Η κατάθλιψη οδηγεί συχνά τα άτομα στην απομόνωση, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του
ατόμου και διασπά τους κοινωνικούς δεσμούς. Επηρεάζονται ομάδες ατόμων που ζουν τόσο σε αστικές όσο και απομακρυσμένες περιοχές.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. τονίζουν τη σημασία δράσεων για την ενδυνάμωση των ληπτών και την αυτοβοήθεια.
Κατά συνέπεια, το έργο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που
πάσχουν από κατάθλιψη και στην εκπαίδευση ομάδων ληπτών στην οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας.
Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009- 2014 «ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η δράση στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα μοντέλο υποστήριξης για την κατάθλιψη με την ενεργή
και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων που πάσχουν.
Βασικός σκοπός είναι η εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα κατάθλιψης στην οργάνωση ομάδων
αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας,
της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης (ΜΑΖΙ) και του Ψυχιατρικού Κέντρου Salten (Νορβηγία) το πρόγραμμα έχει ως στόχους την:
• Εκπαίδευση 30 επαγγελματιών ως εκπαιδευτές συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας
• Εκπαίδευση 100 ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη ως συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
• Παροχή θεραπευτικής υποστήριξης σε 120 άτομα με προβλήματα κατάθλιψης
• Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και ενημέρωσης ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας σε θέματα υποστήριξης ενάντια στην κατάθλιψη
• Δημιουργία σημείων δημόσιας πληροφόρησης και υποστήριξης για τη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας
• Ενίσχυση της έννοιας της ενδυνάμωσης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και της
συμμετοχής τους στην οργάνωση και παροχή βοήθειας
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Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥOMENOY
Έκδοση 1η - Ιούνιος 2015
Επιστημονικά υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Στέλιος Στυλιανίδης
Συντονισμός συγγραφής και επιμέλεια εγχειριδίου: Αγγελική Μενεδιάτου, Παναγιώτης Χονδρός
Συντακτική Ομάδα (συγγραφή, έρευνα, μετάφραση, επιμέλεια κειμένων) (αλφαβητικά):
Ανδρώνη Γιώτα, Βακάκη Ανθή, Κανελλόπουλος Δημήτρης, Λάβδας Μιχάλης, Μενεδιάτου Αγγελική, Νακόπουλος Νίκος, Pasho Bekona,
Στυλιανίδης Στέλιος, Συμεωνίδη Άρτεμις, Συμεωνίδης Νίκος, Τσαλδάρης Θανάσης, Χονδρός Παναγιώτης, Χριστίδη Ευγενία - Αργυρώ,
Blokhus Torunn, Dawson Ian
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
Όλα τα άτομα που έχουν βιώσει προβλήματα σχετικά με την κατάθλιψη και συνέβαλαν στην δημιουργία των εγχειριδίων και την
υλοποίηση του προγράμματος.
Καθώς και: Toril Nielsen, Λουκία Ζερβουδάκη, Ευγενία Καρτερολιώτη, Μενέλαο Γιαννόπουλο για τα πρωτότυπα σκίτσα, Σοφία
Κουβελάκη και Μαρία Τσενέ από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, π. Βασίλειο Χαβατζά και επικ. Καθ. Αδαμάντιο Αυγουστίδη από την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κ. Κώστα Ευθυμίου από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Tim Greacen και Emmanuelle
Jouet από το Νοσοκομείο Maison Blanche, κ. Σεβαστή Μπούμπαλου από τις εκδόσεις ΜΟΤΙΒΟ, Κώστα Αρβανίτη και Αλεξάνδρα
Χρηστακάκη από τον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105.5.
Έκδοση: ΕΠΑΨΥ – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 68, Μαρούσι, 15125. Τηλ. 2108056920
© ΕΠΑΨΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΑΖΙ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SALTEN ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ NORDLAND
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που παρουσιάζεται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ειδικού γιατρού ή
άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.
Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009- 2014
«ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»,
το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η παρούσα έκδοση είναι διαθέσιμη δωρεάν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.citizensagainstdepression.gr
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Πρόλογος
Πώς μπορεί κανείς να πραγματευτεί την κατάθλιψη ως ατομικό βίωμα, ενδοψυχική διεργασία, κοινωνικό φαινόμενο και πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα της κρίσης; Η κατάθλιψη είναι μια από τις πλέον συχνές ψυχικές διαταραχές. Υπολογίζεται ότι
ένα άτομο στα δέκα θα βιώσει την κατάθλιψη κατά την διάρκεια της ζωής του, ανεξάρτητα από την ηλικία, την οικογενειακή και
κοινωνική του κατάσταση, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Ωστόσο, η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται και
θεραπεύεται με επιτυχία σε ποσοστό ακόμα και 90% των περιπτώσεων, αρκεί να συνδυαστούν και να λειτουργήσουν με συνέργεια και συμπληρωματικότητα μια σειρά από ψυχιατρικές, ψυχοθεραπευτικές και υποστηρικτικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
Tο πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα μας λειτουργούν με
τρόπο που βρίσκεται στον αντίποδα μιας κουλτούρας ενδυνάμωσης, ενίσχυσης και διάχυσης των καλών πρακτικών συνηγορίας και
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των χρηστών τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δεν προσφέρουν διαφορετικές επιλογές θεραπείας, ούτε κινητοποιούν τη συμμετοχή των χρηστών τους στην εξατομίκευση του σχεδίου φροντίδας τους
και στις αποφάσεις για το τρόπο λειτουργίας και τη πραγματική διαθεσιμότητα και αξιολόγηση του έργου τους. Αντίθετα, συχνά
αποθαρρύνουν τις ομάδες αυτό-βοήθειας, την ενημέρωση των χρηστών για τις νόμιμες διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων τους
ως πολιτών, την ανάληψη πρωτοβουλιών συνηγορίας, καθώς και τη δημιουργία εταιρικής σχέσης με τις διάφορες συλλογικότητες
των ληπτών και των οικογενειών τους ως κινήσεις απειλητικές για την παντοδυναμία του βιο-ιατρικού μοντέλου.
Με το πρόγραμμα αυτό δεν αποσκοπούμε απλά στην παροχή δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή θεραπευτικής υποστήριξης.
Κεντρικός στόχος αποτελεί η αλλαγή της κουλτούρας των επαγγελματιών και όλων των εμπλεκόμενων στο χώρο σχετικά με το κατά
πόσο τα ίδια τα άτομα που πάσχουν μπορούν να έχουν επιλογές σύμφωνα με τις προσωπικές τους επιθυμίες, ουσιαστική επιρροή
και έλεγχο στις αποφάσεις που αφορούν την ψυχική τους υγεία Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής κοινότητας με όρους δημοκρατικότητας και αλληλεγγύης. Η κοινότητα μπορεί να στηρίξει σε πολλαπλά επίπεδα τα άτομα στη
διαδικασία ενδυνάμωσής τους, ενεργοποιώντας κοινωνικά δίκτυα, νέους πόρους και κοινωνική υποστήριξη σε δύσκολες μεταβατικές περιόδους στη ζωή ευάλωτων ατόμων.
Γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη. Επενδύουμε στην ελπίδα!
Στέλιος Στυλιανίδης
Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Τμήμα Ψυχολογίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Επιστημονικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος
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Κάνοντας έναν απολογισμό της ζωής μου, διαπιστώνω πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα εντός μου αλλά και γύρω μου. Ειδικά πριν
από 11 χρόνια, θυμάμαι τα πάντα σκεπασμένα με το γκρι της κατάθλιψης, μέσα στο μόνιμο άγχος για τις κρίσεις πανικού, η κάθε
μου μέρα χωρίς χρώμα και επιθυμία...
Τώρα πια όμως, διαπιστώνω ότι ζω μία δεύτερη ζωή, με ισορροπία, ηρεμία και ευτυχία (πόσο μικρή λέξη, αλλά με πόση βαρύτητα)! Τι άλλαξε; Τι με βοήθησε να τα καταφέρω; Η σωστή διάγνωση και η υποστήριξη του ψυχιάτρου μου, η φαρμακευτική αγωγή που χρειάστηκε να πάρω για να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, η επώδυνη αλλά απίστευτα ωφέλιμη (σε βάθος χρόνου) ψυχοθεραπεία και τέλος η γνωριμία μου με τις Ομάδες Αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ, που ουσιαστικά με ξανατοποθέτησαν σιγά σιγά στον
κοινωνικό χάρτη.
Η Ομάδα Αυτοβοήθειας, δεν είναι σίγουρα πανάκεια, αλλά μπορώ να σας υπογράψω ως μέλος και συντονίστρια τα τελευταία 4
χρόνια, ότι είναι μία πόρτα που σου ανοίγεται για να δεις το φως της ζωής και να νικήσεις τα σκοτάδια της απομόνωσης και το στίγμα της κατάθλιψης. Είναι ένα ακόμα “εργαλείο” για να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου: ξαφνικά νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος, όπως
όταν πάλευες με την ανασφάλεια που συνόδευε την πάθηση, αλλά γνωρίζεις ανθρώπους που σε νιώθουν. Δε χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα και σε κανέναν. Σε αποδέχονται, σε αγκαλιάζουν, σε αγαπάνε, σε στηρίζουν και αυτά είναι αμφίδρομα. Πόσο αυτονόητο θα μου πείτε. Κι όμως δεν είναι τελικά. Η κριτική και η “ταμπέλα του άρρωστου” είναι η εύκολη λύση στη σημερινή κοινωνία. Όλα αυτά, μαζί με τη δική μας δύναμη και θέληση να αλλάξουμε ό,τι δε μας αρέσει στη ζωή μας, είναι η έξοδος από το βαθύ
πηγάδι της κατάθλιψης.
Κλείνοντας, θέλω να καταθέσω από ψυχής, πόσο σημαντικές είναι οι δράσεις όπως αυτή του προγράμματος “Πολίτες ενάντια
στην Κατάθλιψη”. Συμμετέχοντας σε αυτό, είδα ότι η συνεργασία επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και ληπτών έχει και νόημα αλλά
και απόδοση. Χάρηκα, γνωρίζοντας ειδικούς που έχουν προτεραιότητα τον άνθρωπο και όχι την ψυχρή ματιά της επιστήμης και
μόνο. Ένιωσα περήφανη γιατί όλοι μαζί προσπαθούμε να αλλάξουμε επιτέλους την κακώς κείμενη κατάσταση της Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας και να βοηθήσουμε έτσι ουσιαστικά περισσότερους ανθρώπους που πασχίζουν καθημερινά να διαχειριστούν την
κατάθλιψη. Νιώθω αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αρκεί να δουλέψουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι απέναντι, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι: “Φαίνεται πάντα αδύνατο, μέχρι να γίνει...” Νέλσον Μαντέλα.
Γιώτα Ανδρώνη
Γραμματέας ΔΣ του ΜΑΖΙ,
συντονίστρια ομάδας αυτοβοήθειας ΜΑΖΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
4. ΕΙΔΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
3. ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (που αφορούν την ψυχική υγεία)
4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ)
ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Γ. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
3. ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5. ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γ. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
4. ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Β. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
3. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΕΑΣΜΟ Ή/ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
4. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Α. Ο ΡΟΛΟΣ, ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
2. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ
Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ, ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
3. Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
4. ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6. ΣΥΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Γ. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Εισαγωγή
Κείμενο: Παναγιώτης Χονδρός, Στέλιος Στυλιανίδης, Μιχάλης Λάβδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα μοντέλο υποστήριξης για την κατάθλιψη με την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων που πάσχουν. Βασικός σκοπός είναι η εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα κατάθλιψης στην οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας για
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας, της
Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης (ΜΑΖΙ) και του Ψυχιατρικού Κέντρου Salten (Νορβηγία) το πρόγραμμα έχει ως στόχους την:
• Εκπαίδευση 30 επαγγελματιών ως εκπαιδευτές συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας
• Εκπαίδευση 100 ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη ως συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας για
την κατάθλιψη
• Παροχή θεραπευτικής υποστήριξης σε 120 άτομα με προβλήματα κατάθλιψης
• Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και ενημέρωσης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε θέματα υποστήριξης ενάντια στην κατάθλιψη
• Δημιουργία σημείων δημόσιας πληροφόρησης και υποστήριξης για τη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας
• Ενίσχυση της έννοιας της ενδυνάμωσης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και της συμμετοχής τους στην οργάνωση και παροχή βοήθειας
Η δράση αυτή θα διαρκέσει ως τον Απρίλιο 2016. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της συμμετέχουν άτομα με προσωπικό
βίωμα προβλημάτων ψυχικής υγείας. Θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένες περιοχές της Αθήνας και των Κυκλάδων. Πέρα από τους
εταίρους, το πρόγραμμα υποστηρίζουν:
• Γενικό Φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
• Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Β. Αττικής
• European Network for Training and Research in Mental Health ENTER
• Το ερευνητικό τμήμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Maison Blanche στο Παρίσι στον τομέα της αξιολόγησης του προγράμματος
• Ο Ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο 105.5» και το «tvxs.gr»
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Φορείς υλοποίησης:
Α) Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει επιστημονική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας ενός Δικτύου Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,
που αποτελείται σήμερα από επτά (7) Οικοτροφεία (Πεντέλη, Λυκόβρυση, Λαμία, Λιβαδειά, Τρίκαλα, Χαλκίδα και Ερέτρια), τέσ-
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σερις (4) Ξενώνες στην Αττική και στην Χαλκίδα, ένα (1) Κέντρο Ημέρας στην Αττική, δύο (2) Κινητές Μονάδες στις Κυκλάδες,
καθώς και (εννιά) 9 προστατευόμενα διαμερίσματα, για ψυχικά πάσχοντες. Λειτουργεί Γραφείο Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του προγράμματος άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας του Δήμου Χαλανδρίου. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προαγωγής Ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων συμμετείχαν περισσότερα από 700 άτομα σε ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης(2000-2011). Η ΕΠΑΨΥ έχει συμμετάσχει σε προγράμματα και δράσεις ενδυνάμωσης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Β) Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ
Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η στήριξη, η ενδυνάμωση και η ενημέρωση των ατόμων που πάσχουν από διαταραχή διάθεσης (καταθλιπτική διαταραχή, διπολική διαταραχή) καθώς και των οικογενειών και φίλων των ατόμων αυτών.
Δράσεις: Δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας και υποστήριξης των ατόμων που πάσχουν από διαταραχή διάθεσης και των οικογενειών τους. Ομάδες αυτοβοήθειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (από το 2010 έως και σήμερα), καθώς και στην Δράμα (2012).
Δημιουργία ενημερωτικού ιστοτόπου (πρωτότυπα και μεταφρασμένα κείμενα για την κατάθλιψη και την διπολική διαταραχή)
καθώς και forum αλληλοϋποστήριξης. Πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα. Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος φορέας σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες (σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία). Συμμετοχή σε φεστιβάλ εθελοντικών οργανώσεων και σεμινάρια εκπαίδευσης στην διαχείριση εθελοντών. Συνεργασία
με ερασιτεχνική θεατρική ομάδα και δημιουργία πρωτότυπης θεατρικής παράστασης για την διπολική διαταραχή
Γ) Ψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου Nordland Salten – Bodo Νορβηγίας
Το ψυχιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου Salten στο Bodo της Νορβηγίας έχει μακρά εμπειρία σε δράσεις κατ’ οίκον παρέμβασης και αντιμετώπισης της αυτοκτονίας. Επίσης έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών
και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (EMILIA, PROMISE, CAMILLE).
Οι υπηρεσίες του ψυχιατρικού νοσοκομείου του Nordland οργανώνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τμήματα οξείας φροντίδας, ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, τμήματα αποκατάστασης και ψυχογηριατρικά τμήματα. Υπάρχουν τρία κοινοτικά κέντρα που παρέχουν νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες σε σαφώς ορισμένους τομείς ευθύνης. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τμήμα ψυχιατρικής νοσηλείας και ομάδες
πρόωρης παρέμβασης στην κρίση, κατάχρησης ουσιών και κατ’ οίκον φροντίδας.

Πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των ενηλίκων είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην αύξηση των ψυχικών διαταραχών και συγκεκριμένα της κατάθλιψης που φθάνει το 8,2% το 2011 σε αντίθεση με το 3,3% του 2008 (Economou, 2013).
Τόσο η μείζων κατάθλιψη όσο και η αυτοκτονικότητα βρέθηκαν να συσχετίζονται με το βαθμό οικονομικής δυσπραγίας του
νοικοκυριού των ερωτηθέντων. Επίσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χρήση των αντικαταθλιπτικών (+34,80%). Ενώ όμως οι
ανάγκες για φροντίδα και υποστήριξη αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες στην ψυχική υγεία έχουν περιοριστεί δημιουργώντας
έντονα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας. Τέλος, η κατάθλιψη έχει συνδεθεί διεθνώς με τη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση, τις εμπειρίες αποδυνάμωσης και βίας αλλά και το στίγμα που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή τη θέση (Στυλιανίδης, Χονδρός, Λάβδας, 2014).

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Η κατάθλιψη οδηγεί συχνά τα άτομα στην απομόνωση, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου και διασπά τους
κοινωνικούς δεσμούς. Επηρεάζονται ομάδες ατόμων που ζουν τόσο σε αστικές όσο και απομακρυσμένες περιοχές. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. τονίζουν τη σημασία δράσεων για την ενδυνάμωση των ληπτών και την αυτοβοήθεια. Κατά συνέπεια, το έργο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη και στην εκπαίδευση ομάδων ληπτών στην οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας.
Επίσης στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που καλύπτουν οι δομές που υπάρχουν στις περιοχές υλοποίησης
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(π.χ. μέσω των Κινητών Μονάδων, του Κέντρου Ημέρας και του Γραφείου Διαμεσολάβησης της ΕΠΑΨΥ) και το εύρος των
υπηρεσιών τους.
Τα άτομα με ψυχική νόσο συχνά γίνονται θύματα διακρίσεων και προκαταλήψεων. Με βάση τα διεθνή δεδομένα, αποκλείονται από την αγορά εργασίας (ποσοστό ανεργίας άνω του 90%) καθώς και από την κοινωνική ζωή. Η απομόνωση αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα και το κατά συνέπεια φτωχό κοινωνικό δίκτυο είναι προγνωστικός παράγοντας για την άσχημη εξέλιξη
της ψυχικής διαταραχής. Η κατάθλιψη μπορεί να «αναπηροποιήσει» το άτομο και να επιβαρύνει συναισθηματικά και οικονομικά ολόκληρη την οικογένεια, τόσο στις αστικές όσο και σε μη αστικές περιοχές (Στυλιανίδης και συν. 2010).
Ο διπλός σκοπός της βελτίωσης της ψυχικής υγείας και της μείωσης του προσωπικού και κοινωνικού κόστους της κακής
ψυχικής υγείας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προσέγγιση της ανάπτυξης της κοινωνικής ανθεκτικότητας με την αυτοβοήθεια και τις θεραπευτικές δράσεις σε ειδικότερο επίπεδο. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, οι δραστηριότητες που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία, περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης και προαγωγής, καθώς και δράσεις με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι ομάδες αυτοβοήθειας. Η ανάπτυξη του μοντέλου Recovery και Αυτοβοήθειας συνδυάζεται με μια προσέγγιση δημόσιας υγείας στο πλαίσιο
που κατευθύνει τους πόρους (κοινωνικούς και ατομικούς) που διαθέτει ένα άτομο και μία κοινωνία στην ενίσχυση των θετικών και υγειών πλευρών που έχει.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε, αποφασίστηκε ότι για να επιτευχθούν οι σκοποί του προγράμματος έπρεπε να καλυφθούν οι
εξής ενότητες:
- Εισαγωγή στις έννοιες της ενδυνάμωσης και του recovery ως θεωρητικό υπόβαθρο της δράσης
- Οργάνωση και συντονισμός ομάδων αυτοβοήθειας
- Κατάθλιψη
- Αυτοκτονικότητα
- Στίγμα
Μέσα από τις διαδικασίες που θα περιγραφούν στη συνέχεια, είναι σαφές ότι το εύρος των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να καλυφθούν είναι μεγάλο. Μέσα από τις θεωρητικές αναφορές, τις παραπομπές σε πηγές και ειδικά κείμενα – οδηγούς,
το οπτικοακουστικό υλικό και τις οδηγίες, τα άτομα που θέλουν να συντονίσουν ομάδες αυτοβοήθειας για την υποστήριξη στην
κατάθλιψη, θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τα ακόλουθα:
• Σχετικά με τις εισαγωγικές έννοιες
- Έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες της ενδυνάμωσης και του recovery ως υπόβαθρο της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παροχή υποστήριξης
• Σχετικά με τις ομάδες αυτοβοήθειας
- Να μπορούν να ορίσουν τι είναι μία ομάδα αυτοβοήθειας
- Να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές ομάδων αυτοβοήθειας
- Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ομάδων αυτοβοήθειας
- Να γνωρίζουν δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ομάδων αυτοβοήθειας
- Να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στις ομάδες αυτοβοήθειας και τις ομάδες που συντονίζουν επαγγελματίες
- Να μπορούν να αναγνωρίσουν τους πιθανούς θεραπευτικούς παράγοντες που υπάρχουν σε μία ομάδα αυτοβοήθειας
- Να γνωρίζουν τους στόχους, την φιλοσοφία, τους τύπους και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης παρέμβασης
- Να κατανοούν τον ιδανικό ρόλο της οικογένειας, των φίλων και των επαγγελματιών στις ομάδες που συντονίζουν μη
ειδικοί
• Σχετικά με την κατάθλιψη
- Να μπορούν να ορίσουν τι είναι κλινική κατάθλιψη και πως διαγιγνώσκεται
- Να μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικές μορφές κατάθλιψης και συμπτώματα διαταραχών που συχνά συνυπάρχουν
- Να εξοικειωθούν με τους τρεις κύριους παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση κατάθλιψης α) νευροβιολογικοί παράγοντες β) ψυχοκοινωνικοί γ) χαρακτηριστικά προσωπικότητας
- Να γνωρίζουν για τις τέσσερεις προτεινόμενες μορφές αντιμετώπισης και θεραπείας της κατάθλιψης: α) αυτοφροντίδα
β) ψυχοθεραπεία γ) φαρμακοθεραπεία δ) ομάδες αυτοβοήθειας
- Να γνωρίζουν κάποιους βασικούς τρόπους που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάθλιψη
- Να γνωρίσουν κάποιους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που φαίνεται να πάσχει από κατάθλιψη και να
μην επιθυμεί να λάβει βοήθεια
• Σχετικά με την αυτοκτονικότητα
- Να μπορούν να αναγνωρίσουν την συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου που υποφέρει από ιδέες αυτοκτονίας
- Να γνωρίσουν τη συχνότητα των αυτοκτονιών, τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες
- Να γνωρίσουν τους δημοφιλείς μύθους γύρω από την αυτοκτονία και την αυτοκτονικότητα
- Να γνωρίσουν τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αυτοκτονικότητα
- Να γνωρίσουν τους διαθέσιμους πόρους υποστήριξης στην Ελλάδα (π.χ. γραμμές βοήθειας)
- Να γνωρίζουν συμβουλές αυτοβοήθειας και στρατηγικές για την μείωση των αυτοκτονικών ιδεών
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- Να μπορούν να αποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτοκτονικό ιδεασμό που μπορεί να εμφανιστεί εντός της ομάδας
- Να μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές αυτοβοήθειας
• Σχετικά με το ρόλο του συντονιστή
- Να εξειδικεύσουν σε βασικές θεωρήσεις σχετικά με το συντονισμό ομάδων αυτοβοήθειας
- Να αναγνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες και απαιτήσεις ενός συντονιστή
- Να αναπτύξουν και να εξασκήσουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας
- Να γνωρίζουν τα στάδια προετοιμασίας που απαιτούνται πριν την έναρξη μίας ομάδας αυτοβοήθειας
- Να γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες μίας ομάδας αυτοβοήθειας και τη σημασία τους
- Να είναι εξοικειωμένοι με τη μορφή της ομάδας και με τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων συναντήσεων (π.χ. πρώτη συμμετοχή νέων μελών)
- Να αναπτύξουν ικανότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων και δυσκολιών
- Να μπορούν να εξασκήσουν στρατηγικές αυτοφροντίδας
- Να κατανοούν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης των ομάδων αυτοβοήθειας και να γνωρίζουν τι χρειάζεται να αξιολογηθεί και πώς
• Σχετικά με το στίγμα
- Να μπορούν να αντιμετωπίσουν μορφές στίγματος που αποτρέπουν την ένταξη σε μία ομάδα και την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή
- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές εκφάνσεις του στίγματος απέναντι στην ψυχική ασθένεια

Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού
Ως δράση με κύριο σκοπό την εκπαίδευση και μάλιστα ενηλίκων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αρχές της δια βίου μάθησης.
Η πολιτική της δια βίου μάθησης βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο πρέπει να μπορεί να έχει ισότιμη και ανοιχτή πρόσβαση
σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η μάθηση δεν περιορίζεται μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας ή στην επίτευξη
ακαδημαϊκών στόχων, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε πολλά διαφορετικά πλαίσια και για πολλούς διαφορετικούς
σκοπούς. Ο Delors (1996) αναφέρεται στα τέσσερα επίπεδα της δια βίου μάθησης:
- Μαθαίνω να γνωρίζω – μαθαίνω πώς να μαθαίνω αντί να μαθαίνω απλά συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
- Μαθαίνω να πράττω – αναπτύσσω την ικανότητα να προσαρμόζομαι και να ανταποκρίνομαι σε νέες προκλήσεις και νέες
απαιτήσεις
- Μαθαίνω να συνυπάρχω και να ζω με τους άλλους – ειρηνική επίλυση διαφωνιών, γνωριμία με άλλα άτομα και την
κουλτούρα τους και υιοθέτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
- Μαθαίνω να συνεισφέρω στην πλήρη ατομική ανάπτυξη του μυαλού, του σώματος, των αισθητικών και πολιτιστικών
αξιών, της πνευματικότητας
Στο χώρο της ψυχικής υγείας αναγνωρίζεται ότι βασικό εργαλείο των ειδικών είναι η γνώση και ο ίδιος ο άνθρωπος. Και οι
επαγγελματίες και τα άτομα που αναζητούν φροντίδα βρίσκονται σε μία διαρκή διαδικασία διεύρυνσης των γνώσεων τους σχετικά με το άτομο, τις σχέσεις, τις δεξιότητες, τους πόρους και τα μέσα. Με αυτή την οπτική η μάθηση
και η εκπαίδευση διασυνδέονται με τις δράσεις ενδυνάμωσης και recovery. Οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας μπορούν να ενδυναμώσουν τη θέση τους και τις επιδιώξεις τους μέσω της δια βίου μάθησης. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, προσφέρει αφορμές για δώσουν καλύτερο νόημα στη ζωή τους, να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και την ευεξία τους, να αναπτύξουν
νέες και να διατηρήσουν τις υποστηρικτικές σχέσεις τους και να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην κοινωνία (Griffiths
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& Ryan 2008). Όλοι αυτοί οι στόχοι διατρέχουν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς στους οποίους βασίστηκε ο σχεδιασμός του
εκπαιδευτικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, το υλικό πέρα από το κείμενο των εγχειριδίων, στο οποίο δόθηκε προσοχή στην εκλαϊκευμένη παρουσίαση των εννοιών και στην απλή γλώσσα, συνοδεύεται από ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό (παρουσιάσεις,
video, σκίτσα που σχεδιάστηκαν για αυτό το εκπαιδευτικό), προτάσεις για περαιτέρω μελέτη, πηγές των πληροφοριών, παραπομπή σε σχετικούς φορείς.
Θα αξιοποιηθούν οι βασικές αρχές δυναμικής της ομάδας όπως αλληλεπίδραση, καλλιέργεια ομαδικού κλίματος και ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου, δημιουργία οικειότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, έκφραση συναισθημάτων, σύνδεση με προσωπικό νόημα (Ναυρίδης, 2005). Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική εμπειρία διευκολύνει και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.
Η μεθοδολογία των ομάδων αξιοποιεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Η ομαδική διεργασία από μόνη της έχει βιωματικό χαρακτήρα (Yalom, 2005). Επιπροσθέτως, η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
εμπειρία στη μαθησιακή διαδικασία. Κινητοποιεί διανοητικά και συναισθηματικά στοχεύοντας στην απαρτίωση της νοητικής
και της συγκινησιακής διεργασίας (Evans, 1994). Στηρίζεται στην πρωτοβουλία και την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου, του
δίνει την ευκαιρία να δράσει και να αναλάβει τη δική του ευθύνη για τη διαδικασία (Mulligan, 1993). Διεισδύει και συγκρατείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφού κινητοποιεί το άτομο ως «όλον». Η μάθηση πραγματοποιείται σε βάθος και μπορεί
να διευρύνει το άτομο, να επηρεάσει τις στάσεις και την προσωπικότητα του.
Πρόγραμμα εκπαιδευτικού:

Διάρκεια (λεπτά)

ΗΜΕΡΑ 1Η:
Εισαγωγή στην φιλοσοφία και τους στόχους του εκπαιδευτικού
Ομάδες αυτοβοήθειας
Κατάθλιψη
Συζήτηση – κλείσιμο ημέρας
ΗΜΕΡΑ 2Η:
Αυτοκτονία
Στίγμα
Ο συντονισμός των ομάδων αυτοβοήθειας
Συζήτηση – κλείσιμο ημέρας
ΗΜΕΡΑ 3Η:
Ο συντονισμός των ομάδων αυτοβοήθειας
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
Συζήτηση – κλείσιμο εκπαιδευτικού

Συνοπτική παρουσίαση εκπαιδευτικού
Τίτλος
Αναπτύχθηκε από:

Συντονισμός ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ
Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ
Ψυχιατρικό Κέντρο Νοσοκομείου SALTEN
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40
180
60
20
120
100
120
20
250
90
20

Πληθυσμός στόχος:

Άτομα που έχουν διαγνωστεί ή έχουν βιώσει, χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με υπηρεσίες,
κατάθλιψη και σχετιζόμενα προβλήματα. Αυτά τα άτομα δε χρειάζονται να έχουν προηγούμενη
συναφή εκπαίδευση. Σημαντικό ρόλο παίζει το κίνητρο και η διαθεσιμότητα να οργανώσουν
και να υποστηρίξουν ομάδες αυτοβοήθειας σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο

Εκπαιδευτές:

Άτομα με προηγούμενη εκπαίδευση στο χώρο της ψυχικής υγείας και κατάρτιση σύμφωνα
με το παρόν εγχειρίδιο

Στόχοι της
εκπαίδευσης:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση εφαρμογής του εγχειριδίου οι συμμετέχοντες στην
εκπαίδευση θα πρέπει να είναι σε θέση να:
-Έ
 χουν εξοικειωθεί με τις έννοιες της ενδυνάμωσης και του recovery ως υπόβαθρο
της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παροχή
υποστήριξης
-Ν
 α γνωρίζουν τι είναι οι ομάδες αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη, σε τι διαφέρουν
από τις ομάδες που συντονίζουν επαγγελματίες, σε τι διαφέρουν από άλλες μορφές
αυτοβοήθειας, ποια είναι η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα τους
-Ν
 α μπορούν να οργανώσουν από την αρχή μια ομάδα αυτοβοήθειας, να την συντονίσουν
αποτελεσματικά και να μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους ως συντονιστή
-Ν
 α μπορούν να αναγνωρίσουν τι είναι κατάθλιψη, πως διαγιγνώσκεται και με ποιες άλλες
διαταραχές μπορεί να σχετίζεται
-Ν
 α γνωρίζουν βασικούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης ιδεών αυτοκτονίας μέσα
στην ομάδα
-Ν
 α μπορούν να αντιμετωπίσουν το στίγμα που δυσχεραίνει την ένταξη και την συμμετοχή
σε μια ομάδα

Διάρκεια:

3 ημέρες επί 6 ώρες εκπαίδευσης την ημέρα με τα απαραίτητα διαλείμματα

Τόπος:

Οποιοσδήποτε χώρος μπορεί να φιλοξενήσει τον αριθμό ατόμων, με κατάλληλες συνθήκες
(ησυχία, φωτισμός κλπ)

Απαιτούμενος
εξοπλισμός:

- Εξοπλισμός προβολής διαφανειών (υπολογιστής, projector)
- Δυνατότητα προβολής βίντεο (υπολογιστής με ηχεία)
- Πρόσβαση στο ίντερνετ (αν είναι δυνατό)
- Πίνακας, κόλλες χαρτί, στυλό

Μέθοδοι
εκπαίδευσης:

Θεωρητική παρουσίαση, χρήση διαφανειών, ασκήσεις, ομαδική συζήτηση, προβολή βίντεο,
παραπομπή σε πηγές/ οδηγούς

Συνιστώμενος
αριθμός
εκπαιδευόμενων:

10-15

Προετοιμασία:

Εξοικείωση με το εγχειρίδιο
Επικοινωνία με συντονιστές ομάδων – συγγραφείς του εγχειριδίου για τεχνική υποστήριξη
– επίλυση αποριών
Επιλογή συμμετεχόντων (φόρμα αίτησης συμμετοχής)
Ενημέρωση συμμετεχόντων για τους στόχους και τους κανόνες εκπαιδευτικού – συμφωνία
τήρησης εχεμύθειας και σεβασμού προσωπικών δεδομένων που μπορεί να αναφερθούν
κατά το εκπαιδευτικό
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Η ενδυνάμωση στην υγεία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο και επιρροή πάνω στις
αποφάσεις και τις δράσεις που επηρεάζουν την υγεία τους. Η έννοια της ενδυνάμωσης των χρηστών των υπηρεσιών στην
ψυχική υγεία σχετίζεται με τον βαθμό επιλογών, επιρροής και ελέγχου που έχουν τα άτομα πάνω στη ζωή τους και την έννοια
της ισχύος. Κλειδί για την ενδυνάμωση είναι η εξάλειψη των φραγμών και ο μετασχηματισμός των σχέσεων εξουσίας.
Οι ίδιοι οι χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν ως βασικά χαρακτηριστικά της ενδυνάμωσης τα ακόλουθα:
• Αυτοδυναμία
• Αξιοπρέπεια και σεβασμός
• Δύναμη – δυνατότητα λήψης αποφάσεων
• Πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους
• Αίσθημα ανήκειν και προσφοράς σε μία ευρύτερη κοινότητα
Πως αναλαμβάνουμε δράση για την προώθηση της ενδυνάμωσης; Αρχικά πρέπει να θυμόμαστε κάτι που είναι βασικό αίτημα
και σύνθημα εκπροσώπων χρηστών: «Δεν ενδυναμώνουμε κάποιον». Υποστηρίζουμε κάποιον στην διαδικασία αυτή. Η ενδυνάμωση είναι ατομική διεργασία. Όπως είναι και διατύπωση του διεθνούς αναπηρικού κινήματος, αλλά και από το χώρο της
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δεν κάνουμε κάτι το άτομο που πάσχει, κάνουμε μαζί του, ώστε να διασφαλιστεί η έννοια του
«Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς». Επομένως η δράση για την ενδυνάμωση γίνεται σε: κοινωνικό/ δομικό επίπεδο, στην κοινότητα, στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, στο επίπεδο του ατόμου (WHO, 2010, Baumann, Ryan, Griffiths, 2012).
Ενδυνάμωση στο επίπεδο της κοινωνίας
Πρέπει να φροντίζουμε ώστε:
• (Όλα) Τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, προστατεύονται και εκπληρώνονται
• Να υπάρχει νομοθεσία για την προστασία από τις διακρίσεις
• Να εφαρμόζονται προγράμματα για την υποστήριξη των χρηστών και των φροντιστών
• Να υπάρχουν αναγνωρισμένοι σύλλογοι χρηστών και φροντιστών
Ενδυνάμωση στο επίπεδο της κοινότητας
Στο τοπικό επίπεδο φροντίζουμε να:
• Υπάρχει κρατική χρηματοδότηση για την ίδρυση και την λειτουργία τοπικών συλλόγων χρηστών και φροντιστών
• Υπάρχουν ομάδες αυτοβοήθειας και άλλα κοινοτικά δίκτυα για τους χρήστες και τους φροντιστές
• Υπάρχει εκπαίδευση σχετικά με την καταπολέμηση του στίγματος για κοινωνικούς εταίρους όπως, εργοδότες, αστυνομικούς, ΜΜΕ
Ενδυνάμωση σε ατομικό επίπεδο
Τέλος, στο επίπεδο κάθε ατόμου η συνεργασία ληπτών και ειδικών αλλά και κάθε πολίτη προωθεί την ενδυνάμωση με τους
ακόλουθους τρόπους:
• Αναπτύσσοντας ή ενισχύοντας τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών
• Έχοντας πραγματικό λόγο στη θεραπεία, τη φροντίδα και την αντιμετώπιση των κρίσεων
• Δουλεύοντας με επιδίωξη τις προσωπικές επιθυμίες και στόχους
• Ενεργώντας για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δείκτες (=συγκεκριμένες περιγραφές στόχων που θέλουμε να πετύχουμε) που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενδυνάμωση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας:
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1. Προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων
1.1 Δικαίωμα ψήφου
1.2 Δικαίωμα ανάληψης δημόσιας θέσης
1.3 Νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις στην εργασία
1.4 Εργατική Νομοθεσία που να καλύπτει τις ανάγκες των οικογενειών
2. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
2.1 Εμπλοκή στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας
2.2 Εξουσία κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και λειτουργίας υπηρεσιών
3. Υψηλής ποιότητας φροντίδα και επίπεδο ευθύνης υπηρεσιών
3.1 Πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες
3.2 Ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
3.3 (Χρήστες) Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και την αναθεώρηση της προσωπικής τους φροντίδας
3.4 (Οικογένειες) Ευκαιρία ενεργής συμμετοχής στο σχεδιασμό και την αναθεώρηση της προσωπικής τους φροντίδας
3.5 Εμπλοκή στην επιθεώρηση και την παρακολούθηση υπηρεσιών
3.6 Εμπλοκή στην εκπαίδευση επαγγελματιών
4. Πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους
4.1 Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο
4.2 Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή νομική υποστήριξη
4.4 Ισότιμη πρόσβαση σε κρατικά επιδόματα
4. 4 Διαθέσιμη κρατική επιχορήγηση για συλλόγους
4. 5 Προσβάσιμη και κατάλληλη πληροφόρηση και εκπαίδευση για τις υπηρεσίες και τις θεραπείες
4. 6 Επαρκής πληροφόρηση και εκπαίδευση για την υποστήριξη των οικογενειών στο ρόλο τους ως φροντιστές
4. 7 Το προνοιακό σύστημα προβλέπει τις οικονομικές επιπτώσεις των οικογενειών που φροντίζουν ένα μέλος τους
Τέλος, στο θέμα της προώθησης της έννοιας της ενδυνάμωσης κεντρικός είναι ο ρόλος της ισχύος. Ας συγκρατήσουμε την
παρακάτω τοποθέτηση για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ενδυνάμωση:

«Θέτουμε σε επερώτηση την εξουσία ελέγχου και την κοινωνική αδικία, μέσω πολιτικών, κοινωνικών και ψυχολογικών διαδικασιών, που θα αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου, τα θεσμικά ή δομικά εμπόδια, τις πολιτισμικές νόρμες και την κοινωνική μεροληψία, και επομένως επιτρέπουμε στα άτομα να αντισταθούν στην εσωτερικευμένη καταπίεση και να αναπτύξουν νέες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας»
(Wallerstein, 2006: 18)
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RECOVERY
Ο οργανισμός Rethink (2004:19) μας δίνει τoν ακόλουθο γενικό ορισμό:
Η διαδικασία του Recovery μπορεί να οριστεί ως η προσωπική διεργασία που αναπτύσσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές επιπτώσεις των προβλημάτων ψυχικής υγείας, παρά την επίμονη ή μακρόχρονη παρουσία τους. Περιλαμβάνει τις
έννοιες της προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής, την αποδοχή των επικείμενων προβλημάτων, την αίσθηση της συμμετοχής
και της εμπλοκής και ελέγχου κάποιου πάνω στη ζωή του, την καλλιέργεια της ελπίδας και την αξιοποίηση της υποστήριξης
των άλλων, στην άμεση συνεργασία στην από κοινού επίλυση προβλημάτων μεταξύ ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες
και των επαγγελματιών. Η διαδικασία της αποκατάστασης και ανάρρωσης ξεκινάει από το άτομο και λειτουργεί από τα μέσα
προς τα έξω. Γι’ αυτό είναι μία ατομική διαδικασία και αμφισβητεί την παραδοσιακή προσέγγιση των υπηρεσιών»
Κατά τη διαδικασία αυτή είναι ο ασθενής που ξαναβρίσκει ένα μέρος της εξουσίας του και προσπαθεί να αυτοκαθοριστεί «από
τον ίδιο για τον ίδιο», γιατί η εμπειρία της ψυχικής ασθένειας είναι βαθιά αναπηροποιητική και πηγή διαρκούς αυτοστιγματισμού για το ψυχικά πάσχον άτομο. Η διαδικασία ενδυνάμωσης περιγράφει το αντίθετο: την ανάκτηση μέρους της διαπραγματευτικής ισχύος του ασθενούς, όχι μόνο υποστηριζόμενος από τον ίδιο, αλλά και από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τους εθελοντές, ένα σύστημα και πλέγμα σχέσεων που κινητοποιεί η συνηγορία. Τα μοντέλα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο
είναι διαφορετικά: σχετίζονται εκτός από τους πολιτικούς, θεσμικούς παράγοντες, με το διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και
κουλτούρα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως με την κοινωνική ισχύ που έχει το κίνημα των χρηστών (Stylianidis,
Chondros & Lavdas, 2014).
Το βίωμα της ψυχικής ασθένειας παρέχει ευκαιρίες για προσωπική αλλαγή, αναστοχασμό και ανακάλυψη νέων αξιών, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων.
Η διαδικασία του Recovery μπορεί να είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού μας και προσωπικής ανάπτυξης. Το recovery
μπορεί να παρέχει ένα επιπλέον σκαλοπάτι για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης των προβλημάτων – μία ευκαιρία
απομάκρυνσης από την απλή επιβίωση ή την διαχείριση της καθημερινότητας, την εμπλοκή σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης απαραίτητης για την επίτευξη μίας καλύτερης ποιότητας ζωής.
Δέκα Βασικές αρχές φροντίδας προσανατολισμένης στην ανάρρωση-ίαση (recovery) στο πλαίσιο της κοινότητας
1. Η φροντίδα στοχεύει στην προαγωγή της ανάρρωσης (recovery)
Η έννοια της προαγωγής της ανάρρωσης δεν ταυτίζεται με την εξάλειψη των συμπτωμάτων, την αύξηση της ενσυναίσθησης ή της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, τη βελτίωση των ελλειμμάτων, την ενίσχυση της κοινωνικής ανοχής
ή την αποφυγή της νοσηλείας όπως έχουμε δει σε πρακτικές του παρελθόντος. Η προαγωγή της ανάρρωσης ορίζει τη διαμόρφωση ενός θεραπευτικού πλάνου απόλυτα συνυφασμένου με τους στόχους του ατόμου, το οποίο βασίζεται σε μία εκτίμηση της δυνατότητας και της φύσης της ανάρρωσης και προσανατολίζεται στο να διευκολύνει τις ατομικές προσπάθειες
του κάθε λήπτη, όπως αυτές διαμορφώνονται στην πορεία της ανάρρωσης. Ένα σημαντικό σημείο σε αυτή τη διαδικασία
είναι ότι τα άτομα έχουν ανάγκη από ελπίδα και νόημα στη ζωή τους. Η ελπίδα μπορεί να προέλθει από τρίτους που πιστεύουν στις δυνατότητες του ατόμου ή και από τη θρησκευτική πίστη του ατόμου. Η ελπίδα λειτουργεί υποστηρικτικά ακόμα
και σε περιόδους υποτροπής και διευρύνει το πλαίσιο των δυνατοτήτων, διαμορφώνοντας έτσι μία σημαντική βάση για την
έναρξη της διαδικασία ανάρρωσης.
2. Η φροντίδα επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία του ατόμου
Το μοντέλο της ανάρρωσης εστιάζει στο ότι όλα τα άτομα έχουν δυνατά σημεία και ικανότητες. Η επικέντρωση στα δυνατά
σημεία παρά στα ελλείμματα βοηθά τα άτομα να επιδιώξουν να εξελίξουν τις δυνατότητες, τα χαρίσματα και τους πόρους που
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διαθέτουν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία ανοδική σπείρα εξέλιξης ικανοτήτων, η οποία οδηγεί στη βελτίωση της υγείας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ατόμου. Το παράδοξο στοιχείο που περιέχει η διαδικασία ανάρρωσης συνίσταται στο γεγονός ότι η κατανόηση ενός ατόμου του τι δεν μπορεί να είναι ή να κάνει, το βοηθά στο να
ανακαλύψει τι μπορεί να είναι και να κάνει.
3. Η φροντίδα εστιάζει στην κοινότητα
Το μοντέλο της φροντίδας στην κοινότητα συγχέεται συχνά με τη φροντίδα η οποία απλά παρέχεται στο πλαίσιο της κοινότητας
αντικαθιστώντας έτσι τον στόχο της φροντίδας με το μέρος. Ωστόσο, η φροντίδα η οποία εστιάζει στην κοινότητα, εκτός του ότι
παρέχεται εκτός νοσοκομειακού πλαισίου, λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον του λήπτη, διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων με τα μέλη της κοινότητας, υποστηρίζει την ανάληψη ρόλων στην κοινότητα και συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς με
στόχο την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξιοποίηση των πόρων της κοινότητας.
4. Η φροντίδα διαμορφώνεται από το ίδιο το άτομο
Το μοντέλο φροντίδας με γνώμονα το άτομο διαμορφώνεται από το ίδιο το άτομο που βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.
Αυτό σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του, στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, αξιοποιεί τις υπάρχουσες σχέσεις
του ως πηγές υποστήριξης, επικεντρώνεται στις ικανότητες και τα δυνατά του σημεία και αποδέχεται τις αποτυχίες, την αβεβαιότητα και τα προβλήματα ως αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας προς τη γνώση και την αυτοδιάθεση. Η διαδικασία της εκ νέου
ανακάλυψης και αναδόμησης μιας σταθερής αίσθησης εαυτού ως ενεργού και υπεύθυνου υποκειμένου αποτελεί μία σημαντική και ενδεχομένως καθοριστική πηγή βελτίωσης.
5. Η φροντίδα επιτρέπει την ύπαρξη αμοιβαίων σχέσεων
Πολλά άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν συνηθίσει να δέχονται παθητικά βοήθεια και οι αποφάσεις για τους ίδιους να λαμβάνονται ερήμην τους, γεγονός που δημιουργεί μία αίσθηση αδυναμίας και αναξιότητας. Επίσης
είναι πολύ πιθανό οι απόπειρες για αμοιβαιότητα στη θεραπευτική σχέση να μη βρίσκουν ανταπόκριση καθώς το παραδοσιακό
μοντέλο δεν το επιτρέπει. Όσοι εφαρμόζουν τις αρχές του μοντέλου της ανάρρωσης, μπορούν να καθοδηγήσουν τους λήπτες
ώστε να αποκτήσουν μία αίσθηση αυταξίας αντιμετωπίζοντας τους ως ίσους, αποδεχόμενοι τα αιτήματά τους για αμοιβαιότητα και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην αυτοβοήθεια. Η ανάπτυξη αναγνωρισμένων κοινωνικών ρόλων και η συμμετοχή σε δραστηριότητες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διαδικασία της ανάρρωσης καθώς προσφέρει στα άτομα αίσθηση
αυταξίας και νοήματος. Απαραίτητο στοιχείο σύνδεσης με την κοινότητα είναι η εύρεση ρόλων μέσα σε αυτή.
6. Η φροντίδα προσαρμόζεται ανάλογα με το εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο
Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές και φυλετικές μειονοτικές ομάδες φαίνεται να υπερ-εκπροσωπούνται και να εξυπηρετούνται ανεπαρκώς από το δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας.
7. Η φροντίδα ορίζεται από την προσωπική ιστορία και πλαίσιο κατανόησης του κάθε ατόμου
Η φροντίδα αναγνωρίζει, βασίζεται και αξιοποιεί το σύνολο εμπειριών του κάθε ατόμου, την κατάστασή του, την πορεία ανάπτυξής του και τις φιλοδοξίες του. Οι ειδικοί , έχοντας γνώση της περιθωριοποίησης που υφίστανται τα άτομα μετά την έναρξη της νόσου, μπορούν να τους ενθαρρύνουν να θυμηθούν ποιοι ήταν πριν, ώστε στη βάση αυτού να οδηγηθούν σε αυτό που
επιθυμούν να γίνουν παρά τις δυσκολίες που συνδέονται με την ασθένεια.
8. Η φροντίδα ανταποκρίνεται στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα του κάθε ατόμου
Οι παράγοντες της φτώχειας και της αποσύνδεσης από υλικούς πόρους και ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την εργασία και τα
κοινωνικά δίκτυα συσχετίζονται και μάλιστα επιδεινώνουν τα φαινόμενα της περιθωριοποίησης, το βίωμα του μη-ανήκειν και
της καταστροφής των κοινωνικών δεσμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχική ασθένεια. Είναι σημαντικό ο λήπτης να
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νιώθει ότι ο φροντιστής τον αντιμετωπίζει ως ολοκληρωμένο υποκείμενο, το οποίο αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες σε
συνδυασμό με τις συνθήκες της ψυχικής ασθένειας, του στίγματος και της κοινωνικής απομόνωσης. Αυτό το πλαίσιο επίσης
εξυπηρετεί ώστε οι ειδικοί να μπορούν να διαχειρίζονται ό,τι υπόσχονται αλλά και να μην υπόσχονται πράγματα που υπερβαίνουν τους περιορισμούς που θέτει η πραγματικότητα. Παραδείγματος χάριν, όταν ένας συντελεστής όπως η στέγαση δεν είναι
διαθέσιμος, η στάση του ειδικού να δεσμευτεί να συνεχιστεί η θεραπευτική σχέση εν μέσω αυτής της δυσκολίας βοηθά στο να
διατηρηθεί η θεραπευτική σχέση έως ότου να βρεθεί κάποια λύση.
9. Η φροντίδα επενδύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων του ατόμου
Η διαδικασία της ανάρρωσης αποτελεί ουσιαστικά μια κοινωνική διαδικασία. Οι υποστηρικτικές σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους, του ειδικούς, τα μέλη της κοινότητας και τους ομοτίμους επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις στην κοινότητα και να μοιράζονται την απογοήτευση και τις δυσκολίες τους, καθώς και τη χαρά και τις
επιτυχίες τους. Τα άτομα σε διαδικασία ανάρρωσης συχνά αποδίδουν τη βελτίωσή τους σε κάποιον που πίστεψε στις δυνατότητες τους και είδε κάτι που οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε θέση να δουν. Ανεξάρτητα από τα εργαλεία ή τις παρεμβάσεις
που χρησιμοποιεί ένας ειδικός, η αποτελεσματικότητα κάθε παρέμβασης καθορίζεται από τη σχέση μεταξύ ειδικού και λήπτη.
Για το λόγο αυτό, οι φροντιστές θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από διαχειριστές περιστατικών (case managers). Θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να καλύψουν ενδεχόμενα κενά στις απαιτούμενες υπηρεσίες και να υποστηρίζουν τους λήπτες να διαμορφώνουν την προσωπική τους πορεία προς την ανάρρωση μέσω της διαδικασίας ορισμού προσωπικού νοήματος και σκοπού στη ζωή τους.
10. Η φροντίδα αξιοποιεί και ενισχύει τις υπάρχουσες πηγές υποστήριξης
Το μοντέλο που βασίζεται στη διαδικασία της ανάρρωσης στοχεύει στη ελαχιστοποίηση του ρόλου του φροντιστή στη ζωή του
λήπτη με την πάροδο του χρόνου και στην ενίσχυση του ρόλου των φίλων, της οικογένειας, των γειτόνων και άλλων μελών
της κοινότητας. Οι φροντιστές βοηθούν τα άτομα να ενεργοποιήσουν τα υποστηρικτικά δίκτυα που διαθέτουν, αναπτύσσοντας
νέους δεσμούς και ενισχύοντας ήδη υπάρχοντες. Αυτό σημαίνει ότι οι φροντιστές μπορεί να χρειαστούν να εμπλακούν οι ίδιοι
στην ανάπτυξη αυτών των δεσμών και να αναζητήσουν τους διαθέσιμους πόρους στην κοινότητα. Όπου φαίνεται να απουσιάζουν οι δίοδοι επαφής με την κοινότητα, οι φροντιστές θα πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις με μέλη της κοινότητας ώστε να διευκολύνουν την εμπλοκή των ληπτών σε δραστηριότητες και την ανάληψη αναγνωρισμένων ρόλων, με στόχο οι λήπτες να αντικαταστήσουν την ταυτότητα του ψυχικά ασθενή με μία περισσότερο θετική ταυτότητα ενταγμένη στην κοινότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Κείμενο: Μενεδιάτου Αγγελική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
α. Αυτοσυντονιζόμενη ομάδα αυτοβοήθειας και Ομάδα αυτοβοήθειας με επαγγελματικό συντονισμό
β. Οι ομάδες των 12 βημάτων – Οι υποστηρικτικές ομάδες – Οι διαδικτυακές ομάδες
γ. Ανοιχτές και κλειστές ομάδες
3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
4. ΕΙΔΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
3. ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (που αφορούν την ψυχική υγεία)
4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ) ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γ. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Οι ομάδες αυτοβοήθειας του Προγράμματος “Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη”
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Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
“Η ανάγκη μας για αμοιβαιότητα εγείρεται από την ίδια μας την ελαττωματικότητα και ατέλεια. Ξεκινά από το γεγονός ότι δεν είμαστε ποτέ αρκετοί από μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τους άλλους για να
μας βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε τους άλλους για να τους βοηθήσουμε. Έτσι, η ερώτηση “ποιος είμαι”,
περιέχει μέσα της μια άλλη, ακόμη πιο σημαντική ερώτηση: “Που ανήκω;”. Βρίσκουμε τον εαυτό μας
μόνο μέσα από την πραγματική εφαρμογή της τοποθέτησης μας μέσα στην κοινότητα των συνανθρώπων μας”. Kurtz & Ketchman, 1992 (σελ. 86)
“Να είσαι αρκετά δυνατός για να σταθείς μόνος σου, αρκετά έξυπνος για να ξέρεις πότε χρειάζεσαι
βοήθεια και αρκετά γενναίος για να την ζητήσεις”.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ως ομάδα αυτοβοήθειας (OA) ορίζεται κάθε ομάδα ανθρώπων που συναντιέται για την αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος.
Τα μέλη της ομάδας αυτοβοήθειας παρέχουν ο ένας στον άλλο βοήθεια (συνήθως μη- επαγγελματική και μη-υλική) για αυτό το
συγκεκριμένο κοινό πρόβλημα ή κατάσταση ζωής (η οποία είναι συνήθως τέτοια που προκαλεί δυσκολίες ή/και δυσλειτουργία).
Με πολύ απλά λόγια, η αυτοβοήθεια σημαίνει η βοήθεια προς τον εαυτό μου. Στις ομάδες αυτοβοήθειας, ο ένας βοηθάει τον
άλλο να βοηθήσει τον εαυτό του.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας: “Με τον όρο αυτοβοήθεια εννοείται η ενεργοποίηση των πολιτών
ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης.”1
Οι όροι που συναντά κανείς στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία είναι: self-help group, mutual aid group, mutual help group,
mutual support group, peer support group.
Το Λεξικό της Ψυχολογίας του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου ορίζει την ομάδα αυτοβοήθειας (self-help group) ως
“μια ομάδα που αποτελείται από άτομα που συναντιούνται σε συστηματική βάση για να αλληλοβοηθηθούν ώστε να διαχειριστούν ένα κοινό πρόβλημα της ζωής τους.”
Οι πρώτες και οι δυο πιο γνωστές OA σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί (AA – Alcoholic Anonymous) και
οι Ανώνυμοι Ναρκομανείς (NA – Narcotics Anonymous).
Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Yalom, “δεν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ένα είδος δυσφορίας, συμπεριφορικής απόκλισης
ή ατυχίας στον ατομικό περίγυρο, για τα οποία να μην υπάρχει αντίστοιχη ομάδα”2.
Ορισμένα παραδείγματα: Compassionate Friends (για γονείς που έχασαν τα παιδιά τους), Smoke Enders (για άτομα που
έκοψαν το κάπνισμα), Mended Hearts (για θεραπευόμενους με καρδιακή νόσο), Circle of Friends (φίλοι ανθρώπων που αυτοκτόνησαν), Parents of Murdered Children (γονείς δολοφονημένων παιδιών), Go-Go Stroke Club (θύματα εγκεφαλικού) κλπ.
Ενδεικτικά, υπάρχουν OA για: τον καρκίνο, τον διαβήτη, το μητρικό θηλασμό, το πένθος, την υπογονιμότητα, την αποβολή, τη
συριγγομυελία (όπως και για πολλές άλλες σπάνιες παθήσεις), τα αυτοάνοσα νοσήματα, τις αγχώδεις διαταραχές, τις διατα-

1 http://selfhelpgreece.wordpress.com/
2. (Yalom, 2006, σελ. 691)
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Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια ομάδα
ανθρώπων που είχαν κολλήσει σε μια τρύπα.
Κάποια άτομα έκαναν διάφορες προσπάθειες
να βγουν από την τρύπα. Όπως απελπισμένα
φτεροκοπήματα με τα χέρια, πηδηματάκια,
διαλογισμό και μετεωρισμό.
Αυτό συνεχιζόταν για εκατοντάδες χρόνια, μέχρι
που είχαν δοκιμάσει τα πάντα εκτός από το να
βοηθήσει ο ένας τον άλλο.
Τελικά, αυτό ακριβώς έκαναν!
Εικόνα από: https://www.pinterest.com/njshc/
cartoons-mini-posters/

ραχές διάθεσης, το AIDS, το Alzheimer’s, το σύνδρομο Asperger, τους φροντιστές ατόμων που πάσχουν είτε από σωματική
είτε από ψυχική χρόνια νόσο, την οικογενειακή βία και κακοποίηση, τα θύματα βιασμού, τις διαταραχές διατροφής, τους επιζήσαντες απόπειρας αυτοκτονίας και η λίστα είναι ατελείωτη.
Ο αριθμός των ατόμων που έχουν συμμετάσχει σε κάποια OA είναι μεγάλος: Μελέτη του 1997 ανέφερε ότι 10 εκατομμύρια
Αμερικανοί είχαν συμμετάσχει μέσα στον προηγούμενο χρόνο και συνολικά 25 εκατομμύρια είχαν συμμετάσχει κάποια στιγμή στο παρελθόν (μόνο σε ομάδες χωρίς επαγγελματικό συντονισμό). Αν συνυπολογιστούν και οι OA που διαθέτουν κάποιου
είδους επαγγελματικό συντονισμό, τα νούμερα διπλασιάζονται3. Μελέτη του 2002 σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, έδειξε πως
υπήρχαν 3315 OA χωρίς επαγγελματικό συντονισμό και 3019 οργανώσεις αυτοβοήθειας (οργανωμένες από ομοτίμους) μόνο
για την ψυχική υγεία! 41.363 άτομα αναφέρθηκε ότι συμμετείχαν συνολικά στην πιο πρόσφατη συνάντηση αυτών των OA. Οι
ομάδες είχαν μέσο όρο ζωής τα 10 χρόνια.

3. (Kessler, Mickelson, & Zhao, 1997).
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Μετάφραση:
Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος. Και μια μέρα
ανέπτυξε ένα πρόβλημα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα και τον ακολουθούσε όπου κι αν
πήγαινε. Ήταν πάντα εκεί. Ένιωθε μόνος. Δεν
μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος άλλος
μπορούσε να έχει το ίδιο πρόβλημα. Κάποια
μέρα γνώρισε κάποιον άλλο άνθρωπο που είχε
επίσης πρόβλημα... και ναι, ήταν το ίδιο πρόβλημα.
Μίλησαν και μοιράστηκαν και έκλαψαν και γέλασαν
και σύγκριναν και αναρωτήθηκαν. Και πολύ
σύντομα, αισθάνθηκαν ότι ελέγχουν το πρόβλημα.
Και συνειδητοποίησαν ότι η αμοιβαία τους
προσπάθεια ήταν ένας καλός τρόπος να βοηθήσουν
τον εαυτό τους και άλλους επίσης!
Εικόνα από: https://www.pinterest.com/njshc/
cartoons-mini-posters/

Οι OA, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δομές που σχεδιάζονται και ιδρύονται στα πλαίσια κεντρικών πολιτικών επιλογών,
συγκροτούνται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες.
Λόγω της ευρείας εξάπλωσης τους καθώς και της θετικής αξιολόγησης από τα μέλη τους, πολλοί ερευνητές έχουν ζητήσει πιο ενεργητική συνεργασία των ειδικών με το κίνημα της αυτοβοήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι OA έχουν ενταχθεί
πλέον στο εθνικό σχέδιο υγείας (πχ Νορβηγία4)
Οι Victor Sidel και Ruth Sidel χαρακτήρισαν τις OA ως την “από την βάση (λαϊκή) απάντηση στην κοινωνία της ιεραρχίας και
του επαγγελματισμού”5.
Σύμφωνα με την Borkman (1990), οι OA είναι “κοινότητες βιωματικής γνώσης που δημιουργούν, εφαρμόζουν και διαδίδουν
μια βιωματική προοπτική και γνώση στα μέλη τους και σε άλλους” (σελ. 23)

4. (Ninth European Expert Meeting on Self-Help Support, 2007, The Directorate for Health and Social Affairs, 2004).
5. (Sidel, & Sidel, 1976).
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Α. Αυτοσυντονιζόμενη ομάδα αυτοβοήθειας και Ομάδα αυτοβοήθειας με επαγγελματικό συντονισμό
Στις αυτοσυντονιζόμενες OA, ο συντονιστής έχει προσωπική εμπειρία με το κοινό θέμα (το λόγο ύπαρξης της ομάδας) και είναι
εθελοντής. Συνήθως είναι ανοιχτές (δέχονται δηλαδή νέα μέλη οποιαδήποτε στιγμή) και δεν έχουν χρονικό περιορισμό λειτουργίας (λήξη). Η θεματολογία των συναντήσεων δεν είναι δομημένη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν (μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα δωρεάς ή προαιρετικής συνεισφοράς για τα έξοδα των συναντήσεων ή η υποχρεωτική συνδρομή σε κάποιο οργανισμό/σύλλογο που οργανώνει τις ομάδες). Συνεπώς, η γνώση είναι κυρίως βιωματική και η πληροφορία ανοιχτά μοιραζόμενη. Επίσης, πάροχοι και καταναλωτές της “υπηρεσίας” είναι τα ίδια άτομα. Υπάρχει λοιπόν σημαντική ισοτιμία στους ρόλους.
Αντιθέτως, στις OA με επαγγελματικό συντονισμό, ο συντονιστής είναι επαγγελματίας (συνήθως ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός). Είναι συνήθως κλειστές ομάδες (δεν δέχονται νέα μέλη μετά την έναρξη) και με περιορισμένη χρονική
διάρκεια (συγκεκριμένη έναρξη και λήξη). Η θεματολογία είναι ελεγχόμενη από τον συντονιστή. Συχνά, τέτοιες ομάδες πραγματοποιούνται σε δομές όπως νοσοκομεία, κέντρα απεξάρτησης και φυλακές. Μπορεί να απαιτείται αμοιβή. Καθώς ο συντονιστής είναι επαγγελματίας, η γνώση είναι περισσότερο εξειδικευμένη και ακαδημαϊκή και η πληροφορία ελεγχόμενα μοιραζόμενη. Πάροχοι και καταναλωτές της “υπηρεσίας” δεν είναι τα ίδια άτομα, συνεπώς δεν υπάρχει ισοτιμία στους ρόλους.
Τέλος, υπάρχουν και οι OA στις οποίες υπάρχει επαγγελματίας, ο οποίος όμως δεν δρα ενεργητικά μέσα στη συνάντηση
αλλά λειτουργεί συμβουλευτικά (για την οργάνωση της ομάδας, τα κριτήρια ένταξης, τους κανόνες, την υποστήριξη των εθελοντών συντονιστών κλπ).
Οι ομάδες που ακολουθούν το μοντέλο των δώδεκα βημάτων δεν χρησιμοποιούν ποτέ επαγγελματικό συντονισμό. Πολλές
άλλες OA (υπολογίζονται περίπου στις μισές) έχουν επαγγελματία συντονιστή.
Συγκεντρωτικός πίνακας των βασικών διαφορών μεταξύ αυτοσυντονιζόμενων ομάδων αυτοβοήθειας και ομάδων με επαγγελματικό συντονισμό:
Αυτοσυντονιζόμενες ομάδες
Γνώση: βιωματική
Συντονιστής: αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με τα
μέλη, είναι εθελοντής
Μέλη: δίνουν και παίρνουν υποστήριξη και βοήθεια
ταυτόχρονα (ενδυνάμωση)
Ρόλοι: σημαντική ισοτιμία (πάροχοι και καταναλωτές
της υπηρεσίας είναι τα ίδια άτομα). Η βοήθεια είναι
αμοιβαία
Πληροφορία: ανοιχτά μοιραζόμενη

Ομάδες με επαγγελματικό συντονισμό
Γνώση: ακαδημαϊκή, επαγγελματική
Συντονιστής: δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, είναι
επαγγελματίας ειδικός (όπως ψυχολόγος, ψυχίατρος,
κοινωνικός λειτουργός, ιατρός)
Μέλη: ασθενείς που αναμένεται να υποστηριχθούν

Κόστος: δωρεάν ή ελάχιστο
Απαντήσεις: έχουν όλα τα μέλη
Εξουσία: σε όλα τα μέλη
Άμεσες συμβουλές συνήθως δεν επιτρέπονται
Βασικά κριτήρια συμμετοχής
Διάρκεια: μπορεί να είναι απεριόριστη

Ρόλοι: ανισότιμοι (πάροχος υπηρεσιών και πελάτες αυτών
των υπηρεσιών). Ο ειδικός δίνει βοήθεια και τα μέλη την
λαμβάνουν.
Πληροφορία: ελεγχόμενη από τον επαγγελματία
Θεματολογία: συνήθως δομημένη ή αποφασίζεται από τον
επαγγελματία
Κόστος: συνήθως υπάρχει
Απαντήσεις: κατέχει ο ειδικός
Εξουσία: στον ειδικό
Ο ειδικός μπορεί να καθοδηγεί άμεσα
Συνήθως πιο αυστηρά κριτήρια συμμετοχής
Διάρκεια: με προαποφασισμένη λήξη

Τα μέλη “βετεράνοι” λειτουργούν ως πρότυπα για τους
νεότερους (στη διαχείριση του προβλήματος)

Ο ειδικός δεν συνιστά πρότυπο (αφού δεν αντιμετωπίζει το
ίδιο πρόβλημα)

Θεματολογία: ελεύθερη ή αποφασίζεται από τα μέλη
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Το παρακάτω σχήμα υπογραμμίζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των OA σε αντίθεση με εκείνα των ομάδων που συντονίζονται από ειδικούς. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο η ομάδα την οποία συντονίζει ή συμμετέχει έχει ενσωματώσει αρχές της αυτοβοήθειας. Διαλέγοντας ένα νούμερο από το 1 έως το
5 για κάθε χαρακτηριστικό, προκύπτει σε ποιο σημείο του συνεχούς βρίσκεται η συγκεκριμένη ομάδα.

Αυτοσυντονιζόμενη ομάδα αυτοβοήθειας
Είδος γνώσης στην οποία
δίνεται έμφαση
Είδος συντονιστή
Εστίαση συναντήσεων
Δομή
Λήψη αποφάσεων
Πόροι
Διάρκεια
Αξιολόγηση

1 2 3 4 5

Προσωπική εμπειρία, βιωματική γνώση
“Ένας από εμάς”
Αμοιβαία υποστήριξη
Ανεπίσημη
Όλοι
Εθελοντικοί, προαιρετικοί και “σε είδος”
Χωρίς λήξη
Αποφασίζεται από τα μέλη

Ομάδα με επαγγελματικό
συντονισμό
Ακαδημαϊκή, αποτέλεσμα
εκπαίδευσης
“Απέξω”
Καθοδήγηση
Επίσημη - τυπική
Συντονιστής
Προσωπικό που αμοίβεται
Χρονικά περιορισμένη
Συχνά απαιτείται

Μετάφραση και προσαρμογή από “Comparing Self-Help to Professionally-led Support Groups”.
Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 από: http://www.selfhelp.on.ca/resource/matrix.pdf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Ο όρος “ομάδες αυτοβοήθειας” χρησιμοποιείται με ασυνεπές τρόπο στην βιβλιογραφία. Σε μια μελέτη του 19991
φάνηκε πως το 60% των ομάδων που περιγράφονταν ως ομάδες αυτοβοήθειας ήταν στην πραγματικότητα ομάδες
με επαγγελματικό συντονισμό. Ο Peter Lehmann υποστηρίζει πως: “Ομάδες αυτοβοήθειας που ιδρύονται από επαγγελματίες για τους ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία είναι μια αντίφαση από μόνη της. Αυτοβοήθεια μπορεί να
οργανωθεί μόνο από άμεσα ενδιαφερόμενους, οτιδήποτε άλλο είναι ετεροβοήθεια.”2 Παρόλο που σε αυτή την ενότητα παρουσιάσαμε και τους δύο τρόπους συντονισμού ως “ομάδες αυτοβοήθειας”, στη συνέχεια αυτού του εγχειριδίου όπου αναφέρεται ο όρος “ομάδα αυτοβοήθειας” νοείται μόνο η αυτοσυντονιζόμενη ομάδα.
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να κάνουμε επίσης τον διαχωρισμό του όρου “ομάδα αυτοβοήθειας” (self-help
group) και του όρου “υποστηρικτική ομάδα” (support group). Σύμφωνα με το Λεξικό της Ψυχολογίας του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου, η υποστηρικτική ομάδα μπορεί να μοιάζει σε κάποια σημεία με την ομάδα αυτοβοήθειας (και στις δύο ομάδες, συναντιούνται μέλη με κάποιο κοινό πρόβλημα για να αλληλοβοηθηθούν), όμως
το βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο διαφέρουν είναι η ηγεσία. Στις υποστηρικτικές ομάδες, ο συντονιστής είναι
επαγγελματίας και δεν μοιράζεται το κοινό πρόβλημα. Επιπλέον, συνήθως οι συναντήσεις είναι περιορισμένες σε
προκαθορισμένο αριθμό και μπορεί να υπάρχει κάποιο αντίτιμο για την συμμετοχή.

