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Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις της προσφυγικής συνθήκης:  
προκαταρκτικές παρατηρήσεις1 

Μάγδα Αριμπλιά, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη της ΕΕΨΨ,  
μέλος της Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης 

 

Αποτελεί κοινό τόπο πως οι μετακινήσεις των πληθυσμών είναι τόσο παλιές όσο και 

η ιστορία του ανθρώπου στον πλανήτη, καθώς η  μετανάστευση αποτελεί μια 

κατάσταση που σχετίζεται με την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Μια από 

τις εκδοχές της μετανάστευσης είναι η προσφυγική συνθήκη. Στην καθημερινή 

γλώσσα η λέξη «πρόσφυγας» συνήθως αναφέρεται σε ένα εκτοπισμένο άτομο που 

ζητάει άσυλο σε μία ξένη χώρα, εξαιτίας θρησκευτικών διώξεων ή πολιτικών 

προβλημάτων ή σε κάποιον ο οποίος είναι διωγμένος από το σπίτι του εξαιτίας 

πολέμου ή του φόβου της επίθεσης ή εκτέλεσης (Oxford English Dictionary).  

Το προσφυγικό φαινόμενο, αν και είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, έχει 

ψυχικές συνέπειες στη ζωή πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. 

Η Ελλάδα σήμερα, μια χώρα σε κρίση, καλείται να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων που ζουν, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, σε μια μετέωρη 

κατάσταση, μια φάση αναμονής: είναι προσφεύγοντες σε αναμονή να 

αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι 

συχνά μακροχρόνιες, πράγμα που περιπλέκει περαιτέρω  την κατάστασή τους. 

Οι λειτουργοί της ψυχικής υγείας, ανάμεσα τους και οι ψυχαναλυτές, καλούνται -

στο μέτρο που τους αφορά- να υποστηρίξουν όσους εξαναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τον τόπο τους να διαχειριστούν τον ψυχικό πόνο αλλά και την 

προσδοκία τους για μια καλύτερη ζωή. Αν και η ψυχική υγεία των προσφύγων 

βρίσκεται πλέον ψηλά στην κλίμακα προτεραιοτήτων όσον αφορά στην κάλυψη των 

αντίστοιχων αναγκών τους –ιδιαίτερα όσων βρίσκονται ακόμη στη φάση επιβίωσης, 

δηλ. είναι σε κίνηση και εν αναμονή εγκατάστασης, η ψυχαναλυτική πρακτική έχει 

να επιδείξει λίγα παραδείγματα παρέμβασης στο πεδίο. Ας δούμε κάποια από αυτά.  

Σε συλλογικό επίπεδο, άξια αναφοράς είναι η πρωτοβουλία της Ιταλικής 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας: σε ανακοίνωσή της για τη συγκρότηση της ομάδας 

εργασίας «Ευρωπαίοι Ψυχαναλυτές για τους Πρόσφυγες», αναφέρει μεταξύ άλλων 

ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο αποτελεί μια νέο-εμπειρία (sic) για όλους τους 

εμπλεκόμενους και είναι ανάγκη να ενταχθεί σε μια νέα συμβολική τάξη ως το 

αποτέλεσμα των σχέσεων που διαμεσολαβούνται από μια κοινή γλώσσα.  

                                                           
1 Διάλογοι για την ψυχανάλυση (έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας), 8: 
6-9 (2017) 
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Με τη συγκρότηση αυτής της ομάδας η Εταιρεία τοποθετείται ενεργά στην 

αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος που εμφανίζεται εντονότατο στην 

Ευρώπη των καιρών μας. 

Σημαντική επίσης είναι η εμπειρία ομάδας ψυχαναλυτών στην Γερμανία με 

επικεφαλής την M. Leuzinger –Bohleber. Μαζί με συνεργάτες επιχειρούν 

παρεμβάσεις πιλοτικού χαρακτήρα σε ένα κέντρο φιλοξενίας για πρόσφυγες στην 

Γερμανία και προτείνουν ένα θεωρητικό μοντέλο  βασισμένο στην ομαδική, 

διεπιστημονική εργασία και τον σχηματισμό δικτύων στην παροχή ψυχικής 

φροντίδας στους πρόσφυγες που διαμένουν σε αυτό (Leuzinger –Bohleber, M.et al., 

2016).  

