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ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ 

«ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ» 

 

υνολικός Απολογισμός

 

τις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα η διήμερη 
συνάντηση για την ενδυνάμωση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες με τίτλο 
«Από τους χρήστες για τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Η εκδήλωση 
υποστηρίχθηκε από το Mental Health Europe και ήταν στην φετινή ατζέντα του 
οργανισμού σε μια σειρά δύο σεμιναρίων ενδυνάμωσης, από τα οποία το πρώτο 
φιλοξενήθηκε στη Γαλλία και το δεύτερο στη χώρα μας.  

Σο σεμινάριο διοργανώθηκε από χρήστες των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας κι 
απευθυνόταν επίσης, σε χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εργαζόμενους στους 
Κοι..Π.Ε., σε άτομα με αντίστοιχα προβλήματα, που επιθυμούν να  συμμετέχουν 
ενεργά στις υπηρεσίες που λαμβάνουν, να έχουν λόγο στη φροντίδα τους και στη 
ζωή τους, να διεκδικούν εκπαίδευση, απασχόληση και εργασία.  

ε αυτό το διήμερο αντάμωμα στην Άμφισσα συνέβαλαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν  
με όποια ιδιότητα και ρόλο είχε ο καθένας. Με τη συμβολή όλων η εκδήλωση 
αποτέλεσε ένα χώρο ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας υποστήριξης, ένα πλαίσιο 
διαμόρφωσης προτάσεων και διεκδίκησης της ζωής που επιθυμεί ο καθένας να έχει.  

Οι προτάσεις μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων στην κοινότητα, στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, στην απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση και 
επιχειρηματικότητα ήταν πολύ σημαντικές και χρήσιμες για τη συνέχεια στην 
προσπάθεια.  

υμμετείχαν συνολικά 78 άτομα εκ των οποίων τα 45 ήταν χρήστες των υπηρεσιών 
και 33 ήταν επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οι δυο ομάδες δούλεψαν ξεχωριστά και 
συναντήθηκαν και πάλι στην ολομέλεια της δεύτερης ημέρας για την παρουσίαση 
των διεργασιών και τη σύνοψη. 

 

ΣΟΦΟ: η συμβολή στην ενδυνάμωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
στην Ελλάδα, στην ενεργητική συμμετοχή τους στις υπηρεσίες που λαμβάνουν και 
επιθυμούν να λαμβάνουν, στην υποστήριξη των κινημάτων τους. Σο σεμινάριο ήταν 
ένας χώρος και χρόνος συνάντησης, κινητοποίησης, γνωριμιών και επικοινωνίας 
χωρίς τη συνεχή παρουσία φροντιστών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
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ΔΟΜΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ: 

Κάθε μια από τις δυο ημέρες είχε 2 θεματικές ενότητες προς συζήτηση και διεργασία 
και μια ολομέλεια στο τέλος της ημέρας για την παρουσίαση της δουλειάς των 
ομάδων. 

 Joining 

Γνωριμία μεταξύ μας, λίγα λόγια για τον στόχο της συνάντησής μας δίνοντας το 
στίγμα με εκπρόσωπο και από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και από 
τους χρήστες των υπηρεσιών (εκπρόσωπος της Π.Ο.Κοι..Π.Ε., της Ε.Κ.Χ.&Χ.Τ. και 
η Κ. Μυλωνοπούλου που αναφέρθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου και τη φιλοσοφία 
του ΜΗΕ σχετικά με αυτό). 

 

 ύνδεση των χρηστών πριν την διεργασία των ομάδων 

την έναρξη της διεργασίας δόθηκε χρόνος για την πραγματοποίηση βιωματικού 
γνωριμίας «Η ιστορία του ονόματός μου». Οι ομάδες είχαν ήδη σχηματιστεί 
αυθόρμητα και οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε 7 τραπέζια και οι περισσότεροι 
γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ο συντονιστής ζήτησε από τους συμμετέχοντες να 
ανακατευτούν στον χώρο και να κάτσουν με κάποιον που δεν γνωρίζουν ή 
γνωρίζουν ελάχιστα. Οι συμμετέχοντες λένε το όνομά τους και αν ξέρουν τι σημαίνει, 
αν τους αρέσει, αν προτιμούν να έχουν κάποιο άλλο με σκοπό να γνωριστούν μεταξύ 
τους, δουλεύοντας σε δυάδες. υνεχίζοντας τον βιωματικό τρόπο, συζήτησαν μεταξύ 
τους γιατί είναι εδώ και τι τους διακίνησε να έρθουν. Σο βιωματικό διήρκεσε 15 
λεπτά.  

