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Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει το βαθµό στον οποίο η µουσική, µέσω της 
ανοιχτής µουσικής οµάδας, µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο επικοινωνίας, 
διάδρασης, παίδευσης, παιχνιδιού, αλλά και ψυχο-κοινωνικής στήριξης για τα παιδιά 
πρόσφυγες. Ο «κύκλος της µουσικής» επιχειρεί να καλύψει την ανάγκη για παροχή ασφαλούς 
και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, για ανεµελιά και παιχνίδι και για υγιή δηµιουργία 
οµαδικών σχέσεων. Εστιάζοντας σε παιδιά 5 µε 12 ετών, επικεντρώνεται πρωταρχικά στην 
ψυχοκοινωνική τους στήριξη και δευτερευόντως στην παιδευτική διάσταση της µουσικής. Από 
την ανάλυση παρατηρήσεων πεδίου, ηµερολόγιων και ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε 
εθελοντές που συµµετείχαν στις δράσεις για διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών, φάνηκε ότι η 
µουσική µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως µέσο προσέγγισης και στήριξης των 
παιδιών προσφύγων, ενώ αναδεικνύεται ως χρήσιµο πολυεργαλείο, ώστε να µπορέσει να 
µετατραπεί ο αφιλόξενος χώρος του καταυλισµού σε χώρο παιχνιδιού και χαράς, δίνοντας τη 
δυνατότητα στα παιδιά να ισχυροποιήσουν τη φωνή τους µέσα στην οµάδα. 

Λέξεις κλειδιά: παιδιά πρόσφυγες, ψυχοκοινωνική στήριξη, οµάδα µουσικής, χώρος 
φιλοξενίας προσφύγων 
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The purpose of the present study is to investigate the extent to which open music 
groups encourage communication and social interaction, foster education and play 
and provide psychosocial support for refugee children. The «circle of music» aims at 
nurturing needs for a safe, supportive and carefree environment and encourages 
social bonding and interaction between children, 5 to 12 y.o., temporarily living in 
refugee camps. As an open group, it focuses primarily on psychosocial support and, 
on a second level, offers an educational dimension. Through the analysis of field 
observations, volunteers’ journals and semi-structured interviews with volunteers 
participating for at least six months, it became evident that music can serve as a 
multi-tool and provide an efficient way to approach and support refugee children, to 
transform the inhospitable area of the camp into a playful and joyful space, and 
enable them to strengthen their voice within the group.  
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Προοίµιο 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφυγικής πορείας, τα παιδιά πρόσφυγες βιώνουν 
απότοµες και πολλές φορές σκληρές αλλαγές στη ζωή τους. Από τη βίαιη 
αποµάκρυνση από το σπίτι τους έως την µετεγκατάσταση σε νέα χώρα, έρχονται 
αντιµέτωπα µε προκλήσεις και δυσκολίες. Είναι ουσιώδες για την υγιή ανάπτυξή τους 
να παρέχεται ένα σταθερό, υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον, όπως και να 
καλύπτονται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όσο βρίσκονται σε χώρους φιλοξενίας ή 
καταυλισµούς (UNHCR, 1994). Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει 
το βαθµό στον οποίο η µουσική, µε τη µορφή της ανοιχτής µουσικής οµάδας, είναι 
δυνατόν να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο επικοινωνίας, διάδρασης, παίδευσης, 
παιχνιδιού αλλά και ψυχο-κοινωνικής στήριξης για τα παιδιά πρόσφυγες.  

Η Χίος, λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητάς της µε τα παράλια της 
Τουρκίας, αποτελεί πύλη εισόδου για πρόσφυγες που φθάνουν στη χώρα µας µε 
απώτερο στόχο έναν ευρωπαϊκό προορισµό. Τα τελευταία χρόνια οι αριθµοί έχουν 
διαφοροποιηθεί σηµαντικά, µε κορύφωση το 2015 µε 856.723 αφίξεις και το 2016 µε 
173.450 αφίξεις (data.unhcr.org/mediterranean, 2018). Σε αυτά τα νούµερα, το ένα 
τρίτο περίπου των αφιχθέντων προσφύγων και µεταναστών είναι παιδιά. Το Κέντρο 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων της ΒΙΑΛ ξεκίνησε να λειτουργεί στις 
αρχές του 2016 ως χώρος προσωρινής διαµονής όσων φθάνουν στη Χίο.  

