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Εισαγωγή
Η πανδημία του Covid-19 άλλαξε αιφνίδια την καθημερινότητα, τις συνήθειες, τις
σχέσεις μας, τις ζωές μας. Επηρέασε όλες και όλους μας - αν και όχι όλους / όλες
με τον ίδιο τρόπο ή με την ίδια ένταση. Μας έκανε να αισθανθούμε πως η ζωή μας
έχει μπει σε μια ...παρένθεση, έξω από την οποία συνεχίζει να υπάρχει η συνηθισμένη ζωή.
Κι εμείς στην COMPASS, προσπαθώντας να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, και να συνδράμουμε με τρόπο που θα είχε νόημα στο πλαίσιο του έργου
μας, αποφασίσαμε αυτή την περίοδο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε εργαζόμενες και εργαζόμενους1 στο πεδίο της υποστήριξης προσφυγικού πληθυσμού.

Τον Ιούνιο του 2020, ημέρες μετά την άρση των αυστηρών μέτρων υγειονομικού
περιορισμού (πρώτο lockdown, Μάρτιος 2020 - Μάιος 2020), προσεγγίσαμε δέκα
επαγγελματίες που υποστηρίζουν αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες από ποικίλους
ρόλους2 και πραγματοποιήσαμε δέκα σύντομες συνεντεύξεις, με φόντο την πανδημική κρίση, εστιάζοντας στην εμπειρία των επαγγελματιών αναφορικά με αυτή
την αιφνίδια, πρωτόγνωρη και απειλητική συνθήκη.Έτσι δημιουργήθηκε το project
Fill the Bracket: voices of professionals supporting refugees during the pandemic.
Το Fill the Bracket αποτελεί μία απόπειρα να αποτυπώσουμε τις νοητικές συνδέσεις και κατασκευές που συντηρούν την ψυχική μας ομοιόσταση ενάντια σε μία
συνθήκη ανοίκειου και απειλητικού, μέσα από τα λόγια των ίδιων των ανθρώπων
που εργάζονται στο πεδίο. Είναι μία προσπάθεια κατανόησης και μετουσίωσης.
Στο πρώτο σκέλος του project (Ιούνιος - Ιούλιος 2020), δημοσιεύσαμε στη σελίδα
της COMPASS στο Facebook επιλεγμένα σύντομα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με τους επαγγελματίες. Αυτά αποτέλεσαν μια πρώτη αποτύπωση και ένα
μοίρασμα στην κοινότητα των συναισθημάτων, των σκέψεων και του βιώματος
των επαγγελματιών που εργάζονται στο προσφυγικό, αναφορικά με την πρωτόγνωρη κατάσταση της πρώτης καραντίνας, όπως αυτή είχε οριστεί σε πολιτειακό
επίπεδο.
1. Κατά την συγγραφή του εγχειριδίου υιοθετήθηκε η εκ περιτροπής χρήση του θηλυκού και του αρσενικού γένους για τα εκάστοτε υποκείμενα αναφοράς. Η επιλογή αυτή δεν αποσκοπεί σε κάποιο στοχευμένο διαχωρισμό, παρά στην αποφυγή της στερεοτυπικής ταύτισης προσώπων με συγκεκριμένο φύλο.
2. Οι συνεντευξιαζόμενοι εργάζονται σε Οργανώσεις και σε Δομές φιλοξενίας προσφύγων ως διερμηνείς,
κοινωνικοί επιστήμονες, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί και σε διοικητικές θέσεις.
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Η δεύτερη φάση του Fill the Bracket αποτελείται από το παρόν εγχειρίδιο. Έρχεται
μες στην περίοδο ενός δεύτερου lockdown (Νοέμβριος 2020), και συντελεί προέκταση και εμπλουτισμό του αρχικού υλικού των συνεντεύξεων, με στόχο να συμβάλλει - ως ένα βαθμό - στην κάλυψη της απορρέουσας ανάγκης για στήριξη των
εργαζόμενων στο πεδίο. Αφουγκραζόμενες τις ανάγκες των επαγγελματιών, αναγνωρίζοντας τις αναδυόμενες προκλήσεις και προωθώντας ορισμένους ενδεικτικούς τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών, ευελπιστούμε στη δημιουργία ενός υλικού που θα αποτελέσει αφορμή για αναστοχασμό και καθρέπτισμα, όσο και πηγή
υποστήριξης για εργαζόμενες / εθελοντές στο πεδίο του προσφυγικού.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα παραθέσουμε, αρχικά, αυτούσια αποσπάσματα
από τις συνεντεύξεις με τους επαγγελματίες του πεδίου, χωρισμένες σε πέντε ενότητες, κατ’ αντιστοιχία με τις ερωτήσεις που θέσαμε στους συμμετέχοντες (πρώτο
μέρος). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σκέψεις σχολιασμού, αναστοχασμού και
ανάλυσης από την ομάδα της COMPASS πάνω στο υλικό των αφηγήσεων (δεύτερο
μέρος). Τέλος, θα κλείσουμε με ορισμένες σύντομες συμβουλές διαχείρισης των
προκλήσεων που συνδέονται με την πανδημία και την εργασία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, με στόχο την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων / εθελοντριών στο πεδίο του προσφυγικού (τρίτο μέρος).
Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται καταρχάς, σε όλους τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν πληθυσμούς προσφύγων από ποικίλους ρόλους (κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, διερμηνείς, δημόσιοι λειτουργοί, εργαζόμενες σε ΜΚΟ κ.α.). Από
αυτό, ωστόσο, μπορούν να επωφεληθούν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που
προσφέρουν υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, ακόμα και εργαζόμενοι που δε σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Το εγχειρίδιο απευθύνεται, επομένως,
και σε εργαζόμενες και εθελοντές που χρειάστηκε να εργαστούν αδιάκοπα κατά τη
διάρκεια των μέτρων περιορισμού λόγω της πανδημίας, σε επαγγελματίες που
κλήθηκαν να προσαρμόσουν τον τρόπο εργασίας τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την συνέχεια της παροχής υπηρεσιών, σε επαγγελματίες όλων των κλάδων,
που εργάζονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.
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Αποτυπώματα βιωμάτων:
αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις
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(

Πώς ήταν για εσένα η περίοδος
περιορισμού λόγω της πανδημίας;

Κοίτα, στην αρχή είχα πανικοβληθεί όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τον Covid, πίστευα ότι
θα πεθάνω και ότι θα το πάθω και εγώ και τα λοιπά. Μετά καθώς πέρναγε ο καιρός…
δεν ξέρω, κάπως συνήθισα, κάπως άρχισα, επειδή όντως ερχόμουνα και στην δουλειά
και όλα αυτά, να μην με απασχολεί τόσο, και η αλήθεια είναι την πάλεψα αρκετά.
Υπεύθυνη ομάδας protection σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Βιώσαμε πολλή κούραση μπροστά από μία οθόνη και ειδικά στην αρχή ήταν η ουσία, ο
επαγγελματικός λόγος ύπαρξης. Είχε και κάποιες αγκυλώσεις στο σώμα. Δηλαδή, είχε
μία κούραση, ακόμα κι αν δεν υπήρχε κόπωση, σωματική κούραση... άλλο βίωμα… Κι
αυτή η αγωνία του τι αξιολογείται, ερχόταν σαν... κάπως αγωνία. Και τώρα τι είναι αυτό
που έχω κάνει; Τι θα μου πει κάποιος; Ότι το έχω κάνει κι έχει νόημα; Για εμένα έχει
άλλο νόημα, από το εργασιακό. Κυρίως σκέφτομαι αρνητικά inputs. Όχι τόσο κάτι θετικό, δηλαδή αισθάνομαι ότι ήταν περισσότερες οι απαιτήσεις. Δεν υπήρχε ένα κίνητρο
χαλάρωσης, reset, ας το ξαναδούμε από την αρχή, ίσως κάποια εργαλεία να τα αλλάξουμε... Αλλά έπρεπε να μείνουμε στο ότι έπρεπε να αποδοθεί ένα έργο με νύχια και με
δόντια και με κάθε τρόπο κι αυτό δημιουργούσε μια πίεση…
Κοινωνική Επιστήμονας σε Πρόγραμμα ESTIA