1. (Davidson et al., 1999)
2. Ο Peter Lehmann είναι συγγραφέας, κοινωνικός επιστήμονας, συνιδρυτής των πρώτων ομάδων αυτοβοήθειας στο Βερολίνο
και ακτιβιστής της ανθρωπιστικής αντι-ψυχιατρικής: http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Lehmann_%28author%29 . Το
απόσπασμα είναι από ομιλία του στις 3/12/2004 στη Θεσσαλονίκη: http://www.scribd.com/doc/94801707/Αυτοβοήθεια-καιενδυνάμωση
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Β. Οι ομάδες των 12 βημάτων – Οι ομάδες χωρίς την φιλοσοφία των 12 βημάτων – Οι διαδικτυακές ομάδες
Μια μορφή κατηγοριοποίησης των ΟΑ είναι αυτή που βασίζεται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με αυτή, μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους ομάδων: αυτές που χρησιμοποιούν το μοντέλο των δώδεκα βημάτων και αυτές
που δεν το χρησιμοποιούν.
Η ομάδα των ΑΑ στην οποία βασίστηκαν και όλες οι άλλες ομάδες των 12 βημάτων έχει ως αφετηρία της το 1935. Τη χρονιά εκείνη οι δύο ιδρυτές των ΑΑ (ο Bill W. και ο Dr. Bob) με σοβαρά προβλήματα κατάχρησης αλκοόλ, εγκαινίασαν μια σειρά
από συναντήσεις, ωθούμενοι από την ανάγκη ενός ανθρώπου να μιλήσει με κάποιο άλλο άνθρωπο που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα. Η πρώτη συνάντηση των Ν.Α. έλαβε χώρα το 1947 στο Lexington του Kentucky, ως κομμάτι ενός ομοσπονδιακού νοσοκομειακού προγράμματος δημόσιας υγείας. Μια ανεξάρτητη, βασισμένη στην κοινότητα ομάδα, που δημιουργήθηκε
το 1953 στο Λος Άντζελες, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του Lexington, έγινε η αφετηρία για το σημερινό κίνημα των Ν.Α.1
Σε ολόκληρο τον κόσμο, σε περισσότερες από 150 χώρες λειτουργούν πάνω από 100.000 ομάδες Ανώνυμων Αλκοολικών.
Το ίδιο μοντέλο των 12 βημάτων (Δες Παράρτημα) χρησιμοποιείται επίσης από άλλες ομάδες, όπως οι Overeaters Anonymous
(Ανώνυμοι Υπερφάγοι), οι Sex Addicts Anonymous (Ανώνυμοι Σεξουαλικά Εθισμένοι) και οι Gamblers Anonymous (Ανώνυμοι Τζογαδόροι).
Οι ομάδες που χρησιμοποιούν το μοντέλο των δώδεκα βημάτων είναι κυρίως προγράμματα αποκατάστασης – απεξάρτησης και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Αποτελούνται αποκλειστικά από εξαρτημένα άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση. Δεν
επιτρέπεται καθοδήγηση από επαγγελματία. Τις ομάδες οδηγούν εξαρτημένα άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση και έχουν
παραμείνει νηφάλιοι για μεγάλο διάστημα. Οποιοδήποτε εξαρτημένο άτομο με ειλικρινή επιθυμία να αναρρώσει είναι ευπρόσδεκτο να συμμετέχει στην ομάδα. Τα μέλη δεν πληρώνουν αμοιβή αλλά ενθαρρύνονται οι δωρεές. Στις συναντήσεις, τα μέλη
καταθέτουν τις εμπειρίες τους με την εξάρτηση ή διαβάζονται κείμενα που επεξηγούν τα δώδεκα βήματα. Τα δώδεκα βήματα είναι ο οδηγός προς ένα δρόμο “υπερβατικής πνευματικότητας”. “Κύριος στόχος των Α.Α. και N.A. είναι να επικοινωνήσουν
με εξαρτημένους στην κοινότητα που ίσως μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν να ζουν μια ζωή χωρίς ουσίες, να αναρρώσουν από τις επιπτώσεις της εξάρτησης και να εγκαθιδρύσουν σταθερή και δημιουργική ζωή. Το κεντρικό σημείο των ομάδων αυτών είναι μια σειρά από προσωπικές δραστηριότητες γνωστές ως τα 12 Βήματα . Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν την
παραδοχή του προβλήματος, την αναζήτηση βοήθειας, την αυτοεκτίμηση, την εμπιστευτική αυτοαποκάλυψη, το να επανορθώνεις, όπου έχεις κάνει λάθος και το να δουλεύεις με άλλους ανθρώπους που θέλουν να αναρρώσουν. Μεγάλη έμφαση δίνουν
οι ανώνυμοι σε αυτό που αποκαλούν «πνευματική αφύπνιση» τονίζοντας την πρακτική της αξία και όχι κάποια φιλοσοφική ή
μεταφυσική της υπόσταση. Οι ομάδες των ανωνύμων δεν είναι θρησκευτικά προγράμματα. Τα μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν την προσωπική τους κατανόηση, θρησκευτική ή όχι, αυτής της «πνευματικής αφύπνισης».”2
Υπάρχουν πολλές ΟΑ παγκοσμίως που δεν χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία των 12 βημάτων και είτε χρησιμοποιούν κάποια
άλλη δομημένη μεθοδολογία είτε δεν ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν στηρίζονται σε κάποια συγκεκριμένη
θεωρητική προσέγγιση πέραν της αξίας της αλληλοβοήθειας και αλληλο-υποστήριξης μέσα σε ένα ασφαλές και μη-κριτικό
περιβάλλον. Οι πιο γνωστές και διαδεδομένες ΟΑ που ακολουθούν ένα εκπαιδευτικό δομημένο πρωτόκολλο πέραν εκείνου
των 12 βημάτων είναι οι ομάδες της Recovery Inc., οι οποίες απευθύνονται σε άτομα με γενικές συναισθηματικές και διαπροσωπικές δυσκολίες, όπως άγχος και ακατάλληλος θυμός. Σε κάθε συνάντηση διαβάζονται και συζητιούνται τμήματα από το
βιβλίο του Abraham Low “Η ψυχική υγεία μέσω της εξάσκησης της βούλησης”3

1. (Ζαφειρίδης 2001).
2. (Ζαφειρίδης, 2001).
3. Low, A. (1950). Mental health through will-training: A system of self-help in psychotherapy as practiced by Recovery,
Incorporated. Boston: Christopher Publishing House. Σημείωση: ο νευροψυχίατρος Abraham Low ίδρυσε την Recovery Inc. το
1937. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο επίσημο site: www.recoveryinternational.org
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Τέλος, μια σχετικά νέα τάση στην αυτοβοήθεια που ακολούθησε την εκτεταμένη χρήση του internet, είναι οι διαδικτυακές ΟΑ
ή υποστηρικτικές ομάδες. Παίρνουν την μορφή είτε σύγχρονων ομάδων (synchronous groups) που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο (chat), είτε ασύγχρονων ομάδων (asynchronous groups), στις οποίες τα μέλη γράφουν μηνύματα και σχόλια όπως
σε ένα πίνακα ανακοινώσεων (forum). Μπορεί να είναι αόριστης ή περιορισμένης διάρκειας. Μπορεί να διαθέτουν ενεργητικούς συντονιστές ή απλούς διαμεσολαβητές ή να λειτουργούν χωρίς κανένα συντονισμό είτε από ισότιμους είτε από επαγγελματίες. Στην περίπτωση των απλών διαμεσολαβητών, η ευθύνη αυτών είναι ο συντονισμός των μηνυμάτων των μελών (πχ. η
δημοσίευση στην κατάλληλη κατηγορία θεματολογίας)4.
Γ. Ανοιχτές και κλειστές ομάδες
Κάποιες ΟΑ ακολουθούν ένα συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, οπότε και είναι συνήθως κλειστές: δεν δέχονται νέα μέλη
μετά την συγκρότηση της ομάδας και την έναρξη των συναντήσεων. Οι περισσότερες πάντως ομάδες είναι ανοιχτές: δεν έχουν
προαποφασισμένη ημερομηνία λήξης και δέχονται νέα μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι περισσότερες ΟΑ
που συντονίζονται από ειδικό είναι κλειστές ομάδες.

3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τους Riessman Carroll (1995), όλα τα παραδείγματα αυτοβοήθειας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την προαγωγή των λανθάνοντων εσωτερικών δυνάμεων. Η αυτοβοήθεια δίνει έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό, την ενδυνάμωση
και την αυτοεξάρτηση, μέσω της κινητοποίησης των πόρων του ίδιου του ατόμου, της ομάδας και της κοινότητας. Υπό αυτή
την έννοια, το πρώτο συνθετικό της λέξης (“αυτό”-βοήθεια από το “self”-help) είναι συνώνυμο του “εσωτερικός” και όχι του
“ατομικός”. Αναφέρεται δηλαδή στις δυνάμεις που περιέχονται στο εσωτερικό του ατόμου, της ομάδας και της κοινότητας.
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που θεωρούνται κοινά για τις ΟΑ είναι 5:
- Η αμοιβαιότητα: Όλα τα μέλη αντιμετωπίζουν ένα κοινό πρόβλημα
- Η καθολικότητα: Η ανάγκη να ξέρει κανείς πως αυτό που περνάει είναι κοινό,με την έννοια ότι συμβαίνει και σε άλλους και
όχι μόνο στον ίδιο. Ιδιαίτερα, στο χώρο της ψυχικής υγείας αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το στίγμα εμποδίζει συνήθως τους ανθρώπους να μιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτό που αντιμετωπίζουν και να το κρατούν μυστικό.
- Η ανταποδοτικότητα: Ο θεμέλιος λίθος των ΟΑ είναι η αρχή: “Παίρνω και δίνω βοήθεια την ίδια στιγμή”. Αυτή η αμοιβαία φροντίδα συμβάλλει στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μελών.
- Η μοιρασμένη υπευθυνότητα: Πρόκειται για προέκταση της ανταποδοτικότητας, καθώς εφόσον τα οφέλη είναι κοινά και αλληλοεξαρτώμενα, τα μέλη μοιράζονται εξίσου την ευθύνη για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.
- Η προσβασιμότητα: Αποτελεί και ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά των ΟΑ. Ιδιαίτερα, η εξάπλωση των διαδικτυακών
ομάδων έχουν καταστήσει εφικτή την πρόσβαση ακόμη και σε άτομα που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
- Η ανωνυμία: Οι ομάδες τηρούν αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.
- Αμοιβαία βοήθεια/φροντίδα – κοινωνική στήριξη: Οι ΟΑ παρέχουν την αίσθηση του ανήκειν. Η στήριξη που παρέχεται στα
πλαίσια ομάδας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κοινωνικά απομονωμένα άτομα. Η ομάδα αποτελεί μέσο εγκαθίδρυσης νέων περισσότερο λειτουργικών σχέσεων και ένα κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας, υποστήριξης και προστασίας που
μειώνει την κοινωνική και συναισθηματική απομόνωση.
- Η βιωματική γνώση: η γνώση προέρχεται από το ίδιο το βίωμα των μελών.

4. (Yalom, 2006).
5. (Kurtz, 1997; Riessman, 1998).
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Σύμφωνα με την προσέγγιση της Killilea, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των ΟΑ είναι:
- Η κοινή εμπειρία των μελών της ομάδας. Κάθε ένα μέλος που δίνει βοήθεια έχει/αντιμετωπίζει την ίδια δυσκολία/πρόβλημα με εκείνο το μέλος που παίρνει βοήθεια.
- Η αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη. Η ομάδα συναντιέται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στα πλαίσια της παρέχεται αμοιβαία βοήθεια.
- Η αρχή της παροχής βοήθειας. Σύμφωνα με αυτή, ίσως το άτομο που δίνει βοήθεια επωφελείται περισσότερο από
την συνδιαλλαγή, δηλαδή βοηθιέται περισσότερο από αυτόν που βοηθάει. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, τα οφέλη γι’
αυτόν που παρέχει βοήθεια είναι: νιώθει λιγότερο εξαρτημένος αφού αναλαμβάνει έναν πιο ενεργητικό ρόλο, νιώθει περισσότερο ικανός και χρήσιμος, αυξάνεται η αίσθηση αυτοελέγχου και αυτοαποτελεσματικότητας, νιώθει περισσότερη ικανοποίηση.
- Η αποδοχή της διαφορετικότητας. Η ενίσχυση της αντίληψης του εαυτού ως φυσιολογικού μέσω της καθολικότητας (δες
παραπάνω), ευνοεί την εγκατάλειψη από τα μέλη της προηγούμενης βιωμένης αποκλίνουσας ταυτότητας του.6

4. ΕΙΔΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη βοήθειας που μπορεί να (αλληλο)παρέχονται στα πλαίσια μιας ΟΑ7:
- Συναισθηματική υποστήριξη: Η ομάδα ΟΑ λειτουργεί ως ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνεται το μοίρασμα του
προσωπικού βιώματος και η κατανόηση και μη κριτική αποδοχή των προσωπικών εμπειριών, σκέψεων και συναισθημάτων
των μελών. Συχνός σκοπός της υποστήριξης είναι να αποδεχτεί - προσαρμοστεί το μέλος την κατάσταση που τον δυσκολεύει ή και να την αλλάξει. Σημαντική μπορεί να είναι η βοήθεια σε περίοδο κρίσης αλλά και σε βάθος χρόνου.
- Παροχή πληροφόρησης: Τα μέλη συχνά μοιράζονται την πληροφόρηση που έχουν για την αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος, όπως τεχνικές και πρακτικές αυτοφροντίδας, στρατηγικές και “μαθήματα” από την εμπειρία, διαθέσιμες επαγγελματικές πηγές βοήθειας, πρόσφατες επιστημονικές και ερευνητικές δημοσιεύσεις. Πολύ σημαντική φαίνεται να είναι η βιωματική γνώση (αλλιώς “συλλογική σοφία”) που μοιράζεται μέσα στην ομάδα.
- Δημιουργία κοινωνικού δικτύου: Πολλά άτομα στερούνται το απαραίτητο υποστηρικτικό δίκτυο (είτε γιατί δεν έχουν κοντινούς ανθρώπους είτε γιατί το κοντινό τους περιβάλλον είναι δυσλειτουργικό) ή έχουν απομονωθεί λόγω του προβλήματος
που αντιμετωπίζουν (πχ κατάθλιψη). Η συμμετοχή σε ΟΑ προσφέρει την αίσθηση του ανήκειν και μια περισσότερο ενεργητική κοινωνική ζωή είτε με τη συμμετοχή στις τακτικές συναντήσεις είτε και με τη συμμετοχή σε ειδικά οργανωμένες εκδηλώσεις, όπως έξοδοι και συναθροίσεις. Πολλές ομάδες – ειδικά εκείνες που το “κοινό πρόβλημα” προκαλεί αξιοσημείωτο
αίσθημα μοναξιάς - θεωρούν τις κοινωνικές δραστηριότητες μεταξύ των μελών αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας τους.
Συχνά, δημιουργείται ένα κοινωνικό δίκτυο που λειτουργεί υποστηρικτικά και εκτός των συναντήσεων της ομάδας (πχ. επισκέψεις σε μέλη που νοσηλεύονται).
- Άμεσες υπηρεσίες: Κάποιες μορφές βοήθειας που χρειάζονται για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης μπορεί να παρέχονται
άμεσα. Για παράδειγμα, μπορεί να οργανωθεί έρανος για κάποιο μέλος με σοβαρή οικονομική δυσκολία. Επιπλέον, κάποιες
ομάδες προχωρούν στην δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων (πχ επαγγελματικής συμβουλευτικής) με την συμμετοχή εθελοντών, τη συνεργασία τοπικών αρχών ή ακόμη και προσωπικού που προσλαμβάνουν.
- Δραστηριότητες συνηγορίας – εκπροσώπησης – άσκησης πίεσης: Πολλές ΟΑ σχηματίζονται με αυτόν ακριβώς τον σκοπό,
ενώ άλλες εντάσσουν και αυτές τις δραστηριότητες στην ευρύτερη λειτουργία τους. Ο λόγος είναι πως συχνά θεωρούν ότι
οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή η αντιμετώπιση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν δεν είναι επαρκείς. Με αφετηρία αυτή τη
δυσαρέσκεια μπορεί να στοχεύουν στη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ή στην αντιπαράθεση μαζί τους. Παραδείγματα άσκη-

6. (Σύμφωνα με την προσέγγιση της Killilea, 1976).
7. (Richardson, & Goodman, 1983)
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σης πίεσης και συνηγορίας αφορούν στην αλλαγή της νομοθεσίας και του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και άλλων,
στη διεκδίκηση οικονομικών βοηθημάτων-παροχών, στην καταπολέμηση του στίγματος στο ευρύ κοινό (πχ στην περίπτωση
των ψυχικών ασθενειών). Ορισμένες ομάδες αναπτύσσουν επίσης ακτιβιστική δράση.
Σύμφωνα με τον Borkman (1990), κάποια από τα είδη βοήθειας που παρέχονται στα πλαίσια των ΟΑ είναι:
- Οι ιδιαίτεροι δεσμοί που σχηματίζονται ανάμεσα στα μέλη και που οδηγούν σε συναισθηματική υποστήριξη για το κοινό πρόβλημα.
- Συναισθηματική καθησύχαση: “Δεν είσαι μόνος”, “Το έχω περάσει κι εγώ”, “Δεν είσαι ο μόνος που του συμβαίνει”.
- Τα μέλη-“βετεράνοι” στην αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος λειτουργούν ως μοντέλα προς μίμηση στην κατεύθυνση
της ανάρρωσης. Αυτό το είδος της βοήθειας μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα και κίνητρο που οι επαγγελματικές μορφές βοήθειας ίσως δεν μπορούν να πετύχουν.
- Η βιωματική αξιολόγηση της καταλληλότητας και εφαρμοσιμότητας της επαγγελματικής γνώσης στη ζωή κάποιου.
- Η συνηγορία.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Κείμενο: Χριστίδη Ευγενία - Αργυρώ. Επιμέλεια: Αγγελική Μενεδιάτου
Λόγω της φύσης των ΟΑ, η έρευνα της αποτελεσματικότητάς τους έχει δυσκολίες μεθοδολογίας και είναι σχετικά περιορισμένη. Παρόλ’ αυτά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει τα παρακάτω οφέλη από τη συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας:
• μείωση των συμπτωμάτων (όπως αισθήματα ενοχών και ντροπής, άγχος, αρνητική διάθεση, αρνητικές σκέψεις, συνολική
ψυχική δυσφορία)
• ανάπτυξη ελπίδας και αισιοδοξίας, αύξηση ικανοποίησης από τη ζωή
• μείωση χρήσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και νοσηλειών
• βελτίωση επιπέδου λειτουργικότητας στην καθημερινή ζωή
• ανάπτυξη νέων κοινωνικών δικτύων και βελτίωση κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων. Συνεπακόλουθα, μείωση αισθήματος απομόνωσης / μοναξιάς
• καλύτερη γνώση για το πρόβλημα, αποδοχή κατάστασης, μείωση άγχους για την ίδια την διαταραχή
• αύξηση αίσθησης ασφάλειας, αυτοαποτελεσματικότητας και αυτοεκτίμησης
• καταπολέμηση παθητικότητας, αυξημένη ανάληψη προσωπικής ευθύνης
• μείωση υπαρξιακής αγωνίας
• μείωση επηρεασμού από το στίγμα
• αύξηση ικανότητας αυτοδιαχείρισης και αυτοφροντίδας
• ενδυνάμωση
• ψυχοκοινωνική αποκατάσταση (επανένταξη στην κοινωνία)
• βελτίωση συμμόρφωσης με φαρμακευτική αγωγή
Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι μελέτες αναδεικνύουν έναν καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της ΟΑ:
η συχνή και μακρόχρονη συμμετοχή. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο συχνά και για όσο περισσότερο καιρό συμμετέχει κανείς
σε μια ΟΑ, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να ωφεληθεί σημαντικά.
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Με τα λόγια των ίδιων των συμμετεχόντων:
“Η ομάδα αυτοβοήθειας έχει δώσει νόημα στη ζωή μου, η οποία έχει ομαλοποιηθεί”.
“Χωρίς την ομάδα αυτοβοήθειας, θα θεωρούσα τη ζωή μου μια αποτυχία. Έχω βρει νόημα και σκοπό στη ζωή μου”.
“Νόμιζα ότι η αυτοβοήθεια είναι ένα σωρό δυστυχισμένων ανθρώπων που μοιράζονται τη μιζέρια τους και κάνουν ο
ένας τον άλλο να νιώθει χειρότερα. Είναι ακριβώς το αντίθετο, μπορεί να νιώσεις μεγάλη ανάταση”.
“Τα μέλη της ομάδας αυτοβοήθειας άπλωσαν χέρι βοήθειας και με έκανα να συνειδητοποιήσω ότι δεν είμαι μόνος.
Πιθανώς να μην ήμουν ζωντανός αν δεν είχα λάβει αυτή την υποστήριξη”.
“ Βρήκα την ομάδα αυτοβοήθειας στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, ήμουν τελείως κάτω. Με τη βοήθεια της
ομάδας, κέρδισα πίσω τη ζωή μου. Παλεύω με την ασθένεια μου τον περισσότερο καιρό, αλλά είμαι λειτουργικός και
έχω πάλι όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες”.
“Νομίζω πως ο λόγος που ένιωθα τόσο καταθλιπτικά ήταν ότι ένιωθα αποκλεισμένη από όλους, ακόμη και από την
οικογένεια μου. Βρίσκοντας ανθρώπους που με δέχτηκαν γι αυτό που είμαι... η αξία αυτή είναι ανεκτίμητη”.
“Είναι πιο ανεξάρτητη και έχει φίλους. Η κοινωνική της ζωή έχει βελτιωθεί. Η ζωή για εκείνη έχει προχωρήσει πέρα
από το σπίτι” (μητέρα για την κόρη της αφού εντάχθηκε σε ομάδα αυτοβοήθειας)
“Έχω αποκτήσει γνώση σχετικά με τη ψυχική υγεία και μέσω αυτής έχω τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω τα
προβλήματα υγείας της κόρης μου.” (συγγενής που συμμετέχει σε ομάδα)

2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οι ΟΑ μπορεί να μοιάζουν με τις θεραπευτικές ομάδες, έχουν όμως μερικές σημαντικές διαφορές. Η ΟΑ χρησιμοποιεί εκτενώς
θεραπευτικούς παράγοντες όπως τον αλτρουισμό, τη συνεκτικότητα, την καθολικότητα, τη μιμητική συμπεριφορά, την παροχή ελπίδας και την κάθαρση. Όμως, ο θεραπευτικός παράγοντας της διαπροσωπικής μάθησης παίζει πολύ λιγότερο σημαντικό
ρόλο στην ΟΑ απ’ ό,τι στη θεραπευτική ομάδα. Μια ομάδα δεν μπορεί να εστιάσει εποικοδομητικά στο εδώ-και-τώρα χωρίς τη
συμμετοχή ενός καλά εκπαιδευμένου ειδικού συντονιστή. Επίσης, στις συναντήσεις των ΟΑ περιλαμβάνονται πολύ λιγότερες
ερμηνείες της προσωπικότητας, λιγότερη αντιπαράθεση και πολύ πιο θετικές, υποστηρικτικές δηλώσεις1.
Θα αναφερθούμε περισσότερο αναλυτικά στους θεραπευτικούς παράγοντες που είναι παρόντες σε μια ΟΑ. Για κάθε
ένα από τους παράγοντες αυτούς, ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του μηχανισμού δράσης καθώς και παραδείγματα έκφρασης αυτών των μηχανισμών 2.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλοι οι θεραπευτικοί παράγοντες δεν έχουν ξεκάθαρα όρια. Αντιθέτως, αλληλεπιδρούν και
συγχωνεύονται μεταξύ τους.
α) Αλτρουϊσμός
Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι
που αντιμετωπίζουν μια ψυχική ασθένεια νιώθουν “άχρηστοι”, καθώς θεωρούν τον εαυτό τους βάρος για τους άλλους. Τους

1. (Yalom, 2006).
2. Τα παραδείγματα προέρχονται από την έρευνα του Yalom για την αξιολόγηση των διάφορων θεραπευτικών παραγόντων από τα
ίδια τα μέλη των ομάδων (Σημείωση: οι ομάδες ήταν θεραπευτικές).
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διακατέχει μια βαθιά αίσθηση ότι δεν έχουν και δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε αξιόλογο στους άλλους. Συμμετέχοντας
σε μια ΟΑ ανακαλύπτουν ότι μπορούν να είναι σημαντικοί για τους άλλους και αυτή η εμπειρία τονώνει την αυτοεκτίμηση τους.
Τελικά, τα μέλη της ομάδας κερδίζουν δίνοντας: ακούνε, προσφέρουν υποστήριξη, καθησυχάζουν, παροτρύνουν, προτείνουν.
Επιπλέον όμως, η διαδικασία αυτή της εστίασης σε κάποιον έξω από τον εαυτό τους, τους παρέχει την ευκαιρία να βγουν από
την συχνά νοσηρή αυτοαπορρόφηση τους.
“Το να βοηθώ τους άλλους μου έδωσε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση”
“Το να ξεχνώ τον εαυτό μου και να σκέφτομαι πώς να βοηθήσω τους άλλους”
“Το να βοηθώ τους άλλους και να είμαι σημαντικός στη ζωή τους”
“Το να δίνω ένα κομμάτι μου στους άλλους”
β) Συνεκτικότητα
Σύμφωνα με τον Yalom, η συνεκτικότητα της ομάδας αναφέρεται στην έλξη που αισθάνονται τα μέλη προς την ομάδα τους και προς τα
υπόλοιπα μέλη και συνιστά έναν από τους πιο καθοριστικούς θεραπευτικούς παράγοντες. Η συνεκτικότητα εκφράζεται με το αίσθημα
αλληλεγγύης, το αίσθημα του “εμείς” και του “ανήκειν”. Τα μέλη αισθάνονται ζεστασιά, άνεση και αποδοχή μέσα στην ομάδα. Η ανάγκη
να ανήκουμε είναι έμφυτη σε όλους. Η συμμετοχή και αποδοχή του ατόμου μέσα σε διάφορες ομάδες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για
την αυτοεκτίμηση του, την αναπτυξιακή του πορεία και τη συνολική του ψυχική υγεία. Πολλοί όμως άνθρωποι είναι στερημένοι από
ομάδες και δεν έχουν υπάρξει ποτέ πολύτιμοι για μια ομάδα. Η ΟΑ προσφέρει τη δυνατότητα μιας ομαδικής ταυτότητας και μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες εξάρτησης των μελών ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί την αυτονομία και την υπευθυνότητα, καθώς όλα τα μέλη
μοιράζονται την ευθύνη για την ευημερία της ομάδας. Το γεγονός ότι οι άλλοι αποδέχονται κάθε μέλος της ομάδας, θέτει σε αμφισβήτηση μια πεποίθηση που συναντάμε συχνά σε ψυχικά ασθενείς και που λέει πως είναι ανεπαρκείς και ανάξιοι να αγαπηθούν και
να ανήκουν. Η συνεκτικότητα είναι αναγκαία για να λειτουργήσουν οι άλλοι θεραπευτικοί παράγοντες. Προϋπόθεση για την ίδια την
συνεκτικότητα είναι η εγκατάσταση και καλλιέργεια από την αρχή της λειτουργίας της ομάδας ενός προτύπου αποδοχής χωρίς επίκριση. Σε αυτό θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι βασικοί κανόνες λειτουργίας της ομάδας και η σταθερή και συνεπής υποστήριξη
τους από τον συντονιστή (το θέμα των κανόνων θα συζητηθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο “Ο συντονισμός των ΟΑ για την κατάθλιψη”).
«Το να μη νιώθω πια μόνος»
«Το να ανήκω και να γίνομαι αποδεκτός μέσα σε μία ομάδα»
«Το να αποκαλύπτω πράγματα για τον εαυτό μου που με φέρνουν σε δύσκολη θέση και παρ’ όλα αυτά η ομάδα να με αποδέχεται»
“Το να ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων που με κατάλαβαν και με αποδέχτηκαν”
γ) Καθολικότητα
Πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα κάθε είδους πιστεύουν σε κάποιο βαθμό πως είναι οι μόνοι που έχουν
αυτού του είδους τα προβλήματα. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν τα προβλήματα σχετίζονται με κάποια ψυχική διαταραχή: σε αυτή την περίπτωση, το στίγμα και τα στερεότυπα εμποδίζουν το άτομο να αποκαλύψει σκέψεις, συναισθήματα και
βιώματα και κατ’ επέκταση να ανακαλύψει ότι και άλλοι άνθρωποι βιώνουν αντίστοιχα πράγματα και ότι καταστάσεις όπως
η κατάθλιψη, το άγχος και άλλες είναι πολύ περισσότερο κοινές και συχνές απ’ όσο νόμιζε. Η ΟΑ προσφέρει την ευκαιρία
να διαψεύσει κανείς αυτά τα αισθήματα αρνητικής μοναδικότητας. Αυτή η γνωσιακή αλλαγή μπορεί να είναι πηγή μεγάλης
ανακούφισης.
«Το να μαθαίνω ότι δεν είμαι ο μόνος που έχει τέτοιου είδους πρόβλημα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.»
«Το να μαθαίνω ότι και άλλοι είχαν οικογένειες και ιστορίες το ίδιο δυστυχισμένες ή μπερδεμένες όπως οι δικές μου»
«Το να μαθαίνω ότι δεν είμαι πολύ διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους μου έδωσε μια αίσθηση καλωσορίσματος στην
ανθρώπινη φυλή»
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δ) Μιμητική συμπεριφορά
Τα μέλη της ομάδας μπορούν να μιμηθούν γνωρίσματα, συμπεριφορές και στρατηγικές άλλων μελών της ομάδας. Π.χ. Ένα
μέλος που είναι ντροπαλό και συνεσταλμένο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, μπορεί να μιμηθεί τις επικοινωνιακές δεξιότητες άλλων μελών. Η μιμητική συμπεριφορά παίζει σημαντικό ρόλο ως προς την αυτοαποκάλυψη και την παροχή υποστήριξης,
ειδικά στα αρχικά στάδια συμμετοχής στην ομάδα. Σε αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο συντονιστής της ομάδας, ο οποίος
με το παράδειγμα του, δείχνει τον δρόμο και στους υπόλοιπους. Επίσης, κάθε φορά που νέα μέλη προστίθενται και δεν ξέρουν
τι να περιμένουν ακριβώς από τους άλλους, αλλά και τι περιμένουν οι υπόλοιποι από αυτούς, ο συντονιστής αλλά και τα υπόλοιπα μέλη παρέχουν μέσω της ίδιας της στάσης και συμπεριφοράς τους το παράδειγμα προς μίμηση. Η μίμηση μπορεί να έχει
ισχυρό ευεργετικό αποτέλεσμα σε ομοιογενείς ομάδες που εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος: τα μέλη
μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Η μιμητική συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει το άτομο να πειραματιστεί με νέες συμπεριφορές, αντιλήψεις και στάσεις. Ακόμα και αν στην πορεία εγκαταλείψει κάποιες από αυτές, θα έχει μάθει τι δεν του ταιριάζει. Όπως
λέει ο Yalom: “Η διαδικασία αυτή μπορεί να έχει μια σταθερή θεραπευτική επίδραση: ανακαλύπτοντας τι δεν είμαστε, προχωρούμε προς την ανακάλυψη του τι είμαστε”3.
«Η προσπάθεια να γίνω σαν κάποιον από την ομάδα που ήταν καλύτερα προσαρμοσμένος από μένα»
«Η διαπίστωση ότι άλλοι μπορούσαν να αποκαλύπτουν πράγματα που τους έφερναν σε δύσκολη θέση και να παίρνουν άλλα
ρίσκα και ότι αυτό τους ωφελούσε, με βοήθησε να κάνω κι εγώ το ίδιο»
ε) Παροχή – ενστάλαξη ελπίδας
Η ελπίδα συνιστά ένα πολύ δυνατό παράγοντα κινητοποίησης του ατόμου προς την κατεύθυνση της ενεργητικής του στάσης με στόχο την ανάρρωση. Επιπλέον, η πίστη και η προσδοκία της βελτίωσης μπορούν να λειτουργήσουν καθεαυτό θεραπευτικά ή έστω να
συμβάλλουν σημαντικά σε θετική έκβαση (η απόδειξη γι αυτό προέρχεται από τα ερευνητικά δεδομένα της αποτελεσματικότητας των
εικονικών θεραπειών – placebo treatments). Οι ΟΑ αποτελούνται από άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία μιας νοητής
συνεχούς γραμμής που εκτείνεται από την προσαρμογή έως την κατάρρευση. Το κάθε μέλος της ομάδας έρχεται σε επαφή με άλλα
άτομα που έχουν βελτιωθεί ή ξεπεράσει σημαντικά τις δυσκολίες τους – τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη οι πρώτοι.
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως έμπνευση και ενίσχυση των θετικών προσδοκιών. Η ελπίδα μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε
πολύ άσχημες καταστάσεις: “είναι ευέλικτη – επαναπροσδιορίζεται μόνη της, για να ταιριάζει στις άμεσες παραμέτρους και γίνεται
ελπίδα για ανακούφιση, για αξιοπρέπεια, για σύνδεσμο με τους άλλους ή ακόμα και για την ελάχιστη δυνατή σωματική ταλαιπωρία”4.
«Το να βλέπω άλλους να βελτιώνονται με κινητοποιούσε»
«Το να βλέπω άλλα μέλη της ομάδας να κάνουν πρόοδο με ενθάρρυνε»
«Να βλέπω ότι άλλοι έχουν λύσει προβλήματα παρόμοια με τα δικά μου»
στ) Κάθαρση
Η κάθαρση αναφέρεται στη συναισθηματική αποφόρτιση μέσω της αποκάλυψης. Η συγκινησιακή έκφραση και αποκάλυψη
συνδέονται άμεσα με την αίσθηση ατομικής αποτελεσματικότητας. Η άρθρωση των συναισθημάτων και των αναγκών συνδέονται με την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει καταστάσεις και προκλήσεις. Η ανοιχτή έκφραση συναισθήματος στην ομάδα έχει ζωτική σημασία, προωθείται από και προωθεί (ταυτόχρονα) την συνεκτικότητα. Σε μια ΟΑ, η κάθαρση θα λειτουργήσει
βοηθητικά εφόσον έχει πρώτα δημιουργηθεί ένας συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
«Το να βγάζω πράγματα από μέσα μου»

3. (Yalom, 2006).
4. (Yalom, 2006, σελ. 30).

36

«Το να μπορώ να λέω τι με ενοχλεί αντί να το κρατάω μέσα μου»
“Το να μαθαίνω πως να εκφράζω τα συναισθήματα μου”
“Το να εκφράζω αρνητικά και/ή θετικά συναισθήματα απέναντι σε ένα άλλο μέλος/στον συντονιστή της ομάδας”
ζ) Μετάδοση πληροφοριών
Στις ΟΑ συναντάμε τρεις βασικούς τρόπους μετάδοσης πληροφοριών - μάθησης:
α) διδακτική καθοδήγηση – ψυχοεκπαίδευση (κυρίως για ομάδες με επαγγελματικό συντονισμό)
β) συμβουλές, προτάσεις, καθοδήγηση ανάμεσα στα μέλη
γ) πρόσκληση ειδικών να μιλήσουν στην ομάδα
Στις ομάδες με επαγγελματικό συντονισμό συναντάμε την διδακτική καθοδήγηση ή ψυχοεκπαίδευση π.χ. σε ΟΑ για τις κρίσεις
πανικού, ο συντονιστής περιγράφει τη φυσιολογία των κρίσεων και την παρερμηνεία των σωματικών συμπτωμάτων, διδάσκει
τα μέλη πως να προλαβαίνουν μια κρίση και πως να εφαρμόζουν τη σταδιακή νευρομυϊκή χαλάρωση. ΟΑ όπως οι Recovery Inc.,
οι οποίες είναι αυτοσυντονιζόμενες, είναι ουσιαστικά οργανωμένες με βάση διδακτικούς σκοπούς. Πολλές άλλες ΟΑ δίνουν
έμφαση στη μετάδοση πληροφοριών. Για παράδειγμα: Parents Anonymous (Ανώνυμοι Γονείς), Adult Survivors of Incest (Ενήλικοι επιζήσαντες της αιμομιξίας), Gamblers Anonymous (Ανώνυμοι Χαρτοπαίκτες), Make Today Count (Κάνε το Σήμερα Σημαντικό – για καρκινοπαθείς), Parents without Partners (Γονείς χωρίς Συντρόφους). Σε όλες αυτές τις ομάδες, η αμοιβαία υποστήριξη συνοδεύεται από ένα ψυχοεκπαιδευτικό κομμάτι που αφορά την φύση της ασθένειας ή τα γνωρίσματα της κατάστασης
ζωής των μελών (που τους έφερε στην συγκεκριμένη ομάδα). Η επεξήγηση και η αποσαφήνιση δρουν ως ένα βαθμό θεραπευτικά: οι άνθρωποι αγχώνονται πάντοτε από το άγνωστο και απεχθάνονται την αβεβαιότητα. Η εξήγηση ενός φαινομένου είναι
το πρώτο βήμα για τον έλεγχο του. Η ψυχοεκπαίδευση συντελείται σε ιδανικές για την μάθηση συνθήκες, δηλαδή σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας, συντροφικότητας και συνεργατικής κατανόησης.
Ακόμη περισσότερες ομάδες συχνά προσκαλούν ειδικούς να μιλήσουν στην ομάδα.
Αντίθετα με την σαφή διδακτική καθοδήγηση και την πρόσκληση ειδικών, η παροχή συμβουλών ανάμεσα στα μέλη γίνεται σε όλες
τις ΟΑ. Οι περισσότερες ομάδες ενσωματώνουν στους βασικούς κανόνες τους σχετικές οδηγίες. Για παράδειγμα: “Χρησιμοποιούμε την γλώσσα του «εγώ» (ή αλλιώς «εγώ μήνυμα»). Δεν διδάσκουμε, συμβουλεύουμε ή διατάζουμε τους υπόλοιπους. Μοιραζόμαστε μόνο τις εμπειρίες μας. Π.χ. «Σύμφωνα με την δική μου εμπειρία, είναι πολύ βοηθητικό να…», και όχι «Πρέπει να κάνεις
αυτό…»”5. Εκτός από το ίδιο το περιεχόμενο των συμβουλών, η ίδια η διαδικασία της παροχής μπορεί να είναι βοηθητική, καθώς
μεταφέρει νοιάξιμο και ενδιαφέρον. Επίσης, η παροχή συμβουλών από τα μέλη που έχουν ξεπεράσει σημαντικά τις δυσκολίες τους
αλληλεπιδρά με την μίμηση προτύπου-συμπεριφοράς. Μια τεχνική που διδάσκεται από ειδικό μπορεί να μην φαίνεται το ίδιο πειστική σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της, όσο θα φανεί όταν προέρχεται από ένα μέλος που την εφάρμοσε και τον βοήθησε.
«Το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας μου σύστηναν ή με συμβούλευαν να κάνω κάτι»
«Το γεγονός ότι κάποιος από την ομάδα μου έδινε συγκεκριμένες προτάσεις για να λύσω ένα πρόβλημα της ζωής μου.»
«Το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας με συμβούλεψαν να συμπεριφερθώ διαφορετικά σε κάποιο πρόσωπο που είναι σημαντικό στη ζωή μου»
Τα ίδια τα μέλη ομάδων αυτοβοήθειας φαίνεται πως θεωρούν περισσότερο βοηθητικούς τους παράγοντες της ενστάλαξης ελπίδας, της συνεκτικότητας και της καθολικότητας.

5. Απόσπασμα από τους βασικούς κανόνες των ομάδων αυτοβοήθειας της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης «ΜΑΖΙ»
http://www.mazi.org.gr
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Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι σας βοηθάει συμμετέχοντας στις ομάδες αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ;
(πραγματικές απαντήσεις μελών των ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης “ΜΑΖΙ”, Νοέμβριος 2014)

- Με αποδέχονται ... μπορώ να εκφραστώ...ανήκω κάπου... έχω βοήθεια και στήριξη... ακούω άλλες απόψεις και φυσικά δεν είμαι μόνη μου.
- Εκτός του ότι έλεγα τα δικά μου σε ανθρώπους που σίγουρα με ένιωθαν, μάθαινα πράγματα από αυτά που έλεγαν τα
υπόλοιπα παιδιά. Βοηθήθηκα πολλές φορές και ελπίζω να βοήθησα κι εγώ κάποιους.
- Αποδοχή, κατανόηση, ένα όμορφο ξελάφρωμα.
- Αλληλεγγύη στον πόνο αλλά και τις χαρές. Μοίρασμα.
- Νοιώθω πως μιλάω εκεί που με καταλαβαίνουν, με βοηθάνε να σκέφτομαι λογικά όταν σκέφτομαι άσχημα. Έχω κάνει αξιόλογους φίλους που τους εκτιμώ. Με ακούνε - το πιο σημαντικό - κ μοιράζομαι το βάρος των σκέψεων μου,
νοιώθω λιγότερο μόνη και μου δίνουν ελπίδα άτομα που έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τους.
- Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία όπου η ψυχική νόσος είναι στίγμα τεραστίου μεγέθους. Μέσα στην ομάδα γνωρίζω
ότι δε χρειάζεται να κρυφτώ ή να ντραπώ. Είμαι αποδεκτή ακριβώς όπως είμαι, κι αυτό το λατρεύω!!!!!!!
- Η ομάδα για εμένα είναι η στήριξη μου όταν είμαι σε δύσκολες στιγμές με την κόρη μου που πάσχει από ψυχική νόσο.
Χωρίς την ομάδα δεν ξέρω τι θα έκανα.
- Όταν ο πόνος σου συναντά τον πόνο του διπλανού σου, αυτός μαλακώνει. Όχι γιατί ικανοποιείσαι βλέποντας να υποφέρει και κάποιος άλλος σαν εσένα. Απλά γιατί τολμά να τον μοιραστεί μαζί σου, να μιλήσει, να ξεσπάσει, να τον αποκαλύψει! Κάτι που στις μέρες μας έχει γίνει σπάνιο...Το ζητούμενο είναι πάντα “να δείχνεις δυνατός”, ν’ αντέχεις, να
πνίγεις βαθιά τον πόνο έτσι ώστε να μην το βλέπουν οι άλλοι. Κι όμως, εγώ θεωρώ δυνατό και θαρραλέο, αυτόν που
πετά την προσωπίδα του “δυνατού” και παραδέχεται την αδυναμία του. Αυτόν που τολμά να παλέψει με τους δαίμονες του και να το δείξει σ’ αυτούς που δεν αντέχουν να το βλέπουν. Γιατί, όλοι κάποτε πονάμε αλλά αρκετοί δεν αντέχουμε να βλέπουμε τον πόνο του άλλου.
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3. ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (που αφορούν την ψυχική υγεία)
Μύθοι που μπορεί να αποτρέψουν κάποιον από την συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας:
“Η συμμετοχή σε μια ομάδα αυτοβοήθειας μπορεί να είναι αρνητική εμπειρία και να με κάνει να νιώσω χειρότερα.”
Στην πραγματικότητα, οι συναντήσεις είναι θετικές εμπειρίες αφού οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι μπορούν να εκφράσουν την
συναισθηματική τους κατάσταση χωρίς επεξηγήσεις και ενοχές. Τα μέλη, μέσα από την παροχή βοήθειας στους άλλους, μειώνουν τα πιθανά αισθήματα αναξιότητας που μπορεί να βιώνουν.
“Τα άλλα μέλη θα μου επιβάλλουν τις απόψεις τους για τις αιτίες και την θεραπεία του προβλήματος μου.”
Οι συναντήσεις των ομάδων βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό για τις απόψεις και τα πιστεύω όλων των μελών. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν μη-κριτική στάση και να μην επιβάλλουν στην ομάδα τις απόψεις τους. Τα μέλη ενδέχεται να συζητούν τις θεραπευτικές επιλογές αλλά δεν προτείνουν – προάγουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές ή άλλες
θεραπείες και συμβουλεύονται να συζητούν τις διαθέσιμες επιλογές με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
“Οι άλλοι συμμετέχοντες δεν θα με καταλάβουν και θα νιώσω ακόμη περισσότερο απομονωμένος/η και ευάλωτος/η”
Στις ομάδες συμμετέχουν άτομα με προσωπική εμπειρία στην αντιμετώπιση της ίδιας κατάστασης/δυσκολίας και γι’ αυτό τα
μέλη μπορούν να είναι σίγουρα ότι μοιράζονται τις εμπειρίες τους με ανθρώπους που τους καταλαβαίνουν.
“Θα υποχρεωθώ να μοιραστώ περισσότερες πληροφορίες για τα συναισθήματα και τα βιώματα μου απ’ όσο είμαι
έτοιμος/η να κάνω”
Στην έναρξη κάθε συνάντησης με νέα μέλη, ζητείται από κάθε μέλος να συστηθεί και να πει με δυο λόγια τι τον φέρνει στην
ομάδα αυτοβοήθειας. Πέρα από την βασική σύσταση, κάθε μέλος είναι ελεύθερο να μοιραστεί όσο και όποτε νιώθει έτοιμο να
το κάνει. Κανείς δεν υποχρεούται να μιλήσει περαιτέρω αν δεν θέλει ή δεν νιώθει ακόμη έτοιμος/η να το κάνει.

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ)
ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει ένας επαγγελματίας μια αυτοσυντονιζόμενη ΟΑ. Πολλοί επαγγελματίες είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Πολλοί περισσότεροι αγνοούν δυστυχώς την ύπαρξη και λειτουργία τέτοιων ομάδων
ή είναι επιφυλακτικοί και καχύποπτοι ως προς τα οφέλη και τους κινδύνους. Υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης των επαγγελματιών στο θέμα των ΟΑ. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε οι ίδιοι αυτή την “εκπαίδευση”.
Στην αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, ξεκινήστε από αυτούς που γνωρίζετε ήδη (π.χ. ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος με τον
οποίο συνεργάζεστε, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα μπορεί να σας φανεί χρήσιμη). Αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια ΟΑ, μιλήστε τους για την εμπειρία σας και προσκαλέστε τους να παρακολουθήσουν (ως παρατηρητές) μερικές συναντήσεις (προσοχή:
εφόσον λάβετε την συναίνεση των μελών της ομάδας). Είναι πολύ πιθανό να βρείτε επαγγελματίες πρόθυμους να βοηθήσουν,
αν έρθετε σε επαφή με συλλόγους ή οργανώσεις που ήδη τρέχουν ΟΑ. Άλλες πιθανές πηγές επαγγελματικής βοήθειας είναι
οι τοπικές κοινότητες – δήμοι, τα νοσοκομεία και τα κέντρα ψυχικής υγείας, οποιοσδήποτε οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός)
δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας, η ενορία της περιοχής σας, συλλογικότητες που προωθούν τον εθελοντισμό.

Ο Yalom προτρέπει τους επαγγελματίες: « Όποιος επαγγελματίας της ψυχικής υγείας υπηρετεί ως σύμβουλος πρέπει να
γνωρίζει τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει ο υπερβολικός ζήλος στην επίδειξη επαγγελματικής γνώσης: η ΟΑ πηγαίνει καλύτερα, όταν η εμπειρογνωμοσύνη παραμένει από την πλευρά των μελών».
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Παρακάτω αναφέρονται πιθανοί τρόποι που μπορεί να βοηθήσει ένας επαγγελματίας:
- Επιστημονικός σύμβουλος: Ο βασικός ρόλος του είναι να παρέχει στην ομάδα πληροφορίες για την κατάθλιψη και να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη ή εποπτεία στους συντονιστές. Σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και δυσκολίες που οι
τελευταίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν. Μπορεί παράλληλα να παρέχει – συμμετέχει με πολλούς από τους παρακάτω τρόπους
υποστήριξης – βοήθειας. Ο σύμβουλος έχει μια σταθερή σχέση με την ΟΑ, δεσμεύεται δηλαδή για συστηματική (εθελοντική) συνεργασία και υποστήριξη της ομάδας. Ο σύμβουλος χρειάζεται να είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός), να υποστηρίζει την φιλοσοφία των ΟΑ και να έχει γνώση και εμπειρία με τις καταθλιπτικές διαταραχές. Ο σύμβουλος δεν συντονίζει τις ομάδες και μπορεί να προτείνει λύσεις, όμως οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους συντονιστές και τα μέλη των ομάδων. Συστήνουμε να υπάρχει ένας τουλάχιστον επιστημονικός σύμβουλος σε κάθε ΟΑ.
- Προσκεκλημένοι ομιλητές: Πολλοί επαγγελματίες θα είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε θεματικές συναντήσεις των ομάδων. Εκτός από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μπορούν να προσκληθούν και άλλοι επαγγελματίες, όπως διατροφολόγοι, σύμβουλοι καριέρας (που θα παρουσιάσουν π.χ. τεχνικές αποτελεσματικής ανεύρεσης
εργασίας και συνέντευξης, συγγραφής βιογραφικού κλπ), σύμβουλοι διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλοι.
- Ειδικά στα πρώτα στάδια της δημιουργίας της ομάδας, ένας ειδικός μπορεί να βοηθήσει ώστε να βρείτε και άλλα άτομα που
μπορεί να ενδιαφέρονται για την ίδρυση ΟΑ για την κατάθλιψη και που μπορούν να σας βοηθήσουν με την οργάνωση των
απαραίτητων βημάτων.
- Παραπομπές: Ο πιο απλός και συχνός τρόπος που ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα είναι
κάνοντας παραπομπές σε αυτήν. Επίσης, μπορεί να μιλήσει σε συναδέλφους του, στη δομή που εργάζεται, σε συνέδρια και
επαγγελματικές ενώσεις, ώστε να ενημερωθούν περισσότεροι και να παραπέμπουν με τη σειρά τους άτομα που ταιριάζουν
στο λόγο ύπαρξης και στόχο της ομάδας.
- Προβολή και διαφήμιση: Οι ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν στην δημιουργία κειμένων που θα εξηγούν την λειτουργία και
τη χρησιμότητα των ΟΑ. Τέτοια κείμενα μπορούν να δημοσιευτούν στο site σας (αν κάνετε), σε περιοδικά και εφημερίδες (είτε
για το ευρύ κοινό είτε περιοδικά – newsletter επαγγελματικών ενώσεων, δήμων και τοπικών ενώσεων) ή να διαβαστούν
στο ραδιόφωνο. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι εξαιρετικά βοηθητικές για την αναγνωρισιμότητα των ομάδων.
- Έρευνα: Σύμφωνα με την επιθυμία της ομάδας, ένας ειδικός μπορεί να αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα αξιολόγησης της
ομάδας (π.χ. σε θέματα όπως μείωση καταθλιπτικού συναισθήματος και γενικότερα αποτελεσματικότητας της ομάδας, ικανοποίηση των μελών, μηχανισμοί βελτίωσης, πιθανά προβλήματα και λύσεις) ή να βοηθήσει την ομάδα σε δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης. Μακροπρόθεσμα, τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να προσδώσουν περισσότερη αξιοπιστία και εγκυρότητα στην φιλοσοφία της αυτοβοήθειας. Τελικός στόχος είναι η αυτοβοήθεια να διαδοθεί και να ενσωματωθεί πιο συστηματικά στο συνολικό οργανόγραμμα υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως ένας συμπληρωματικός μηχανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης της κατάθλιψης.
- Εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών: Λήπτες-μέλη της ομάδας μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς στην κατάρτιση και
παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης είτε στην κατάθλιψη είτε στην αυτοβοήθεια και την αξία της, καταθέτοντας την προσωπική μαρτυρία και εμπειρία τους. Επίσης, ειδικοί μπορούν να προσκαλέσουν ως ομιλητές μέλη της ομάδας
σε σχετικά συνέδρια, συμπόσια και εργαστήρια.
- Συνηγορία: Οι ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς συνηγορίας των ληπτών, προωθώντας τη συμμετοχή τους σε κεντρικές ομάδες αποφάσεων σχετικές με την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την νομοθεσία.
- Διασύνδεση: Ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να σας βοηθήσουν στη δημιουργία συνεργασιών με οργανισμούς, οργα-
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νώσεις και συλλόγους σχετικούς με τους στόχους σας. Ακόμη, μπορούν να βοηθήσουν στην ανεύρεση εθελοντών για την
πραγματοποίηση όλων των παραπάνω.
- Πρακτική βοήθεια: ανεύρεση χώρου για την ομάδα, παραγωγή πληροφοριακού-ψυχοεκπαιδευτικού υλικού και άλλα.
- Εξειδικευμένοι σύμβουλοι διαφόρων ειδικοτήτων: Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε μια σειρά θεμάτων όπως τεχνική υποστήριξη site, δημιουργία και παραγωγή έντυπου υλικού, προβολή και διαφήμιση, νομική υποστήριξη,
εύρεση χορηγιών και άλλα.

5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει όταν κάποιος παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει μια ΟΑ, είναι κατά πόσον θα μπορούν
να συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας των ληπτών ή ακόμη και φίλοι. Η συμμετοχή συγγενικών προσώπων μπορεί να έχει
πολύ θετικά αποτελέσματα, εμπεριέχει όμως και κινδύνους.
Η οικογένεια και οι φίλοι μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν, όμως η κινητήριος δύναμη της αποτελεσματικότητας των ΟΑ μάλλον εδράζεται στην υποστήριξη που παρέχουν τα μέλη-λήπτες μεταξύ τους.
Από την άλλη μεριά, μέλη οικογενειών ατόμων με κατάθλιψη μπορεί να κατανοήσουν πολύ καλύτερα το βίωμα του συγγενή τους, ακούγοντας τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και ρωτώντας πληροφορίες για το πως μπορούν να βοηθήσουν πιο αποτελεσματικά.
Τέλος, υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα που είναι υποστηρικτικά και επιδεικνύουν ενσυναίσθηση αλλά υπάρχουν και εκείνα που είναι επικριτικά και τους λείπει η κατανόηση και αποδοχή της κατάστασης του συγγενή τους. Σε αρκετές οικογένειες,
υπάρχουν συγκρούσεις, εντάσεις και δυσλειτουργικά πρότυπα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών. Σε μια τέτοια περίπτωση,
η ΟΑ θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει την ασφάλεια ενός μη κριτικού περιβάλλοντος, που είναι σημαντική για να μπορέσει να λειτουργήσει εποικοδομητικά.
Συμπερασματικά, προτείνουμε να ΜΗΝ συμμετέχουν στην ίδια ΟΑ μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος των ληπτών που
συμμετέχουν στην ομάδα. Αντιθέτως, συγγενικά πρόσωπα ατόμων με κατάθλιψη που δεν συμμετέχουν τα ίδια στην ομάδα,
ενδέχεται να βοηθηθούν σημαντικά, να κατανοήσουν καλύτερα τον άνθρωπο τους και να μπορέσουν να τον βοηθήσουν με τη
σειρά τους πιο αποτελεσματικά. Επίσης, και τα ίδια τα μέλη-λήπτες μπορεί να κατανοήσουν καλύτερα την πλευρά των συγγενών τους.

Γ. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Οι ομάδες αυτοβοήθειας του Προγράμματος “Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη”
Παρακάτω περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτοβοήθειας που προτείνουμε στα πλαίσια του Προγράμματος
“Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη”.
- Πρόκειται για ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη. Στις συναντήσεις της ομάδας, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη και να ζουν μια ικανοποιητική ζωή. Πρόκειται δηλαδή για αλληλο-υποστήριξη
μέσω της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών, γνώσης, προβληματισμών, ανησυχιών, στρατηγικών και δεξιοτήτων στην
καθημερινή ζωή. Είναι συνάντηση αισιοδοξίας με εστίαση στην αλληλοβοήθεια, την ελπίδα και την ενθάρρυνση.
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- Αν χρειαζόταν να δώσουμε ένα πιο σύντομο ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως “η ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη είναι μια συνάντηση ομοτίμων που υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν ο ένας τον άλλο να βοηθήσει τον εαυτό
του. Ο κάθε ένας μπορεί να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι προς την ανάρρωση και την ευεξία αλλά επιλέγει να κάνει αυτό
το ταξίδι μαζί με άλλους που επιθυμούν τον ίδιο προορισμό”.
- Οι ομάδες είναι αυτοσυντονιζόμενες. Πιο συγκεκριμένα, συντονίζονται από εθελοντές που είναι και οι ίδιοι άτομα με εμπειρία με την κατάθλιψη και είναι (ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν) λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ομάδα μπορεί να έχει
έναν συντονιστή, όμως προτείνεται ιδανικά να υπάρχουν τουλάχιστον δύο.
- Η ομάδα αυτοβοήθειας δεν επιτελεί θεραπευτικό κλινικό ρόλο και άρα δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την θεραπεία των συμμετεχόντων (φαρμακευτική, ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική). Οι συμμετέχοντες φέρουν ακέραια την ευθύνη για την θεραπεία
που ακολουθούν (ή δεν ακολουθούν).
- Μπορούν να συμμετέχουν άντρες και γυναίκες άνω των 18 ετών με διεγνωσμένη κατάθλιψη. Επίσης, όποιοι νιώθουν διάχυτη
ψυχική δυσφορία και δυσθυμία, χωρίς να έχουν απαραίτητα διάγνωση ή να έχουν έρθει σε επαφή με ειδικούς ψυχικής υγείας.
- Συναντήσεις: 1 φορά την εβδομάδα, με διάρκεια 3 ώρες.
- Η ομάδα είναι ανοιχτή. Αυτό σημαίνει πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει από μία έως όσες φορές και όποτε το επιθυμεί. Επίσης, η ομάδα είναι ανοιχτή και ως προς την διάρκεια της, δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (εκτός και αν τα
άτομα που ξεκίνησαν την ομάδα και την συντονίζουν, αποφασίζουν από την αρχή, η ομάδα να ολοκληρώσει τις συναντήσεις
της μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).
- Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (ανά συνάντηση): 15 άτομα
- Βασικοί στόχοι της ομάδας είναι οι εξής:
1. Να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τα μέλη να ανακτήσουν τον έλεγχο του εαυτού τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και των σχέσεων τους.
2. Να παρέχουν ένα δίκτυο και περιβάλλον συναισθηματικής στήριξης, το οποίο μειώνει την απομόνωση και την αποξένωση, μετριάζει την απόγνωση και ενισχύει την αισιοδοξία, την επένδυση στην ελπίδα, την προσωπική ευθύνη και την αποδοχή του εαυτού.
3. Να βοηθήσουν τα μέλη να αντλούν μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από την ζωή παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τις
απογοητεύσεις και τις αναποδιές της.
4. Να βοηθήσουν τα μέλη να μάθουν και να εξασκήσουν νέους, πιο αποτελεσματικούς και ικανοποιητικούς τρόπους και
δεξιότητες για να σχετίζονται με τους άλλους.
- Βασικές αρχές της ομάδας είναι οι εξής:
1. Εστίαση στην αυτο-βοήθεια και πιο συγκεκριμένα στις εξής παραδοχές:
• Κάθε άτομο έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους σε αυτό πόρους ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα περισσότερο επιτυχημένα, όμως η ικανότητα είναι
παρούσα (υπάρχει) σε όλους.
• Όλοι μαζί γνωρίζουμε περισσότερα απ’ ό,τι ο καθένας ξεχωριστά. Ο καθένας έχει την αξία του και κάτι να προσθέσει – να προσφέρει στην ομάδα.
• Κάθε άτομο αποτελεί για τον εαυτό του τον υπέρτατο ειδικό σχετικά με τις ανάγκες του και το τι «δουλεύει» για την
περίπτωση του (σύμφωνα και με τις οδηγίες του γιατρού ή του θεραπευτή του).
2. Η αρχή της παροχής βοήθειας. Σύμφωνα με αυτή, ίσως το άτομο που δίνει βοήθεια επωφελείται περισσότερο από την
συνδιαλλαγή. Τα μέλη της ομάδας αυτοβοήθειας δίνουν και παίρνουν βοήθεια την ίδια στιγμή. Τα οφέλη γι αυτόν που
παρέχει βοήθεια είναι: νιώθει λιγότερο εξαρτημένος αφού αναλαμβάνει ένα πιο ενεργητικό ρόλο, νιώθει περισσότερο
ικανός και χρήσιμος, αυξάνεται η αίσθηση αυτοελέγχου και αυτοαποτελεσματικότητας, νιώθει περισσότερη ικανοποίηση.