Τα παιδιά πρόσφυγες, η προσφυγική διαδροµή και οι δυσκολίες 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1Α.2 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς 
των προσφύγων (UNHCR, 2010) ως πρόσφυγας ορίζεται κάθε άτοµο που βρίσκεται 
εκτός της χώρας καταγωγής του, έχει δικαιολογηµένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, 
θρησκείας, εθνικότητας, συµµετοχής σε ορισµένη κοινωνική οµάδα ή λόγω πολιτικών 
πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού αδυνατεί ή δεν επιθυµεί να απολαµβάνει την 
προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν. Στην προσφυγική διαδροµή 
έχουν αναγνωριστεί τρείς φάσεις (Kunz, 1981): η απόφαση, η φυγή και η 
επανεγκατάσταση. Στην πρώτη φάση, τη φάση πριν τη φυγή (pre-flight), οι εν 
δυνάµει πρόσφυγες λαµβάνουν την απόφαση να ξεκινήσουν το προσφυγικό ταξίδι 
λόγω των εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών στη χώρα καταγωγής τους. Στη δεύτερη 
φάση, τη φυγή (flight), πραγµατοποιούν µακριά και επικίνδυνα ταξίδια 
αντιµετωπίζοντας δυσχερείς καταστάσεις, συχνά αναγκάζονται να ανταπεξέλθουν σε 
συνθήκες παρατεταµένης κράτησης και αναξιοπρεπούς διαβίωσης µε αποτέλεσµα να 
εστιάζουν αποκλειστικά στην επιβίωση και την κάλυψη των αναγκών τους σε τροφή, 
νερό και στέγη. Στην τρίτη φάση, αυτή της µετεγκατάστασης (post-flight), καλούνται 
να ενσωµατωθούν σε µία νέα κουλτούρα και έναν καινούργιο τρόπο ζωής.   

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όλοι οι πρόσφυγες βιώνουν τον αντίκτυπο αυτής της 
πολυδιάστατης απώλειας και αισθάνονται αποπροσανατολισµένοι (Papadopoulos, 
2007). Ο τόπος κατοικίας, η χώρα καταγωγής, η µητρική γλώσσα, το συγκεκριµένο 
γεωγραφικό τοπίο στο οποίο ανήκουµε και ζούµε, αποτελούν το δικό µας ακέραιο 
ψηφιδωτό υπόστρωµα (Papadopoulos, 2002). Όταν αυτό το υπόβαθρο διαταράσσεται, 
όπως στην περίπτωση των προσφύγων, δηµιουργείται ένα ανεξήγητο χάσµα που 
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περιβάλλεται από ένα µείγµα νοσταλγίας και βαθύτατου πόνου καθώς έχει χαθεί η 
θεµελιώδης αίσθηση της εστίας (Papadopoulos, 2002).  