Αρκετά καλά μου πήγε προσωπικά, γιατί λίγο αναγκαστικά ήρθαμε πολύ κοντά με
συναδέλφους, οπότε βρήκαμε εκεί μία διέξοδο. Πολλή καταπίεση που πέρναγαν οι
υπόλοιποι εμείς δεν την είχαμε, γιατί βρισκόμασταν με άτομα που ήταν στο χώρο
μας και εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε κίνδυνος διασποράς και κάπως έτσι το περάσαμε.
Νοσηλευτής σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα είχαμε είχαμε λίγο φόβο, αλλά με το χρόνο
νομίζω εντάξει... Μπορούμε να ζούμε με αυτό τον τρόπο.. Η ζωή συνεχίζει... δεν θα σταματήσει, δηλαδή, για αυτό το θέμα. Η δουλειά μας δεν
σταμάτησε.
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA
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)

(

Πώς ήταν για εσένα η περίοδος
περιορισμού λόγω της πανδημίας;

Εγώ συνέχισα να έρχομαι στην δουλειά σχεδόν κάθε μέρα, άρα δεν ήταν ακριβώς περιορισμός, στην αρχή τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά το θέμα της εργασίας. Αυτό που ήταν
διαφορετικό, ήταν ότι δεν βλέπαμε live κόσμο και ότι έπρεπε κάπως να συντονίσουμε
εκ νέου την λειτουργία όλου του Κέντρου ώστε να γίνονται τα ραντεβού διαδικτυακά,
τηλεφωνικά... το οποίο ήταν και μια πρόκληση.
Κοινωνική Λειτουργός σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Για μένα στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, πιο πολύ το εννοώ ψυχολογικά, γιατί από τη μία
στιγμή στην άλλη, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αλλάξανε ραγδαία τα δεδομένα.
Στην αρχή ήταν δύσκολο γιατί δεν ήξερε κανείς τι θα γίνει, υπήρχε ανησυχία, δηλαδή
κάπως ένιωθα ότι ήμουνα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και το φόβο. Είχα πήγες
στήριξης, το περιβάλλον μου, ένιωθα πλαισιωμένος, απλά ίσχυε ότι όλοι ήμασταν κάπως στο ίδιο, ότι όλοι δηλαδή μοιραζόμαστε την ίδια η ανησυχία... πάντως την μοιραζόμασταν και αυτό είναι σημαντικό.
Ψυχολόγος σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Για μένα ήταν λίγο εύκολο και ήταν και λίγο δύσκολο γιατί ήμουν μόνος μου στο σπίτι,
δεν είχα κάτι να κάνω οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Ήταν λίγο δύσκολα για μένα
σε προσωπικό επίπεδο.
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA

Κάπως το μοιραστήκαμε. Έβγαινα δηλαδή γενικώς, κυρίως εδώ, αποστάσεις με τα πόδια, έβλεπα κόσμο. Δεν μπήκα στην διαδικασία πολύ του μένω σπίτι, δεν αγγίζω, δεν κάνω. Γενικά δεν θέλω να πω τίποτα θετικό για
την καραντίνα, αλλά είχα πολύ… - πώς να το πω - βίωσα πολύ την
[περιοχή]. Όλα τα πράγματα τα έκανα εδώ, και τους ανθρώπους και φίλους, δεθήκαμε περισσότερο με γείτονες…
Facilitator ομάδων νέων
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)

(

Τι είδους προκλήσεις ή δυσκολίες
αντιμετώπισες;

Η αίσθηση ότι δεν μπορώ να συνεχίσω την ζωή μου κανονικά και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Δεν ξέρω πότε θα προοδεύσω, θα προχωρήσω… Αν και ήμουν τυχερή, εγώ ήμουν από τους τυχερούς, βρήκα δουλειά μέσα στην καραντίνα. Αλλά στο επίπεδο προσωπικής ζωής, λίγο και αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέλλον ενδεχομένως,
αλλά και ότι μπορεί να υπάρξει, ότι είναι φοβερά αβέβαια όλα αυτά τα πράγματα γενικά. Δηλαδή ακόμα και τώρα δεν νιώθω ότι έχει τελειώσει εντελώς η καραντίνα.
Δασκάλα ελληνικών σε πρόσφυγες

Στεναχώρια, μοναξιά, δυσκολίες... δεν μπορούσαμε να πάμε έξω μία βόλτα, μόνο για
πρώτες ανάγκες σε κανένα φαρμακείο κανένα σουπερμάρκετ κ.λ.π.. Εντάξει δυσκολεύτηκα, γιατί έχω έναν χαρακτήρα που δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι συνεχόμενα, πάντα κυκλοφορώ στο δρόμο, πηγαίνω στα μαγαζιά κ.λ.π. και εκείνη τη στιγμή [με τον περιορισμό] έμενα στο σπίτι, δεν μπορούσα να πάω πουθενά, δεν είχα καμία επαφή.
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA

Στο κομμάτι το επαγγελματικό αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στην αρχή ήταν αρκετά
δύσκολο να κάνω συνεδρίες, γιατί κάπως ένιωθα ότι ήμουν πολύ μέσα στην ίδια κατάσταση με τους θεραπευόμενους. Ένιωθα ότι κάπως μου ήταν πιο δύσκολο να επικεντρωθώ στη δυσκολία του άλλου, γιατί και εγώ δεν ήμουν καλά μέσα σε αυτή τη συνθήκη ακόμα, τουλάχιστον αυτό μπορώ να το πω για τις 10 πρώτες μέρες σίγουρα,
μετά σιγά-σιγά εξομαλύνθηκε. Άλλη πρόκληση ήταν ότι όλα αυτά γινόντουσαν
από απόσταση, οπότε εκεί είναι κάπως πιο δύσκολη η συναισθηματική επαφή.
Ψυχολόγος σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Κυρίως στη δουλειά ήταν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες, στο να διαχειριστείς
όλο αυτό το πράγμα, το ότι τώρα θα γίνονται όλα από το ίντερνετ και από το τηλέφωνο. Ήταν κάτι πολύ καινούριο όλο αυτό για να τεθεί και δεν ξέρω αν μου αρέσει
κιόλας που το πετύχαμε κάπως…
Facilitator ομάδων νέων
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(

Τι είδους προκλήσεις ή δυσκολίες
αντιμετώπισες;

Υπήρχαν προκλήσεις και σίγουρα προκλήσεις και στη δουλειά που έπρεπε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα και το πώς δουλεύουμε. Και το ότι έπρεπε να είμαστε στο πεδίο
ενώ συνέβαινε όλο αυτό, δηλαδή λίγο αυτή η αντίφαση, ότι έπρεπε να είσαι εκεί για
τους άλλους και έπρεπε να προστατεύσεις και τον εαυτό σου. Γενικά μια προσαρμογή
στο ξαφνικό.
Υπεύθυνη ομάδας protection σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Έπρεπε να οργανωθεί η δουλειά από την αρχή με έναν τρόπο διαφορετικό. Μεγάλη
πρόκληση ήταν επίσης το πώς θα συντονιστούμε και μεταξύ μας οι συνάδελφοι. Η δεύτερη πρόκληση ήταν σίγουρα η αγωνία για το πώς θα αντιμετώπιζαν οι εξυπηρετούμενοι την αλλαγή αυτή, αν θα είχαν τα μέσα να ανταποκριθούν. Μία τρίτη πρόκληση ήταν
το πώς εμείς θα είμαστε μέσα σε αυτό, γιατί και εμείς βιώνουμε αντίστοιχα συναισθήματα, δηλαδή κάποιες φορές φοβόμασταν, κάποιες φορές αναρωτιόμασταν μήπως όλα
αυτά είναι μία υπερβολή... είχαμε τέλος πάντων και τις δικές μας αγωνίες ταυτόχρονα.
Κοινωνική Λειτουργός σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Προκλήσεις, οριοθέτησης χωρο-χρονικής, πώς το δια ζώσης ήταν λίγο πιο εύκολο γιατί
κάπως έμπαινε ένα όριο. Φεύγω από ένα πλαίσιο που είναι ντουβάρια, γραφείο,
χώρος, καρέκλες και περπατάω, οπότε κάπως ξεφεύγω ... ενώ στο σπίτι έπρεπε να
γίνει κι αυτή η χρονική οριοθέτηση. Η πρόκληση ήταν η ισοτιμία, επίσης, ότι σε
αυτή τη φάση ήμασταν ισότιμοι - δεν εννοώ εντελώς ισότιμοι, γιατί εγώ έχω
πρόσβαση σε ένα γιατρό, αν χρειαστεί, παίρνοντας ένα τηλέφωνο στα ελληνικά
και μπορεί να μου απαντήσει, ενώ ο άλλος δεν έχει αυτή την πρόσβαση κι αυτή
την ευκολία. Αλλά στο ότι κάπως αυτό το μοίρασμα των συναισθημάτων, πια,
σε αυτή τη σχέση την τυπική, έβρισκε περισσότερη ουσία. Και ήταν και αμοιβαίο. Μοιραζόμασταν όντως μια κοινή εμπειρία και τη συζητούσαμε.
Κοινωνική Επιστήμονας σε Πρόγραμμα ESTIA
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)

