Οι συνέπειες της τροµοκρατίας
Dr. Θωµάς Καλπάκογλου
Η τροµοκρατία απειλεί µια κοινωνία µε το να προκαλεί το αίσθηµα του φόβου και
της αβοηθητότητας στους πολίτες της. Έχει ως σκοπό να κρατά µια κοινωνία ως
όµηρο µέσω του φόβου για µια επικείµενη καταστροφή ή βλάβη.
Μετά από µια πράξη τροµοκρατίας, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπους να
αντεπεξέλθει απέναντι στο έντονο στρες ή στο τραύµα που του δηµιουργείται.
Συνήθως νιώθει αβοήθητος. Οι τροµοκρατικές πράξεις λαµβάνουν χώρα σε στιγµές
που ο άνθρωπος είναι απροετοίµαστος, χωρίς να υπάρχει ένα εµφανές αίτιο που να τις
προκαλεί. Στην προσπάθεια του να κατανοήσει και να αντέξει τις εξελίξεις, µια σειρά
από συναισθήµατα µπορεί να τον καταβάλουν και να επηρεάσουν την ψυχολογική
του ισορροπία (φόβος, αβοηθητότητα, ευαλωτότητα, πόνος, θλίψη).
Παράλληλα, παρατηρείται µια αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού, µέσα από
αισθήµατα φόβου ή µίσους προς αγνώστους ή ξένους, που µπορεί να απειλήσει
γενικότερα µια κοινωνία. Επανεµφανίζονται οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στις
διαφορετικές οµάδες ανθρώπων, εφόσον το αίσθηµα εµπιστοσύνης µειώνεται.
Παρόλα αυτά, είναι τέτοιου είδους πράξεις και ενέργειες που θα έπρεπε να ενώνουν
και να γεφυρώνουν τις οµάδες αυτές, σε µια προσπάθεια να ενισχυθεί το αίσθηµα της
δύναµης απέναντι σε κινδύνους.
Ποιοι επηρεάζονται
Μετά από ένα τροµοκρατικό χτύπηµα, σχεδόν όλοι αισθάνονται µια επιρροή. Άµεσα,
συναντούµε τρεις κατηγορίες ανθρώπων, πάνω στους οποίους ασκείται το
µεγαλύτερο µέρος αυτής της επιρροής:
1.

Τα άτοµα µε προηγούµενες τραυµατικές εµπειρίες (πχ, πρόσφυγες πολέµου,
θύµατα βασανισµών, θύµατα βίας και εγκληµατικών ενεργειών), µε έντονο το
αίσθηµα της ευαλωτότητας.

2.

Τα άτοµα που έχουν υπάρξει
τροµοκρατικών ενεργειών.

3.

Τα άτοµα µε σοκ τα οποία µαθαίνουν για κάποιους γνωστούς, φίλους ή
συγγενείς, που είναι θύµατα και εκτίθενται σε συνεχείς αναφορές για τα
γεγονότα (πχ, µέσα από τα ΜΜΕ).

µάρτυρες

ή

θύµατα

προηγούµενων

Τι µπορεί να αισθάνεται κάποιος µετά από ένα τροµοκρατικό χτύπηµα
Τα άτοµα που έχουν την εµπειρία ή είναι µάρτυρες µια τροµοκρατικής ενέργειας
µπορεί να εισέλθουν σε µια κατάσταση έντονου στρες. Τυπικά συµπτώµατα µιας
τέτοιας κατάστασης µπορεί να είναι:
1.
2.
3.

Έντονες και επαναλαµβανόµενες σκέψεις σχετικές µε το γεγονός.
Γενικό αίσθηµα φόβου, φόβος αποµάκρυνσης από το σπίτι, αποµόνωση.
Μείωση της λειτουργικότητας, αλλαγές στην καθηµερινή ρουτίνα.
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4.
5.
6.