Σε αυτή την προσφυγική πραγµατικότητα τα παιδιά βιώνουν ποικίλες 
πολύπλευρες δυσκολίες, από το να χάσουν στενούς συγγενείς ή φίλους, το σπίτι τους, 
τα παιχνίδια, τις παρέες, το σχολείο, την αναµελιά έως και την απώλεια της αίσθησης 
ασφάλειας, σταθερότητας και µονιµότητας του οικογενειακού πυρήνα (De Haene, 
Grietens & Verschueren, 2007). Συχνά βιώνουν επώδυνες µνήµες, πολιτισµικές, 
γλωσσικές και κοινωνικές δυσκολίες, µοναξιά και αποµόνωση, µε αποτέλεσµα να 
διακινδυνεύεται η ψυχολογική και συναισθηµατική τους υγεία. Όπως αναφέρει η 
Γιαννοπούλου (2012), «όταν το παιδί µεγαλώνει σε ένα απειλητικό και χαοτικό 
περιβάλλον, ο εγκέφαλός του µπορεί να βρίσκεται σε συνεχή υπερεγρήγορση και 
επαγρύπνηση για την αντιµετώπιση ενδεχόµενης απειλής προκειµένου να 
επιβιώσει» (σελ. 34). Σε πρώτο επίπεδο, οι τραυµατικές εµπειρίες «αφήνουν το 
αποτύπωµά τους στο σώµα µας» (Van der Kolk, 2014, σελ. 21), διαταράσσουν 
νευροενδοκρινολογικές διεργασίες, και κατ’ επέκταση επιδρούν στη συναισθηµατική 
ισορροπία και στη συµπεριφορά. Σε δεύτερο επίπεδο, δοκιµάζεται ο ρόλος της 
οικογένειας µε αποτέλεσµα να αποµακρύνεται το παιδί από τους σηµαντικούς 
σταθερούς δεσµούς που έχει αναπτύξει ως εκείνη τη στιγµή (Ainsworth, Blehar, 
Waters & Wall, 1978). Σε τρίτο επίπεδο, τα παιδιά χάνουν την ανεµελιά και την 
δυνατότητα για παιχνίδι, ουσιώδη για την υγιή ανάπτυξη και µία ισχυρή θεµελίωση 
του εαυτού (Winnicott, 1971/2002). Και σε τέταρτο επίπεδο, εκτίθεται σε ένα 
περιβάλλον το οποίο φέρει µερίδιο ευθύνης για την υγιή ή µη ανάπτυξή του 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006).  

Υπάρχει όµως ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που ισοσταθµίζει τις 
παραπάνω δυσκολίες, η ψυχική ανθεκτικότητα. Ο όρος αναφέρεται στη στενή σχέση 
και συνεργασία µεταξύ του ατοµικού και του συλλογικού και όχι ως χαρακτηριστικό 
ενός ανθεκτικού ή κατά προέκταση, σκληρού ανθρώπου (Glenn, 2002). Τα 
περισσότερα παιδιά καταφέρνουν, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, να 
ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στην ενήλικη ζωή τους. Στοιχεία που καθορίζουν την 
ψυχική ανθεκτικότητα είναι η δηµιουργία δεσµών και σχέσεων που τα 
επιβεβαιώνουν, και η ενασχόλησή τους µε δραστηριότητες στις οποίες τα 
καταφέρνουν εισπράττοντας αποδοχή από τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα 
ενδυναµώνεται το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης που παρέχει η επιτυχία (Altschuler, 
Agnoli, Halitaj & Jasiqi, 2002). 

Ο «κύκλος» της µουσικής 

Έρευνες δείχνουν ότι η µουσική µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό όχηµα µη-λεκτικής 
επικοινωνίας µε τα παιδιά πρόσφυγες, να τα βοηθήσει στην αυτοεκτίµησή τους, να 
µειώσει τα επίπεδα άγχους, να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα 
να ισχυροποιήσει την πολιτισµική τους ταυτότητα εισάγοντάς τα και στην κουλτούρα 
της χώρας φιλοξενίας (Altschuler et al., 2002· Davis, 2010). Όπως αναφέρεται από 
τον Αµερικανικό Σύλλογο Μουσικοθεραπείας (2018), «Η µουσική είναι µία µορφή 
αισθητηριακής διέγερσης, η οποία προκαλεί αντιδράσεις λόγω της οικειότητας, της 
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προβλεψιµότητας, και των συναισθηµάτων ασφάλειας που σχετίζονται µε 
αυτήν» (σελ. 1).  

