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Ολοι νιώθουν το κενό
Στην εποχή
της κοινωνικής
αποοτασιοποιηοης
άνθρωποι
κάθε ηλικίας
αναζητούν
συμπαράσταση
στις τηλεφωνικές
γραμμές και
στις πλατφόρμες
ψυχολογικής
υποστήριξης

Του ΑΛΗΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΉ

a.kontis@realnews.gr

Α
υτή η κρίση διαρρηγνύει τη νοηματική

συνέχεια που έχει κάθε άνθρωπος

στη ζωή του και δημιουργεί
κενό νοήματος Νιώθουμε πως δεν μπορούμε

να προβλέψουμε το μέλλον και έτσι

χάνουμε και το νόημα του σήμερα Ο Γιάννης

Καυκάς είναι υπεύθυνος της ψυχολογικής

υπηρεσίας του Κέντρου Αλληλεγγύης
που έχει δημιουργήσει στην Αθήνα η οργάνωση

Solidarity Now Τις τελευταίες ημέρες

η οργάνωση έχει δημιουργήσει μια νέα
διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης

των ανθρώπων που στην εποχή της κοινωνικής

απομόνωσης νιώθουν να ασφυκτιούν ψυχολογικά

Οι άνθρωποι που έχουν αναζητήσει υποστήριξη

από εμάς καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα

Πρόκειται για νεαρά άτομα φοιτητές ή ανέργους

μέχρι και ηλικιωμένους Η πλειονότητά τους
είναι γυναίκες ενώ πρόκειται κυρίως για άτομα που

μένουν μόνα τους χωρίς τιςοικογένειές τους αναφέρει

προσθέτοντας πως αυτή την περίοδο τα
προσωπικά

ζητήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας φαντάζουν

πλέον αφόρητα Τα αιτήματα που δεχόμαστε

τώρα αφορούν δυσκολίες οι οποίες τώρα
έχουν ενταθεί Μιλάμε για αισθήματα φόβου άγ

Γιάννη Kqukus Μαργαρίτα Ζωγράφου

χους και έλλειψης νοήματος για τη ζωή Με τις παρούσες

συνθήκες αυτά τα αισθήματα τείνουν να

γίνουν πολύ μεγαλύτερα Υπάρχουν ζητήματα όπως
οι αϋπνίες τα οποία επιδρούν ανάλογα με το ιστορικό

του καθενός τονίζει ο Γ Καυκάς επισημαίνοντας
ότι το άγχος κρύβεται ακόμα και σε απλές ενέρ

γειεςτης καθημερινότητας της καραντίνας Ακόμα
και η προσδοκία ότι τώρα που έχουμε χρόνο πρέπει

να κάνουμε κάποιες δουλειές που αφήναμε στο

παρελθόν προκαλεί πολλές φορές άγχος Δεν γίνεται
να κάνουμε τώρα κάπΌια πράγματα που έχουμε

αφήσει π.χ εδώ και δέκα χρόνια δηλώνει
Αποδέκτης των έντονων προβλημάτων που προ¬

κύπτουν μεταξύ των ζευγαριών είναι η ψυ
χολόγος-ψυχοθεραπευτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου

Μέσα στην πολύωρη ή 24ωρη
συνύπαρξη στη συνθήκη του αναγκαστικού

περιορισμού μπορεί να βγαίνουν στην
επιφάνεια διαφορές που ήδη υπήρχαν και
ήταν ανεκτές από τους συντρόφους ή καλά
και με τέτοιον τρόπο βολεμένες προκειμένου

να λειτουργήσει η οικογένεια ως σύνολο

Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία σε εξωτερικούς

χώρους γινόταν μηχανισμός εκτό
νωσηςκαι αντιστάθμισης και εξισορροπούσε

τις δυσκολίες στη σχέση μας με τον/τη συ

ντροφό μας λέει εξηγώντας τους λόγους
για τους οποίους προκύπτουν τα προβλήματα

στις σχέσεις Η λύση βρίσκεται στη φυσική

άσκηση στην αποφόρτιση και στη συζήτηση
Τα μέλη μιας οικογένειας ή μιας σχέσης χρειάζονται

αποφόρτιση Καλό είναι να υπάρχει εκτόνωση
μέσω φυσικής δραστηριότητας και άσκησης όσο
και όπου μπορεί να είναι επιτρεπτό Χρειάζονται επίσης

στιγμές αυτοαπομόνωσης και αποφόρτισης αλλά

και στιγμές που θα κάνουν όλοι πράγματα μαζί
Συζήτηση με τον/τη σύντροφο για ό,τι μας ενοχλεί

στη συμπεριφορά του ή ενδεχομένως μας καταπιέζει

σε ήρεμο κλίμα διαλόγου Αν αυτό δεν είναι

εφικτό καλούμε ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο
και συζητούμε όλοι μαζίτοντρόπο διαχείρισης της
έντασης καταλήγει η Μ Ζωγράφου

http://www.innews.gr

	ΟΛΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ
	11/04/2020 REAL NEWS σελ. 21