 

 Φωρισμός των συμμετεχόντων σε 7 ομάδες  

Οι χρήστες χωρίστηκαν σε 7 ομάδες ισάριθμες και ανάμεικτες ως προς τον φορέα που 
λαμβάνουν υπηρεσίες ή εργάζονται και την περιοχή. Τπήρχαν ομάδες που 
απαρτίστηκαν μόνο από συμμετέχοντες που φιλοξενούνται σε μονάδες 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (στο εξής Μ.Χ.Α.) (2). Μία ομάδα απαρτίστηκε από 
συμμετέχοντες εργαζόμενους σε Κοι..Π.Ε. και μέλη που  φιλοξενούνται σε Μ.Χ.Α.. 
Σρεις ομάδες ήταν ανάμικτες με συμμετέχοντες που λαμβάνουν υπηρεσίες από 
Κινητή Μονάδα και συμμετέχουν σε ομάδα αυτοβοήθειας με συντονιστή ψυχικής 
υγείας, φιλοξενούμενοι σε Μ.Χ.Α , μέλη σωματείων αυτοεκπροσώπησης.  

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικό χώρο με 
συντονίστρια την Αθηνά Υραγκούλη. Η ομάδα των επαγγελματιών απαρτίστηκε 
από εργαζόμενους σε Κοι..Π.Ε., εργαζόμενους σε Μ.Χ.Α., μέλη .Ο.Χ.Τ., 
εργαζόμενους σε φορείς ψυχικής υγείας.  Σην δεύτερη ημέρα οι ομάδες των χρηστών 
υπηρεσιών έγιναν 6 καθότι κάποια άτομα απουσίασαν και ενώθηκαν 2 ομάδες σε 
μια. 
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 Δομή δουλειάς μέσα στις ομάδες αυτές 

Ίδια κεντρικά θέματα, έτσι ώστε να εξαχθούν στοιχεία που θα μπορούν να συντεθούν 
και να συγκριθούν. Παρουσία 1 επαγγελματία ψ.υ. (Αγγ. Γιαντσελίδου, Ι. Καλλία, Γ. 
Κούκου) στο χώρο για βασικές οδηγίες και διευκρινήσεις, καθώς και ορισμό χρόνου, 
ενίσχυση και παρότρυνση. 

Ορισμός εκπροσώπου από την κάθε ομάδα για παρουσίαση της διεργασίας της 
ομάδας και του αποτελέσματος αυτής στην ολομέλεια. 

 

 Θεματικές Ενότητες 

4 Θεματικές Ενότητες – 2 ανά ημέρα σεμιναρίου 

το τέλος της κάθε ημέρας σεμιναρίου οι εκπρόσωποι που έχουν οριστεί 
παρουσιάζουν όσα μοιράστηκαν στις ομάδες τους στην Ολομέλεια. Σην πρώτη 
μέρα μόνοι τους οι χρήστες των υπηρεσιών ψ.υ., ενώ την δεύτερη ημέρα 
προστίθεται και η ομάδα των επαγγελματιών ψ.υ., μόνο στην Ολομέλεια. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δουλειά των ομάδων όπως ακριβώς καταγράφηκε 
από τα ίδια τα μέλη τους: 

Θεματική Α: «Δουλεύοντας στον Κοινωνικό υνεταιρισμό ή στην ανοιχτή αγορά»  

Δουλεύτηκαν ομαδικά τα παρακάτω ερωτήματα: 

Σι σημαίνει εργασία για εμένα; 

Μοιράζομαι την εμπειρία μου δουλεύοντας στο ΚοιΠΕ ή στην ανοιχτή αγορά στην 
ομάδα. 

Σι Δυσκολίες αντιμετώπισα; 

Γράφω το όνομά μου ζωγραφίζοντας σε ένα γράμμα το επάγγελμα που θέλω να 
κάνω. 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Οραματιστές  

(Τασούλα, Χριστιάνα, Γιάννης, Νίκος, Μάγδα) 

Η εργασία στον Κοι..Π.Ε. σημαίνει: απασχόληση, επικοινωνία, εκτόνωση, 
γνωριμίες, συναδελφικότητα, ευκαιρίες, ενίσχυση. 

Οι δυσκολίες υπάρχουν παντού εσωτερικά και εξωτερικά. Γίνεται προσπάθεια για 
διαχείριση των εμποδίων. 

Μπορεί η οικογένεια και το περιβάλλον να βοηθούν, αλλά το κυριότερο είναι να 
υπάρχει εργασία γιατί δίνει σκοπό στη ζωή, κινητοποιεί, αποφεύγεται η καθήλωση 
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στο σπίτι, μπορεί να κουράζεσαι αλλά μένει η ικανοποίηση ότι η μέρα πήγε καλά και 
ότι παράχθηκε κάτι υπήρχε στόχος. 