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των παιδιών για µία «κανονικότητα» στη ζωή 
τους, σε ένα αφιλόξενο και ανασφαλές περιβάλλον των καταυλισµών, δηµιουργήθηκε 
η οµάδα SAM SAM (ακρωνύµιο του Socio-emotional Awareness Management, 
Sharing Arts and Music) από εθελοντές εκπαιδευτικούς, µουσικούς, εικαστικούς και 
µία µουσικοθεραπεύτρια. Από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2018 
πραγµατοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις, συνήθως σε εβδοµαδιαία βάση, σε 
διάφορους χώρους φιλοξενίας και καταυλισµούς προσφύγων στη Χίο (Μερσινίδι, 
Δηµοτικός Κήπος, Σούδα, Λιµεναρχείο, Λιµάνι, ΒΙΑΛ). Από το ξεκίνηµα της 
λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη ΒΙΑΛ στη Χίο, η οµάδα 
SAM SAM έλαβε πιστοποίηση από το ΙΕΠ και άδεια εισόδου στο χώρο, για να 
µπορούν να συνεχιστούν οι δράσεις. Οι δραστηριότητες απευθύνονται κυρίως σε 
παιδιά από 5 έως και 12 ετών. Διατηρώντας µία ευέλικτη και ευπροσάρµοστη δοµή, 
έχουν πραγµατοποιηθεί τα τρία τελευταία χρόνια σε όλους τους καταυλισµούς 
ανοιχτές οµάδες για όποιο παιδί επιθυµεί να συµµετέχει και µε τον αριθµό των 
παιδιών να κυµαίνεται από 5 έως και 90. Με έναν σταθερό βασικό πυρήνα ατόµων, η 
οµάδα SAM SAM εµπλουτίζεται και µε νέους εθελοντές. Ο «κύκλος της µουσικής» 
δίνει έµφαση καταρχήν στην ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και δευτερευόντως 
στην πιθανή εκπαιδευτική του διάσταση.  

Μελέτη, αποτελέσµατα, απολογισµός  

Ακολουθώντας ποιοτικό σχεδιασµό, επιχειρούνται να απαντηθούν δύο ερευνητικά 
ερωτήµατα, το «πώς έχουν εισπράξει τις δράσεις οι εθελοντές εκπαιδευτικοί που 
έχουν συµµετάσχει σε αυτές» και «ποια η σηµασία του κύκλου της µουσικής µε τα 
παιδιά πρόσφυγες». Για την συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι καταγραφές 
ηµερολογίων πέντε εθελοντών για διάστηµα έξι µηνών, παρατηρήσεις πεδίου και 
ερωτηµατολόγια µε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που συµπλήρωσαν όλα τα βασικά 
µέλη της οµάδας και αφορούσαν τη συνολική εµπειρία των συνολικά τριών ετών 
δράσεων. Εστιάζοντας στον «κύκλο της µουσικής» και ακολουθώντας επαγωγική 
διαδικασία ανάδυσης κατηγοριών µε τη µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης των Braun 
& Clarke (2006), αναλύθηκαν και ερµηνεύτηκαν από την οπτική της 
µουσικοθεραπείας τα θέµατα που αναπτύσσονται και περιγράφονται παρακάτω.  

Το τραγούδι ως πυρήνας  
Όπως ανέφεραν όλοι οι συµµετέχοντες, το τραγούδι συνιστά τη βάση των µουσικών 
δράσεων. Το τραγούδι αποτελεί βασικό εργαλείο για τον µουσικοπαιδαγωγό και τον 
µουσικοθεραπευτή, καθώς επιτρέπει στο παιδί να ελευθερώσει τον εσωτερικό 
µουσικό εαυτό του (Austin, 2002). «Μέσα από τα τραγούδια», σύµφωνα µε την Σ.Π., 
«τα παιδιά µαθαίνουν ρυθµό, συντονίζονται, συνεργάζονται και κυρίως 
διασκεδάζουν». Στην αρχή της οµάδας παρατηρείται άλλο παιδί να τραγουδά πολύ 
δυνατά, χωρίς να έχει συνειδητό έλεγχο της έντασης της φωνής του, άλλο 
χαµηλόφωνα, άλλο µελωδικά, και άλλο να µην τραγουδά καθόλου. Καθώς 
συνεχίζεται το τραγούδι, τα παιδιά αρχίζουν να ακούν το ένα το άλλο, να συντονίζουν 
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τον τόνο τους µε αυτόν των υπολοίπων της οµάδας, να συνδέονται ρυθµικά και 
τονικά µεταξύ τους και να βιώνουν την οµαδικότητα. Ταυτόχρονα, «µέσα από τα 
τραγούδια τα παιδιά µαθαίνουν απλές λέξεις στα αγγλικά ή στα ελληνικά κι έτσι 
έρχονται σε επαφή µε την κουλτούρα µας κι εµείς µε τη δική τους» όπως περιέγραψε 
η Μ.Κ.  