42

3. Ασφάλεια και αποδοχή. Οι συμμετέχοντες κάνουν την ομάδα αυτό-βοήθειας έναν ασφαλή τόπο, καλλιεργώντας μια υποστηρικτική, εμπιστευτική, μη-κριτική ατμόσφαιρα φροντίδας και αποδοχής. Όλοι όσοι συμμετέχουν (ο καθένας με τον
δικό του ρυθμό) μοιράζονται τις εμπειρίες εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά την κατάθλιψη και τη διάχυτη ψυχική δυσφορία. Τα άτομα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από
τις συναντήσεις της ομάδας καθώς και από τους γιατρούς τους έτσι ώστε να συγκροτήσουν επιτυχημένες εξατομικευμένες στρατηγικές αντιμετώπισης της ασθένειας και κάθε προβλήματος.
4. Εμπιστευτικότητα. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι απαραίτητη ώστε η εμπειρία της ομάδας να είναι θετική. Οι
ομάδες αυτό-βοήθειας λειτουργούν με την απόλυτη αρχή: «Ό,τι λέγεται εδώ, μένει εδώ». Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει αν δεν συμφωνεί με αυτό τον κανόνα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αποκαλύπτει σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Η μοναδική εξαίρεση του κανόνα μπορεί να συμβεί όταν η ασφάλεια κάποιου
μέλους της ομάδας βρίσκεται σε κίνδυνο (π.χ. αυτοκτονία). Κανείς δεν υποχρεώνεται να μοιραστεί με την ομάδα πληροφορίες, όταν δεν επιθυμεί να το κάνει. Σε περίπτωση συμμετοχής σε επιστημονική έρευνα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων.
- Χρέωση: Δεν υπάρχει χρέωση για συμμετοχή στην ομάδα αυτοβοήθειας. Προαιρετικά, μπορεί όποιος το επιθυμεί να συμμετέχει στα λειτουργικά έξοδα της ομάδας με συνεισφορά είτε χρηματικά είτε σε είδος (π.χ. καφές κλπ)
- Τι δεν είναι η ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη:
• Δεν είναι θεραπεία ή αντικατάστατο οποιασδήποτε θεραπείας
• Δεν παρέχει διαγνωστική εκτίμηση
• Δεν είναι πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές των «12 βημάτων»
• Δεν είναι διάλεξη ειδικών
- Η συγκεκριμένη ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη έχει βασιστεί στη μεθοδολογία και την εμπειρία της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης “ΜΑΖΙ”. Το ΜΑΖΙ είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο, αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που ιδρύθηκε το 2010. Έκτοτε, έχει οργανώσει ομάδες αυτοβοήθειας για τις
Διαταραχές Διάθεσης (καταθλιπτικές και διπολικές διαταραχές) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα. Το 2015 λειτουργεί 3
ομάδες αυτοβοήθειας στην Αθήνα και 1 ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Η μεθοδολογία των ομάδων αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ βασίζεται στην αντίστοιχη της Depression and Bipolar Support Alliance (που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση: Συμμαχία Υποστήριξης για την Κατάθλιψη και τη Διπολική Διαταραχή). Η DBSA USA είναι οργάνωση που διοικείται κατά 50% και παραπάνω από άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη και διπολική διαταραχή και οργανώνει ομάδες αυτοβοήθειας που συντονίζονται από τους ίδιους τους λήπτες. Δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο στην Αμερική. Το ΜΑΖΙ αποτελεί επίσημο παράρτημά της στην Ελλάδα.

www.mazi.org.gr/

www.dbsalliance.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ)
2. ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΙΣΤΑ)
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ

1. ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ)
• Ομάδες των 12 βημάτων:
Ανώνυμοι Αλκοολικοί, www.aa-greece.gr
Οικογενειακές ομάδες ΑΑ – Al-Anon, http://www.alanon.gr/
Ανώνυμες Οικογένειες F.A, http://www.familiesanonymous.org.gr/
Ανώνυμοι Ναρκομανείς, http://www.na-greece.gr /
Ανώνυμοι Υπερφάγοι, http://www.anonymoi-yperfagoi.com/
Τζογαδόροι Ανώνυμοι, http://www.selfhelp.gr/el/gamblers-anonymous-el.htm l
• Ομάδες αυτοβοήθειας για Διαταραχές Διάθεσης του “ΜΑΖΙ” (Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης)
www.mazi.org.gr
• Ομάδες Ακούγοντας Φωνές (Hearing Voices Network) http://hearingvoices.gr

2. ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ)
Mental Health America
http://www.mentalhealthamerica.net/find-support-groups
To Mental Health America είναι ένα δίκτυο για την ψυχική υγεία, οργανωμένο σε κοινοτικό επίπεδο, που ιδρύθηκε το 1909
(ΗΠΑ).
United Self Help
http://dev.unitedselfhelp.org/find-support/support-groups/
H United Self-Help είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με αποστολή την προώθηση της ψυχικής υγείας μέσω της εκπαίδευσης και της αυτοβοήθειας (ΗΠΑ).
Depression and Bipolar Support Alliance
http://www.dbsalliance.org/
H The Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) είναι μια εθνική οργάνωση, που διοικείται από ομοτίμους και εστιάζει στην κατάθλιψη και την διπολική διαταραχή (ΗΠΑ).
GROW
http://www.grow.org.au/
H Grow είναι οργάνωση για την ψυχική υγεία που ιδρύθηκε στο Σίδνεϊ το 1957 (Αυστραλία).
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Recovery International
http://www.recoveryinternational.org/
H Recovery International είναι μια οργάνωση η οποία χρησιμοποιώντας το μοντέλο αυτοβοήθειας βασισμένο στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και την υποστήριξη από ομοτίμους, το οποίο εισήγαγε ο Αbraham Low, MD, βοηθάει τα άτομα με
ψυχική ασθένεια να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν σε πιο ήρεμες και παραγωγικές ζωές (ΗΠΑ).
National Empowerment Center
http://nationalempowermentcenter.com/
Η NEC κατέχει σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και ανάπτυξη οργανώσεων με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στο επίκεντρο. Παρέχει σε άτομα και ομάδες τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να αναμορφώσουν το σύστημα ψυχικής υγείας προς μια προσέγγιση περισσότερο εστιασμένη στην ενδυνάμωση του λήπτη και της οικογένειας του. Η NEC διαθέτει την
εμπειρία της σε άτομα, ομάδες, οργανώσεις, συστήματα παροχής υπηρεσιών και μέλη οικογένειας που ψάχνουν για ομιλητές ή για βοήθεια, κατάρτιση και γνώσεις τεχνικών ζητημάτων πάνω στην ενδυνάμωση (ΗΠΑ).
http://nationalempowermentcenter.com/consumerrun-statewide.html
AWARE
www.aware.ie
Η Aware αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία παρέχει υποστήριξη, εκπαίδευση και πληροφόρηση για την κατάθλιψη (Ιρλανδία)
DEPRESSION ALLIANCE
www.depressionalliance.org
Η Depression Alliance αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για άτομα με κατάθλιψη και διεξάγει ομάδες αυτοβοήθειας
με το όνομα “Friends in need” - “Φίλοι που βρίσκονται σε ανάγκη” (Ηνωμένο Βασίλειο).
BIPOLAR UK
http://www.bipolaruk.org.uk/
Η Bipolar UK είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία παρέχει υποστήριξη σε άτομα με διπολική διαταραχή (Ηνωμένο
Βασίλειο).
ARAFMI MENTAL HEALTH CARERS
http://www.arafmi.asn.au/
Η ARAFMI αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για τους συγγενείς και φίλους ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας
(Αυστραλία).
PANDA, Post and Antenatal Depression Association
http://www.panda.org.au/
Η PANDA είναι μια οργάνωση η οποία μέσω ομάδων αυτοβοήθειας βοηθάει γυναίκες που εμφανίζουν επιλόχεια κατάθλιψη
και άγχος (Αυστραλία).
Even Keel Support Association
http://evenkeel.org.au/
Η Even Keel προσφέρει ένα δίκτυο ομάδων αυτοβοήθειας στην Αυστραλία για άτομα με διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και άλλες σχετικές διαταραχές (Αυστραλία).
Self Help Resource Centre
http://www.selfhelp.on.ca/
Η The Self Help Resource Centre αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία χρηματοδοτείται από την United Way και
την πόλη του Toronto. Φέρνει σε επαφή άτομα που έχουν παρόμοια προβλήματα από το 1987 (Καναδάς).
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ
- Αποτελούνται αποκλειστικά από εξαρτημένα άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση
- Δεν επιτρέπεται καθοδήγηση από επαγγελματία.
- Τις ομάδες οδηγούν εξαρτημένα άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση και έχουν παραμείνει νηφάλιοι για μεγάλο διάστημα.
- Οποιοδήποτε εξαρτημένο άτομο με ειλικρινή επιθυμία να αναρρώσει είναι ευπρόσδεκτο να συμμετέχει στην ομάδα.
- Τα μέλη δεν πληρώνουν αμοιβή αλλά ενθαρρύνονται οι δωρεές.
- Στις συναντήσεις, τα μέλη καταθέτουν τις εμπειρίες τους με την εξάρτηση ή διαβάζονται κείμενα που επεξηγούν τα δώδεκα βήματα.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
1. Παραδεχτήκαμε ότι είμαστε ανίσχυροι απέναντι στο αλκοόλ (στα ναρκωτικά, στο φαγητό κοκ.) και ότι δεν ελέγχαμε πια τη ζωή μας.
2. Καταλήξαμε να πιστέψουμε ότι μία δύναμη μεγαλύτερη από μας μπορούσε να μας επαναφέρει στη λογική.
3. Αποφασίσαμε να παραδώσουμε τη ζωή μας και τη θέλησή μας στη φροντίδα του Θεού, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε.
4. Κάναμε μία άφοβη και διερευνητική απογραφή του εαυτού μας.
5. Παραδεχτήκαμε στο Θεό, στον εαυτό μας και σ’ έναν άλλο άνθρωπο την ακριβή φύση των σφαλμάτων μας.
6. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να αφήσουμε το Θεό να εξαλείψει όλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα μας.
7. Ταπεινά Τον παρακαλέσαμε να μας απαλλάξει από αυτά τα ελαττώματα.
8. Κάναμε έναν κατάλογο όλων των ανθρώπων που είχαμε βλάψει και γίναμε πρόθυμοι να επανορθώσουμε τα λάθη μας.
9. Κάναμε άμεσες επανορθώσεις σε όσους ανθρώπους ήταν δυνατό, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό θα έκανε ζημιά σ’
αυτούς ή σε άλλους.
10. Συνεχίζουμε να κάνουμε την προσωπική μας απογραφή και όταν σφάλλουμε το παραδεχόμαστε αμέσως.
11. Ζητήσαμε μέσω της προσευχής και του διαλογισμού να βελτιώσουμε τη συνειδητή επαφή μας με το Θεό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, προσευχόμενοι μόνο να μας γνωρίσει τη θέλησή Του για μας και να μας δώσει τη δύναμη να εκπληρώσουμε το θέλημά Του.
12. Έχοντας μία πνευματική αφύπνιση -ως αποτέλεσμα αυτών των βημάτων- προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα και σε άλλους αλκοολικούς (ναρκομανείς, ψυχαναγκαστικούς υπερφάγους κοκ.) και να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές
σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μας.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΑ
Ενήλικα παιδιά αλκοολικών
Al-Anon (συγγενείς αλκοολικών)
Alateen (έφηβοι συγγενείς αλκοολικών)
Ανώνυμοι Ναρκομανείς
Ανώνυμοι Κοκαϊνομανείς
Ανώνυμοι συνεξαρτημένοι
Ανώνυμοι χωρισμένοι
Ανώνυμοι τζογαδόροι
Ανώνυμοι υπερφάγοι
Ανώνυμοι εργασιομανείς
Ανώνυμοι σεξουαλικά εθισμένοι
Ανώνυμοι οφειλέτες (χρεωκοπημένοι)
Families Anonymous (συγγενείς ατόμων που κάνουν κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών)
Emotions Anonymous (ψυχικά ασθενείς)
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Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ;

“Δεν μπορούσα να αντιδράσω. Αισθανόμουν πολύ ακίνητη και πολύ άδεια, όπως αισθάνεται το μάτι
του κυκλώνα καθώς παρασύρεται άνευρα καταμεσής του ορυδαγμού”. (Σίλβια Πλαθ, από το “The
Bell Jar”)
Η κατάθλιψη είναι ψυχική διαταραχή1 (mental disorder) που ανήκει στην ομάδα των Διαταραχών της Διάθεσης2.
Σε καθημερινό επίπεδο ακούγονται λέξεις όπως «καταθλιπτικός» και «κατάθλιψη». Η λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται για να
περιγράψουν μια σειρά από συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί να είναι είτε φυσιολογικές είτε παθολογικές. Πιο συγκεκριμένα, η λέξη “κατάθλιψη” χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα εξής:
1. Μια φυσιολογική διάθεση ή συναίσθημα: Η λύπη ή θλίψη είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που εμφανίζεται ως αντίδραση σε ψυχοτραυματικές συνθήκες, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ο χωρισμός, η απώλεια της εργασίας, η διάψευση μιας σημαντικής προσδοκίας, η διακοπή μίας στενής φιλίας, η απώλεια αγαθών, η μη επίτευξη ενός στόχου
κλπ. Οι φυσιολογικές αυτές αντιδράσεις δεν διαρκούν πολύ, δεν επηρεάζουν σημαντικά την γενική λειτουργικότητα του
ατόμου, μεταβάλλονται εύκολα, συνήθως αυτοπεριορίζονται και το άτομο επιστρέφει σύντομα στους φυσιολογικούς ρυθμούς του. Η κατάθλιψη λοιπόν με την κοινή σημασία του όρου είναι μια άσχημη/κακή διάθεση, φυσιολογική απάντηση σε
ένα ερέθισμα που εκλαμβάνεται από το άτομο ως απώλεια κάποιου σημαντικού πράγματος και δημιουργεί απογοήτευση.
2. Το σύμπτωμα της έντονης και παρατεταμένης θλίψης (αλλιώς καταθλιπτικό συναίσθημα) είτε στα πλαίσια μιας
Καταθλιπτικής είτε στα πλαίσια άλλης Ψυχικής Διαταραχής ή κατάστασης που μπορεί να αποτελεί το επίκεντρο της κλινικής προσοχής.
3. Την ψυχιατρική διαταραχή (ή σύνδρομο): Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται (χάριν συντομίας) αντί του όρου “Καταθλιπτική
Διαταραχή” όπως έχει οριστεί από τα επίσημα ταξινομικά συστήματα ICD-103 και DSM-V44. Σε αντιδιαστολή με την απλή στεναχώρια,
η νόσος κατάθλιψη – η οποία ονομάζεται, επίσης, κλινική κατάθλιψη – είναι μια σοβαρή ασθένεια, που επηρεάζει τα συναισθήματα,

1. Με τον όρο “ψυχική διαταραχή” περιγράφεται ένα σύνολο ψυχολογικών συμπτωμάτων, παθολογικών συμπεριφορών και μειωμένης
λειτουργικότητας. Οι διαταραχές αυτές συνήθως προκαλούν κλινικά σημαντική υποκειμενική ενόχληση και έκπτωση στον κοινωνικό,
επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου. Μπορεί να οφείλονται σε οργανικούς, κοινωνικούς,
γενετικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Εδώ ίσως αξίζει να σημειώσουμε ότι η ακριβής μετάφραση του όρου “mental disorder”
είναι “νοητική/πνευματική διαταραχή”. Στην Ελλάδα όμως έχει επικρατήσει ο όρος “ψυχική (ή ψυχιατρική) διαταραχή”.
2. Η συναισθηματική διάθεση ή απλά διάθεση (mood) είναι ο καθολικός και σταθερός συναισθηματικός τόνος που βιώνεται
εσωτερικά από το άτομο. Η διάθεση διακρίνεται από το συναίσθημα (affect) το οποίο αποτελεί την εξωτερική έκφραση της
διάθεσης. Καθώς η εξωτερική έκφραση ενός ασθενή με κατάθλιψη δεν είναι πάντα καταθλιπτική, η Καταθλιπτική Διαταραχή
περιγράφεται πιο σωστά σαν Διαταραχή της Διάθεσης και όχι Συναισθηματική Διαταραχή.
3. Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD) αποτελεί μία κωδικοποίηση των
νοσημάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έχει σαν σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία
των ιατρικών διαγνώσεων παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διατηρεί στο διαδίκτυο μία έκδοση (στα αγγλικά) της
τελευταίας αναθεώρησης η οποία είναι αναζητήσιμη.
4. To Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition, DSM-5) είναι το εργαλείο ταξινόμησης και διάγνωσης των νοητικών διαταραχών της Αμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA). Στις Ηνωμένες Πολιτείες το DSM χρησιμεύει ως μια καθολική αρχή για την ψυχιατρική διάγνωση.
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την συμπεριφορά, τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία του σώματος. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα στην εργασία, την κοινωνική ζωή και την συνολική λειτουργικότητα του ατόμου. Αυτό που διαφοροποιεί την
κατάθλιψη από την κακή διάθεση είναι η μεγάλη ένταση και η μακρά διάρκεια των αρνητικών αισθημάτων καθώς και το εύρος των
συνοδών συμπτωμάτων.

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι ειδικοί κάνουν διάγνωση εξετάζοντας τα “συμπτώματα” και τα “σημεία” που παρουσιάζει το άτομο. Τα συμπτώματα προσδιορίζονται από το άτομο, ενώ τα σημεία αποτελούν ανεξάρτητες παρατηρήσεις που κάνουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος
του και ο ειδικός. Στην πρώτη επαφή με το άτομο, ο ειδικός θα διερευνήσει τα εξής:
- πληροφορίες από την πηγή παραπομπής
- αίτημα θεραπείας
- κύρια ενοχλήματα και προβλήματα
- αναπτυξιακό ιστορικό
- οικογενειακό ψυχιατρικό ιστορικό
- ιατρικό ιστορικό
- ιστορικό χρήσης ουσιών και αλκοόλ
- εξέταση ψυχικών λειτουργιών (εμφάνιση και συμπεριφορά, ομιλία, συγκινησιακή κατάσταση, σκέψη, αντίληψη, αισθητηριακή κατάσταση και γνωστικές λειτουργίες)
Επίσης, ενδέχεται να χορηγήσει κάποια ερωτηματολόγια ή/και να ζητήσει εργαστηριακές εξετάσεις (για τον αποκλεισμό της
πιθανότητας ύπαρξης των συμπτωμάτων λόγω μιας γενικής ιατρικής κατάστασης, όπως π.χ. υποθυρεοειδισμός)
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που έχουν οριστεί ανάμεσα από τους ειδικούς ψυχικής υγείας ως τα κριτήρια που οδηγούν
στη διάγνωση της κατάθλιψης. Σύμφωνα με το DSM-V θα πρέπει να παρουσιάζονται τουλάχιστον πέντε από τα παρακάτω
συμπτώματα-κριτήρια, τουλάχιστον για 15 μέρες συνεχώς και μέσα σε αυτά να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε τουλάχιστον το
ένα από τα δύο πρώτα:
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σκέψεις θανάτου, αυτοκτονία
ή αυτοκτονική συμπεριφορά
μειωμένη
ικανότητα
απόλαυσης και
ενδιαφέροντος

αδικαιολόγητα
αισθήματα
αυτομομφής και
ενοχής

καταθλιπτική διάθεση
απώλεια ενδιαφέροντος και
ευχαρίστησης

απώλεια
αυτοπεποίθησης
και
αυτοεκτίμησης
ψυχοκινητική
διέγερση ή
επιβράδυνση

μειωμένη ενεργητικότητα

αλλαγή στην
όρεξη (μείωση ή
αύξηση)

διαταραχές
ύπνου
μειωμένη ικανότητα
συγκέντρωσης ή
αναποφασιστικότητα

Η διάγνωση του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου τεκμηριώνεται όταν τα υπάρχοντα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελματικό ή σε άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μην αποτελούν αντίδραση πένθους σε μια απώλεια αγαπημένου προσώπου (εκτός και αν επιμένουν περισσότερο από δύο μήνες). Τέλος, θα πρέπει να αποκλεισθούν σωματικές νόσοι (π.χ. υποθυρεοειδισμός) ή η επίδραση
κάποιων ουσιών ή φαρμάκων (π.χ. ουσία κατάχρησης, αντιυπερτασικά) που ενδέχεται να προκαλούν συμπτώματα κατάθλιψης.
Ένας δεύτερος πιο άμεσος τρόπος ανάγνωσης των συμπτωμάτων είναι μέσω του διαχωρισμού τους στις εξής 4 κατηγορίες:
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Η βαρύτητα της νόσου ποικίλλει και κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή (ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων καθώς και τη σοβαρότητα και το εύρος των συνεπειών τους). Στην ήπια κατάθλιψη, τα συμπτώματα δεν είναι περισσότερα από τα μίνιμουμ που απαιτούνται και η έκπτωση της λειτουργικότητας είναι ελάχιστη. Αντίθετα, στη σοβαρή κατάθλιψη, τα
συμπτώματα είναι αρκετά περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την διάγνωση και η έκπτωση της λειτουργικότητας είναι
πολύ έντονη. Μπορεί να εμφανιστεί ένα και μοναδικό επεισόδιο ή η νόσος να μεταπέσει σε χρόνια ή υποτροπιάζουσα μορφή.
Δεν εκδηλώνουν όλοι όσοι πάσχουν από κλινική κατάθλιψη την ίδια κλινική εικόνα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η εξωτερική έκφραση ενός ασθενή με κατάθλιψη δεν είναι πάντα καταθλιπτική. Μπορεί για παράδειγμα το άγχος να υπερκεράσει την
κακή διάθεση και να αποτελεί το κυρίαρχο σύμπτωμα.
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Εικόνα 1 “Όταν είμαι στα κάτω μου, η φίλη μου λέει ότι είναι σαν
να είμαι στον αυτόματο πιλότο”

Εικόνα 2 “Νιώθω σαν κάποιος να πιέζει προς τα κάτω το στήθος
μου με μία στρατιωτική μπότα”

Εικόνα 3 “Εγώ πάντα το παρομοιάζω με την προσπάθεια να τρέξω
πάνω σε ένα λόφο γεμάτο λάσπη και ενώ βλέπω ότι κάνω πρόοδο
ανεβαίνοντας ένα τμήμα κάθε φορά, απλά στο τέλος γλιστράω
πολύ εύκολα κάτω”

Εικόνα 4 “Αισθάνομαι ένα σφίξιμο στο στήθος, σαν κάποιος να
έχει αρπάξει την καρδιά μου και να την κρατά σφιχτά”
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Εικόνα 5 “Η επιθυμία μου να σηκωθώ από τον καναπέ και να
φτιάξω ένα σάντουιτς, είναι παρόμοια με την αναρρίχηση στο
Έβερεστ”

Εικόνα 6 “Οι περισσότεροι από εσάς λέτε ότι αισθάνεστε άσχημα,
βαριά... Είμαι ο μόνος που δεν αισθάνομαι απολύτως τίποτα σε
όλα; Σωματικά και ψυχολογικά. Απλά ένα κενό.”

Εικόνα 7 “Κάθε δράση που απαιτείται, έστω και η ελάχιστη, τη
νιώθω σαν αναρρίχηση μιας ντουζίνας σκαλοπατιών”.

Εικόνα 8 “Πολύ άσχημα, καταστροφικά. Νιώθω σαν να βρίσκομαι
και να κινούμαι μέσα σε ένα σιρόπι και όχι στον αέρα. Αυτό με κάνει
να νιώθω πολύ ασθενέστερη”.
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Στο Παράρτημα, μπορείτε να βρείτε μια περισσότερο διεξοδική περιγραφή των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.
Συχνά η κατάθλιψη παρομοιάζεται με ένα πηγάδι με επίπεδους και σκοτεινούς τοίχους. Το άτομο νιώθει ότι κάθεται στον πάτο
του και δεν μπορεί να διαφύγει.
Η Huffington Post, επέλεξε μερικές καταθέσεις ανθρώπων που παλεύουν με την κατάθλιψη, από τα forum5 του Reddit και
–ανωνύμως- προσπάθησε να απεικονίσει τα συναισθήματα που βιώνουν. Το αποτέλεσμα είναι πολύ κατατοπιστικό για όσους
δεν γνωρίζουν την κατάθλιψη και παρέχει μία ρεαλιστική επίγνωση αυτής της εμπειρίας.

5. http://www.reddit.com/r/depression/comments/1fovdz/how_does_depression_physically_feel_to_you/

Ενδιαφέροντα σκίτσα που απεικονίζουν την κατάθλιψη μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ: http://www.buzzfeed.com/hnigatu/
comics-that-capture-the-frustrations-of-depression#.kcv234kDN και εδώ: http://www.depressioncomix.com/
Τα σκίτσα αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως έναυσμα για συζήτηση στην ομάδα αυτοβοήθειας.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Αν πάσχετε από κατάθλιψη, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι. Η κατάθλιψη είναι η ψυχική διαταραχή που
εμφανίζεται συχνότερα.
Ένα στα δέκα άτομα θα νοσήσει από κατάθλιψη κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του. Από επιδημιολογικές έρευνες υπολογίζεται ότι το 6% περίπου του γενικού πληθυσμού πάσχει από κλινικά διαπιστωμένη κατάθλιψη, δηλαδή περισσότεροι από
350 εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο και 550 χιλιάδες στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα του ΟΗΕ, με βάση το δείκτη βαρύτητας που μετρά τη συνολική επιβάρυνση στην προσωπική επαγγελματική και κοινωνική
ζωή, πέντε από τις δέκα αρρώστιες με τον υψηλότερο δείκτη είναι ψυχικές .
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατάθλιψη κατέχει την 3η θέση, παγκοσμίως από πλευράς θνησιμότητας, αναπηρίας και κοινωνικής δυσλειτουργίας ενώ προβλέπεται ότι το κατά το έτος 2020, θα καταλάβει την 1η θέση, στις
Δυτικές κοινωνίες.
Πολλά ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Αβραάμ Λίνκολν, η Βασίλισσα Βικτώρια και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ έπασχαν από κατάθλιψη. Ο τελευταίος την αποκαλούσε “το μαύρο σκυλί του”.
Το ίδιο ισχύει για πολλούς συγγραφείς, όπως ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Μαρκ Τουέιν, η Σύλβια Πλαθ, ο
Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, ζωγράφους όπως ο Βίνσεντ βαν Γκογκ και συνθέτες όπως ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και ο Τσαϊκόφσκι.
Μπορείτε να δείτε το παρακάτω ενδιαφέρον βίντεο για επώνυμους με διαταραχή διάθεσης - καταθλιπτική ή διπολική διαταραχή: http://www.youtube.com/watch?v=IptYaS5qXKE
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Οι γυναίκες υποφέρουν από κατάθλιψη, σ’ όλες τις χώρες του κόσμου, δύο φορές συχνότερα από τους άνδρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης καταθλιπτικής διαταραχής σε όλη την διάρκεια ζωής του ατόμου (επιπολασμός ζωής) είναι 10%-20% για τις
γυναίκες και 5% - 12% για τους άντρες.
Η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, ωστόσο η μέση ηλικία έναρξης είναι γύρω στα 25. Ενώ είναι δύο
φορές πιο συχνή σε έφηβες και ενήλικες γυναίκες απ’ ότι σε έφηβους και ενήλικους άντρες, είναι το ίδιο συχνή σε αγόρια και
κορίτσια στην προεφηβική ηλικία. Η υψηλότερη συχνότητα και για άντρες και για γυναίκες είναι μεταξύ 25 και 44 ετών, ενώ
ελαττώνεται και για τους δύο μετά τα 65.
Η κατάθλιψη ευθύνεται, περισσότερο από κάθε άλλη νόσο για τις απουσίες από το σχολείο και την εργασία στο ηλικιακό
φάσμα των 15-45 ετών.
Αυτοί που εμφανίζουν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και δεν υποβάλλονται σε θεραπεία έχουν πιθανότητα 50% να εμφανίσουν και δεύτερο επεισόδιο μέσα σε 5 χρόνια. Μετά από 3 καταθλιπτικά επεισόδια το ποσοστό επανεμφάνισης φθάνει το 90%.
Η κατάθλιψη θεραπεύεται σε ένα ποσοστό 80-90% μετά από κατάλληλη θεραπεία. Δυστυχώς όμως, μόνο το 1/3 των
ανθρώπων που υποφέρουν από κατάθλιψη υποβάλλονται σε θεραπεία. Οι άνθρωποι με σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο έχουν
υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας έως και 15%. Η κατάθλιψη είναι η νόσος που, συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη, μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονία. Κάθε 1½ λεπτό της ώρας περίπου ένα άτομο οδηγείται στο θάνατο αυτοκτονώντας, ενώ οι απόπειρες
που δεν καταλήγουν στο θάνατο είναι πολλαπλάσιες.

3. ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένα μόνο είδος κατάθλιψης. Εκτός από την ποικιλομορφία των συμπτωμάτων και της διαφορετικής τους εκδήλωσης σε διαφορετικούς ανθρώπους, το φάσμα της κατάθλιψης περιπλέκεται περισσότερο και από την
ύπαρξη διαφορετικών τύπων κατάθλιψης. Παρακάτω περιγράφονται σύντομα οι βασικοί τύποι κατάθλιψης.
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή
Ο όρος μπορεί επίσης να συναντηθεί ως κλινική κατάθλιψη, μονοπολική κατάθλιψη αλλά και απλά ως κατάθλιψη. Για τη διάγνωσή της απαιτείται τουλάχιστον ένα μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο. Η κατάθλιψη ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων της μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή, ενώ η εκδήλωση νέου καταθλιπτικού επεισοδίου μετά από πλήρη ίαση του προηγούμενου ονομάζεται υποτροπή.

Διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη)
Μερικές φορές η κατάθλιψη εμφανίζεται στα πλαίσια της λεγόμενης διπολικής διαταραχής. Οι ασθενείς με την διαταραχή αυτή
παρουσιάζουν διαστήματα κατάθλιψης (ο ένας πόλος) και διαστήματα της αντίθετης κατάστασης η οποία ονομάζεται μανία, που
μπορεί να την φανταστεί κάποιος σαν παθολογική ευφορία (ο άλλος πόλος). Οι δυο αυτοί κύκλοι εναλλάσσονται αλλά μεταξύ
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τους μεσολαβούν διαστήματα που ο ασθενής είναι φυσιολογικός. Κατά το μανιακό επεισόδιο, το άτομο εμφανίζει πολύ ενέργεια σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, μεγαλύτερη ομιλητικότητα και αυξημένη αυτοεκτίμηση. Μειωμένη κρίση, υπέρμετρη εμπλοκή σε ευχάριστες δραστηριότητες και αδυναμία συγκέντρωσης είναι επίσης συνήθη
συμπτώματα. Τα παραπάνω μπορεί να συντελέσουν σε διάφορα προβλήματα όπως υπερχρέωση, έντονη επιθετικότητα προς
άλλους, άκομψη κοινωνική δραστηριότητα κ.α.

Δυσθυμική διαταραχή (δυσθυμία)
Το βασικό χαρακτηριστικό της δυσθυμικής διαταραχής (αλλιώς δυσθυμία) είναι μία χρόνια καταθλιπτική διάθεση που το άτομο έχει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες μέρες για τουλάχιστον 2 χρόνια.
Είναι μια μακροχρόνια μορφή ήπιας κατάθλιψης που χαρακτηρίζεται από μια επίμονη απαισιόδοξη θεώρηση της ζωής και
καθώς εκτείνεται στον χρόνο δημιουργεί στο άτομο μια αίσθηση ανεπάρκειας. Ο ασθενής με δυσθυμία παρότι μπορεί και ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες, νιώθει πάντα ότι κάτι τον κρατάει από το να μπορεί να νιώσει καλά. Δεν προκαλεί έντονη έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου και οι περίοδοι δυσθυμίας μπορεί να εναλλάσσονται με περιόδους κατά τις
οποίες το άτομο αισθάνεται φυσιολογικά. Η δυσθυμία επηρεάζει την εργασία και την κοινωνική ζωή. Πολλά άτομα απομονώνονται και γίνονται λιγότερα παραγωγικά. Αν έχετε δυσθυμία, διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσετε μείζονα κατάθλιψη.

Επιλόχεια κατάθλιψη
Αλλιώς κατάθλιψη με επιλόχεια έναρξη ή μεταγεννητική κατάθλιψη (Post Partum Depression, PPD). Ονομάζεται η κατάθλιψη
που εμφανίζεται μέσα στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό. Η κατάθλιψη της λοχείας δεν πρέπει να συγχέεται με
την απλή λοχειακή δυσφορία, που εμφανίζεται τις πρώτες μέρες μετά από τον τοκετό με ήπια συμπτώματα (θλίψη, άγχος, ανησυχία, ευσυγκινησία), τα οποία υποχωρούν, χωρίς να ασκηθεί ειδική θεραπευτική παρέμβαση, μέσα σε μια εβδομάδα.
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Εποχική κατάθλιψη
Αλλιώς κατάθλιψη με εποχιακό σχήμα ή εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (Seasonal Affective Disorder, SAD), ή μελαγχολία του χειμώνα. Ο όρος υποδηλώνει οποιαδήποτε καταθλιπτική διαταραχή χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση της σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του έτους κατ’ επανάληψη. Χρησιμοποιείται όμως κυρίως για τις περιόδους κατάθλιψης που
έχουν σχέση με την αλλαγή των εποχών: συνήθως αρχίζει το φθινόπωρο ή το χειμώνα και υποχωρεί την άνοιξη. Για την διάγνωση, χρειάζεται να έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα καταθλιπτικού επεισοδίου για 2 συνεχείς χειμώνες, τα οποία υποχώρησαν οπωσδήποτε την άνοιξη (ή το καλοκαίρι). Τα συμπτώματα είναι γενικά πιο ήπια και συνήθως περιλαμβάνουν: αυξημένη ανάγκη για ύπνο, αυξημένη κατανάλωση υδατανθράκων και/ή σοκολάτας, μειωμένη ενέργεια και κόπωση, απόσυρση από
κοινωνικές δραστηριότητες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ
Ή ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ:
http://www.mazi.org.gr/Κατάθλιψη/Τύποι-κατάθλιψης

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η κατάθλιψη επηρεάζει διαφορετικά άνδρες και γυναίκες. Οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να παρουσιάσουν σωματικά συμπτώματα όπως η αίσθηση κοπώσεως, η απώλεια βάρους και οι διαταραχές στον ύπνο από την στεναχώρια, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και τις υπερβολικές ενοχές που είναι περισσότερο συνηθισμένα στις γυναίκες. Η κατάθλιψη στους άνδρες
εκφράζεται πιο συχνά με έντονη ευερεθιστότητα, και επιθετική διάθεση παρά με ευθιξία και συχνά κλάματα. Γιατί συμβαίνει
αυτό; Στις περισσότερες κοινωνίες του κόσμου θεωρείται ένδειξη αδυναμίας οι άνδρες να εκφράζουν θλιμμένο συναίσθημα. Η εικόνα ενός άνδρα να κλαίει αποτελεί θέμα ταμπού. Σε ψυχολογικό επίπεδο οι άνδρες έχουν την ίδια ανάγκη έκφρασης
συναισθήματος με τις γυναίκες και η επικράτηση του στερεότυπου που θέλει τον άνδρα δυνατό και προστάτη από τα παλαιότερα χρόνια ίσως λειτουργεί κατασταλτικά για όσους νοσούν. Άσχημο αντίκτυπο της άδικης αυτής μεταχείρισης είναι οι άνδρες
να αναζητούν επαγγελματική βοήθεια πιο σπάνια από τις γυναίκες και να καταπολεμούν συχνότερα την ασθένεια με αλκοόλ
και ναρκωτικά τα οποία είναι πιθανό να έχουν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Οι άνδρες αυτοκτονούν 3 φορές πιο
συχνά από ότι οι γυναίκες. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας 4 φορές συχνότερα από ότι οι άνδρες.

5. ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Η συζήτηση για την κατάθλιψη συνοδεύεται κάποιες φορές από ορισμένες ανακρίβειες και παρερμηνείες σχετικά με την
φύση της, τους τρόπους αντιμετώπισής της, αλλά και τα άτομα που νοσούν από αυτήν. Η επικράτηση λανθασμένων απόψεων στη κοινή γνώμη συνεισφέρει στον στιγματισμό της ασθένειας και ίσως εξηγεί εν μέρει το δεδομένο ότι μονάχα 1 στους
4 πάσχοντες από ψυχική διαταραχή λαμβάνει επαρκή θεραπεία στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης ενημέρωσης
πάνω στο θέμα παρατίθενται μερικοί από τους επικρατέστερους μύθους πάνω στην κατάθλιψη αλλά και η επιστημονική τους
πραγματικότητα.
Μύθος: Η κατάθλιψη δεν αποτελεί μια πραγματική ασθένεια και για αυτό δεν μπορεί να θεραπευτεί.
Πραγματικότητα: Η κατάθλιψη είναι ασθένεια σύμφωνα με την παγκόσμια ιατρική και ψυχιατρική επιστημονική κοινότητα, η
οποία προκαλεί αλλαγές τόσο στις ψυχικές όσο και στις σωματικές λειτουργίες του ατόμου. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κατάθλιψη αποτελεί την 3η συχνότερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως και μια από τις κύριες
αιτίες απώλειας ετών ζωής λόγω δυσλειτουργίας ή πρόωρου θανάτου. Επίσης, η κατάθλιψη έχει πολύ υψηλό ποσοστό αποθεραπείας, στις περιπτώσεις που το άτομο αναζητεί θεραπεία.
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Μύθος: Η κατάθλιψη σημαίνει να νιώθει κανείς δυστυχία.
Πραγματικότητα: Η κατάθλιψη είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη δυστυχία ή την ύπαρξη δυσάρεστων συναισθημάτων. Οι
άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη νιώθουν επιπλέον υπερβολική απαισιοδοξία για το μέλλον, απουσία ελπίδας ότι
αυτό που νιώθουν θα αλλάξει και έντονες ενοχές.
Μύθος: Η κατάθλιψη δεν είναι μια συχνή πάθηση και δεν πρόκειται να συμβεί σε μένα.
Πραγματικότητα: Η επικράτηση της κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό ανέβηκε από το 3,3% του 2008 στο 6,8% το 2009
και στο 8.2% το 2011. Η τελευταία έρευνα του ΕΠΙΨΥ τον Μάιο του 2013 τοποθέτησε το ποσοστό στο 12,3%. Η κατάθλιψη μπορεί να συμβεί στον καθένα.
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Μύθος: Κατάθλιψη παθαίνουν όσοι είναι αδύναμοι, ηττοπαθείς και ηλικιωμένοι. Ένα άτομο με ισχυρό χαρακτήρα, νέο και δυναμικό, είτε δεν παθαίνει κατάθλιψη είτε την ξεπερνά από μόνο του.
Πραγματικότητα: Η εκδήλωση και η θεραπεία της κατάθλιψης δεν εξαρτάται από την παρουσία ισχυρής θέλησης στο άτομο,
το φύλο ή την εθνικότητα. Η θετική σκέψη ή μια συνολικά δυνατή προσωπικότητα δεν επαρκούν. Η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας αποτελεί πράξη ώριμης σκέψης.
Μύθος: Η κατάθλιψη αποτελεί μια σωματική, ιατρική αρρώστια με κύρια θεραπεία τη λήψη φαρμάκων.
Πραγματικότητα: Η κατάθλιψη αν και συχνά απλοποιείται ως αποκλειστικά ιατρική νόσος, δεν αποτελεί- σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά επιστημονικά δεδομένα- απλά μια ιατρική κατάσταση, όπως για παράδειγμα ο διαβήτης. Αποτελεί μια σύνθετη ψυχική διαταραχή πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Η αποκλειστική αντιμετώπιση μέσω φαρμακοθεραπείας είναι πολύ πιθανό να αποτύχει αν δεν συνοδεύεται από αλλαγή στους ψυχολογικούς μηχανισμούς και τον τρόπο ζωής που προκαλούν και διατηρούν την καταθλιπτική ασθένεια και συμπτωματολογία.
Μύθος: Όλες οι καταθλίψεις είναι ίδιες.
Πραγματικότητα: Τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να είναι παρόμοια σε πολλούς ανθρώπους, όμως το προσωπικό βίωμα του κάθε ατόμου μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό.
Μύθος: Η κατάθλιψη μπορεί να ξεπεραστεί αρκεί το άτομο να κάνει περισσότερες θετικές σκέψεις.
Πραγματικότητα: Η κατάθλιψη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας, την οποία κανείς δεν παθαίνει επειδή απλά είναι
απαισιόδοξος. Η κατάθλιψη προκαλείται με την ταυτόχρονη επίδραση βιολογικών, γενετικών, περιβαλλοντικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων και ένας εκβιασμένος πιο θετικός τρόπος σκέψης δεν επαρκεί.
Μύθος: Η ψυχοθεραπεία ένα ένα (ακριβό) είδος εξάρτησης το οποίο δεν βοηθάει πραγματικά το άτομο να σταθεί
στα πόδια του.
Πραγματικότητα: Η σωστή ψυχοθεραπεία έχει σκοπό να παρέχει στον θεραπευόμενο τα μέσα για να αντιμετωπίζει μόνος του
τις δυσκολίες της ζωής και να παίρνει τις καλύτερες δυνατόν αποφάσεις για τον ίδιο και τις ανάγκες του. Παράλληλα η ψυχοθεραπεία δεν είναι απαραίτητο να διαρκέσει χρόνια και όπως και στο εξωτερικό έτσι και στην Ελλάδα ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές παρέχουν κλίμακες χρεώσεων για να διευκολύνουν όσους θέλουν να βοηθηθούν (λ.χ νέοι άνθρωποι, άνεργοι).
Μύθος: Η κατάθλιψη είναι κληρονομική.
Πραγματικότητα: Η κατάθλιψη μπορεί να εξηγείται έως ένα σημείο με γενετικούς παράγοντες. Δεν αποτελεί όμως μια ασθένεια η οποία είναι προδιατεθειμένη να εκδηλωθεί σε κάποιον ο οποίος έχει κάποιον συγγενή με κατάθλιψη χωρίς την παράλληλη εμφάνιση κάποιων άλλων ενισχυτικών παραγόντων.
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Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Η κατάθλιψη, όπως και όλες οι ψυχικές ασθένειες δεν έχει μία και μοναδική αιτία εκδήλωσης. Η επιστημονική μελέτη των αιτιών της δεν έχει καταλήξει σε μια ή δύο απόλυτες απαντήσεις αλλά έχει επισημάνει μια σειρά από παράγοντες ευαλωτότητας
και επικινδυνότητας εκδήλωσης κατάθλιψης. Όπως και για κάθε πολύπλοκη διαταραχή είτε οργανική είτε ψυχιατρική, ο σύγχρονος επιστημονικός τρόπος σκέψης υποστηρίζει την έννοια της αλληλεπίδρασης μεταξύ α) της εξωτερικής πραγματικότητας (του κόσμου στον οποίο ζούμε), β) του τρόπου με τον οποίο σκεπτόμαστε και νοηματοδοτούμε τα πράγματα
και γ) του σώματος μας. Έτσι, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κατάθλιψη δεν οφείλεται σε έναν και μόνο κάθε φορά παράγοντα αλλά σε ένα συνδυασμό παραγόντων: στην αλληλεπίδραση οργανικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

Πηγή:
Hickie et al. Educational Health Solutions,
2000.

Α. Νευροβιολογικοί παράγοντες
1. Γενετικοί παράγοντες
Έρευνες έχουν δείξει πως ένα άτομο με συγγενή πρώτου βαθμού με κατάθλιψη έχει περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης
κατάθλιψης κατά 1,5%-3% από άτομα του γενικού πληθυσμού υποδεικνύοντας ότι μια βιολογική ευαισθησία μπορεί να κληρονομηθεί από το γενεαλογικό δέντρο. Το πιο αποδεκτό μοντέλο σήμερα είναι ότι διάφορα γονίδια μεταβιβάζουν χαρακτηριστικά που αυξάνουν την ευαλωτότητα στη νόσο καθιστώντας πιο εύκολη την εκδήλωση της όταν επιδράσουν και άλλοι παράγοντες. Σε καμία περίπτωση δεν έχει ανακαλυφθεί κάποιο γονίδιο που να προκαλεί κατάθλιψη κατά αποκλειστικότητα και στη
παρούσα φάση φαίνεται μάλλον απίθανο να ανακαλυφθεί ένα τέτοιο γονίδιο. Το πιο πιθανό είναι να εμπλέκονται περισσότερο από ένα γονίδια.
2. Βιολογικοί παράγοντες
Ορισμένες οργανικές ασθένειες (π.χ νόσος Parkinson, διαβήτης, καρκίνος, χρόνιος πόνος, υποθυρεοειδισμός, χαμηλά επίπεδα
σακχάρου στο αίμα, στεφανιαία νόσος), φάρμακα (π.χ κορτιζόνη, αντιυπερτασιακά) ή ουσίες (αλκοόλ, ναρκωτικά) μπορούν να
υποβοηθήσουν ή ακόμα και να προκαλέσουν κατάθλιψη. Στις σωματικές ασθένειες πολλές φορές το σοκ της προσβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αυτοπεποίθησης και σε μια ιδιαίτερα βίαιη συνειδητοποίηση θνητότητας. Μάλιστα ορισμένες
από αυτές επηρεάζουν την εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα του σώματος και εντείνουν μια αίσθηση απελπισίας και ανημπο-
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ριάς. Το κοινό σημείο των καταστάσεων αυτών είναι ότι δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και επηρεάζουν τη λειτουργία
των περιοχών του εγκεφάλου που ρυθμίζουν το συναίσθημα. Συνοπτικά, τα σωματικά νοσήματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν
συμπτώματα κατάθλιψης μέσω 2 μηχανισμών: α) η καταθλιπτική διάθεση παρουσιάζεται σαν απάντηση στο στρες του να έχει
κανείς μια γενική ιατρική κατάσταση και β) η καταθλιπτική διάθεση οφείλεται στα άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα της ιατρικής κατάστασης. Με άλλα λόγια, η ιατρική κατάσταση είναι η αιτία των συμπτωμάτων μέσα από κάποιο φυσιολογικό μηχανισμό.
Στους βιολογικούς παράγοντες, ανήκουν και οι νευροενδοκρινικοί παράγοντες, δηλαδή οι ορμονικές μεταβολές. Η σχέση
ορμονών και κατάθλιψης έχει επισημανθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η αύξηση ή μείωση συγκεκριμένων ορμονών μπορεί να επηρεάσει τη φυσική χημεία του εγκεφάλου και να οδηγήσει στην κατάθλιψη. Η έρευνα εστιάζεται
στις γεννητικές ορμόνες (οιστρογόνα, τεστοστερόνη) αλλά και στις ορμόνες του στρες (κορτιζόλη και άλλες).

Χημικές αλλαγές στον εγκέφαλο
Καθώς τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λειτουργούν επηρεάζοντας την χημεία του εγκεφάλου αρκετοί άνθρωποι συμπεραίνουν λανθασμένα πως η κατάθλιψη προκαλείται από αλλαγές στον εγκέφαλο. Η πιο διαδεδομένη έκφραση που περιγράφει τη κατάσταση αυτή και χρησιμοποιείται από ορισμένους ψυχιάτρους είναι αυτή της «χημικής ανισορροπίας». Η επιστημονική πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο απλή, καθώς δεν έχει καταστεί ακόμα γνωστό αν οι αλλαγές αυτές στον
εγκέφαλο προκαλούν την κατάθλιψη ή αν προκαλούνται από την ίδια τη κατάθλιψη. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα τεστ
που χρησιμοποιούνται στην μελέτη της κατάθλιψης αλλά δεν είναι πολύ ακριβή και δεν εμφανίζουν πάντα σταθερά αποτελέσματα μεταξύ τους. Αυτά τα τεστ δεν χρησιμοποιούνται για διάγνωση.

Β. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
1. Παιδική ηλικία
Συσχέτιση εμφανίζει η κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή με τραυματικά γεγονότα κατά την παιδική ηλικία όπως: η «ψυχρή» και
σκληρή ανατροφή, η σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, η απώλεια γονέα, η έλλειψη στοργής, γονείς που χρησιμοποιούσαν το αίσθημα ντροπής ως μέσο ανατροφής, γονείς που έδειχναν ανοιχτά τη προτίμησή τους σε άλλα αδέρφια, γονείς επικριτικοί και ιδιαιτέρως απαιτητικοί ως προς τις επιδόσεις, αλκοολικοί γονείς.
Ένα μέρος της σύνδεσης εξηγείται με τον τρόπο που αντιδρά το ανθρώπινο σώμα στον κίνδυνο και το στρες: όταν αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό ή φανταστικό κίνδυνο, στο σώμα μας παράγονται ορμόνες που το οδηγούν να μπει σε διαδικασία
μεγάλης έντασης προκειμένου να “ξυπνήσει” και να αντεπεξέλθει στον κίνδυνο. Αυτές οι αλλαγές στην έκκριση των ορμονών,
ειδικά όταν είναι μακροχρόνιες, επηρεάζουν την δραστηριότητα του εγκεφάλου. Από την άλλη μεριά, η αντιμετώπιση του στρες
είναι μια ικανότητα που μαθαίνεται μέσα από τις εμπειρίες ήδη από την παιδική ηλικία. Όταν ένα παιδί δεν έχει μάθει πώς να
αντιμετωπίζει τα προβλήματα με υγιείς και αποτελεσματικούς τρόπους, τότε ίσως να είναι λιγότερο ικανό να αντιμετωπίσει
επιτυχημένα το στρες ως ενήλικας.
2. Γεγονότα και καταστάσεις στην ενήλικη ζωή
Σημαντικές αλλαγές στη ζωή ενός ατόμου μπορούν να πυροδοτήσουν συμπτώματα κατάθλιψης. Στρεσογόνα γεγονότα όπως ένα
διαζύγιο, η οικονομική δυσχέρεια, η απώλεια εργασίας και η παρατεταμένη ανεργία, μια ερωτική απογοήτευση, ο θάνατος κάποιου
κοντινού προσώπου, ή μια σωματική/σεξουαλική επίθεση συνδέονται στενά με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Αποτελούν δύσκολες καταστάσεις οι οποίες στοιχίζουν σε συναισθηματικό, συμβολικό και υλικό επίπεδο που το άτομο δεν ξέρει πως
να διαχειριστεί. Επίσης, χρόνιες ψυχοπιεστικές καταστάσεις που αποτυπώνουν δυσαρμονία στις σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα
(όπως συγκρουσιακή προσωπική σχέση ή αγχώδες εργασιακό περιβάλλον) μπορούν να συμβάλλουν στην εκδήλωση κατάθλιψης.
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Η μοναξιά είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας επικινδυνότητας εμφάνισης κατάθλιψης. Η έλλειψη δυνατότητας
έκφρασης συναισθήματος οδηγεί στην ολοένα και πιο αφόρητη συσσώρευση ποικίλων συναισθημάτων όπως η αδικία, η απελπισία, η απογοήτευση κ.α. Ορισμένες επιφανειακές τυπικές σχέσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την σημαντικότητα μιας
αληθινής επαφής με ένα άτομο που παρέχει αποδοχή, κατανόηση και υποστήριξη.
Γ. Στοιχεία προσωπικότητας
Κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως είναι η αγχώδης αντιμετώπιση καταστάσεων, η τελειομανία, η χαμηλή αυτοπεποίθηση/αυτοεκτίμηση, και η απαισιόδοξη στάση ζωής μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην εκδήλωση καταθλιπτικών τάσεων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν συνήθως στάσεις ζωής που έχει καλλιεργήσει ένα άτομο και χρησιμοποιεί καθημερινώς. Η
απαισιόδοξη θεώρηση των πραγμάτων δεν αποτελεί φυσικά από μόνη της παθολογία. Ενίοτε, όμως, τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με κάποιους από τους υπόλοιπους παράγοντες, μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση και διατήρηση της κατάθλιψης.

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η κατάθλιψη αποτελεί μια κατάσταση που θεραπεύεται με επιτυχία σε ποσοστό ακόμα και 90% των περιπτώσεων, αρκεί να
συνδυαστούν και να λειτουργήσουν με συνέργεια και συμπληρωματικότητα μια σειρά από ψυχιατρικές, ψυχοθεραπευτικές και
υποστηρικτικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Η θεραπεία της αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Δεν υπάρχουν όμως
«μαγικές» ή αστραπιαίες λύσεις και η ανάρρωση απαιτεί χρόνο, κόπο και αφοσίωση.
1. Ψυχοθεραπεία
Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα της κατάθλιψης τείνουν να επιδεινώνονται ή να επιμένουν καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για το άτομο να διαχειριστεί μόνο του την ασθένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η βοήθεια από έναν έμπειρο
και εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ψυχοθεραπειών. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότερες σχολές - προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας1:
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy)
Η CBT αποτελεί μια δομημένη μορφή ψυχοθεραπείας σχετικά μικρής διάρκειας που σκοπό έχει να μάθει πως ο τρόπος σκέψης του
ατόμου (γνωσία) και ο τρόπος δράσης (συμπεριφορά) επηρεάζουν τον τρόπο που αισθάνεται. Δίνεται λοιπόν έμφαση στην τροποποίηση βαθιά ριζωμένων δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών σε μια περισσότερο χρήσιμη, ρεαλιστική και θετική εκδοχή τους.
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία
Ονομάζεται αλλιώς και ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπεία, είναι συνήθως μακροχρόνια και θεωρείται πιο αποτελεσματική
για ανθρώπους με προβλήματα προσωπικότητας ή ήπιες μορφές κατάθλιψης που χρονίζουν. Επιδιώκει τη βαθύτερη συνειδητοποίηση των επιθυμιών, των αναγκών και των σκέψεων του ατόμου, που επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις και τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Στοχεύει στην επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων που εμποδίζουν το άτομο να εκπληρώσει τους προσωπικούς του στόχους.
Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία
Η Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια συνεκτική μορφή ψυχοθεραπείας που εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετω-

1. “Ψυχοθεραπεία είναι μορφή θεραπείας των ψυχικών διαταραχών στην οποία ένα εκπαιδευμένο άτομο εγκαθιστά μια συμφωνία
συνεργασίας με τον ασθενή και μέσα από μια καθορισμένη θεραπευτική επικοινωνία – λεκτική και μη λεκτική – επιχειρεί να
ανακουφίσει την ψυχική διαταραχή, να αντιστρέψει ή να μεταβάλει τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά και να ενθαρρύνει την
πρόοδο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας” (Μάνος, 1997)
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πίζει το άτομο στις προσωπικές του σχέσεις και τις ικανότητες που χρειάζεται για να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Είναι σχεδιασμένη να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν μοτίβα στις σχέσεις τους που τα κάνουν περισσότερο ευάλωτα σε καταθλιπτικές εκδηλώσεις και να μάθουν νέους τρόπους να συναναστρέφονται επιτυχημένα με άλλους.
Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι βραχεία ή μακροχρόνια. Σκοπός της είναι το άτομο να λάβει την υποστήριξη που
χρειάζεται από την ομάδα και εξερευνήσει το πρόβλημά του μαζί με αυτή. Ενθαρρύνεται να μιλήσει για όσα τον απασχολούν,
τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους και να εκφράσει τα συναισθήματά του. Μέσα από το προσωπικό του άνοιγμα αλλά και την ακρόαση των υπολοίπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα καθίσταται δυνατή η αλλαγή προς
το καλύτερο.
Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία
H Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία εξασκείται από κάποιον που είναι εκπαιδευμένος να ακούει με ενσυναίσθηση και άνευ
όρων αποδοχή. Μέσα από την συζήτηση βοηθάει τον θεραπευόμενο να σκεφτεί νέους τρόπους αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων. Η αβίαστη έκφραση συναισθημάτων βοηθάει τον θεραπευόμενο να κοιτάξει πιο ψύχραιμα την ζωή του και
να λάβει από μόνος του κάποιες αποφάσεις αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει

2. Φαρμακοθεραπεία: Τα αντικαταθλιπτικά
Υπάρχουν διάφορα είδη αντικαταθλιπτικών τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Τα περισσότερα από αυτά
λειτουργούν επαναφέροντας την ισορροπία των νευροδιαβιβαστών (χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά την επικοινωνία κυττάρων) στον εγκέφαλο. Ασκούν επίδραση στη σεροτονίνη ή/και στη νοραδρεναλίνη ενώ άλλα επιδρούν στη ντοπαμίνη. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι νευροδιαβιβαστές αυτοί συμμετέχουν στη διαμόρφωση της διάθεσης αλλά δεν
είναι ακόμα γνωστό με ποιόν τρόπο συγκεκριμένα συμβαίνει αυτό. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λοιπόν δεν θεραπεύουν ακριβώς την κατάθλιψη αλλά βοηθούν το άτομο να αισθανθεί καλύτερα ελαττώνοντας κάποια καταθλιπτικά συμπτώματα. Έπειτα το άτομο μπορεί να λάβει πιο εύκολα δράση σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούν ή επιδεινώνουν την κατάθλιψή του.
Πως λειτουργούν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα;
Για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας ή σκέψης μπορεί να απαιτείται να επικοινωνήσουν εκατοντάδες νευρικά κύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου χωρίζονται μεταξύ τους από ένα μικρό χώρο, την “σύναψη”, δεν έχουν δηλαδή άμεση επαφή το ένα με το άλλο. Για να μεταφέρουν μηνύματα από το ένα στο άλλο, τα νευρικά κύτταρα απελευθερώνουν χημικές ουσίες που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές. Οι νευροδιαβιβαστές αφήνουν το ένα νευρικό κύτταρο, διασχίζουν τον χώρο
της σύναψης και φθάνουν στο επόμενο κύτταρο στο οποίο προσκολλώνται στους ειδικούς υποδοχείς (θέσεις) που μπορούν
να προσλάβουν αυτές τις χημικές ουσίες και να ανταποκριθούν. Το μήνυμα μεταφέρεται μόνο όταν υπάρχει αρκετός νευροδιαβιβαστής στην σύναψη. Μετά την απελευθέρωση τους, οι νευροδιαβιβαστές διασπώνται ή επαναπορροφώνται από τα νευρικά κύτταρα που τους απελευθέρωσαν.
Μελέτες έχουν δείξει ότι κάποιοι σημαντικοί νευροδιαβιβαστές (σεροτονίνη, ντοπαμίνη, νοραδρεναλίνη) υπολείπονται στην
κατάθλιψη: τα επίπεδα τους είναι χαμηλά στις συνάψεις και αυτό οδηγεί σε λανθασμένη εγκεφαλική επικοινωνία και μεταφορά μηνυμάτων.
Τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν την διαδικασία με τους εξής τρόπους:
- Αυξάνοντας την ποσότητα του νευροδιαβιβαστή που παράγεται
- Εμποδίζοντας την διάσπαση των νευροδιαβιβαστών
- Αναστέλλοντας την επαναρρόφηση (ή επαναπρόσληψη) των νευροδιαβιβαστών της σύναψης από τα νευρικά κύτταρα.
Τα αντικαταθλιπτικά επαναφέρουν τα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών στις εγκεφαλικές νευρικές συνάψεις. Με την πάροδο του χρόνου, ο οργανισμός διορθώνει τα ελλείμματα του και τα αντικαταθλιπτικά δεν χρειάζονται πλέον (στις περισσότερες περιπτώσεις).
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Διάρκεια λήψης αντικαταθλιπτικών φαρμάκων
Αν και είναι πιθανή κάποια βελτίωση από τις πρώτες εβδομάδες λήψης, κατά βάση τα αντικαταθλιπτικά χρειάζονται 3 με 4
εβδομάδες για να εκδηλώσουν το πλήρες θεραπευτικό τους αποτέλεσμα. Καθότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν προκαλούν
εξάρτηση οι ειδικοί συμβουλεύουν τη λήψη των φαρμάκων για τουλάχιστον 6-9 μήνες. Η έρευνα δείχνει πως η διάρκεια αυτή
αυξάνει την ποιότητα της αποκατάστασης και μειώνει τις πιθανότητες υποτροπής. Η συνήθεια να σταματάει κάποιος τα αντικαταθλιπτικά μόλις νιώσει καλύτερα είναι λανθασμένη και ανεύθυνη. Μάλιστα όταν η παύση λήψης αντικαταθλιπτικών συστήνεται από τον επιβλέποντα ψυχίατρο αυτή γίνεται σταδιακά για να δοθεί στον οργανισμό ο απαραίτητος χρόνος να προσαρμοστεί. Παρά τη σταδιακή παύση κάποιες φορές ενδέχεται να παρουσιαστούν συμπτώματα διακοπής (βλ. πίνακα). Η εξέλιξη αυτή
πρέπει να συζητηθεί με τον ψυχίατρο και ίσως χρειαστεί η παύση να γίνει με πιο αργούς ρυθμούς.
Συμπτώματα διακοπής αντικαταθλιπτικών: Μπορούν να εμφανιστούν αν μειωθεί η δόση, αν παραλειφθούν δόσεις ή
κυρίως αν διακοπεί απότομα η λήψη του φαρμάκου. Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως ήπια και υποχωρούν έπειτα από
μερικές μέρες, μπορεί όμως να είναι και σοβαρότερα. Πιθανά τέτοια συμπτώματα είναι: ζάλη, άγχος, αίσθηση ηλεκτρικών
εκκενώσεων (ηλεκτροσόκ), συμπτώματα γρίπης (ρίγη, πόνοι στους μύες, πονοκέφαλος), ναυτία, διάρροια, μεταπτώσεις
της διάθεσης, ξεσπάσματα κλάματος, προβλήματα στον ύπνο (αϋπνία, υπερβολικός αριθμός ονείρων).

Χρήσιμες οδηγίες κατά τη λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων
• Η υποτροπή της κατάθλιψης έχει συχνά σχέση με ασυνεπή λήψη των φαρμάκων. Η πρώιμη διακοπή της αγωγής, η μη συστηματική λήψη των φαρμάκων και η αυθαίρετη αλλαγή της προτεινόμενης καθημερινής δόσης μπορούν να έχουν ποικίλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακολουθούνται οι οδηγίες του θεραπευτικού πλάνου που συνέστησε ο
θεράπων ψυχίατρος και να συζητιούνται μαζί του οποιεσδήποτε πιθανές τροποποιήσεις.
• Αν παίρνετε άλλα φάρμακα ή φυτικά σκευάσματα, είναι σημαντικό να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν είναι ασφαλής η λήψη τους
μαζί με τα αντικαταθλιπτικά για να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπιδράσεις. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό σας για άλλες οργανικές παθήσεις ή ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων ώστε να επιλέξει το πιο κατάλληλο φάρμακο.
• Να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών παράλληλα με την λήψη αντικαταθλιπτικών καθώς οι
αντιδράσεις με το αλκοόλ ισοδυναμούν είτε με σοβαρές παρενέργειες είτε με μειωμένη θεραπευτική ικανότητα των φαρμάκων. Ο θεράπων ψυχίατρος πρέπει να είναι ενήμερος σε περίπτωση που πίνετε συστηματικά.
• Αν παραλείψατε να λάβετε μια δόση στην συνηθισμένη της ώρα αλλά την θυμηθείτε μέσα στις επόμενες 1-2 ώρες, πάρτε την
αμέσως. Αν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απλώς παραλείψτε την χαμένη δόση ή ζητήστε την συμβουλή του
γιατρού σας. Πάρτε την επόμενη δόση στην σωστή της ώρα και μην προσπαθήσετε να αντισταθμίσετε την απώλεια με παίρνοντας μεγαλύτερη δόση. Αν δεν πάρετε κάποιες δόσεις, ενδέχεται να παρουσιάσετε συμπτώματα “διακοπής” (βλ. πίνακα)
Πιθανές παρενέργειες
Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και τα αντικαταθλιπτικά δεν αποτελούν εξαίρεση. Οι παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών είναι σχετικά ήπιες και σταματάνε λίγες μέρες μετά την παύση λήψης του φαρμάκου. Ο επιβλέπων ψυχίατρος πρέπει πάντα
να είναι ενήμερος των πιθανών παρενεργειών καθώς μπορεί να λάβει αντίστοιχες δράσεις εξάλειψης τους.
Μερικές από τις πιο συνηθισμένες παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών είναι οι εξής:
-ξηροστομία (βοηθούν η αυξημένη κατανάλωση νερού, η μάσηση τσίχλας χωρίς ζάχαρη, το συχνό πλύσιμο των δοντιών)
-διαταραχές του γαστρεντερικού (βοηθά η κατανάλωση ακατέργαστων δημητριακών, φρούτων και λαχανικών)
- αίσθημα ζάλης (συνιστάται η σταδιακή ανύψωση από το κρεβάτι ή την καρέκλα)
- θολή όραση
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- ελαφρά υπνηλία (κατασταλτικά καταθλιπτικά: συνίσταται η λήψη του φαρμάκου πριν τον ύπνο) ή αντίθετα διέγερση (διεγερτικά αντικαταθλιπτικά: συνίσταται η λήψη του φαρμάκου το πρωί).
Συνολικά οι πιο συχνές παρενέργειες είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ: http://www.mazi.org.gr/Κατάθλιψη/Φαρμακευτική-αγωγή

Διαδεδομένοι μύθοι για τα αντικαταθλιπτικά:
Μύθος: Τα αντικαταθλιπτικά είναι εθιστικά «ψυχοφάρμακα», αλλάζουν την προσωπικότητα του ατόμου και του
προσφέρουν ψεύτικη χαρά.
Πραγματικότητα: Η σύγχρονη γενιά αντικαταθλιπτικών χαπιών δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία περίπτωση να προκαλεί εθισμό και σίγουρα δεν παρεμβαίνει στην προσωπικότητα του ατόμου, η οποία δεν αποτελεί τομέα προς παρέμβαση. Μάλιστα
όσοι ξεκινούν αντικαταθλιπτικά συνήθως αναφέρουν πως αισθάνονται ο εαυτός τους και πάλι και όχι σαν «άλλος άνθρωπος». Παράλληλα δεν είναι σχεδιασμένα να παρέχουν ψεύτικη χαρά αλλά να μειώσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Το άτομο μπορεί στη συνέχεια (αφού έχει βελτιωθεί το επίπεδο ενεργητικότητας και η διάθεση) να κάνει αλλαγές στον τρόπο της
ζωής του, στις σχέσεις και στις σκέψεις του που συνέβαλαν στην εκδήλωση της κατάθλιψης και με αυτό τον τρόπο να μειώσει τις πιθανότητες υποτροπής.
Μύθος: Μόλις νιώσω καλύτερα, μπορώ να σταματήσω να παίρνω τα αντικαταθλιπτικά.
Πραγματικότητα: Όπως συμβαίνει και με την αντιβίωση (που πρέπει να συνεχίσετε να την παίρνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, ακόμη κι αν έχετε νιώσει καλύτερα νωρίτερα), πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε τα αντικαταθλιπτικά ακόμα κι
αφού νιώσετε καλύτερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
Μύθος: Αν αρχίσω να παίρνω αντικαταθλιπτικά, θα πρέπει να τα παίρνω για το υπόλοιπο της ζωής μου.
Πραγματικότητα: Οι περισσότεροι άνθρωποι που παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρέπει να τα λαμβάνουν συνεχώς για
6-9 μήνες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα για μια ζωή. Τις περισσότερες φορές, ο γιατρός σας θα σας καθοδηγήσει σύντομα στη σταδιακή διακοπή της λήψης των φαρμάκων.
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Μύθος: Τα αντικαταθλιπτικά σας βοηθούν να ξεχάσετε τα προβλήματα σας, όχι όμως και να τα αντιμετωπίσετε.
Πραγματικότητα: Τα αντικαταθλιπτικά δεν μπορούν να σας κάνουν να ξεχάσετε τα προβλήματα σας αλλά μπορούν να σας βοηθήσουν να είστε σε θέση να ασχοληθείτε μαζί τους. Η κατάθλιψη μπορεί να διαστρεβλώσει την αντίληψη σας για τα προβλήματα σας και να σας εξαντλήσει, αποστερώντας σας από την απαραίτητη ενέργεια για την αντιμετώπιση δύσκολων θεμάτων.
Πολλοί θεραπευτές αναφέρουν ότι όταν οι ασθενείς τους παίρνουν αντικαταθλιπτικά, αυτό τους βοηθά να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο στην θεραπεία τους.
!! Όσο αποτελεσματικά κι αν είναι, τα αντικαταθλιπτικά δεν μπορούν να σας προστατεύσουν από τις μεταπτώσεις και τις
αντιξοότητες της ζωής. Μειώνοντας τα συμπτώματα της κατάθλιψης, σας επαναφέρουν στο σημείο που βρισκόσασταν
πριν την εκδήλωση της: εξακολουθείτε να είστε ευάλωτοι στους έντονα στρεσογόνους παράγοντες (απόλυση, ασθένεια,
θάνατος αγαπημένου προσώπου κλπ).

Πώς να αποφύγω την ακατάλληλη ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία;
Ο χώρος της ψυχικής υγείας όπως και οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματικός χώρος διαθέτει και ορισμένους κακούς επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες αυτοί δεν σέβονται επαρκώς το άτομο που έχουν απέναντι τους με αποτέλεσμα να μην το βοηθούν τελικά να πάει μπροστά ή ακόμα και να του προκαλούν κακό. Μερικά πολύ βασικά στοιχεία της φροντίδας της ψυχικής
υγείας είναι τα εξής:
1. Η ψυχοθεραπεία για ηθικούς και δεοντολογικούς λόγους δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε δημόσιο χώρο όπως μια καφετέρια.
2. Ο ειδικός οφείλει να έχει μια ανθρώπινη και συμπονετική στάση απέναντι σας και να σας κάνει να αισθάνεστε άνετα μαζί του.
Στη περίπτωση που δεν αισθάνεστε καλά με τον ειδικό και δεν νιώθετε να ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς, μην διστάσετε να αναθεωρήσετε τις επιλογές σας.
3. Ο ειδικός δεν πρέπει να μοιράζεται μαζί σας λεπτομέρειες για τις προσωπικές ζωές άλλων ασθενών του παρά μόνον διατηρώντας την ανωνυμία τους.
4. Η διάγνωση της ψυχικής ασθένειας δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά. Είναι μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη διαδικασία κατά
την οποία πρέπει να εξεταστούν μια σειρά από παράγοντες.
5. Ο ειδικός δεν πρέπει να απαιτεί από εσάς να τον εμπιστεύεστε τυφλά. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από την καλή συνεργασία.
6. Ο ψυχίατρος δεν πρέπει να έχει την απαίτηση από εσάς να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του μόνο και μόνο επειδή είναι ο
ειδικός. Είναι σημαντικό να συμμετέχετε ενεργά στην διαδικασία και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η γνώμη σας.
6. Ο ψυχοθεραπευτής δεν πρέπει να σας δίνει άμεσες οδηγίες που μοιάζουν με διαταγές.
7. Ο ειδικός οφείλει να σας δείξει τα διαπιστευτήρια των σπουδών του σε περίπτωση που το ζητήσετε.
8. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε μια κατάσταση η οποία φαίνεται να βρίσκεται εκτός του χώρου εξειδίκευσης του ειδικού, τότε ο ειδικός οφείλει να σας παραπέμψει σε κάποιον περισσότερο κατάλληλο.
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Γ. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

“Να ποια είναι τα πράγματα που ξέρω πως είναι σωτήρια: να έχεις ένα καλό γιατρό έτοιμο να σε
ακούσει, να ξέρεις καλά τις ιδιαιτερότητες σου, να φροντίζεις να κοιμάσαι και να τρως κανονικά όσο
φρικτό κι αν φαίνεται αυτό το καθήκον, να αποφεύγεις τις στρεσογόνες καταστάσεις αμέσως, να
ασκείσαι, να κινητοποιείς την αγάπη”. (Andrew Solomon, από το βιβλίο “Ο Δαίμων της Μεσημβρίας”)
“Έχω περάσει δύο πολύ σοβαρές περιόδους κατάθλιψης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κι επειδή το έχω
ζήσει στο παρελθόν, γνωρίζω καλά τα προειδοποιητικά σημάδια και προσπαθώ να τα προλάβω πριν φτάσουν σε άσχημο σημείο. Έχω ανακαλύψει ότι το να είμαι απασχολημένη, κυρίως το να βλέπω άλλο κόσμο,
με βοηθάει πολύ. Μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς μερικές φορές το τελευταίο που θέλεις να κάνεις είναι
να δεις κόσμο ή να κάνεις ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, αν όμως μπορέσεις να πιέσεις τον εαυτό σου, συνήθως καταλήγεις να περνάς καλά και να νιώθεις ωραία που το έκανες. Η άλλη στρατηγική που πάντα πετυχαίνει σ’
εμένα, αν και μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, είναι να αντιληφθείς τον εσωτερικό σου μονόλογο και να αρχίσεις να μιλάς με τον εαυτό του αν παραγίνει αρνητικός. Όποτε νιώθω πεσμένη, αρχίζω να
σκέφτομαι πόσο άχρηστη είμαι, ότι είμαι αξιολύπητη και ότι δεν μπορώ να αρέσω σε κανέναν, κλπ. κλπ.
Ανακάλυψα πως όταν διακόπτω αποφασιστικά αυτές τις σκέψεις και πιέζω τον εαυτό μου να σκεφτεί το
αντίθετο - ή όταν κάνω κάτι που δε με αφήνει να σκεφτώ, όπως το να διαβάζω ένα βιβλίο ή να βλέπω μια
ταινία - , μπορεί να βοηθήσει πολύ στην αποφυγή του κατρακυλίσματος. [Ομολογώ ότι το να τσακώνεσαι
νοερά με τις σκέψεις σου μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ηλίθια, βοηθάει όμως!]. (Μαρτυρία που αναφέρεται στο βιβλίο “Μαθήματα Ευτυχίας” της Γκρέτσεν Ρούμπιν, Εκδ. Πατάκη)
Εκτός από τη ψυχοθεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα σημαντική είναι η αυτοδιαχείριση της κατάθλιψης, δηλαδή η εφαρμογή κάποιων τεχνικών και στρατηγικών που έχουν σαν στόχο τη συνολικότερη ευεξία αλλά και τη βελτίωση του
αρνητικού τρόπου σκέψης.

71

1. Αλλαγές στον τρόπο ζωής
Ανεξαρτήτως του βαθμού σοβαρότητας των συμπτωμάτων προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής οι οποίες μπορούν
να συνεισφέρουν στην συνολικότερη εξυγίανση του ατόμου. Σε ηπιότερες και μέτριας σοβαρότητας καταθλίψεις, οι αλλαγές
αυτές μπορεί να επαρκούν καθώς η αίσθηση του ατόμου ότι παίρνει την ζωή στα χέρια του λειτουργεί θεραπευτικά.
Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν πλευρές της ζωής σας που σας προκαλούν έντονο στρες ή/και απογοήτευση (σχέσεις, εργασία κ.ά.)
2. Καθαρός αέρας και ηλιοφάνεια
Η έκθεση σε ηλιοφάνεια έχει αποδειχθεί πως έχει σημαντικές ωφέλειες στην διάθεση αλλά και στην συνολικότερη ευημερία
του ατόμου. Η καθημερινή ολιγόλεπτη έκθεση στον ήλιο υπό την μορφή περιπάτου μπορεί να αποτελέσει έναν πρώτο στόχο
όταν δεν έχετε όρεξη για απολύτως τίποτα.
3. Ισορροπημένα γεύματα
Η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής ίσως φαντάζει πολύ δύσκολη για ένα άτομο που δεν έχει όρεξη να φάει ή που τρώει
πάρα πολύ. Η μη ισορροπημένη λήψη όμως των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα, οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και μια μικρή ποσότητα λίπους μπορεί να οδηγήσει τον οργανισμό σε μειωμένες αποδόσεις και να
συμβάλλει στο στρες και στο αίσθημα της κόπωσης που συνοδεύουν την κατάθλιψη. Μια τακτική και υγιεινή δίαιτα ανάλογα
με τις ανάγκες του ατόμου μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό σύμμαχο.
4. Επαρκής και ποιοτικός ύπνος
Η κατάθλιψη μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα ύπνου. Ασυνήθιστα πρωινές αφυπνίσεις,
διακοπτόμενος ύπνος τη νύχτα και δυσκολία επέλευσης ύπνου κουράζουν το άτομο και δυσκολεύουν το έργο της ίασης. Ο
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ανεπαρκής ύπνος, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ένταση, επαγρύπνηση, ευερεθιστότητα και κόπωση. Η κόπωση αυτή οδηγεί σε μείωση της σωματικής δραστηριότητας. Τελικά, προκαλείται ένας φαύλος κύκλος αδράνειας και διαταραγμένου ύπνου,
που προκαλεί σωματικά συμπτώματα αλλά και συμπτώματα που σχετίζονται με τη διάθεση. Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε κάποιες συμβουλές για καλύτερο ύπνο.
5. Πρόγραμμα μικρών και εφικτών στόχων
Ένα σταθερό πρόγραμμα μικρών στόχων μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η αργή και σταδιακή αποκατάσταση καθημερινών δραστηριοτήτων και συνηθειών μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά για την επιστροφή σε προηγούμενα επίπεδα λειτουργικότητας και υγείας.
Κάποιες δραστηριότητες μπορεί να φαντάζουν πολύ μεγάλες και δύσκολες για εσάς. Δοκιμάστε να τις σπάσετε σε μικρότερα μέρη. Για παράδειγμα:
Σκέψεις ανθρώπου με κατάθλιψη για μια δύσκολη
δραστηριότητα

Τρόποι διευκόλυνσης
της δραστηριότητας

«Πρέπει να καθαρίσω ολόκληρο το σπίτι»

Δοκιμάστε να πλύνετε τα πιάτα για αρχή.