Ενοχές επιβίωσης ή µη παροχής βοήθειας σε άλλους.
Έντονο αίσθηµα απώλειας.
Αδυναµία έκφρασης συναισθηµάτων, αίσθηµα απώλειας ελέγχου.

ΑΠΛΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αναγνώρισε τα αισθήµατα που µπορείς να έχεις. Κατάλαβε πως αυτά είναι µια
φυσιολογική αντίδραση σε µια µη-φυσιολογική κατάσταση.
Θυµήσου πως µπορεί να έχεις βιώσει παρόµοιες καταστάσεις στο παρελθόν.
Προσπάθησε να θυµηθείς µε ποιους τρόπους µπόρεσες να ξεπεράσεις τη
δυσκολία τους.
Συζήτησε µε άλλους για τους φόβους σου. Ζήτησε βοήθεια αν χρειαστεί.
Προσπάθησε να διατηρήσεις την καθηµερινή σου ρουτίνα.
Προσπάθησε να σκέφτεσαι θετικά. Αποδέξου πως τα πράγµατα θα γίνουν
καλύτερα και πως αυτό χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο.
Αναγνώρισε πως η φύση των τροµοκρατικών ενεργειών είναι τέτοια που
προκαλεί φόβο και αβεβαιότητα για το µέλλον. Προσπάθησε αυτό να µη σε
καταβάλλει.
Αναγνώρισε τις προσπάθειες της Πολιτείας να αντιµετωπίσει και να περιορίσει
το φαινόµενο.
Μείωσε την έκθεση σου στα ΜΜΕ.
Σε σχέση µε τα παιδιά: ενθάρρυνε τα να µιλήσου για αυτά που νιώθουν, ρώτησε
τα τι έχουν ακούσει, δει ή βιώσει, επιβεβαίωσε τα πως το περιβάλλον τους θα
τα βοηθήσει και θα τα προστατέψει, βοήθησε τα να νιώθουν πιο δυνατά για να
αντιµετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση, βοήθησε τα να καταλάβουν πως δεν
απειλείται η χώρα τους και το πολίτευµα τους, γνώριζε πως τα παιδιά είναι
έκθετα στις συνέπειες µιας τροµοκρατικής ενέργειας ακόµα και µέσα από τα
ΜΜΕ ή τις συζητήσεις των µεγάλων.