Η εµπλοκή των παιδιών και τα οφέλη 
Οι ανάγκες των παιδιών για συναισθηµατική έκφραση και αποφόρτιση είναι µεγάλες, 
και ο κύκλος της µουσικής φαίνεται ότι τους παρέχει µία ασφαλή µη-λεκτική οδό για 
να εκφραστούν. Οι δράσεις ακολουθούν εύκολη δοµή µε στόχο την επιτυχή συµµετοχή 
όλων των παιδιών και την ενίσχυση της κοινωνικότητας και οµαδικότητας. Οι µουσικές 
δραστηριότητες επιχειρούν να παρέχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον δίνοντας 
ευκαιρίες για λεκτική και µη-λεκτική επικοινωνία και ενίσχυση της βλεµµατικής 
επαφής. Το µουσικό καλωσόρισµα τονίζει την παρουσία και την ταυτότητα του κάθε 
παιδιού µέσα από την έµφαση που δίνεται στο όνοµά του. Δηµιουργούνται νέες φιλίες, 
γνωρίζονται µε τα άλλα παιδιά του καταυλισµού, όπου διαµένουν προσωρινά, και 
αρχίζουν να «εµπιστεύονται» όπως ανέφερε η Δ.Α. Μέσω της µουσικής επικοινωνίας, 
τα παιδιά νοιώθουν πιο οικεία στην οµάδα, καθώς η προβλέψιµη και ασφαλής µουσική 
δράση τα καθησυχάζει. Η Δ.Α. περιγράφει ότι τα παιδιά «αποκτούν δεξιότητες κίνησης, 
ρυθµού, δοκιµάζουν τη φωνή τους, εξασκούν τη λεπτή τους κινητικότητα µε τη 
δηµιουργία µουσικών οργάνων. Μαθαίνουν λέξεις αγγλικές και ελληνικές, 
συνειδητοποιούν ότι παρά τις γλωσσικές διαφορές µπορούµε να επικοινωνούµε µέσω 
της µουσικής». Οι µουσικές δράσεις φαίνεται ότι προσφέρουν πέρα από στιγµές 
διασκέδασης, ένα πεδίο εκτόνωσης αρνητικών συναισθηµάτων, µείωσης του άγχους, 
ανάπτυξη σχέσεων µε άλλα παιδιά και αποτελούν µικρές νησίδες χαράς, όπως 
περιέγραψε η Ρ.Θ., η φιλόλογος της οµάδας. Τα πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά, όπως 
φάνηκε από την ανάλυση, συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων την αίσθηση του ανήκειν, 
την οµαδικότητα, τον ενθουσιασµό, την κινητικότητα, τη µη λεκτική δράση, το 
γεφύρωµα που συντελείται ανάµεσα σε παιδιά που µπορεί να είναι από διαφορετικές 
εθνότητες και να µη µιλούν την ίδια γλώσσα, το δέσιµο µε τους εµψυχωτές αλλά και τη 
γνωριµία µε άλλους ενήλικες πρόσφυγες. 