«Θα ήθελα να έχω όρεξη να πάω στο πάρτυ του Ορέστη
και να διασκεδάσω όπως παλιά»

Ετοιμαστείτε για το πάρτυ και βάλτε στόχο να πάτε για
λίγο, για όσο εσείς αισθάνεστε άνετα.

«Αποκλείεται να προλάβω τη προθεσμία παράδοσης της
εργασίας μου»

Βάλτε ένα καθημερινό πρόγραμμα προόδου της εργασίας
σας και προσπαθήστε να το τηρήσετε.

«Η σχέση μου με την Μαρίνα, δεν θα φτιάξει ποτέ έτσι
όπως τα κατάφερα»

Προσπαθήστε να βελτιώσετε σταδιακά την σχέση σας, με
μικρές μεθοδικές κινήσεις.

Η κατάθλιψη έχει την τάση να μεγαλοποιεί τις αποτυχίες και τις αρνητικές πλευρές της πραγματικότητας και να υποτιμά τις επιτυχίες και τις θετικές πλευρές της πραγματικότητας. Η εκπλήρωση οποιωνδήποτε στόχων αποτελεί σημαντική επιτυχία και ως
τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αποδώστε συγχαρητήρια στον εαυτό σας όταν καταφέρνετε κάτι για το οποίο καταβάλατε προσπάθεια παρά την αρχική υποτιμητική σκέψη για αυτό.
6. Άσκηση - συστηματική σωματική δραστηριότητα
Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά ωφελούνται με βελτίωση της διάθεσης. Όταν ασκήστε, το
σώμα εκκρίνει χημικές ουσίες που λέγονται ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες περιγράφονται συχνά ως τα “φυσικά παυσίπονα και
αντικαταθλιπτικά” του οργανισμού μας. Η τακτική άσκηση έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στη μείωση του στρες, την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης, τη βελτίωση της καταθλιπτικής διάθεσης και του ύπνου. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση μπορεί να είναι
ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης αλλά συχνά υποχρησιμοποιείται λόγω της μειωμένης
διάθεσης για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Κάποια είδη σωματικής δραστηριότητας που συστήνονται ως περισσότερο κατάλληλα για την κατάθλιψη είναι: περπάτημα, κηπουρική, κολύμπι, ήπια αεροβική γυμναστική, γιόγκα, δουλειές στο σπίτι, χορός,
ποδηλασία.
7. Κοινωνικές σχέσεις - υποστηρικτικό δίκτυο
Η κοινωνική απομόνωση είναι μια συχνή παγίδα της κατάθλιψης, αφού η διάθεση για παρέα με άλλους ανθρώπους μπορεί να
είναι μειωμένη ή/και ανύπαρκτη. Ταυτόχρονα όμως η αίσθηση της μοναξιάς επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καταθλιπτική διάθεση και δημιουργεί φαύλο κύκλο. Η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού δικτύου είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάρρωση. Μην υποκύπτετε σε αρνητικές σκέψεις που σας λένε ότι αποτελείτε βάρος για τους άλλους και αναζητήστε τη συστηματική επαφή με ανθρώπους που εμπιστεύεστε, σας αποδέχονται και σας κατανοούν.
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8. Ομάδες αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
Οι ομάδες αυτοβοήθειας μπορούν να σας βοηθήσουν με διαφόρους τρόπους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα.
9. Αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων
Συνήθης παγίδα της κατάθλιψης αποτελεί ο μηρυκασμός αρνητικών σκέψεων. Η επαναλαμβανόμενη ενασχόληση με θέματα
αποτυχίας, απώλειας, προσωπικών μειονεκτημάτων ή ατυχών επιλογών προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο άτομο και το
εμποδίζει να δώσει σημασία σε κάποιες θετικές πτυχές της καθημερινότητάς του. Επίμονες αρνητικές σκέψεις μπορεί ακόμα
να σας οδηγήσουν να ερμηνεύσετε ουδέτερα πράγματα με αρνητικό τρόπο. Για παράδειγμα ένα απλό μη ενθουσιώδες «Καλημέρα Γιώργο» μπορεί να παρεξηγηθεί ως «Δεν με συμπαθεί και δεν ήθελε να με δει, γι’ αυτό μου μίλησε έτσι ψυχρά». Με απλά
λόγια, όταν έχετε κατάθλιψη, είστε ιδιαίτερα επιρρεπής στις αρνητικές, ακόμη και καταστροφικές σκέψεις. Η ψυχοθεραπεία
μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά στην αναγνώριση και αντικατάσταση αυτών των σκέψεων με άλλες περισσότερο λειτουργικές και ρεαλιστικές. Σε κάθε περίπτωση - είτε είστε σε ψυχοθεραπεία είτε όχι - ο φαύλος κύκλος των αρνητικών σκέψεων
αντιμετωπίζεται με ενεργητική και συνειδητή προσπάθεια από τη μεριά σας. Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για τις αρνητικές σκέψεις και την αντιμετώπιση τους.

!! Να θυμάστε: Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ, ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. Οι σκέψεις αυτές δεν είναι ρεαλιστικές. Φανταστείτε ότι η κατάθλιψη σας φοράει ένα ζευγάρι
μαύρα γυαλιά μέσα από τα οποία βλέπετε τα πράγματα παραμορφωμένα.
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2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Α. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ
Ένα κοντινό σας άτομο φαίνεται να έχει αλλάξει. Νομίζατε ότι είχε απλά «τις μαύρες του» αλλά τελικά αυτό συνεχίζεται για
εβδομάδες και φαίνεται να χειροτερεύει με τον καιρό. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να του δείξετε πόσο σημαντικό είναι να συμβουλευτεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας ο οποίος θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει την κατάσταση αυτή.
Σημαντικά σημεία:
• Η κατάθλιψη είναι ασθένεια. Δεν είναι τεμπελιά ή αδυναμία χαρακτήρα και δε σημαίνει ότι το άτομο είναι κακό, αδύναμο ή
τρελαίνεται. Η κατάθλιψη δεν ξεπερνιέται έτσι απλά χωρίς βοήθεια. Επίσης, είναι πολύ συνηθισμένη ασθένεια και δεν χρειάζεται κανείς να ντρέπεται για αυτήν.
• Η θεραπεία όντως λειτουργεί και υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές.
Γιατί είναι σημαντικό να επισκεφτεί κάποιος ειδικό αν έχει συμπτώματα κατάθλιψης;
• Ο ειδικός θα κάνει διάγνωση κατάθλιψης ή άλλου ψυχικού προβλήματος. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι η σωστή διάγνωση.
• Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία τόσο το καλύτερο.
• Η κατάθλιψη μπορεί να προκαλείται από κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Αν αντιμετωπιστεί αυτό, ενδέχεται να υποχωρήσει
και η κατάθλιψη.
• Οι περισσότεροι άνθρωποι δε μπορούν να ξεπεράσουν μόνοι τους την κατάθλιψη. Χωρίς θεραπεία η κατάθλιψη πιθανόν να
συνεχιστεί.
• Οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται καλύτερα με τη θεραπεία. Στατιστικά το νούμερο αγγίζει το 90%.
• Μετά από ένα επεισόδιο κατάθλιψης πιθανόν να επακολουθήσουν κι άλλα. Χωρίς θεραπεία, είναι περισσότερο πιθανό η κατάθλιψη να επανέλθει και ίσως πιο βαριά.
Πολλά άτομα έχουν κάποιες αντιλήψεις που τους αποθαρρύνουν από το να επισκεφτούν ένα ειδικό. Συζητήστε αυτά τα εμπόδια και βοηθήστε τα άτομα να βρούνε λύσεις.
Εμπόδιο   
«Να δω έναν ψυχίατρο; Δεν είμαι τρελός!»
«Οι άλλοι θα νομίζουν ότι είμαι αδύναμος.»
«Τι θα νομίζουν οι φίλοι και η οικογένεια μου;»

Λύση
Μπορεί να μη χρειάζεσαι ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Ο οικογενειακός
γιατρός ή σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει (π.χ. να αποκλείσει
τις οργανικές αιτίες συμπτωμάτων κατάθλιψης, όπως ο
υποθυρεοειδισμός).
Χρειάζεται δύναμη, κουράγιο και ψυχικό σθένος να αναζητήσεις
βοήθεια από τους άλλους.
Οι φίλοι και η οικογένεια σου θα χαρούν να σε δουν καλύτερα.

«Μπορεί να επηρεάσει την καριέρα μου.»

Περισσότερο πιθανό είναι να επηρεαστεί η απόδοσή σου στη
δουλειά από την χειροτέρευση των συμπτωμάτων παρά από το
ενδεχόμενο να μαθευτεί ότι έχεις κατάθλιψη.

«Και να πάρω αντικαταθλιπτικά;
Δεν προκαλούν εθισμό;»

Δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεσαι αντικαταθλιπτικά + Δείτε τους
μύθους για τα αντικαταθλιπτικά

«Είναι δύσκολο να κανονίσω και να βρω χρόνο για Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου; Οφείλεις να βρεις
ένα ραντεβού.»
χρόνο για τον εαυτό σου.
«Δεν έχω πρόσβαση εκεί.»

Μπορώ να έρθω μαζί σου αν σε αγχώνει η διαδικασία.
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Β. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
- Ενθαρρύνετε τον να μιλήσει και να μοιραστεί πως νιώθει.
- Μπορείτε να δείξετε ότι νοιάζεστε περνώντας χρόνο μαζί του ή έχοντας συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και δείχνοντας συμπάθεια και εκτίμηση,
- Μην τον/την κατακρίνετε και μην τον κατηγορείτε για την κατάθλιψη.
- Όταν κάποιος έχει κατάθλιψη, είναι πιθανό να εκνευρίζεται ή να παρεξηγείται πιο εύκολα απ’ ότι συνήθως. Μπορεί λοιπόν
να χρειαστεί να είστε υπομονετικοί.
- Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ρωτήσετε τον ίδιο/την ίδια τι χρειάζεται! (αντί να υποθέτετε)
ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ:
Πάψε να αισθάνεσαι άσχημα.
Προσπάθησε περισσότερο.
Πήγαινε να διασκεδάσεις.
Κανείς δεν σου φταίει για ό,τι αισθάνεσαι.
Αφού δεν είσαι ευχαριστημένος, γιατί δεν αλλάζεις τον
εαυτό σου;
Δεν σου χρειάζεται βοήθεια από τον ψυχολόγο.
Μην πάρεις φάρμακα γιατί θα εξαρτηθείς από αυτά.
Σκέψου πιο ώριμα και πιο λογικά.
Δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω σε αυτή την κατάσταση.
Έτσι που το πας θα μας τρελάνεις όλους.
Δεν το περίμενα να είσαι τόσο αδύνατος-η.
Έλα … χαμογέλασε λίγο.
Το μόνο που καταφέρνεις είναι να βλάπτεις τον εαυτό
σου.
Τζάμπα βασανίζεσαι, δεν έχεις τίποτα.
Προσπάθησε να βρεις μια δουλειά ή κάποιο χόμπι.
Μια ζωή σε θυμάμαι να δημιουργείς προβλήματα.
Μπορεί να μην το κάνεις επίτηδες αλλά δεν αντέχω άλλο.
Κοίτα πόσο τυχερός είσαι στη ζωή. Ξέρεις πόσοι άλλοι
άνθρωποι δεν έχουν να φάνε;
Είναι όλα στο κεφάλι σου.
Ξεκόλλα!
Απλά σκέψου θετικά.

ΠΕΙΤΕ:
Είμαι δίπλα σου και θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω με
κάθε τρόπο.
Σ' αγαπώ.
Ενδιαφέρομαι πολύ για σένα και θέλω να καταλάβω
αυτό που αισθάνεσαι.
Σε αυτή τη φάση της ζωής σου είναι απόλυτα φυσικό
να νιώθεις άσχημα. Είναι βέβαιο ότι σε λίγο καιρό θα
νιώθεις πολύ καλύτερα.
Μαζί θα το αντιμετωπίσουμε.
Είσαι πολύ σημαντικός-η για μένα.
Αν μου ζητήσεις κάτι, θα το κάνω με χαρά.
Έχω εμπιστοσύνη σ' εσένα! Είμαι σίγουρος ότι θα τα
καταφέρεις.
Θες να συζητήσουμε αυτό που αισθάνεσαι;
Είχα περάσει και εγώ ο ίδιος κάτι παρόμοιο και ξέρω
πως αισθάνεσαι (αν αυτό είναι αλήθεια).
Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε μαζί για να
νιώσεις καλύτερα;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΝΟ
3. ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
4. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Η κατάθλιψη είναι μία ασθένεια του σώματος και του ψυχισμού. Τα περισσότερα άτομα εμφανίζουν τόσο σωματικά όσο και
ψυχικά συμπτώματα. Η ακριβής φύση των συμπτωμάτων, καθώς και τα συμπτώματα που κυριαρχούν διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια ομαδοποίησης των πολυάριθμων συμπτωμάτων και σημείων της
κατάθλιψης.
Α) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
1. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ – “ΚΑΚΗ” ΔΙΑΘΕΣΗ
Η κακή διάθεση στην κατάθλιψη είναι πολύ πιο έντονη και διαρκής σε σχέση με εκείνη που αισθάνεται κανείς όταν απογοητεύεται ή απλώς λόγω των καθημερινών προβλημάτων. Είναι ένα επίμονο αίσθημα λύπης που συχνά περιγράφεται σαν απελπισία και συνοδεύεται από το αίσθημα της αγωνίας. Η καταθλιπτική διάθεση κυριαρχεί στη ζωή του ατόμου και μπορεί να συνοδεύεται από συχνότερα ή πιο εύκολα κλάματα (σε ασήμαντες αναστατώσεις). Μπορεί να νιώθετε ότι τίποτα δεν πάει καλά στη
ζωή σας και να τα βλέπετε όλα μαύρα. Η διαβεβαίωση των άλλων ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν δεν βοηθάει καθόλου.
Στη μέτρια ή την σοβαρή κατάθλιψη, η κακή διάθεση είναι συχνά χειρότερη το πρωί και βελτιώνεται ελαφρά στην διάρκεια της ημέρας,
χωρίς όμως να φεύγει τελείως. Σε ορισμένες περιπτώσεις ήπιας κατάθλιψης, η κακή διάθεση μπορεί να είναι χειρότερη το βράδυ.
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι δεν έχουν κακή διάθεση όλοι όσοι πάσχουν από κατάθλιψη. Σε αυτή την περίπτωση, είναι
σημαντικό να διερευνηθεί αν υπάρχει ανηδονία (βλ. παρακάτω) ή έλλειψη ενδιαφέροντος.
2. ΑΝΗΔΟΝΙΑ (=ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ)
Αποτελεί βασικό σύμπτωμα της κατάθλιψης και χρειάζεται προσοχή γιατί ενδέχεται το άτομο να μην το έχει συναισθανθεί, τα
κοντινά του πρόσωπα όμως μπορεί να το έχουν προσέξει. Δραστηριότητες που παύουν να είναι ευχάριστες (ενώ προηγουμένως ήταν) είναι το φαγητό, το σεξ, τα χόμπι, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και έξοδοι, τα σπορ. Αν η κατάθλιψη είναι ήπια ενδέχεται να είστε σε θέση να απολαύσετε την συντροφιά άλλων ατόμων αλλά αυτό δεν διαρκεί πολύ.
3. ΑΓΧΟΣ
Το άγχος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπερκεράσει την κακή διάθεση και αν αποτελεί το κυρίαρχο σύμπτωμα. Ίσως
νιώθετε άγχος με την μορφή εσωτερικής δυσφορίας, αίσθησης επικείμενου (ασαφούς) κινδύνου ή ακόμα και επεισοδίων κρίσεων πανικού (με τα συνοδά σωματικά συμπτώματα όπως ιδρώτας, ταχυπαλμία, αίσθημα ζάλης κλπ). Μπορεί να ασχολείστε
με ασήμαντες ανησυχίες (“πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό”). Όταν άγχος και κατάθλιψη συνυπάρχουν γίνεται δύσκολη η διάκριση του ποιο από τα δύο αποτελεί την βασική διαταραχή. Επίσης, μπορεί να παρουσιάζετε ευερεθιστότητα, να νευριάζετε δηλαδή εύκολα με πράγματα που παλιότερα δεν σας απασχολούσαν.
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4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΒΛΥΤΗΤΑ
Ορισμένα άτομα με σοβαρή κατάθλιψη παραπονιούνται ότι έχουν “χάσει τα συναισθήματα τους”. Αισθάνονται “μουδιασμένοι”.
Δεν μπορούν να κλάψουν σαν να “έχουν στερέψει” τα δάκρυα και τελικά δεν νιώθουν μέρος του κόσμου. Αισθάνονται απόμακροι και αδιάφοροι απέναντι ακόμη και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
5. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
Κάποια άτομα μπορεί να αισθάνονται ότι δεν έχουν πια τον έλεγχο της ζωής τους και ότι εξαρτώνται περισσότερο από τους
γύρω τους και τις πιο απλές δουλειές.

Β) ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
Τα περισσότερα άτομα με κατάθλιψη παρουσιάζουν κάποια μορφή διαταραχής του ύπνου, συνήθως αϋπνία, λιγότερο συχνά
υπερυπνία. Η αϋπνία μπορεί να συνίσταται σε αφύπνιση νωρίς το πρωί (αϋπνία τύπου πρώιμης αφύπνισης ή τελική αϋπνία),
σε αφύπνιση στη διάρκεια της νύχτας και δυσκολία του ατόμου να ξανακοιμηθεί (αϋπνία τύπου διακεκομμένου ύπνου ή μέση
αϋπνία) και σε δυσκολία του ατόμου να αποκοιμηθεί (αϋπνία τύπου επελεύσεως ή αρχική αϋπνία).
2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πολλά άτομα με κατάθλιψη εμφανίζουν ανορεξία (δεν νιώθουν πεινασμένα) που συνοδεύεται ή όχι από απώλεια βάρους (χωρίς
να προσπαθούν να κάνουν δίαιτα). Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι μικρή, μεγάλη ή ακόμη και απειλητική για την ζωή. Λιγότερο συχνή είναι η αύξηση της όρεξης που μπορεί να οδηγήσει και στην πρόσληψη βάρους (ιδιαίτερα σε νεαρές γυναίκες).
3. ΚΟΠΩΣΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συχνό παράπονο των ατόμων με κατάθλιψη είναι ότι νιώθουν συνεχώς κουρασμένα: τους είναι δύσκολο να εκτελέσουν καθημερινές ασχολίες και τα πάντα μοιάζουν ιδιαίτερα επίπονα, σαν όλη η ζωτικότητα που έχουν μέσα τους να έχει φύγει. Αυτό το
αίσθημα μπορεί να παρακολουθεί τις ημερήσιες διακυμάνσεις της συναισθηματικής διάθεσης, οπότε και να υπάρχει πιο έντονη κακή διάθεση και αίσθηση εξάντλησης το πρωί και βελτίωση και των δύο καθώς προχωρά η μέρα.
4. ΜΕΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Συχνή είναι η απώλεια ενδιαφέροντος για το σεξ. Ορισμένοι δεν αισθάνονται ικανοί να ολοκληρώσουν σωματικά μια ερωτική σχέση όταν είναι συναισθηματικά μουδιασμένοι. Άλλοι κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό τους και
το σώμα τους. Τα ψυχολογικά αυτά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν και σε σωματικά: οι άντρες δυσκολεύονται να έρθουν
σε στύση με αποτέλσμα να τραυματίζεται ακόμη περισσότερο η αυτοεκτίμηση τους και οι γυναίκες δεν εφυγραίνονται με αποτέλεσμα η συνουσία να είναι επώδυνη και ανεπιθύμητη.
5. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ
Πολλά άτομα παρουσιάζουν επιβράδυνση της σκέψης, του λόγου και των κινήσεων: οι απαντήσεις είναι φτωχές ή μονολεκτικές, ο λόγος μονότονος και βραδύς, το βλέμμα απλανές και οι κινήσεις του σώματος αργές. Αν έχετε κατάθλιψη μπορεί να
αισθάνεστε “σαν μια μηχανή που κολλάει”.
6. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
Ορισμένα άτομα (ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι) παρουσιάζουν εκνευρισμό, ένταση, ανησυχία και διέγερση αντί για επιβράδυνση.
Μπορεί να βηματίζουν πάνω-κάτω, να στριφογυρνούν τα χέρια τους, να παραπονιούνται έντονα ή να φωνάζουν: μοιάζουν να
μην έχουν ησυχία πουθενά.
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Γ) ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εκτός της απώλεια της ικανότητας για ευχαρίστηση, μπορεί να βιώνετε μείωση της κινητοποίησης σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής: έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας για ό,τι προηγουμένως σας κινητοποιούσε.
2. ΑΝΗΜΠΟΡΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
Χαρακτηριστικά το άτομο μπορεί να νιώθει χωρίς ελπίδα για το μέλλον ή για την κατάσταση του.
3. ΑΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Αν γενικά είστε υπεύθυνο άτομο, μπορεί να αρχίσετε να παραμελείτε τις υποχρεώσεις σας (π.χ. πληρωμή λογαριασμών, προθεσμίες στην δουλειά). Μπορεί επίσης να μην προσέχετε όπως πριν την προσωπική σας υγιεινή καθώς και την καθαριότητα
του χώρου σας.
4. ΣΚΕΨΕΙΣ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Η πιο σοβαρή και επικίνδυνη επιπλοκή της καταθλιπτικής διαταραχής είναι η αυτοκτονία. Οι σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας ποικίλλουν σε σοβαρότητα: μπορεί κάποιος να εύχεται να πεθάνει σε στιγμές έντονης απελπισίας, να καταστρώνει σχέδια αυτοκτονίας αλλά να μην προχωρά σε πράξη, να εξοπλιστεί τα σύνεργα του σχεδίου και τελικά να
κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Αν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδιάζετε μια αυτοκτονία, ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
Περισσότερες πληροφορίες για την αυτοκτονία θα βρείτε στο κεφάλαιο “Αυτοκτονικότητα και αυτοκτονία”

Δ) ΣΚΕΨΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ
1. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΧΗΣ, ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ, ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Συχνή είναι η έκφραση αισθημάτων και σκέψεων ενοχής για τρέχουσες ή παρελθούσες αποτυχίες ή λάθη. Ο βαθμός αυτοκατηγορίας είναι υπερβολικός (τα γεγονότα είναι μηδαμινά ή το άτομο αποδίδει στον εαυτό του περισσότερη ευθύνη από αυτή
που του αναλογεί). Π.χ. μπορεί να νιώθετε ενοχές χωρίς συγκεκριμένο λόγο ή κάτι που έγινε πριν πολύ καιρό και δεν σας ενόχλησε, τώρα να γίνει μόνιμη ανησυχία και πηγή ενοχής. Το αίσθημα αναξιότητας κυμαίνεται από αισθήματα ανεπάρκειας μέχρι
έντονη αρνητική εκτίμηση της προσωπικής αξίας του ατόμου. Όταν η ενοχή , η αναξιότητα και η χαμηλή αυτοεκτίμηση φτάσουν στο σημείο να είναι σε σταθερή και ακλόνητη διάσταση με την πραγματικότητα, τότε αποτελούν πια παραληρητικές ιδέες.
2. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
Η απορρόφηση με τις καταθλιπτικές σκέψεις έχει σαν συνέπεια να δυσκολεύεστε να σκεφτείτε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να
αντιμετωπίζετε δυσκολία συγκέντρωσης, η οποία τελικά συνοδεύεται και με προβλήματα μνήμης. Τα προβλήματα συγκέντρωσης οδηγούν επίσης σε αναποφασιστικότητα και απροσεξία, σύγχυση και ατυχήματα. Ακόμα και οι πιο απλές αποφάσεις
όπως τι ρούχα να φορέσετε, μοιάζουν πολύπλοκες και καθίστανται χρονοβόρες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει δυσκολία τήρησης
του καθημερινού προγράμματος.
3. ΨΥΧΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Αν η κατάθλιψη είναι πολύ σοβαρή, μπορεί να περιλαμβάνει ψυχωτικά συμπτώματα, κυρίως ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες: η σκέψη έχει διαστρεβλωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πληγεί η επαφή με την πραγματικότητα.
Οι ψευδαισθήσεις είναι αντιλήψεις τις οποίες το άτομο πιστεύει σαν πραγματικότητα, παρά τα στοιχεία για το αντίθετο, δηλαδή το άτομο αντιλαμβάνεται κάτι που δεν υπάρχει. Οι ψευδαισθήσεις μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε από τις πέντε αισθήσεις: ακουστικές, οπτικές, οσφρητικές, απτικές, γευστικές (πιο συχνές είναι οι ακουστικές).
Η παραληρητική ιδέα είναι μια εξωπραγματική ιδέα, μια λανθασμένη πεποίθηση η οποία κρατιέται επίμονα από το άτομο παρά
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την αναμφισβήτητη ή προφανή απόδειξη του αντιθέτου. Στο 10% των καταθλιπτικών ασθενών εμφανίζονται παραληρητικές
ιδέες και ψευδαισθήσεις με περιεχόμενο που προσδιορίζεται και χρωματίζεται, συνήθως, από το καταθλιπτικό συναίσθημα.
Ο ασθενής, δηλαδή, μπορεί να πιστεύει ότι είναι ένοχος, αμαρτωλός, ότι αξίζει να τιμωρηθεί και ότι σύντομα θα οδηγηθεί σε
ανυπόφορες συνθήκες εξαθλίωσης, ακόμη και στο θάνατο. Μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για μελλοντικές καταστροφές, που προβλέπει ότι θα συμβούν στον ίδιο, στην οικογένειά του και στην ανθρωπότητα ολόκληρη.

Ε) ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σωματικών συμπτωμάτων που μπορεί να αποτελούν έκφραση της καταθλιπτικής διαταραχής: πονοκέφαλοι, πόνοι στην μέση, ναυτία, δυσκοιλιότητα, έμετος, κράμπες, δυσκολία στην αναπνοή, υπέρπνοια, πόνοι στο στήθος, διαταραχές έμμηνου ρύσεως κ.ά. Συχνά, αυτά είναι τα συμπτώματα που οδηγούν το άτομο στο γιατρό και σε μεγάλο αριθμό εξετάσεων από τις οποίες δεν προκύπτει οργανικό πρόβλημα.
Αρκετά συχνή είναι επίσης η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμάκων σε μια προσπάθεια ανακούφισης από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και χρήση παράνομων ουσιών. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα είναι
το αντίθετο από το επιδιωκόμενο δηλαδή η επιδείνωση της κατάθλιψης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΝΟ
- Διαλογισμός, απαλή μουσική ή ανάγνωση ενός βιβλίου πριν έρθει η ώρα του ύπνου, μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της
χαλάρωσης καθώς συγκεντρώνεις τις σκέψεις σου σε ουδέτερα ή ευχάριστα θέματα.
- Άδειασε το μυαλό σου από ανησυχίες, καταγράφοντας μία λίστα δραστηριοτήτων που χρειάζεται να εκπληρωθούν την επόμενη μέρα. Τότε, πες στον εαυτό σου ότι θα ανησυχήσεις για αυτές την επόμενη ημέρα.
- Να γυμνάζεσαι συστηματικά – αλλά όχι σύντομα πριν την ώρες που θα πέσεις για ύπνο. Η καθημερινή άσκηση, συμπεριλαμβάνοντας το τέντωμα και τις ασκήσεις προθέρμανσης μπορεί να διευκολύνει τον ύπνο και να ανακουφίσει το προκαλούμενο άγχος που έχουν πολύ άνθρωποι επειδή δεν μπορούν να κοιμηθούν.
- Υψηλά επίπεδα εγρήγορσης που σχετίζονται με σκέψης άγχους και αγωνίας, ανησυχίες ή συλλογισμούς μπορεί να καθυστερήσουν τον ύπνο. Οι θεραπείες χαλάρωσης όπως η γιόγκα ή οι βαθιές αναπνοές μπορεί να είναι βοηθητικές για να αποκοιμηθείς.
- Μην καταναλώνεις καφεϊνη, αλκοόλ ή νικοτίνη το βράδυ. Έλεγξε τις οδηγίες των φαρμάκων που παίρνεις για να δεις αν στις
παρενέργειες συγκαταλέγεται και η αϋπνία. Μερικά φάρμακα όπως τα αναλγητικά για τον πονοκέφαλο περιλαμβάνουν καφεϊνη, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στον ύπνο. Συζήτησε το με τον γιατρό σου.
- Μην παραμένεις στο κρεβάτι στριφογυρίζοντας συνεχώς. Σήκω από το κρεβάτι και κάνε κάτι σε κάποιο άλλο δωμάτιο, όταν
δεν μπορείς να κοιμηθείς. Επέστρεψε στο κρεβάτι σου όταν νιώσεις νυσταγμένος.
- Χρησιμοποίησε το κρεβάτι σου μόνο για τον ύπνο. Μην ξαπλώνεις στο κρεβάτι για να δεις τηλεόραση ή για να διαβάσεις. Έτσι,
το κρεβάτι θα σηματοδοτεί την ώρα του ύπνου και μόνο.
- Κάνε ένα ζεστό μπάνιο ακριβώς πριν αποκοιμηθείς.
Διατήρησε το δωμάτιο σας σε χλιαρή/δροσερή θερμοκρασία.
- Φόρεσε ωτοασπίδες και μάσκα νυχτός εάν ο θόρυβος ή το φως διακόπτουν τον ύπνο σου.
- Προσπάθησε να ξυπνάς και να κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες (ακόμα και τα σαββατοκύριακα)
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ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Ορισμένα δεδομένα:
1. Οι αρνητικές σκέψεις τείνουν να είναι αυτόματες. Δεν στηρίζονται στην λογική και απλά εμφανίζονται.
2. Συχνά οι σκέψεις είναι παράλογες και μη ρεαλιστικές. Εάν πραγματικά τις επεξεργαστείτε, μάλλον θα ανακαλύψετε πως
έχετε προχωρήσει σε ένα τραβηγμένο συμπέρασμα, το οποίο πιθανότατα δεν ισχύει.
3. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι σκέψεις είναι γενικά παράλογες, εκείνη τη στιγμή θα σας φανούν λογικές και πιθανές με αποτέλεσμα να σας χαλάσουν τη διάθεση.
4. Όσο περισσότερο πιστεύετε και αποδέχεστε αυτές τις σκέψεις χωρίς να τις επεξεργαστείτε τόσο λιγότερες πιθανότητες
δίνετε στον εαυτό σας για κάτι καλό.
Συχνά είδη αρνητικών σκέψεων:
1. Υπερβολική έμφαση στο αρνητικό: Αυτό σημαίνει ότι κάνετε άσχημες προβλέψεις για κάτι χωρίς να έχετε τα απαραίτητα στοιχεία για κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, το ότι κάνατε ένα λάθος στη δουλειά (γεγονός), δεν σημαίνει ότι θα απολυθείτε (αρνητική σκέψη), εάν είσαστε γενικά παραγωγικός, πάτε στην ώρα σας, δεν κάνετε επανειλημμένα λάθη και έχετε καλή σχέση με
το αφεντικό σας (θετικές πτυχές που παραβλέπει η αρνητική σκέψη).
2. Υπεργενίκευση: Υπεργενίκευση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία με αφορμή ένα συμβάν βγάζετε καθολικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, όταν ο σύντροφος σας λέει πως δεν έχει όρεξη να βγείτε, μπορεί εσείς να σκεφτείτε «ε βέβαια,
ποτέ δε βγαίνουμε» ή όταν δεν πετύχατε κάποιο φαγητό μπορεί να σκεφτείτε «είμαι παντελώς άχρηστος στη μαγειρική».
3. Παράβλεψη του θετικού: Άτομα που έχουν κατάθλιψη τείνουν να δυσκολεύονται να δώσουν σημασία σε θετικά πράγματα.
Για παράδειγμα μπορεί να έχετε χάσει επαφή με ένα φίλο σας από το σχολείο και να αισθάνεστε άσχημα για αυτό παρά το
γεγονός πως έχετε διατηρήσει επαφές με όσους πραγματικά σας ενδιαφέρει.
4. Η τάση να εκλαμβάνετε τα πράγματα προσωπικά: Συχνά, μπορεί όταν έχετε καταθλιπτική διάθεση να αισθανόσαστε πως φταίτε για τα πάντα. Για παράδειγμα, μπορεί να σκεφτείτε για μια πωλήτρια, η οποία είναι αγενής απέναντί σας «μάλλον δεν με
συμπάθησε και ήθελε να με ξεφορτωθεί». Στην πραγματικότητα η πωλήτρια μπορεί να είχε κάποια προσωπικά προβλήματα, μπορεί να ήταν κουρασμένη ή μπορεί να είχε απλά μια κακή μέρα.
5. Εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων: Κάποιες φορές, όσοι έχουν κατάθλιψη κάνουν πολύ αρνητικές προβλέψεις για το
μέλλον. Έτσι λειτουργούν σαν να μπορούν να διαβάσουν το μυαλό των άλλων (π.χ “αυτός νομίζει τώρα ότι είμαι άχρηστος”)
ή σαν κάποιο είδος μέντιουμ (“θα βρίσκομαι σε αυτή την απαίσια δουλειά για πάντα”).
Τι μπορείτε να κάνετε:
Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να προκαλείτε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αρνητικών σας σκέψεων, ώστε αρχικά να μην σας επηρεάζουν και σταδιακά να τις μειώσετε. Οι παρακάτω είναι ορισμένες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τις αρνητικές σκέψεις και έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τη μη ρεαλιστική συλλογιστική τους.
1. Υπάρχουν αποδείξεις που αντικρούουν αυτή την αρνητική σκέψη;
Πχ: Αρνητική σκέψη: “Ο σύντροφος μου με μισεί επειδή δεν του φέρομαι καλά”.
Αντίθετη απόδειξη: “Άμα το καλοσκεφτώ όμως, τις προάλλες μου πρότεινε ο ίδιος να περάσουμε μαζί το σαββατοκύριακο.”
2. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το είδος στο οποίο ανήκει η αρνητική σκέψη;
Πχ: Αυτή τη στιγμή συμπεριφέρομαι σαν μέντιουμ λέγοντας ότι «δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ ο Γιάννης»
3. Τι θα λέγατε σε ένα φίλο που έχει αυτή την αρνητική σκέψη;
Πχ: Θα του έλεγα ότι υπερβάλλει και ότι ο πιο πιθανός λόγος που δεν του τηλεφωνεί η μητέρα του είναι επειδή είναι απασχολημένη και όχι ότι επειδή έπαθε κάτι.
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4. Ποια είναι τα κόστη και τα οφέλη της αρνητικής σκέψης;
Πχ: Κόστη: με αποσυντονίζει, μου τρώει χρόνο και μου χαλάει τη διάθεση. Οφέλη: χμ....
5. Υπάρχει κάποια δραστική λύση που μπορώ να κάνω για να δω κατά πόσο ισχύει η αρνητική σκέψη;
Πχ: Μπορώ να πάρω τηλέφωνο στην δουλειά της μητέρας μου να ρωτήσω αν είναι καλά.
6. Υπάρχει κάποια εναλλακτική πραγματικότητα πέρα από αυτή της αρνητικής σκέψης;
Πχ: Μπορεί απλά να μην έχει κάρτα να με πάρει τηλέφωνο.

Η μέθοδος του ABΓ
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως οι ζωές τους είναι πραγματικά απαίσιες και πως έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται καταθλιπτικά. Τα αισθήματά μας προέρχονται από τις σκέψεις που κάνουμε για κάποια πράγματα και από το νόημα που
τους δίνουμε.
Δοκιμάστε να σκεφτείτε ένα συμβάν που σας αναστάτωσε και σας έκανε να αισθανθείτε καταθλιπτικά. Θα μπορείτε να το χωρίσετε στα εξής τρία μέρη:
Α. Το συμβάν
Β. Οι σκέψεις σας για το συμβάν
Γ. Τα συναισθήματά σας για το συμβάν
Για παράδειγμα όταν επιχειρήσετε ένα φαγητό και δεν το πετύχετε ο ορισμός με ΑΒΓ σχήμα θα ήταν κάπως έτσι:
Α. Το συμβάν – το φαγητό είναι άνοστο
Β. Οι σκέψεις σας – «Είμαι ένας αποτυχημένος, ποτέ δεν κάνω τίποτα σωστά, θα με χωρίσει η γυναίκα μου αν συνεχίσω να
είμαι τόσο κακός σύζυγος»
Γ. Τα συναισθήματά σας – Απογοήτευση, απελπισία, στεναχώρια
Φυσιολογικό είναι όταν κάνετε τέτοιες σκέψεις να νιώθετε άσχημα με τον εαυτό σας. Υπάρχουν όμως κάποιες τεχνικές εξορθολογισμού των αρνητικών σκέψεων.
1. Εξισορρόπηση: Μόλις προκύπτει μια αρνητική σκέψη δοκιμάστε να κάνετε μια εξισορροπητική σκέψη. Για παράδειγμα
στην σκέψη «ποτέ δεν κάνω τίποτα σωστά» μπορείτε να πείτε «χθες και προχθές μαγείρεψα φαγητό και ήταν πολύ νόστιμο».
2. Οι δύο στήλες: Μια παραλλαγή της εξισορρόπησης αποτελεί η καταγραφή των σκέψεων σας σε δύο στήλες, μία για τις
αρνητικές σκέψεις που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο γεγονός και μία με εναλλακτικές περισσότερο θετικές – ρεαλιστικές
σκέψεις. Όταν καταγράφετε τις σκέψεις σε χαρτί μπορείτε να αναγνωρίσετε πιο εύκολα τις αρνητικές σκέψεις και να τις αντιμετωπίσετε. Συχνά μπορεί να προκύψουν 5-6 εξισορροπητικές σκέψεις έναντι της μιας αρνητικής με συνέπεια η αρνητική σκέψη να χάνει την αρχική της επίδραση.
3. Προσπαθήστε να θυμάστε περισσότερο τα θετικά: Η έρευνα δείχνει πως τα άτομα με κατάθλιψη τείνουν να μην θυμούνται λεπτομέρειες συμβάντων, αλλά γενικές αισθήσεις όπως «δεν πετυχαίνω ποτέ κανένα στόχο μου», καθώς η συνολικότερη καταθλιπτική διάθεση θολώνει τη μνήμη τους. Δοκιμάστε να εκπαιδευτείτε να θυμάστε περισσότερα θετικά συμβάντα και
εμπειρίες ακόμα και αν η συνολική διάθεσή σας είναι καταθλιπτική. Δοκιμάστε να καταγράφετε τις περιπτώσεις που πετυχαίνετε ένα στόχο ή αυτές που νιώσατε καλά με τον εαυτό σας. Καταβάλλετε ενεργητική προσπάθεια να έχετε μια σφαιρική και
αντικειμενική όσο γίνεται μνήμη.
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ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Ελληνικοί:
Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης “ΜΑΖΙ”: www.mazi.org.gr
Ιστότοπος του ΕΠΙΨΥ με πληροφοριακό υλικό για την κατάθλιψη: http://www.depressionanxiety.gr
Ιστότοπος ενημέρωσης για την ψυχική υγεία από το Ψυχιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://www.stress.gr
Διάφορα άρθρα ενημέρωσης για την κατάθλιψη από ιστότοπο ενημέρωσης για την υγεία: http://www.medlook.net
Διάφορα άρθρα ενημέρωσης για την κατάθλιψη από ιστότοπο ενημέρωσης για την υγεία: http://www.iatronet.gr/ygeia/
psyxiki-ygeia/436/katathlipsi.html
Αγγλόφωνοι:
About.com: Depression: http://depression.about.com
Ιστότοπος με εξαιρετικά πλούσιο αρχείο πληροφοριών για όλες τις ψυχολογικές διαταραχές: http://www.mentalhealth.
com/home
Πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις πιο κοινές ψυχολογικές διαταραχές (άρθρα, επικαιρότητα, videos, blogs κ.ά.): http://www.
mentalhelp.net
National Alliance on Mental Health (USA): http://www.nami.org
European Alliance against Depression: www.eaad.net
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Πληροφορίες για την διάγνωση και την θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών, ψυχολογικά τεστ, blogs, γενικότερα θέματα ψυχολογίας κ.ά.: http://psychcentral.com
National Institute of Mental Health, εξαιρετικός ιστότοπος ενημέρωσης και πληροφόρησης για πληθώρα ψυχολογικών διαταραχών: http://www.nimh.nih.gov
Εξαιρετικά εκλαϊκευμένα εγχειρίδια και φυλλάδια ενημέρωσης για την κατάθλιψη: http://www.nimh.nih.gov/health/
publications/depression-listing.shtml
Ιστότοπος με πληροφοριακό υλικό για την κατάθλιψη που ενημερώνεται συνεχώς: http://www.webmd.com/depression/
default.htm
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ

“Η αυτοκτονία είναι το μόνο σοβαρό φιλοσοφικό ζήτημα”. Αλμπέρ Καμύ
Στον όρο ‘’αυτοκτονικότητα’’ εμπεριέχονται οι έννοιες του ‘’αυτοκτονικού ιδεασμού’’ και της ‘’απόπειρας αυτοκτονίας’’, οι οποίες αντιμετωπίζονται σαν ένα συνεχές φάσμα ψυχολογικών καταστάσεων, που διακυμαίνεται από παθητικές σκέψεις ματαίωσης της ζωής χωρίς πρόθεση αυτοτραυματισμού έως ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό και συμπεριφορά με ξεκάθαρη πρόθεση
αυτοτραυματισμού. Oι αναλυτικοί ορισμοί των παραπάνω είναι οι εξής:
- Ως ‘’αυτοκτονικός ιδεασμός’’ ορίζεται το σύνολο σκέψεων επιθυμίας θανάτου, που ενδέχεται να παρουσιάζουν ποικιλία ως
προς την ένταση, τον επιλεγμένο τρόπο αυτοκτονίας και τον βαθμό στον οποίο τελικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πραγματική αυτοκτονία.
- Ως ‘’απόπειρα αυτοκτονίας’’ ορίζεται η αυτοτραυματική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από στοιχειοθετημένη πρόθεση να
τερματιστεί η ζωή του ατόμου.
Για λόγους πληρότητας της παρούσας παρουσίασης, χρήζει ορισμού και η έννοια της αυτοκτονίας σαν το ύστατο άκρο του πιθανού συνεχούς φάσματος της αυτοκτονικής συμπεριφοράς.
- ’’Αυτοκτονία’’, λοιπόν, είναι ο αυτοπροκαλούμενος θάνατος, με στοιχεία είτε έκδηλα είτε άδηλα ότι το άτομο σκόπευε να
πεθάνει.

2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία της αυτοκτονικότητας σε πολλές χώρες αποτελεί βασικότατο πρόβλημα της παγκόσμιας
δημόσιας υγείας. Υπολογίζεται πως κάθε 20 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος αυτοκτονεί, ενώ εκτιμάται πως οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι περίπου εικοσαπλάσιες των αυτοκτονιών, δηλαδή μια απόπειρα κάθε δευτερόλεπτο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο αυτοκτονούν περίπου 35.000 άτομα, ενώ οι απόπειρες είναι συνολικά 250.000 το χρόνο. Η αυτοκτονία είναι η ενδέκατη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέση πιο χαμηλή μεν από των ατυχημάτων αλλά
πιο υψηλή από των δολοφονιών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το 94,4% των ανδρών που έχουν ιστορικό αυτοκτονικού ιδεασμού, παρουσίασαν επίσης και ιστορικό αποπειρών αυτοκτονίας.
Στην Ελλάδα παρατηρείται ένας από τους χαμηλότερους δείκτες αυτοκτονιών στην Ευρώπη. Η Ελλάδα το 2000 βρισκόταν σε μια από της χαμηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης με 2,8 αυτοκτονίες ανά 100.000. Στην συνέχεια, καταγράφηκαν αυξητικές τάσεις που αφορούσαν κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό για την διετία 2007-2009). Ακολούθησαν μελέτες
που συνέκριναν την περίοδο 2000-2007 (προ κρίσης) με την περίοδο 2008-2010 (κατά την κρίση) που ανέδειξαν στην πρώτη περίοδο διαχρονική πτώση της τάξης του 16,2% ενώ στην δεύτερη αύξηση της τάξης του 13,6% (Economou et al., 2011).
Σήμερα, ο αριθμός των αυτοκτονιών υπολογίζεται σε πάνω από 5,2 αυτοκτονίες ανά 100.000. Κατά την μέχρι σήμερα συνεχιζόμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση τεκμηριώνονται στοιχεία που δείχνουν αύξηση σε σειρά παραγόντων
που σε μεγάλο βαθμό διαμεσολαβούν ανάμεσα στην οικονομική κρίση και την αυτοκτονικότητα. Ενδεικτικά, έχουμε αύξηση
της ανεργίας (από 7%-25%), αύξηση της φτώχειας, μείωση των κονδυλίων προς τις δημόσιες δομές παροχών υγείας, αύξηση των χρηστών ουσιών και τέλος αύξηση των περιστατικών καταθλιπτικών διαταραχών (Antonakakis & Collins, 2014; Στυλιανίδης, Χονδρός & Λάβδας, 2014).
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3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η αυτοκτονία αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Η αιτιολογία της διαμορφώνεται από μία
πληθώρα παραγόντων που σχετίζονται με τη ψυχική κατάσταση, με τις εμπειρίες και τα γεγονότα της ζωής, με κοινωνικές και
βιολογικές παραμέτρους και με την προσωπικότητα.
Ο αυτοκτονολόγος Edwin Scheidman χρησιμοποιεί εύστοχα το παράδειγμα του δέντρου για την πολυπαραγοντική φύση της
αυτοκτονίας1: “Υπάρχει η χημική σύσταση του χώματος που φυτρώνει το δέντρο. Το δέντρο ζει μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Η βιοχημική κατάσταση του ατόμου είναι οι ρίζες του. Η μέθοδος αυτοκτονίας του ατόμου, οι λεπτομέρειες του γεγονότος, είναι μεταφορικά τα ξερά κλαδιά, οι χαλασμένοι καρποί και τα φύλλα που αλλάζουν χρώμα. Αλλά οι ψυχολογικές συνιστώσες, η συνειδητή επιλογή της αυτοκτονίας ως η φαινομενικά βέλτιστη λύση σε ένα πρόβλημα είναι ο κορμός του δέντρου.”
Παρακάτω αναφέρονται βασικοί παράγοντες κινδύνου καθώς και προστατευτικοί παράγοντες.

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Το φύλο: Οι άνδρες αυτοκτονούν 3 φορές πιο συχνά από ότι οι γυναίκες. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας 4 φορές συχνότερα από ότι οι άνδρες. Μια πιθανή εξήγηση γι αυτό το “φυλετικό παράδοξο” σχετίζεται με την επιλογή
περισσότερο φονικής μεθόδου αυτοκτονίας από τους άντρες (π.χ. πυροβολισμός).
Η ηλικία: Οι περισσότερες αυτοκτονίες συμβαίνουν στις ηλικίες μεταξύ 15 και 35 ετών καθώς και πάνω από 65 ετών.
Φύλο και ηλικία: Από την ηλικία των 50 ετών, τα ποσοστά αυτοκτονιών στις γυναίκες φαίνονται προοδευτικά να ελαττώνονται. Όσον αφορά τους άνδρες, τα ποσοστά παρουσιάζουν αισθητή αύξηση μετά την ηλικία των 45. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως, ενώ όσοι σκέφτονται την αυτοκτονία και κάνουν απόπειρες είναι ως επί το πλείστον νέοι και γυναίκες, αυτοί
που τελικά την πραγματοποιούν είναι συνήθως μεγαλύτεροι άνδρες.
Η οικογενειακή κατάσταση: Το ποσοστό των αυτοκτονιών είναι διπλάσιο σε ανύπαντρα άτομα έναντι των παντρεμένων. Φαίνεται πάντως πως οι ανύπαντροι άνδρες συνδέονται με μεγαλύτερο αυτοκτονικό κίνδυνο απ’ ότι οι ανύπαντρες γυναίκες. Τα
διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία άτομα εμφανίζουν τέσσερις με πέντε φορές υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας σε σύγκριση με τους παντρεμένους.
Η ανεργία και η συνεπαγόμενη φτώχεια: Μελέτη σε 26 χώρες της Ευρώπης, για το διάστημα 1970-2006, κατέδειξε ότι για
κάθε αύξηση 1% στην ανεργία, υπήρχε αύξηση 0,8% στις αυτοκτονίες, στις ηλικίες κάτω των 65 ετών. Το ποσοστό αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και για τη χώρα μας (Antonakakis & Collins, 2014).

1. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου: Ντιέγκο Ντε Λέο (2014). Σημεία καμπής: Ένα εξαιρετικό ταξίδι στο αυτοκτονικό
μυαλό. Αθήνα: Κλίμακα. Στο βιβλίο καταγράφονται πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν
αλλά επιβίωσαν και επιπλέον ξεκίνησαν από την αρχή και διαχειρίστηκαν με επιτυχία τις δυσκολίες τους. Σε κάθε μία ιστορία, ο
αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει πολλούς από τους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην αυτοκτονία.
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2. ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%, τα περιστατικά αυτοκτονιών και αποπειρών συνδέονται με μια ψυχιατρική διαταραχή, χωρίς
αυτό να σημαίνει πως όλοι οι ασθενείς με ψυχική διαταραχή θα εκδηλώσουν αυτοκτονικότητα. Η παρουσία ψυχοπαθολογίας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει τις καταστάσεις της ζωής του. Επιπλέον, επηρεάζει το κίνητρο για
δράση και μειώνει τον βαθμό στο οποίο τα άτομα αναζητούν βοήθεια. Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των ανθρώπων που ζουν
με μια ψυχική διαταραχή δεν βάζουν τέλος στη ζωή τους. Μόνο όταν βιώνουν μια οξεία κρίση ή ένα τραυματικό γεγονός και παράλληλα δεν έχουν ένα λειτουργικό κοινωνικό, οικογενειακό ή φιλικό πλαίσιο στήριξης, τότε μπορεί να καταφύγουν στην αυτοκτονία.
Διαταραχές της διάθεσης: είναι οι διαγνώσεις που συνδέονται συχνότερα με την αυτοκτονία. Το 50% όλων όσων αυτοκτονούν
πάσχουν από κατάθλιψη. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν συνυπάρχουν και διαταραχές του άγχους. Έχει βρεθεί πως τα αισθήματα
απελπισίας και αβοηθησίας (ψυχολογικό αδιέξοδο) διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από αυτή καθαυτή την βαρύτητα της
κατάθλιψης. Εξάλλου, η κατάθλιψη είναι η μόνη διαταραχή για τη διάγνωση της οποίας ο αυτοκτονικός ιδεασμός αναγνωρίζεται ως σύμπτωμα. Το ποσοστό των ατόμων με κατάθλιψη που αναφέρουν αυτοκτονικό ιδεασμό κυμαίνεται από 5% σε ένα
πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας εώς και 50% σε ένα νεότερο ενήλικο πληθυσμό.
Σχιζοφρένεια: Περίπου το 10% των σχιζοφρενικών ασθενών καταλήγει στην αυτοκτονία, απόπειρες επιχειρεί πάνω από το
20% των ασθενών και περίπου το 40% των ασθενών παρουσιάζει αυτοκτονικό ιδεασμό στη ζωή του. Επιπλέον,η παρουσία
ιστορικού κατάθλιψης τριπλασιάζει την πιθανότητα για αυτοκτονία, ενώ η παρουσία πρόσφατης κατάθλιψης την εξαπλασιάζει.
Κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ: Άτομα εξαρτημένα από αλκοόλ και άλλες ουσίες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο. Η κατάθλιψη και η παρουσία πρόσφατων ψυχοπιεστικών καταστάσεων αυξάνουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς του αλκοολικού. Εκτιμάται πως το ποσοστό αυτοκτονίας των ατόμων που είναι εξαρτημένα από ηρωίνη ή άλλα
ναρκωτικά είναι τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με εκείνο του γενικού πληθυσμού.
Διπολική διαταραχή: Συνδέεται στενά με αυτοκτονική συμπεριφορά και με επιτυχή αυτοκτονία. Απόπειρα αυτοκτονίας είναι
πιθανό να συμβεί είτε το άτομο βρίσκεται σε καταθλιπτικό επεισόδιο είτε σε μανιακό.
3. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευρολογικές παθήσεις (όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας), η
νεφρική ανεπάρκεια (που χρειάζεται συστηματική αιμοκάθαρση) και μυοσκελετικές παθήσεις (που πρεοκαλούν αναπηρία ή
παραμορφώσεις) αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Γενικά, η σωματική νόσος που είναι χρόνια, επώδυνη, στιγματιστική, ανίατη ή τερματική συνδέεται με υψηλό κίνδυνο.
4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ
Είναι ο σημαντικότερος προβλεπτικός δείκτης μελλοντικής απόπειρας αυτοκτονίας. Ο κίνδυνος νέας απόπειρας είναι ιδιαίτερα αυξημένος τους πρώτους έξι μήνες μετά την πρώτη απόπειρα και παραμένει υψηλός εφόρου ζωής. Επιπλέον, ο κίνδυνος
αυξάνει σε περίπτωση που έχει αυτοκτονήσει ή αποπειραθεί να αυτοκτονήσει κάποιο μέλος της οικογένειας.
5. ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η κοινωνική απομόνωση και μοναξιά, η ύπαρξη κακοποίησης (σωματικής/σεξουαλικής), οι συγκρουσιακές διαπροσωπικές
σχέσεις, σημαντικές απώλειες (πένθος, χωρισμός), απώλεια ρόλου (ως αποτέλεσμα συνταξιοδότησης ή απόλυσης), αίσθημα
ντροπής και φόβος για δημόσιο διασυρμό (π.χ. όταν έχει βρεθεί ένοχος για κάτι), το στίγμα (που εμποδίζει την αναζήτηση βοήθειας), η ευκολία πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα.
• Στην αυτοκτονία εμπλέκονται επίσης βιολογικοί αλλά και γενετικοί παράγοντες.
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Β. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ο γάμος: Η δυνατότητα να μιλήσει το άτομο με τον/την σύζυγο για τα προβλήματα και τις ευθύνες του φαίνεται να επιδρά αποτρεπτικά προς την αυτοκτονία .
Το μορφωτικό επίπεδο: Υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης είναι πιθανό να μειώσουν τον κίνδυνο της αυτοκτονίας προσδίδοντας στα
άτομα καλύτερη αίσθηση αυτοελέγχου και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε κοινωνικές ομάδες που προάγουν τη συνεχή βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου τους. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μπορεί να ενδυναμώσει τις στρατηγικές διαχείρισης των αγχογόνων κοινωνικών καταστάσεων.
Η κοινωνική στήριξη: Η ύπαρξη διαθέσιμων και ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων έχει βρεθεί να επηρεάζει σημαντικά την φυσική και ψυχική υγεία του ατόμου. H ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών δικτύων εξασφαλίζει στα άτομα θετικές εμπειρίες και κοινωνικούς ρόλους στην κοινότητα που επιφέρουν την κοινωνική επιβράβευση. Επιπλέον, θωρακίζει το άτομο από
τις αρνητικές επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από καταστάσεις υψηλού στρες.

4. ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

“Δεν είναι το θάρρος που ωθεί τα φυσικώς υγιή άτομα να θέσουν τέλος στη ζωή τους αλλά η τραγικά λαθεμένη πεποίθησή τους πως οι προοπτικές για ευτυχισμένη ζωή έχουν ήδη – ή σύντομα θα
έχουν – συντριβεί ανεπανόρθωτα”. (Eric Anderson, στο βιβλίο του «Ο Επίκουρος στον 21ο αιώνα»)
Μύθος: “Οι περισσότεροι φυσιολογικοί άνθρωποι δεν σκέφτονται να αυτοκτονήσουν”.
Πραγματικότητα: Η μέτρηση των αυτοκτονικών σκέψεων είναι δύσκολη, αλλά η έρευνα δείχνει ότι οι αυτοκτονικές σκέψεις
κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου δεν είναι τόσο σπάνιες, παρ’ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τις πραγματοποιούν.
Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, ένας στους έξι σκέφτονται την αυτοκτονία ως πιθανή εναλλακτική λύση σε καταστάσεις κρίσης.
Μύθος: “Οι περισσότερες αυτοκτονίες λαμβάνουν χώρα χωρίς προειδοποίηση”.
Πραγματικότητα: Παρ΄ ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η αυτοκτονική πράξη συμβαίνει ξαφνικά, στις περισσότερες
περιπτώσεις υπάρχουν προειδοποιητικές ενδείξεις. Επίσης, πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται την αυτοκτονία θα το ομολογήσουν σε κάποιον (είτε αγαπημένα πρόσωπα είτε ξένους), και κάποιοι θα αναζητήσουν και επαγγελματική βοήθεια.
Μύθος: “Αν κάποιος αποκαλύψει το αυτοκτονικό του πλάνο δεν πρέπει να αθετήσεις το απόρρητο”.
Πραγματικότητα: Ο σοβαρός κίνδυνος αυτοκτονίας είναι μία από τις λίγες καταστάσεις όπου το απόρρητο μπορεί να αρθεί με
τον κατάλληλο τρόπο με σκοπό την σωτηρία μιας ζωής.
Μύθος: “Οι άνθρωποι που λένε ότι θα αυτοκτονήσουν, το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή και δεν θα το κάνουν”.
Πραγματικότητα: Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι που αυτοκτονούν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους πριν από την αυτοκτονία. Συνεπώς, κάθε απειλή αυτοκτονίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σοβαρή.
Μύθος: “Ποτέ δεν πρέπει να ρωτάμε αυτοκτονικά άτομα αν θέλουν να αυτοκτονήσουν ή αν έχουν σκεφτεί τρόπο
να το καταφέρουν, γιατί έτσι τους δίνουμε την ιδέα να το κάνουν”.
Πραγματικότητα: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αντιθέτως, η συζήτηση (εφόσον γίνει με μη επικριτικό τρόπο) επιτρέπει στα
άτομα αυτά να αποφορτίσουν κάποια από τα συναισθήματα τους και τους κινητοποιεί να ζητήσουν βοήθεια. Επίσης, με αυτό τον
τρόπο μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα την επικινδυνότητα της κατάστασης.
Μύθος: “Τα άτομα τα οποία πραγματοποιούν απόπειρα είναι εγωιστές και αδύναμοι”.
Πραγματικότητα: Τις περισσότερες φορές βιώνουν έντονα αρνητικά συναισθήματα, πιθανώς σαν αποτέλεσμα ψυχικής διατα-
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ραχής και πιστεύουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Άτομα σε τέτοια κατάσταση χρειάζονται επαγγελματική και προσωπική φροντίδα.
Μύθος: “Η αυτοκτονία είναι μια “στιγμή τρέλας”, μια παρορμητική πράξη”.
Πραγματικότητα: Η αυτοκτονία ενδέχεται να είναι παρορμητική ειδικά στην εφηβεία. Όμως, τις περισσότερες φορές, είναι
προσχεδιασμένη. Το πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει χρόνο, τόπο και τρόπο και η ύπαρξη του είναι σοβαρή ένδειξη κινδύνου.
Μύθος: “Όσοι έχουν κάνει ήδη απόπειρα και επέζησαν, δεν πρόκειται να ξανακάνουν”.
Πραγματικότητα: Οι άνθρωποι που έχουν κάνει απόπειρα διατρέχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να επαναλάβουν την απόπειρα στο μέλλον.
Μύθος: “Οι άνθρωποι που κάνουν απόπειρα ή αυτοκτονούν, θέλουν πραγματικά να πεθάνουν”.
Πραγματικότητα: Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν, νιώθουν πως βρίσκονται σ’ ένα επώδυνο και ανυπόφορο αδιέξοδο από
το οποίο ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι ο θάνατος. Επιθυμούν να υπήρχε λύση στα προβλήματα τους, όμως αδυνατούν να τη
βρουν και έχουν σταματήσει να ελπίζουν.
Μύθος: “Όταν κάποιος αποφασίσει να αυτοκτονήσει, δεν υπάρχει τρόπος να τον εμποδίσουμε”.
Πραγματικότητα: Η αυτοκτονία μπορεί να αποτραπεί με την κατάλληλη βοήθεια. Οι άνθρωποι που επιδιώκουν την αυτοκτονία, θέλουν να σταματήσουν να υποφέρουν.
Μύθος: “Τα παιδιά δεν αυτοκτονούν”.
Πραγματικότητα: Τα παιδιά αυτοκτονούν επίσης, ευτυχώς με μικρότερη συχνότητα απ΄ ότι οι έφηβοι και οι ενήλικες.

Β. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

“Υποθετικά, εάν μπορούσαμε να σταματήσουμε τον πόνο, όποια και αν ήταν η προέλευση του, πολύ
λίγοι άνθρωποι θα σκέφτονταν την αυτοκτονία”. Ντιέγκο Ντε Λέο
Στη θεραπεία των ανθρώπων με τάσεις αυτοκτονίας, χρησιμοποιούνται η ψυχολογική θεραπεία (γνωσιακή-συμπεριφοριστική
θεραπεία και άλλες μορφές ψυχοθεραπείας) και η φαρμακοθεραπεία (αντικαταθλιπτική αγωγή). Η θεραπεία πρέπει να είναι
μακροπρόθεσμη, καθώς οι αιτίες της αυτοκτονικής διαδικασίας είναι περίπλοκες.
Τα άτομα με τάσεις αυτοκτονίας διδάσκονται να αναζητούν βοήθεια όταν η παρόρμηση για αυτοκτονία συμβαίνει ξανά και η
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν δυσκολίες χειροτερεύει δραστικά (ψυχοεκπαίδευση).

2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Στην Ελλάδα, υπάρχει η ‘’Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία’’ με το νούμερο 1018. Στην γραμμή εργάζονται ψυχολόγοι και ψυχίατροι και προσφέρουν υπηρεσίες όπως :
• Συμβουλευτική παρέμβαση σε κατάσταση κρίσης για την αποφυγή της αυτοκτονικής πράξης
• Υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν απώλεια αγαπημένου προσώπου από αυτοκτονία ή αισθάνονται ανησυχία για κάποιο
αγαπημένο τους πρόσωπο
• Παραπομπή στην Κλίμακα και σε άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παρακολούθηση από ειδικό θεραπευτή
• Ενημέρωση για διάφορα ζητήματα ψυχικής υγείας
Η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία απευθύνεται σε: ανθρώπους που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν ή που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν κατά το παρελθόν, σε ανθρώπους με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και σε ανθρώπους που βιώνουν απώλεια αγαπημένου προσώπου από αυτοκτονία ή ανησυχούν για κάποιο δικό τους άνθρωπο.
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Επίσης, όλα τα γενικά νοσοκομεία έχουν ψυχιατρική υπηρεσία που εφημερεύει. Καλώντας εκεί μπορεί κανείς να μιλήσει
με ειδικευμένο γιατρό.

3. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ
Ενώ πολλά άτομα σκέφτονται την αυτοκτονία, λίγοι τελικά την πραγματοποιούν. Όσοι δεν την πραγματοποιούν, είτε έχουν στραφεί στη βοήθεια άλλων ανθρώπων, είτε έχουν διαχειριστεί οι ίδιοι την κατάσταση, είτε έχουν κάνει και τα δύο.
Πως μπορείτε λοιπόν να βοηθήσετε τον εαυτό σας (εκτός από την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας);
1. Αναζητήστε ανθρώπινη επαφή. Μιλήστε με κάποιο μέλος της οικογένειας σας ή κάποιο φίλο σας. Μπορεί να σας βοηθήσουν
να ηρεμήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ανάπαυλα να σκεφτείτε τι θα κάνετε. Μπορεί επίσης να σας προτείνουν τρόπους να διαχειριστείτε τις δυσκολίες σας. Είναι συχνά ευκολότερο για τους άλλους ανθρώπους να δουν και να βρουν λύσεις,
ειδικά στην περίπτωση που σας γνωρίζουν καλά. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να ξέρεις πως τα συναισθήματά σου
μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν από αυτούς. Τέλος, να θυμάστε να είστε ρεαλιστικοί στις προσδοκίες σας
για τη βοήθεια που μπορεί να σας προσφέρουν: τα συναισθήματα που βιώνετε είναι δύσκολα και δεν υποχωρούν αμέσως.
2. Η συμμετοχή σε ομάδα αυτοβοήθειας με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες μπορεί να είναι πολύ βοηθητική.
3. Εφόσον, αντιμετωπίζετε αυτοκτονικές σκέψεις, αφαιρέστε από το σπίτι σας αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα,
όπως τα όπλα. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε μεγάλες ποσότητες φαρμάκων.
4. Φτιάξτε από τώρα ένα κουτί με αναμνήσεις και αντικείμενα που μπορούν να σας προσφέρουν χαρά και να βελτιώσουν την
διάθεση σας όταν θα αισθάνεστε άσχημα. Αυτό το κουτί μπορεί να περιέχει οτιδήποτε: CD που σας αρέσει να ακούτε, βιβλία,
φωτογραφίες, γράμματα, σημειώματα προς τον εαυτό σας, ένα παιχνίδι, ένα άρωμα, σημειώματα με ανέκδοτα και άλλα.
5. Φροντίζετε το σώμα σας. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το κολύμπι, το τρέξιμο μπορεί να βελτιώσουν την διάθεση και να βοηθήσουν την εύκολη επέλευση του ύπνου. Η καλή διατροφή και ο διαλογισμός επίσης μπορεί να βοηθήσουν
να νιώσετε δυνατότεροι και λιγότερο πιεσμένοι.
6. Βρείτε τρόπους να εκφράζεστε. Μπορείτε να γράφετε σε ένα ημερολόγιο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα επιτεύγματα σας. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι (όπως σκίτσο, αντικείμενο) βασιζόμενοι στα αισθήματα σας. Με αυτό τον
τρόπο, θα μπορέσετε σταδιακά να αναγνωρίζετε καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας και να βρειτε τρόπους να
διαχειρίζεστε καλύτερα τις δυσκολίες σας.
7. Μάθετε πως άλλα άτομα αντιμετώπισαν τις δυσκολίες τους. Οι εμπειρίες των άλλων μπορούν να σας εμπνεύσουν.
8. Μάθετε και εξασκηθείτε σε δεξιότητες διαχείρισης του άγχους και των αρνητικών δυσλειτουργικών σκέψεων. Σ’ αυτό
μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος ειδικός ή εξειδικευμένα βιβλία αυτοβοήθειας. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να σας
φανούν πολύ χρήσιμες είτε για να αποτρέπετε τη χειροτέρευση της διάθεσης σας είτε για να αντιμετωπίζετε τον αυτοκτονικό ιδεασμό όταν είστε σε κρίση.
9. Αν σκέφτεστε να αυτοκτονήσετε, δώστε στον εαυτό σας 24 ώρες. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα από αυτό. Μετακινήστε την
εστίαση της σκέψης σας από τον εαυτό σας και προσανατολίστε την στον κόσμο γύρω σας. Αυτές οι 24 ώρες έχουν σώσει
πολλούς ανθρώπους.
10. Κάντε μια λίστα με όλα εκείνα για τα οποία αξίζει να ζείτε: αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένες συνήθειες, μικροπράγματα που αγαπάτε, κάτι που θέλετε να κάνετε και δεν το έχετε πραγματοποιήσει ακόμη. Προσθέστε τη λίστα στο κουτί που
περιγράφηκε παραπάνω.
11. Δώστε στον εαυτό σας μια ευκαιρία. Είναι δύσκολο να σκεφτείτε λογικά εκείνη την ώρα αλλά πείτε στον εαυτό σας πως
με την πράξη της αυτοκτονίας δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες: Δεν υπάρχει γυρισμός.
12. Φτιάξτε το προσωπικό σας πλάνο ανάρρωσης και ευεξίας. Τι σας βοηθάει προσωπικά; Καταγράψτε ότι νομίζετε ότι λειτουργεί βοηθητικά. Την ώρα της κρίσης είναι δύσκολο να θυμηθείτε αυτά τα πράγματα. Το να τα έχετε σημειωμένα μπορεί να κάνει την διαφορά.
13. Συμπληρώστε την κάρτα που θα βρείτε στο παράρτημα.
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Γ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΕΑΣΜΟ Ή/ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Κάποιος που σκέφτεται να αυτοκτονήσει συνήθως εμφανίζει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σημάδια στη συμπεριφορά του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι επίσης πιθανό ένας άνθρωπος να σκέφτεται να αυτοκτονήσει χωρίς
να αλλάξει η συμπεριφορά του.
Συναισθηματικές και συμπεριφορικές αλλαγές συσχετιζόμενες με αυτοκτονία:
• Υπερβολικός συναισθηματικός πόνος.
• Απελπισία: Η αντίληψη ότι ο πόνος θα συνεχιστεί ή θα χειροτερέψει ή ότι τα πράγματα δε θα βελτιωθούν ποτέ.
• Αίσθημα αβοηθησίας: Αίσθημα εξάντλησης των αντοχών και μη ύπαρξης βοήθειας.
• Ιδέες αναξιότητας, ενοχής, ντροπής.
• Πεποιθήσεις όπως “κανείς δεν νοιάζεται για μένα”.
• Το άτομο έχει αλλάξει συμπεριφορά και εμφανίζεται θλιμμένο, απαθές, αγχώδες ή ευερέθιστο.
• Μειωμένη απόδοση στο σχολείο, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες.
• Κοινωνική απομόνωση.
• Μειωμένο ενδιαφέρον για προηγούμενες ευχάριστες δραστηρίοτητες.
• Παραμέληση προσωπικής υγιεινής, παραμελημένη εμφάνιση, ντύσιμο κ.λ.π.
• Διαταραχές στον ύπνο ή στη πρόσληψη τροφής (συνηθέστερα με απώλεια βάρους)
• Δύσκολες περίοδοι: διακοπές, επέτειοι, την πρώτη βδομάδα εξιτηρίου από νοσοκομείο, πριν ή μετά τη διάγνωση σοβαρής νόσου, πριν ή κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών.
Αυτοκτονική συμπεριφορά:
• Προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας
• Δηλώσεις αυτοκτονικής επιθυμίας
• Ανάπτυξη αυτοκτονικού σχεδίου, απόκτηση των μέσων, σαφές χρονοδιάγραμμα για την αυτοκτονία
• Αυτοτραυματισμοί, κοψίματα, καψίματα
• Επικίνδυνη συμπεριφορά: π.χ. ανεξήγητα ατυχήματα
• Τακτοποίηση προσωπικών υποθέσεων (π.χ. σύνταξη διαθήκης)
• Χάρισμα προσωπικών αντικειμένων
• Αποχαιρετισμοί που δεν ταιριάζουν με το παρόν πλαίσιο.
• Λεκτική επικοινωνία που είναι ασαφής και έμμεση: Για παράδειγμα, “Δε χρειάζεται να ανησυχείτε για μένα πλέον”, “Θέλω
να κοιμηθώ και να μη ξυπνήσω ποτέ”, “Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο”, “Η αυτοκτονία είναι αμαρτία;”.
Καταστάσεις στη ζωή ενός ατόμου που αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας:
• Πρόσφατος θάνατος ή ασθένεια τελικού σταδίου αγαπημένου ανθρώπου.
• Πρόσφατο διαζύγιο, χωρισμός
• Απώλεια σωματικής ή ψυχικής υγείας
• Απώλεια εργασίας, οικονομικά ή νομικά προβλήματα, χρεωκοπία
• Σημαντική αλλαγή σε συνθήκες ή/και απώλεια ρόλου (συνταξιοδότηση, αναχώρηση παιδιών από το σπίτι)
• Αποτυχία (εξετάσεις, εργασιακή ανέλιξη)
• Αυτοκτονία μέλους της οικογένειας ή στενού φίλου
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να παίρνετε πάντα στα σοβαρά τα σχόλια του ατόμου για αυτοκτονία. Έρευνες έχουν δείξει πως ποσοστό μεγαλύτερο από
το 75% των ανθρώπων που αυτοκτόνησαν έκαναν πράγματα, λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν το θάνατό τους, που αποσκοπούσαν στο να δείξουν στους άλλους πόσο απελπισμένοι ήταν.
2. Ακούστε με προσοχή και μη επικριτική στάση όσα έχει να σας πει ο άνθρωπος που εκφράζει αυτοκτονικό ιδεασμό. Συχνά,
εκείνοι που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν, φοβούνται ότι αν ζητήσουν βοήθεια, μιλώντας για τις σκέψεις τους, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αντί για καλύτερα, όπως για παράδειγμα αν η αντίδραση των άλλων είναι αρνητική και απορριπτική.
Αφήστε τον λοιπόν να μιλήσει όσο χρειάζεται και μάθετε όσο περισσότερα μπορείτε για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα
προβλήματα που τον έχουν οδηγήσει ως εδώ. Αποφύγετε τις εύκολες ή γενικές συμβουλές και δείξτε συμπόνοια και αποδοχή. Δεν υπάρχουν μαγικές λέξεις, μπορείτε να δείξετε ενδιαφέρον και νοιάξιμο με τη στάση, το βλέμμα και τον τόνο της
φωνής σας.
3. Μιλήστε ανοιχτά για την αυτοκτονία. Ρωτήστε τον: “Αισθάνεσαι τόσο άσχημα που σκέφτεσαι την αυτοκτονία;”.
Αν απαντήσει θετικά, ρωτήστε: “Έχεις σκεφτεί πώς θα το κάνεις;”.
Αν η απάντηση είναι θετική, ρωτήστε: “Έχεις ό,τι χρειάζεσαι, για να το κάνεις;”.
Αν η απάντηση είναι θετική, ρωτήστε: “Έχεις σκεφτεί πότε θα το κάνεις;”.
Με αυτές τις ερωτήσεις, μπορείτε να αξιολογήσετε την σοβαρότητα της κατάστασης και να δράσετε ανάλογα.
4. Προσπαθήστε να μην φανείτε σοκαρισμένοι. Κάτι τέτοιο θα τον κάνει να νιώσει ακόμη χειρότερα.
5. Μην τον αφήνετε μόνο. Στην περίπτωση, υψηλού κινδύνου αυτοκτονίας, δεν πρέπει να αφήσετε το άτομο μόνο του καθόλου. Επιπλέον, αν είναι εφικτό, απομακρύνετε - αφαιρέστε υλικά που μπορεί να είναι θανατηφόρα (όπλα, μεγάλες ποσότητες φαρμάκων).
6. Καλέστε βοήθεια και μη χειριστείτε την κατάσταση μόνοι σας. Μπορείτε να καλέσετε κάποιον δικό του άνθρωπο, το 1018,
την αστυνομία (στην περίπτωση άμεσου κινδύνου αυτοκτονίας). Ιδανικά, την κατάσταση χρειάζεται να χειριστεί ειδικός ψυχικής υγείας.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Είναι χρήσιμο να υπάρχουν κάποιοι κανόνες σχετικά με τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση που κάποιο μέλος
απειλεί να αυτοκτονήσει. Στους βασικούς κανόνες που σας προτείνουμε υπάρχει αναφορά στην άρση του απορρήτου σε αυτές
τις περιπτώσεις. Η ύπαρξη σαφών κανόνων βοηθάει στο να καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε παρέμβαση δεν αποτελεί προσωπική αξιολόγηση αλλά την τήρηση ενός κανονισμού.
Πρακτικές οδηγίες για τους συντονιστές των ομάδων αυτοβοήθειας, στην περίπτωση που κάποιο μέλος
μιλάει για αυτοκτονία:
1.Θυμηθείτε ότι η δουλειά σας σαν συντονιστής είναι να κατευθύνετε την ομάδα στην αλληλοβοήθεια. Η ευθύνη (για την αποτελεσματικότητα της ομάδας) είναι ΣΥΝΟΛΙΚΗ και όχι μόνο δική σας.
2. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και μην αντιδράτε με ανησυχία. Tα αισθήματα άγχους είναι μεταδοτικά, γι’ αυτό μην πανικοβληθείτε. Να θυμάστε ότι το να μοιραστεί κανείς τις σκέψεις που κάνει για αυτοκτονία είναι ένα άνοιγμα και μια έκκληση για
βοήθειας. Επιπλέον, χρειάζεται απίστευτο θάρρος να παραδεχτεί κάτι τέτοιο.
3. Αξιολογήστε την κατάσταση. Κάντε άμεσες και σαφείς ερωτήσεις, όπως: “Όταν λες ότι θα προτιμούσες να πεθάνεις, εννοείς ότι σχεδιάζεις να τελειώσεις τη ζωή σου;”. “Ακούγεσαι πολύ απελπισμένος. Σκέφτεσαι να κάνεις κακό στον εαυτό σου;”
και προχωρήστε στις επόμενες ερωτήσεις αξιολόγησης σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες.
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4. Ακούστε το άτομο χωρίς επικρίσεις, κατηγορίες, εύκολες και γενικόλογες συμβουλές.
5. Αντιδράστε σοβαρά, απαντήστε με αλληλεγγύη και ρωτήστε ποιον θεωρεί ο ίδιος τον καλύτερο τρόπο να τον βοηθήσετε:
“Χαίρομαι που αισθάνεσαι άνετα να το μοιραστείς μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ειλικρίνεια σου και το θάρρος σου.
Τι χρειάζεσαι από την ομάδα; Πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεπεράσεις αυτή την δύσκολη στιγμή;”
6. Μην υπόσχεστε πότε πράγματα που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε όπως ότι “όλα θα πάνε καλά”. Να είστε ειλικρινής.
Μην υπόσχεστε εμπιστευτικότητα.
7. Επικεντρώστε την συζήτηση στην ανάρρωση: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή. Δείχνει πόσο δύσκολη είναι η εμπειρία μας. Έχω βρεθεί στην κατάσταση που είσαι τώρα και να που είμαι ακόμη εδώ. Και είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε.
Υπάρχει κάτι πέρα από τις αυτοκτονικές ιδέες και εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να το δεις”.
8. Μην προσπαθήσετε να αποθαρρύνετε έναν αυτοκτονικό, γεμίζοντας τον ενοχές για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της πράξης του στην οικογένειά του.
9. Χρησιμοποιήστε τη δύναμη της ομάδας. Ρωτήστε τα υπόλοιπα μέλη αν έχουν παρόμοια εμπειρία και πως διαχειρίστηκαν /
διαχειρίζονται τέτοιες σκέψεις. Προσκαλέστε τα μέλη να μοιραστούν την εμπειρία τους αλλά σιγουρευτείτε ότι πρόκειται
για προσωπικές απόψεις και όχι για συμβουλές. Αυτή η πρακτική θα βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να αισθανθούν ασφαλή
(όχι κριτική, σύγκριση). “Αυτό που φάνηκε χρήσιμο σε μένα τότε ήταν...”, “Όταν με κυρίευαν αυτοκτονικές ιδέες, αυτό που
με βοηθούσε ήταν...” (“εγώ μήνυμα”).
10. Αναπλαισιώστε τις αυτοκτονικές σκέψεις ως σύμπτωμα. Με απλά λόγια, οι σκέψεις αυτές αποτελούν σύμπτωμα της κατάθλιψης και ως τέτοιο δεν λένε την αλήθεια. Υπενθυμίστε στην ομάδα ότι η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα.
11. Μην υποτιμάτε το προσωπικό βίωμα του ατόμου ή την ικανότητα του να διαχειριστεί αυτό το βίωμα, λέγοντας για παράδειγμα “Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα” (για εκείνον, εκείνη τη στιγμή είναι) ή “Γιατί είναι τόσο δύσκολο για σένα να
νιώσεις καλύτερα;”.
12. Mη λέτε φράσεις του τύπου “ξέρω πως νιώθεις”. Καλύτερα πείτε: “καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για σένα
τώρα”.
13. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να αποκλιμακώνετε τις εντάσεις με απλούς τρόπους, προτείνοντας κάτι ευχάριστο όπως μια βόλτα με το άτομο που βρίσκεται σε σύγχυση ή καλέστε κάποιον φίλο του ή ένα μέλος της οικογένειας του ή συνοδεύσετε τον
σπίτι. Θυμηθείτε μην μείνετε όμως μόνος με κάποιον που φαίνεται απειλητικός.
14. Προτείνετε στο άτομο να μείνετε μαζί του μέχρι να νιώσει καλύτερα ή να τον συνοδεύσετε κάπου που δεν θα είναι μόνος
του αλλά με κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεται (φροντίστε να μιλήσετε κι εσείς οι ίδιοι με αυτό το πρόσωπο). Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο συντονιστές στην ομάδα, μπορεί ο ένας να παραμείνει με την ομάδα και ο άλλος να συνοδεύσει
το άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο.
15. Αν υπάρχει υψηλός κίνδυνος αυτοκτονίας, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια: Πείτε στο άτομο ότι θα τηλεφωνήσετε για βοήθεια. Ρωτήστε αν έχει κάποιο πλάνο αντιμετώπισης της κρίσης (όπως αυτό που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο)
και αν ναι, ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο ο ίδιος εμπιστεύεται και επιθυμεί να τον βοηθήσει. Αν όχι, επικοινωνήστε με το
1018 ή την αστυνομία. Όσο περιμένετε για βοήθεια, μείνετε μαζί του. Παραμείνετε ήρεμος και συμπονετικός. Αν είναι εφικτό, έχετε και κάποιον ακόμη μαζί σας, ώστε να μην είστε μόνος σας.
16. Προσπαθήστε να επεξεργάζεστε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας άφησε η συνάντηση με την βοήθεια κάποιου τρίτου. Επίσης, συζητείστε με την ομάδα πως ένιωσαν οι υπόλοιποι σχετικά με όσα συνέβησαν. Ενθαρρύνετε τους επίσης να
έχουν ένα προσωπικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης.
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Διαχείριση περιστατικού αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας από την ομάδα:
Η περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή ολοκληρωμένης αυτοκτονίας από μέλος της ομάδας ή κάποιον συγγενή ή στενό φίλο
είναι σημαντικό να μπορεί να συζητηθεί στην ομάδα. Γενικά, η κοινωνία αποθαρρύνει την συζήτηση σχετικά με την αυτοκτονία
αλλά μια ομάδα αυτοβοήθειας είναι το πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αυτές τις συζητήσεις σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και φροντίδας.
• Αν το άτομο το οποίο διέπραξε απόπειρα δεν είναι παρόν στην συνάντηση:
Τιμήστε το δικαίωμα του μέλους στην ιδιωτικότητα και αν είναι δυνατόν μιλήστε σε αυτό πριν την συνάντηση για να διαπιστώσετε αν νιώθει άνετα να γίνει αυτή η συζήτηση στην ομάδα. Αν δεν νιώθει άνετα πρέπει να σεβαστείτε την απόφαση του και
να εστιάσετε την θεματολογία της ομάδας σε άλλο θέμα. Αποφύγετε τη συζήτηση και περιγραφή λεπτομερειών για την απόπειρα. Το επίκεντρο της συζήτησης πρέπει να είναι η βίωση των συναισθημάτων που την συνοδεύουν. Δώστε στο κάθε μέλος
την δυνατότητα να εκφραστεί για το πως νιώθει σχετικά με την απόπειρα. Δώστε αρκετό χρόνο για αυτό αλλά μην αμελήσετε τα διάφορα αλλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Τέλος, θυμίστε στην ομάδα πως ότι συζητείται στα πλαίσια της ομάδας είναι απόρρητο.
• Σε περίπτωση που το άτομο που έκανε απόπειρα είναι παρόν στην συζήτηση:
Αρχικά, ζητήστε την άδεια του ατόμου να συζητήσετε το θέμα και αν διαφωνεί σεβαστείτε το. Αν το άτομο θέλει να το συζητήσει, ζητήστε του να περιγράψει τα τωρινά συναισθήματα του, καθώς και όσα αισθάνθηκε όταν πραγματοποίησε την απόπειρα.
Στην συνέχεια, ζητήστε από τα άλλα μέλη να περιγράψουν πως αισθάνονται εκείνοι. Διευκολύνετε την ομάδα με το να εκφράζετε γνήσιο ενδιαφέρον και ανησυχία για το ζήτημα αλλά μεταβείτε και σε άλλα ζητήματα.
• Αν μέλος της οικογένειας,ή φίλος μέλους της ομάδας πραγματοποίησε αυτοκτονία:
Στην αρχή της συνάντησης ενημερώστε την ομάδα για την κατάσταση. Πείτε τα γεγονότα όπως τα γνωρίζετε ή ρωτήστε άλλους
να σας διαβιβάσουν τα γεγονότα από την δική τους σκοπιά. Αποφύγετε τις λεπτομέρειες για την μέθοδο και επικεντρωθείτε
στην συζήτηση για τα συναισθήματα. Προσφέρετε ευελιξία στην επικοινωνία μεταξύ των μελών. Επιτρέψτε το ‘’πένθος’’ και
δώστε χρόνο στα μέλη να νιώσουν συμπόνια και συμπαράσταση. Σκεφτείτε να φέρετε ένα εκπαιδευμένο σύμβουλο στην διαχείριση πένθους. Διασφαλίστε όμως ότι θα συζητηθούν και άλλα θέματα στην συνάντηση.

Διαχείριση του πένθους αναφορικά με την αυτοκτονία μέλους της οικογένειας ή φίλου μέλους
της ομάδας αυτοβοήθειας:
Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου. Η απώλεια όμως από
αυτοκτονία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως καταστροφική. Όσοι μένουν πίσω είναι πιθανόν να αισθάνονται απομονωμένοι και γεμάτοι αναπάντητες ερωτήσεις αναφορικά με τον θάνατο του ατόμου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το
σημαίνει “φυσιολογικό” πένθος, υπάρχουν κάποια στάδια από τα οποία περνά αυτός που πενθεί :
Αποδέχεται την πραγματικότητα της απώλειας.
Βιώνει τον πόνο της απώλειας.
Προσαρμόζεται σε μια ζωή χωρίς το αγαπημένο άτομο.
Ξαναρχίζει τη ζωή του.
Η διαδικασία του πένθους μπορεί να είναι παρατεταμένη και πληθώρα συναισθημάτων αναδύονται όπως: απογοήτευση,
θλίψη, ενοχή, συναισθηματική απόσυρση, ντροπή, ταπείνωση, θυμός, απώλεια ενδιαφέροντος για καθημερινές δραστηριότητες και χόμπυ. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν: εφιάλτες, δυσκολία στην συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων, δυσκολία
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στην αποδοχή της πραγματικότητας της αυτοκτονίας του αγαπημένου προσώπου, συνεχείς οπτικές ενθυμήσεις του αποθανόντα. Τα περισσότερα άτομα μάλλον θα καταφέρουν επιτυχώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αλλά υπάρχουν και εκείνοι
που θα δυσκολευτούν ιδιαιτέρως να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση και είναι πιθανό να αναπτύξουν συμπτώματα που
δεν αποτελούν μέρος του “φυσιολογικού” πένθους όπως: επίμονες ιδέες αυτοκτονίας, αισθήματα ματαίωσης και απελπισίας.
Τι μπορείτε να κάνετε;
Η συμμετοχή αυτών των ατόμων σε ομάδες αυτοβοήθειας μπορεί να είναι πολύ βοηθητική, για αυτό το λόγο και είναι μια συνήθης πρακτική παρέμβασης στην κοινότητα. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε με τους εξής τρόπους:
• Προσφέρετε στήριξη και ασφάλεια
• Διαβεβαιώστε ότι η αυτοκτονία του αγαπημένου προσώπου δεν ήταν δικό του λάθος
• Μιλήστε για τα στάδια του πένθους
• Προσφέρετε βοήθεια σχετικά με πρακτικά θέματα και ανησυχίες
• Ενθαρρύνετε τον να εκφράσει πως νιώθει αλλά μην τον πιέσετε να μιλήσει αν δεν νιώθει έτοιμος
• Ενθαρρύνετε τον να θυμηθεί θετικές εμπειρίες
• Ενθαρρύνετε τον να επικοινωνήσει με το κοινωνικό του δίκτυο
• Ενθαρρύνετε τον να φροντίσει τον εαυτό του
• Ενθαρρύνετε τον να υιοθετήσει μια καθημερινή ρουτίνα
• Ενθαρρύνετε επίτευξη ρεαλιστικών στόχων
• Να είστε σε επαγρύπνηση για την περίπτωση εμφάνισης κλινικής κατάθλιψης ή άγχους
• Προετοιμάστε τον για ειδικές περιπτώσεις, όπως γενέθλια και θρησκευτικές εορτές, οι οποίες είναι πιθανό να πυροδοτήσουν μνήμες και συναισθηματικές αντιδράσεις.

4. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
Το να γνωρίζετε ότι κάποιος για τον οποίο νοιάζεστε έχει αυτοκτονικές ιδέες μπορεί να είναι πολύ στρεσογόνο και συναισθηματικά επιβαρυντικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να φροντίζετε τον εαυτό σας, σωματικά και ψυχικά. Για παράδειγμα,σιγουρευτείτε ότι κοιμάστε όσο χρειάζεστε, τρώτε τακτικά και κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν. Επιπλέον, προσπαθήστε να μην
κατηγορείτε τον εαυτό σας. Πιο συγκεκριμένα,μπορεί να αισθάνεστε ένοχοι ή ανήσυχοι ή θυμωμένοι με το άτομο που σκέφτεται να τερματίσει την ζωή του. Είναι φυσιολογικό να βιώνετε ποικίλα συναισθήματα. Όσο πιο στενή είναι η σχέση σας με το
άτομο που σκέφτεται να πεθάνει τόσο πιο βοηθητικό θα είναι να μιλήσετε σε κάποιον που εμπιστεύεστε για τα συναισθήματά σας (π.χ σε ένα φίλο σας ή σε μέλος της οικογένειας σας). Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μια ομάδα υποστήριξης για
φροντιστές. Τέλος, σκεφτείτε το ενδεχόμενο αναζήτησης ψυχολογικής υποστήριξης από επαγγελματία ειδικό ψυχικής υγείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. “ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;... ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ!”
2. ΚΑΡΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
3. ΑΣΚΗΣΗ “ΠΗΓΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ– ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ”

1. “ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;... ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ!”1
Aν αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι να δώσεις τέλος στη ζωή σου, σε παρακαλώ σταμάτα για λίγο να διαβάσεις το κείμενο που ακολουθεί. Θα σου πάρει μόνο 5 λεπτά. Ο στόχος μου δεν είναι να σε κάνω να αλλάξεις τα αρνητικά σου συναισθήματα. Δεν είμαι
θεραπευτής ούτε επαγγελματίας ψυχικής υγείας- ξέρω όμως πολύ καλά πώς νιώθει κάποιος που πονά τόσο πολύ όσο εσύ.
Δεν ξέρω ούτε ποιός είσαι ούτε γιατί διαβάζεις αυτό το κείμενο. Ξέρω μόνο ότι αυτή τη στιγμή το διαβάζεις και αυτό είναι
καλό. Μπορώ να υποθέσω ότι βρίσκεσαι εδώ γιατί έχεις προβλήματα και σκέφτεσαι να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Αν ήταν
δυνατό, θα προτιμούσα να είμαι δίπλα σου αυτή τη στιγμή, να κάτσω μαζί σου, να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο και με τις
καρδιές μας ανοιχτές. Αλλά αφού αυτό δεν είναι δυνατό, ας δοκιμάσουμε με αυτόν τον τρόπο που έχουμε μπροστά μας αυτήν
την ώρα.
Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους που θέλησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους και έτσι έχω μια ιδέα για το πώς μπορεί
να νιώθεις. Ξέρω ότι μπορεί να μην έχεις τη διάθεση να διαβάσεις για πολύ ώρα και έτσι θα είμαι σύντομος. Για τα επόμενα
λίγα λεπτά που θα είμαστε μαζί εδώ, έχω να προτείνω 5 απλά, πρακτικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου.
Δεν θα συζητήσω για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να τελειώσεις τη ζωή σου. Απλά υποθέτω ότι από τη στιγμή που σκέφτεσαι
κάτι τέτοιο, θα πρέπει να νιώθεις πολύ άσχημα μέσα σου.

1. Το κείμενο είναι από αυτή την ιστοσελίδα: http://helpsuicide.wordpress.com/
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Ωραία λοιπόν, είσαι ακόμη εδώ διαβάζοντας αυτό το κείμενο και αυτό μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να σου ζητήσω να μείνεις
μαζί μου μέχρι να τελειώσεις την ανάγνωση αυτού του κειμένου. Ελπίζω ότι αυτό τουλάχιστον σημαίνει πως κάπου μέσα σου
έχεις μια μικρή αμφιβολία για το αν πρέπει να δώσεις τέλος στη ζωή σου ή όχι. Πολύ συχνά οι άνθρωποι νιώθουν έτσι ακόμη
και αν είναι βυθισμένοι στο πιο βαθύ σκοτάδι της απόγνωσης. Το να μη νιώθεις σίγουρος για το αν θες να πεθάνεις είναι πολύ
φυσιολογικό. Το γεγονός πως είσαι ακόμη ζωντανός σημαίνει ότι δεν είσαι σίγουρος για το τι πρέπει να κάνεις. Σημαίνει πως
ακόμη κι αν ένα μέρος του εαυτού σου θέλει να πεθάνεις, την ίδια στιγμή ένα άλλο μέρος του εαυτού σου θέλει να ζήσεις. Ας
κρατηθούμε λοιπόν από αυτό κι ας συνεχίσουμε για λίγα λεπτά ακόμη.

Σκέψου για λίγο το εξής:
“Η αυτοκτονία δεν είναι κάτι που επιλέγουμε. Συμβαίνει όταν ο πόνος που νιώθουμε
είναι βαρύτερος από τα μέσα που πιστεύουμε ότι έχουμε για να τον αντιμετωπίσουμε”

Αυτό είναι όλο. Δεν είσαι κακός ή τρελός ούτε αδύναμος ή γεμάτος ελαττώματα επειδή σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Δεν
σημαίνει καν ότι θέλεις στ’ αλήθεια να πεθάνεις – σημαίνει μόνο ότι νιώθεις περισσότερο πόνο απ’ όσο μπορείς να διαχειριστείς αυτήν τη στιγμή. Αν για παράδειγμα αρχίσω να φορτώνω ασταμάτητα με βάρος τον ώμο σου, κάποια στιγμή θα καταρρεύσεις… όσο κι αν θέλεις να κρατηθείς όρθιος. Η δύναμη της θέλησης δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό. Φυσικά,θα χαιρόσουν
πολύ αν μπορούσες να κρατηθείς όρθιος.
Σε καμιά περίπτωση μην αποδεχθείς την άποψη που λέει ότι : “Αυτό δεν είναι αρκετό για να θες να τελειώσεις τη ζωή σου”.
Υπάρχουν πολλές μορφές πόνου που μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοκτονία. Το κατά πόσον ο πόνος είναι υποφερτός και διαχειρίσιμος διαφέρει από άτομο σε άτομο. Κάτι που για κάποιον είναι αντιμετωπίσιμο για εσένα μπορεί να μην είναι. Το σημείο
μετά το οποίο ο πόνος γίνεται ανυπόφορος εξαρτάται από τα μέσα που διαθέτουν οι άνθρωποι να τον αντιμετωπίσουν και όχι
από την θέληση ή τις δυνατότητές τους. Γι’αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι διαφέρουν σημαντικά ως προς τον πόσο πόνο μπορούν να διαχειριστούν, όπως διαφέρουν και σε πολλά άλλα χαρακτηριστικά τους.
Όταν ο πόνος υπερβαίνει τις δυνατότητες που έχει κάποιος να τον διαχειριστεί, τότε το αποτέλεσμα είναι οι σκέψεις αυτοκτονίας. Η αυτοκτονία δεν είναι κάτι λάθος ή σωστό, δεν είναι ελάττωμα του χαρακτήρα και σαν ιδέα είναι ηθικά ουδέτερη.
Είναι απλά μια ένδειξη ότι ο πόνος έχει γίνει μεγαλύτερος από τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας αυτή την στιγμή να τον
διαχειριστούμε.
Μπορείς να αντιμετωπίσεις τις ιδέες σου να βλάψεις τον εαυτό σου αν κάνεις ένα από τα δυο πράγματα:
1) βρίσκοντας ένα τρόπο να μειώσεις τα επίπεδα του πόνου που νιώθεις ή
2) βρίσκοντας έναν τρόπο να αυξήσεις τα μέσα που έχεις να τον αντιμετωπίσεις. Πρόσεξε ότι και οι δύο επιλογές
μπορεί να είναι δυνατές.
Τώρα θέλω να σου ζητήσω να σκεφτείς τα εξής ΠΕΝΤΕ πράγματα:
1. Πρέπει να γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι καταφέρνουν τελικά και ξεπερνούν τις ιδέες αυτοκτονίας – ακόμη και άνθρωποι που
νιώθουν τόσο άσχημα όσο εσύ αυτή τη στιγμή. Ακόμη και στατιστικά οι περισσότερες πιθανότητες είναι με το μέρος εκείνο που θέλει να συνεχίσεις να ζεις. Ελπίζω ότι αυτή η πληροφορία θα σου ανοίξει μια χαραμάδα ελπίδας ότι μπορείς να το
ξεπεράσεις και να συνεχίσεις να ζεις.
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2. Πάρε κάποια απόσταση από τα προβλήματά σου για λίγο. Πες στον εαυτό σου “θα περιμένω ένα 24ωρο πριν κάνω οτιδήποτε”. Ή μια εβδομάδα. Πρέπει να θυμάσαι καλά ότι οι ιδέες μας και τα συναισθήματά μας είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα από τις πράξεις μας: επειδή νιώθεις τόσο άσχημα (συναίσθημα) και σκέφτεσαι να αυτοκτονήσεις (ιδέα) δε σημαίνει πως
πρέπει να το κάνεις αυτή τη στιγμή (πράξη). Κράτα μια απόσταση μεταξύ της επιθυμίας να αυτοκτονήσεις και της καθαυτό
πράξης της αυτοκτονίας. Ακόμη κι αν είναι μόνο για 24 ώρες. Το έχεις κάνει ήδη, απλά και μόνο διαβάζοντας αυτή τη σελίδα. Μπορείς να το κάνεις για άλλα πέντε λεπτά συνεχίζοντας να διαβάζεις αυτό το κείμενο. Συνέχισε και συνειδητοποίησε
πως παρόλο που νιώθεις ότι θέλεις να αυτοκτονήσεις, δεν το πράττεις προς στιγμήν. Αυτό για μένα είναι πολύ ενθαρρυντικό και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για σένα.
3. Οι άνθρωποι πολλές φορές οδηγούνται στην αυτοκτονία επειδή ψάχνουν τρόπο να ανακουφιστούν από τον πόνο. Θυμήσου
ότι η ανακούφιση είναι και αυτή ένα συναίσθημα. Και πρέπει να είσαι ζωντανός για να τη νιώσεις. Δεν πρόκειται να νιώσεις
την ανακούφιση που τόσο απελπισμένα αναζητάς αν είσαι νεκρός.
4. Κάποιοι άνθρωποι θα αντιδράσουν άσχημα στις ιδέες που έχεις να βλάψεις τον εαυτό σου, διότι οι ιδέες αυτές είτε τους τρομάζουν είτε τους θυμώνουν. Για την ακρίβεια, σε αντίθεση με τις προθέσεις τους, μπορεί να σε πληγώσουν ακόμη περισσότερο αντί να σε βοηθήσουν με το να λένε ή να κάνουν απερίσκεπτα πράγματα. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτές οι αρνητικές
τους αντιδράσεις οφείλονται στους δικούς τους φόβους και δεν έχουν σχέση με σένα.
Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σταθούν δίπλα σου αυτή την πολύ τρομακτική στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι
δεν θα σε επικρίνουν για τις ιδέες σου, δεν θα σε στείλουν στο νοσοκομείο ούτε θα σε μαλώσουν για τα αρνητικά σου συναισθήματα. Απλά θα σταθούν στο πλευρό σου, θα σε ακούσουν και θα σε υποστηρίξουν. Μπορείς να βρεις κάποιον από αυτούς.
Τώρα. Χρησιμοποίησε τις 24 ώρες που πρόσφερες στον εαυτό σου ή και ολόκληρη την εβδομάδα και πες σε κάποιον άλλον τί
συμβαίνει μέσα σου και πόσο άσχημα νιώθεις. Μην φοβάσαι να ζητάς βοήθεια, αντίθετα είναι πολύ ανθρώπινο να ζητάς βοήθεια και θα σε ανακουφίσει. Μερικοί άνθρωποι που θα μπορούσες να ζητήσεις βοήθεια τώρα είναι οι ακόλουθοι:
• Ένας καλός σου φίλος / φίλη
• Ένας στενός σου συγγενής που εμπιστεύεσαι (γονιός, αδελφός, αδελφή, θείος, εξάδελφος κλπ)
• Ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος που μπορεί να γνωρίζεις ή να είχες κάνει επαφή
• Ένας ψυχίατρος που εφημερεύει σε ένα κρατικό νοσοκομείο (πάρε το 166 και πες τους ότι θέλεις τώρα να μιλήσεις με
έναν ψυχίατρο γιατί νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις κακό στον εαυτό σου)
• Τηλεφώνησε στο 1018 (είναι γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία και θα βρεις κάποιον ειδικό να μιλήσεις)
Μην συνεχίσεις να κάνεις το λάθος να προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό μόνος σου. Το να μιλήσεις για το πως
έφτασες ως εδώ θα σε απελευθερώσει από το επιπρόσθετο βάρος που νιώθεις και μπορεί να αποτελέσει αυτό που χρειάζεσαι τώρα ώστε να αυξήσεις τα μέσα που έχεις για να αντιμετωπίσεις τον πόνο και να επανακτήσεις την ισορροπία σου.
5. Τα αυτοκαταστροφικά συναισθήματα είναι από μόνα τους τραυματικά. Όταν καταλαγιάσουν, πρέπει να συνεχίσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου. Η αναζήτηση θεραπείας με έναν ειδικό λειτουργό ψυχικής υγείας είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Μην
ξεχνάς επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν και ομάδες αυτοβοήθειας τόσο στην κοινότητά σου όσο και στο διαδίκτυο.
Ωραία, έχουν περάσει μερικά λεπτά και είσαι ακόμη εδώ μαζί μου. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.
Αφού έφτασες ως εδώ, σου αξίζει μια επιβράβευση. Πιστεύω πως πρέπει να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Το δώρο σου
θα είναι να προσθέσεις στην ζυγαριά λίγο παραπάνω βάρος δεξιά, εκεί που βρίσκονται τα μέσα αντιμετώπισης που διαθέτεις.
Θυμήσου ότι στην αρχή του κειμένου σου επεσήμανα ότι η ιδέα είναι να προσπαθήσεις να έχεις περισσότερα μέσα αντιμετώπισης από τον πόνο που νιώθεις. Ας δώσεις λοιπόν στον εαυτό σου και άλλο ένα μέσο αντιμετώπισης, ή δύο ή δέκα… μέχρι
αυτά να γίνουν περισσότερα από εκείνα που σε πονάνε.
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Τώρα, παρά το γεγονός ότι αυτό το κείμενο μπορεί να σου προσέφερε κάποια ανακούφιση, η καλύτερη λύση που μπορούμε να σου προτείνουμε είναι να βρεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις μαζί του (δες ξανά τις προτάσεις μας πιο πάνω). Όταν βρεις
κάποιον που θέλει να σ’ ακούσει, και του μιλήσεις για το πώς νιώθεις τώρα και τί σε έφερε ως εδώ θα έχεις αυτομάτως αυξήσει κατά ένα τα μέσα που διαθέτεις για να αντιμετωπίσεις τον πόνο σου. Να ξέρεις ότι το πρώτο άτομο που θα διαλέξεις δεν θα
είναι και το τελευταίο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να σε ακούσουν. Είναι καιρός να αρχίσεις να ψάχνεις
κάποιον από αυτούς.
ΤΩΡΑ: ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Πληροφορίες για βοήθεια:
Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε κάποια μονάδα ψυχικής υγείας που βρίσκεται δίπλα σας.
http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?lang=1
Επίσης, όλα τα γενικά νοσοκομεία έχουν ψυχιατρική υπηρεσία που εφημερεύει, εάν τους πάρετε τηλέφωνο, να ζητήσετε να
σας συνδέσουν με το ψυχιατρικό τμήμα για να μιλήσετε με έναν γιατρό. Θα εκπλαγείτε με την βοήθεια που μπορεί να σας προσφέρει μια δύσκολη στιγμή.
Μπορείτε επίσης να καλέσετε το 1018 την Γραμμή Παρέμβασης για την αυτοκτονία
Σημείωση: Το κείμενο αυτό έχει γραφτεί πρωτότυπα στα Αγγλικά από την Martha Ainsworth και δημοσιεύτηκε στο site
metanoia.org που διατηρούσε η ίδια από το 1990. Η ίδια είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια σε χορωδία και ειδική στην
online επικοινωνία. Η Ελληνική απόδοση έγινε από την ομάδα του helpsuicide: https://helpsuicide.wordpress.com/
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2. ΚΑΡΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

“Η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα”

ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ:

ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ:

Να τηλεφωνήσω σε (οικογένεια / φίλος):

• Όταν αισθάνομαι
αυτοκτονική επιθυμία,
ο εγκέφαλος μου, μου
λέει ψέματα και κάνει τα
πράγματα να φαίνονται
χειρότερα απ' ότι είναι.

Όνομα:
Τηλέφωνο:

Όνομα:
Τηλέφωνο:

• Η ζωή μου είναι
πολύτιμη, έστω και αν δεν
το νιώθω αυτή τη στιγμή.

Όνομα:
Τηλέφωνο:
Να τηλεφωνήσω στο γιατρό / θεραπευτή μου:

• Να δώσω στον εαυτό
μου 24 ώρες

Όνομα:
Τηλέφωνο:

Όνομα:

• Να κάνω τα εξής:
(τι με βοηθάει να νιώσω
καλύτερα)

Τηλέφωνο:
Να καλέσω το 1018
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3. ΑΣΚΗΣΗ “ΠΗΓΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ– ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ”

ζώα/φύση

Α
ΗΤ

Α

ομάδες 12 βημάτων

συντροφιά – δέσιμο

ΟΙ

ΩΠ

προσευχή

έξοδος-βόλτα
με παρέα

ενδοσκόπηση
φιλοσοφία
εθελοντισμός – προσφορά
σε τρίτους

ΘΡ
ΑΝ

ΥΜ

Ε
ΠΝ

Ι
ΛΟ
ΑΛ

ο ψυχολόγος/
ο γιατρός μου

ΟΤ

Κ
ΤΙ

ομάδες υποστήριξηςαυτοβοήθειας

να νιώθω ότι
με “ακούν”-με
καταλαβαίνουν

μεταφυσική

αγκαλιά
μέρη που νιώθω
ασφαλής

θρησκευτική
πίστη

πίστη σε ανώτερη δύναμη

οικογένεια

*διεκδικητικότητα
ειλικρίνεια

*συμβουλευτική καριέρας
μουσική
αντικαταθλιπτικά

δημιουργικά
χόμπυ

*τροποποίηση
συμεπριφοράς

*διαχείριση άγχους

χιούμορ
σωματική
δραστηριότητα –
άσκηση

ημερολόγιο σκέψεων συναισθημάτων

*ψυχική
ανθεκτικότητα

*όρια
*αυτο-αποδοχή

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ (*και ικανότητες που έχω
αναπτύξει στη θεραπεία)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ: ημερολόγιο, δημιουργικότητα, μουσική, διαχείριση άγχους, φαντασία, στόχοι, χιούμορ, άσκηση,
αντικαταθλιπτικά
ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ: ομάδα αυτοβοήθειας, εθελοντισμός, ασφαλή μέρη, οικογένεια, φίλοι
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (δεν αναφέρεται αποκλειστικά στη θρησκεία – πίστη): διαλογισμός, φύση/ζώα, φιλοσοφία,
εθελοντισμός, προσευχή, ενδοσκόπηση
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Πηγές βοήθειας

πνευματικότητα

άλλοι
άνθρωποι

ο εαυτός μου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Κείμενο: Μενεδιάτου Αγγελική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Α. Ο ΡΟΛΟΣ, ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
2. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΟ “ΕΓΩ” ΜΗΝΥΜΑ
ΣΙΩΠΗ
β. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ, ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
3. Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
4. ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6. ΣΥΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Γ. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Α. Ο ΡΟΛΟΣ, ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Στα αγγλικά ο συντονιστής μιας ομάδας αυτοβοήθειας ονομάζεται συνήθως “facilitator”, δηλαδή “αυτός που διευκολύνει” = κάνει τα πράγματα ευκολότερα.
Στις ομάδες αυτοβοήθειας (ΟΑ), ο συντονιστής προάγει και υποβοηθά την ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του συντονιστή συνίσταται σε:
- Είναι ενεργητικός ακροατής
- Καλωσορίζει τα νέα μέλη της ομάδας
- Δημιουργεί και καλλιεργεί ρεαλιστικές προσδοκίες για τα οφέλη της ομάδας
- Είναι υπεύθυνος για την έναρξη και την λήξη κάθε συνάντηση και διαχειρίζεται γενικά τον χρόνο των συναντήσεων
- Ενθαρρύνει την συμμετοχή στις συναντήσεις και κινητοποιεί τη συμμετοχή στη συζήτηση
- Προλαμβάνει και διαχειρίζεται τις συγκρούσεις
- Φροντίζει για το σεβασμό και την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της ομάδας και ειδικά για την αρχή της εμπιστευτικότητας
- Δημιουργεί ατμόσφαιρα ασφάλειας, αποδοχής και αισιοδοξίας
- Συντονίζει τη συζήτηση ώστε να είναι όσο το δυνατόν παραγωγική
- Προάγει και διασφαλίζει την συναισθηματική ανταλλαγή εμπειριών
- Προάγει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και το αμοιβαίο δούναι και λαβείν βοήθειας
- Λειτουργεί ως πρότυπο: επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σεβασμού και αποδοχής (των άλλων και της κατάστασης), προσωπικού μοιράσματος
- Διευκρινίζει και συνοψίζει όταν χρειάζεται τα λεγόμενα των μελών ώστε να διασφαλίσει ότι έγιναν κατανοητά απ’ όλους
- Έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ισότιμη συμμετοχή των μελών και την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί να
μπλοκάρουν την ομαλή λειτουργία και την εξέλιξη της ομάδας
- Διατηρεί επαφή με τον επιστημονικό σύμβουλο της ομάδας
- Διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών
- Συμμετέχει σαν ισότιμο μέλος. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται και ο ίδιος ενθάρρυνση και υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας του
- Προτείνει ιδέες για θέματα συζήτησης όταν χρειάζεται
- Ενθαρρύνει τα μέλη να αναλάβουν (συνετά) ρίσκα σχετικά με την κατάσταση τους, να εκτείνουν δηλαδή την ζώνη άνεσης - ασφαλείας τους (comfort zone)
- Ενημερώνει τα μέλη της ομάδας για εξελίξεις που την αφορούν
- Προσπαθεί να αφουγκράζεται τις ανάγκες της ομάδας
- Εμπνέει πίστη στη δυνατότητα της αλληλοβοήθειας
- Ενδυναμώνει την ομάδα του και ενθαρρύνει την συνυπευθυνότητα για την επιτυχία της ομάδας
Ο συντονιστής ΔΕΝ:
- Δεν διδάσκει και δεν κάνει κήρυγμα στους συμμετέχοντες
- Δεν μονοπωλεί την συζήτηση
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- Δεν κάνει διαγνώσεις
- Δεν καθοδηγεί τα μέλη να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή
- Δεν προσπαθεί να λειτουργήσει ως θεραπευτής ή γιατρός
- Δεν προσπαθεί να επιβάλλει τις προσωπικές του απόψεις ή αξίες
- Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των μελών
- Δεν υπαγορεύει το περιεχόμενο των συναντήσεων
Ένας συντονιστής μπορεί να έχει σοβαρή αρνητική επίδραση όταν:
- Πιέζει και απαιτεί από τα μέλη να καταφέρουν περισσότερα απ’ όσα μπορούν
- Κρίνει και κατακρίνει τα μέλη για τα λάθη τους
- Αποφασίζει ενέργειες, σημαντικές αλλαγές κ.ά. χωρίς να τις συζητήσει στην ομάδα ή να ενημερώσει έγκαιρα και να εξηγήσει τους λόγους για αυτές τις αποφάσεις. Διαχειρίζεται δηλαδή καταστάσεις σαν να του ανήκει η ομάδα
- Έχει ο ίδιος και τρέφει και τα μέλη με μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορούν να περιμένουν από την ομάδα
- Έχει ο ίδιος μη ρεαλιστικές προσδοκίες για την ανάρρωση και τα αρνητικά συναισθήματα (πχ. συγχέει την ανάρρωση από
την κατάθλιψη με την απουσία θλίψης) ή/και δεν αντέχει και μπλοκάρει συστηματικά την έκφραση αρνητικού συναισθήματος στην ομάδα
- Απαγορεύει την διαφωνία
- Χρησιμοποιεί την ομάδα για την ικανοποίηση προσωπικών του αναγκών, φιλοδοξιών και φαντασιώσεων εξουσίας και
δύναμης
- Διαχωρίζει τα μέλη είτε σύμφωνα με τις προσωπικές του συμπάθειες είτε με άλλα κριτήρια (όπως φύλο, θρησκεία, φυλή,
κοινωνική τάξη κ.ά.)
- Επιτρέπει τις προσωπικές επιθέσεις μεταξύ των μελών
- Δεν σέβεται την αρχή της εμπιστευτικότητας
- Παίρνει τα πράγματα προσωπικά
Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να συντονίσει κανείς με επιτυχία μία ομάδα, όμως ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω, καθώς και την διαίσθηση σας, θα τα καταφέρετε να συντονίσετε άψογα μια ΟΑ. Όσο περνά
ο καιρός, θα βρείτε τους προσωπικούς σας ρυθμούς, αλλά και αυτούς της ομάδας, καθώς και τον τρόπο προσέγγισης που σας
ταιριάζει. Ακόμα κι αν στην αρχή νιώσετε άβολα, καθώς με τον καιρό θα αποκτάτε εμπειρία, θα εκπλαγείτε με το πόσο εύκολα
και ομαλά τόσο εσείς όσο και τα μέλη της ομάδας θα αναλάβετε με επιτυχία τους ρόλους σας.
Σύμφωνα με έρευνες, οι πιθανότητες η ΟΑ να είναι βοηθητική αυξάνονται, όταν συμβαίνουν τα εξής:
- Τα σχόλια είναι θετικά και υποστηρικτικά και απουσιάζουν επικριτικά σχόλια και αδιάκριτες ερωτήσεις. Ο συντονιστής συμβάλλει στην δημιουργία αυτής της υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, θέτοντας βασικούς κανόνες, όπως η μη κριτική και ο σεβασμός της εμπιστευτικότητας. Ο συντονιστής χρειάζεται να θυμάται ότι οι ΟΑ είναι περισσότερο κοινωνικές παρά θεραπευτικές στη φύση τους: είναι ένα μέρος να “ανήκει” κανείς και όχι μια θεραπεία που ακολουθεί.
- Η συνεκτικότητα της ομάδας είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της ομάδας και ο συντονιστής μπορεί να την ενισχύσει,
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη (όπως ενθαρρύνοντας τη συζήτηση στα διαλείμματα ή στο τέλος της ομάδας, φροντίζοντας να υπάρχουν ροφήματα και σνακ).
- Η ελπίδα ενσταλάζεται όταν οι νεοφερμένοι βλέπουν θετικές αλλαγές στα πιο έμπειρα μέλη. Ο συντονιστής χρειάζεται να εξηγεί ότι όταν κάποιος μοιράζεται μια ιστορία επιτυχίας (δηλαδή ανάρρωσης ή βελτίωσης), δεν το κάνει για να καυχηθεί αλλά
γιατί αυτές οι ιστορίες παρέχουν ελπίδα στους υπόλοιπους, δείχνουν το “φως στο τέλος του τούνελ”. Μπορεί να προτείνει
ένα δομημένο τρόπο για να περιλαμβάνονται αυτές οι αφηγήσεις στις συναντήσεις των ομάδων.
- Η καθολικότητα μπορεί να ενισχυθεί όταν κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να μιλήσει για την κατάσταση του. Ακούγοντας, οι
υπόλοιποι μπορούν να αναγνωρίσουν πόσο οι καταστάσεις τους μοιάζουν.
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- Η παροχή πληροφοριών μπορεί επίσης να είναι βοηθητική για τα μέλη. Ο συντονιστής μπορεί να προτείνει σε ειδικούς να μιλήσουν στην ομάδα, να προτείνει βιβλιογραφία και να ενημερώνει για τρέχουσες εξελίξεις που μπορεί να αφορούν την ομάδα.
Όμως, δεν πρέπει να αναλάβει την μοναδική ευθύνη για αυτό. Κάθε μέλος μπορεί να συνεισφέρει είτε με αντίστοιχους τρόπους είτε με το μοίρασμα της βιωματικής γνώσης που κατέχει.
- Ο συντονιστής μπορεί να προάγει τον αλτρουισμό, δημιουργώντας συνθήκες που δίνουν την ευκαιρία να βοηθήσει ο ένας τον
άλλο, αντί να αντιλαμβάνεται την παροχή βοήθειας σαν μοναδική υπευθυνότητα του δικού του ρόλου.

“Συντονισμός δεν είναι η τέχνη να βάζεις ιδέες στο μυαλό των άλλων αλλά η τέχνη να βγάζεις έξω
τις ιδέες που έχουν στο μυαλό τους”. ΑΝΩΝΥΜΟΥ
“Ένας συντονιστής είναι καλύτερος όταν οι άνθρωποι ίσα που γνωρίζουν ότι υπάρχει”. ΑΝΩΝΥΜΟΥ
“Ο καλός συντονιστής είναι αυτός που μιλά λίγο. Όταν η δουλειά έχει γίνει και ο σκοπός έχει επιτευχθεί, όλοι θα πουν: Τα καταφέραμε μόνοι μας”. LAO TZU
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
• Ως συντονιστές, δεν είμαστε δάσκαλοι, αρχηγοί, γιατροί, σύμβουλοι ή θεραπευτές. Είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε τους
άλλους να βοηθήσουν τον εαυτό τους και όχι για να αναλάβουμε εμείς την δική τους ανάρρωση. Κάθε άτομο έχει προσωπική ευθύνη για την ευεξία του και δεν μπορούμε εμείς να “περπατήσουμε τα δικά του παπούτσια”. Μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο στην προσπάθεια μας να αναρρώσουμε, μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί με άλλους και όχι μόνοι μας. “Η ΟΑ για την κατάθλιψη είναι μια συνάντηση ομοτίμων που
υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν ο ένας τον άλλο να βοηθήσει τον εαυτό του. Ο κάθε ένας μπορεί να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι προς την ανάρρωση και την ευεξία αλλά επιλέγει να κάνει αυτό το ταξίδι μαζί με άλλους που επιθυμούν τον ίδιο προορισμό”.
• Ως συντονιστές πιστεύουμε στην εγγενή αξία και δυνατότητα κάθε ατόμου, καθώς και στη συλλογική σοφία της ομάδας. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την καλύτερη χρήση της συμβολής κάθε μέλους. “Όλοι μαζί γνωρίζουμε περισσότερα απ’ ό,τι ο
καθένας ξεχωριστά. Ο καθένας έχει την αξία του και κάτι να προσθέσει – να προσφέρει στην ομάδα.” Λειτουργούμε λιγότερο σαν αρχηγοί και περισσότερο σαν διευκολυντές: Εστιάζουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας, δηλαδή στην ανάπτυξη της
πίστης στις ικανότητες της (για εύρεση λύσεων, λήψη αποφάσεων, αυτοφροντίδα, υγιείς επιλογές κ.ά.). Θυμόμαστε ότι “αρχηγός - οδηγός δεν είναι αυτός που κάνει περισσότερο ισχυρό τον εαυτό του, είναι αυτός που ισχυροποιεί τους γύρω του”. Με
άλλα λόγια, ο συντονιστής της ομάδας είναι αποτελεσματικός όταν βοηθάει την ομάδα του να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις και
δυνατότητες της για να είναι αποτελεσματική.
• Δεν είμαστε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συνεπώς δεν κάνουμε διαγνώσεις και δεν προτείνουμε θεραπείες. Επίσης, δεν
προβαίνουμε σε θεραπευτικές τεχνικές όπως είναι οι ερμηνείες της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας και η ενθάρρυνση της εξέτασης των σχέσεων μέσα στην ομάδα.
• Κάθε άτομο αποτελεί για τον εαυτό του τον υπέρτατο ειδικό σχετικά με τις ανάγκες του και το τι «δουλεύει» για την περίπτωση του (σύμφωνα και με τις οδηγίες του γιατρού ή του θεραπευτή του). Προτείνουμε, δεν καθοδηγούμε και δεν διατάζουμε.
• Αυτό που μας ενώνει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι η κοινή εμπειρία με την κατάθλιψη. Δεσμευόμαστε να μην κάνουμε διακρίσεις και διαχωρισμούς μεταξύ των μελών με βάση την φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδεολογία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητα.
• Θυμόμαστε πάντα πως είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την πορεία την δική μας και των άλλων προς την ανάρρωση και
την ευεξία. Ό,τι κάνουμε χρειάζεται να καθοδηγείται από αυτή την αρχή. Αλλιώς, η αρχή της “μη βλάβης” πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις μας.
• Εφαρμόζουμε την αρχή της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών όλων των μελών της
ομάδας. Αίρουμε υποχρεωτικά την αρχή του απορρήτου μόνο στην περίπτωση που κάποιο μέλος δηλώνει ότι σκοπεύει να
κάνει κακό στον εαυτό του ή στους άλλους. Ακόμα και τότε, μοιραζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες.
• Σεβόμαστε την επιθυμία του κάθε μέλους να σταματήσει να συμμετέχει στην ομάδα ή να συμμετέχει με τη συχνότητα που ο
ίδιος το επιθυμεί. Όσο περισσότερο συμμετέχει κανείς τόσο περισσότερο πιθανό είναι να ωφεληθεί, όμως απαραίτητα προϋπόθεση είναι η ελεύθερη βούληση και προσωπική επιθυμία των συμμετεχόντων.
• Προσπαθούμε να έχουμε αυτεπίγνωση των δυνατοτήτων και των περιορισμών μας. Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε πως η
προσωπική μας κατάσταση και η συναισθηματική μας διάθεση μπορεί να επηρεάζει τις αντιδράσεις και απαντήσεις μας. Προσπαθούμε να έχουμε αυτοέλεγχο των συναισθημάτων και των πράξεων μας, κατά το δυνατόν.
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Ως συντονιστές ομάδας αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη δεσμευόμαστε να:
• Να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο.
• Να ενθαρρύνουμε τα μέλη της ομάδας να αλληλοϋποστηρίζονται, να δείχνουν ενσυναίσθηση και να πράττουν αλληλεγγύη.
• Να προσφέρουμε αλλά και να λαμβάνουμε προσωπική στήριξη από την ομάδα.
• Να συμπαραστεκόμαστε και να δείχνουμε ενσυναίσθηση στα μέλη της ομάδας.
• Να προσπαθούμε ώστε να δημιουργούμε μια αισιόδοξη ατμόσφαιρα.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Συστήνουμε όποιος σκέφτεται να ξεκινήσει και να συντονίσει μια ομάδα ΟΑ για την κατάθλιψη, να λάβει υπόψη του πρώτα
σοβαρά τα ακόλουθα ζητήματα.
- Για να γίνει κανείς συντονιστής ΟΑ για την κατάθλιψη, δεν χρειάζεται να έχει εμπειρία στον συντονισμό ομάδας ούτε να είναι
ειδικός στην κατάθλιψη. Χρειάζεται να έχει ο ίδιος προσωπική εμπειρία με την κατάθλιψη, να έχει δεσμευτεί στην προσπάθεια
του για ανάρρωση, να επιθυμεί να μάθει και να έχει ειλικρινές ενδιαφέρον να βοηθήσει άλλους. Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται να έχει κατανοήσει σε βάθος την φιλοσοφία της αυτοβοήθειας και να είναι έτοιμος να δεσμευτεί σε αυτή.
- Πριν αποφασίσει κανείς να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ΟΑ, χρειάζεται να είναι σίγουρος ότι θέλει και προτίθεται να
αναλάβει αυτή την δέσμευση με ευθύνη και συνέπεια. Ο συντονισμός ΟΑ απαιτεί χρόνο, ενέργεια και συστηματική παρουσία.
- Συστήνουμε ανεπιφύλακτα κάθε ομάδα να έχει και επαγγελματική υποστήριξη. Ο επιστημονικός σύμβουλος δεν συμμετέχει
ούτε συντονίζει την ΟΑ, μπορεί όμως να έχει σημαντικό ρόλο προσφέροντας καθοδήγηση στους συντονιστές για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον επιστημονικό σύμβουλο αλλά και γενικότερα για
τα είδη βοήθειας που μπορούν να σας προσφέρουν οι επαγγελματίες στην ενότητα: “Ο ρόλος των επαγγελματικών ψυχικής
υγείας (και άλλων) σε μια αυτοσυντονιζόμενη ομάδα αυτοβοήθειας”.
- Αναφορικά με το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της ομάδας, συστήνουμε να προτιμήσετε ένα δημόσιο χώρο και να αποφύγετε να τις κάνετε στο προσωπικό σας χώρο – σπίτι, για λόγους προσωπικής άνεσης και ασφάλειας.
Πριν ξεκινήσετε μια ΟΑ για την κατάθλιψη, σας ενθαρρύνουμε να σκεφτείτε τις προσωπικές σας ανάγκες και το πως η ευθύνη
του συντονισμού της ομάδας μπορεί να επηρεάσει την δική σας προσωπική πορεία ανάρρωσης. Δεσμευτείτε ότι δεν θα παραμελήσετε τον εαυτό σας και ότι θα φροντίζετε να έχετε την υποστήριξη που χρειάζεστε είτε προσωπικά είτε αναφορικά με τον
ρόλο σας στην ομάδα. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα: “Αυτοφροντίδα”.
Είναι απαραίτητο η ομάδα που θα συντονίσετε να λειτουργεί με βάση κάποιους βασικούς κανόνες. Σας προτείνουμε ένα πρότυπο κανόνων τους οποίους χρειάζεται να υπογράφουν όλα τα μέλη της ομάδας σας στο παράρτημα. Περισσότερα για το θέμα
θα βρείτε στην ενότητα: “Βασικοί κανόνες λειτουργίας της ομάδας”.
- Ο συντονισμός μιας ΟΑ μπορεί να είναι περισσότερο θετική εμπειρία αν τον μοιράζεστε με κάποιον άλλο. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα η ομάδα να συντονίζετε από δύο άτομα, τόσο για πρακτικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα “Συν-ντονισμός ομάδας αυτοβοήθειας.
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ο αποτελεσματικός συντονιστής κατέχει μια ποικιλία χαρακτηριστικών αλλά και δεξιοτήτων. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά προέρχονται από γνωρίσματα της προσωπικότητας, όπως το να μπορεί να εμπνέει εμπιστοσύνη και να απολαμβάνει
την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Αν και ορισμένοι άνθρωποι έχουν ένα φυσικό ταλέντο συντονισμού ομάδων, οι περισσότεροι αναπτύσσουν τις ικανότητες
που χρειάζονται μέσα από την εκπαίδευση, την εμπειρία, την εξάσκηση και την καθοδήγηση έμπειρων άλλων (είτε επαγγελματιών, είτε έμπειρων συντονιστών άλλων ΟΑ).
Παραδείγματα θετικών για τον συντονισμό ομάδας χαρακτηριστικών:
- αυθεντικότητα
- ενδιαφέρον για τους άλλους
- μη κριτική στάση απέναντι στους άλλους
- ενθάρρυνση
- ευελιξία - προσαρμοστικότητα
- ενσυναίσθηση
- εμπνέει εμπιστοσύνη
- κατανόηση – συμπόνια
- αυτεπίγνωση, αυτογνωσία
- αυτοέλεγχος
- καθαρός λόγος, σταθερός και ήρεμος τόνος ομιλίας
- σαφήνεια
- επιθυμία δέσμευσης
- ανάληψη ευθύνης
- δημιουργικότητα, φαντασία
- συνεργατικότητα
- μετριοπάθεια
- ανάληψη δράσης και πρωτοβουλίας, αποφασιστικότητα, όταν χρειάζεται
- σεβασμός
- υγιή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση
- χιούμορ
- αποδοχή λαθών ως ευκαιρία μάθησης
Δεξιότητες που μπορεί να εξασκήσει:
- επικοινωνιακές δεξιότητες (ενεργητική ακρόαση)
- διαχείριση χρόνου
- διαχείριση συγκρούσεων
- διαχείριση συναισθημάτων
- γλώσσα του σώματος
- εστίαση στο θετικό
- εστίαση στο παρόν
- παρατηρητικότητα
- άνευ όρων αποδοχή
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α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Η ενεργητική ακρόαση αναφέρεται σε ένα σύνολο στάσης και δεξιοτήτων που κάνουν εφικτή την αποτελεσματική επικοινωνία και την κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ενεργητική προσπάθεια να ακούει κανείς προσεκτικά τον συνομιλητή του και να επιδιώκει την συνολική κατανόηση λόγων και συναισθημάτων.
2 στάδια - 2 συνιστώσες της ενεργητικής ακρόασης:
1. Ακούω προσεκτικά τόσο το περιεχόμενο όσο και τα συναισθήματα του συνομιλητή μου.
2. Απαντώ με επαναδιατύπωση αυτών που άκουσα ώστε α) να ελέγξω αν έχω κατανοήσει σωστά και β) να μεταδώσω το μήνυμα ότι παρακολουθώ με προσοχή και ενδιαφέρον.
ΑΚΟΥΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ + ΜΕΤΑΔΙΔΩ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΑΚΟΥΩ
Η ενεργητική ακρόαση γίνεται δυνατή με τη χρήση όλων των δεξιοτήτων που περιγράφονται παρακάτω.
Εμπόδια στην επικοινωνία και την ενεργητική ακρόαση:
- Οι συγκρίσεις: π.χ. ποιος είναι σε χειρότερη θέση και ποιος σε καλύτερη.
- Το διάβασμα της σκέψης: Όταν νομίζουμε εκ των προτέρων ότι ξέρουμε τι θα πει και γιατί ο συνομιλητής μας.
- Πρόβα απάντησης: Όταν σκεφτόμαστε τι θα απαντήσουμε, αποτυγχάνουμε να ακούσουμε πραγματικά τι λέει ο συνομιλητής μας.
- Φιλτράρισμα: Ακούμε μόνο ό,τι θέλουμε να ακούσουμε και καταλήγουμε να διαστρεβλώνουμε τα λόγια του άλλου.
- Ονειροπόληση: Σκεφτόμαστε δικά μας θέματα ενώ (δεν) ακούμε.
- Συμβουλές - λύσεις: Η τάση να ακούει κανείς μόνο στην αρχή και στη συνέχεια να προσπαθεί να βρει λύσεις. Τις περισσότερες φορές όμως, οι άνθρωποι χρειάζονται έναν ενεργητικό ακροατή και όχι λύσεις.
- Επίκριση: Όταν κάποια πλευρά του συνομιλητή μας που επικρίνουμε, εμποδίζει την ικανότητα μας να ακούσουμε αμερόληπτα και προσεκτικά.
- Αλλαγή θέματος: Όταν αυτό που ακούμε μας δυσκολεύει και “δεν το αντέχουμε” και χρησιμοποιούμε χιούμορ ή αλλάζουμε θέμα.
- Εστίαση στη διαφωνία: Εστιάζουμε την προσοχή μας στα σημεία που διαφωνούμε.
- Ταύτιση και διακοπή: Όταν ταυτίζεται κανείς τόσο με αυτό που ακούει, ώστε διακόπτει για να πει το δικό του θέμα.
Γιατί είναι σημαντική η ενεργητική ακρόαση; Τι πετυχαίνει;
- Αυξάνει την τάση για συγκέντρωση και ουσιαστική παρουσία στο παρόν της επικοινωνίας.
- Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας, απαραίτητο για να μοιραστεί κανείς δύσκολα συναισθήματα,
σκέψεις και γεγονότα.
- Προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις και τις παρερμηνείες που οδηγούν σε συγκρούσεις και δυσλειτουργικές σχέσεις.
- Μεταδίδει συμπόνια, ενδιαφέρον, αποδοχή και κατανόηση.
- Ευνοεί τη βιωματική γνώση, αφού ακούγοντας προσεκτικά, μπορεί κανείς να μάθει από την εμπειρία του άλλου.
- Ευνοεί την ομαλή ροή της συζήτησης .
Γενικές οδηγίες:
- Προσπαθήστε να είστε ανοιχτόμυαλοι. Βάλτε στην άκρη προκαταλήψεις και προσωπικές απόψεις. Οι άνθρωποι είμαστε
(δηλαδή σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και πράττουμε) πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας.
- Μη βιάζεστε να πείτε κάτι μόλις ο συνομιλητής σας σταματήσει να μιλάει.
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- Ενεργητική ακρόαση δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να συμφωνείτε με ό,τι ακούτε, σημαίνει να καταλαβαίνετε τι ακούτε.
- Διαχωρίστε το άτομο και τη συμπεριφορά. Όλοι οι άνθρωποι είναι αποδεκτοί, όχι όμως και όλες οι συμπεριφορές. Για
παράδειγμα, είναι αποδεκτό κάποιος να εκφράζει θυμό, δεν είναι όμως αποδεκτό να γίνει σωματικά επιθετικός.
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Πολλά μηνύματα που δίνουμε ή λαμβάνουμε κατά την επικοινωνία μας με τους άλλους, μεταφέρονται μέσω της μη λεκτικής διάστασης της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα μέσω της στάσης του σώματος, του τόνου, του ρυθμού και της έντασης της ομιλίας, της χροιάς της φωνής, των εκφράσεων του προσώπου, της βλεμματικής επαφής και των κινήσεων που κάνουμε με τα χέρια.
Η γλώσσα του σώματος και του προσώπου σας θα “μιλήσει” και θα λειτουργήσει θετικά ως προς την επίτευξη εποικοδομητικής επικοινωνίας, αν κάνετε τα εξής:
- Κοιτάτε σταθερά τον συνομιλητή σας στα μάτια αλλά όχι επίμονα. Η διατήρηση της βλεμματικής επαφής δίνει το μήνυμα
ότι παρακολουθείτε με προσοχή και ενδιαφέρον.
- Διατηρήστε μία “ανοιχτή” και χαλαρή στάση σώματος: Σταυρωμένα χέρια και πόδια μπορεί να μεταδώσουν το μήνυμα πως
είστε αμυντικός, επιφυλακτικός ακόμη και επιθετικός.
- Διατηρήστε τον τόνο της φωνής σταθερό, την ένταση χαμηλή (αρκετά ωστόσο υψηλή ώστε να ακούγεστε) και το ύφος της
ομιλίας σας θετικό (όχι ειρωνικό, συγκαταβατικό ή επιθετικό).
- Κλίνετε ελαφρά ή γυρίζετε τον κορμό σας προς αυτόν που μιλάει κάθε φορά.
Περιορίστε τις νευρικές αφηρημένες κινήσεις που μπορεί να κάνετε με τα χέρια ή/και τα πόδια σας.
- Τα χέρια σας μπορούν να δίνουν με τις κατάλληλες κινήσεις έμφαση και ζωντάνια σε αυτό που λέτε. Προσέξτε όμως να
μην το παρακάνετε.
- Οι εκφράσεις του προσώπου σας μπορεί να πουν πολλά περισσότερα ή διαφορετικά από αυτά που επιθυμείτε. Να έχετε επίγνωση των εκφράσεων αυτών.
- Κάνετε καταφατικά νεύματα με το κεφάλι ενώ ακούτε: διαβεβαιώνετε έτσι τον συνομιλητή σας ότι τον παρακολουθείτε και τον ενθαρρύνετε να συνεχίσει.
- Παρακολουθείτε τη γλώσσα του σώματος των συνομιλητών σας. Μπορείτε έτσι να έχετε χρήσιμες πληροφορίες για τη
συναισθηματική κατάσταση των συνομιλητών.
ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ
Είναι η επανάληψη ή επαναδιατύπωση του περιεχομένου ή του νοήματος αυτού που είπε ο άλλος με λιγότερες αλλά παρόμοιες λέξεις, συνήθως περισσότερο συνοπτικά και καθαρά.
Γιατί να χρησιμοποιείτε την παράφραση:
- Με την παράφραση, δείχνετε ότι ακούτε προσεκτικά αυτό που σας λέει ο συνομιλητής σας και ότι σας ενδιαφέρει να τον
κατανοήσετε με ακρίβεια. Είναι σαν να λέτε «σε ακούω με ακρίβεια και ενδιαφέρον».
- Δίνετε την ευκαιρία στον συνομιλητή σας να επεξηγήσει και να επεκταθεί περισσότερο σε αυτά που θέλει να επικοινωνήσει.
Δημιουργείτε την ευκαιρία να ελέγξετε αν έχετε καταλάβει σωστά αυτά που ακούτε.
Οδηγίες για τη χρήση της δεξιότητας της παράφρασης:
- ΜΗΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ. Ξεκινήστε
από την υπόθεση ότι δεν γνωρίζετε τίποτα.
- Διαλέξτε το πιο σημαντικό μέρος των λεγόμενων του άλλου.
- Να είστε σύντομοι και περιεκτικοί. Τα λόγια σας να έχουν σαφήνεια και ακρίβεια.
- Διατυπώστε την παράφραση με ανιχνευτικό και όχι κατηγορηματικό ύφος.
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- Η παράφραση δεν προχωρά πέρα από το νόημα των λεγομένων του ατόμου. Δεν περιέχει δηλαδή ερμηνείες.
- Μην διακόπτετε, μην βιάζεστε.
- Ξεκινήστε με φάσεις όπως: «λέτε ότι…», «είπατε ότι…», «αναρωτιέμαι μήπως…», «φαίνεται ότι…», «αν κατάλαβα καλά
είπατε ότι…», «αν καταλαβαίνω καλά λέτε ότι…»
- Μην προσποιείστε ότι καταλάβατε, αν δεν έχετε καταλάβει. Να κάνετε ερωτήσεις διευκρίνισης, όπως «Τι ακριβώς εννοείς;», «Θέλεις να μας πεις περισσότερα γι αυτό», «Τι συνέβη πριν / μετά;», «Εννοείς πως ένιωσες αδικημένος;».
Παράδειγμα:
Μαίρη: Μιλάει πολλή ώρα για τους γονείς της που γερνάνε και τις αντιδράσεις της σε αυτό.
Συντονιστής: “Οι γονείς σου δεν είναι πια ικανοί να φροντίζουν τον εαυτό τους όπως παλιά και αναρωτιέσαι αν θα έπρεπε να
αρχίσεις να παίρνεις κάποιες αποφάσεις γι’ αυτούς”.
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο βασικά είδη:
- Τις ανοιχτές (είναι οι ερωτήσεις που ξεκινούν με “τι”, “πως”, “γιατί”). Μπορούν να απαντηθούν με διάφορους τρόπους,
έχουν μεγαλύτερο εύρος απάντησης και η διατύπωση τους είναι ερωτηματική.
- Τις κλειστές. Είναι οι ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή όχι, μπορεί να έχουν σωστή και λάθος απάντηση ή μια σύντομη απάντηση που επιλέγεται ανάμεσα σε ένα περιορισμένο αριθμό δυνατών απαντήσεων. Είναι οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούμε για να λάβουμε συγκεκριμένες πληροφορίες (πχ. “Πήγες στο ραντεβού σου με το γιατρό σου;”).
Επίσης, κλειστές θεωρούνται οι ερωτήσεις που είναι διατυπωμένες έτσι ώστε να επηρεάζουν την απάντηση ή των οποίων η αναμενόμενη - επιθυμητή απάντηση υπονοείται ή περιέχεται στην ερώτηση.
Οι ανοιχτές ερωτήσεις θεωρείται πως προωθούν την επικοινωνία καθώς αποτελούν “ανοιχτές προσκλήσεις για συζήτηση”.
Γιατί να χρησιμοποιείτε τις ανοιχτές ερωτήσεις:
- Βοηθούν την έναρξη της συζήτησης αλλά και τη συνέχιση της, καθώς ο συνομιλητής ενθαρρύνεται να αναπτύξει περισσότερο τα λεγόμενα του.
- Βοηθούν στην απόσπαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που κάνουν περισσότερο κατανοητά τα λεγόμενα του συνομιλητή σας.
- Μπορεί να βοηθήσουν στην εστίαση σε συγκεκριμένες πλευρές της κατάστασης που περιγράφεται.
Οδηγίες για τη χρήση των ανοιχτών ερωτήσεων:
- Οι ερωτήσεις χρειάζεται να είναι σύντομες και κατανοητές.
- Αποφύγετε να κάνετε πολλαπλές ερωτήσεις (2 ή περισσότερες ερωτήσεις διατυπωμένες σε μία).
- Μην πιέζετε ποτέ για απάντηση.
- Αποφύγετε να βομβαρδίζετε το συνομιλητή σας με συνεχόμενες ερωτήσεις ή να επαναλαμβάνετε την ίδια ερώτηση.
- Στόχος των ανοιχτών ερωτήσεων είναι να διευκολύνουν τη διερεύνηση του θέματος. Να ρωτάτε τον εαυτό σας ποια είναι
η πρόθεση της ερώτησης που σκέφτεστε να κάνετε.
Οι ερωτήσεις που ξεκινούν με το “γιατί” είναι μεν ανοιχτές ερωτήσεις αλλά τείνουν να κάνουν τους άλλους αμυντικούς, οπότε χρησιμοποιήστε τέτοιες ερωτήσεις σπάνια και με προσοχή.
Παραδείγματα:
“Για ποιο θέμα θα θέλατε να συζητήσουμε σήμερα;’’, “Πώς πάνε τα πράγματα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε;”, “Μπορείς να μου πεις περισσότερα γι’ αυτό;”,
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“Μπορείς να μου δώσεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα”, “Τι κάνεις όταν νιώθεις…;”,
“Πώς αισθάνθηκες τότε;”
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Η αντανάκλαση συναισθημάτων αναφέρεται στην επαναδιατύπωση των λεγομένων του
συνομιλητή με έμφαση στα συναισθήματα του. Με άλλα λόγια είναι ένα είδος παράφρασης, όχι όμως ως προς το περιεχόμενο αλλά τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα μπορεί να
έχουν διατυπωθεί με λέξεις από τον συνομιλητή ή να είναι δυνατόν κανείς να τα διακρίνει
από τη μη λεκτική στάση του συνομιλητή ή από το περιεχόμενο των λόγων του.
Γιατί να χρησιμοποιείτε την αντανάκλαση των συναισθημάτων:
- Η αντανάκλαση των συναισθημάτων είναι ένα πολύ αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας ενσυναίσθησης για το συνολικό βίωμα του συνομιλητή σας (περισσότερα για την ενσυναίσθηση μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω).
- Τα συναισθήματα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του συνολικού μας βιώματος. Κι ενώ μπορεί να είναι πιο εύκολο να
αφηγηθεί κανείς γεγονότα, συχνά η έκφραση του συναισθήματος οδηγεί στην κάθαρση, τη συναισθηματική αποφόρτιση
και το ουσιαστικό μοίρασμα.
- Η εστίαση στα συναισθήματα και η αποδοχή τους διαμορφώνει και ενισχύει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Οδηγίες για τη χρήση της αντανάκλασης συναισθημάτων:
- ΜΗΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ. Ξεκινήστε
από την υπόθεση ότι δεν γνωρίζετε τίποτα.
- Ξεκινήστε με φάσεις όπως: “φαίνεσαι ...(πχ θυμωμένος)”, “αν καταλαβαίνω καλά, νιώθεις ...”, “μοιάζει σαν να νιώθεις...”.
- Μιλήστε για το συναίσθημα που πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικό ή έντονο.
- Ενδείξεις είναι: το περιεχόμενο των λόγων, η μη λεκτική στάση του συνομιλητή σας (τόνος και ένταση φωνής, βλέμμα,
εκφράσεις προσώπου) αλλά και το δικό σας συναίσθημα σε παρόμοιες καταστάσεις.
- Διατυπώστε την παράφραση με ανιχνευτικό και όχι κατηγορηματικό ύφος (εξάλλου μπορεί να κάνετε λάθος και ο συνομιλητής να νιώθει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζετε).
- Μην κρίνετε αυτό που νιώθει ο άλλος, μην το υποτιμάτε και μην του λέτε πως θα έπρεπε να νιώθει.
- Μην προσποιείστε ότι καταλάβατε τι νιώθει ο συνομιλητής σας, αν δεν έχετε καταλάβει.
Παράδειγμα:
Ο Κώστας περιγράφει την συνομιλία με τον αδερφό του, κατά την οποία ο τελευταίος τον κατηγορεί ότι είναι τεμπέλης και ότι
έχει κουραστεί να κάνει υπομονή με τα “καπρίτσια της υποτιθέμενης κατάθλιψης του”. Όση ώρα μιλάει ο Κώστας έχει σκυφτό
το κεφάλι, κομπιάζει και αφήνει αναστεναγμούς. Ο συντονιστής μπορεί να πει: ¨Σκληρά λόγια. Σε πληγώνει που δεν σε καταλαβαίνει”.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
Αν έχετε νιώσει όπως ένα μέλος της ομάδας, να το πείτε και υπογραμμίστε ότι καταλαβαίνετε τα συναισθήματα του/της καθώς
και τον λόγο για το οποίο νιώθει έτσι. Ειδικά, όταν τα μέλη μοιράζονται δύσκολα συναισθήματα ή καταστάσεις που δεν μπορούν να αποδεχτούν ή να διαχειριστούν, η επικύρωση είναι μια απάντηση που βοηθάει σημαντικά στη βίωση του θεραπευτικού παράγοντα της καθολικότητας.
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Παράδειγμα:
Ο Γιάννης μιλάει για το πόσο δύσκολο του είναι να σηκωθεί από το κρεβάτι για να κάνει οτιδήποτε. Ο συντονιστής μπορεί να πει:
“Θυμάμαι πως όταν ήμουν στα χειρότερα μου, τα πάντα μου φαίνονταν βουνό. Ποιος άλλος έχει νιώσει αντίστοιχα;”
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περίληψη ή ανακεφαλαίωση μοιάζει με την παράφραση αλλά διαφέρει
γιατί καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει μία μεγαλύτερη γκάμα /
κλίμακα συναισθημάτων ή νοημάτων / περιεχομένου που έχει εκφράσει ο συνομιλητής ή
η ομάδα στο σύνολο της.
Γιατί και πότε να χρησιμοποιείτε την περίληψη:
- Δίνει στη συζήτηση προοπτική.
- Επανατοποθετεί τα θέματα.
- Ορίζει κατεύθυνση / εστίαση στη συζήτηση.
- Ενώνει - συγκεντρώνει θέματα σε ένα συνεκτικό σύνολο.
Πιο συγκεκριμένα:
Στην αρχή της συνάντησης:
“Στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε για…”Όταν η συνάντηση είναι περίπλοκη, για να αποσαφηνιστεί αυτό που συμβαίνει:
“Μπορούμε να σταματήσουμε ένα λεπτό για να δούμε πού βρισκόμαστε σ’ αυτό το σημείο…”Κατά την διάρκεια της συνάντησης για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή και μετάβαση από θέμα σε θέμα:
“Μέχρι τώρα λέγαμε … και τώρα…”
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για να τονιστούν κοινά σημεία μεταξύ των συμμετεχόντων:
“Πολλοί από εμάς φαίνεται να αντιμετωπίζουμε το ίδιο ή παρόμοιο θέμα:...”Στο τέλος της συνάντησης (σύνοψη):
“Σήμερα μιλήσαμε για…”Συγκέντρωση – συνένωση στοιχείων από διάφορες συναντήσεις:
“Την προηγούμενη εβδομάδα επικεντρωθήκαμε σε... και σήμερα επεκτείναμε τη συζήτηση σε...”
ΤΟ “ΕΓΩ ΜΗΝΥΜΑ”
Το “εγώ μήνυμα” είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης βιωματικής γνώσης και ταυτόχρονα αναστολής της τάσης
να δίνει κανείς συμβουλές και άμεση καθοδήγηση. Αυτός είναι και ο λόγος που το “εγώ μήνυμα” συγκαταλέγεται στους βασικούς κανόνες λειτουργίας της ομάδας. Αντί λοιπόν να πείτε “πρέπει να κάνεις αυτό” ή “κάνε αυτό και θα σε βοηθήσει” ή “να
κάνεις αυτό”, μπορείτε να πείτε: “Εμένα με βοήθησε πολύ... Ίσως θα άξιζε να το δοκιμάσεις” ή “Από τη δική μου εμπειρία, ξέρω
ότι αυτό μου κάνει καλό”.
Άλλες περιπτώσεις στις οποίες είναι βοηθητικό να χρησιμοποιήσετε το “εγώ μήνυμα” είναι όταν έχετε ενοχληθεί με μια
συμπεριφορά, όταν θέλετε να συγκρατήσετε κάποιον που διακόπτει ή μιλάει πολύ και σε κάθε περίπτωση έντασης για να προλάβετε μια σύγκρουση.
Για παράδειγμα, αντί να πείτε “Κώστα, μη διακόπτεις τη Μαρία”, μπορείτε να πείτε “Καταλαβαίνω ότι θέλεις να μιλήσεις
Κώστα, αλλά θέλω να αφήσουμε πρώτα τη Μαρία να ολοκληρώσει”. Αντί να πείτε “Αυτό που λες δεν ισχύει”, μπορείτε να πείτε “Αναρωτιέμαι από που έχεις βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Θα ήθελα να μου εξηγήσεις περισσότερα”.
β. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Η ενσυναίσθηση (empathy) είναι η ικανότητα του να συντονίζεται κανείς νοητικά και συναισθηματικά με τον άλλον χωρίς να
ταυτίζεται μαζί του. Με άλλα λόγια, η ενσυναίσθηση αναφέρεται σε ένα είδος βαθιάς επικοινωνίας μέσω της αναγνώρισης και
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της κατανόησης της θέσης, του συναισθήματος, των σκέψεων ή της κατάστασης του άλλου. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί την
ενσυναίσθηση μπορεί να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί και να αισθανθεί αυτό που αισθάνεται ένα άλλο άτομο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, να κατανοήσει τη συμπεριφορά του και να αναγνωρίσει τα κίνητρά της.
Να δει δηλαδή τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου.
Ακούγοντας με ενσυναίσθηση, ο ακροατής λέει στο συνομιλητή του «Καταλαβαίνω το πρόβλημά σου και πώς αισθάνεσαι γι’
αυτό, με ενδιαφέρει αυτό που λες και δεν σε κρίνω». Ο ακροατής μεταφέρει αυτό το μήνυμα μέσω λεκτικής αλλά και μη λεκτικής επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο ο ακροατής ενθαρρύνει το συνομιλητή του να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς να φοβάται
ότι εκείνος θα τον διακόψει, θα τον κρίνει ή θα του υποδείξει τι να κάνει. Δεν είναι ούτε απαραίτητο αλλά, και σε μερικές περιπτώσεις, ούτε και επιθυμητό ο ακροατής να συμφωνεί με το συνομιλητή του. Είναι αρκετό να μεταφερθεί στο συνομιλητή το
μήνυμα “Σε καταλαβαίνω”.
Ο Rogers (εμπνευστής του όρου) ορίζει την ενσυναίσθηση ως εξής (1959): “Η κατάσταση της ενσυναίσθησης ή του να είναι
κάποιος ενσυναισθητικός είναι να αντιλαμβάνεται το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του άλλου με ακρίβεια και με τα συγκινησιακά συστατικά και νοήματα που εμπεριέχονται σε αυτό σαν να ήταν ο ίδιος το πρόσωπο, αλλά πάντα χωρίς να χάνει τη συνθήκη “σαν”.
Τι δεν είναι η ενσυναίσθηση:
Η ενσυναίσθηση διαφέρει από την συμπόνια, που σημαίνει περισσότερο να υποφέρεις μαζί με τον άλλο ή να νιώθεις οίκτο
για την κατάσταση του.
Αν και είναι παρεμφερής, η έννοια «συμπάσχω» δεν είναι συνώνυμη της ενσυναίσθησης. Ένα άτομο μπορεί να συμπάσχει με
τον ψυχικό πόνο του άλλου, αλλά μπορεί κάλλιστα να μην αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα που προκαλούν αυτόν τον πόνο ή
απορρέουν από αυτόν. Αντίθετα, ένα άτομο που διακρίνεται για την ενσυναίσθησή του μπορεί πιο εύκολα και να συμπάσχει την
ίδια στιγμή, βιώνοντας όχι μόνο τα συναισθήματα αλλά και την ψυχική οδύνη που σχετίζεται με αυτά.
Η ενσυναίσθηση μπορεί να μας βοηθήσει να αιτιολογήσουμε όχι όμως απαραίτητα και να δικαιολογήσουμε τις πράξεις των
άλλων. Προσπαθώντας να βιώσουμε τα συναισθήματα του άλλου μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδηγήθηκε σε συγκεκριμένες πράξεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτές τις πράξεις.
Ο Fairbairn (2002) περιέγραψε τη διαφορά μεταξύ συμπάθειας (sympathy) και ενσυναίσθησης (empathy) ως εξής: “Όπως
η ικανότητα να αισθάνεται κανείς συμπάθεια, έτσι και η ικανότητα της συναισθηματικής ταύτισης είναι ένδειξη ανθρωπιάς και
γι’ αυτό συχνά οι δύο έννοιες συγχέονται. Η συμπάθεια είναι μια συναισθηματική αντίδραση, άμεση και μη ελεγχόμενη, η οποία
κατακλύζει το άτομο όταν αυτό φαντάζεται τον εαυτό του στη θέση στην οποία βρίσκεται κάποιος άλλος. Για το λόγο αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της παροχής φροντίδας ή να αμβλύνει ηθικές δράσεις. Η ενσυναίσθηση, από την άλλη πλευρά,
αποτελεί μια ικανότητα που μαθαίνεται ή μια στάση ζωής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια να έρθει κανείς
σε επαφή, να επικοινωνήσει και να κατανοήσει τους άλλους, αναφορικά με καταστάσεις τις οποίες βιώνει το άτομο καθώς και
τις εμπειρίες ή τα συναισθήματα που έχει. Η ενσυναίσθηση, επομένως, δεν είναι μια υπόθεση «όλα ή τίποτε» και υπάρχει σε
κάθε άτομο.(...) Η ενσυναίσθηση μπορεί να εκφραστεί με όρους χαράς, λύπης, ενθουσιασμού, μιζέριας, σύγχυσης και πόνου.
(...) Συχνά περιγράφεται ως «η ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο με τα μάτια του άλλου», κάτι που υπονοεί ότι πρόκειται απλά
για την ανάπτυξη της ικανότητας να φαντάζεσαι αυτό που κάποιος σκέφτεται και νιώθει σε μια δεδομένη κατάσταση. Πρόκειται για μια προσπάθεια να κατανοεί κανείς, να βιώνει, να αισθάνεται πράγματα με τον ίδιο τρόπο που το κατορθώνει ένα άλλο
άτομο. Είναι απίθανο βέβαια κάποιος που έχει αναπτυγμένη την ικανότητα της ενσυναίσθησης να γνωρίζει τι ακριβώς αισθάνεται ένα άλλο άτομο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσπαθεί να φαντάζεται τι βιώνουν οι άλλοι”.
Ο συντονιστής έχει ενσυναίσθηση όταν:
- Μπαίνει στη θέση του άλλου, δηλαδή προσπαθεί να έχει ακριβή αντίληψη του τι βιώνει ο άλλος και τι σημασία έχει γι αυτόν
το βίωμα του, παραμερίζοντας προς το παρόν τις δικές του αντιλήψεις και ιδέες.
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- Ακούει ενεργητικά δίνοντας προσοχή σε αυτά που λέει, δείχνει και νιώθει ο συνομιλητής του.
- Εμπλέκεται συναισθηματικά στην εμπειρία του άλλου χωρίς να ταυτίζεται όμως μαζί του.
Βίντεο για την ενσυναίσθηση:
1. http://vimeo.com/81798936
2. https://www.youtube.com/watch?v=Q5jrUg_kXjY