H M. Bragin, προερχόμενη από την άλλη μεριά του Ατλαντικού και η οποία, μεταξύ 

άλλων, συμμετέχει στο ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της IPA, συνδυάζει την 

κοινωνική επιστήμη και την ψυχανάλυση  και  επιχειρεί παρεμβάσεις σε επίπεδο 

κοινοτήτων που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και διαβιώνουν εκτός του 

τόπου καταγωγής τους. Έχει προσφέρει, για παράδειγμα, σημαντικό έργο στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσίαζαν δάσκαλοι και μαθητές των 

κοινοτήτων αυτών στην προσπάθειά  τους  οι μεν δάσκαλοι  να διδάξουν, οι δε 

μαθητές να μάθουν. Μαθητές και δάσκαλοι, έχοντας βιώσει αντίξοες συνθήκες, 

αντιμετώπιζαν σημαντικά ελλείμματα στην ικανότητα συμβολοποίησης με 

αποτέλεσμα να μην είναι ικανοί να κάνουν αυτό που επιθυμούσαν περισσότερο: τη 

διδασκαλία οι μεν, τη μάθηση, οι δε (Bragin, M., 2012)  

Αξιόλογο σε αυτόν τον τομέα (της πρακτικής παρέμβασης) είναι το έργο του 

νορβηγού Sverre Varvin  και των συνεργατών του. Αξιοποιώντας τη γνώση που είχε 

συσσωρευτεί από τη μελέτη του τραύματος και τη συνάντηση της ψυχαναλυτικής 

σκέψης με τις νευροεπιστήμες ο Varvin και οι συνεργάτες του, στη Νορβηγία, 

ασχολήθηκαν, σε κλινικό επίπεδο, με τους πρόσφυγες και τις ψυχικές συνέπειες της 

προσφυγικής εμπειρίας. Εστίασαν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία προσφύγων, εκείνους 

που είχαν εμπειρία βασανιστηρίων και είχαν υποστεί μαζικό τραύμα. Θεωρούν ότι 

η  ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μπορεί να φανεί χρήσιμη εάν λάβει υπόψη της τον 

πολιτισμικό παράγοντα και την τραυματική διαδικασία. Θεωρούν το τραύμα ως μια 

βίαιη διακοπή της φυσιολογικής αναπτυξιακής πορείας και  ως  ρήξη του δεσμού με 

τον «άλλο», νοούμενο ως παρουσία ενσυναισθητική και σημαντική. Η κατανόηση 

των μαζικών τραυμάτων σχετίζεται με τον «άλλο», εσωτερικό και εξωτερικό, με την 

ανάμνηση, την αναπαράσταση, τη συμβολοποίηση και την ψυχικοποίηση. Στην 

κλινική πρακτική οι ερευνητές αυτοί προτείνουν ευελιξία στην τεχνική και τη στάση 

του θεραπευτή, θεωρώντας ότι η σημαντικότερη εργασία συνίσταται στην 

υπομονετική προετοιμασία του εδάφους  για την ανάπτυξη μιας διαδικασίας που 

θα επιτρέψει στις συγκινησιακές εμπειρίες, στο μέτρο του δυνατού, να 
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ψυχικοποιηθούν και να συμβολοποιηθούν (VarvinS., 2003, Rosenbaum B., Varvin S., 

2003, Varvin S.,1998, Varvin S., 1999,  Varvin S., 2007, Varvin S., 2016). 

Εξ όσων παρατέθηκαν έως τώρα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η προσπάθεια των 

ψυχαναλυτών εστιάζεται περισσότερο στη διερεύνηση της διαδικασίας 

τραυματισμού και την κατανόηση του ρόλου των ψυχικών τραυμάτων που 

συνδέονται με την προσφυγική εμπειρία.  

