μιώθξσμ εμςξμόςεοη ενξσθέμχρη.
Η ρχμαςική καςαπόμηρη και κσοίχπ ξι πόμξι ρςη μέρη είμαι έμαπ άλλξπ παοάγξμςαπ πξσ
ξδηγεί ρςη ρχμαςική επιβάοσμρη ςχμ τοξμςιρςώμ, ιδίχπ ρε πιξ ποξυχοημέμα ρςάδια,
πξσ ξ αρθεμήπ υοειάζεςαι βξήθεια για ςη μεςακίμηρή ςξσ.
Τέλξπ, η καλή επικξιμχμία και εμπιρςξρύμη αμάμερα ρςξμ έμμιρθξ τοξμςιρςή και ςξμ
κύοιξ ξικξγεμειακό τοξμςιρςή ταίμεςαι μα επηοεάζει ςξ επίπεδξ ςξσ τξοςίξσ ςχμ
έμμιρθχμ τοξμςιρςώμ. Δάμ η ρυέρη ςξσπ υαοακςηοίζεςαι από αομηςικά ρσμαιρθήμαςα,
καυσπξφία και διαοκή αμτιρβήςηρη, ξι τοξμςιρςέπ μιώθξσμ εμςξμόςεοα μξμανιά,
απξγξήςεσρη και μαςαίχρη. Δκςόπ από ςιπ άλλεπ απαιςήρειπ ςηπ τοξμςίδαπ, ποέπει μα
διαυειοιρςξύμ και ςέςξιξσ είδξσπ διαποξρχπική επικξιμχμία.

Ανακούυιςη σψν έμμιςθψν υπονσιςσών
Για μα αμςαπενέλθξσμ πιξ απξςελερμαςικά ξι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ ρςξ οόλξ ςξσπ,
υοειάζξμςαι:
•

Δμημέοχρη και πληοξτόοηρη ρυεςικά με ςημ άμξια

•

Δκπαιδεσςικά ρεμιμάοια πξσ απεσθύμξμςαι ειδικά ρε έμμιρθξσπ τοξμςιρςέπ

•

Οδηγίεπ αμςιμεςώπιρηπ δύρκξλχμ καςαρςάρεχμ

•

Αμαγμώοιρη ςξσ έογξσ ςξσπ από ςξμ κύοιξ τοξμςιρςή

•

Σχρςή και απξςελερμαςική επικξιμχμία με ςημ ξικξγέμεια

•

Ξεκξύοαρη και ελεύθεοξ υοόμξ

•

Αμαγμώοιρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσπ
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Οι έμμιρθξι τοξμςιρςέπ, ξι ξπξίξι:
•

αμςιλαμβάμξμςαι όςι η ρσμπεοιτξοά ςχμ ηλικιχμέμχμ είμαι απξςέλερμα
ςηπ μόρξσ

•

δε θεχοξύμ όςι η ρσμπεοιτξοά ςξσπ είμαι υειοιρςική ή απαιςηςική

•

έυξσμ αμαπςύνει μια θεςική ρυέρη με ςξμ ηλικιχμέμξ και ςημ ξικξγέμειά ςξσ

•

ρσζηςξύμ και ρσμτχμξύμ με ςξμ ξικξγεμειακό τοξμςιρςή για θέμαςα ςηπ
τοξμςίδαπ

•

εκπαιδεύξμςαι και διαυειοίζξμςαι απξςελερμαςικά ςα ποακςικά ζηςήμαςα

•

εναρταλίζξσμ υοόμξ ρςξμ εασςό ςξσπ για δοαρςηοιόςηςεπ πξσ ςξσπ
εσυαοιρςξύμ

•

διαςηοξύμ επικξιμχμία με ςξσπ δικξύπ ςξσπ αμθοώπξσπ ή άλλξσπ έμμιρθξσπ
τοξμςιρςέπ

μπξοξύμ μα ποξρτέοξσμ καλύςεοη πξιόςηςα τοξμςίδαπ, μιώθξσμ μεγαλύςεοη
ικαμξπξίηρη από ςξμ εασςό ςξσπ και αματέοξσμ λιγόςεοη επιβάοσμρη και αομηςικά
ρσμαιρθήμαςα.

Στνοχίζονσαρ…
Σςημ εμόςηςα ασςή ραπ παοξσριάραμε ςιπ διαρςάρειπ ςξσ τξοςίξσ ςχμ ξικξγεμειακώμ και
ςχμ έμμιρθχμ τοξμςιρςώμ ςχμ αμθοώπχμ πξσ πάρυξσμ από κάπξια μξοτή άμξιαπ.
Σκξπόπ είμαι μα καςαμξήρεςε ςιπ δσρκξλίεπ πξσ αμςιμεςχπίζει η ξικξγέμεια ςξσ
ηλικιχμέμξσ πξσ τοξμςίζεςε αλλά και μα αμαγμχοίρεςε έγκαιοα και ςη δική ραπ
επιβάοσμρη. Η εμημέοχρη και η τοξμςίδα ςξσ εασςξύ ραπ εναρταλίζει καλύςεοη
πξιόςηςα ζχήπ για εράπ και καλύςεοη πξιόςηςα τοξμςίδαπ για ςξμ ηλικιχμέμξ.
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