δ. ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ
Η άνευ όρων αποδοχή είναι μια στάση που σημαίνει “σε προσέχω και σε σέβομαι” και όχι “σε προσέχω με τον όρο να συμπεριφέρεσαι κατ’ αυτόν ή τον άλλο τρόπο”. Με άλλα λόγια, ο συντονιστής χρειάζεται να δείχνει προσοχή και σεβασμό στον άλλο και
στον κόσμο του, όπως τον αντιλαμβάνεται ο άλλος, ανεξάρτητα από το αν οι δικές του ιδέες και αντιλήψεις είναι ίδιες ή ριζικά αντίθετες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι χρειάζεται και να συμφωνεί με τον άλλο. Όμως, δεν τον κρίνει και κυρίως δεν τον
κατακρίνει όταν η συμπεριφορά, οι σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου δεν ταιριάζουν με τα δικά του.
Ο συντονιστής έχει άνευ όρων αποδοχή όταν:
- Αναγνωρίζει την αξία της ατομικότητας, της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας του άλλου.
- Αποδέχεται τον άλλο συνολικά, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάποιες ιδέες ή συμπεριφορές του άλλου.
- Αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία του άλλου, παρά τα όποια αρνητικά.
- Αναγνωρίζει και προσπαθεί να ενισχύσει την δυνατότητα του άλλου για αυτορρύθμιση και αυτοπραγμάτωση.
- Έχει συνείδηση των τυχόν αρνητικών συναισθημάτων που νιώθει απέναντι στον άλλο και της επίδρασης που έχουν αυτά
στην συμπεριφορά του.
- Ακούει με προσοχή και ενδιαφέρον τον άλλο.

4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Εφόσον έχετε αποφασίσει να οργανώσετε και να συντονίσετε μια ΟΑ, χρειάζεται να κάνετε κάποια προκαταρκτικά βήματα πριν
την πρώτη συνάντηση της ομάδας:
1. Έρευνα: Ερευνήστε αν υπάρχει ήδη κάποια ΟΑ (για τον ίδιο σκοπό) στην περιοχή σας. Επίσης, αναζητήστε οργανισμούς που
οργανώνουν ΟΑ και που μπορούν να σας βοηθήσουν με την εμπειρία τους.
2. Αναζητήστε βοήθεια: Είναι πολύ δύσκολο να κάνετε όλη τη δουλειά μόνος/μόνη σας. Δημιουργήστε μια βασική ομάδα 2-3
ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εσάς και δουλέψτε συνεργατικά για τη δημιουργία της ΟΑ.
3. Βρείτε χώρο: Χρειάζεστε ένα χώρο ουδέτερο, ασφαλή, εύκολα προσβάσιμο και ο οποίος θα εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα.
Ο χώρος χρειάζεται να έχει καρέκλες τις οποίες θα τοποθετείτε σε κύκλο, αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει μέχρι 15 άτομα,
θέρμανση και φυσικά WC. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο, στην Εκκλησία, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε χώρους σεμιναρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
4. Επιλέξτε (σταθερή) μέρα και ώρα: για την πρώτη αλλά και τις επόμενες συναντήσεις.
5. Επικοινωνία: Αποφασίστε ποιο θα είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας της ομάδας. Επίσης, βοηθητικό θα ήταν να υπάρχει ξεχωριστό email.
6. Δημοσιοποίηση της ΟΑ: Προκειμένου να έρθουν στην ομάδα ενδιαφερόμενοι, χρειάζεται να δημοσιοποιήσετε την ύπαρξη
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της. Μπορείτε να φτιάξετε σελίδα ή ομάδα στο facebook, να φτιάξετε ένα blog, να απευθυνθείτε σε free press εφημερίδες, να
βάλετε αγγελία σε εφημερίδες και sites, να αναρτήσετε ανακοινώσεις σε επιλεγμένα σημεία στην περιοχή σας (πχ. δημαρχείο,
νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, καφέ, εκκλησίες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εγχειρίδιο αυτό, δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες οργάνωσης και πραγματοποίησης ΟΑ για την ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.
Αν επιθυμείτε να φτιάξετε μια ΟΑ με άλλο θέμα, χρειάζεται – πριν από όλα τα παραπάνω βήματα – να πάρετε κάποιες αποφάσεις τόσο για το λόγο και σκοπό ύπαρξης της ομάδας όσο και για πρακτικά ζητήματα (συχνότητα συναντήσεων, ανοιχτή ή κλειστή ομάδα, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και άλλα).
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ:
Άντρες και γυναίκες άνω των 18 ετών με διεγνωσμένη κατάθλιψη. Επίσης, όποιοι νιώθουν διάχυτη ψυχική
δυσφορία και δυσθυμία, χωρίς να έχουν απαραίτητα διάγνωση ή να έχουν έρθει σε επαφή με ειδικούς ψυχικής
υγείας (δείτε κεφάλαιο 1, “Οι ομάδες αυτοβοήθειας”).
Κάθε άτομο που επιθυμεί να λάβει μέρος στην ΟΑ (γιατί διάβασε, άκουσε ή παραπέμφθηκε από κάποιον), χρειάζεται
πρώτα να έχει μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον συντονιστή της ομάδας. Σε αυτή την επικοινωνία, ο
συντονιστής χρειάζεται να κάνει σαφή τη φύση, το λόγο ύπαρξης και τη λειτουργία της ομάδας (δείτε κεφάλαιο
1: “Γ. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ”). Πιο συγκεκριμένα, τονίστε πως δεν
υπάρχει ειδικός στην ομάδα και δεν πρόκειται για ομαδική (ψυχο)θεραπεία. Επίσης, ότι αφορά άτομα που έχουν
κατάθλιψη. Συζητήστε λίγο με τον/την ενδιαφερόμενη, ώστε να αποκτήστε μια βασική, γενική εικόνα. Αν πιστεύετε
πως πρόκειται για άτομο σε σοβαρή κρίση, ίσως δεν ενδείκνυται η συμμετοχή του στην ΟΑ. Σε κάθε περίπτωση,
που έχετε αμφιβολίες ή που θέλετε να παραπέμψετε το άτομο σε πιο κατάλληλη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον
επιστημονικό σύμβουλο με τον οποίο συνεργάζεστε.

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ, ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα που θα συντονίζετε να έχει κάποιους βασικούς κανόνες – κατευθυντήριες οδηγίες που θα ορίζουν ποιες συμπεριφορές είναι βοηθητικές και ποιες δεν είναι αποδεκτές. Η ύπαρξη των κανόνων είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια σας για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς ενισχύει την πίστη και την εμπιστοσύνη των μελών σε αυτή.
Συστήνουμε να φωτοτυπήσετε τους κανόνες.
Στην έναρξη της πρώτης συνάντησης της ομάδας αλλά και σε κάθε επόμενη συνάντηση στην οποία έρχεται νέο μέλος, διαβάζετε τους κανόνες (εσείς ο ίδιος/η ίδια ή ζητάτε από κάποιο άλλο μέλος να το κάνει). Στη συνέχεια, δίνετε από 2 αντίτυπα σε
κάθε μέλος: το ένα αντίτυπο ζητάτε να το υπογράψουν και να σας το δώσουν πίσω και το δεύτερο το κρατούν οι ίδιοι. Η ανάγνωση και η υπογραφή των κανόνων είναι σημαντική γιατί προάγει τη δέσμευση των μελών της ομάδας σε αυτούς. Επίσης, με
αυτό τον συμβολικό τρόπο, το κάθε μέλος γίνεται συνυπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων.
Παρακάτω, προτείνουμε ένα κείμενο με βασικούς κανόνες (θα το βρείτε και στο παράρτημα, ώστε να μπορέσετε να το φωτοτυπήσετε από εκεί). Μπορείτε επίσης να αναρτήσετε τους κανόνες σε κάποιο εμφανές σημείο στο χώρο που γίνονται οι συναντήσεις της ομάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο των κανόνων που σας προτείνουμε βασίζεται στο αντίστοιχο της DBSA (δείτε Παραρτήματα), στην
εμπειρία των ΟΑ της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης “ΜΑΖΙ”, καθώς και στους αντίστοιχους κανόνες που ακολουθούν πολυάριθμες ΟΑ παγκοσμίως.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Οι οδηγίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία όλων των συμμετεχόντων.
1. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μοιραστεί κάτι, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Κανένας συμμετέχων δεν μονοπωλεί τον χρόνο της ομάδας.
2. Επιτρέπεται σε κάθε συμμετέχοντα να μιλήσει χωρίς διακοπές και παράλληλες συζητήσεις.
3. Ό,τι λέγεται εδώ, μένει εδώ. Όλες οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε είναι απολύτως εμπιστευτικές. Ο κανόνας της
εμπιστευτικότητας αίρεται υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που κάποιο μέλος δηλώσει ότι σκοπεύει να κάνει κακό
στον εαυτό του ή στους άλλους, καθώς και στην περίπτωση κακοποίησης ανηλίκου.
4. Οι διαφορές των απόψεων είναι Ο.Κ. Όλοι έχουν το δικαίωμα της γνώμης τους και δεν προσπαθούν να επιβάλλουν
στους υπόλοιπους την ορθότητα ή την μοναδικότητα αυτών των απόψεων.
5. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί με βάση το φύλο, την φυλή, την ηλικία κλπ.
6. Χρησιμοποιούμε την γλώσσα του «εγώ» (ή αλλιώς «εγώ μήνυμα»). Δεν διδάσκουμε, συμβουλεύουμε ή διατάζουμε
τους υπόλοιπους. Μοιραζόμαστε μόνο τις εμπειρίες μας. Π.χ. «Σύμφωνα με την δική μου εμπειρία, είναι πολύ βοηθητικό να…», και όχι «Πρέπει να κάνεις αυτό…».
7. Όποιος δεν επιθυμεί να μοιραστεί κάτι με τους υπόλοιπους, δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Κάθε μέλος έχει το
δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερώτηση, εφόσον δεν το επιθυμεί.
8. Είναι ευθύνη όλων και του κάθε μέλους ξεχωριστά να κάνει την συζήτηση ένα ασφαλές μέρος για μοίρασμα. Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα, φερόμαστε στους άλλους με σεβασμό και ευγένεια και δείχνουμε κατανόηση και συμπόνια.
8. Σεβόμαστε την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και λήξης των συναντήσεων.
9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε συνάντηση της ομάδας υπό την επήρεια ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες).
10. Ο συντονιστής της ομάδας μπορεί να αποκλείσει από την ομάδα μέλος που αποδεδειγμένα (με βάση τις παρατηρήσεις
της πλειοψηφίας της ομάδας) και συστηματικά παραβιάζει κάποιον ή όλους τους παραπάνω κανόνες.
Διάβασα με προσοχή τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας αυτοβοήθειας και δηλώνω υπεύθυνα ότι τους αποδέχομαι και θα τους εφαρμόσω.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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Επίσης, σας προτείνουμε να δίνετε προς υπογραφή και το κείμενο “ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ”. Στο κείμενο αυτό περιγράφεται με συντομία η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας της ΟΑ που θα συντονίζετε. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να διασφαλίσετε σε μεγαλύτερο βαθμό ότι δεν θα υπάρχουν παρανοήσεις σχετικά με το τι είναι η ομάδα και τι μπορεί να περιμένει κανείς από την συμμετοχή του σε αυτήν. (θα βρείτε το κείμενο στο παράρτημα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο του εγγράφου συγκατάθεσης μπορεί να αποτελέσει το κείμενο (είτε αυτούσιο είτε σε πιο σύντομη μορφή) που θα χρησιμοποιήσετε για την δημιουργία πληροφοριακού φυλλαδίου ή για να κάνετε γνωστή την ομάδα με αναρτήσεις
σε ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα.

2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Υπόδειγμα Περιγραφής Συνάντησης Ομάδων Αυτοβοήθειας
Οι ΟΑ για την κατάθλιψη δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο και παγιωμένο μοντέλο. Το υπόδειγμα που
ακολουθεί περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που χρησιμοποιούνται από πολλές ομάδες και στόχο έχει να σας κατευθύνει στο δικό
σας ρόλο.
• Συγκέντρωση συμμετεχόντων
• Καλωσόρισμα
• Ενημέρωση σχετικά με το τι θα περιέχει κάθε συνάντηση
• Συζήτηση σχετικά με τους κανόνες που θα διέπουν τις συναντήσεις
• Συστάσεις
• Συζήτηση
• Κλείσιμο της συνάντησης
Πριν από κάθε συνάντηση
- Ετοιμάστε τις φόρμες (μελών, παρουσιών κλπ) που θα χρειαστείτε.
Φόρμες:
1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
3. ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
Θα βρείτε όλες τις φόρμες στα παραρτήματα.
- Αν κρίνετε πως είναι δύσκολο κάποιος να φτάσει στο χώρο των συναντήσεων σας, μπορείτε να φτιάξετε οδηγίες και να
βάλετε πινακίδες ώστε τα μέλη της ομάδας να ξέρουν πως είναι στο σωστό μέρος.
- Ενημερώστε τον θυρωρό ή τον φύλακα στην είσοδο του κτιρίου ή κάποιο αρμόδιο (αν υπάρχει) σχετικά με την αίθουσα
και την ώρα των συναντήσεων σας.
- Τακτοποιήστε όμορφα την αίθουσα τοποθετώντας άνετες καρέκλες σε κύκλο. Μπορείτε να έχετε ένα τραπεζάκι στην είσοδο της αίθουσας πάνω στο οποίο θα έχετε διαθέσιμο για τα μέλη σχετικό πληροφοριακό υλικό.
- Επίσης μπορείτε να προσφέρετε νερό, καφέ, τσάι ή χυμούς στα μέλη πριν αρχίσει η συζήτηση, κάτι που θα δημιουργούσε μια φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα.
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Λεπτομερής ατζέντα συναντήσεων των ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
• Συγκέντρωση των μελών
Μπορείτε να ζητήσετε από ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας σας να αναλάβουν εθελοντικά να καλωσορίζουν, να χαιρετάνε και να ευχαριστούν τα μέλη που προσέρχονται στην συνάντηση.
Ζητήστε από τα νέα μέλη να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και email) σε μια φόρμα που θα έχετε ετοιμάσει γι αυτό το σκοπό (μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα στο Παράρτημα). Υπενθυμίστε ότι τα στοιχεία αυτά
είναι εμπιστευτικά, δεν δημοσιοποιούνται και δεν διατίθενται σε τρίτους.
• Το καλωσόρισμα
Συγκεντρώστε τα μέλη κοντά σας, ζητήστε την προσοχή τους και τονίστε ένα σημαντικό σημείο κάθε φορά. Μπορείτε ενδεικτικά να ξεκινήσετε ως εξής:
«Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε εδώ. Ξέρουμε ότι η απόφαση να έρθετε μέχρι εδώ και να μπείτε στην
ομάδα δεν ήταν εύκολη. Με λένε Χ. και θα ήθελα να σας καλωσορίσω».
Στην συνέχεια μπορείτε να μιλήσετε για πρακτικά θέματα όπως που βρίσκεται η τουαλέτα, τι ώρα τελειώνουν οι συναντήσεις, κλπ. Ακόμα και στην περίπτωση που τα μέλη που προσέρχονται είναι σταθερά και έρχονται σε κάθε συνάντηση, είναι πολύ
σημαντικό να τους καλωσορίζετε θερμά κάθε φορά.
• Ενημέρωση σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει η συνάντηση
Στο σημείο αυτό αναφέρεστε σ’ αυτό καθαυτό το έργο της ομάδας δίνοντας σε όλα τα μέλη την ίδια πληροφορία αλλά και
εκφράζοντας την ίδια προσδοκία, αυτή για την βελτίωση της ζωής του κάθε μέλους.
Μπορείτε να πείτε:
«Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα των συναντήσεων και την μορφή τους. Αρχικά θα συστηθούμε και ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιαστεί χρησιμοποιώντας το μικρό του όνομα και να μας πει τον λόγο που τον φέρνει εδώ.
Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε και θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τα συναισθήματα μας, τις πληροφορίες και τις στρατηγικές
μας να αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη. Η συζήτηση θα διαρκέσει ….. (ορίστε τον χρόνο) και μετά η συνάντηση θα λάβει τέλος.
Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση, θα ήθελα να διαβάσουμε μαζί τις οδηγίες που αφορούν τις συναντήσεις μας*»
(*κάθε φορά που υπάρχει νέο μέλος στην ομάδα ή σε περιπτώσεις που ο συντονιστής χρειάζεται να υπενθυμίσει τους κανόνες στα ήδη υπάρχοντα μέλη της ομάδας).
Στο σημείο αυτό, ο συντονιστής μπορεί να εξηγήσει με λίγα λόγια τον ρόλο του. Συντονίζω σημαίνει βοηθώ και διευκολύνω την επικοινωνία. Έτσι και ο συντονιστής της ομάδας υποβοηθά την επικοινωνία και προτρέπει τα μέλη να συζητήσουν την
προσωπική τους ιστορία μέσα στην ομάδα.
• Συστάσεις
Με τις συστάσεις, δίνετε την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να γνωριστούν και να θέσουν τα θέματα που τους απασχολούν,
νιώθοντας ήδη πως δεν είναι μόνοι.
Ο καθένας συστήνεται με το μικρό του όνομα και ανακοινώνει τον λόγο που τον / την έφερε στην ομάδα. Πρώτος συστήνεται ο συντονιστής.
Πιθανόν να ακούσετε ή και εσείς οι ίδιοι να πείτε κάτι όπως:
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Με λένε Μαίρη … και…
• Νομίζω πως πάσχω από κατάθλιψη, δεν είμαι σίγουρη…
• Είμαι εδώ γιατί νομίζω ότι μπορώ να μάθω μερικά πράγματα για…
• Ήρθα εδώ απλώς για να ακούσω μερικά πράγματα.
• Μόλις νοσηλεύτηκα για δύο εβδομάδες.
• Θα ήθελα να βοηθήσω τον αδερφό μου να συνεχίσει την φαρμακευτική του αγωγή.
• Μόλις διαγνώστηκα με κατάθλιψη και θα ήθελα να μάθω περισσότερα.
• Δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω έτσι…
• Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να έρθω στις συναντήσεις αυτές.
• Με την φαρμακευτική μου αγωγή δεν βελτιώνεται η κατάσταση μου
• [Κλάμα]
• [Σιωπές]
Ο συντονιστής απευθύνεται στο κάθε μέλος της ομάδας απλά και σύντομα. Στο σημείο αυτό των συναντήσεων, μην ξεκινήσετε συζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων ή θεμάτων που θέτουν οι συμμετέχοντες κατά την παρουσίαση τους. Απλώς
ενθαρρύνετε τα μέλη να παρουσιαστούν στην ομάδα. Είναι φυσικό για κάποιους ανθρώπους να νιώσουν την ανάγκη να πουν
την ιστορία τους στην ομάδα, ωστόσο ο συντονιστής πρέπει να κάνει σαφές ότι η παρούσα στιγμή αφορά την παρουσίαση του
καθένα και ότι όλοι πολύ σύντομα θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν.
Ο συντονιστής μπορεί να πει τα εξής:
• “Σ ευχαριστούμε Μαίρη”
• “Είμαστε χαρούμενοι που είσαι μαζί μας.”
• “Σ ευχαριστούμε που το μοιράστηκες μαζί μας”
• “Ο καθένας από εμάς έχει πολλές ερωτήσεις που θα ήθελε να θέσει στην ομάδα. Θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο (συγκεκριμένο θέμα) μόλις τελειώσουμε με τις παρουσίες.”
• “Θα πρέπει να έκανες μεγάλη προσπάθεια για να έρθεις απόψε κοντά μας. Σ ευχαριστούμε γι αυτό.”
• “Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μιλήσει. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι/είναι μαζί μας, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα.”
• Ανοιχτές συζητήσεις – Ο λόγος ύπαρξης των ομάδων αυτοβοήθειας
Πολλές φορές, στις συστάσεις, διαφαίνεται η ανάγκη των μελών της ομάδας να μοιραστούν κοινά θέματα που τους απασχολούν. Με αυτή την ευκαιρία ο συντονιστής μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση με το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους.
Για παράδειγμα, αν κάποια μέλη εκφράσουν ότι δυσκολεύονται στην επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας τους, τότε ο
συντονιστής μπορεί να πει:
«Φαίνεται πως αρκετοί από εμάς αντιμετωπίσουμε θέματα με τις οικογένειές μας. Απόψε δίνετε η δυνατότητα στον καθένα
από εμάς να πάρουμε το λόγο και να εκφράσουμε τις δυσκολίες μας αλλά και τις επιτυχίες μας που αφορούν την επικοινωνία
με την οικογένεια. Επίσης μπορούμε να συζητήσουμε με την ομάδα ότι άλλο μας απασχολεί. Θα ήταν ίσως καλό να εξετάσουμε και κάποιες εναλλακτικές, πιθανές προσεγγίσεις σ αυτό που μας απασχολεί.»
Ο συντονιστής μπορεί ακόμα να ξεκινήσει την συζήτηση ζητώντας από κάποιον να πάρει πρώτος τον λόγο αν το επιθυμεί ή
ακόμα να ορίσει τον πρώτο από τα δεξιά ή τα αριστερά του ώστε να αρχίσει την συζήτηση.
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SOS: Οι περισσότεροι από όσους αναλαμβάνουν ρόλους συντονιστή σε ομάδες αυτοβοήθειας, έχουν την τάση και διάθεση να λύνουν τα προβλήματα των μελών και τους αρέσει να δίνουν συμβουλές για να βοηθήσουν. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος σας ως συντονιστές της ομάδας, σας επιτρέπει απλώς να βοηθάτε τους άλλους να επικοινωνήσουν αυτό
που χρειάζονται να επικοινωνήσουν και όχι να λύσετε τα προβλήματα τους ή να δίνετε συμβουλές. Αυτό μπορεί να είναι
πολύ δύσκολο για πολλούς από εσάς, ειδικά στην περίπτωση που τα μέλη της ομάδας ζητάνε την συμβουλή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εκφράσεις, με σκοπό να προάγετε και να διευκολύνετε την ροή της συζήτησης
αντί να δίνετε συμβουλές:
“Από την δική σας εμπειρία, τι θα λέγατε στον Α. για να αντιμετωπίσει το θέμα που τον απασχολεί;”
“Από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό;”
“Τι νομίζετε ότι θα βοηθούσε; Έχει κάποιος από εσάς κάποια ιδέα να προσθέσει;”
“Έχει αντιμετωπίσει κανείς άλλος μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφει ο Β.;”
Όσο συνεχίζετε να θέτετε ερωτήσεις στην ομάδα τόσο περισσότερο θα εκπλαγείτε με τις πιθανές λύσεις και ιδέες που
θα προτείνουν. Και όταν φύγουν από την συνάντηση όλοι θα νιώθουν δυνατοί και ικανοί να κρατήσουν τη ζωή τους στα
χέρια τους! Με άλλα λόγια, έτσι ενισχύεται μια πολύ σημαντική διαδικασία που λέγεται ενδυνάμωση.
Θέματα που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε μια συζήτηση
Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει δυσκολία στην ομάδα να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια συζήτηση στην διάρκεια ενός ανοιχτού
διαλόγου, τότε καλό θα ήταν να ρωτούσατε τα μέλη της ομάδας σας να μοιραστούν τις σκέψεις τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όταν θα έρθει η σειρά τους να μιλήσουν. Στο σημείο αυτό τονίζουμε για άλλη μια φορά πως κανένας δεν επιβάλει μια
συγκεκριμένη θεματολογία στα μέλη, απλώς προτείνει πιθανά θέματα στην αρχή της συνάντησης, κάτι που αποδεικνύεται ως
μια βοηθητική τακτική για την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά πιθανά θέματα προς συζήτηση:
• Αναγνωρίζοντας τα πρώτα συμπτώματα του καταθλιπτικού επεισοδίου
• Τι συζητώ με τον γιατρό μου
• Ακολουθώντας μια φαρμακευτική αγωγή
• Κατά πόσο η καταθλιπτική μου διάθεση επηρεάζει τις σχέσεις με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
• Τι φοβάμαι περισσότερο
• Η διαταραχή μου και πως την αντιλαμβάνονται οι άλλοι - το στίγμα
• Τι κάνω για να νιώσω καλύτερα – Οι δικές μου τακτικές
• Τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης εκτός της φαρμακευτικής αγωγής
• Πως ακολουθώ πιστά το θεραπευτικό σχήμα/πλάνο
• Οι σχέσεις μου
Και ορισμένες ιδέες για πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις:
• Πως βιώνω την κατάθλιψη; Ποια είναι τα σημαντικότερα συμπτώματα;
• Ποιός άνθρωπος ήταν περισσότερο υποστηρικτικός απέναντι μου; Τι είπε ή τι έκανε που με βοήθησε περισσότερο;
• Ποιός ήταν ο λιγότερο υποστηρικτικός; Τι είπε ή έκανε που δεν βοήθησε;
• Τι σκεφτόμουν παλιότερα για τους ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη, πριν πάθω κι εγώ; Ποιο είναι το σημαντικότερο
πράγμα που πρέπει να μάθουν όλοι για την κατάθλιψη και δεν το γνωρίζουν γιατί δεν έχουν βιώσει κατάθλιψη; Πως μπορούμε να τους το μάθουμε;
• Πότε και γιατί ζήτησα πρώτη φορά βοήθεια; Από ποιον; Που; Πότε και από ποιον ζητάω βοήθεια πλέον; Έχω συστηματική βοήθεια;
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• Πως αντέδρασα αρχικά (τι σκέφτηκα, πως ένιωσα) όταν έμαθα/κατάλαβα/ συνειδητοποίησα ότι έχω κατάθλιψη; Πως
άλλαξε η στάση μου με τον καιρό;
• Πως αντέδρασαν η οικογένεια και οι φίλοι όταν το έμαθαν; Διέφεραν οι αντιδράσεις τους από αυτό που περίμενα/ήθελα/φοβόμουν; Σε τι;
• Τι θα έλεγα σε ένα γράμμα/μήνυμα σε κάποιον που αντιμετωπίζει το ίδιο πράγμα;
• Ποιο είναι το χειρότερο πρόβλημα - συνέπεια της κατάθλιψης που πρέπει να αντιμετωπίσω; Ποιο είναι αντίστοιχα το χειρότερο για την οικογένεια/σύντροφο μου;
• Θυμώνω ποτέ με τον γιατρό/ψυχολόγο μου; Σχετικά με τι; Εκφράζω κάτι σχετικά με αυτό που με θυμώνει; Θυμώνω με
την οικογένεια ή τους φίλους μου; Με τον εαυτό μου;
• Ποια είναι τα πράγματα που λειτουργούν συνήθως ως έναυσμα χειροτέρευσης της διάθεσης μου; Τι μπορώ να κάνω για αυτά;
• Τι θα έλεγα στο γιατρό/ψυχολόγο μου έτσι ώστε να με βοηθήσει πιο αποτελεσματικά; Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητεςχαρακτηριστικά που θα ήθελα να έχει; Τι θα ήθελα να ξέρει για μένα γενικά;
• Τι έχει πει ή κάνει ο γιατρός/ψυχολόγος μου που με έκανε να νιώσω πραγματικά καλά ή αντίθετα άσχημα;
• Τι μπορούν να κάνουν οι δικοί μου άνθρωποι για να με βοηθήσουν όταν είμαι σε καταθλιπτικό επεισόδιο; Τι με βοηθάει;
Τι δεν πρέπει να κάνουν; Τι δεν βοηθάει;
• Πως αντιμετωπίζω τους φόβους που μου προκαλεί η κατάθλιψη;
• Πως αντιμετωπίζω το στίγμα που νιώθω στην εργασία μου ή αλλού;
• Πως επηρεάζει η γλώσσα (λέξεις, ορολογία) που χρησιμοποιούμε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη την ψυχική ασθένεια;
• Γενικά, πως έχει αλλάξει η ζωή μου; Ποιες νέες αξίες και προτεραιότητες έχω αποκτήσει, που δεν είχα πριν την κατάθλιψη;
• Ποια προβλήματα που συνδέονται άμεσα με την κατάθλιψη έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω; Ποια δεν έχω αντιμετωπίσει ακόμη; Βλέπω να υπάρχει κάποιο κέρδος από αυτή την εμπειρία για μένα;
• Για ποια πράγματα είμαι περισσότερο ευγνώμων στη ζωή μου;
• Ποιοι είναι οι στόχοι μου για το επόμενο διάστημα; Ποιοι είναι οι πιο μακροχρόνιοι στόχοι μου;
• Έμαθα κάτι διαφορετικό για την ζωή, την ανθρώπινη φύση, τα συναισθήματα εξαιτίας του βιώματος με την κατάθλιψη;
• Σε ποιο βαθμό, έχω “κάνει ειρήνη” με τον εαυτό μου, δηλαδή έχω αποδεχτεί την κατάθλιψη που βιώνω; Σε ποιο βαθμό
κατηγορώ τον εαυτό μου;
• Η κατάθλιψη που βιώνω περιλαμβάνει και άγχος; Πως βιώνω το άγχος;
• Τι σημαίνει για μένα η λέξη “ανάρρωση”;
• Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα στην κατάθλιψη που περνάω; Ποιο είναι το καλύτερο;
• Πως επηρεάζει η διατροφή μου την διάθεση μου; Τι μπορώ να κάνω για να τρώω πιο υγιεινά – σωστά;
• Πως επηρεάζει η σωματική μου δραστηριότητα την διάθεση μου; Τι μπορώ να κάνω για να εντάξω την σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητα μου;
• Τι κάνω για να σηκώσω τον εαυτό μου από το κρεβάτι όταν είμαι σε καταθλιπτικό επεισόδιο; Τι βοηθάει; Ποια “κόλπα”
έχω βρει για να βοηθάω τον εαυτό μου όταν είμαι στα χειρότερα μου;
• Τι μπορούμε να κάνουμε για τα νέα μέλη έτσι ώστε να ξανάρθουν στην ΟΑ;
• Τι με βοηθάει στην ομάδα αυτοβοήθειας;
• Αν ήθελα να καλέσω κάποιον σε μια συνάντηση της ομάδας, τι θα του έλεγα για να τον πείσω;
• Τι θα ήθελα να ακούσω στην ομάδα, την πρώτη φορά που ήρθα;
Επίσης, μια καλή ιδέα είναι η ανάγνωση αποσπασμάτων από βιβλία σχετικά με την κατάθλιψη μέσα στην ομάδα και η επακόλουθη συζήτηση πάνω σε αυτά. Βιβλία που σας προτείνουμε:
- ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, Οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές - συμπεριφορικές τεχνικές, Gilbert Paul.
Εκδόσεις Πεδίο
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- ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΣΚΥΛΟ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, Johnstone Matthew. Εκδόσεις Διόπτρα
- ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΣΚΥΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, Johnstone Matthew, Συνοδευτικό του βιβλίου,
Είχα ένα Μαύρο Σκύλο – το Όνομά του ήταν Κατάθλιψη. Εκδόσεις Διόπτρα
- Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, Μια ανατομία της κατάθλιψης, Andrew Solomon. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
- ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΚΑΛΑ! Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ, David D. Burns.
Εκδόσεις Πατάκη
- ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ, Paul Hauck. Εκδόσεις Καστανιώτη
- ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, Harold H. Bloomfield & Peter McWilliams. Εκδόσεις Θυμάρι
- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, Ζωρζ Μινουά. Εκδόσεις Νάρκισσος
- Πολύ ενδιαφέρον είναι το βιβλίο “Σημεία καμπής: Ένα εξαιρετικό ταξίδι στο αυτοκτονικό μυαλό” (του Ντιέγκο Ντε Λέο,
Εκδ. Κλίμακα) που πραγματεύεται την αυτοκτονική συμπεριφορά μέσω πραγματικών μαρτυριών ανθρώπων που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν αλλά κατάφεραν τελικά να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.
Τέλος, αν υπάρχει στο χώρο συναντήσεων ο κατάλληλος εξοπλισμός ή αν τον διαθέτει ο συντονιστής ή κάποιο μέλος της ομάδας, ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης προκύπτουν από την προβολή και παρακολούθηση είτε κινηματογραφικών ταινιών είτε βίντεο που πραγματεύονται την κατάθλιψη. Στο Παράρτημα, μπορείτε να βρείτε σχετικές προτάσεις.
Κλείσιμο της συνάντησης
Πώς να κλείσετε μια συνάντηση:
• Ενημερώσετε 20 - 30 λεπτά πριν το τέλος της συζήτησης ότι η συνάντηση φτάνει σε λίγο στο τέλος της.
• Ζητήσετε από τα μέλη της ομάδας να κάνουν ένα τελευταίο σχόλιο πριν το κλείσιμο ή να ανακεφαλαιώσουν με μερικά σημαντικά που ειπώθηκαν στην συνάντηση.
• Ανακεφαλαιώστε σύντομα όσα έγιναν στην διάρκεια της συζήτησης.
• Ρωτήστε τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν τα συναισθήματα τους σχετικά με το κατά πόσο η συνάντηση ήταν βοηθητική και
τι σκέφτονται να κάνουν μέχρι την επόμενη συνάντηση με στόχο την βελτίωση της κατάστασης τους.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πιθανές ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε:
- Ποιο είναι το μήνυμα που κρατάμε από την σημερινή συνάντηση;
- Τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στην συνέχεια της εβδομάδας και μέχρι την επόμενη συνάντηση;
- Ποιές είναι οι νέες τεχνικές που θα δοκιμάσουμε μέχρι την επόμενη συνάντηση;
- Ποια στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε βελτίωση της ψυχικής μας κατάστασης θα επεξεργαστούμε την εβδομάδα αυτή;
• Υπενθυμίστε στην ομάδα την ημερομηνία, ώρα και μέρος της επόμενης συνάντησης.
• Ενθαρρύνετε τα μέλη να προσέλθουν και στην επόμενη/ες συναντήσεις της ομάδας.
• Προτρέψετε τα μέλη να μιλήσουν και σε άλλους για την ομάδα αυτή, όπως στον γιατρό τους ή σε επαγγελματίες ψυχικής
υγείας.
• Ζητήστε εθελοντές που θα σας βοηθήσουν στην επόμενη συνάντηση.
• Μιλήστε για το έντυπο πληροφοριακό υλικό που δίνετε στα μέλη της ομάδας (αν υπάρχει).
• Ευχαριστείστε όσους ήρθαν στην συνάντηση.

3. Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η πρώτη συνάντηση της ομάδας αυτοβοήθειας είναι σημαντική από πολλές απόψεις και έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά.
Θυμηθείτε ότι είναι φυσιολογικό να έχετε τόσο εσείς όσο και τα υπόλοιπα μέλη αμηχανία, κάποια νευρικότητα, ίσως και άγχος.
Θα σας βοηθήσει αν έχετε από πριν στο μυαλό σας σχηματίσει μια ατζέντα συζήτησης και μια δομή της συνάντησης.
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Σε γενικές γραμμές, η βασική δομή της συνάντησης είναι αυτή που περιγράφηκε παραπάνω (καλωσόρισμα, ενημέρωση,
παρουσίες, ανοιχτή συζήτηση, κλείσιμο).
Στις “παρουσίες”, ο συντονιστής εκτός από την σύντομη παρουσίαση του εαυτού του και της εμπειρίας του με την κατάθλιψη, χρειάζεται να μιλήσει και για το σκεπτικό της απόφασης του να ξεκινήσει την ΟΑ. Αν σε αυτή την προσπάθεια, είχατε βοήθεια από άλλα άτομα (αν δηλαδή είχατε σχηματίσει μια μικρή ομάδα ατόμων πριν από την πρώτη επίσημη συνάντηση της ΟΑ),
παρουσιάστε (αν είναι παρόντα) ή μιλήστε (αν είναι απόντα και έχετε την έγκριση τους) και αυτά τα άτομα και πείτε δυο λόγια
για την συμβολή και βοήθεια τους. Επίσης, μιλήστε για τον ρόλο του συντονιστή.
Στην “ενημέρωση”, παρουσιάστε τους πιθανούς στόχους της ομάδας και εξηγήστε διαδικαστικά θέματα (όπως η συμπλήρωση της φόρμας προσωπικών στοιχείων). Δώστε κάποια παραδείγματα θεματολογίας συζητήσεων (αλλά τονίστε ότι η θεματολογία δεν είναι προαποφασισμένη και εναπόκειται στην ίδια την ομάδα κάθε φορά). Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση και ανάγνωση των κανόνων λειτουργίας της ομάδας και εξηγήστε γιατί είναι απαραίτητη η υπογραφή τους. Μπορείτε να
μιλήσετε για την φιλοσοφία των ΟΑ, για την εμπειρία της εκπαίδευσης σας ως συντονιστές και για την προϋπάρχουσα εμπειρία πάνω στην οποία έχει βασιστεί αυτό το μοντέλο που θα ακολουθήσετε (DBSA – USA, “ΜΑΖΙ”, “Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη”). Διευκρινίστε τι ΔΕΝ είναι η ΟΑ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που βρίσκονται στο έγγραφο συγκατάθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Μια βασική διαφορά της πρώτης συνάντησης με τις επόμενες είναι πως στην ανοιχτή συζήτηση χρειάζεται η ομάδα να εστιάσει σε θέματα που αφορούν την ίδια την λειτουργία της ομάδας. Εδώ λοιπόν μπορείτε να συζητήσετε: τις προσδοκίες των
μελών από την συμμετοχή τους στην ομάδα, τις σκέψεις τους για τους κανόνες, την γνώμη τους για τους πιθανούς στόχους, την
διαθεσιμότητα τους για συνεισφορά στην λειτουργία της ομάδας (τι θα αναλάβει ποιος σε πρακτικά θέματα). Προσοχή όμως:
μην αμελήσετε να δώσετε στα μέλη την ευκαιρία να μιλήσουν για την προσωπική ιστορία τους (αν το επιθυμούν φυσικά). Μην
το παρακάνετε με τα πρακτικά ζητήματα.
Μπορείτε να προτείνετε να δοθεί ένα όνομα στην ομάδα. Το όνομα βοηθάει στην δημιουργία αίσθησης ταυτότητας αλλά και
μοναδικότητας της ομάδας. Η ονοματοδοσία της ομάδας σας μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για την πρώτη συνάντηση.
Συζητήστε επίσης με την ομάδα και αποφασίστε αν θα ανταλλάσσετε όλοι μεταξύ σας τηλέφωνα επικοινωνίας.
Συμβουλές:
• Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια φιλική και άνετη ατμόσφαιρα, ήδη πριν το ξεκίνημα της συνάντησης, καθώς οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται.
• Σκεφτείτε την δυνατότητα να προσφέρετε κάποιο ρόφημα ή αναψυκτικό ή ακόμα και κάποιο ελαφρύ σνακ, πριν ή/και μετά το
τέλος της συνάντησης. Αυτό θα βοηθήσει στην κοινωνικοποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Συζητήστε μέσα στη συνάντηση, την δυνατότητα αυτό να γίνεται συστηματικά και με ποιον τρόπο (πχ. εκ περιτροπής ανάληψη ευθύνης)
• Ξεκινήστε και τελειώστε την συνάντηση στην προκαθορισμένη ώρα. Έτσι, κάνετε ένα καλό ξεκίνημα στην τήρηση του κανόνα της συνέπειας. Ένας βαθμός ευελιξίας είναι βέβαια χρήσιμος (πχ. κάποιοι μπορεί να δυσκολευτούν να βρουν τον χώρο)
αλλά και απαραίτητος ώστε η ομάδα να μην δίνει την αίσθηση του τυπικού καταναγκασμού. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, να θέλετε να εκτείνετε την διάρκεια της συνάντησης, γιατί θεωρείτε ιδιαίτερη σημαντική την συγκεκριμένη συζήτηση ή
το μοίρασμα κάποιου μέλους. Σε κάθε περίπτωση, πάντα ζητήστε τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας.
• Στο στάδιο των “παρουσιών” μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάποιο icebreaker. Πρόκειται για ασκήσεις που σκοπό
έχουν να “σπάσουν τον πάγο”, να χαλαρώσουν την ένταση, να κάνουν περισσότερο φιλική την ατμόσφαιρα και να βοηθήσουν
τους συμμετέχοντες να νιώσουν άνετα μέσα στην ομάδα. Μπορείτε να βρείτε κάποιες ιδέες για icebreakers στο Παράρτημα. Είναι ασκήσεις που δεν απαιτούν σωματική ενεργοποίηση από τους συμμετέχοντες: χρειάζεται να θυμάστε ότι για πολλά άτομα με κατάθλιψη είναι δύσκολο να κάνουν ακόμη και ασκήσεις που απαιτούν ελάχιστη ενέργεια. Ενώ λοιπόν μπορείτε να βρείτε icebreakers που φαίνονται πολύ πιο διασκεδαστικά, λάβετε υπόψη σας την πραγματικότητα της διάθεσης και
ενέργειας των μελών.
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• Σκεφτείτε την ιδέα να χρησιμοποιήσετε ταμπελάκια (μικρών) ονομάτων. Όταν οι συμμετέχοντες είναι πολλοί και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αυτό θα είναι βοηθητικό ώστε να μην νιώσει κανείς άβολα που δεν θυμάται τα ονόματα όλων. Επίσης,
είναι ένα απλός τρόπος να ενθαρρύνετε την χρήση του ονόματος του προσώπου στο οποίο κάποιος απευθύνεται.
• Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει τα υλικά που θα χρειαστείτε (π.χ. έντυπα, στυλό, ποτήρια κλπ).

4. ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Η απόφαση να συμμετέχει κανείς σε μια ομάδα αυτοβοήθειας είναι συχνά δύσκολη. Όταν κάποιος συμμετέχει για πρώτη φορά
σε μια τέτοια ομάδα, μπορεί να βιώνει μια ποικιλία αντιφατικών συναισθημάτων, όπως ελπίδα για βοήθεια και βελτίωση, ανασφάλεια, ντροπή και άγχος για το τι θα συμβεί στην ομάδα. Είναι σημαντικό ο συντονιστής και τα παλιότερα μέλη της ομάδας
να διασφαλίσουν ότι τα καινούρια μέλη θα νιώσουν ευπρόσδεκτα και η πρώτη τους συνάντηση θα είναι μια θετική εμπειρία.
Τι μπορείτε να κάνετε:
• Αναθέστε σε κάποιο από τα παλιότερα μέλη να καλωσορίζει τους νεοφερμένους. Αυτό το άτομο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά
στην είσοδο ή σε κάποιο κεντρικό σημείο, ώστε να συστηθεί με το νέο μέλος. Ερωτήσεις όπως “Βρήκες εύκολα τον δρόμο/
αίθουσα;”, σπάνε τον πάγο. Το “καθήκον του καλωσορίσματος” μπορεί να ανατίθεται εκ περιτροπής σε διαφορετικά πρόσωπα κάθε εβδομάδα/μήνα.
• Μην εγκαταλείπετε το νέο μέλος αφού τον καλωσορίσετε, μέχρι να ξεκινήσει η συνάντηση. Δείξτε του τα κατατόπια, εφοδιάστε τον με καφέ ή ό,τι άλλο διαθέτετε (αν διαθέτετε) και φροντίστε να νιώσει άνετα. Εξηγήστε του ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει για πρακτικά ζητήματα (πχ. φόρμα προσωπικών στοιχείων κλπ), αλλά μην τον πιέσετε για κάτι εκείνη την στιγμή. Μπορείτε να επανέλθετε σε αυτά, στο τέλος της συνάντησης.
• Όταν ξεκινήσει η συνάντηση, θυμηθείτε να: α) Διαβάσετε τους κανόνες της λειτουργίας της ομάδας και β) “Πάρετε παρουσίες”, να συστηθείτε δηλαδή όπως κάνατε στην πρώτη συνάντηση.
• Τα νέα μέλη χρειάζεται να έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν στην ομάδα. Μπορεί να θέλουν να μοιραστούν την προσωπική
τους ιστορία αλλά μπορεί και όχι. Σε κάθε περίπτωση, σεβαστείτε την επιθυμία τους, ώστε να νιώσουν ασφαλείς και αποδεκτοί.
• Στο κλείσιμο της συνάντησης, θυμηθείτε να ευχαριστήσετε τον νεοφερμένο που ήρθε στη συνάντηση, να αναγνωρίσετε τη
σημασία αυτού του βήματος και να τον ενθαρρύνετε να έρθει στην επόμενη συνάντηση.
• Μετά το τέλος της συνάντησης, ενθαρρύνετε τον νεοφερμένο να σας βοηθήσει με το συμμάζεμα της αίθουσας. Αυτό θα
τον βοηθήσει να νιώσει χρήσιμος και “παρών”. Προσέξτε όμως να μην τον πιέσετε. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστήστε τον!
• Μια κίνηση που μπορεί να κάνει το νέο μέλος να νιώσει πραγματικά αποδεκτός και σημαντικός, είναι η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του λίγες μέρες μετά την συνάντηση. Σε αυτή την επικοινωνία, μπορείτε να τον ρωτήσετε τις εντυπώσεις του από
την συμμετοχή του στην ομάδα αλλά και πιθανές απορίες. Φυσικά, εκφράστε και πάλι την εκτίμηση σας για το γεγονός της
συμμετοχής του αλλά και της προσμονής σας να τον ξαναδείτε στην επόμενη συνάντηση (για την οποία θα υπενθυμίστε μέρα
και ώρα συνάντησης).
• Στην επόμενη συνάντηση που θα έρθει το νέο μέλος, φροντίστε να εκφράσετε την χαρά σας που είναι ξανά μαζί με την ομάδα.
• Τα παλιότερα μέλη καλό θα ήταν να κάνουν μια αναδρομή στην δική τους πρώτη εμπειρία με την ομάδα. Τι συναισθήματα,
σκέψεις και προσδοκίες είχαν; Τι τους βοήθησε να νιώσουν άνετα; Θα ήταν επίσης βοηθητικό να γίνει συζήτηση μέσα στην
ομάδα σχετικά με αυτές τις προσδοκίες καθώς και με τους λόγους που συνεχίζουν να συμμετέχουν και τους τρόπους που
τελικά τους βοηθάει η ομάδα.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
- Είναι πάντα πιο εύκολο να προλαμβάνετε παρά να “θεραπεύετε” καταστάσεις. Οι βασικοί κανόνες θα είναι σημαντικός σύμμαχος σας σε αυτή την κατεύθυνση.
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- Μοιραστείτε την υπευθυνότητα για την ομαλή εξέλιξη της ομάδας με όλους τους συμμετέχοντες.
- Αναζητήστε εξωτερική βοήθεια για ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις ή όταν αμφιβάλλετε για τις κινήσεις σας. Ένας επιστημονικός υπεύθυνος – εθελοντής μπορεί να σας βοηθήσει.
Θα είστε περισσότερο αποτελεσματικοί αν παραμένετε ήρεμοι, ευγενικοί αλλά και σταθεροί.
- Να θυμάστε να κάνετε την διάκριση μεταξύ συναισθημάτων και συμπεριφοράς: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως
νιώθει αλλά έχει την υποχρέωση να ελέγχει τη συμπεριφορά του, δηλαδή το πως εκφράζει αυτά τα συναισθήματα προς τα έξω.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Οι παράλληλες συζητήσεις (δηλαδή οι συζητήσεις που κάνουν μεταξύ τους 2 ή και περισσότερα μέλη ενώ το λόγο έχει κάποιος
άλλος συμμετέχοντας) μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικές αλλά και να αποτελούν μήνυμα αγένειας ή αδιαφορίας απέναντι σε
αυτόν που μιλάει.
Τι μπορείτε να κάνετε:
- Στην αρχή κάθε συνάντησης, μπορείτε να υπενθυμίζετε στους συμμετέχοντες ότι σεβόμαστε όποιον μιλάει (πρόληψη) - σύμφωνα και με τους βασικούς κανόνες της ομάδας.
- Κοιτάξτε στα μάτια αυτούς που μιλάνε μεταξύ τους. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι αρκετό.
- Αν πρόκειται για μέλη που συνηθίζουν αυτή την συμπεριφορά, συζητήστε μαζί τους εμπιστευτικά στο διάλειμμα ή μετά το
τέλος της συνάντησης.
- Στην χειρότερη περίπτωση, που τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, αντιμετωπίστε τους ανοιχτά μέσα στην ομάδα αλλά
χωρίς να γίνετε επικριτικοί. Μπορείτε να πείτε: “Υπάρχει κάτι που θέλετε να μοιραστείτε στην ομάδα;” ή “Χρειάζεστε ένα λεπτό
να κανονίσετε κάτι; Να σας περιμένουμε για λίγο;”
ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες: “Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μοιραστεί κάτι, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Κανένας συμμετέχων δεν μονοπωλεί τον χρόνο της ομάδας”. Είναι ένας σημαντικός κανόνας καθώς συνδέεται με ένα βασικό μηχανισμό
της λειτουργίας της ομάδας αυτοβοήθειας: το μοίρασμα. Τι μπορείτε να κάνετε:
- Διαλέξτε μια κατάλληλη στιγμή και προσκαλέστε την υπόλοιπη ομάδα στη συζήτηση λέγοντας για παράδειγμα: “Νομίζω πως
όλοι αντιλαμβανόμαστε τις απόψεις σου Κώστα. Ποιος άλλος θα ήθελε να απαντήσει τώρα;” “Ποια είναι η άποψη σας πάνω
στο θέμα αυτό; (απευθυνόμενος στην υπόλοιπη ομάδα) “Για να δούμε αν όλοι έχουν πάρει τον λόγο στην συζήτηση αυτή.”
- Αν αυτός που μονοπωλεί την συζήτηση, έχει επιπλέον ξεφύγει από το θέμα, μπορείτε να πείτε: “Μου φαίνεται ότι ξεφύγαμε
από το αρχικό μας θέμα. Δεν θα το θέλαμε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι; ”
- Δείξτε στο άτομο που μονοπωλεί την συζήτηση πως εκτιμάτε την συνεισφορά του ή κατανοείτε την συναισθηματική του φόρτιση. Και υπενθυμίστε του πως και οι υπόλοιποι έχουν ανάγκη αντίστοιχα να μιλήσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν
σταματούν να μιλούν, δεν συνειδητοποιούν αυτό που κάνουν. Πείτε για παράδειγμα: “Απ’ ότι φαίνεται έχεις πολλά πράγματα
που σε απασχολούν αυτό τον καιρό Μαρία. Ας ακούσουμε όμως και τους υπόλοιπους της ομάδας και αν έχουμε χρόνο στο
τέλος της συνάντησης θα επανέλθουμε σε σένα.” ή “Νομίζω ότι λες κάποια σημαντικά πράγματα. Τι σκέφτεστε οι υπόλοιποι;
Ποιος θέλει να σχολιάσει;”.
- Αν πρόκειται για μέλη που συνηθίζουν αυτή την συμπεριφορά, συζητήστε μαζί τους εμπιστευτικά και πιο διεξοδικά αυτό το
θέμα στο διάλειμμα.
- Πολλές ομάδες ορίζουν ένα μη λεκτικό σήμα που όταν χρησιμοποιείται, υπενθυμίζει σε αυτόν που έχει την τάση να μη σταματάει να μιλάει, πως έχει παρασυρθεί. Πχ, σε μια ομάδα, ο συντονιστής είχε ζωγραφίσει με μεγάλα γράμματα την λέξη stop
και σε μια άλλη, το σήμα ήταν το γνωστό σύμβολο του time-out στο ποδόσφαιρο. Φυσικά, αυτή η τακτική είναι καλό να χρησιμοποιείται αφού έχει προηγηθεί η εμπιστευτική συζήτηση και μόνο εφόσον η ομάδα έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας ανάμεσα στα μέλη.
- Μερικές φορές, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να διακόψετε απλά: “Με συγχωρείς που σε διακόπτω, όμως χρειάζεται να
δώσουμε χρόνο και στους υπόλοιπους να μιλήσουν”.