Τι µπορεί να συµβεί σε ένα άτοµο µετά από µια καταστροφή ή ένα τραυµατικό
γεγονός;
Σοκ και άρνηση είναι τυπικά συµπτώµατα, άµεσα µετά το γεγονός. Και τα δύο
συµπτώµατα είναι αντιδράσεις άµυνας (προστασίας).
Το σοκ είναι ξαφνική και έντονη διαταραχή του συναισθηµατικού κόσµου και η
άρνηση περιλαµβάνει τη µη αποδοχή πως το γεγονός έλαβε χώρα, ή τη µη
βίωση της έντασης που αυτό συµπεριλαµβάνει.
Μετά το πρώτο στάδιο του σοκ, διάφορες αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα, που µπορεί
να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο.
Τα συναισθήµατα γίνονται έντονα και πολλές φορές απρόσµενα. Το άτοµο
µπορεί να γίνει ευερέθιστο και να βιώνει απότοµες συναισθηµατικές αλλαγές.
Μπορεί να αυξηθεί το άγχος και η νευρικότητα, ή ακόµα και η θλίψη (ή
κατάθλιψη).
Οι σκέψεις και συµπεριφορές µεταβάλλονται. Επαναλαµβανόµενες και έντονες
εικόνες από το γεγονός µπορεί να εµφανίζονται (flashbacks). Οι εικόνες µπορεί
να εµφανίζονται σε άτακτα διαστήµατα και χωρίς πολλές φορές κάποιο
ιδιαίτερο (εµφανή) λόγο. Έτσι µπορεί να προκληθούν διάφορες σωµατικές
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αντιδράσεις (ταχυπαλµία, εφίδρωση, ή και άλλα έντονα συµπτώµατα τα οποία
µπορεί να γίνουν ακόµα εντονότερα αν προϋπάρχει ένα παθολογικό ή
ψυχοπαθολογικό ιστορικό). Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα του
ατόµου επηρεάζονται, ενώ πολλές φορές εµφανίζεται µπερδεµένο. Τέλος, ο
ύπνος και οι διατροφικές συνήθειες µπορεί να διαταραχτούν.
Έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις µπορεί να παρατηρηθούν σε επετείους ή
άλλα ερεθίσµατα που αναφέρονται στο γεγονός. Αυτές µπορεί να συνοδεύονται
και από φόβους πως το γεγονός µπορεί να επαναληφθεί.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί να επηρεαστούν. Παρατηρούνται εντάσεις µε
άλλα µέλη της οικογένειας ή τον υπόλοιπο κοινωνικό περίγυρο. Σε αντίθετη
περίπτωση, το άτοµο µπορεί να αποµονωθεί ή να αποφεύγει πολλές από τις
συνηθισµένες του ενέργειες ή δραστηριότητες.
Τα περισσότερα παιδιά και ενήλικες µπορεί να βιώνουν για αρκετές µέρες µετά το
τραύµα.
Συναισθηµατικές αντιδράσεις: σοκ, φόβος, πόνος, θυµός, ενοχές, ντροπή,
αβοηθητότητα, απελπισία, συναισθηµατικό µούδιασµα (δυσκολία στο να
αισθάνεται αγάπη ή εγγύτητα, ή να υπάρχει ενδιαφέρον για τις καθηµερινές
δραστηριότητες).
Γνωσιακές αντιδράσεις: σύγχυση, αποπροσανατολισµός, αναποφασιστικότητα,
ανησυχία, δυσκολία στη συγκέντρωση, απώλεια µνήµης, προσωποποίηση
ευθυνών.
Σωµατικές αντιδράσεις: ένταση, κούραση, διαταραγµένος ύπνος, σωµατικοί
πόνοι, τροµάζει εύκολα, ταχυπαλµία, ναυτία, διατροφή, αλλαγές στη libido.
Αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις (στο σχολείο, εργασία, φιλίες, γάµος, ή
γονεϊκή): έλλειψη εµπιστοσύνης, ευερεθιστότητα, σύγκρουση, απόσυρση,
αποµόνωση, αίσθηµα απόρριψης ή εγκατάλειψης, αποµάκρυνση, κριτική,
έντονος έλεγχος.
ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ PTSD, άλλες
διαταραχές άγχους ή κατάθλιψη:
Αποπροσωποποίηση
Flashbacks
Έντονες προσπάθειες αποφυγής δυσάρεστων συµπτωµάτων (χρήση ουσιών,
αλκοόλ).
Έντονο συναισθηµατικό µούδιασµα.
Υπερδιέγερση (κρίσεις πανικού, οργή, θυµός, αίσθηµα έντονης ταραχής)
Έντονο άγχος (ανησυχία, εµµονές, καταναγκασµοί)
Έντονη κατάθλιψη (απελπισία, απώλεια αυτοπεποίθησης, κινητοποίησης, ή
νοήµατος για τη ζωή).
Παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς:
Απώλεια αγαπηµένων προσώπων (συγγενών ή φίλων).
Καταστάσεις απειλητικές για την ίδια τη ζωή ή της σωµατικής ακεραιότητας
(ιδίως στα παιδιά).
Έκθεση σε ανατριχιαστικές καταστάσεις που µπορεί να περιλαµβάνουν θάνατο
ή τραυµατισµό τρίτων.
Βία ή καταστροφή σε ανθρώπους ή το περιβάλλον.
Απώλεια στέγης, υλικών αγαθών, στη γειτονιά ή την κοινότητα.
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Απώλεια επικοινωνίας ή υποστήριξης από στενές σχέσεις.
Έντονες συναισθηµατικές απαιτήσεις (από σωστικά συνεργία ή υπηρεσίες).
Έντονη κούραση, έκθεση σε έντονα καιρικά φαινόµενα, πείνα, απώλεια ύπνου
ή ξεκούρασης.
Μακρόχρονη έκθεση σε κίνδυνο, απώλεια, συναισθηµατική ή φυσική ένταση.
Έκθεση σε τοξικά υλικά.
Συναισθηµατικές Αντιδράσεις
1.
Σοκ
2.
Τρόµος
3.
Ευερεθιστότητα
4.
Απόδοση ευθυνών
5.
Θυµός
6.
Ενοχή
7.
Στεναχώρια, λύπη
8.
Συναισθηµατικό µούδιασµα
9.
Αβοηθητότητα
10. Απώλεια ευχαρίστησης από συνηθισµένες δραστηριότητες
11. Απώλεια ευχάριστων συναισθηµάτων
Γνωσιακές Αντιδράσεις
1.
Συγκέντρωση
2.
Αποφασιστικότητα
3.
Μνήµη
4.
Εµπιστοσύνη
5.
Σύγχυση
6.
Εφιάλτες
7.
Αυτοπεποίθηση
8.
Αυτο-αποτελεσµατικότητα
9.
Απόδοση ευθυνών
10. Εµµονές
11. Ανησυχία
12. Ταραχή
Σωµατικές Αντιδράσεις
1.
Κούραση, εξόντωση
2.
Αϋπνία
3.
Ταχυκαρδία
4.
Υπερδιέγερση
5.
Φυσικός πόνος
6.
Μειωµένη σωµατική άµυνα
7.
Πονοκέφαλοι
8.
Γαστρεντερολογικές διαταραχές
9.
Μειωµένη πείνα
10. Μειωµένη libido
11. Ευπάθεια σε ασθένειες
Επιρροές στις διαπροσωπικές σχέσεις
1.
Αυξηµένη ένταση
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αποµόνωση
Μειωµένο αίσθηµα εγγύτητας
Μειωµένη εργασιακή απόδοση
Μειωµένη σχολική απόδοση
Μειωµένο αίσθηµα ικανοποίησης
Μειωµένο αίσθηµα εµπιστοσύνης
Εξωτερίκευση απόδοσης ευθυνών
Εξωτερίκευση ευαλωτότητας
Αίσθηµα απόρριψης - εγκατάλειψης
Υπέρ – προστατευτικότητα