Οι δυσκολίες των παιδιών 
Πέρα από όσα έχουν ήδη ζήσει, επίπονα ή τραυµατικά, από τις βασικές δυσκολίες µε 
τις οποίες αναγκάζονται να αναµετρηθούν ζώντας στους καταυλισµούς είναι τα 
αισθήµατα ανησυχίας, ανασφάλειας και η έλλειψη σταθερότητας. Όπως ανέφερε ο 
Κ.Σ., «η κύρια δυσκολία που καλούνται να αντιµετωπίσουν τα παιδιά αυτά είναι το 
συναίσθηµα του φόβου και της αβεβαιότητας που τους έχει δηµιουργηθεί. 
Αισθάνονται κυρίως µετέωρα και ανασφαλή». Βιώνουν µία άστατη και αδόµητη 
καθηµερινότητα και ζουν προσωρινά σε ένα περιβάλλον πολύ καταπιεστικό µε 
ακατάλληλες συνθήκες και ασύµβατο για την παιδική ηλικία. Βασικές επίσης 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν είναι η έλλειψη χώρου, η έλλειψη της οικογενειακής 
εστίας, το αίσθηµα του ξεριζωµού, αλλά και ο αναγκαστικός συγχρωτισµός µε 
αταίριαστες ηλικιακά και πολιτισµικά οµάδες ανθρώπων. Κάποια παιδιά, µέσα στις 
οµάδες, µερικές φορές µένουν αποτραβηγµένα και αποµονωµένα, ενώ άλλοτε 
φαίνονται ανήσυχα και θυµωµένα.  
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Προκλήσεις στο πεδίο 
Οι συνεννοήσεις µε τους υπεύθυνους του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ήταν 
αρκετά δύσκολη. Μετά την έγκριση των δράσεων της οµάδας από το ΙΕΠ και αφού 
διασφαλίστηκε η άδεια εισόδου στον καταυλισµό, προέκυψε η δυσκολία εύρεσης 
κατάλληλης περιοχής για να στήνονται οι δράσεις. Ειδικά, όταν στον καταυλισµό ο 
αριθµός των προσφύγων ήταν ιδιαίτερα αυξηµένος και η εγκατάσταση επιπλέον 
σκηνών δηµιουργούσε έλλειψη χώρου, ο υπόλοιπος χώρος δεν ήταν ικανός για να 
φιλοξενήσει τα πλαστικά δάπεδα όπου γίνονται οι δράσεις. Γι’ αυτό άλλωστε τους 
τελευταίους µήνες οι δραστηριότητες στήνονταν στη µέση ενός χωµατόδροµου, 
κατόπιν υπόδειξης των υπεύθυνων λειτουργίας των Κέντρου, µε αποτέλεσµα η 
περιστασιακή κίνηση των οχηµάτων να δυσκολεύει αρκετά τις οµάδες.  

Από τη µεριά των παιδιών δεν υπήρξαν, ούτε αντιµετωπίστηκαν δυσκολίες 
µέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Όπως περιγράφει η Ρ.Θ., «οι δράσεις γίνονταν πάντα σε 
ανοικτό χώρο. Αν υπήρχε ανησυχία γύρω µας, όπως αντιµετωπίσαµε το 2016 που οι 
πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στο νησί,  έπρεπε να είµαστε ήρεµοι και φιλικοί και να 
διαχειριζόµαστε παιδιά που εκδήλωναν ανησυχία ή θυµό αλλά και την ανησυχία των 
ενηλίκων». Αντίθετα, εξωτερικοί παράγοντες αποτέλεσαν πηγή προκλήσεων, όπως 
για παράδειγµα, η αντίδραση ενός κατοίκου που, ενοχληµένος από τα συγκεντρωµένα 
παιδιά, άρχισε να τα καταβρέχει µε το λάστιχο του ποτίσµατος, µε αποτέλεσµα να 
χρειαστεί να µετακινηθεί η οµάδα µας σε άλλο χώρο. Επίσης υπήρχαν και οι 
περιπτώσεις που ο καιρός ήταν ιδιαίτερα κρύος και δεν πραγµατοποιούνταν όλες οι 
δραστηριότητες, γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν µπουφάν ή ζεστά ρούχα. 