133

- Σε ορισμένες περιπτώσεις το άτομο που μονοπωλεί την συζήτηση μπορεί να θυμώσει αλλά είναι άδικο για τους υπόλοιπους
να κυριαρχεί ένα άτομο όλη τη συνάντηση. Σκεφτείτε τι είναι καλύτερο για την ομάδα στο σύνολο της.
- Ο ίδιος ο συντονιστής χρειάζεται να λειτουργεί ως μοντέλο προς μίμηση: Φροντίστε να μη μονοπωλείτε το χρόνο της ομάδας!
- Αν το άτομο που μιλάει πολύ, επαναφέρει το ίδιο θέμα ξανά και ξανά σε κάθε συνάντηση, βοηθήστε τον να θέσει ένα πολύ
συγκεκριμένο στόχο σχετικό με αυτό το θέμα, τον οποίο θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μέχρι την επόμενη συνάντηση.
Στην επόμενη συνάντηση, ζητήστε του να αναφέρει πως τα πήγε.
- Καθιερώστε την “Λίστα Εκκρεμών Θεμάτων”: Όταν θέματα, απορίες και προβληματισμοί δεν μπορούν να συζητηθούν στην
παρούσα συνάντηση, θα σημειώνονται σε αυτή την λίστα για να επανέλθετε στην επόμενη συνάντηση. “Μαρία, αφού δεν μπορούμε/προλαβαίνουμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα που άνοιξες, ας τα σημειώσουμε στην Λίστα Εκκρεμών Θεμάτων για
τις επόμενες συναντήσεις”.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ – ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να είναι ένας ασφαλής χώρος μοιράσματος για όλους. Τι μπορείτε να κάνετε στην περίπτωση
που κάποιο μέλος επικρίνει ή προσβάλλει κάποιον συμμετέχοντα:
- Σύμμαχος σας είναι οι βασικοί κανόνες της λειτουργίας της ομάδας. Υπενθυμίστε ότι προσβλητικά σχόλια και συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές γιατί “Είναι ευθύνη όλων και του κάθε μέλους ξεχωριστά να κάνει την συζήτηση ένα ασφαλές μέρος
για μοίρασμα. Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα, φερόμαστε στους άλλους με σεβασμό και ευγένεια και δείχνουμε κατανόηση και συμπόνια”.
- Συζητήστε το θέμα ιδιωτικά στο διάλειμμα με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αναγνωρίστε τις πιθανές καλές προθέσεις
(αν υπάρχουν) αλλά ζητήστε να χρησιμοποιούν άλλο τρόπο για να εκφράζουν την διαφορετική γνώμη τους.
- Στην περίπτωση που οι προσβολές συμβαίνουν ως συνέπεια διαφωνίας ιδεών, απόψεων και προτάσεων που δίνονται ανάμεσα στα μέλη, υπενθυμίστε πως κάθε γνώμη είναι σημαντική και καθένας αποφασίζει τελικά για τον εαυτό του. Εξάλλου,
κάτι που μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για κάποιον, μπορεί να μη λειτουργεί για κάποιον άλλο. Και αντίστροφα: αυτό
που δεν έχει αποτέλεσμα σε μένα, μπορεί να λειτουργεί για σένα.
- Στην περίπτωση που προσωπικές διαφορές μεταξύ των μελών (μερικά μέλη μπορεί απλά να μην συμπαθιούνται) αναστατώνουν την ομάδα, χρειάζεται να είστε αρκετά σταθεροί στην οριοθέτηση τους. Προσωπικές διαφορές και αντιπάθειες χρειάζεται να παραμένουν έξω από την ομάδα.
- Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε τις δεξιότητες επικοινωνίας και να προσπαθείτε να εκφράζετε ενσυναίσθηση (πολλές φορές,
οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν δεν ακούμε πραγματικά τι λέει ο άλλος).
- Αποφύγετε να κατηγορείτε και να κατακρίνετε. Χρησιμοποιείστε το “εγώ μήνυμα” (“Όταν ακούω προσβολές, νιώθω...”) και
δώστε αντίστοιχα την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν πως νιώθουν.
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες, καθώς είναι αναπόφευκτο στοιχείο της καθημερινής ζωής. Και ενώ συνήθως η λέξη
σύγκρουση φέρνει αρνητικούς συνειρμούς, στην πραγματικότητα οι συγκρούσεις μπορεί να είναι ένα εποικοδομητικό εργαλείο ανάπτυξης της ομάδας αλλά και προσωπικής εξέλιξης.
Πως να προλαμβάνετε τις συγκρούσεις:
- Μην κουτσομπολεύετε και αποθαρρύνετε το κουτσομπολιό συμπεριλαμβάνοντας το στη συμφωνία εμπιστευτικότητας
(διαβάστε παρακάτω σχετικά).
- Επαινείτε και αναγνωρίζετε την προσφορά κάποιου πάντα τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.
- Ζητήστε συγνώμη για το λάθος σας. Δεχτείτε αντίστοιχα τη συγνώμη των άλλων.
- Επικοινωνείτε ανοιχτά, επεξηγείτε και αποσαφηνίζετε.
- Μην προσβάλλετε και ταπεινώνετε τον άλλο ακόμη κι αν έχει άδικο. Ποτέ κανείς δεν έμαθε κάτι μέσω της ταπείνωσης.
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- Μιλάτε με όλους. Σίγουρα θα συμπαθείτε κάποιους ανθρώπους περισσότερο από κάποιους άλλους αλλά μην αγνοείτε
και απομονώνετε κανέναν.
- Συμπεριλάβετε όλη την ομάδα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
- Δίνετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση.
- Συζητήστε και συμφωνήστε με την ομάδα τους τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που μπορεί να αναστατώσουν σημαντικά την ομάδα, πριν τέτοιου είδους προβλήματα προκύψουν.
Τι να κάνετε στην περίπτωση σύγκρουσης (γενικές οδηγίες):
1. Η σωστή στάση - αντίληψη:
- Αναπλαισιώστε τη σύγκρουση στη σκέψη και την αντίληψη σας. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και συχνά ωφέλιμη
καθώς οδηγεί στην αλλαγή (με την προϋπόθεση φυσικά πως θα τη διαχειριστείτε σωστά)
- Προσπαθήστε πρώτα να κατανοήσετε (τις ανησυχίες, τις ανάγκες, τα θέλω, τις ανασφάλειες που υπάρχουν κάτω από τη
σύγκρουση) και μετά να γίνετε κατανοητοί.
- Εστιάστε στις ανάγκες και όχι τις λεκτικές τοποθετήσεις. Η επίλυση της σύγκρουσης μπορεί να επιτευχθεί εποικοδομητικά όταν έχουν γίνει κατανοητές οι ανάγκες των δύο πλευρών.
- Η επίλυση της σύγκρουσης είναι εποικοδομητική όταν φτάνει σε ένα αποτέλεσμα από το οποίο κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Συνήθως, το δίκαιο είναι μοιρασμένο και δεν ισχύει το “ο νικητής μπορεί να είναι μόνο ένας”.
2. Τα σωστά λόγια:
- Χρησιμοποιήστε το “εγώ μήνυμα”.
- Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις. Αποφύγετε ερωτήσεις με το “γιατί” και ερωτήσεις κατηγορητικές.
- Μην διακόπτετε.
- Ελέγξτε αν έχετε καταλάβει σωστά χρησιμοποιώντας την παράφραση και ζητώντας επιβεβαίωση (ή διορθώσεις) για το
βαθμό της κατανόησης σας.
- Ρωτήστε τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση. Ποια λύση προτείνει ο άλλος; Mε αυτό τον τρόπο, αντί να εστιάζετε στο πρόβλημα, εστιάζετε στη λύση.
3. Τα σωστά αποτελέσματα:
- Συμφωνείστε ότι διαφωνείτε και εστιάστε στο τι μπορεί να γίνει ώστε να ικανοποιηθούν σε κάποιο βαθμό οι ανάγκες και
των δύο πλευρών χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν γνώμη.
- Αναλογιστείτε όλες τις πιθανές λύσεις. Κάντε την άσκηση “καταιγισμός ιδεών”, στην οποία πρώτα καταγράφετε οποιαδήποτε ιδέα σας έρχεται στο μυαλό χωρίς να τις αξιολογείτε. Στη συνέχεια, καταλήξετε στις καλύτερες. Ο σκοπός είναι να
ξεπεράσετε την μία και μοναδική λύση στην οποία μπορεί να επιμένει η άλλη πλευρά.
- Εντοπίστε τα σημεία στα οποία υπάρχει έστω και μικρή συμφωνία και χτίστε λύσεις πάνω σε αυτά.
- Δημιουργήστε ένα πλάνο από κοινού.
4. Η σωστή μη λεκτική στάση:
- Ανοιχτή στάση σώματος
- Ειλικρινές χαμόγελο
- Βλεμματική επαφή όταν ακούτε
- Νεύματα κεφαλιού που επιβεβαιώνουν ότι παρακολουθείτε προσεκτικά
- Μικρή παύση πριν μιλήσετε (σας δίνει την ευκαιρία να δομήσετε τη σκέψη σας και ταυτόχρονα δίνει το μήνυμα ότι αναλογίζεστε σοβαρά αυτά που ακούσατε).
ΣΙΩΠΕΣ
Η σιωπή δεν αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα κατά την διάρκεια των συζητήσεων. Ένα «διάλειμμα» στην ροή της συζήτησης
είναι και μια ευκαιρία για περισυλλογή πάνω σε όσα έχουν λεχθεί αλλά και για ανασύνταξη των σκέψεων. Κάποιες φορές
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μάλιστα η σιωπή ενθαρρύνει μέλη της ομάδας που δεν έχουν μιλήσει μέχρι εκείνη την στιγμή να πάρουν τον λόγο. Στην περίπτωση των νέων μελών ειδικά, η σιωπή εκφράζει τη φυσιολογική αρχική περίοδο αμηχανίας ή ανασφάλειας. Τα νέα μέλη θα
χρειαστούν κάποιο χρόνο ώστε να αισθανθούν ασφαλή και να αρχίσουν να μοιράζονται περισσότερο. Γενικά λοιπόν, μην βιάζεστε να “γεμίσετε” την σιωπή.
Στις περιπτώσεις που κρίνετε τελικά ότι η σιωπή δεν είναι εποικοδομητική, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- Δώστε το παράδειγμα, εσείς ως συντονιστής αλλά και τα παλαιότερα μέλη της ομάδας.
- Για πολλούς ανθρώπους, ορισμένες φορές είναι πιο εύκολο να μιλήσουν με αφορμή συγκεκριμένα προτεινόμενα θέματα παρά γενικά για τον εαυτό τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποσπάσματα από βιβλία ή σχετικά άρθρα ως αφορμές για συζήτηση.
- Κάντε ερωτήσεις που προσκαλούν τους συμμετέχοντες στην συζήτηση. Πολλές φορές, κάποιο αμίλητο μέλος μπορεί να
στην πραγματικότητα να θέλει να μιλήσει αλλά να είναι ντροπαλός, να φοβάται ότι οι υπόλοιποι έχουν πιο σοβαρά προβλήματα να μοιραστούν ή απλά να χρειάζεται μια ενθάρρυνση. Πείτε: “Κώστα, θα ήθελα να ακούσω τι σκέφτεσαι για αυτό”.
- Μην ξεχνάτε να είστε ενθαρρυντικοί. Πολλοί άνθρωποι με ψυχική ασθένεια και με δυσάρεστες εμπειρίες στην επαφή
τους με την οικογένεια τους ή με το σύστημα υγείας, μπορεί να δυσκολεύονται να σκεφτούν ή να πιστέψουν ότι αυτό που
σκέφτονται και νιώθουν έχει αξία. Ευχαριστήστε τα μέλη για την παρουσία τους, όποτε είναι εφικτό δίνετε τους άμεσα
την ευκαιρία να μιλήσουν (όπως παραπάνω) και δείξτε τους ότι η συνεισφορά τους είναι καλοδεχούμενη και πολύτιμη.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ίσως ο πιο σημαντικός βασικός κανόνας λειτουργίας της ομάδας αυτοβοήθειας και αυτός που κάνει την ομάδα ένα ασφαλές μέρος για
μοίρασμα είναι η εμπιστευτικότητα. Με απλά λόγια, ο κανόνας λέει πως “ό,τι λέγεται εδώ, μένει εδώ”. Αυστηρά τεχνικά αυτό σημαίνει πως δεν μοιραζόμαστε καμία απολύτως πληροφορία ή ιστορία που ακούσαμε στην ομάδα με κανέναν εκτός της ομάδας. Όμως,
πολλές ομάδες αποφασίζουν πως τα μέλη μπορούν να μιλήσουν για κάποια από αυτά που άκουσαν ή έμαθαν, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Τέτοιες
πληροφορίες εκτός από το ονοματεπώνυμο είναι το επάγγελμα και ο εργοδότης, η διεύθυνση, τα ονόματα συγγενικών ή συντροφικών προσώπων. Αυτό σημαίνει πως στο ξεκίνημα της ομάδας που θα συντονίζετε, χρειάζεται να αφιερώσετε αρκετό χρόνο (ίσως και
μια ολόκληρη συνάντηση) για να συμφωνήστε και προσδιορίσετε με ακρίβεια και σαφήνεια τι σημαίνει εμπιστευτικότητα, τι καλύπτει
και τι όχι, καθώς και τι σημαίνει η παραβίαση της. Στα Παραρτήματα μπορείτε να βρείτε μια προτεινόμενη δομή για αυτή τη συζήτηση
- άσκηση. Επίσης, κάθε φορά που έχετε νέα μέλη στην ομάδα, φροντίστε να αφιερώσετε αρκετό χρόνο στην επεξήγηση του κανόνα.
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν 2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ στον κανόνα της εμπιστευτικότητας:
1. Όταν κάποιος δηλώνει ότι σκοπεύει να κάνει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιον άλλο. (Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο “Αυτοκτονικότητα και αυτοκτονία”)
2. Όταν υποπτεύεστε (έχετε ενδείξεις) ότι συμβαίνει κακοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άμεση ενέργεια, επικοινωνήστε με τις διαθέσιμες γραμμές τηλεφωνικής υποστήριξης για να λάβετε καθοδήγηση. Κακοποίηση
ανηλίκων: Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056. Ενδοοικογενειακή βία: Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.
Ενδεχόμενη παραβίαση της εμπιστευτικότητας (όπως αυτή έχει συμφωνηθεί) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς η ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης που δημιουργεί θα αναστείλει το μοίρασμα και μπορεί ακόμη να διώξει από την ομάδα το μέλος
του οποίου τα προσωπικά δεδομένα παραβιάστηκαν. Επιπλέον, όμως μπορεί να δημιουργήσει σε αυτό το άτομο προβλήματα
στη ζωή του έξω από την ομάδα (πχ στο εργασιακό του περιβάλλον ή σε κάποια του προσωπική σχέση).
Τι μπορείτε να κάνετε αν υπάρξει παραβίαση της εμπιστευτικότητας:
- Βοηθήστε το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα παραβιάστηκαν: Σε προσωπική συνάντηση μαζί του, μάθετε τι
συνέβη και πως νιώθει γι’ αυτό. Επιπλέον, αν το επιθυμεί, βοηθήστε τον να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο το άτομο που
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έκανε την παραβίαση.
- Κάντε σαφή στο άτομο που έκανε την παραβίαση την σοβαρότητα της πράξης του: Σε προσωπική συνάντηση μαζί του, υπενθυμίστε του τη συμφωνία της εμπιστευτικότητας καθώς και τις συνέπειες της παραβίασης της. Αν κρίνετε ότι μπορεί να
είναι βοηθητικό και αν συμφωνούν και οι δύο εμπλεκόμενοι, βοηθήστε τους να έρθουν σε επαφή.
- Βοηθήστε την ομάδα να διαχειριστεί το συμβάν: Φέρτε το θέμα στην ολομέλεια της ομάδας και συζητήστε το. Υπενθυμίστε τον κανόνα καθώς και τις συνέπειες που έχετε συμφωνήσει στην περίπτωση παραβίασης του. Αποφασίστε σαν ομάδα τι πρέπει να γίνει και εφαρμόστε την απόφαση σας. Στη συνέχεια, συζητήστε με την ομάδα, τι μάθατε από αυτό και αν
χρειάζονται αλλαγές σε αυτά που έχετε συμφωνήσει.
- Άτομα που επανειλημμένα παραβιάζουν την συμφωνία της εμπιστευτικότητας μπορεί τελικά να χρειάζεται να απομακρυνθούν από την ομάδα. Ίσως να είναι ή να φαίνεται σκληρό, αλλά το συνολικό καλό της ομάδας υπερέχει.
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Είναι πιθανό κάποια μέλη να κάνουν κατάχρηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας και να απαιτούν ή να απογοητεύονται
όταν δεν είστε άμεσα διαθέσιμοι για αυτούς. Μπορείτε να προλάβετε τέτοια περιστατικά αν ορίσετε κάποιους απλούς γενικούς
κανόνες για τις ώρες διαθεσιμότητας σας και τον τρόπο επικοινωνίας σας.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΥΤΟΛΥΠΗΣΗΣ
Μια συνηθισμένη παγίδα της κατάθλιψης είναι ο μηρυκασμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον επίμονο συλλογισμό γύρω από θέματα, όπως η απώλεια και η αποτυχία και γενικά ό,τι “δεν πάει καλά”. Ο μηρυκασμός οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο εστίασης στο
πρόβλημα, βίωσης αποτυχίας, κακοτυχίας και ενοχών και αδυναμίας εύρεσης εναλλακτικών λύσεων. Σε μια τέτοια κατάσταση,
μπορεί να παγιδευτεί και η ΟΑ όταν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανθρώπων που μιλούν για τα προβλήματα τους και ανθρώπων που μοιράζονται ιστορίες επιτυχίας διαχείρισης και αντιμετώπισης ανάλογων προβλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΟΑ
μπορεί να λειτουργήσει ως επιβεβαίωση των αρνητικών - καταστροφικών σκέψεων και της αίσθησης αβοηθησίας και αδιεξόδου. Είναι προφανές πως μια τέτοια ατμόσφαιρα αυτολύπησης και αρνητικότητας μπλοκάρει τις δυνατότητες για ανάρρωση.
Τι μπορείτε να κάνετε:
- Μην αλλάζετε θέμα όταν κάποιο μέλος έχει μοιραστεί ένα πρόβλημα πριν αυτό το θέμα έχει απαντηθεί - επεξεργαστεί
ικανοποιητικά. Έτσι θα προλάβετε το “φαινόμενο της χιονοστιβάδας” (δηλαδή την συσσώρευση αφηγήσεων παρόμοιων
προβλημάτων - παραπόνων) και θα ενισχύσετε την ιδέα ότι η ΟΑ είναι ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να ακούσει ιδέες
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του και όχι μόνο για να μιλάει και να μην κάνει κάτι για αυτά.
- Συχνά, άλλα μέλη δυσκολεύονται να μοιραστούν ιστορίες επιτυχίας από φόβο πως κάτι τέτοιο δείχνει αδιαφορία για τις
δυσκολίες των υπολοίπων ή αλαζονεία. Όμως, το μοίρασμα των επιτυχιών, της εξέλιξης και της προόδου στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι μια σημαντική και βοηθητική πλευρά της ΟΑ, καθώς ενισχύει την αίσθηση ελπίδας και προσφέρει επίσης συγκεκριμένες ιδέες βελτίωσης, βασισμένες στην εμπειρία. Ενθαρρύνετε συστηματικά το μοίρασμα τέτοιων
εμπειριών ζητώντας από τα μέλη να μιλήσουν σε κάθε συνάντηση για κάτι θετικό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα.
- Αν πολλά μέλη αντιμετωπίζουν ένα κοινό πρόβλημα, ζητήστε τους να σκεφτούν πιθανούς τρόπους να το αντιμετωπίσουν
και να μοιραστούν τις ιδέες και τις σκέψεις τους στην επόμενη συνάντηση. Είναι ένας καλός τρόπος να κινητοποιήσετε
τα μέλη να αναλάβουν θετική δράση.
ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / ΛΑΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Είτε κάποιο μέλος συνηθίζει να δίνει άμεσες συμβουλές (“πρέπει να κάνεις αυτό”), είτε έχει τη στάση του ειδικού (κάνει διαγνώσεις, προτείνει θεραπείες) είτε δίνει λάθος πληροφορίες, ο συντονιστής χρειάζεται να επέμβει. Τι μπορείτε να κάνετε:
- Υπενθυμίστε στην ομάδα πως κάθε άτομο αποτελεί για τον εαυτό του τον υπέρτατο ειδικό σχετικά με τις ανάγκες του και
το τι «δουλεύει» για την περίπτωση του (σύμφωνα και με τις οδηγίες του γιατρού ή του θεραπευτή του). Προτείνουμε, δεν
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καθοδηγούμε και δεν διατάζουμε.
- Υπενθυμίστε στην ομάδα πως κάθε άτομο είναι διαφορετικό και αυτό που μπορεί να είναι βοηθητικό για κάποιον, μπορεί
να είναι ακόμη και επιζήμιο για κάποιον άλλο (αυτό ισχύει ειδικά στην περίπτωση της φαρμακευτικής αγωγής).
- Υπενθυμίστε τον κανόνα της χρήσης του “Εγώ” μηνύματος στην επικοινωνία.
- Ένας συχνός προβληματισμός αφορά τα φάρμακα. Προτείνουμε να προσπαθείτε να περιορίζετε τις σχετικές συζητήσεις,
αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος η ΟΑ να μετατραπεί σε φόρουμ συζήτησης για παρενέργειες και δόσεις.
- Στην περίπτωση που κάποιο μέλος συνηθίζει συστηματικά να δίνει κατηγορηματικές συμβουλές, δοκιμάστε να του μιλήσετε ιδιαιτέρως.
- Στην περίπτωση, που κάποιο μέλος υποστηρίζει κάτι που γνωρίζετε πως δεν ισχύει (πχ μύθοι για την κατάθλιψη), μπορείτε να ρωτήσετε την γνώμη της ομάδας. Αν κανείς δεν διορθώσει αυτό που ειπώθηκε, μπορείτε να πείτε: “Κάποτε σκεφτόμουν κι εγώ έτσι / Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την άποψη, όμως η επιστήμη/ η έρευνα έχει δείξει πως ...”.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Μια από τις πιο δύσκολες ίσως στιγμές σε μια ΟΑ είναι όταν κάποιο μέλος εκφράζει την επιθυμία του να αυτοκτονήσει. Θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών στο κεφάλαιο “Αυτοκτονικότητα και αυτοκτονία”.
ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Η ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες: “Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε συνάντηση της ομάδας υπό την επήρεια ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες)”. Ένας άνθρωπος που είναι μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει με την συμπεριφορά του μεγάλη αναστάτωση στην ομάδα και φόρτιση σε ορισμένα ή όλα τα μέλη της. Επιπλέον, καθώς
δεν έχει ακριβώς τον έλεγχο των λόγων και πράξεων του, μπορεί να εκθέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον εαυτό του.
Η απαγόρευση συμμετοχής στη συνάντηση υπό την επήρεια ουσιών υπάρχει λοιπόν για την προστασία όλων των πλευρών.
Τι μπορείτε να κάνετε αν διακρίνετε με βεβαιότητα πως πρόκειται για τέτοια περίπτωση:
- Υπενθυμίστε τον κανόνα, εξηγήστε τον λόγο που υπάρχει (δίνοντας έμφαση στην προστασία του ίδιου του ατόμου) και
ζητήστε ευγενικά αλλά σταθερά στο άτομο να αποχωρήσει. Προσοχή: διευκρινίστε πως θα μεταβεί στο σπίτι του και φροντίστε για την ασφάλεια του σε συνεργασία με την ομάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να καλέσετε ταξί ή να τον/την συνοδεύσετε εσείς (αν υπάρχει και συν-συντονιστής στην ομάδα) ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας.
- Ιδανικά, η παραπάνω διαδικασία χρειάζεται να γίνει με διακριτικότητα, για παράδειγμα πριν ξεκινήσει η συνάντηση της
ομάδας ή στο διάλειμμα (εφόσον, δεν έχετε αντιληφθεί την κατάσταση από την αρχή).

6. ΣΥΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
α. Συν-συντονισμός με άλλα μέλη
Είτε ξεκινάτε τώρα, είτε συντονίζετε ήδη μια ΟΑ, προτείνουμε να σκεφτείτε σοβαρά να μην είστε ο μοναδικός συντονιστής
της ομάδας. Δεν χρειάζεται να σηκώνετε μόνος/η σας όλο το βάρος του συντονισμού της ομάδας. Η ύπαρξη ενός ή δύο συνσυντονιστών μπορεί να έχει πολλά οφέλη τόσο για εσάς προσωπικά όσο και για την ομάδα συνολικά:
- Δεν θα χρειάζεται να ακυρώνετε συναντήσεις της ομάδας σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε ένα έκτακτο πρόβλημα
(όπως ασθένεια).
- Η εναλλαγή στον συντονισμό της ομάδας μπορεί να σας προφυλάξει από το burn-out1, δηλαδή την εξουθένωση που μπο-

1. Το burn-out είναι ένας ψυχολογικός όρος που αναφέρεται στην εμπειρία της χρόνιας κόπωσης και του μειωμένου ενδιαφέροντος
για την εργασία.
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ρεί να νιώσετε μετά από κάποιο καιρό.
- Αν σας τρομάζει η δέσμευση της παρουσίας κάθε εβδομάδα στην ομάδα, ο συν-συντονισμός είναι μια πολύ καλή λύση.
- “Οι Χιώτες πάνε δυο-δυο”, γιατί πάντα δύο μυαλά είναι καλύτερα από το ένα. Είτε πρόκειται για καινούριες ιδέες, την διεκπεραίωση πρακτικών ζητημάτων, ή τη διαχείριση δυσκολιών, συγκρούσεων και εμποδίων, είναι πολύ σημαντικό να μην
είστε μόνος/η.
- Μπορείτε να “πάρετε άδεια” από τον συντονισμό της ομάδας,αν χρειάζεστε να κάνετε ένα διάλειμμα για να ανασυνταχτείτε, αν διανύετε μια δύσκολη προσωπική περίοδο ή αν χρειάζεται να επικεντρωθείτε σε άλλα ζητήματα της ζωής σας που
απαιτούν το αμέριστο ενδιαφέρον και χρόνο σας.
Για να είναι επιτυχημένος ο συν-συντονισμός της ομάδας, χρειάζεται να έχετε από κοινού συζητήσει και συμφωνήσει τις αρμοδιότητες του καθένα, τον τρόπο που αντιδράτε και διαχειρίζεστε καταστάσεις και τον τρόπο που εναλλάσσετε μεταξύ σας το
ρόλο του κύριου συντονιστή. Στο παράρτημα, μπορείτε να βρείτε μια λίστα ενδεικτικών θεμάτων προς συζήτηση και συμφωνία. Φυσικά, όλοι οι συντονιστές της ομάδας χρειάζεται να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι η ΟΑ, πως λειτουργεί και
που αποσκοπεί. Θα συνεργαστείτε αποτελεσματικά αν μοιράζεστε την ίδια αντίληψη ως προς βασικά ζητήματα που αφορούν
την κουλτούρα και το ήθος της αυτοβοήθειας, όπως αυτά έχουν περιγραφεί σε αυτό το εγχειρίδιο.
β. Μοίρασμα υπευθυνότητας με όλη την ομάδα
Ένας από τους καλύτερους τρόπους να παραμείνει η ΟΑ ζωντανή, είναι το μοίρασμα της ευθύνης για την ομάδα. Η έρευνα δείχνει πως οι ΟΑ που συνεχίζουν για περισσότερο καιρό είναι εκείνες στις οποίες όλα τα μέλη “εργάζονται” σε κάποιο βαθμό
για την ομάδα. Η μοιρασμένη υπευθυνότητα προωθεί την αποτελεσματικότητα της ομάδας καθώς έτσι πρόκειται για μια ομάδα που εξελίσσεται από τα ίδια τα μέλη και δεν τους προσφέρεται απλά. Τα μέλη θα επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για να
είναι η ομάδα βοηθητική όταν την νιώθουν “δική” τους. Σκεφτείτε επίσης ότι διαφορετικοί συμμετέχοντες φέρνουν μαζί τους
διαφορετικά ταλέντα, γνώσεις και ικανότητες που μπορούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία της ομάδας. Αντιθέτως, αν οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι η ομάδα “ανήκει” σε ένα πρόσωπο, θα τείνουν να είναι παθητικοί και αποστασιοποιημένοι. Εξάλλου, η
ΟΑ διαφοροποιείται από άλλες σε αυτό ακριβώς: την αμοιβαιότητα της βοήθειας και την ενεργή συμμετοχή.
Τι μπορούν να κάνουν τα μέλη για να συμμετέχουν στον συντονισμό της ομάδας:
- Βοήθεια σε κάτι που χρειάζεται να γίνει (πχ. καθαρισμός αίθουσας συναντήσεων)
- Να κάνουν τους νεοφερμένους να νιώσουν άνετα και ασφαλείς.
- Μοίρασμα της προσωπικής τους ιστορίας και συμμετοχή στις συζητήσεις
- Να ακούν προσεκτικά και να μην διακόπτουν
- Να συμμετέχουν στις αποφάσεις της ομάδας. π.χ. μια συχνή απόφαση είναι το θέμα συζήτησης
- Αναπλήρωση του βασικού συντονιστή
- Συμπληρωματικός του συντονιστή ρόλος: παρακολούθηση της συναισθηματικής ατμόσφαιρας- ενέργειας στην ομάδα (μέσω της γλώσσας του σώματος, των εκφράσεων του προσώπου και του τόνου ομιλίας) και αντίστοιχη παρέμβαση
- Συμπληρωματικός του συντονιστή ρόλος: παρακολούθηση της διαδικασίας (διακοπές, ποιότητα ακρόασης και συμμετοχής, χειρισμός συγκρούσεων και άλλα)
Τι μπορούν να κάνουν οι συντονιστές για να προάγουν την μοιρασμένη υπευθυνότητα:
- Όπου είναι εφικτό, οι αποφάσεις να παίρνονται συλλογικά.
- Όταν σας γίνεται μια ερώτηση που ζητάει συμβουλή, ανακατευθύνεται την ερώτηση στην ομάδα.
- Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις εμπειρίες σας με την ομάδα. Και ο συντονιστής είναι “ομότιμος”, δηλαδή αντιμετωπίζει το
ίδιο πρόβλημα με τα υπόλοιπα μέλη. Μην μιλάτε όμως ποτέ περισσότερο απ’ ότι οι υπόλοιποι. Μη μονοπωλείτε το χρόνο της ομάδας.
- Ενθαρρύνετε και άλλα μέλη της ομάδας να σας βοηθούν με τον συντονισμό της ομάδας (πχ αναλαμβάνοντας τους συμπληρωματικούς ρόλους που περιγράφηκαν παραπάνω) ή να σας αντικαθιστούν όταν υπάρχει πρόβλημα.
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- Μην πέφτετε στην παγίδα του “σωτήρα”. Δεν βρίσκεστε εκεί για να λύσετε τα προβλήματα των άλλων, είστε εκεί για να
αλληλοβοηθηθείτε έτσι ώστε ο καθένας να βρει τις δικές του λύσεις.
- Να παρατηρείτε τη γλώσσα του σώματος της ομάδας. Μήπως βαριούνται, είναι νευρικοί ή θλιμμένοι; Ρωτήστε την ομάδα τι χρειάζεται σήμερα.
- Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών, μην παίρνετε το μέρος κάποιου. Βοηθείστε να επιλυθεί η σύγκρουση με δίκαιο
και αντικειμενικό τρόπο. Θυμηθείτε ότι οι βασικές κανόνες λειτουργίας της ομάδας είναι ένα σημαντικό εργαλείο που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
- Ενθαρρύνετε τα μέλη να επιλέγουν θέματα προς συζήτηση.
- Να αναγνωρίζετε την κάθε βοήθεια που μπορεί να προσφέρει κάποιο μέλος.

Γ. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Ο συντονισμός μιας ΟΑ μπορεί να είναι μια πολύ ικανοποιητική εμπειρία, με σημαντικές συναισθηματικές απολαβές. Ταυτόχρονα όμως,
μπορεί να είναι κουραστική και αγχωτική δραστηριότητα. Ο συντονιστής ακούει δύσκολα, έντονα συναισθήματα, ακόμη και τραυματικές
εμπειρίες και ταυτόχρονα χρειάζεται να ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Η ομάδα προσφέρει το κατάλληλο χώρο για την ανακούφιση ενός
μέρους της δυσφορίας και του ψυχικού πόνου. Δεν είναι απίθανο όμως ο συντονιστής να εσωτερικεύσει κομμάτι αυτού του πόνου. Είναι
λοιπόν πολύ σημαντικό να φροντίζει τον εαυτό του και να είναι σε επαφή με τα συναισθήματα του ώστε να μην εξουθενωθεί.
Παρακάτω προτείνουμε ορισμένους τρόπους αυτοφροντίδας:
- Καταρχήν, το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται να θυμάται κανείς, είναι ότι είναι φυσιολογικό να επηρεαστεί σε κάποιο
βαθμό. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς ανθρώπινος και να έχει ενσυναίσθηση.
- Έχουμε μιλήσει ήδη για τον συν-συντονισμό και τα οφέλη του. Το μοίρασμα της υπευθυνότητας αλλά και των πρακτικών
απαιτήσεων είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης της εξουθένωσης.
- Ένας ειδικός επαγγελματίας ψυχικής υγείας που λειτουργεί ως σύμβουλος μπορεί να αποτελεί μια ανεκτίμητη πηγή βοήθειας αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Η ύπαρξη μιας τέτοιας καθοδήγησης μειώνει το άγχος, την ανασφάλεια
και την πιθανή αίσθηση ανεπάρκειας ή τον φόβο για λάθος χειρισμούς.
- Ο συντονιστής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμελήσει την προσωπική του υγεία, σωματική και ψυχική. Επαρκής
ύπνος, σωστή διατροφή και άσκηση λειτουργούν προστατευτικά. Επιπλέον, αν είστε σε θεραπεία, είτε φαρμακευτική είτε
ψυχοθεραπευτική, φροντίστε να μην την διακόψετε πρόωρα. Μην αμελείτε την προσωπική και κοινωνική σας ζωή.
- Να θυμάστε πάντα να κάνετε ανασκόπηση των θετικών πραγμάτων που συμβαίνουν στην ομάδα και να μην εστιάζετε στα
αρνητικά.
- Να θυμάστε ότι ο συντονιστής δεν είναι θεραπευτής και δεν κατέχει όλες τις απαντήσεις. Αποφύγετε να πέσετε στην παγίδα του σωτήρα. Να ξέρετε ότι δεν θα βοηθηθούν όλοι από την ομάδα. Αναγνωρίστε τους περιορισμούς τόσο του ρόλου
σας όσο και της ομάδας.
- Να μοιράζεστε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας με τους υπόλοιπους συν-συντονιστές της ομάδας.
- Να ζητάτε ανατροφοδότηση από την ομάδα σας: Θα δείτε ότι συνήθως θα είναι πολύ λιγότερο επικριτικοί απέναντι σας
απ’ ότι πιθανά εσείς ο ίδιος/η ίδια απέναντι στον εαυτό σας.
- Κάντε διάλειμμα αν νομίζετε ότι το χρειάζεστε.
- Και φυσικά: να ζητήσετε βοήθεια όταν νιώθετε ότι την χρειάζεστε! “Να είσαι αρκετά δυνατός για να σταθείς μόνος σου,
αρκετά έξυπνος για να ξέρεις πότε χρειάζεσαι βοήθεια και αρκετά γενναίος για να την ζητήσεις”
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για να μπορέσει μια ομάδα να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να είναι εποικοδομητική, χρειάζεται να αξιολογεί περιοδικά την λειτουργία της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ζητάτε ανατροφοδότηση (feedback) από τα μέλη της ομάδας σας για να διαπιστώνετε
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αν απαντώνται οι ανάγκες τους και αναλόγως να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Αν κάποιο μέλος δεν είναι ικανοποιημένο από
την ομάδα, είναι πολύ πιο πιθανό απλά να φύγει, παρά να σας ενημερώσει για το πρόβλημα. Αφιερώνοντας περιοδικά λίγο χρόνο και ενέργεια στην αξιολόγηση της ομάδας σας, μπορείτε να μειώσετε τις αποχωρήσεις μελών αλλά και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της ομάδας στην κατεύθυνση της υποστήριξης και ενδυνάμωσης.
Τα βασικά ερωτήματα που σας αφορούν είναι τα εξής:
- Είναι οι συναντήσεις της ομάδας βολικές για τους συμμετέχοντες (μέρος, ώρα, μέρα);
- Ποιοι είναι οι λόγοι – ανάγκες για τους οποίους τα μέλη έχουν έρθει στην ομάδα; Ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες;
- Νιώθουν τα μέλη ότι δέχονται εποικοδομητική υποστήριξη από τους ομότιμους τους;
- Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την εμπειρία των μελών μέσα στην ομάδα;
Για αυτό τον σκοπό, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης-ικανοποίησης από την ομάδα μπορεί να είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο. Σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, μπορεί κάποιος να πει την γνώμη του περισσότερο ελεύθερα, χωρίς να ανησυχεί ότι θα κριθεί για τις απαντήσεις του. Φυσικά, μπορείτε επίσης περιοδικά να ανοίγετε σχετική συζήτηση μέσα στην ομάδα.
Πρακτικές οδηγίες:
- Σκεφτείτε από ποια μέλη θα ζητήσετε ανατροφοδότηση. Μπορείτε να έχετε διαφορετικά ερωτηματολόγια για τους νεοφερμένους και για το σύνολο των συμμετεχόντων. Μην ξεχάσετε να στείλετε ερωτηματολόγιο και στα άτομα που διέκοψαν την συμμετοχή τους. Από τις απαντήσεις τους μπορείτε να μάθετε ενδιαφέροντα πράγματα για τους λόγους που σταμάτησαν και να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία της ομάδας που συντονίζετε.
- Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μοιράσετε τα ερωτηματολόγια. Μπορείτε να τα μοιράσετε στην συνάντηση και να ζητήσετε από τα
μέλη είτε να σας τα επιστρέψουν συμπληρωμένα στο τέλος της συνάντησης είτε σε κάποια επόμενη συνάντηση. Επίσης, μπορείτε να τα στείλετε με email και να ζητήσετε να σας τα στείλουν συμπληρωμένα πάλι με email. Προτείνουμε να κάνετε και τα
δύο: όσους περισσότερους τρόπους χρησιμοποιήσετε, τόσο περισσότερα ερωτηματολόγια θα λάβετε πίσω συμπληρωμένα.
- Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε δύο ερωτηματολόγια που σας προτείνουμε: ένα για τους νεοφερμένους, δηλαδή άτομα που ήρθαν μία ή δύο φορές στην ομάδα και ένα για το σύνολο των συμμετεχόντων. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και δικές σας ερωτήσεις. Να θυμάστε όμως πως δεν πρέπει να συμπεριλάβετε ερωτήσεις με προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητας αυτού που απαντά.
- Καλό είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο αξιολογήσεις να μην είναι ούτε πολύ σύντομος ούτε όμως πολύ μεγάλος. Προτείνουμε να κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το σύνολο των συμμετεχόντων 2 μήνες μετά την πρώτη συνάντηση και στη συνέχεια
κάθε 4-6 μήνες. Στην περίπτωση που η ανατροφοδότηση που πήρατε αναδεικνύει αρκετές προβληματικές περιοχές και θέλετε να
διαπιστώσετε αν οι αλλαγές που κάνατε στη συνέχεια έχουν επιφέρει βελτίωση, μπορείτε να κάνετε νέα αξιολόγηση πιο σύντομα.
Τέλος, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει πολύ στην εξέλιξη σας σαν συντονιστής ΟΑ είναι να κρατάτε ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο αυτό μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις:
α. Για τις δράσεις δημοσιότητας της ομάδας, τυχόν δημοσιεύσεις και επαφές (με κοινοτικούς φορείς και άλλους).
β. Για τις ίδιες τις συναντήσεις της ομάδας. Σε συνδυασμό με τη φόρμα προσέλευσης στην ομάδα, το ημερολόγιο θα σας επιτρέψει να έχετε ανά πάσα στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της ομάδας συνολικά αλλά και της δικής προσωπικά. Πιο συγκεκριμένα, κρατήστε σημειώσεις για τα νέα μέλη (πως σας βρήκαν, σε πόσες συναντήσεις ήρθαν), τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν και πως τα αντιμετωπίσατε (επίσης, σκέψεις για το πως θα τα αντιμετωπίσετε πιο αποτελεσματικά στο μέλλον), τις σκέψεις και τα συναισθήματα που έχετε μετά από κάθε συνάντηση, τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν
σε κάθε συνάντηση, τις τυχόν ακυρώσεις κάποιων συναντήσεων (τους λόγους και τις αντιδράσεις των μελών), θέματα που
αφορούν τον συν-συντονισμό (πχ. ζητήματα που χρειάζονται διευκρίνιση και συζήτηση ώστε να λειτουργεί καλύτερα), θέματα που θέλετε να συζητήσετε με τον επιστημονικό σας σύμβουλο και τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων.
γ. Για την αξιολόγηση με τα ερωτηματολόγια: Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα; Υπάρχουν θέματα που επανέρχονται; Τι νιώθετε ότι μάθατε από κάθε αξιολόγηση;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. ICEBREAKERS
2. ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ
ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
4. Οι οδηγίες λειτουργίας των ομάδων αυτοβοήθειας που προτείνονται από την Depression and
Bipolar Support Alliance (USA)
5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
7. Λίστα από σύντομα βίντεο (στα αγγλικά) στα οποία συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας της
DBSA (USA) απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με εργαλεία και στρατηγικές που χρησιμοποιούν
σε διάφορες καταστάσεις
8. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
10. Προτάσεις για το πως να συζητήσετε, αποφασίσετε και ενθαρρύνετε τον κανόνα της εμπιστευτικότητας.
11. ΣΥΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
12. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
13. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
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ICEBREAKERS

Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο και ποιο το λιγότερο;
Αν μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα σε μια πεδιάδα, σε ένα βουνό ή σε ένα νησί, που θα επέλεγες να ζήσεις;
Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση που έχεις από την παιδική σου ηλικία;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο και γιατί;
Αν ήσουν μουσικό όργανο, ποιο θα ήθελες να είσαι;
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τρόπος να χαλαρώνεις;
Αν μπορούσες να μιλήσεις σε όποιο ιστορικό πρόσωπο ήθελες, ποιο θα ήταν αυτό και ποια ερώτηση θα του έκανες;
Ποιο είδος τέχνης αγαπάς (π.χ μουσική, θέατρο, ποίηση κλπ)
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων με ευανάγνωστα γράμματα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ:
EMAIL:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΜΕΝΩ: ΜΟΝΟΣ

ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΑΛΛΟΥΣ

(διαγράψτε αυτό που ΔΕΝ ισχύει)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ
(πχ. συγγενής, σύντροφος, φίλος κ.ά.)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ:

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΜΑΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπιστευτικά, δεν δημοσιοποιούνται και δεν διατίθενται σε τρίτους. Είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον συντονιστή της ομάδας και για την δυνατότητα παροχής βοήθειας σε περίπτωση κρίσης (πχ. αυτοκτονικός ιδεασμός).
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Πρόκειται για ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη. Στις συναντήσεις της ομάδας, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις
εμπειρίες τους, τα προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει προκειμένου να αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη και να ζουν μια ικανοποιητική ζωή. Πρόκειται δηλαδή για αλληλουποστήριξη μέσω της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών, γνώσης, προβληματισμών, ανησυχιών, στρατηγικών και δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή. Είναι συνάντηση αισιοδοξίας με εστίαση στην αλληλοβοήθεια, την ελπίδα και την ενθάρρυνση.
Αν χρειαζόταν να δώσουμε ένα πιο σύντομο ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως “η ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη είναι μια συνάντηση ομοτίμων που υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν ο ένας τον άλλο να βοηθήσει τον
εαυτό του. Ο κάθε ένας μπορεί να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι προς την ανάρρωση και την ευεξία αλλά επιλέγει να
κάνει αυτό το ταξίδι μαζί με άλλους που επιθυμούν τον ίδιο προορισμό”.
Η ομάδα αυτοβοήθειας δεν επιτελεί θεραπευτικό κλινικό ρόλο και άρα δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την θεραπεία των
συμμετεχόντων (φαρμακευτική, ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική). Οι συμμετέχοντες φέρουν ακέραια την ευθύνη για την
θεραπεία που ακολουθούν (ή δεν ακολουθούν).
Οι ομάδες είναι αυτοσυντονιζόμενες. Πιο συγκεκριμένα, συντονίζονται από εθελοντές που είναι και οι ίδιοι άτομα με εμπειρία με την κατάθλιψη και είναι (ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν) λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Μπορούν να συμμετέχουν άντρες και γυναίκες άνω των 18 ετών με διεγνωσμένη κατάθλιψη. Επίσης, όποιοι νιώθουν διάχυτη ψυχική δυσφορία και δυσθυμία, χωρίς να έχουν απαραίτητα διάγνωση ή να έχουν έρθει σε επαφή με ειδικούς ψυχικής υγείας.
Συναντήσεις: 1 φορά την εβδομάδα, με διάρκεια 3 ώρες.
Η ομάδα είναι ανοιχτή. Αυτό σημαίνει πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει από μία έως όσες φορές και όποτε το επιθυμεί.
Επίσης, η ομάδα είναι ανοιχτή και ως προς την διάρκεια της, δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (εκτός και
αν τα άτομα που ξεκίνησαν την ομάδα και την συντονίζουν, αποφασίζουν από την αρχή, η ομάδα να ολοκληρώσει τις συναντήσεις της μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (ανά συνάντηση): 15 άτομα
Βασικοί στόχοι της ομάδας είναι οι εξής:
1. Να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τα μέλη να ανακτήσουν τον έλεγχο του εαυτού τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και των σχέσεων τους.
2. Να παρέχουν ένα δίκτυο και περιβάλλον συναισθηματικής στήριξης, το οποίο μειώνει την απομόνωση και την αποξένωση, μετριάζει την απόγνωση και ενισχύει την αισιοδοξία, την επένδυση στην ελπίδα, την προσωπική ευθύνη και την
αποδοχή του εαυτού.
3. Να βοηθήσουν τα μέλη να αντλούν μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από την ζωή παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τις
απογοητεύσεις και τις αναποδιές της.
4. Να βοηθήσουν τα μέλη να μάθουν και να εξασκήσουν νέους, πιο αποτελεσματικούς και ικανοποιητικούς τρόπους και
δεξιότητες για να σχετίζονται με τους άλλους.
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Βασικές αρχές της ομάδας είναι οι εξής:
1. Εστίαση στην αυτο-βοήθεια και πιο συγκεκριμένα στις εξής παραδοχές:
Κάθε άτομο έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους σε αυτό πόρους ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα περισσότερο επιτυχημένα, όμως η ικανότητα είναι παρούσα (υπάρχει) σε όλους.
Όλοι μαζί γνωρίζουμε περισσότερα απ’ ό,τι ο καθένας ξεχωριστά. Ο καθένας έχει την αξία του και κάτι να προσθέσει – να
προσφέρει στην ομάδα.
Κάθε άτομο αποτελεί για τον εαυτό του τον υπέρτατο ειδικό σχετικά με τις ανάγκες του και το τι «δουλεύει» για την περίπτωση του (σύμφωνα και με τις οδηγίες του γιατρού ή του θεραπευτή του).
2. Η αρχή της παροχής βοήθειας. Σύμφωνα με αυτή, ίσως το άτομο που δίνει βοήθεια επωφελείται περισσότερο από την
συνδιαλλαγή. Τα μέλη της ομάδας αυτοβοήθειας δίνουν και παίρνουν βοήθεια την ίδια στιγμή. Τα οφέλη γι αυτόν που
παρέχει βοήθεια είναι: νιώθει λιγότερο εξαρτημένος αφού αναλαμβάνει ένα πιο ενεργητικό ρόλο, νιώθει περισσότερο
ικανός και χρήσιμος, αυξάνεται η αίσθηση αυτοελέγχου και αυτοαποτελεσματικότητας, νιώθει περισσότερη ικανοποίηση.
3. Ασφάλεια και αποδοχή: Οι συμμετέχοντες κάνουν την ομάδα αυτό-βοήθειας έναν ασφαλή τόπο, καλλιεργώντας μια
υποστηρικτική, εμπιστευτική, μη-κριτική ατμόσφαιρα φροντίδας και αποδοχής. Όλοι όσοι συμμετέχουν (ο καθένας με τον
δικό του ρυθμό) μοιράζονται τις εμπειρίες εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά την κατάθλιψη και τη διάχυτη ψυχική δυσφορία. Τα άτομα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από
τις συναντήσεις της ομάδας καθώς και από τους γιατρούς τους έτσι ώστε να συγκροτήσουν επιτυχημένες εξατομικευμένες στρατηγικές αντιμετώπισης της ασθένειας και κάθε προβλήματος.
4. Εμπιστευτικότητα: Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι απαραίτητη ώστε η εμπειρία της ομάδας να είναι θετική.
Οι ομάδες αυτό-βοήθειας λειτουργούν με την απόλυτη αρχή: «Ό,τι λέγεται εδώ, μένει εδώ». Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει αν δεν συμφωνεί με αυτό τον κανόνα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αποκαλύπτει σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Η μοναδική εξαίρεση του κανόνα μπορεί να συμβεί όταν η ασφάλεια κάποιου
μέλους της ομάδας βρίσκεται σε κίνδυνο (π.χ. αυτοκτονία). Κανείς δεν υποχρεώνεται να μοιραστεί με την ομάδα πληροφορίες, όταν δεν επιθυμεί να το κάνει. Σε περίπτωση συμμετοχής σε επιστημονική έρευνα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων.
Χρέωση: Δεν υπάρχει χρέωση για συμμετοχή στην ομάδα αυτοβοήθεια. Προαιρετικά, μπορεί όποιος το επιθυμεί να συμμετέχει στα λειτουργικά έξοδα της ομάδας με συνεισφορά είτε χρηματικά είτε σε είδος (πχ καφές κλπ)
Τι δεν είναι η ομάδα αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη:
- Δεν είναι θεραπεία ή αντικατάστατο οποιασδήποτε θεραπείας
- Δεν παρέχει διαγνωστική εκτίμηση
- Δεν είναι πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές των “12 βημάτων”
- Δεν είναι διάλεξη ειδικών
Διάβασα με προσοχή και ενημερώθηκα για τον τρόπο λειτουργίας και την φιλοσοφία της ομάδας αυτοβοήθειας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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Οι οδηγίες λειτουργίας των ομάδων αυτοβοήθειας που προτείνονται από την Depression and
Bipolar Support Alliance (USA)
www.dbsalliance.org.
http://www.dbsalliance.org/pdfs/ChapterGuidelinesFinal.pdf
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Οι οδηγίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία όλων των συμμετεχόντων.
1. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μοιραστεί κάτι, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Κανένας συμμετέχων δεν μονοπωλεί τον χρόνο της ομάδας.
2. Επιτρέπεται σε κάθε συμμετέχοντα να μιλήσει χωρίς διακοπές και παράλληλες συζητήσεις.
3. Ό,τι λέγεται εδώ, μένει εδώ. Όλες οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε είναι απολύτως εμπιστευτικές. Ο κανόνας της
εμπιστευτικότητας αίρεται υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που κάποιο μέλος δηλώσει ότι σκοπεύει να κάνει κακό
στον εαυτό του ή στους άλλους, καθώς και στην περίπτωση κακοποίησης ανηλίκου.
4. Οι διαφορές των απόψεων είναι Ο.Κ. Όλοι έχουν το δικαίωμα της γνώμης τους και δεν προσπαθούν να επιβάλλουν
στους υπόλοιπους την ορθότητα ή την μοναδικότητα αυτών των απόψεων.
5. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί με βάση το φύλο, την φυλή, την ηλικία κλπ.
6. Χρησιμοποιούμε την γλώσσα του «εγώ» (ή αλλιώς «εγώ μήνυμα»). Δεν διδάσκουμε, συμβουλεύουμε ή διατάζουμε
τους υπόλοιπους. Μοιραζόμαστε μόνο τις εμπειρίες μας. π.χ. «Σύμφωνα με την δική μου εμπειρία, είναι πολύ βοηθητικό να…», και όχι «Πρέπει να κάνεις αυτό…».
7. Όποιος δεν επιθυμεί να μοιραστεί κάτι με τους υπόλοιπους, δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Κάθε μέλος έχει το
δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερώτηση, εφόσον δεν το επιθυμεί.
8. Είναι ευθύνη όλων και του κάθε μέλους ξεχωριστά να κάνει την συζήτηση ένα ασφαλές μέρος για μοίρασμα. Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα, φερόμαστε στους άλλους με σεβασμό και ευγένεια και δείχνουμε κατανόηση και συμπόνια.
9. Σεβόμαστε την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και λήξης των συναντήσεων.
10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε συνάντηση της ομάδας υπό την επήρεια ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες).
11. Ο συντονιστής της ομάδας μπορεί να αποκλείσει από την ομάδα μέλος που αποδεδειγμένα (με βάση τις παρατηρήσεις
της πλειοψηφίας της ομάδας) και συστηματικά παραβιάζει κάποιον ή όλους τους παραπάνω κανόνες.

Διάβασα με προσοχή τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας αυτοβοήθειας και δηλώνω υπεύθυνα ότι τους
αποδέχομαι και θα τους εφαρμόσω.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Λίστα από σύντομα βίντεο (στα αγγλικά) στα οποία συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας της DBSA (USA)
απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με εργαλεία και στρατηγικές που χρησιμοποιούν σε διάφορες καταστάσεις
Πως υποδέχεται η ομάδα αυτοβοήθειας νέα άτομα στην ομάδα;
https://www.youtube.com/watch?v=De0wR9a7dbQ
https://www.youtube.com/watch?v=0sOm_-w_Qpg
https://www.youtube.com/watch?v=MUsICU-Oqb8
Πως προετοιμάζονται κάνουν οι συντονιστές για την διεξαγωγή των ομάδων αυτοβοήθειας;
https://www.youtube.com/watch?v=Y8r9NrL1T_Y
Ποια είναι η πολιτική της ομάδας για επισκέπτες (όπως συγγενείς και φίλοι, νοσηλευτές/ριες, φοιτητές/
ριες κ.α) που επιθυμούν να παραβρεθούν σε συναντήσεις ομάδων αυτοβοήθειας ως παρατηρητές;
https://www.youtube.com/watch?v=MBv4G1vU71o
https://www.youtube.com/watch?v=6QV4WOUKzxI
https://www.youtube.com/watch?v=55xV3Y4CGwM
https://www.youtube.com/watch?v=QTtO43IklvE
Πως διαχειρίζεται η ομάδα δύσκολα θέματα όπως η φαρμακευτική αγωγή, η θρησκεία και τα πολιτικά;
https://www.youtube.com/watch?v=WuBezgEtOfY
https://www.youtube.com/watch?v=xcox4Dp3SCU
https://www.youtube.com/watch?v=T7pmP5gzul0
https://www.youtube.com/watch?v=2UmN0li80nU
https://www.youtube.com/watch?v=W5hm4msKCE4
Πως μπορεί να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για την ομάδα και πως θα έρθουν άτομα για πρώτη φορά;
https://www.youtube.com/watch?v=E0saaTrgMxs
https://www.youtube.com/watch?v=WaWzGlDahPM
Πως μπορούν να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να συνεχίσουν να έρχονται στις συναντήσεις;
https://www.youtube.com/watch?v=paBjPyjNIV0
https://www.youtube.com/watch?v=HYn9tSg4U9Q
Πως μπορεί ο συντονιστής να βοηθήσει στον προσδιορισμό των προσδοκιών των συμμετεχόντων;
https://www.youtube.com/watch?v=v5oqYtYXzis
https://www.youtube.com/watch?v=AZpjYwd1bTE
Ποια είναι η πολιτική της ομάδας απέναντι σε άτομα που δεν ακολουθούν τους κανόνες ή όσους φαίνεται
να μην ταιριάζουν με την ομάδα;
https://www.youtube.com/watch?v=jWJmfp43uoI
https://www.youtube.com/watch?v=XPnBVrB4rqY
https://www.youtube.com/watch?v=6kHagiH04Js
https://www.youtube.com/watch?v=HOfYFqjgROc
https://www.youtube.com/watch?v=4LwHtw2ufS8
https://www.youtube.com/watch?v=a9GoWid2mY0
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Πως δουλεύετε πάνω στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στις ομάδες αυτοβοήθειας;
https://www.youtube.com/watch?v=as-lx9HKZIE
https://www.youtube.com/watch?v=-ou0q0QU2ZY
https://www.youtube.com/watch?v=DlZgfyejk8Y
Πως ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να αναλάβουν ρόλους ευθύνης στην ομάδα;
https://www.youtube.com/watch?v=tN9lUALjYJI
Ποιά είναι η τακτική απόκρισης σε άτομα που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις;
https://www.youtube.com/watch?v=AMIPPAsl2e0
Δηλώνετε κάποιο σκοπό διεξαγωγής των ομάδων αυτοβοήθειας και αν ναι ποιος είναι αυτός;
https://www.youtube.com/watch?v=eWoWTXDp8Ck
Το παρακάτω βίντεο (στα αγγλικά), έχει διάρκεια 50 λεπτά περίπου και είναι το επίσημο βίντεο εκπαίδευσης
συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας που χρησιμοποιεί η DBSA (USA):
https://www.youtube.com/watch?v=tjgeSCq21lM#t=129

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ:
Είχα έναν μαύρο σκύλο, τον έλεγαν κατάθλιψη
https://www.youtube.com/watch?v=zvNuJnh3Yxg
• “Κατάθλιψη, το μυστικό που μοιραζόμαστε”. Ομιλία του Andrew Solomon (συγγραφέας του βιβλίου “Ο Δαίμων της
Μεσημβρίας” στο TedxMet (2013) – ελληνικοί υπότιτλοι
http://www.ted.com/talks/andrew_solomon_depression_the_secret_we_share#t-43359
• “Η ανατομία της μελαγχολίας: Μπορεί η κατάθλιψη να σου κάνει καλό;” Ομιλία του Neel Burton (ψυχίατρος,
συγγραφέας και φιλόσοφος) στο TedxMaribor – ελληνικοί υπότιτλοι
https://www.youtube.com/watch?v=ndsB37KUAso
• “Εξομολογήσεις ενός καταθλιπτικού κωμικού”. Ομιλία του Kevin Breel (κωμικός, ακτιβιστής) στο TEDxKids@
Ambleside (2012).- ελληνικοί υπότιτλοι
http://www.ted.com/talks/kevin_breel_confessions_of_a_depressed_comic
• “Η κατάθλιψη μπορεί να θεραπευτεί”. Βίντεο της European Allinace Against Depression (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενάντια
στην Κατάθλιψη)
https://www.youtube.com/watch?v=hHUjjcIs8L4
• “Πες μου για την κατάθλιψη”. Βίντεο της National Alliance on Mental Health (Εθνική Συμμαχία για τη Ψυχική Υγεία,
ΗΠΑ) https://www.youtube.com/watch?v=CTXkyFbGqEg
• “Η αλήθεια για την κατάθλιψη”. Ντοκιμαντέρ του BBC (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=F5YubjEqbZ8
• “Μια σύντομη ιστορία της μελαγχολίας”. Βίντεο στο TedEdLessons –ελληνικοί υπότιτλοι
http://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-of-melancholy-courtney-stephens
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• “Μιλώντας για την κατάθλιψη”. Βίντεο του MIND (www.mind.org.uk)
https://www.youtube.com/watch?v=m82jEQXRurg
• “Κατάθλιψη”. Βίντεο του Royal College of Psychiatrists (http://www.rcpsych.ac.uk/)
https://www.youtube.com/watch?v=qC8SUmYcOvs - t=10
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ:
• “Η γέφυρα ανάμεσα στην αυτοκτονία και τη ζωή”. Ομιλία του Kevin Briggs (φύλακας της Golden Gate γέφυρας στο Σαν
Φρανσίσκο) στο Tedx (2014) – ελληνικοί υπότιτλοι
http://www.ted.com/talks/kevin_briggs_the_bridge_between_suicide_and_life
• “Σπάστε τη σιωπή για τους επιζήσαντες αυτοκτονικής απόπειρας”. Ομιλία του JD Schramm στο TEDActive (2011) –
ελληνικοί υπότιτλοι
http://www.ted.com/talks/jd_schramm
• “Για αυτούς που σκέφτονται την αυτοκτονία”. Βίντεο της WellCast (http://www.watchwellcast.com/)
https://www.youtube.com/watch?v=IqqIV8x82Qc
• “Πως να βοηθήσετε κάποιον που έχει αυτοκτονικό ιδεασμό”. Βίντεο της WellCast https://www.youtube.com/
watch?v=CAMAnPRLMH8
• “Γιατί διαλέγουμε την αυτοκτονία”. Ομιλία του Mark Henick στο TedxToronto (2013) – προσωπική εμπειρία.
http://tedxtalks.ted.com/video/Why-We-Choose-Suicide-Mark-Heni
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προτάσεις για το πως να συζητήσετε, αποφασίσετε και ενθαρρύνετε τον κανόνα της εμπιστευτικότητας.
Στο ξεκίνημα της ομάδας που θα συντονίζετε, χρειάζεται να αφιερώσετε αρκετό χρόνο (ίσως και μια ολόκληρη συνάντηση) για
να συμφωνήστε και προσδιορίσετε με ακρίβεια και σαφήνεια τι σημαίνει εμπιστευτικότητα, τι καλύπτει και τι όχι, καθώς και τι
σημαίνει η παραβίαση της. Επίσης, επανέλθετε στο θέμα, κάθε φορά που έχετε καινούρια μέλη στην ομάδα.
Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική καθώς διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει απόρρητο
και εμπιστευτικότητα. Καθώς όμως ο σεβασμός στον κανόνα της εμπιστευτικότητας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σωστής
λειτουργίας μιας ομάδας αυτοβοήθειας, χρειάζεται να αποσαφηνίσετε με ακρίβεια και να συμφωνήσετε κάποια βασικά ζητήματα.
Βήμα 1ο: Ρωτήστε όλους τους συμμετέχοντες με τη σειρά τι σημαίνει για τους ίδιους η προστασία της εμπιστευτικότητας. Κρατήστε σημειώσεις (σε χαρτί ή σε πίνακα αν υπάρχει)
Βήμα 2ο: Ζητήστε από τον καθένα ξεχωριστά να μιλήσει για το τι σημαίνει κάθε δήλωση που σημειώσατε προηγουμένως. Εδώ
θα δείτε να αναδύονται οι διαφορετικές αντιλήψεις.
Βήμα 3ο: Πάρτε κάθε δήλωση ξεχωριστά και συμφωνήστε σε μία - δύο προτάσεις που επεξηγούν καθεμία. Για παράδειγμα: “Συμφωνούμε να τηρούμε ανώνυμη την ταυτότητα των μελών της ομάδας. Δεν θα δίνουμε σε τρίτους ονόματα,
διευθύνσεις και τηλέφωνα (και ... τι άλλο;). Θα σεβόμαστε την επιθυμία όποιων δεν θέλουν να τους χαιρετήσουμε σε
δημόσιους χώρους. Μπορούμε μοιραστούμε την ιστορία άλλων μελών με τρίτους μόνο εφόσον είμαστε σίγουροι
ότι δεν δίνουμε ταυτόχρονα πληροφορίες που μπορεί να οδηγούν στην ταυτότητα τους (που δουλεύουν, που μένουν,
... - συμπληρώστε). Τα μέλη επίσης δεν μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες που γνωρίζουν για άλλα μέλη και τις
οποίες τα τελευταία δεν έχουν μοιραστεί ανοιχτά με τους υπόλοιπους μέσα στην ομάδα (με άλλα λόγια, δεν κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας)”. Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε και τις εξαιρέσεις της εμπιστευτικότητας.
Βήμα 4ο: Όταν ολοκληρώσετε κατά αυτό τον τρόπο όλα όσα τα μέλη της ομάδας αναγνώρισαν ως σημαντικά, επιθεωρήστε
αυτά που έχετε συμφωνήσει και σκεφτείτε αν σας έχει διαφύγει κάτι ή αν κάτι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Βήμα 5ο: Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε.
Βήμα 6ο: Συζητήστε και καταγράψτε τι θα συμβεί, ποιες δηλαδή θα είναι οι ενέργειες αλλά και οι πιθανές συνέπειες αν κάποιος
παραβιάσει αυτούς τους κανόνες. Επίσης, καταγράψτε τι θα κάνετε στην περίπτωση που χρειάζεται να άρετε την εμπιστευτικότητα (εφόσον δηλαδή συντρέχουν οι εξαιρέσεις).
Βήμα 7ο: Συζητήστε και συμφωνήστε τι ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην εμπιστευτικότητα. Για παράδειγμα: τα ενημερωτικά φυλλάδια της ομάδας, τα προσωπικά σας συναισθήματα (αλλά όχι πληροφορίες και γεγονότα), το γεγονός της συμμετοχής σας στην ομάδα.
Βήμα 8ο: Συντάξτε ένα σαφές κείμενο που να περιέχει όλα τα παραπάνω, φωτοτυπήστε το και κρατήστε ο καθένας από ένα.
Συζητήστε αν θα το υπογράψετε (προτείνεται).
Βήμα 9ο: Αναρτήστε το κείμενο συμφωνίας της εμπιστευτικότητας σε ένα εμφανές σημείο, ή/και διαβάζετε το κατά διαστήματα μέσα στη συνάντηση και πάντα όταν έχετε νέα μέλη.
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ΣΥΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
1. Ποιος θα έχει τον κύριο ρόλο του συντονιστή; Πως αυτό θα εναλλάσσεται;
2. Τι εμπεριέχει – σημαίνει πρακτικά ο ρόλος του κύριου συντονιστή;
3. Πως ξεκινάνε οι συναντήσεις της ομάδας; (δείτε την προτεινόμενη δομή)
4. Πως κλείνουν οι συναντήσεις της ομάδας; (δείτε την προτεινόμενη δομή)
5. Τι κάνετε όταν κάποιος μιλάει πολύ;
6. Τι κάνετε όταν υπάρχουν μεγάλα διαστήματα σιωπής;
7. Τι κάνετε στο θέμα των καθυστερήσεων;
8. Ποιο θα είναι το σινιάλο με το οποίο θα ζητάτε βοήθεια ο ένας από τον άλλο;
9. Πως θα διαχειριστείτε τις διάφορες πιθανές προκλήσεις;
10. Τι θα κάνετε αν διαφωνείτε σε κάτι;
11. Σε τι είναι περισσότερο αποτελεσματικός ο καθένας; Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία σας;
12. Πως θα δίνετε ανατροφοδότηση μεταξύ σας και πότε;
13. Πως και πότε θα ενημερώνετε ο ένας τον άλλο για τις συναντήσεις που συντονίζετε μόνοι σας; Σε ποια θέματα
θα αφορά αυτή η ενημέρωση;
14. Πως θα μοιράσετε την πρακτική δουλειά (πχ φωτοτυπίες, αρχείο κλπ);
15. Ποιος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τα μέλη και σε ποιες περιπτώσεις;
Προσθέστε όποια άλλα ζητήματα πιστεύετε ότι χρειάζεται να έχετε αποσαφηνίσει από την αρχή. Να θυμάστε ότι στην
πράξη μπορεί να προκύψουν και θέματα που δεν έχετε σκεφτεί και θα χρειαστεί να τα συζητάτε στην πορεία.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, θα μας βοηθήσετε να κάνουμε την ομάδα αυτοβοήθειας καλύτερη και
την εμπειρία σας περισσότερο ικανοποιητική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Είναι σημαντικό να απαντήσετε
ειλικρινά. Δεσμευόμαστε ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την γνώμη σας.
Ημερομηνία:
1. Πόσο καιρό συμμετέχετε στην ομάδα αυτοβοήθειας;
2. Το μέρος που πραγματοποιούνται οι συναντήσεις είναι βολικό για εσάς;
Ναι

Όχι

(κυκλώστε μία απάντηση)

Σχόλια:

3. Η μέρα και ώρα των συναντήσεων είναι βολικές για εσάς;
Ναι

Όχι

(κυκλώστε μια απάντηση)

Σχόλια:

4. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιλέξατε να συμμετέχετε στην ομάδα αυτοβοήθειας; (επιλέξτε όσες απαντήσεις σας ταιριάζουν)
- Για να μάθω περισσότερα για την κατάθλιψη και να μοιραστώ την γνώση μου με άλλους
- Για να νιώθω μέλος μιας κοινότητας ατόμων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες (κατάθλιψη)
- Για να κάνω φίλους που μπορούν να με καταλάβουν
- Για να μάθω δεξιότητες και τεχνικές να διαχειριστώ καλύτερα την κατάθλιψη
- Για να κινητοποιήσω τον εαυτό μου στην κατεύθυνση της θεραπείας και της ανάρρωσης
- Για να μιλήσω ανοιχτά για την κατάθλιψη που βιώνω και να μοιραστώ τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου
- Για να πάρω συναισθηματική υποστήριξη και ενθάρρυνση από τα άλλα μέλη
- Για να βρω ελπίδα ότι μπορώ να τα καταφέρω
- Για να πάρω συστάσεις για πηγές βοήθειας στην κοινότητα
- Άλλο (παρακαλώ εξηγήστε):
5. Ν
 ιώθετε ότι οι λόγοι που ήρθατε στην ομάδα ικανοποιούνται; (παρακαλώ εξηγήστε)
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6. Παρακαλώ βαθμολογήστε τις παρακάτω δηλώσεις με βάση την εμπειρία σας στην ομάδα αυτοβοήθειας:
- Νιώθω καλοδεχούμενος/η στην ομάδα
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Έχω την ευκαιρία να μοιραστώ αυτό που θέλω στην ομάδα
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Νιώθω ασφαλής να μοιράζομαι ευαίσθητες πληροφορίες για μένα στην ομάδα
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Νιώθω ότι η γνώμη και τα σχόλια μου είναι σεβαστά στις συναντήσεις της ομάδας
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:
- Μετά την συνάντηση, νιώθω περισσότερο αισιόδοξος/η
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Μαθαίνω νέες στρατηγικές και πληροφορίες για την κατάθλιψη και τη διαχείριση της
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

7. Υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι θα έκανε την εμπειρία σας στην ομάδα καλύτερη;

8. Αν κάποιος κοντινός σας άνθρωπος έπασχε από κατάθλιψη, θα του προτείνατε να πάει σε ομάδα αυτοβοήθειας;
Ναι
Όχι (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

9. Η υποστήριξη που δέχεστε από την ομάδα σας έχει βοηθήσει να διαχειρίζεστε καλύτερα τις δυσκολίες σας;
Βοηθάει πολύ / Βοηθάει λίγο / Δεν βοηθάει καθόλου / Έκανε τα πράγματα χειρότερα (κυκλώστε μία απάντηση)
Σχόλια:
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10. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος είστε από την συμμετοχή σας στην ομάδα;
Πολύ / Αρκετά / Λίγο / Καθόλου (κυκλώστε μία απάντηση)
Σχόλια:

11. Τι είναι αυτό που σας βοηθάει περισσότερο στην ομάδα αυτοβοήθειας;

12. Τι είναι αυτό που σας βοηθάει λιγότερο στην ομάδα αυτοβοήθειας;

13. Νιώθετε ότι εσείς παρέχετε υποστήριξη στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας;
Πολύ / Αρκετά / Λίγο / Καθόλου (κυκλώστε μία απάντηση)
Σχόλια:

14. Τι θα προτείνατε στον συντονιστή/ες της ομάδας για να είναι πιο ικανοποιητική η εμπειρία σας στην ομάδα;

15. Θέλετε να μας πείτε κάτι που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ερωτήσεις;

16. Αντιμετωπίζω κατάθλιψη
Είμαι συγγενής ατόμου που αντιμετωπίζει κατάθλιψη
Άλλο (προσδιορίστε)

Ευχαριστούμε πολύ!
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, θα μας βοηθήσετε να κάνουμε την ομάδα αυτοβοήθειας καλύτερη και
την εμπειρία των μελών μας περισσότερο ικανοποιητική. Είναι σημαντικό να απαντήσετε ειλικρινά. Δεσμευόμαστε
ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την γνώμη σας.