(

Υπήρχε κάτι θετικό; Τι νέο αναδύθηκε
για εσένα μέσα από αυτή την εμπειρία;

Το θετικό ήταν πολύ στο αναστοχαστικό, σαν μια περίοδο παύσης… filling the bracket
που λες κι εσύ, και κάπως ότι μέσα σε αυτή την αγκύλη, σε αυτή την παρένθεση, είναι
σαν να αγχωθήκαμε να δούμε τι στο καλό γίνεται. Και βγήκαν και κάποια άλλα εργαλεία
- που ενυπήρχαν - αλλά που δίνανε λίγο παραπάνω νόημα σε αυτό που συμβαίνει, πέρα από τη γραφειοκρατικοποίηση, που όλοι ξέρουμε τι μπελάς είναι… αυτό είναι το θετικό.
Κοινωνική Επιστήμονας σε Πρόγραμμα ESTIA

Μέσα από αυτή την εμπειρία το καλό είναι ότι ο ρυθμός της ζωής σου σταματάει, που
γενικά όταν μένεις σε μία μεγάλη πόλη, όταν είσαι νέος, συνέχεια είσαι απασχολημένος
με πράγματα και κάνεις αυτό που θέλεις και όταν ο κόσμος σταματάει ξαφνικά... βρίσκεται ο εαυτός σου να μην έχει πολλά να κάνεις, αλλά έχεις πολύ χρόνο. Άρα έχεις
χρόνο να ξεκουραστείς λίγο ψυχολογικά, να σκεφτείς - υπό αυτή την έννοια είναι πολύ
θετικό που έχεις χρόνο, που κάθεσαι. Κατεβαίνει λίγο η ταχύτητα της ζωής σου, χαλαρώνεις λίγο και είναι καλό για να σκέφτεσαι λίγο πιο πολύ τι θες να κάνεις και πού πας.
Διερμηνέας σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Κοίταξε, δε θέλω να πω τίποτα θετικό για την εμπειρία πραγματικά, και ξέρεις, ότι βρήκα την ευκαιρία να μιλήσω με ανθρώπους, να πάρω χρόνο στο σπίτι, εδώ… αυτά θα
έπρεπε να είναι αυτονόητα. Ίσως το ότι η δουλειά ήταν μέχρι ένα σημείο λιγότερη.
Αυτό ήταν το θετικό, αλλά δεν ήταν το ζήτημα της καραντίνας. Δηλαδή πραγματικά από την καραντίνα δεν θέλω να βγάλω τίποτα ρε παιδί μου!
Facilitator ομάδων νέων

Έχοντας βγει σιγά σιγά από αυτή την κατάσταση και όντας σε μία μετάβαση, νομίζω ότι σε μένα τουλάχιστον, όταν άρχισε κάπως να ρέει, μου
έδωσε περισσότερο προσωπικό χρόνο.
Κοινωνική Λειτουργός σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας
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(

Υπήρχε κάτι θετικό; Τι νέο αναδύθηκε
για εσένα μέσα από αυτή την εμπειρία;

Ίσως αν ήμουν σ’ αυτούς που είχαν κάτσει λίγο παραπάνω στο σπίτι να είχα ξεκουραστεί λίγο παραπάνω, δεν έγινε αυτό, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι βρήκα κάτι θετικό. Κουράστηκα παραπάνω… Σίγουρα σκέφτηκα λίγο περισσότερο για εμένα. Έκανα μία
ενδοσκόπηση,την οποία την κάνω έτσι και αλλιώς εγώ, αλλά ήταν μία ευκαιρία ο Covid
να κάνω μία ενδοσκόπηση, να ανακαλύψω κάποια πράγματα για την ζωή.
Υπεύθυνη ομάδας protection σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Για το επάγγελμά μας, κατάλαβα ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και από το
σπίτι. Αφού υπάρχουν τα μέσα, το internet και τέτοια, βοηθάει.
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA

Ήταν καλό γιατί ασχολήθηκα παραπάνω με το σπίτι μου, μπορούσα να είμαι πιο τακτική και να περάσω περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μου (...) γενικά θα έλεγα ότι ήμουν
πιο ήρεμη.
Δασκάλα ελληνικών σε πρόσφυγες

Και για μένα και για πολλούς απ’ ό,τι είδα, [έγινε] πιο υγιεινή ζωή... το έριξαν στην γυμναστική - δηλαδή, και αναγκαστικά μέχρι ενός σημείου, αλλά και λόγω χρόνου και
επειδή δεν έχει πολλά να κάνεις. Σε γενικές γραμμές ήταν πιο υγιεινή η ζωή.
Νοσηλευτής σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Η ζωή συνεχίζει... Είτε θα είμαστε στους δρόμους είτε στα σπίτια, συνεχίζει. Και
μπορεί να συνεχίσει η ζωή μας και χωρίς μαγαζιά, να κάνουμε τη δουλειά μας
από το σπίτι χωρίς να πάμε στους δρόμους και μπορούμε να προστατεύουμε το
περιβάλλον μας και να περπατήσουμε χωρίς να χρησιμοποιούμε τα λεωφορεία και
αυτοκίνητα. Μπορούμε.
Διερμηνέας σε δομή φιλοξενίας προσφύγων
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(

Πώς σκέφτεσαι την επόμενη ημέρα,
ως επαγγελματίας που υποστηρίζεις
προσφυγικό πληθυσμό;
Νομίζω ότι η πρόκληση θα είναι αυτή, θα είμαστε σε μία συνεχή μετάβαση και θα πρέπει πάντα να ανταποκρινόμαστε σε κάτι καινούργιο. Βέβαια να πω ότι προσωπικά έχω
και μία δική μου άρνηση να δεχτώ ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν οριστικά. Στον
δικό μας επαγγελματικό χώρο ας πούμε, αρνούμαι να δεχτώ ότι κάποια ραντεβού θα
μείνουν για πάντα διαδικτυακά ή ότι θα δυσκολευτούμε να κάνουμε ξανά ομάδες από
κοντά.
Κοινωνική Λειτουργός σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Η δικιά μου δουλειά έχει να κάνει με ανθρώπινη επαφή και μόνο εκεί βασίζεται, και το
κομμάτι όλο αυτό να γίνεται ιντερνετικά δεν είναι και η καλύτερη συνθήκη. Αλλά και
πέρα από την δουλειά μου, σε όλες τις δουλειές, το βάζω και πολιτικά τώρα... Σκέφτομαι μια συνθήκη όπου δουλεύεις σε μία εταιρία και τελικά δουλεύεις από το σπίτι και
δεν γνωρίζεις κανένα συνάδελφο και κάποια στιγμή σε απολύουν και δεν το έχει μάθει
κανείς, σου βάζουν και την αποζημίωσή σου στην τράπεζα και ξέρεις... Δεν ξέρω. Πρέπει κάπως να σκεφτούμε άλλους τρόπους αντιμετώπισης. Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις πανδημίες, τουλάχιστον να έχουμε έναν τρόπο να τις υποδέχεται κάπως ο
δυτικός πολιτισμός, και όχι με την καραντίνα.
Facilitator ομάδων νέων

Το μέλλον το θεωρώ λίγο δύσκολο, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, αν θα συνεχίσουν
αυτά τα πράγματα έτσι, και νομίζω ότι ζορίζονται τα πράγματα αν δεν αλλάξει κάτι. Για
το μέλλον πρέπει να σκεφτώ κάποια πράγματα να κάνω μόνος μου στο σπίτι μου
αν επιστρέψουμε ξανά [σε αντίστοιχα μέτρα], για να είμαι απασχολημένος και
προετοιμασμένος. Αυτή τη φορά που έγινε αυτό δεν ήμουν προετοιμασμένος.
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA

Εγώ νομίζω ότι για τον προσφυγικό πληθυσμό υπάρχουν κάποιες σημαντικές δυσκολίες ως προς το κομμάτι των βιοτικών συνθηκών, των εργασιακών
και της στέγασης. (...) Οπότε πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι, αυτά κάνουν
γενικά τη συνθήκη των προσφύγων ακόμα πιο δύσκολη στις συνθήκες των περιορισμών.
Ψυχολόγος σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας
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)