Πιθανές αντιδράσεις παιδιών 5-12 ετών
Αισθήµατα άγχους, φόβου και ανησυχίας σχετικά µε την ασφάλεια, τόσο τη
δική τους όσο και των άλλων (συµπτώµατα µεγαλύτερης προσκόλλησης σε
γονείς ή δασκάλους).
Ανησυχίες για πιθανή επανάληψη της κατάστασης.
Αυξηµένα επίπεδα αρνητικών συναισθηµάτων
Αλλαγές στη συµπεριφορά:
1.
Αυξηµένη διέγερση - κινητικότητα
2.
Μειωµένη συγκέντρωση - προσοχή
3.
Απόσυρση
4.
Εκρήξεις θυµού
5.
Επιθετικότητα
Απουσίες από συνήθεις δραστηριότητες
Αυξηµένες σωµατικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλοι, στοµαχόπονοι, κλπ.)
Αλλαγές στη σχολική απόδοση
Ενασχόληση µε το άσχηµο γεγονός (στον λόγο ή το παιχνίδι)
Αυξηµένη ευαισθησία σε θορύβους (σειρήνες, αεροπλάνα, αστραπές, εκρήξεις,
δυνατούς θορύβους)
Ενασχόληση µε τον ‘θάνατο’.
Αλλαγές στον ύπνο
Αλλαγές στην όρεξη
Έλλειψη ενδιαφέροντος
Αυξηµένες αρνητικές συµπεριφορές (άρνηση)
Παλινδρόµηση σε προηγούµενες συµπεριφορές (µωρουδίστικη οµιλία,
ενούρηση)
Μηνύµατα µίσους και θυµού.
Για παιδιά 12-15 ετών
Τα περισσότερα από τα παραπάνω.
Ανησυχία για τις συνέπειες (πχ. του πολέµου) και για πιθανή σχολική βία.
Υπερδιέγερση.
Ενοχλητικά συναισθήµατα σχετικά µε εκδίκηση.
Ενασχόληση µε τις άσχηµες λεπτοµέρειες των γεγονότων.
Αρνητικές επιπτώσεις σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τρίτους (ιδίως για άτοµα
που έχουν ένα στοιχείο διαφορετικότητας).
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Ένα τραύµα µπορεί να παράγει ένα συναισθηµατικό σοκ και πολλά άλλα
προβλήµατα. Πολλά από αυτά είναι έντονα, κυρίως αµέσως µετά το τραυµατικό
γεγονός. Συνήθως τα περισσότερα άτοµα νιώθουν καλύτερα σε µια περίοδο 3 µηνών,
κάποια άλλα αργότερα, και κάποια δεν µπορούν να επανέλθουν χωρίς κάποια µορφή
παρέµβασης. Όταν το άτοµο αρχίζει να αντιλαµβάνεται τις αλλαγές που έχει υποστεί,
αυτό είναι και το πρώτο βήµα προς την καλυτέρευση.
Φόβος & Άγχος
Φυσική αντίδραση απέναντι σε µια επικίνδυνη κατάσταση.
∆ιαρκεί και πέρα από τη στιγµή του τραύµατος.
Αλλάζει η αντίληψη του κόσµου και της ασφάλειας.
Επανέρχεται στην ανάµνηση του τραύµατος.
Εµφανίζεται απρόσµενα.
Γενικές οδηγίες για τη βοήθεια παιδιών και εφήβων που επιζούν ένα τραύµα.
Βρείτε τρόπους να προστατέψετε τα παιδιά από περισσότερη έκθεση στο
τραύµα.
Προστατέψτε τα από τα ΜΜΕ.
Αποµακρύνετε τα από περιοχές που βρίσκονται πολλοί τραυµατισµένοι.
Χρησιµοποιείτε ήπιους, αλλά σταθερούς τόνους επικοινωνίας.
Αναγνωρίστε τα παιδιά που βιώνουν οξύ στρες και µείνετε µαζί τους µέχρι να
αρχίσει η αρχική καλυτέρευση. Το οξύ στρες περιλαµβάνει πανικό, έντονα
σωµατικά συµπτώµατα και θλίψη.
Με λεκτική και µη-λεκτική επικοινωνία, περάστε ένα µήνυµα ασφάλειας.
Ενθαρρύνετε την έκφραση συναισθηµάτων, αλλά όχι τη συζήτηση γύρω από το
τραυµατικό γεγονός.
Επιβεβαιώστε τα πως είναι φυσιολογικό να αισθανόµαστε άσχηµα µετά από ένα
τραυµατικό γεγονός.
Αν φοβούνται, επιβεβαιώστε την αγάπη σας και τη διάθεση να τα προστατέψτε.
Ξοδέψτε περισσότερο χρόνο µαζί τους.
Επιβεβαιώστε τα πως δεν ευθύνονται για το γεγονός.