Η ζωγραφιά της ομάδας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Πήγασος  

(Νίκος, Μάκης, Στεφανία, Άννα, Γιώργος, Έφη) 

 Η ομάδα δήλωσε ότι το να εργάζεσαι  

 ενδυναμώνει την οικογένεια (χρηματικά),  

 την ανεξαρτησία του ατόμου,  

 την βοήθεια του εαυτού και των άλλων, 
ενώ παράλληλα  

 παρέχει ηθική ικανοποίηση. 

Σις δυσκολίες ως προς το εργασιακό 
κομμάτι τις εντόπισαν στην απόδοση και 
τόνισαν τη σημασία της πλαισίωσης από 
μια ομάδα η οποία βοηθάει στην ένωση και 
την ενδυνάμωση κάθε μέλους ξεχωριστά 
και αυτό έχει αποτέλεσμα. 

Η ζωγραφιά της ομάδας: 
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ΟΜΑΔΑ Γ: Χυχικοί Επαναστάτες 

(Άντζυ, Μαρία, Στράτος, Έκτορας, Έφη, Χριστίνα, Λαμπρινή) 

«Για εμάς η εργασία σημαίνει υγεία, κοινωνικοποίηση, δημιουργία, εκπλήρωση στόχων, 
αποδοχή, ικανοποίηση» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της ομάδας. Και 
συμπληρώνονται έννοιες όπως προσφορά στο σύνολο, επικοινωνία, παροχή βοήθειας, 
σταθερότητα, κατάρτιση.» 

Ο Κοι..Π.Ε. βοηθάει και στηρίζει στο εργασιακό κομμάτι.  

υγκεκριμένα παρέχει: 

1. προστασία για τους λήπτες ψυχικής υγείας 

2. σταθερή καθημερινή απασχόληση 

3. σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση στο τομέα εργασίας 

Όμως αξιολογείται ως αρνητικό ότι έχει συγκεκριμένη γκάμα επιλογής στην 
απασχόληση. 

Από την άλλη, στο πλαίσιο της ανοιχτής αγοράς μπορεί κάποιος να διεκδικήσει 
εργασία με μεγαλύτερη αμοιβή και να επιλέξει τον τομέα της εργασίας που θέλει να 
απασχοληθεί. 

Η δυσκολίες εντοπίζονται στην προσαρμογή στην καθημερινότητα της εργασίας και 
την αντιμετώπιση του στίγματος, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά «Να ξεπεράσουμε 
το φόβο της απόρριψης».  

Η ζωγραφιά της ομάδας:  
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ΟΜΑΔΑ Δ: Πυγμή 

(Γιώτα, Νίκος, Νικολέτα, Χρύσα, Μαίρη) 

Εργασία σημαίνει πρόγραμμα, διάλογος, επικοινωνία, αλλά και άγχος και στρες ως 
προς την προσφορά και την αποδοτικότητα. 

Η ζωγραφιά της ομάδας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: Καλή παρέα, δεύτερη οικογένεια 

(Μυρτώ, Χριστιάνα, Χριστίνα, Αρίφ, Βαρβάρα, Άννα) 

Δεν ανέφεραν άλλα, παρουσιάστηκε μόνο η ζωγραφιά από τον εκπρόσωπο της 
ομάδας. 

Η ζωγραφιά της ομάδας: 
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ΟΜΑΔΑ Σ: Υευγάτοι 

(Δημήτρης, Παναγιώτης, Ξανθή, Έφη, Λεονάρδος, Εύη) 

«Είναι πολύ σημαντικό να εργάζεσαι, αν και κάποιες στιγμές δεν έχεις διάθεση για εργασία» 

Η εργασία σου δίνει χαρά, αίσθηση ταυτότητας, δεξιότητες, αποτελεί βοήθεια για την 
οικογένεια. 

Τπάρχουν όμως δυσκολίες στις σχέσεις με συναδέλφους, στο άγχος, στο κλείσιμο 
στον εαυτό. Τπάρχει ο κίνδυνος απώλειας εργασίας μετά ή κατά τη διάρκεια μιας 
υποτροπής. 