(

Πώς σκέφτεσαι την επόμενη ημέρα,
ως επαγγελματίας που υποστηρίζεις
προσφυγικό πληθυσμό;
Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σωματική επαφή αυτό. Και με τις συναντήσεις… σε συναντάω υπό όρους, αναστέλλω την εγγύτητα, έχουμε και μια απόσταση, δεν βλέπεις τον
άλλον όταν μιλάει πώς είναι, δεν βλέπει αυτός εμένα. Έχει να κάνει πολύ με το σώμα,
με την επαφή και με την εγγύτητα [η επόμενη μέρα]. Γιατί κατά τα λοιπά, η επικοινωνία
ούτως ή άλλως επανήλθε.
Κοινωνική Επιστήμονας σε Πρόγραμμα ESTIA

Έχουμε φόβο. Να μην κολλήσουμε τίποτα εκεί και τέτοια. Όλοι έχουμε αυτό το φόβο.
(...) Θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, δεν θα είμαστε ίδιοι όλοι. Τώρα δεν έχουμε την ελευθερία ούτε να μιλήσουμε, ούτε να συναντηθούμε όπως ήμασταν ξανά. Και ξέρεις,
είναι πάρα πολύ περίεργο να βάζεις μάσκα και να μιλάς. Και μερικές φορές με πιάνει
γέλιο. Είμαστε σαν ξένοι...
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA

Υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν θα βρούμε και αλλού δουλειά, για να προσέξουμε, γιατί
ακούμε ότι γίνονται πολλά. Ότι φεύγει κόσμος από οργανώσεις, το οποίο είχε αρχίσει
έτσι κι αλλιώς να γίνεται, αλλά τώρα με τον κοροναϊό, πιστεύω ότι οξύνθηκε... Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό σαν να πλανάται στον αέρα, ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει εργασιακά.
Δασκάλα ελληνικών σε πρόσφυγες

Για τον κόσμο που δεν μένει στα camp, που δεν είναι πρόσφυγας, είναι ένας
τρόπος για να καταλάβει πώς ζει ένας πρόσφυγας. Γιατί ένας πρόσφυγας δεν
αλλάζει πολύ η ζωή του να έρθει ο κορωναϊός ή να μην έρθει, επειδή είναι συνέχεια στο camp δεν μπορεί να βγει - μπορεί να βγει, αλλά δεν μπορεί να κάνει
τίποτα γιατί δεν μιλάει την γλώσσα. Είναι γενικά εγκλωβισμένος μέσα σε μία κοινωνία που, αυτό... δεν τον έχει καλοδεχτεί ας πούμε. Τώρα ήρθε ο κορωναϊός και
ο άνθρωπος ο κανονικός, αναγκάστηκε να ζήσει με τον ίδιο τρόπο που ζούνε οι
πρόσφυγες.
Διερμηνέας σε δομή φιλοξενίας προσφύγων
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(

Μοιράσου μαζί μας…

Μου βγαίνει πάρα πολύ μια ισπανική [λέξη], ούτως ή άλλως, la convivencia, που είναι η συνύπαρξη, και η ησυχία. Την ησυχία θα την έβαζα πιο πολύ νομίζω. Σιωπή,
ησυχία...
Κοινωνική Επιστήμονας σε Πρόγραμμα ESTIA

Μία φωτογραφία του μπαλκονιού μου, που το
έφτιαξα μέσα στην περίοδο του Covid, γιατί ψώνισα πράγματα που ήθελα. Ήθελα να το φτιάξω
τέσσερα χρόνια και έλεγα πάντα να πάρω ένα
τραπέζι κάποια φυτά, και το έφταιξα τώρα, οπότε
θα σας στείλω αυτή την φωτογραφία. Είμαι πολύ
χαρούμενη.
Υπεύθυνη ομάδας protection σε δομή φιλοξενίας
προσφύγων

Άδειος ο δρόμος, δεν περπατάει κανείς, χωρίς αυτοκίνητα και ανθίζουν και λουλούδια. Η ζωή συνεχίζει... Είτε θα είμαστε στους δρόμους είτε στα
σπίτια, συνεχίζει. (...) Και τα πουλιά ήταν στους
δρόμους. Μου άρεσε αυτό, όταν περπατούσα,
άκουγες πουλιά παντού…
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA
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(

Μοιράσου μαζί μας…

Αυτή η κρίση λειτούργησε σαν μεγεθυντικός φακός για κάποια πράγματα, δηλαδή είτε
για να δούμε κάποια θετικά πιο κοντά, που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας και δεν
τα βλέπουμε, είτε κάποια αρνητικά.
Κοινωνική Λειτουργός σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Δεν νιώθεις ελεύθερος να έχεις μία φυσιολογική ζωή, να έχεις επαφή με τους ανθρώπους,
σωματική επαφή με τους ανθρώπους. Όχι, τώρα είναι απαγορευμένο να έχεις φυσική επαφή. Η αλήθεια είναι ότι σου παίρνουν την ελευθερία και δεν μπορείς να έχεις μία κανονική
ζωή. Νιώθεις ότι κάποιος σε παρατηρεί και ότι
δεν έχεις μία φυσιολογική πραγματικότητα. Εσύ είσαι στη μέση και προσπαθείς να δραπετεύσεις από αυτόν τον κύκλο.
Διερμηνέας σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Ελπίζω να μην ξαναπεράσουμε αυτή τη δυσκολία που ζήσαμε, όλοι οι άνθρωποι να
είναι υγιείς.
Διερμηνέας σε Πρόγραμμα ESTIA

Click to play
in YouTube

Κάτι γενικό και bitterwseet. Και λίγο, “ρε
γαμώτο, τι ζήσαμε!”...
Facilitator ομάδων νέων
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)

Κύκλοι αναστοχασμών:
Παρατηρήσεις και σχόλια
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Δισυπόστατο άγχος επιβίωσης, που σχετίζεται με την σωματική υγεία και την εργασία. Τα μέτρα αναδεικνύουν την προσπάθεια για ψυχική νοηματοδότηση του
καινούριου και εργασιακή προσαρμοστικότητα. Η εργαζόμενη αποδέχεται τα συνολικά μέτρα προστασίας, με μία τάση να σχηματίσει τα δικά της, εξατομικευμένα.
Η προσπάθεια αυτή πλαισιώνεται με βοήθεια των υποστηρικτικών δικτύων, και
υπογραμμίζεται η επαφή με την οικογένεια, τους φίλους, τις συναδέλφους. Η συνάντηση με οικεία πρόσωπα προσφέρει ανακούφιση και η έλλειψη επαφής δημιουργεί άγχη.
Οικειοποίηση του εξωτερικού χώρου, με τις γειτονιές να επανασυστήνονται και τις
πλατείες να γίνονται ξανά χώροι συνάντησης. Από την άλλη, εσωτερικά, αναδιαμόρφωση του προσωπικού χώρου (του σπιτιού), τακτοποίηση, υγιεινές συνήθειες,
ανάπτυξη.

Στο χώρο εργασίας, οι συνάδελφοι συντονίζονται σε έναν κοινό υποστηρικτικό
ρυθμό και η επιστροφή στο πεδίο προβάλλει αλλά και καταπραΰνει τους φόβους,
τους οποίες φέρνει στην επιφάνεια η συνεχής έκθεση σε περιβάλλοντα απροστάτευτα.
Η έξαρση του ιού και τα συνακόλουθα μέτρα δημιουργούν το χώρο ώστε ο εργαζόμενος να συνομιλήσει με τον πρόσφυγα, ξεκινώντας αυτή την φορά, έναν ισότιμο διάλογο υπό την παρουσία μιας κοινής βιωμένης εμπειρίας. Η επαγγελματίας
αγωνιά για την προστασία του οικείου περιβάλλοντος και διερωτάται για την ουσιαστική πρόσβαση του πρόσφυγα στην υγειονομική κάλυψη.
Ο συνεντευξιαζόμενος βρίσκεται μπροστά σε ψυχικές αναστατώσεις, ρίγη και ρίξεις, μέχρι να καταφέρει να συνηθίσει την αλλαγή του χώρου και του τρόπου εργασίας. Αυτά συμβαίνουν όταν η τηλεργασία επιβάλλεται και συνδέεται αρκετά
με τον σκεπτικισμό, αλλά και με την ανακούφιση της προστασίας από τον κίνδυνο
νόσησης.
Η εξάπλωση της πανδημίας έγινε γρήγορα, η κοινωνική απομόνωση αποτελεί έναν
τρόπο αντιμετώπισης της μετάδοσης του ιού και οι εργαζόμενες στο πεδίο παρουσιάζουν την εμπειρία τους μέσα από την προσπάθεια για εξίσου ραγδαία αναδιαμόρφωση των πλαισίων υποδοχής τέτοιων αιφνίδιων αλλαγών της καθημερινότητας και συντήρησης της λειτουργικότητας.
Από τις αφηγήσεις των επαγγελματιών φαίνεται να αναδύονται τρία πεδία ανάλυσης και κατανόησης του βιώματος: (α) το ατομικό πεδίο, (β) το πεδίο των σχέσεων,
(γ) το πεδίο της ιδεολογίας.
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Αυτοί οι τρεις χώροι ανάλυσης συνδιαλέγονται μεταξύ τους και συνδυάζονται, αναδεικνύοντας κάθε φορά διαφορετικές αφηγήσεις και αναπαραστάσεις, που αναδύονται από τη βιωμένη εμπειρία. Τα πρόσωπα ως άτομα και ως επαγγελματίες. Οι σχέσεις στο προσωπικό - οικείο περιβάλλον και οι σχέσεις με τις συναδέλφους ή τις εξυπηρετούμενες. Η ιδεολογία, που εμποτίζει την κοινωνική στάση και η οργανωσιακή
κουλτούρα, που κατευθύνει τους όρους και το περιεχόμενο εργασίας. Και η μεταξύ
τους συνδιαλλαγή, που ξεπερνάει την τομή ατομικό - επαγγελματικό, που θολώνει τα
όρια και παράγει νέους χώρους συναισθημάτων, σκέψης, εμπειρίας. Σε αυτό το καλειδοσκοπικό τοπίο, επιχειρούμε να φωτίσουμε τις πιο επίμαχες και πιο επίμονες
όψεις, όπως αναδύθηκαν υπό το φως των συνεντεύξεων.