Μην κριτικάρετε τη συµπεριφορά τους ή την αντίδραση τους στο γεγονός.
Φροντίστε τον εαυτό σας για να είστε σε θέση να βοηθήσετε το παιδί.
Για τους δασκάλους ή εκπαιδευτικούς
Βοηθήστε τον εαυτό σας πρώτα.
Μη βιάζεστε να επαναφέρετε µια φυσιολογική ροή στα σχολικά δρώµενα.
Επιτρέψτε τα παιδιά να εκφραστούν γύρω από το γεγονός, αλλά µην το
επιβάλλετε.
Σεβαστείτε την επιθυµία κάποιων παιδιών να µην εκφραστούν άµεσα ή τις
πολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες.
Αν είναι απαραίτητο, οργανώστε οµάδες έκφρασης και καλέστε ειδικούς να τις
συντονίσουν.
Προσφέρετε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν µέσα από την τέχνη.
Ενισχύστε τις δεξιότητες ελέγχου του άγχους ανάλογα µε τις ηλικίες των
παιδιών.
Ενηµερώστε τους γονείς µε ποιους τρόπους µπορούν να βοηθήσουν.
Η ‘πρόοδος’ των παιδιών αναλογεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του καθένα.
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Φάση 1η: Βίωµα
∆ιαφορετικά άτοµα – διαφορετικές αντιδράσεις.
Η αντίδραση αναλογεί σε µια προσπάθεια προστασίας του εαυτού.
Η προετοιµασία απέναντι σε τέτοιου είδους γεγονότα ποικίλλει.
Παράγοντες: απειλή της ίδιας της ζωής, αίσθηµα αδυναµίας, απώλεια,
αποµάκρυνση, αίσθηµα ευθύνης, εγκλωβισµός, κακόβουλη ενέργεια.
Φάση 2η: ∆ιάσωση
Αυξηµένα επίπεδα άγχους.
Μούδιασµα
Άρνηση – Σοκ
Flashbacks – Εφιάλτες
Πόνος για απώλεια
Θυµός
Απόγνωση
Απελπισία
Φάση 3η: Ανάρρωση - Αποκατάσταση
Αναλογεί στις συνθήκες που επικρατούν.
Επιστροφή στη λειτουργική καθηµερινότητα.
Ίσως να ξεκινήσει µέσα από µια αλτρουιστική διάθεση για βοήθεια.
Ίσως να συµπεριλάβει µια φάση αποδιοργάνωσης όταν θα πάψει να είναι
‘πρώτο’ θέµα, η οργανωµένη βοήθεια µειωθεί και η γραφειοκρατία ξεκινήσει...
Ποσοστά εµφάνισης PTSD
Φυσική καταστροφή: 4-5%
Βοµβαρδισµοί: 34%
Αεροπορικό δυστύχηµα (σε ξενοδοχείο): 29%
Τυφλές εκτελέσεις: 28%
Τυφώνας: 7%
Βιοµηχανικές καταστροφές - ατυχήµατα: 6%
Βίαια χτυπήµατα: 19%
Παράγοντες που ενισχύουν τις πιθανότητες για PTSD
Έλλειψη συναισθηµατικής υποστήριξης
Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης
Παράγοντες όπως κούραση, κρύο, πείνα, φόβος, αβεβαιότητα, απώλεια,
αποµάκρυνση και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες
∆υσκολίες στον τόπο του γεγονότος
Ελλιπής πληροφόρηση για τη φύση και τις αιτίες του συµβάντος
Ελλιπείς δεξιότητες χειρισµού στρεσογόνων καταστάσεων
Αποδιοργάνωση των πηγών βοήθειας
Παράγοντες που µειώνουν τις πιθανότητες για PTSD
Κοινωνική υποστήριξη
Υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο
Υψηλό µορφωτικό επίπεδο
Επιτυχής αντιµετώπιση παρόµοιων καταστάσεων στο παρελθόν
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Πληροφόρηση για τους τρόπους αντιµετώπισης και διάσωσης
Σωστή φροντίδα των σωστικών συνεργείων
Άµεση αντίδραση της Πολιτείας
Σχετιζόµενες διαταραχές
Κατάθλιψη
Χρήση Ουσιών
∆ιαταραχή Πανικού
Ιδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή
Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες
∆ιαταραχές ∆ιατροφής
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