Ημερομηνία:

Πότε συμμετείχατε στην ομάδα πρώτη φορά:
Πόσες φορές συμμετείχατε:
Σχεδιάζετε να συμμετέχετε και σε άλλη συνάντηση:
Ναι

Όχι (κυκλώστε μία απάντηση)

Σχόλια:

Πως/ από που/ποιον ενημερωθήκατε για την ομάδα;

Το μέρος που πραγματοποιούνται οι συναντήσεις είναι βολικό για εσάς;
Ναι

Όχι (κυκλώστε μία απάντηση)

Σχόλια:

Η μέρα και ώρα των συναντήσεων είναι βολικές για εσάς;
Ναι

Όχι (κυκλώστε μια απάντηση)

Σχόλια:
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Ποιοι είναι οι λόγοι που επιλέξατε να συμμετέχετε στην ομάδα αυτοβοήθειας; (επιλέξτε όσες απαντήσεις σας
ταιριάζουν)
- Για να μάθω περισσότερα για την κατάθλιψη και να μοιραστώ την γνώση μου με άλλους
- Για να νιώθω μέλος μιας κοινότητας ατόμων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες (κατάθλιψη)
- Για να κάνω φίλους που μπορούν να με καταλάβουν
- Για να μάθω δεξιότητες και τεχνικές να διαχειριστώ καλύτερα την κατάθλιψη
- Για να κινητοποιήσω τον εαυτό μου στην κατεύθυνση της θεραπείας και της ανάρρωσης
- Για να μιλήσω ανοιχτά για την κατάθλιψη που βιώνω και να μοιραστώ τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις
σκέψεις μου
- Για να πάρω συναισθηματική υποστήριξη και ενθάρρυνση από τα άλλα μέλη
- Για να βρω ελπίδα ότι μπορώ να τα καταφέρω
- Για να πάρω συστάσεις για πηγές βοήθειας στην κοινότητα
- Άλλο (παρακαλώ εξηγήστε):

Νιώθετε ότι οι λόγοι που ήρθατε στην ομάδα ικανοποιήθηκαν;
(παρακαλώ εξηγήστε)

Παρακαλώ βαθμολογήστε τις παρακάτω δηλώσεις με βάση την εμπειρία σας στην ομάδα αυτοβοήθειας:
- Ένιωσα καλοδεχούμενος/η στην ομάδα
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Είχα την ευκαιρία να μοιραστώ αυτό που θέλω στην ομάδα
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:
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- Ένιωσα ασφαλής να μοιραστώ ευαίσθητες πληροφορίες για μένα στην ομάδα
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Ένιωσα ότι η γνώμη και τα σχόλια μου είναι σεβαστά στις συναντήσει της ομάδας
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Μετά την συνάντηση, ένιωσα περισσότερο αισιόδοξος/η
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

- Έμαθα νέες στρατηγικές και πληροφορίες για την κατάθλιψη και τη διαχείριση της
Πάντα / Τις περισσότερες φορές / Μερικές φορές / Ποτέ (κυκλώστε μια απάντηση)
Σχόλια:

Υπάρχει κάτι να προτείνετε που θα μπορούσε να είχε κάνει την εμπειρία σας καλύτερη;
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Προαιρετικές πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Email:

Ευχαριστούμε πολύ!
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (ΜΥΠ, 2004; Πανάγου, 2014)
Ψυχική νόσος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που προκαλούν προβλήματα στη σκέψη, στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου αλλά και στην επικοινωνία του με τον συνάνθρωπο. Η
ψυχική νόσος μπορεί να προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους και μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε οικογένεια. Η ψυχική νόσος μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ήταν συνώνυμη με το μυστηριώδες, το αινιγματικό και το ανίατο. Το σκηνικό της ψυχικής ασθένειας και η εικόνα του ψυχικά αρρώστου άλλαξε ακόμα πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της ψυχοφαρμακολογίας, την παράλληλη χρήση πολλών και ποικίλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και τη δημιουργία σύγχρονων ψυχιατρικών υπηρεσιών μέσα στην κοινότητα.
Παρ’ όλα αυτά η ψυχική νόσος παραμένει ακόμη εν πολλοίς ανεξιχνίαστη και γριφώδης, ένα πεδίο ανεξερεύνητο για το πλατύ
κοινό που καλύπτεται από πλήθος λαθεμένες απόψεις, προκαταλήψεις, δοξασίες και φόβους που της προσδίδουν το χαρακτήρα του μύθου και το στοιχείο του στίγματος. Το στίγμα είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από κάποιον το
δικαίωμα της πλήρους κοινωνικής αποδοχής, ενώ ταυτόχρονα τον αναγκάζει να προσπαθεί να κρύψει, όταν είναι δυνατόν, την
αιτία που προκαλεί αυτήν την αντιμετώπιση. Το στίγµα στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για να καταδείξει ότι κάποιες
συγκεκριμένες ασθένειες (π.χ. φυματίωση, καρκίνος, ψυχικές ασθένειες) καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές που
τις συνοδεύουν, σχετίζονται µε την κινητοποίηση προκαταλήψεων σε βάρος των ατόµων που πάσχουν από αυτές. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, αναφέρει το στίγμα ως ένα μείζον αίτιο του αποκλεισμού και των διακρίσεων: επηρεάζει την αυτο-εκτίμηση
του ατόμου, λειτουργεί καταλυτικά στη διάλυση των σχέσεων με την οικογένεια και περιορίζει την ικανότητα του ατόμου να κοινωνικοποιείται και να έχει πρόσβαση σε στέγη και εργασία στην κοινότητα. Εμποδίζει την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών,
την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας και την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας και θεραπείας. Επίσης συμβάλλει στην κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία του Π.Ο.Υ. (2013) αναγνωρίζει την
ψυχική υγεία ως παγκόσμια προτεραιότητα στην υγεία που χρήζει άμεσης δράσης. Το όραμα του σχεδίου δράσης είναι: α). η συμβολή στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η ψυχική υγεία εκτιμάται, προάγεται και προστατεύεται, ενώ β). η κακή ψυχική υγεία προλαμβάνεται και γ). τα άτομα που επηρεάζονται από αυτήν είναι ικανά να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πολιτισμικά και κοινωνικά ευαίσθητες με προτεραιότητα το recovery και τη διασφάλιση
της καλύτερης δυνατής υγείας και συμμετοχής στην κοινότητα και στο περιβάλλον εργασίας χωρίς στιγματισμό και διακρίσεις.
Η Μαρίνα Οικονόμου (2010), αναφέρει ότι το στίγμα ως φαινόμενο καταγράφηκε θεωρητικά και εμπειρικά για πρώτη φορά
από τον Goffman (1963), ο οποίος μιλά για την «κατεστραμμένη ταυτότητα» του ατόμου και την απώλεια της κοινωνικής του
υπόστασης. Όπως συνεχίζει η Οικονόμου: «αναφέρεται στη σχέση του ατόμου που φέρει ένα ανεπιθύμητο κοινωνικά χαρακτηριστικό με το κοινωνικό του περιβάλλον, που το διαφοροποιεί από την υπόλοιπη κοινωνία και το οδηγεί στο να χάνει σχεδόν την
ανθρώπινή του οντότητα και να ταυτίζεται με το ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό. Πρόκειται εντέλει για μια «ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που αποδίδεται στο άτομο και του στερεί το δικαίωμα της πλήρους κοινωνικής αποδοχής ενώ ταυτόχρονα το
αναγκάζει να κρύβει την αιτία που προκαλεί αυτή την αρνητική κοινωνική αντιμετώπιση». Ανάμεσα στις αιτίες, εκτός από ειδικές συμπεριφορές και καταστάσεις, κατατάσσονται και νοσολογικές οντότητες στις οποίες αποδίδονται ιδιαίτερα αρνητικοί
χαρακτηρισμοί. «Στιγματίζονταν», έτσι, διαταραχές με «ορατά σημάδια», όπως η λέπρα και η σύφιλη στο παρελθόν, που έδωσαν αργότερα τη θέση τους σε πιο σύγχρονες «μάστιγες» όπως ο καρκίνος και το AIDS. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η λέξη «στίγμα» χρησιμοποιείται για να καταδείξει ότι ορισμένες ασθένειες εγείρουν προκαταλήψεις σε βάρος των ατόμων που πάσχουν
από αυτές. Αναμφίβολα, οι πλέον στιγματισμένες νοσολογικές οντότητες είναι ακόμη και σήμερα οι ψυχικές ασθένειες.
Έτσι οι ψυχικά ασθενείς έχουν να αντιμετωπίσουν -εκτός από την ίδια τη νόσο- το κοινωνικό στίγμα, την προκατάληψη και
το φόβο της κοινωνίας για το «άλλο» της πρόσωπο. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο φόβος της ψυχικής νόσου, ο φόβος της
τρέλας, μαζί με το φόβο του θανάτου, αποτελούν τους αρχετυπικούς φόβους του ανθρώπου. Και οι δύο αυτοί φόβοι συνδέο-
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νται με το στοιχείο της απώλειας, φόβο για την απώλεια της λογικής στη μία περίπτωση και φόβο για την απώλεια της ζωής
στην άλλη. Φόβο, σε τελική ανάλυση, για την απώλεια της ουσίας της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης».
Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις είναι τρεις έννοιες που συνδέονται στενά με την κατανόηση του στίγματος. Τα στερεότυπα ορίζονται ως αρνητικές κυρίως κοινωνικές γνωστικές δομές που προκαθορίζουν τη συμπεριφορά μας
(για παράδειγμα, η αρνητική πεποίθηση ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι επικίνδυνα). Οι προκαταλήψεις είναι οι γνωσιακές και συναισθηματικές αντιδράσεις που αναπτύσσονται όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ενστερνίζεται τα αρνητικά στερεότυπα
(για παράδειγμα, αποδέχομαι την πεποίθηση ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι επικίνδυνα και τα φοβάμαι). Οι προκαταλήψεις
είναι καταστάσεις που αποκαλύπτουν την ετοιμότητα του ανθρώπου να ενεργήσει αρνητικά απέναντι στο αντικείμενο της προκατάληψης, χωρίς να εξετάσει αν µια τέτοια συμπεριφορά είναι δικαιολογημένη. Διάκριση είναι η συμπεριφορική αντίδραση που ακολουθεί την προκατάληψη (για παράδειγμα, πιστεύω ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι επικίνδυνα, τα φοβάμαι και
αποφεύγω να δουλέψω μαζί τους). Οι διακρίσεις επιτείνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα µε κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια στην προσπάθειά τους να επανακτήσουν την κοινωνική λειτουργικότητά τους και να ενταχθούν στην κοινωνία. Οι διακρίσεις είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκινάει όταν κάποιος χαρακτηρίζεται ως διαφορετικός. Στην
“κοινή γνώμη” αναπτύσσονται ποικίλες απόψεις γι’ αυτούς που είναι διαφορετικοί. Πολιτισµικές πρακτικές και ήθη προφανώς επηρεάζουν τον τύπο των απόψεων που αναπτύσσονται. Όταν υιοθετούνται αρνητικές απόψεις ακολουθούν και αρνητικές
συμπεριφορές. Οι διακρίσεις – που είναι έκφραση των αρνητικών απόψεων – είναι πολύμορφες και έχουν κυρίως αρνητικές
συνέπειες στην πορεία της ψυχικής νόσου και την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών. Τέτοιες συνέπειες αφορούν στη μείωση των πόρων για την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας, τη διαθεσιμότητα των χώρων
στέγασης, τον περιορισμό των ευκαιριών για εργασία και κοινωνικές συναναστροφές, δημιουργώντας επιπλέον
προβλήματα που στη συνέχεια ανεφοδιάζουν ακόμα περισσότερο το στίγμα, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο στον
οποίο σχεδόν «υποχρεωτικά» κινείται ο ψυχικά ασθενής.
Ο ψυχικά ασθενής υποβάλλεται, επίσης, σε διάφορες μορφές άτυπου κοινωνικού στιγματισμού και του αποδίδονται μια
σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία στις συλλογικές αναπαραστάσεις του κοινού συνδέονται με τα παραδοσιακά στερεότυπα στα οποία ο άνθρωπος μυείται από πολύ νωρίς στην παιδική του ηλικία. Με βάση αυτά τα στερεότυπα, ο ψυχικά άρρωστος
είναι ο «τρελός», δηλαδή ο κακός, ο επικίνδυνος, ο δράκος ή ο δαιμονισμένος. Πέρα από αυτόν τον άτυπο κοινωνικό στιγματισμό, στη διαμόρφωση του κοινωνικού στίγματος σημαντικό ρόλο παίζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως βασικοί φορείς
ενημέρωσης του κοινού. Τα ΜΜΕ, με κυρίαρχη την τηλεόραση, δημιουργούν τη δημόσια εικόνα της τρέλας και προμηθεύουν
όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν τα στερεότυπα, τα αναπαράγουν και τα διαιωνίζουν. Έτσι ο ασθενής έχει να αντιμετωπίσει εκτός από την αρρώστια του και τα συμπτώματά της, μια «δεύτερη αρρώστια» που δεν είναι άλλη από
το κοινωνικό στίγμα).
Το στίγμα που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια διαχέεται πέρα από το άτομο που νοσεί και περιλαμβάνει οτιδήποτε και
οποιονδήποτε σχετίζεται με το άτομο αυτό: τη φαρμακευτική αγωγή και τις άλλες θεραπείες που χρησιμοποιούνται για να
ελεγχθούν τα συμπτώματα, τα μέλη της οικογένειας, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ακόμα και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή τις εξωνοσοκομειακές δομές στις οποίες αντιμετωπίζονται τα άτομα που πάσχουν από μία σοβαρή ψυχική ασθένεια.
Προτού αναφερθούμε στις συνέπειες του στίγματος θα συνεχίσουμε εξηγώντας τι συμβαίνει όταν το άτομο που πάσχει από
την ψυχική νόσο συμμερίζεται το κοινωνικό στίγμα. Η Πανάγου (2014, σ. 149), υποστηρίζει πως «στην περίπτωση αυτή το
άτομο έχει αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό του (ότι είναι αδύναμος χαρακτήρας, ανάξιος), δοκιμάζει αρνητικά συναισθήματα (χαμηλή αυτοεκτίμηση, πιστεύει ότι είναι αναποτελεσματικός), η δε συμπεριφορά του είναι ανάλογη των διακρίσεων που
υφίσταται (δεν προσπαθεί και αποτυγχάνει στη δημιουργία σχέσεων με άλλους ανθρώπους, στην αναζήτηση εργασίας, κατοικίας). Το πρόβλημα του αυτοστιγματισμού των ατόμων με ψυχική αναπηρία δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Το εσωτερικευμένο στίγμα συχνά αυξάνει την κοινωνική απόσυρση και αυτοεγκατάλειψη, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε εκδηλώσεις θυμού,
διαμαρτυρίας, καταστροφικής επιθετικότητας ή και αυτοκαταστροφής. Η ανάκτηση της αυτοεκτίμησης αποτελεί δύσκολο, αλλά
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ουσιαστικό μέρος της θεραπευτικής προσπάθειας και της αποκατάστασης των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Το στίγμα είναι
συνήθως σοβαρότερο εάν το άτομο έχει ψυχική αναπηρία παρά εάν έχει σωματική αναπηρία. Αυτό οφείλεται στην εντύπωση
ότι ο ψυχικά “διαταραγμένος” είναι υπεύθυνος για την κατάστασή του και άρα δεν χρειάζεται οίκτο. Αποτέλεσμα του στίγματος
είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ελλιπής βοήθεια και τέλος, η αναγκαστική νοσηλεία του ατόμου με ψυχική αναπηρία. Επίσης, μια άλλη γενικότερη συνέπειά του είναι και η περιθωριοποίηση της ψυχιατρικής σε σχέση με άλλους τομείς της ιατρικής».

2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (Amering, 2013)
Προσεγγίζοντας το στίγμα από την οπτική που καταγράφει η Amering (2013), ο στιγματισμός των ατόμων που πάσχουν από
προβλήματα ψυχικής υγείας προκύπτει από την εμφάνιση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μιλάει για τις φωνές που ακούει, αυτό μπορεί να θεωρηθεί σημάδι σοβαρής ψυχικής ασθένειας ενώ πολλοί τον θεωρούν και επικίνδυνο λόγω αυτού του συμπτώματος. Είναι ωστόσο σημαντικό να τονίσουμε ότι το άτομο που πάσχει από ψυχικό πρόβλημα είναι πολύ πιο πιθανό να δεχτεί επίθεση από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος. Σε ψυχικά προβλήματα όπως αυτό της κατάθλιψης,
τα αρνητικά συμπτώματα που εμφανίζονται όπως η κοινωνική απόσυρση, η απομόνωση, η έλλειψη διάθεσης κ.λπ. οδηγούν
τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε κάποιο «έλλειμμα χαρακτήρα» ή απλώς αδυναμίας και τεμπελιάς.
Ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια του πάσχοντος πολλοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ο συγγενής τους δεν έχει την
ενέργεια που απαιτείται για να ολοκληρώνει τις εργασίες που θέλει ή θέλουν να κάνει. Αυτές οι υποθέσεις που κάποιος κάνει
στο μυαλό του σχετικά με τα συμπτώματα της κατάθλιψης τον οδηγούν στο να κάνει προτάσεις και να δίνει συμβουλές, όπως
«μην τεμπελιάζεις και σήκω από το κρεβάτι», «πρέπει να είσαι πιο δυνατός» κ.λπ. Αυτές οι συμβουλές δείχνουν πώς συγκεκριμένες συμπεριφορές οδηγούν στο στιγματισμό.
Η σύγχρονη ψυχοφαρμακολογία έχει θετική επίδραση στα συμπτώματα που οφείλονται στην ψυχική ασθένεια ωστόσο υπάρχουν
ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων που δημιουργούν ορατές παρενέργειες (π.χ. όψιμη δυσκινησία) και με αυτόν τον τρόπο ευνόησαν στο να ενισχυθεί ο στιγματισμός τόσο των φαρμάκων όσο και αυτών που χρειαζόταν να λάβουν μία τέτοια αγωγή. Η διάγνωση από μόνη της, επίσης μπορεί να λειτουργήσει στιγματιστικά. Ακόμα και στο φάσμα των ψυχιατρικών προβλημάτων, υπάρχουν διαγνώσεις που φέρουν μεγαλύτερο στίγμα από τις άλλες (π.χ. διάκριση μεταξύ σοβαρών και κοινών ψυχικών διαταραχών).
Ο στιγματισμός και οι διακρίσεις έχουν συχνά σχέση με την «κοινωνική απόσταση» που κάποιος επιθυμεί να πάρει από την
κατηγορία του «ψυχικά ασθενούς». Συγκεκριμένα οι Link και Phelan (2001) παρουσιάζουν τη στιγματιστική διαδικασία όπως
καταγράφεται παρακάτω:
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Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ
Η Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης του ΨυχαργώΣ Φάση Β (2004) καταγράφει εν συνεχεία αναλυτικά τις συνέπειες του στίγματος:
• Έλλειψη πόρων για τη δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Στις περισσότερες χώρες του κόσµου τα προγράµµατα ψυχικής υγείας λειτουργούν µε τεράστιες οικονομικές ελλείψεις. Ακόµα
και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες τα κονδύλια που χρειάζονται για να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών που υποφέρουν από σοβαρή ψυχική διαταραχή είναι δυσεύρετα. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η δυσπραγία στην εύρεση πόρων για υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτοµα µε ψυχική ασθένεια, σε σχέση µε τις υπηρεσίες για πάσχοντες από άλλες ασθένειες έχει σχέση, μερικώς και µε το στίγμα που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες.
• Προβλήματα στέγασης
Οι ιδιοκτήτες συχνά αρνούνται να μισθώσουν τα σπίτια τους σε άτομα µε ψυχιατρικά προβλήματα και υπάρχουν γειτονιές που
εμποδίζουν την εγκατάσταση ξενώνων με ψυχικά ασθενείς. Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα µε σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες
βρίσκονται χωρίς στέγη ή ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές κάτω από άθλιες συνθήκες.
• Ευκαιρίες απασχόλησης
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ψυχικά ασθενείς διαθέτουν σημαντική ικανότητα να εργαστούν, ακόμη και τη περίοδο που
έχουν συμπτώματα και πολλοί από αυτούς διαθέτουν και ειδικές δημιουργικές δεξιότητες, ένα πολύ μικρό ποσοστό βρίσκει
δουλειά κυρίως λόγω της αρνητικής στάσης των εργοδοτών.
• Κοινωνική απομόνωση
Στις ανεπτυγμένες χώρες, τα άτομα µε μια σοβαρή ψυχική διαταραχή βιώνουν μια ιδιότυπη κοινωνική απομόνωση που οφείλεται όχι μόνο στα συμπτώματα της ασθένειάς τους, αλλά και στο κοινωνικό στίγμα. Λίγες επαφές με φίλους, έκπτωση των
οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών, «ιδρυματισμός στην κοινότητα», είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την κοινωνική απομόνωση.
•Αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της νόσου
Πώς μπορεί το στίγμα που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια να επηρεάσει τα συμπτώματα και να διαμορφώσει την πορεία της
ασθένειας; Υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς που έχουν αποδεχτεί τη διάγνωση της ψυχικής ασθένειας αισθάνονται µια εσωτερική
πίεση να πειθαρχήσουν στο στερεότυπο του ανήμπορου και άχρηστου, µε επακόλουθο τη µεγαλύτερη κοινωνική απόσυρση και
την υιοθέτηση του ρόλου του ανάπηρου. Αναπτύσσουν έτσι, συναισθήματα ματαίωσης και απογοήτευσης, ντροπής και ενοχής,
οδηγούνται στην «εσωστρέφεια», στο ερμητικό κλείσιμο στον «εαυτό τους» και σηκώνουν μόνοι το βαρύ φορτίο της αρρώστιας με το δικό τους τρόπο. Ο δρόμος αυτός τον οδηγεί τελικά στην περιθωριοποίηση, την απομόνωση και τον αποκλεισμό.
•Αρνητικές επιπτώσεις στην οικογένεια
Εκτός από τον ίδιο τον άρρωστο και η οικογένειά του υφίσταται τις συνέπειες του στίγματος. Τα μέλη της οικογένειας είναι
αυτά που σηκώνουν ένα τεράστιο συναισθηματικό βάρος από τη νόσο του συγγενή τους. Παράλληλα με το συναισθηματικό
βάρος, και το βάρος της φροντίδας και της υποστήριξης του ψυχικά αρρώστου έχει πέσει σχεδόν αποκλειστικά στην οικογένεια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με το κίνημα του αποϊδρυματισμού και την αντιμετώπιση του αρρώστου έξω από το ίδρυμα,
στην κοινότητα, ο ρόλος της οικογένειας γίνεται ακόμη πιο σημαντικός, μιας και η οικογένεια αποτελεί το κύριο φυσικό υποστηρικτικό σύστημα για τον άρρωστο και τη βασική και πολλές φορές μοναδική πηγή φροντίδας. Η οικογένεια βιώνει συνολικά τις συνέπειες της κοινωνικής προκατάληψης και αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να διεκδικήσει αυτά που
δικαιούται για λογαριασμό του αρρώστου.
Η προκατάληψη και ο στιγματισμός όμως δεν περιορίζονται στην οικογένεια αλλά επεκτείνονται ακόμα και στους εντεταλ-
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μένους να θεραπεύουν τη νόσο. Ο θεραπευτής ή το ίδρυμα που παρέχει τις ψυχιατρικές υπηρεσίες επιβαρύνονται επίσης από
την προκατάληψη, γεγονός που έχει άμεση αντανάκλαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς.
Η αντιμετώπιση του ζητήματος του αποστιγματισμού είναι συνεπώς ένα μείζον θέμα. Πρόκειται για το πρώτο βήμα που μπορεί αν όχι να ανατρέψει, τουλάχιστον να αποσταθεροποιήσει την κυριαρχία της προκατάληψης, έτσι ώστε να αρχίσει να αλλάζει
η στάση της κοινωνίας απέναντι στο πρόβλημα. Γιατί η προκατάληψη έχει πάντα την ίδια καταγωγή, την άγνοια.
Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Πανάγου (2014) κατηγοριοποιεί τις στρατηγικές για την καταπολέμηση του στίγματος και των συνεπειών του σε τρεις μορφές:
1) αντίκρουση και διαμαρτυρία προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μεταδίδουν ανακριβείς πληροφορίες για την ψυχική
αναπηρία και παράλληλη ενημέρωση του κοινού για τη μη εγκυρότητα των ανωτέρω πληροφοριών.
2) συστηματική αγωγή κοινότητας με τη διάδοση έγκυρων πληροφοριών για την ψυχική νόσο και αναπηρία. Η αγωγή κοινότητας αποτελεί ισχυρότατο μέσο για την τροποποίηση των αρνητικών στερεότυπων πεποιθήσεων. Είναι αυτονόητο ότι τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την αγωγή κοινότητας πρέπει να είναι ενήμερα, με έγκυρες πληροφορίες για τη φύση, τις εκδηλώσεις και τη θεραπεία της ψυχικής αναπηρίας.
3) η κοινωνική επαφή, γνωριμία και εξοικείωση με τα άτομα με ψυχική αναπηρία από μόνη της διαψεύδει τους φόβους και
τις προκαταλήψεις. Πρόσφατες εμπειρίες από την ίδρυση ξενώνων σε γειτονιές πόλεων δείχνουν ότι η εξοικείωση με τα άτομα
αυτά αναστέλλει ενέργειες που αποβλέπουν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
(ΜΥΠ, 2006;)
2.1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ
Τα ΜΜΕ έχουν ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την ενημέρωση και διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε θέματα
σχετικά με την ψυχική υγεία. Τα ΜΜΕ συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της εικόνας που έχει η κοινή γνώμη για τα
άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική ασθένεια (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας). Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει
ότι η συχνά αρνητική απεικόνιση της ψυχικής ασθένειας στα ΜΜΕ συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια και την ύπαρξη αρνητικών πεποιθήσεων ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας.
Με τη σειρά του, το σύνολο αυτών των πεποιθήσεων συνθέτει και διαμορφώνει τη δημόσια στάση απέναντι σε θέματα ψυχικής υγείας. Η δημόσια στάση σε θέματα ψυχικής υγείας είναι ένας παράγοντας από τον οποίο κρίνεται ο βαθμός του κοινωνικού στίγματος που τα άτομα με ψυχική ασθένεια αντιμετωπίζουν σε μια κοινότητα. Κατά συνέπεια, το είδος της απεικόνισης
της ψυχικής ασθένειας από τα ΜΜΕ κρίνει κατά ένα μεγάλο μέρος το βαθμό του κοινωνικού στίγματος της ψυχικής ασθένειας και των ατόμων με ψυχική διαταραχή.
Το κοινωνικό στίγμα μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής ενός ανθρώπου από την κατοικία
και την εργασία, μέχρι την οικογένεια και κάθε μορφής κοινωνικές σχέσεις. Γι’ αυτό ακριβώς αποτελεί έναν από τους κύριους
παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχική ασθένεια.
Επίσης το κοινωνικό στίγμα συχνά αποτρέπει άτομα με ψυχική ασθένεια από την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας σε
υπηρεσίες ψυχικής υποστήριξης. Έτσι, τα άτομα αυτά αποκόπτονται από τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και καταδικάζονται να ζήσουν την επιβάρυνση της ασθένειάς τους. Είναι γεγονός ότι η προβολή και δημοσίευση αρνητικών στερεοτύπων συμβάλει στη διαιώνιση των αρνητικών στάσεων απέναντι σε θέματα ψυχικής υγείας. Από την άλλη πλευρά, η υπεύθυ-
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νη και σαφής προβολή των θεμάτων ψυχικής υγείας από τα ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη σωστή ενημέρωση και
αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατ’ επέκταση στη μείωση του στίγματος απέναντι στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε θέματα ψυχικής υγείας τόσο από τους φορείς ψυχικής υγείας, όσο και από τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους.
Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν να έχουν ως ένα βαθμό ένα θετικό αποτέλεσμα στον τρόπο που η ψυχική ασθένεια παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολλά παραδείγματα ανακριβούς πληροφόρησης και στρεβλής παρουσίασης των ζητημάτων που αφορούν την ψυχική υγεία. Η αρνητική αυτή «κάλυψη» από τα ΜΜΕ διατηρεί και στηρίζει τον στιγματισμό των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όπως συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό, τα μέλη των ΜΜΕ (δημοσιογράφοι
και διευθυντικά στελέχη) μπορεί να διακατέχονται από στιγματιστικές απόψεις και να φέρουν αρνητικά στερεότυπα λόγω της
έλλειψης έγκυρης, σφαιρικής και ολοκληρωμένης γνώσης σε θέματα ψυχικής υγείας.
Εφόσον τα ΜΜΕ διαδραματίζουν κύριο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, τότε ο ρόλος τους σε ότι αφορά το κοινωνικό στίγμα είναι καθοριστικός. Η επιστημονική, ολοκληρωμένη και σφαιρική ενημέρωση των επαγγελματιών των ΜΜΕ
από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση
του κοινωνικού στίγματος. Ταυτόχρονα, η διαρκής επαφή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με τα ΜΜΕ συμβάλλει ενεργά στη σωστή, ισορροπημένη και «αποδραματοποιημένη» παρουσίαση της ψυχικής ασθένειας, όπως και στην ενημέρωση και
εκπαίδευση της κοινής γνώμης – κάτι το οποίο οδηγεί επίσης στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Καθίσταται σαφές
ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται οι φορείς και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να διατηρούν στενή και συνεχή επαφή με τα ΜΜΕ. Η δια των ΜΜΕ διάδοση των σωστών μηνυμάτων και πληροφοριών για τη φύση της ψυχικής ασθένειας είναι μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
2.2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σε γενικές γραμμές η ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα ψυχικής υγείας και ασθένειας είναι – και θα πρέπει να είναι –
τομέας κοινού ενδιαφέροντος τόσο των επαγγελματιών των ΜΜΕ όσο και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Εντούτοις, η
προσέγγιση των θεμάτων αυτών μπορεί να διαφέρει. Για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως και για τους επαγγελματίες των ΜΜΕ, ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων ψυχικής υγείας επηρεάζεται από τη γενικότερη φιλοσοφία και τις αρχές,
τόσο τις δικές τους, όσο και του οργανισμού στον οποίο εργάζονται.
Τα ελληνικά ΜΜΕ αποτελούνται από ένα σύνθετο δίκτυο διαφορετικών επαγγελματιών και οργανισμών, τοπικών και εθνικών. Προκειμένου να συμβάλετε αποτελεσματικότερα στην έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση των θεμάτων ψυχικής υγείας και ασθένειας, είναι χρήσιμο να έχετε μια βασική κατανόηση των διαφορετικών ΜΜΕ και του τρόπου που
λειτουργούν. Η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει μια βασική περιγραφή της δομής των ελληνικών ΜΜΕ και απαντά σε μερικές
βασικές ερωτήσεις για το πώς τα ΜΜΕ λειτουργούν. Η ενότητα αυτή είναι χρήσιμη για τα άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή
χωρίς καθόλου εμπειρία συνεργασίας με τα ΜΜΕ.
2.3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ
Ο όρος «ΜΜΕ» είναι ένας πολύ γενικός όρος. Καλύπτει όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, η τηλεόραση και το Διαδίκτυο.
Παραδοσιακά τα ΜΜΕ χωρίζονται σε δύο ευρείες ομάδες: τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ - ραδιόφωνο και τηλεόραση, και τα έντυπα
ΜΜΕ- εφημερίδες και περιοδικά, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας. Μια πρόσφατη προσθήκη στο τοπίο των ΜΜΕ είναι το διαδίκτυο με τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στην πηγή μιας είδησης.
2.4. ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι όπου μεμονωμένα άτομα, οργανισμοί και φορείς ψυχικής υγείας μπορούν να συνερ-
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γασθούν με τα ΜΜΕ. Σε γενικές γραμμές, οι τρόποι συνεργασίας με τα ΜΜΕ μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες:
Προληπτικά: Μέσω της καλλιέργειας επαφών με δημοσιογράφους και στελέχη μέσων ενημέρωσης για την προβολή θεμάτων ψυχικής υγείας.
Απαντητικά: Μέσω της ανταπόκρισης σε πιθανά αιτήματα των μέσων ενημέρωσης για συμμετοχή σε θέματα / ρεπορτάζ / αφιερώματα ή μέσω της ανταπόκρισης ή παρέμβασης με αφορμή θέματα που έχουν ήδη δημοσιευθεί.
Η σωστή και δομημένη επάνω σε όρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επαγγελματικής ευσυνειδησίας και δεοντολογίας
συνεργασία με τα ΜΜΕ παρέχει την δυνατότητα και την ευκαιρία για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος μέσα από
την επιστημονικά έγκυρη και πολιτικά ορθή προβολή των θεμάτων ψυχικής υγείας και ασθένειας.
Η προσέγγιση των ΜΜΕ θα πρέπει να δομείται επάνω σε μία συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία απορρέει
από την αποσαφήνιση και την ιεράρχηση στόχων, την καταγραφή των μηνυμάτων που θα πρέπει να προωθηθούν καθώς και τις
αρχές της συνέπειας, της συνέχειας και της επαναληπτικότητας. Σε γενικές γραμμές, στρατηγική επικοινωνίας είναι ένα σύνθετο σύνολο από δράσεις που περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων, των target groups, του μηνύματος και των μέσων που
θα αξιοποιηθούν τόσο για την προώθηση του μηνύματος αυτού, όσο και την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο μιας εκστρατείας επικοινωνίας. Η στρατηγική επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ένα συνεκτικό σύνολο από ενέργειες και πρωτοβουλίες επικοινωνίας που εκτείνονται στο χρόνο με πρόγραμμα, ιεράρχηση και συνέπεια με στόχο την προώθηση συγκεκριμένου μηνύματος
σε συγκεκριμένο κοινό. Η στρατηγική επικοινωνίας θεμάτων σχετικών με την ψυχική υγεία έχει ως οργανικό και αναπόσπαστο
στοιχείο της την συνεργασία με τα Μέσα Ενημέρωσης. Μπορεί, ασφαλώς, μία μονάδα να αναπτύξει δράσεις επικοινωνίας στην
κοινότητα χωρίς την παρεμβολή των ΜΜΕ (π.χ. έκδοση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου), ωστόσο καμία στρατηγική επικοινωνίας δεν είναι βιώσιμη και αποτελεσματική σε βάθος χρόνου αν δεν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με γνώμονα την συνεργασία με τα ΜΜΕ. Υπάρχουν τέσσερα συγκεκριμένα στάδια στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας:
1. Προσδιορίστε το μήνυμά σας: Καθορίστε το μήνυμά σας, την κεντρική ιδέα του θέματος, του συνόλου από πληροφορίες
που θέλετε να μεταδώσετε. Προσέξτε ώστε το μήνυμα αυτό να είναι εύληπτο και ξεκάθαρο.
2. Καθορίστε τον στόχο σας: Τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε με το μήνυμά σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μήνυμα
αυτό θα πρέπει λογικά να έχει άμεσα ή έμμεσα στόχο την αλλαγή στάσης απέναντι στην ψυχική ασθένεια και την καταπολέμηση του στίγματος.
3. Καθορίστε το κοινό – στόχο: Σε ποιο ή σε ποια συγκεκριμένα τμήματα της κοινής γνώμης θέλετε να απευθύνετε το μήνυμά σας για να πετύχετε τον συγκεκριμένο στόχο σας.
4. Καθορίστε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε και τις συμμαχίες που θέλετε να πετύχετε: Θα πρέπει να επιλέξετε τα
μέσα με τα οποία θα κατευθύνετε το μήνυμα σε συγκεκριμένα τμήματα της κοινής γνώμης, καθώς και να διαμορφώσετε το
μήνυμά σας ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μέσου, αλλά και του κάθε τμήματος της κοινής γνώμης. Θα πρέπει παράλληλα να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις επικοινωνίας και συνεργασίες με τα ΜΜΕ, που θα επιλέξετε. Ασφαλώς, μέσα από δικές σας πρωτοβουλίες, αλλά και μέσα από την συνεργασία από τα ΜΜΕ θα πρέπει να σφυρηλατήσετε σχέσεις συνεργασίας με διαμορφωτές της κοινής γνώμης στην πόλη, στην περιοχή ή τη γειτονιά σας (π.χ. δασκάλους, κληρικούς, παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης).

3. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ (Amering, 2013)
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο καθένας να μπορεί να γίνεται περισσότερο ανθεκτικός στο στιγματισμό ώστε με αυτόν τον τρόπο
να ελαχιστοποιούνται τα αποτελέσματα του στιγματισμού. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο ατομικά όσο και συλλογικά μέσα από τρόπους ενδυνάμωσης της ψυχικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να διακριθεί μία στρατηγική αντιμετώπισης (coping) από μία στρατηγική ενδυνάμωσης. Η διαρκής αντιμετώπιση του στιγματισμού μπορεί να γίνει ιδι-
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αίτερα εξαντλητική. Αντίθετα η ενδυνάμωση μέσα από μία συστηματική διαδικασία (ατομική ή συλλογική) μπορεί να οδηγήσει
τον άνθρωπο να νιώσει ενεργό μέλος της κοινωνίας που ξεπερνά τα εμπόδια του στίγματος και νιώθει ενέργεια βασισμένος
στο δικό του βίωμα «αυτο-αποτελεσματικότητας» (self-efficacy) που στηρίζεται σε αυτά που ο ίδιος πετυχαίνει. Η Shih (2004)
ισχυρίζεται πως τα άτομα που αισθάνονται ότι ζουν μία ικανοποιητική ζωή είναι πιθανότερο να στηρίζονται στους μηχανισμούς
ενδυνάμωσής τους παρά σε αυτούς που αναπτύσσονται για να αντιμετωπίσει κάποιος ένα φαινόμενο όπως ο στιγματισμός.
Τα άτομα αυτά αισθάνονται ικανοποιημένα παρά την όποια στιγματιστική ιδιότητα φέρουν. Μπορεί κάποιος δηλαδή να νιώθει πετυχημένος ανεξάρτητα από το αν πάσχει και από ποια ασθένεια πάσχει. Η ίδια ερευνήτρια αναφέρει στη συνέχεια πως τα
άτομα που αποτελούν μέλη μίας ομάδας και μέσα σε αυτήν κατανοούν και μοιράζονται πώς λειτουργεί η στιγματιστική διαδικασία, ενδυναμώνονται μέσα από το «βίωμα του ανήκειν» και αναπτύσσουν κοινωνικές δραστηριότητες που μειώνουν σημαντικά το κοινωνικό στίγμα αλλά και το εσωτερικευμένο στίγμα.
Συνοπτικά κάποιες από τις διαδικασίες που ενδεχομένως ενισχύουν και ενδυναμώνουν το άτομο απέναντι στο στίγμα είναι
οι ακόλουθες:
Αναπλήρωση (compensation): Τα άτομα που βιώνουν το στιγματισμό, συχνά προσπαθούν σκληρά και αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν πολλούς τομείς της ζωής τους και ιδιαίτερα τον τομέα της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες αποδεικνύουν διαρκώς την κακή λειτουργία των στερεοτύπων, π.χ. κάποιος που πάσχει από κατάθλιψη,
αναπτύσσει έντονο χιούμορ και αυτοσαρκασμό.
Πολλαπλές ταυτότητες: Τα άτομα που έχουν πολλαπλές ταυτότητες μπορούν να προστατέψουν την προσωπική αίσθηση
ευεξίας μέσα από διαφορετικά κοινωνικά πεδία στα οποία δεν είναι στιγματισμένα. Για παράδειγμα, ένα άτομο που πάσχει από
κατάθλιψη, επίσης μπορεί να διατηρεί την ιδιότητα του αδελφού, του φίλου, του αθλητή, του θρησκευόμενου ή μη κ.λπ. Η ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου του ατόμου και η ενίσχυση των ταυτοτήτων που ένα άτομο διατηρεί, ενισχύει κατά συνέπεια την
ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται και τις συνέπειες του στιγματισμού.
Προσπαθούμε διαρκώς να αυξήσουμε την απόσταση που έχουμε ή πιστεύουμε πως έχουμε από τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε πώς δεν είναι μακριά μας καθώς 1 στους 4 συνανθρώπους μας βιώνει κάποιο ψυχικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Με τη συχνότητα που εμφανίζονται και το μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού που αφορούν, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και ο λόγος γι αυτά θα πρέπει να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητας κι όχι «στιγματιστική ταμπέλα». Όπως παρατηρεί η Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στη Βιέννη Michaela Amering (2013), ερωτήσεις του τύπου «Ακούς φωνές;» ή στην περίπτωση της κατάθλιψης «Κοιμάσαι μέχρι το απόγευμα;» ή «Δεν έχεις καθόλου
διάθεση;» δε θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι μίας αυστηρής ψυχιατρικής εξέτασης «για να μπει η διάγνωση» αλλά μέρη μίας
καθημερινής συνομιλίας στο bar της περιοχής. Αυτό θα δείξει ότι μειώνεται το στίγμα και ότι μπορούμε να δεχτούμε το ψυχικό
πρόβλημα σαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα μπορεί κάποιος να φέρει προσωρινά ή για μεγαλύτερο διάστημα. Μία ιδιότητα που
νοηματοδοτείται και αφορά τον άνθρωπο ευρύτερα σαν μία ακόμα προσωπική και μοναδική εμπειρία του.
Παραθέτουμε εν συνεχεία απόσπασμα από την ομιλία του Ron Coleman, ειδικού στην ψυχική υγεία αλλά και ψυχικά πάσχοντα που παρουσίασε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (2012):
«Το δικαίωμα στην ενδυνάμωση είναι θεμελιώδες. Δεν αφορά τους λίγους αλλά τον καθένα που εμπλέκεται στην ψυχική υγεία.
Πριν από μερικά χρόνια όταν η έννοια της ενδυνάμωσης ήταν «το μεγάλο νέο», έμπαινε στο πρόγραμμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ενταγμένο στο ωράριο. 9 το πρωί έμπαινες σε πρόγραμμα ενδυνάμωσης και έπαιρνες δύναμη και μετά στις 5 τέλος
η ενδυνάμωση για σήμερα! Η δύναμη δεν είναι κάτι που μπορείς να δώσεις αλλά κάτι που αποκτάς κι αυτό φαίνεται από την ίδια
την ιστορία. Ποιος έδωσε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες; Μήπως ήταν ο άντρας; Ποιος έδωσε το πολιτικά δικαιώματα στους
«μαύρους»; Μήπως οι «λευκοί»; Ήταν οι ίδιοι που το διεκδίκησαν και το κατέκτησαν ώστε αυτό να γίνει μετά νομοθεσία και κεκτημένο δικαίωμα. Άραγε εμείς δώσαμε το δικαίωμα στη σεξουαλικότητα και στην ομοφυλοφιλία; Όχι! Οι ίδιοι οι άνθρωποι που βιώνουν τη διαφορετικότητα και νιώθουν περήφανοι γι αυτό που είναι.
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Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη δική μας θεραπεία και βελτίωση, να μάθουμε από τη
δική μας εμπειρία που αφορά την ανάρρωσή μας. Δεν αναρρώνουν οι επαγγελματίες αλλά εμείς. Ο ρόλος των επαγγελματιών
είναι να μας βοηθούν στη δική μας ανάρρωση. Πάει πολύς καιρός που δίνουμε συμβουλές στους ανθρώπους στο τι να κάνουν
ενώ δεν τους ρωτάμε τι θέλουν να κάνουν. Δε χρειάζεται να ρωτάμε πώς νιώθουν αλλά τι θέλουν και τι νιώθουν οι ίδιοι πως
έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχει κανένα μοντέλο αρκετά επαρκές για να ακολουθήσει κάποιος στη διαδικασία της θεραπείας και ανάρρωσής του. Η ανάρρωση είναι μία δυναμική διαδικασία και αυτό το έμαθα από το γιο μου κι όχι από τους ειδικούς. Έπαιζε με παιχνίδια κατασκευών και για μια στιγμή δε μπορούσε να ταιριάξει το ένα τουβλάκι με το άλλο. Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι θα πρότειναν να αρχίσει να δοκιμάζει το ένα μετά το άλλο τα κομμάτια ώσπου να βρει αυτό που θα ταίριαζε. Ο γιος μου όμως καθώς δε
γνωρίζει κάτι από αναπτυξιακή ψυχολογία, πήρε ένα σφυρί και έσπασε το τουβλάκι σε κομμάτια για να χωρέσει. Μετά άρχισε να
κλαίει επειδή πλέον δεν είχε σχήμα το τουβλάκι για να ταιριάξει οπουδήποτε. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος με τα μοντέλα που
χρησιμοποιούμε ως ειδικοί λοιπόν. Προσπαθούμε να «ταιριάξουμε» τους ανθρώπους σε αυτά κι όταν δεν ταιριάζουν παίρνουμε κι εμείς το σφυρί μας και τους κάνουμε κομμάτια για να χωρέσουν. Ο στόχος μας δεν είναι αυτός, να ταιριάξουν δηλαδή στο
μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Αλλά να τους φέρουμε πίσω στη ζωή, να αρχίσουν να ζουν με έλεγχο της δικής τους ζωής, αυτό
είναι ουσιαστική ανάρρωση».

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Καταληκτικά παραθέτουμε μία καλή πρακτική στην αντιμετώπιση του στίγματος από τη δράση «Καραβάνι της Αλήθειας» που
οργανώνει συστηματικά ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Σερρών και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά
του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρων, 2012).
Η πανελλήνια δράση με τίτλο «το Καραβάνι της Αλήθειας: συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο» που χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος δράση του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ) Ν. Σερρών, αποσκοπεί στον αποστιγματισμό των ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω μιας σειράς από δομημένες ημερίδες και συναντήσεις, όπου οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αυτοεκπροσωπούνται και συνομιλούν με τους ακροατές σε βιωματική βάση
για θέματα που αφορούν και προβληματίζουν την κοινότητα.
Σε πλήρη συμφωνία με πρότερες ερευνητικές αποδείξεις, ο παράγοντας της εγγύτητας με λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποδεικνύεται θεμελιώδης για την επιτυχή αντιστροφή των στιγματιστικών στάσεων, σε αντίθεση με
την ελάσσονα επιρροή του λόγου των ειδικών στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Το εύρημα αυτό υπαγορεύει και αποδεικνύει την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του ρόλου των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στην προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από παρόμοιες του Καραβανιού δράσεις, αλλά και χαρίζει καρπούς με την ανάπτυξη ίδρυσης
τοπικών συλλόγων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Υπό το πρίσμα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή στο «Καραβάνι της Αλήθειας» έχει θετικές επιδράσεις τόσο στο επίπεδο της
αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και ενδυνάμωσης των ομιλητών, όσο και στην αποκατάσταση κοινωνικών δεξιοτήτων, ελκυόμενη
και από την αίσθηση της κοινωνικής αποδοχής. Το Καραβάνι της Αλήθειας έχει πραγματοποιήσει σταθμούς στις ακόλουθες περιοχές:
- Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Δράμα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη
- Κρήτη: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος
- Δυτική Ελλάδα - Κέρκυρα: Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Κέρκυρα
Ομιλητές ήταν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέλη Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία και μέλη ομάδων
Αυτοβοήθειας, εκπρόσωποι οικογενειών που κάποιο μέλος τους αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας
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Οι θεματικές των ομιλητών επιλέχθηκαν από τους ίδιους, χωρίς παρεμβάσεις στις εισηγήσεις τους, με περιεχόμενο που
είχε να κάνει με: το προσωπικό βίωμα του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που συνοδεύουν τις ψυχικές διαταραχές, την καθημερινή διαντίδραση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την κοινότητα, τους μύθους και τις αλήθειες για
τις ψυχικές διαταραχές, το ρόλο των ΜΜΕ στη δόμηση της κοινωνικής εικόνας του λήπτη, τις προσωπικές και κοινωνικές του
ανάγκες, τις δυσκολίες που η οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει, το ρόλο και τη σημασία της ψυχοεκπαίδευσης του λήπτη
και της οικογένειας, την πρόληψη των υποτροπών μέσω εξατομικευμένης και συνδυαστικής θεραπείας, τις καταστρεπτικές
συνέπειες του ασύλου, την πολυφαρμακία, το δικαίωμα των ληπτών για συμμετοχή στην επιλογή της θεραπείας, την έλλειψη
ίσων κοινωνικών και εργασιακών ευκαιριών, την ανάγκη για μεταρρύθμιση του ψυχιατρικού τοπίου, την ανάπτυξη ενός πιο
αποτελεσματικού συστήματος για την ψυχική υγεία, τη σημασία και αναγκαιότητα αυτό-εκπροσώπησης των ληπτών και την
αυτό-οργάνωσή τους σε ομάδες αυτό-βοήθειας κ.τ.λ.
Μπαίνοντας στη διαδικασία της αυτοεκπροσώπησης, οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τα προαναφερόμενα συναισθήματα μέσω της κατανόησης του δικού τους ζωτικού ρόλου στη διαδικασία της ανάρρωσης. Επίσης, αντιλαμβάνονται ότι η αξιοποίηση της προσωπικής τους εμπειρίας, μοιραζόμενη με την κοινότητα κάτω από
συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές συνθήκες, μπορεί να παρέχει μια ισχυρή βάση για την εξάλειψη του στίγματος και κατά συνέπεια, την εξάλειψη των αρνητικών συναισθημάτων που απορρέουν από αυτό.
Οι λήπτες συμμετέχουν ενεργά στην αντικατάσταση της αλλοιωμένης και προσβλητικής εικόνας που παράγουν συνήθως
τα ΜΜΕ για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα με την αληθινή εικόνα αυτών που είναι πια πασιφανές πως
δε διαφέρει από εκείνη των “υγιών” ατόμων.
Μέσω της αυτοεκπροσώπησης, τα αισθήματα της ανικανότητας και της αναπηρίας μοιάζουν να εξαλείφονται σημαντικά ενώ
ταυτόχρονα δημιουργείται το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισότητας.
Οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της αυτοεκπρόσωπησης τους γίνονται δέκτες της απαραίτητης κοινωνικής ανατροφοδότησης προκειμένου να εμπλουτίσουν ή να επανακτήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τίθενται ξανά ανάμεσα
στα ενεργά μέλη της κοινότητας.
Μέσω του άμεσου λόγου τους που βασίζεται στην προσωπική τους εμπειρία, έχουν –ίσως για πρώτη φορά- τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν ανοιχτά για τις περιπτώσεις κακομεταχείρισης τους, να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα τους
και να διεκδικήσουν ίσες κοινωνικές ευκαιρίες.
Μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ακροατών και της αξιολόγησης της δράσης από τους τελευταίους επιβεβαιώνεται η
αναγκαιότητα συνέχισης της δράσης του Καραβανιού και υλοποίησης παρόμοιων ενεργειών, προκειμένου να επιτευχθεί παροχή σωστής ενημέρωσης, κινητοποίηση της κοινότητας, συσπείρωση των οικογενειών και εγκαθίδρυση τοπικών συλλόγων
για την ψυχική υγεία.
Οι συμμετέχοντες-ακροατές της δράσης, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους διαστρωμάτωση (ειδικοί vs μη ειδικοί), εκτίμησαν ότι οι εισηγήσεις των ληπτών είχαν μεγαλύτερη ισχύ πειθούς, προβληματισμού και εκδήλωσης συναισθημάτων, σε
σύγκριση με τις εισηγήσεις των ειδικών στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων αλλά και η συμπεριφορά των ληπτών αποτελεί βάση in vivo σύγκρισης ανάμεσα στις στιγματιστικές αντιλήψεις και τους μύθους για τις ψυχικές διαταραχές που οι πλειοψηφία των ατόμων διατηρεί (επικινδυνότητα ληπτών, μεταδοτικότητα ψυχικών διαταραχών, ευθύνη της οικογένειας για την ανάπτυξη των συμπτωμάτων, ανικανότητα
ληπτών για παραγωγή λογικής σκέψης και δράσης, μη θεραπεία ψυχικών διαταραχών κ.τ.λ.) και των πραγματικών διαστάσεων μιας ψυχικής διαταραχής.
Η αντιλαμβανόμενη μείωση της κοινωνικής απόστασης και η κοινωνική αποδοχή προσφέρει θετική ανατροφοδότηση για
την ανάπτυξη μιας θετικότερης εικόνας για τον Εαυτό από τους λήπτες και πρόληψη των υποτροπών, αμφότερα οδηγώντας
στην κοινωνική αποκατάσταση.
Η κοινωνική αποδοχή, η υποστήριξη, ο προσωπικός θαυμασμός και η άρση των στερεοτύπων συνδέεται ισχυρά με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ψυχοεκπαίδευση της κοινότητας ακόμη και πριν από την
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ενεργό συμμετοχή της σε δράσεις-ομιλίες ληπτών, όπου οι τελευταίοι αυτό-εκπροσωπούνται, ώστε να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη θετική επιρροή των εισηγήσεων των ληπτών, αλλά και μεγαλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών τους για ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
Το Καραβάνι της Αλήθειας κινητοποίησε οικογένειες και λήπτες, ενώ ενέπνευσε την εγκαθίδρυση τοπικών συλλόγων οικογενειών και ομάδων ληπτών στις πόλεις υποδοχής του.
O μακροπρόθεσμος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας συντονισμένων από λήπτες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, η ειλικρινής συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και τα ΜΜΕ, η κατάθεση των ψυχιατρικών εμπειριών, ώστε να
ενισχυθεί η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ληπτών και να ενταθούν οι προσπάθειες διεκδίκησης δικαιωμάτων τους, η
αποτελεσματική αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και η άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων, καθώς και η παροχή
έγκυρης πληροφόρησης στην κοινότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
2. ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι παρακάτω ασκήσεις μπορούν να γίνουν μεμονωμένα ή και συνολικά. Μπορείτε να δοκιμάστε να τις κάνετε σε
κάποια ή κάποιες συναντήσεις της ομάδας αυτοβοήθειας: Εκθέστε τη λογική και τους στόχους των ασκήσεων στα
μέλη της ομάδας και εφόσον συμφωνούν, κάντε τις ασκήσεις εφαρμόζοντας τις οδηγίες.
Στόχοι (συνολικού εργαστηρίου):
- Εύρεση των πιθανών πηγών του στίγματος
- Βελτίωση των ικανοτήτων αντιμετώπισης του στίγματος
Αποτελέσματα:
- Ανακάλυψη των στιγματισμένων εμπειριών που αφορούν σε χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
- Απελευθέρωση των αρνητικών συναισθημάτων
- Καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που παράγουν τα στερεότυπα
- Απόκτηση επίγνωσης κοινών εμπειριών
- Αλλαγή των κατηγοριών της αυτό-αποδοχής
- Απόκτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης του αυτό-στιγματισμού
- Απόκτηση θετικών συναισθημάτων και ικανοποίησης ότι έχουν αντεπεξέλθει
Απαιτούμενα υλικά:
- Μολύβια και κόλλες χαρτί
- Πίνακας
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Άσκηση 1: Στερεότυπα που αφορούν άτομα με ψυχική ασθένεια
Στόχος: Ο εντοπισμός των πιο κοινών βιωμένων στερεοτύπων που σχετίζονται με την ψυχική ασθένεια
Μέθοδος: Ατομική εργασία και ομαδική συζήτηση
Χρόνος: 20 λεπτά
Διαδικασία:
Ι. Οδηγία: “Σε 5 λεπτά, γράψτε όλα τα πιθανά στερεότυπα που συναντούν οι λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Καθένας
γράφει πως σχετίζεται ο ίδιος με αυτό”.
ΙΙ. Για τα επόμενα 5 λεπτά συνθέτουμε – γράφουμε στον πίνακα όλες τις ιδέες.
ΙΙΙ. Τέλος, 10 λεπτά ομαδική συζήτηση που συντονίζεται από τους εκπαιδευτές. Ενδεικτικές ερωτήσεις:
- Πώς οι άνθρωποι μπορούν να με δεχτούν σαν χρήστη;
- Πώς είναι η εμπειρία μου όταν είναι στιγματισμένη;
- Ποιος στιγματίζει; (οι φίλοι και η οικογένεια μου ή οι άγνωστοι;)
- Οι αντιδράσεις των ανθρώπων σε κάτι άγνωστο;
- Είναι τα στερεότυπα σε γενικές γραμμές αληθινά;
Αποτέλεσμα: Αναγνώριση των πιο κοινών στερεοτύπων που αφορούν σε άτομα με ψυχική ασθένεια – το περιεχόμενο των
στερεοτύπων, η απελευθέρωση των αρνητικών συναισθημάτων, καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών των στερεοτύπων,
εύρεση κοινών εμπειριών.

Άσκηση 2: Επαναπροσδιορισμός της εικόνας του εαυτού.
Στόχος: Επαναπροσδιορισμός της εικόνας του εαυτού, αναγνώριση αρετών που δεν σχετίζονται με τη ψυχική ασθένεια,
καθώς και άλλων κατηγοριών αυτό-αντίληψης.
Μέθοδος: Σύντομη ατομική εργασία και ομαδική συζήτηση
Χρόνος: 20 λεπτά
Διαδικασία:
Ι. Οδηγία: “Σε 5 λεπτά γράψτε:
- 5 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο κάποιου κοινού στερεότυπου
- 5 κατηγορίες – ρόλους που πιστεύετε ότι σας αφορούν – χαρακτηρίζουν πέρα από «λήπτες», για π.χ «μητέρα», «φίλαθλος», «ψαράς», «φίλος», «νοσηλεύτρια»”.
ΙΙ. Στα επόμενα 5 λεπτά διαβάζει καθένας αυτά που έχει γράψει στην υπόλοιπη ομάδα.
ΙΙΙ. Τέλος, 10 λεπτά ομαδική συζήτηση στην οποία προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερώτηση: «Ποια είναι η διαφορά της
εικόνας που έχετε εσείς για τον εαυτό σας και της εικόνας που δημιουργείται από τους άλλους για εσάς;»
Αποτέλεσμα: Κοινές εμπειρίες με την υπόλοιπη ομάδα, αλλάζοντας την κατηγορία η οποία
πιστεύουν ότι τους χαρακτηρίζει, νέοι τρόποι αντιμετώπισης του εσωτερικευμένου στίγματος.
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Άσκηση 3: Βιώνοντάς την διάκριση στο φιλικό περιβάλλον.
Στόχος: Να βιωθεί η διάκριση σε ασφαλές περιβάλλον (ισότιμη υποστήριξη, κοινά βιώματα) και ανάπλαση τις προηγούμενης
εμπειρίας.
Μέθοδος: Σύντομη άσκηση με τη χρήση του χώρου και ομαδική συζήτηση.
Χρόνος: 20 λεπτά
Διαδικασία:
Ι. Χωρισμός της ομάδας σε δύο υποομάδες και οδηγίες:
Οδηγία στην υποομάδα Α: “Παρακαλώ, μη δώσετε καμία προσοχή στους ανθρώπους που θα έρθουν μέσα. Αγνοήστε τους”.
Οδηγία στην υποομάδα Β: “Αφού μπείτε στο δωμάτιο προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με τους
άλλους. Μπορείτε να τους μιλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας: για παράδειγμα χαμογελάστε στον άλλο, προσπαθήστε να κάνετε χειραψία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους με όποιο τρόπο θέλετε”.
Η υποομάδα Α στέκεται ή περπατάει στο χώρο αγνοώντας τους συμμετέχοντες της υποομάδας Β. Η υποομάδα Β έρχεται στο
δωμάτιο, βιώνοντάς το ότι οι άλλοι τους αγνοούν.(συνολικός χρόνος 5 λεπτά)
ΙΙ. Για τα επόμενα 15 λεπτά, γίνεται ομαδική συζήτηση. Θέματα για τη συζήτηση :
- Πώς νιώθω τώρα;
- Πώς ένιωθα όταν με αγνοούσαν ή όταν αγνοούσα;
- Τι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου;
- Έ βιώσει άλλους τρόπους διάκρισης;
Αποτέλεσμα: Επίγνωση της κοινής εμπειρίας.

Άσκηση 4: Αντιμετωπίζοντας τη διάκριση.
Στόχος: Να βιωθεί η προσωπική ικανότητα αντιμετώπισης της διάκρισης.
Μέθοδος: Σύντομη άσκηση με τη χρήση του χώρου και ομαδική συζήτηση.
Χρόνος: 25 λεπτά
Διαδικασία:
Ι. 5 λεπτά – έμπνευση (brainstorming): Όλοι σκέφτονται πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του στίγματος. Όλες οι πιθανές
αντιδράσεις καταγράφονται σε έναν πίνακα και λαμβάνονται υπόψη.
ΙΙ. 5 λεπτά – η ομάδα χωρίζεται και πάλι στα δύο: Οι μισοί (αυτή τη φορά η προηγούμενη υποομάδα Α γίνεται υποομάδα Β)
στέκονται ή περπατάνε στον χώρο. Οι υπόλοιποι (αυτή τη φορά η προηγούμενη υποομάδα Β γίνεται υποομάδα Α) μπαίνει
στο δωμάτιο. Οι δύο υποομάδες λαμβάνουν ξεχωριστά τις οδηγίες τους από τους δύο εκπαιδευτές/συντονιστές.
Οδηγία στην υποομάδα Α: “Αφού μπείτε στο δωμάτιο προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με τους άλλους. Μπορείτε να τους
μιλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας: για παράδειγμα χαμογελάστε στον άλλο, προσπαθήστε
να κάνετε χειραψία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους με όποιο τρόπο θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες
από τις αντιδράσεις που είναι γραμμένες στον πίνακα”.
Οδηγία στην υποομάδα Β: “Παρακαλώ, προσπαθήστε να είστε φιλικοί και να έρθετε σε επαφή με οποιονδήποτε σας πλησιάσει. Προσπαθήστε να «καταλάβετε» τις προσδοκίες του (τι περιμένει από εσάς) και να τις εκπληρώσετε. Φανταστείτε ότι
είστε σαν καθρέφτης”.
ΙΙΙ. Για τα επόμενα 15 λεπτά, γίνεται ομαδική συζήτηση. Θέματα για τη συζήτηση:
- Πώς αισθάνομαι τώρα;
- Ποιες ήταν οι προσδοκίες μου;
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- Πώς αισθάνθηκα ερχόμενος σε επαφή με τους άλλους;
- Χρησιμοποίησε κανείς τις ιδέες που υπήρχαν στον πίνακα;
- Αν ναι, πώς λειτούργησε;
Αποτέλεσμα: Θετικά συναισθήματα και ικανοποίηση για το ότι τα κατάφεραν. Συνειδητοποίηση της διαφοράς μεταξύ του
στιγματισμού και των προσδοκιών αυτών που στιγματίζονται, θετική εμπειρία του να είσαι μέλος μιας ομάδας.
Επιπρόσθετες οδηγίες για τους εκπαιδευτές: Είναι πιθανόν τα άτομα που περιμένουν ότι θα βιώσουν διάκριση να προσπαθήσουν να την αποφύγουν, ακόμα και αν δεν έχει ήδη εμφανιστεί. Είναι καλό να δοθεί προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Αν συμβεί, ρωτήστε τους συμμετέχοντες που βρίσκονται στην άλλη υποομάδα πως αισθάνθηκαν και τι σκέφτηκαν.
Aξιολόγηση της εκπαίδευσης:
Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, προτείνετε στα μέλη να κάνουν αυτοί τις ερωτήσεις και να δώσουν μια ανατροφοδότηση
για το πώς τους φάνηκε η εμπειρία των βιωματικών αυτών ασκήσεων.
Χρόνος: 5 λεπτά

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
- Στίγμα και ψυχική ασθένεια (IWK Health Centre and the Mental Health Commission of Canada MHCC)
https://www.youtube.com/watch?v=LTIZ_aizzyk
- Ένα βίντεο για τις «ετικέτες» και την διαφορά ανάμεσα στις προκαταλήψεις και την πραγματικότητα (The Gestalt Project:
Stop the Stigma (Mental Health Video KCM) https://www.youtube.com/watch?v=QficvVNIxTI
- Μια εισήγηση για το στίγμα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CAMILLE https://vimeo.com/75944624
- Προσωπική μαρτυρία έφηβης: https://www.youtube.com/watch?v=YEacp1aHq0U
- “Γιατί χρειάζεται να εξασκήσουμε τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας”. Ομιλία του Guy Winch στο
TEDxLinnaeusUniversity (2014). http://www.ted.com/talks/guy_winch_the_case_for_emotional_hygiene#t-8905
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Η κατάθλιψη οδηγεί συχνά τα άτομα στην απομόνωση, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του
ατόμου και διασπά τους κοινωνικούς δεσμούς. Επηρεάζονται ομάδες ατόμων που ζουν τόσο σε αστικές όσο και απομακρυσμένες περιοχές.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. τονίζουν τη σημασία δράσεων για την ενδυνάμωση των ληπτών και την αυτοβοήθεια.
Κατά συνέπεια, το έργο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που
πάσχουν από κατάθλιψη και στην εκπαίδευση ομάδων ληπτών στην οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας.
Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009- 2014 «ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η δράση στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα μοντέλο υποστήριξης για την κατάθλιψη με την ενεργή
και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων που πάσχουν.
Βασικός σκοπός είναι η εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα κατάθλιψης στην οργάνωση ομάδων
αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας,
της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης (ΜΑΖΙ) και του Ψυχιατρικού Κέντρου Salten (Νορβηγία) το πρόγραμμα έχει ως στόχους την:
• Εκπαίδευση 30 επαγγελματιών ως εκπαιδευτές συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας
• Εκπαίδευση 100 ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη ως συντονιστές ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
• Παροχή θεραπευτικής υποστήριξης σε 120 άτομα με προβλήματα κατάθλιψης
• Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και ενημέρωσης ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας σε θέματα υποστήριξης ενάντια στην κατάθλιψη
• Δημιουργία σημείων δημόσιας πληροφόρησης και υποστήριξης για τη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας
• Ενίσχυση της έννοιας της ενδυνάμωσης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και της
συμμετοχής τους στην οργάνωση και παροχή βοήθειας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη
στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης
σε αστικές και νησιωτικές περιοχές