Ατομικό πεδίο: ενδοψυχικός χώρος
Οι ενδοψυχικές διεργασίες αποτυπώνονται στο συνειδητό επίπεδο υπό την μορφή
στοιχείων της προσωπικότητας και κλινικών συμπτωμάτων. Αφορούν στον τρόπο και
στην ποιότητα των αντιδράσεων σε καταστάσεις της ζωής. Όταν διαπιστώνονται αλλαγές, κάθε είδους, στην εσωτερική - ψυχική αλλά και στην εξωτερική - περιβαλλοντική συνθήκη, και δη αν αφορούν σε αιφνίδια γεγονότα που διαταράσσουν την υποκειμενικά δομημένη πραγματικότητα, ο τρόπος που δεχόμαστε και διαχειριζόμαστε
τις καταστάσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένος ο ψυχισμός.
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Η ένταση και η έκταση της ψυχικής διατάραξης ορίζονται από την ικανότητα της ψυχικής επεξεργασίας και του μεταβολισμού. Μέσω των απαντήσεων που δίνονται σε
καταστάσεις όπως ο υγειονομικός περιορισμός, διακρίνεται το επίπεδο της ψυχικής
ανθεκτικότητας και ευθραυστότητας του υποκειμένου.
Στην συγκεκριμένη αιφνίδια κατάσταση, ενός πρωτόγνωρου κοινωνικού περιορισμού
με υγειονομικά χαρακτηριστικά, οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν σκέψεις που είχαν κυρίως βοηθητικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα στην κατάσταση. Από την μία πλευρά
υπήρξε ο φόβος νόσησης και η απειλή θανάτου, η αβεβαιότητα για το μέλλον, το αίσθημα ανημπόριας και μοναξιάς και από την άλλη η σημαντική μετουσίωση της απειλής σε παραγωγικότητα, σε ηρεμία και αναστοχασμό για το μέλλον.

Ατομικό πεδίο: ο επαγγελματικός ρόλος
Η εργασία στο προσφυγικό κατά την διάρκεια της καραντίνας, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη συνθήκη για τους επαγγελματίες. Υπήρξαν αρκετές προκλήσεις, με την πιο σημαντική, το γεγονός ότι δεν σταμάτησαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Η αδιάκοπη
εργασία, όπως καταγράφηκε μέσα από την έρευνα, αναφέρθηκε ως η μεγάλη πρόκληση για τους εργαζόμενους. Η παρουσία τους στο πεδίο τους έθετε σε μία συνεχή
κατάσταση επισφάλειας. Οι οδηγίες προστασίας πρόσφεραν μια αίσθηση ασφάλειας
στους εργαζόμενους, αλλά οι πληθυσμοί που εξυπηρετούσαν ήταν κυρίως εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι.
Το κυρίαρχο αίσθημα που καταγράφηκε ήταν η αμφιταλάντευση ανάμεσα στο φόβο
της μόλυνσης και στο επαγγελματικό καθήκον. Επίσης η επιβεβλημένη συνθήκη για
εργασία υπό εκ περιτροπής όρους και τηλεργασίας, έφεραν τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με σημαντικά ερωτήματα για την αλλαγή του τρόπου εξυπηρέτησης των
αναγκών του πληθυσμού-στόχου. Η διαπραγμάτευση αυτή ανέδειξε σκέψεις με στοιχεία εφευρετικότητας και δημιουργικότητας, πρώτα από τον καθένα ξεχωριστά και
ύστερα σε ομαδικό επίπεδο, με σκοπό να δημιουργηθούν πρακτικά οι κατάλληλοι
χώροι (πραγματικοί και διαδικτυακοί) για να καταστεί εφικτή η συνέχεια στην φροντίδα και την υποστήριξη των πιο ευάλωτων. Μέσω της απαιτούμενης τηλε-εργασίας
στο σπίτι, αναδείχθηκε ένα σημαντικό αίσθημα σωματικής και πνευματικής κούρασης. Η συνακόλουθη συμπλοκότητα του προσωπικού και επαγγελματικού πλαισίου, η
αδυναμία διαχωρισμού των δύο αυτών χώρων και η διεύρυνση των χρόνων εργασίας, αποτέλεσαν καθημερινή πρόκληση για τους επαγγελματίες του πεδίου.
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Πεδίο σχέσεων: οικογένεια, φίλοι
Το σχετίζεσθαι αναφέρεται ως η ουσιαστική συνθήκη για την ψυχική δόμηση του υποκειμένου. Το υποκείμενο αναγνωρίζεται ως άτομο μέσα από το καθρέπτισμα με
τον άλλον. Ο έτερος αποτελεί το περιβάλλον για συγκρίσεις και αποκλίσεις. Μέσα
από τις συνεντεύξεις η σχέση με οικογένεια και φίλους αναδεικνύεται ως σημαντική.
Η περίοδος που διανύουμε μετέφερε τις περισσότερες από αυτές τις σχέσεις στο διαδικτυακό χώρο. Το διαδίκτυο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου οι σχέσεις
στην εικονική σφαίρα δομούνται μέσα σε μία αισθητηριακή απόσταση, η οποία όμως
υπερσκελίζεται με την σταθερότητα που προσφέρει.
Κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, οι συνεντευξιαζόμενοι απέδωσαν χαρακτηριστικά ασφάλειας στην οικεία εικονική και ρεαλιστική συναναστροφή. Όταν
όμως αυτά τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα απουσίαζαν, υπήρξε δυσκολία μεταβολισμού των προκλήσεων που επέφεραν οι περιορισμοί. Από την μία εκφράστηκε το αίσθημα της στήριξης και της ανακούφισης μέσα σε αυτά τα οικεία περιβάλλοντα. Από
την άλλη, το αίσθημα εγκατάλειψης, καθώς και της έντονης αποστροφής απέναντι
στην κατάσταση της απομόνωσης.
Αναδείχθηκε η σημαντικότητα της επαφής και της στήριξης του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, είτε αυτή προήλθε από την εικονική είτε από την απτή σφαίρα
της πραγματικότητας. Αυτή η δυνατότητα για μοίρασμα της εμπειρίας και κατανόησης της κατάστασης, επαναπροσδιόρισε έναν ασφαλή τόπο και μία ουσιαστική χρήση των υποστηρικτικών δικτύων.