Ως προς πιο «κλασικές» ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στο θέμα, γνωστές είναι οι 

εργασίες των  Grinberg, L. & Grinberg, G. (1984) οι οποίοι μελετούν τη 

«μεταναστευτική διαδικασία»   την οποία εννοούν ως μια πορεία του ατόμου που 

αποτελείται από τέσσερις φάσεις: στην αρχική προεξέχουν συναισθήματα βαθιάς 

θλίψης για ό,τι χάθηκε ή εγκαταλείφθηκε, ο φόβος του αγνώστου, στέρηση και 

ανημποριά. Παρανοϊκά, καταθλιπτικά, συγχυτικά άγχη, είναι δυνατό να αναδυθούν.  

Σε δεύτερη φάση, αυτή η κατάσταση ακολουθείται ή αντικαθίσταται από μια 

μανιακή, κατά την οποία το νόημα της αλλαγής στη ζωή του ατόμου 

ελαχιστοποιείται ή μεγιστοποιούνται τα οφέλη από αυτήν την αλλαγή, ενώ 

ταυτόχρονα ο ίδιος περιφρονεί ό,τι έχει χαθεί. Στη φάση που ακολουθεί, γίνεται 

έντονο το αίσθημα της θλίψης και της νοσταλγίας και ο μετανάστης γίνεται 

σταδιακά ικανός να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και να αντέχει τον πόνο του. 

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός κόσμος συνδέονται περισσότερο, μειώνεται η 

αποσύνδεση και η άρνηση. Στην τελευταία φάση, ανακτά την ευχαρίστηση να 

σκέπτεται και να επιθυμεί και κάνει πιο ρεαλιστικά σχέδια για το μέλλον. Η 

επεξεργασία του πένθους για αυτά που χάθηκαν φαίνεται να έχει επιτευχθεί σε 

καλό βαθμό, διευκολύνοντας έτσι τη  διαδικασία απαρτίωσης του νέου με το παλιό, 

το εγώ εμπλουτίζεται, ενοποιείται και εξελίσσεται το αίσθημα της ταυτότητας.   Στο 

πλαίσιο αυτής της γραμμής σκέψης, ο S. Akhtar (1995) συνεισέφερε στην 

κατανόηση της μεταναστευτικής εμπειρίας προσεγγίζοντάς την ως μακρά 

ψυχοκοινωνική διαδικασία η οποία αλλάζει δυναμικά την ψυχική δομή.  Το 

πολιτισμικό σοκ και το πένθος για ό, τι έχει απολεσθεί δίνουν σταδιακά τη θέση 

τους σε μια υβριδική ταυτότητα η οποία συνδιαμορφώνεται, στην επιτυχή της 

έκβαση,  από τη συνύπαρξη ενός τρομακτικού και συναρπαστικού ταυτόχρονα 

δυναμικού πολλαπλότητας.   

Εν κατακλείδι, η ψυχανάλυση έχει καταβάλει προσπάθειες τόσο για τη θεωρητική 

προσέγγιση του φαινομένου -αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τις θεωρίες περί το 

τραύμα- όσο για πρακτικές παρεμβάσεις, σε λίγες βέβαια περιπτώσεις. Το σίγουρο 

είναι ότι η πολυπλοκότητα του φαινομένου συνιστά μια πρόκληση τόσο για τη 

θεωρία όσο για την πρακτική. 

Η πολυπλοκότητα αφορά από τη μια μεριά τις συγκυρίες της ζωής των προσφύγων: 

η πολιτική κατάσταση, οι εμπόλεμες συρράξεις, ο κίνδυνος για την ζωή και την 

επιβίωση, οι διωγμοί, οι βασανισμοί, οι θάνατοι,  οι αγνοούμενοι, η φυγή, η 
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περιπλάνηση. Αφορά επίσης την ψυχική πραγματικότητα και το νόημα που έχουν 

για αυτούς τα βιώματα και οι αντιξοότητες στις οποίες εκτίθενται: οι απώλειες, η 

οδύνη, τα πένθη, το γκρέμισμα των ονείρων, η ματαίωση των προσδοκιών, οι  

ψυχικοί τραυματισμοί, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, η ελπίδα, η προσμονή είναι 

οι αποσκευές τους. 

Ενδιαφέρον για την κατανόηση του φαινομένου αλλά και για το τι θα μπορούσε να 

γίνει για την υποστήριξη των προσφύγων έχουν οι θεωρητικές απόψεις του Ρ. 