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των οµάδων 
Για την εύρυθµη λειτουργία των οµάδων, απεδείχθη σηµαντική η εκπαίδευση στην 
παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών και ουσιώδες το να πληρούνται ορισµένες 
προϋποθέσεις. Πέρα της παρακολούθησης δύο σεµιναρίων παροχής ψυχολογικών 
πρώτων βοηθειών σε παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες, η οµάδα παρέµενε 
συντονισµένη µέσα από µηνιαίες συναντήσεις εκτός πεδίου. Αυτές οι συζητήσεις 
παρείχαν χώρο για ανατροφοδότηση, συλλογική επεξεργασία των όσων είχαν συµβεί 
στις οµάδες, αλλά και ένα ασφαλές πλαίσιο για την ενίσχυση και διατήρηση της 
συνοχής της οµάδας. Όπως αναφέρθηκε από τα µέλη του πυρήνα, για τις δράσεις µε 
τα παιδιά πρόσφυγες είναι σηµαντική η «εκπαιδευµένη οµάδα» (Σ.Π.),  να υπάρχει 
«µεράκι, αγάπη, χαµόγελο» (Μ.Κ.), να λαµβάνεται «πιστοποίηση από το 
ΙΕΠ» (Δ.Α.), να γίνεται εκ των προτέρων η  «συνεννόηση µε τους υπεύθυνους του 
καταυλισµού» (Κ.Σ.), να διατηρείται η «καλή συνεννόηση µεταξύ της οµάδας» και 
«να µην απογοητεύονται» οι εθελοντές σε τυχόν δυσκολίες (Ρ.Θ.). Επιπλέον, 
επισηµάνθηκε από την Σ.Π. ότι είναι «βασικός ο ρόλος της µουσικοπαιδαγωγού» για 
τη σωστή λειτουργία του κύκλου της µουσικής.  

Ατοµικός και συλλογικός απολογισµός 
Μέσα από την επαφή µε την πραγµατικότητα των προσφύγων, διαµορφώθηκε η 
κατανόηση και αναπτύχθηκε µία πιο σαφής γνώση του βιώµατος των παιδιών 
προσφύγων. Γνωρίζοντας «από πολύ κοντά αυτό που συµβαίνει» (Κ.Σ.), βλέπει 
κανείς και τη δική του ζωή από διαφορετικό πρίσµα, και συχνά καταλήγει να 
χαρτογραφεί εκ νέου την πορεία του.  
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Ως θετικά αναφέρθηκαν η συναισθηµατική αποφόρτιση και το αίσθηµα 
προσφοράς µέσα από τη συµµετοχή στις οµάδες. Καταγράφηκαν όµως και αρκετές 
δυσκολίες, όπως «το συναίσθηµα της ενοχής» (Κ.Σ.) όταν αναγνωρίζεις τη 
δυσµενέστερη θέση των άλλων αντιπαραβάλλοντας τη δική σου πραγµατικότητα µε τη 
δική τους, την «αντίδραση του κοινωνικού, οικογενειακού και εργασιακού 
περιβάλλοντος» (Κ.Σ.) εξαιτίας της εµπλοκής στο προσφυγικό, αλλά και τη «δυσκολία 
στην επικοινωνία λόγω γλώσσας» (Σ.Π.). Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε η συναισθηµατική 
και ψυχολογική δυσκολία του να γίνεσαι κοινωνός στον πόνο και την αγωνία του 
άλλου, να γίνεσαι «µάρτυρας δύσκολων καταστάσεων» (Δ.Α.), και όπως ανέφερε η 
Ρ.Θ. «είδαµε ανθρώπους φοβισµένους από το ταξίδι τους στη θάλασσα, παιδιά 
απροστάτευτα, παιδιά που µεγαλώνουν χωριστά από µέλη της οικογένειάς τους».   