Πεδίο σχέσεων: συνάδελφοι, εξυπηρετούμενοι
Κατά την διάρκεια των μέτρων του υγειονομικού περιορισμού, η εργασία αποτέλεσε
ένα πεδίο σημαντικών ψυχικών αλλαγών. Η επαγγελματίας στο προσφυγικό εκτέθηκε
περισσότερο σε μία σειρά από γεγονότα, τα οποία λειτούργησαν αποσταθεροποιητικά για την ζωή της. Σε αυτή την κατάσταση κρίσης φάνηκε πως η συναδελφική υποστήριξη, η συνεργασία και ο συντονισμός των εργασιών διαμόρφωσαν ψυχικά αντίβαρα για την αντιμετώπισή της. Επίσης, ο στόχος της συνεχούς αρωγής του υποστηριζόμενου πληθυσμού, έφερε στο προσκήνιο παραγωγικούς διαλόγους για αναδιαμόρφωση της ασφαλούς εξυπηρέτησης του.
Από την μία, οι νέοι όροι εργασίας ενίσχυσαν ένα συναδελφικό ταυτισιακό δίχτυ ασφαλείας, υπό την έννοια της συσπείρωσης με σκοπό την ενδυνάμωση των επαγγελματιών, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι στην δουλειά του πεδίου. Από την άλλη, η τη-
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λεργασία αποτέλεσε πεδίο ανησυχίας στο επίπεδο των εργασιακών δικαιωμάτων,
των συναδελφικών σχέσεων και συλλογικοτήτων. Η επιβεβλημένη τηλεργασία φαίνεται πως επηρέασε την σχέση με την εργασία καθ’ εαυτή καθώς και το σχετίζεσθαι με
τους εξυπηρετούμενους πληθυσμούς. Υπήρξε σημαντική κριτική στην αύξηση του
όγκου και του χρόνου της εργασίας και στις αλλεπάλληλες προσαρμογές στην ανάγκη
των εξωτερικών παραγόντων.
Οι επαγγελματίες αναφέρθηκαν έντονα στον προβληματισμό τους για την διαμόρφωση της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως θεραπευτικής - υποστηρικτικής σχέσης, η
οποία χαρακτηρίστηκε ως σημαντική στην ύπαρξή της μεν, αλλά η διαρκής αναζήτηση των κατάλληλων διαδικτυακών συνθηκών αναφέρθηκε ως εμπόδιο, με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό να μην έχει, επιπλέον, επαρκή πρόσβαση στο μέσο. Ωστόσο,
μέσα σ’ αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη, οι εργαζόμενοι μίλησαν για το κοινό βίωμα της
απομόνωσης, ως σημείο σύγκλισης, το οποίο μοιράστηκαν ως εμπειρία με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, και το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία κοινή
γλώσσα επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης για το προχώρημα της υποστηρικτικής σχέσης.

Πεδίο ιδεολογίας: η κοινωνική στάση
Οι ιδεολογίες ως κυρίαρχες αφηγήσεις της ομάδας σχετίζονται με τους μετασχηματισμούς της εξωτερικής πραγματικότητας. Οι ιδεολογίες απαντούν στην ανάγκη να ζούμε με τους άλλους και να δημοσιοποιούμε αυτά που κατανοούμε ιδιωτικά. Στην συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, τα δομικά χαρακτηριστικά του ιού συσπείρωσαν τις αντιλήψεις των ανθρώπων προς την κοινή αντιμετώπιση του. Μέσα από τον επιβεβλημένο υγειονομικό αποκλεισμό δημιουργήθηκαν συντονισμένες απόψεις για την ουσία
των κινητικών περιορισμών, των όρων εργασίας και των απαγορεύσεων σε ιδιωτική
και δημόσια ζωή. Μέσα από αυτές τις καινούριες συνθήκες της ζωής, παρουσιάστηκαν δύο εικόνες μίας νεό-πραγματικοτητας.
Από την μία πλευρά, υιοθετήθηκαν στάσεις ζωής, που έφεραν στην επιφάνεια εικόνες μιας πόλης διαφορετικής, ήσυχης, με το φυσικό περιβάλλον να βρίσκει χώρο και
τρόπο έκφρασης μέσα στις μεγαλουπόλεις. Οι αισθήσεις εντάθηκαν και ο χρόνος διαστάλθηκε. Επίσης, η ανάδειξη της πολυμορφίας της γειτονιάς, η αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, η συνάντηση με τον γείτονα ή το διπλανό άγνωστο, φαίνεται πως δημιούργησαν μία κοινοτική επανα-γνωριμία και λειτούργησαν ως καταπραϋντικό αντιστάθμισμα μιας περιοριστικής καθημερινότητας.
Στο αρνητικό της εικόνας του περιορισμού και των απαγορεύσεων, οι συνεντευξιαζό-
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μενες μίλησαν για τον καθολικό έλεγχο των δραστηριοτήτων τους, υπό την κρατική
θέσπιση κανόνων, οι οποίοι περιόριζαν την ελευθερία κινητικότητας, δημιούργησαν
συναντήσεις υπό όρους και προώθησαν μία κουλτούρα διαδικτυακής επιβίωσης ως
στάση ζωής. Αυτή η σημαντική κατάσταση περιορισμού των ελευθεριών του πολίτη,
δημιούργησε στον συνεντευξιαζόμενο ένα αίσθημα ταύτισης με τις συνθήκες ζωής
και επιβίωσης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, ο οποίος βιώνει περιορισμένη αυτονομία στη χώρα υποδοχής.

Πεδίο ιδεολογίας: οργανωσιακή κουλτούρα
Η περιοριστική περίοδος έφερε μία μεγάλη και απρόσμενη εργασιακή αλλαγή στο
πεδίο του προσφυγικού. Η παροχή υπηρεσιών και η εργασία από απόσταση προκάλεσαν αμφιθυμικά συναισθήματα στους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Σε οργανωσιακό επίπεδο η τηλεργασία δημιούργησε αγωνίες για τον τρόπο αξιολόγησης ενός έργου, τις απαιτήσεις απόδοσης, για την εύρεση τρόπων εργασίας εξ αποστάσεως, και για την διεύρυνση των χρονικών ορίων
εργασίας. Επίσης, έφερε στο προσκήνιο την επισφάλεια για την αλλοίωση των συναδελφικών σχέσεων, αφού η υπερισχύουσα εικόνα ανθρώπων που συν-εργάζονται και
συναντώνται εξ’ ολοκλήρου μέσα στην εικονική σφαίρα, διατάρασσε κατά πολύ την
ουσιαστική επαφή και ζύμωση μεταξύ των εργαζομένων. Παρόλα αυτά, οι συνεντευξιαζόμενες μίλησαν για την ανακουφιστική σταθερότητα που αφορά στην διατήρηση
της εργασίας στο προσφυγικό.
Επίσης, η τηλεργασία έφερε έναν ουσιαστικό στοχασμό για τον τρόπο παροχής τηλευπηρεσιών στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ακαριαία ο
τρόπος εργασιακής συνάντησης με τον άλλον, όπως επίσης δεν θεωρείται καθόλου
δεδομένο ότι ο πληθυσμός αυτός θα μπορέσει να έχει τα μέσα να ανταποκριθεί σε
μία τέτοια μορφή παροχής βοήθειας. Η αγωνία του εργαζόμενου για την ουσία της
υπηρεσίας οξύνθηκε, αλλά μέσα από αυτή την αλλαγή, του δόθηκε η ευκαιρία για
σχηματισμό νέων εργαλείων - διαδικασιών και μετασχηματισμό των ήδη υπαρχόντων.

Οι αφηγήσεις των επαγγελματιών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις του Fill the
Bracket φαίνεται να ξετυλίγονται κυκλικά στους χώρους που αναδείξαμε σχηματικά
παραπάνω, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό σκέψεων, συναισθημάτων, σχέσεων και στάσεων. Με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας στο δεύτερο μέρος, επιδιώξαμε να αναστοχαστούμε πάνω στο κοινό βίωμα και να το κατανοήσουμε. Θεωρώντας πως η
αίσθηση κοινότητας και η υποστήριξη ομοτίμων είναι καθοριστικοί παράγοντες για
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την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των επαγγελματιών στον ανθρωπιστικό τομέα, στο τρίτο μέρος αυτής της έκδοσης, θα εκτείνουμε τον απόηχο αυτών των
αφηγήσεων και θα παραθέσουμε ορισμένες σύντομες κατευθύνσεις και μηχανισμούς
ψυχοκοινωνικής στήριξης προς εργαζόμενες / εθελοντές στο πεδίο του προσφυγικού.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα αναπτύξουμε ορισμένους τρόπους διαχείρισης των
προκλήσεων, όπως αναδείχθηκαν από τον αναστοχασμό και την αυθόρμητη διαχείριση των επαγγελματιών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις του Fill the Bracket, σε
συνδυασμό με πληροφορίες και κατευθύνσεις που συλλέξαμε από αξιόπιστες πηγές
για τον σκοπό αυτό.
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Φροντίδα επαγγελματιών:
Σύντομες κατευθύνσεις προς
εργαζόμενους / εθελοντές στο πεδίο
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(

Αν δεν φροντίσετε τον εαυτό σας,
δεν μπορείτε να φροντίσετε τους άλλους

Δημιουργήστε μια καθημερινή ρουτίνα με κύκλους εργασίας και ανάπαυλας. Η
δημιουργία ενός προγράμματος βοηθά στην τήρηση ενός ρυθμού καθημερινότητας, εν μέσω πρωτόγνωρων και αβέβαιων συνθηκών.