Παπαδόπουλου, διευθυντή του Κέντρου για το Τραύμα, το Άσυλο και τους 

Πρόσφυγες του Πανεπιστημίου του Essex και της Κλινικής Tavistock (HB).  

Κεντρική θέση στην προσέγγιση του Παπαδόπουλου κατέχει η άποψη ότι, 

παραδόξως, παρά την αρνητική τους φύση, τα καταστρεπτικά γεγονότα που 

συνδέονται με την προσφυγική εμπειρία μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους, να την ανασυντάξουν και να της 

δώσουν νέο νόημα. Η έκθεση στην αντιξοότητα μπορεί (α) να οδηγήσει σε 

αρνητικές συνέπειες (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ψυχική διαταραχή, 

χωρίς να συνιστά το μοναδικό ενδεχόμενο), (β) ταυτόχρονα να αφήσει ανέπαφες 

πτυχές της ανθεκτικότητας του ατόμου και (γ) ταυτόχρονα να έχει θετικές 

συνέπειες, δηλ. να προκύψουν -ακριβώς λόγω της έκθεσης στην αντιξοότητα- νέες 

ικανότητες, ποιότητες, θετικά χαρακτηριστικά που δεν προϋπήρχαν. Αυτή την 

κατηγορία συνεπειών ο Παπαδόπουλος ονομάζει «Ανάπτυξη που ενεργοποιείται 

από την αντιξοότητα» - Adversity Activated Development (Papadopoulos, 2007).  

Για τον Παπαδόπουλο, ο πρόσφυγας προσπαθεί, μέσα από τις περιπέτειες της 

ύπαρξής του, να αποκαταστήσει την «οντο-οικολογική του σταθερότητα και τάξη» 

(onto-ecological settledness) , αντικείμενο της νοσταλγίας του (Papadopoulos, 

2014). 

Επανερχόμαστε στην ερώτηση που θέσαμε στην αρχή αυτού του κειμένου: ποια θα 

μπορούσε να είναι η θέση της ψυχαναλυτικής σκέψης και πράξης έναντι του 

φαινομένου της αυξημένης προσφυγικής ροής στη χώρα μας και των συνεπειών 

που αυτό έχει στους ανθρώπους, πρόσφυγες και ντόπιους; 

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι, από όταν ξεκίνησε η ούτως αποκαλούμενη 

«προσφυγική κρίση», δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο 

έχουν παρουσία στην Ελλάδα, παρεμβαίνοντας σε διάφορες φάσεις και με 

διαφορετικές μορφές στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Αρκετές 

δεκάδες είναι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ιδίως ψυχολόγοι) που έχουν 

προσληφθεί από τις ΜΚΟ και εργάζονται ή παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες σε 

κέντρα ανοικτής φιλοξενίας, ξενώνες, άτυπες μορφές αστικής κατοίκησης κλπ. Η 

ίδια η πραγματικότητα των προσφύγων έχει αρκετές ιδιαιτερότητες: όπως 

αναφέρθηκε ήδη, οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. 
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Πολλοί είναι σε αναμονή μετεγκατάστασης σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος ή σε 

διαδικασία οικογενειακής επανένωσης (πάλι σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος), άρα 

βρίσκονται στην Ελλάδα προσωρινά και πολλοί απ’ αυτούς ζουν στη χώρα μας υπό 

πολύ δύσκολες συνθήκες (που επιδεινώνονται από τον πολύ αργό ρυθμό εξέτασης 

των αιτημάτων τους). Όσοι ήρθαν στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου 2016 

βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς, αρκετοί από αυτούς θα επιστρέψουν 

αναγκαστικά στην Τουρκία ή στη χώρα τους. Πολλοί κουβαλούν δύσκολες 

εμπειρίες, είτε από τις χώρες καταγωγής είτε από τις χώρες διέλευσης ή ακόμη κι 

από τη χώρα μας.  