Η συµµετοχή ως εµψυχωτής στις οµάδες προϋποθέτει να έρθει κανείς 
αντιµέτωπος µε σκοτεινές σκέψεις και αισθήµατα ανηµποριάς και να προσπαθήσει να 
ξορκίσει τους φόβους του. Τα τρία αυτά χρόνια δεν ήταν εύκολα, αλλά φαίνεται πώς 
ήταν εποικοδοµητικά για όλους. Όπως χαρακτηριστικά συµπλήρωσε η Σ.Π., «η 
συµµετοχή µου στη µουσική οµάδα µε πλούτισε εµπειρίες, γνώσεις και καλύτερη 
αυτογνωσία». 

Συµπερασµατικά 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιµετωπιστούν στην τριετή αυτή 
διαδροµή, απουσίας οποιασδήποτε υποδοµής για εθελοντισµό, µε µικρές ή µεγάλες 
οµάδες παιδιών, από την ανάλυση παρατηρήσεων πεδίου, ηµερολόγιων εθελοντών 
και ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε συµµετέχοντες στις δράσεις για διάστηµα 
τουλάχιστον έξι µηνών, φάνηκε ότι η µουσική µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο προσέγγισης και στήριξης των παιδιών προσφύγων. Μέσα 
από την ανάλυση έγινε σαφές ότι το τραγούδι, τα αυτοσχέδια κρουστά, τα κρουστά 
σώµατος αλλά και η κίνηση, αναδεικνύονται ως χρήσιµα εργαλεία µε τα οποία τα 
παιδιά πρόσφυγες έρχονται σε επαφή µε παιδιά άλλων εθνοτήτων, γνωρίζουν παιδιά 
που ζουν στον καταυλισµό και οικειοποιούνται τον αφιλόξενο χώρο ο οποίος γίνεται 
χώρος παιχνιδιού και χαράς. Ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα να προβάλουν τη 
φωνή τους αλλά και να ακουστούν µέσα στην οµάδα, κάτι που επισηµαίνει η Austin 
(2002) αναφερόµενη στη σηµασία της δηµιουργίας µίας προβλέψιµης και ασφαλούς 
µουσικής συνοµιλίας.  

Το ήρεµο και ασφαλές µουσικό περιβάλλον, η συγκεκριµένη δοµή και τα όρια 
που η ίδια η µουσική βάζει (µέσω του ρυθµού, της κίνησης, του τραγουδιού) 
υποστηρίζουν το αίσθηµα εµπιστοσύνης και αποδοχής των παιδιών. Οι µουσικές 
δραστηριότητες είναι ως επί το πλείστον, απλές, εύκολες, κατανοητές, χωρίς να 
χρειάζεται να µιλήσει κάποιος µία ξένη γλώσσα ή να επικοινωνήσει µε τη βοήθεια 
του µεταφραστή, µε αποτέλεσµα να παρέχουν στο παιδί ένα άµεσο, προσβάσιµο και 
«ασφαλές µουσικό περιβάλλον», όπως δείχνουν αποτελέσµατα και άλλων µελετών 
(Choi, 2010˙ Lang & McInerney, 2002˙ Ακογιούνογλου, Παΐδα, Αρµενάκη, 
Κασαπίδου & Σαρρηκώστας, 2016). 

Κλείνοντας, ο «κύκλος» της µουσικής µπορεί να ειδωθεί ως κατάλληλο µέσο 
ενίσχυσης της µη λεκτικής επικοινωνίας, ενδείκνυται για τον σχηµατισµό και τη 
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δηµιουργία οµάδας, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη συνεργασία, στο συντονισµό και στην 
αρµονική συνύπαρξη παιδιών διαφόρων ηλικιών και εθνοτήτων. Xαρακτηριστικά 
περιγράφει η Ρ.Θ. το καλοκαίρι του 2018, «η αγαπηµένη µου στιγµή ήταν η ώρα του 
τραγουδιού SAM-SAM καθώς και η ώρα του ντάιρα - κύκλου όταν η λέξη ντάιρα - 
ντάιρα, κύκλος - κύκλος, περνούσε από στόµα σε στόµα, τα χέρια άνοιγαν, οι παλάµες 
σφίγγονταν και τα πρώτα χαµόγελα δειλά-δειλά διαγράφονταν στα πρόσωπα όλων...». 
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