Εντάξτε στην καθημερινότητά σας δραστηριότητες που σας ευχαριστούν, σας
χαλαρώνουν και σας ανακουφίζουν (μουσική, γυμναστική, κηπουρική, τέχνη, επικοινωνία με φίλους, μαγειρική, λογοτεχνία κ.α.).

Αποφεύγετε να περνάτε πολλές συνεχόμενες ώρες σε
καθιστή στάση ή μπροστά από την οθόνη Η/Υ. Κάνετε
συχνά διαλείμματα για αλλαγή στάσης σώματος, κίνηση ή ακόμα και περπάτημα εκτός σπιτιού αν οι
συνθήκες το επιτρέπουν.

Μοιραστείτε τα συναισθήματα και
τις σκέψεις σας με άτομα του κύκλου σας που εμπιστεύεστε
(συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες) ή κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας.
Αναστοχαστείτε, καταγράψτε σε ένα
ημερολόγιο τις εμπειρίες και τα συναισθήματά σας.
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)

(

Αν δεν φροντίσετε τον εαυτό σας,
δεν μπορείτε να φροντίσετε τους άλλους

Παραμείνετε ενημερωμένες για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία, αλλά με
μέτρο και από αξιόπιστες πηγές. Η υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον κοροναϊό μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να εντείνει το αίσθημα άγχους και εξάντλησης.

Προσπαθήστε να κάνετε καλό και επαρκή ύπνο (τουλάχιστον 7-8 ώρες ημερησίως). Αν αυτό δεν είναι εφικτό, δοκιμάστε να αναπληρώνετε τις ώρες με ενδιάμεσους μικρής διάρκειας ύπνους μες στην ημέρα.

Ακολουθείτε υγιεινή διατροφή, πλήρη σε θρεπτικά συστατικά, που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργήσει. Προσπαθήστε να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο μες στην ημέρα
για τα γεύματά σας, όσο οι συνθήκες σας το επιτρέπουν.

Αποφύγετε ή μειώστε την κατανάλωση
ουσιών (π.χ. νικοτίνη, καφεΐνη, αλκοόλ,
ναρκωτικά). Οι ουσίες αυτές δεν ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση του άγχους ή
για την χαλάρωση σας, καθώς μακροπρόθεσμα η υπερκατανάλωση ή χρόνια
χρήση έχουν ποικίλες αρνητικές
επιδράσεις στον οργανισμό και στη συμπεριφορά.
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)

(

Επικοινωνία, το κλειδί για να λάβετε
και να προσφέρετε υποστήριξη

Αποκριθείτε με κατανόηση και σεβασμό στις ανησυχίες που μπορεί να εκφράσει το οικογενειακό και φιλικό σας περιβάλλον για την ασφάλειά σας ή ακόμα και
για τη δική τους ασφάλεια, εφόσον έρχονται σε επαφή μαζί σας. Τηρήστε τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας με τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε ή μοιράζεστε τον ίδιο χώρο, συζητήστε ανοιχτά για τους φόβους και τις ανησυχίες
(που μπορεί να μοιράζονται και οι δύο πλευρές).

Μοιραστείτε τις ανησυχίες και τις δυσκολίες σας, επικοινωνήστε ανοιχτά τους
τρόπους με τους οποίους χρειάζεστε στήριξη από τους κοντινούς σας ανθρώπους, καθώς δεν είστε άτρωτοι στο φόβο και τις δυσκολίες που σχετίζονται με
την πανδημία.

Σκεφτείτε πως η εξ αποστάσεως διαδικτυακή επικοινωνία
μπορεί να προσφέρει και νέους δημιουργικούς τρόπους να
επικοινωνήσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, όταν
δεν είναι δυνατή η διά ζώσης επαφή. Ανακαλύψτε τρόπους να
κάνετε τις online συναντήσεις σας διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες.

Επικοινωνήστε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το
βίωμά σας σε συναδέλφους που εμπιστεύεστε και
στους προϊσταμένους σας. Είναι σημαντικό να
νιώσετε πως υπάρχουν άτομα στο εργασιακό
περιβάλλον που είναι σε θέση να σας ακούσουν και να σας καθησυχάσουν. Ζητήστε εποπτεία ή αναζητήστε βοήθεια από κάποιον
ειδικό ψυχικής υγείας, αν νιώσετε πως
χρειάζεστε πιο οργανωμένη πλαισίωση.
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)

(

Επικοινωνία, το κλειδί για να λάβετε
και να προσφέρετε υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε λέξεις και φράσεις που δηλώνουν ενδιαφέρον, νοιάξιμο και
ενεργητική ακρόαση στην επικοινωνία σας με τους εξυπηρετούμενους. Η λεκτική
επικοινωνία και η προσεκτική χρήση των λέξεων γίνεται πολύ σημαντική, όταν τα
εξωλεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας μειώνονται ή εξαλείφονται πλήρως (π.χ.
εκφράσεις προσώπου λόγω της χρήσης μάσκας, απόσταση, απουσία απτικής επαφής, διαδικτυακή επικοινωνία).

Η χρήση σύντομων και εύληπτων προτάσεων, τήρηση σταθερού ρυθμού ομιλίας και ήπιου τόνου φωνής, χρήση μη-λεκτικών σινιάλων όπως κίνηση του κεφαλιού ή χειρονομίες κ.α., αποτελούν συστατικά στοιχεία και αποκτούν ιδιαίτερη σημασίας κατά την διαδικτυακή επικοινωνία με τις εξυπηρετούμενες.

Επιδιώξτε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας και ουσιαστικής
συνδιαλλαγής κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως υποστήριξης. Αποδεχτείτε
πως και οι δύο πλευρές (επαγγελματίας
και εξυπηρετούμενος) θα χρειαστούν
χρόνο να προσαρμοστούν στον νέο
τρόπο επικοινωνίας και είναι αναμενόμενο οι πρώτες στιγμές της συνδιαλλαγής να αφιερωθούν στην περιγραφή και την κατανόηση των νέων παραμέτρων συνάντησης και
στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
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)

(

Πρόληψη, υφαίνοντας δίχτυα
προστασίας στους χώρους εργασίας:
εργαζόμενοι
Καλλιεργήστε ένα σύστημα συναδελφικής υποστήριξης (buddy system), δημιουργώντας ζεύγος ή μικρή ομάδα με συναδέλφους σας, ώστε να παρακολουθείτε αμοιβαία την ασφάλεια, τον φόρτο εργασίας, το εργασιακό στρες ο ένας
του άλλου. Ορίστε μια τακτική συχνότητα (κάποιες στιγμές μες στην ημέρα ή την
εβδομάδα) που θα μιλάτε και θα μοιράζεστε τα συναισθήματα και τις εμπειρίες
σας (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως). Βοηθήστε η μία την άλλη όπου είναι εφικτό
(π.χ. κοινή μετακίνηση προς και από τον χώρο εργασίας). Εκτός από τις δυσκολίες, αναγνωρίστε και μοιραστείτε και τα επιτεύγματα της ημέρας ή πράγματα για
τα οποία νιώθετε ευγνώμονες.

Νοιαστείτε και φροντίστε τους συναδέλφους σας, παρατηρώντας τυχόν αλλαγές
στη συνήθη συμπεριφορά τους (π.χ. είναι πιο ευερέθιστοι, αφηρημένοι, αδέξιοι,
αποσυρμένοι), μιλήστε τους για αυτό που παρατηρείτε και αν χρειαστεί παραπέμψτε τους τους σε κατάλληλες υπηρεσίες (π.χ. διεύθυνση ανθρώπινου
δυναμικού, γιατρό εργασίας, manager / team leader, άλλους έμπιστους
συναδέλφους).

Μη διστάζετε να κάνετε ερωτήσεις στους προϊσταμένους σας για τα
θέματα που σας απασχολούν ή δε σας είναι ξεκάθαρα αναφορικά με
την τήρηση μέτρων προστασίας ή τον νέο τρόπο εργασίας. Εκφράστε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Αναγνωρίστε τις ανάγκες και τα
δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο ο εργοδότης ή η
προϊστάμενή σας θα μπορούσαν να τις καλύψουν.