Με άλλα λόγια, η πολιτική κατάσταση αναφορικά με τις προσφυγικές ροές  στην 

Ευρώπη σήμερα έχει συμβάλει ώστε να καταστεί η χώρα μας ένας τόπος  ασταθούς, 

ασύνδετου περάσματος, μια ανισόρροπη συνθήκη που δυσχεραίνει αντί να 

διευκολύνει την πορεία αυτών των ανθρώπων στην αναζήτηση καλύτερων 

συνθηκών ζωής. Αντί για ανακούφιση, η χώρα μας, σε πολλές περιπτώσεις, εντείνει 

τις αντιξοότητες  και προκαλεί συνθήκες επανατραυματισμού.  Οι άνθρωποι αυτοί, 

ακόμη και αν καταφέρουν να επιβιώσουν, συνεχίζουν να ζουν  σε συνθήκες που 

πυροδοτούν παρόμοιες ψυχικές καταστάσεις με εκείνες που τους ανάγκασαν να 

εγκαταλείψουν την χώρα τους: βρίσκονται εγκλωβισμένοι, χωρίς καμία δυνατότητα 

ελέγχου του εαυτού τους, μετέωροι, σε κατάσταση αβεβαιότητας, σχεδόν αόρατοι 

και σε συνθήκες διαβίωσης που δεν επαρκούν για να  νοιώθουν αξιοπρεπείς. 

Μέσα από ποιο πρίσμα καλούμαστε να προσεγγίσουμε αυτή την  παράξενη 

συνθήκη της αναμονής; Μπορούμε να συμμετέχουμε, να εμπλακούμε -και αν ναι, 

με ποιόν τρόπο -στην κατανόηση και τη διευκόλυνση της πορείας αυτών των 

ανθρώπων; Είμαστε σε θέση να βιώσουμε μια τέτοια εμπειρία ως άτομα και ως 

θεσμοί; Μπορούμε να συμπράξουμε με άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις χωρίς να 

χάσουμε την ταυτότητά μας; 

Υποστηρίζουμε, συμφωνώντας με την Ομάδα Εργασίας, ότι οι ψυχαναλυτές είναι 

συνηθισμένοι με το γεγονός ότι τα γεγονότα που εμφανίζονται ως επείγουσες 

καταστάσεις εκπροσωπούν ένα φαινόμενο που ανασύρει στην επιφάνεια του 

συνειδητού εκείνες τις συνθήκες οδύνης και τραγωδίας που ήταν επί μακρόν 

θαμμένες, απωθημένες, το αποτέλεσμα της σχάσης και της άρνησης. Αυτό το 

«επείγον» είναι ευθύνη μας και εργαζόμαστε πραγματικά με αυτό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως υποστηρίζει η Ομάδα Εργασίας, οι ψυχαναλυτές 

προσφέρουν τις ιδιαίτερες επαγγελματικές τους ικανότητες ως μια στήριξη για τους 

δημόσιους φορείς, τις ΜΚΟ, τις εθελοντικές πρωτοβουλίες. Αυτό θα μπορούσε να 

μεταφραστεί σε: 
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• Οργάνωση παρεμβάσεων όπως συνεδρίες συμβουλευτικής για 

εκτοπισμένους και πρόσφυγες που χρειάζονται ψυχιατρική ή ψυχολογική 

παρέμβαση 

• Εξειδικευμένες ομάδες για εθελοντές που χρειάζονται εκπαίδευση σε θέματα 

φροντίδας εκτοπισμένων και προσφύγων 

• Θεωρητική και κλινική εκπαίδευση εθελοντών και εργαζομένων στα ψυχικά 

δυναμικά και τις διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης 

• Εποπτεία εμπλεκομένων εργαζόμενων και εθελοντών σε ατομικό ή ομαδικό 

επίπεδο 

Για να καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο θα πρέπει οι ψυχαναλυτές να διατρέξουν τον 

κίνδυνο να «μεταναστεύσουν» οι ίδιοι, να «μετακινηθούν», αφήνοντας για λίγο το 

οικείο και συνηθισμένο πλαίσιο εργασίας τους προκειμένου να συναντηθούν με 

όσους ζουν και εργάζονται σε εφήμερες συνθήκες αβεβαιότητας και επισφάλειας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιήσουν τις θεωρητικές και κλινικές τους αναφορές ως 

σημεία αφετηρίας μάλλον παρά ως σημεία άφιξης. Όπως οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες. 
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