Δώστε χρόνο στον εαυτό σας ώστε να προετοιμαστείτε επαρκώς για τη μετάβαση στο νέο τρόπο εργασίας / λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τους απαραίτητους
πόρους ώστε να συνεχίσετε την εργασία σας από το
σπίτι αν χρειαστεί. Σχεδιάστε εκ των προτέρων τις μετακινήσεις προς / από την έδρα εργασίας, ώστε να εκτελούνται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια.
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Πρόληψη, υφαίνοντας δίχτυα
προστασίας στους χώρους εργασίας:
εργοδότες - managers

Αξιολογήστε τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και τηρήστε τα προβλεπόμενα
μέτρα προστασίας από την πανδημία. Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία από
όλους σχετικά με τις ανησυχίες για θέματα ασφάλειας των εργαζομένων.

Δείξτε ενδιαφέρον και προσέξτε τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά ή στην απόδοση των εργαζομένων σας. Δημιουργήστε κλίμα ασφάλειας και επικοινωνίας,
ώστε οι εργαζόμενες να νιώσουν άνετα να απευθυνθούν σε εσάς για να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Παρέχετε ευκαιρίες εποπτείας, επαγγελματικής υποστήριξης, διασύνδεσης με άλλους επαγγελματίες / φορείς για την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων.

Μεριμνήστε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι και να
κατανοούν (ίσως χρειαστεί επανάληψη) τα μέτρα προστασίας που
λαμβάνετε ως Οργανισμός και τυχόν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον προσδιορισμό των στόχων και των αξιών του
Οργανισμού σας. Ίσως οι νέες συνθήκες να απαιτούν επιπλέον εκπαίδευση ή ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων για τους εργαζομένους - παρέχετε ευκαιρίες εκπαίδευσης / κατάρτισης.

Μη διστάσετε να εμπλέξετε στη συζήτηση για τη διαχείριση της νέας κατάστασης σωματεία εκπροσώπησης των εργαζομένων. Μεριμνήστε για εξατομικευμένα πλάνα εργασίας, αν απαιτείται και είναι προς όφελος των εργαζομένων (π.χ. επιμήκυνση της περιόδου εργασίας από το
σπίτι για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ευέλικτο ωράριο παρουσίας στη φυσική έδρα εργασίας).
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Οι παραπάνω κατευθύνσεις - συμβουλές ευελπιστούμε να σας βοηθήσουν να τηρήσετε μια ψυχική ισορροπία και να φροντίσετε τις σχέσεις σας στο οικείο και επαγγελματικό σας περιβάλλον. Ωστόσο, τα δεδομένα σε καταστάσεις κρίσης μπορεί να αλλάζουν συχνά και απροσδόκητα, ανάλογα με τις εξελίξεις και την εισροή νέας πληροφορίας. Είναι σημαντικό να αξιολογείτε τακτικά την κατάσταση εκ νέου. Παραμείνετε
ευέλικτες και σε ετοιμότητα να προσαρμοστείτε σε νέες συνθήκες, συνεκτιμώντας
την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία και τους μηχανισμούς διαχείρισης της κρίσης.
Εν μέσω αβέβαιων και πρωτόγνωρων συνθηκών, είναι ωφέλιμο να αναλογιστείτε τι
μπορείτε να ελέγξετε και τι δεν είστε σε θέση να ελέγξετε. Εστιάστε την ενέργειά σας
σε αυτά που ανήκουν στην περιοχή ελέγχου σας.
Μπορείτε να σκεφτείτε τι θα τοποθετούσατε σε κάθε πλευρά του κύκλου στο ακόλουθο σχήμα3;

3. Στη σελίδα 36 μπορείτε να δείτε ένα σχηματοποιημένο παράδειγμα του κύκλου ελέγχου, εμπνευσμένο
από το περιεχόμενο του Fill the Bracket.
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Εντός παρενθέσεως
H πανδημία του COVID-19 συνδιαλέγεται φανερά με την σωματική φθαρτότητα
αλλά και την εργασιακή επισφάλεια και αγωνία, αναδεικνύοντας την αυξημένη ανάγκη για υποστήριξη του εργαζόμενου. Οι όροι της καραντίνας έπλασαν την καθημερινότητα μέσα σε μία παρένθεση. Οι περιορισμοί και ο έλεγχος της ζωής και
της εργασίας ώθησαν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν νέους τρόπους προσαρμογής και όρους του ζειν. Η καθημερινή παρουσία μέσα σε ένα πεδίο πολύπαθο, φέρνει την εργαζόμενη στο προσφυγικό μπροστά στην ιδιότυπη συνθήκη της
αδιάκοπης εξυπηρέτησης και προστασίας του άλλου. Μέσα από αυτή την ανάγκη
δημιουργήθηκε ένας κύκλος σκέψης, που αφορά στην πολυδιάστατη προσέγγιση
των πανδημικών φαινομένων και την στήριξη του εργαζόμενου με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων τρόπων φροντίδας του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Οι εργαζόμενοι προσαρμοστήκαμε σε μία νεο-κανονικότητα, την οποία προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε και να σχηματοποιήσουμε. Μέσα από τις συνεντεύξεις
του Fill the Bracket ξετυλίχθηκε το νήμα της βιωμένης εμπειρίας, που δημιούργησε ψυχικές συνδέσεις και κοινούς τόπους ασφάλειας ανάμεσα στους εργαζόμενους. Οι επαγγελματίες αναφέρθηκαν σε συναισθήματα πρωτόγνωρα, που κατέκλυσαν την καθημερινότητα τους, και σε υποστηρικτικά δίκτυα και ενέργειες, που
λειτούργησαν ως αντίβαρα μπροστά στην ανοίκεια συνθήκη της πανδημίας. Το θεραπευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο μετασχηματίστηκε και μεταφέρθηκε στο
διαδικτυακό χώρο, ενώ οι επαγγελματίες διερωτήθηκαν με παραγωγικό τρόπο για
την απόδοσή των νέων όρων.

Οι παρατηρήσεις και οι σκέψεις που κάναμε με αφορμή το υλικό των συνεντεύξεων, μας οδήγησαν στην αποτύπωση κατευθύνσεων για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των εργαζόμενων στο προσφυγικό. Το εγχειρίδιο Fill the
Bracket αναδύθηκε από την δική μας ανάγκη για κατανόηση της συνθήκης, για αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια. Και με αυτό το πρόταγμα, μέσα σε μία κατάσταση κρίσης, που φαίνεται να έχει διάρκεια και μακροχρόνιες επιπτώσεις, το μοι32

ραζόμαστε με την κοινότητα των συναδέλφων και όλων των εργαζόμενων που καλούνται να υποστηρίξουν ευπαθείς ομάδες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και
αναμένουμε να δούμε, σε βάθος χρόνου, τι θα μείνει εντός και τι εκτός παρενθέσεως.
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COVID-19 Pandemic, 2020
IASC, Βασικές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες - Οδηγός για τους εργαζόμενους στην
αντιμετώπιση του COVID-19, 2020 (ελληνική έκδοση)
IFRC, Psychosocial Center, Remote Psychological First Aid during a COVID-19 outbreak, 2020

IOM, Internal Guidelines For Remote Mhpss Working Modalities, 2020
PBS, Covid-related anxiety and distress in the workplace: A guide for employers
and employees, 2020

PBS, The impact of Covid-19 on the wellbeing of psychologists, 2020
Coping as a key worker | Mind, the mental health charity - help for mental health
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να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία (EL)
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© Σαβίνα Γεωργαντά

2020
“Fill the Bracket: Από την παρένθεση στη νέο-κανονικότητα. Αποτυπώματα βιωμάτων και σύντομες
κατευθύνσεις για την ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζόμενων στο πεδίο του προσφυγικού την
περίοδο της πανδημίας.”

COMPASS Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ευπαθών Ομάδων
Λεωφόρος Συγγρού 106, 11741, Αθήνα
info@compass.org.gr

Οι φωτογραφίες και τα σχέδια στις σελίδες 14 και 15 αποτελούν υλικό που μοιράστηκαν μαζί μας οι
συμμετέχοντες/-ουσες των συνεντεύξεων.
Το σχέδιο στη σελίδα 18 δημιουργήθηκε από την ομάδα της COMPASS, για τους σκοπούς της ανάλυσης
του περιεχομένου του ερευνητικού υλικού.

Τα σχέδια στις σελίδες 31 και 36 φιλοτεχνήθηκαν από την ζωγράφο Σαβίνα Γεωργαντά, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή της.
Τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία του εγχειριδίου δημιουργήθηκαν με το ελεύθερα διαθέσιμο υλικό της
πλατφόρμας canva.com.
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COMPASS for Refugee Youth

Community, Psychological And Social Support
info@compass.org.gr
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