Προτάσεις ομάδας: 

 Παραχώρηση άδειας από τον εργοδότη μετά από υποτροπή 

 ε περίπτωση απώλειας της εργασίας να μπορεί το άτομο με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες να πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως του χρόνου εργασίας 

 Η διάγνωση καταθλιπτικής διαταραχής να λαμβάνει 67% 

 Αύξηση του επιδόματος Πρόνοιας και των συντάξεων 

 Να καταργηθεί η συμμετοχή στα φάρμακα 

 Να καθιερωθεί η ψυχιατρική διαθήκη και στην Ελλάδα 

Η ζωγραφιά της ομάδας: 
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ΟΜΑΔΑ Ζ: Η θάλασσα 

(Θεωνάς, Λούης, Θωμάς, Θοδωρής, Δημήτρης) 

«, τι μου αρέσει το καλλιεργώ» 

Η εργασία σημαίνει υπευθυνότητα και ικανοποίηση. 

Εμπεριέχει το άγχος της επίδοσης «Αν τα κάνω όλα σωστά για να μην έχω παρατηρήσεις». 

Η ζωγραφιά της ομάδας: 
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Θεματική ενότητα Β: «Εκπαιδεύοντας τις οικογένειες στην διαδικασία της 
ενδυνάμωσης» 

Δουλεύτηκαν ομαδικά τα παρακάτω ερωτήματα: 

Σι σημαίνει ενδυνάμωση; 

Μοιράζομαι μια εμπειρία ενδυνάμωσης 

Γράφω ένα γράμμα στην οικογένειά μου με όσα θέλω να μοιραστώ μαζί τους για την 
ενδυνάμωσή μου. 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Οραματιστές 

Η συγκεκριμένη ομάδα δεν κατέγραψε κάτι καθότι δήλωσαν στη συντονίστρια πως 
δεν έχουν οικογένεια (την έχουν χάσει, ή δεν τους υποστήριξε ποτέ) και είναι ένα 
κομμάτι που τους αποδυναμώνει και δεν θέλουν να το αγγίξουν. Ψστόσο στην 
ολομέλεια ένα μέλος της ομάδας η Φριστιάνα θέλησε να καταγράψει το δικό της 
γράμμα προς τους γονείς που δεν την στήριξαν και δεν την ήθελαν από μικρή. Ση 
μεγάλωσε η θεία της και μέσα από το γράμμα τους έδωσε το μήνυμα πως συνεχίζει 
μόνη της και μπορεί και βασίζεται σε δικές της δυνάμεις. 

«Δεν με θέλατε από τότε που γεννήθηκα, δεν είχα τους γονείς μου που ήθελα, αλλά είχα μια 
θεία που με αγάπησε και με μεγάλωσε. Θέλω να ξέρετε όμως πως στα 39 χρόνια τελείωσα το 
Γυμνάσιο νυχτερινό, τώρα 41 πάω Λύκειο και συνεχίζω.» 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Πήγασος 

«Για εμάς είναι οικογένεια η ΕΚΨ, αλλά είναι και η βιολογική οικογένεια» 

Ο Πήγασος στέλνει γράμμα προς την οικογένεια την εταιρία  

«Είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που γίνεται στον Κ.οι.Σ.Π.Ε. και το χωράφι που μας 
κάνει ανεξάρτητους και μας βοηθά με αυτά τα χρήματα. Να σας βοηθάμε και να βοηθάμε τους 
εαυτούς μας. Και χαιρόμαστε που ανταλλάξαμε 
ιδέες πάνω στην δουλειά και λάβαμε και την 
ηθική ικανοποίηση.   

Με αγάπη η ομάδα Πήγασος, Στεφανία, Έφη, 
Άννα, Μάκης, Γιώργος, Νίκος» 
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ΟΜΑΔΑ Γ: Χυχικοί Επαναστάτες 

Ενδυνάμωση γι’ αυτή την ομάδα σημαίνει υποστήριξη από την οικογένεια, το φιλικό 
περιβάλλον ή το χώρο εργασίας, συναναστροφή με τον κοινωνικό περίγυρο, πίστη 
στη θρησκεία, γυμναστική και μουσική. 

Η ενδυνάμωση πηγάζει από την οικογένεια, τους λίγους φίλους που έμειναν πιστοί 
μετά τη διάγνωση της ασθένειας, τους Κοι..Π.Ε. στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά 
και από τη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα (σε Κέντρα Ημέρας, σε προγράμματα 
κρατικά κα.) γιατί ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους. 

Καταθέτοντας μια εμπειρία ενδυνάμωσης: 

«Ενδυναμωνόμαστε από την στήριξη όλων των παραπάνω στην καθημερινότητα. Πατέρας και 
μητέρα μας στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας, καθώς και αδέρφια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. 
μας στηρίζουν στο επαγγελματικό κομμάτι, καθώς η συμμετοχή μας στα κοινωνικά δρώμενα 
(σε Κέντρα Ημέρας, σε προγράμματα κρατικά κα.) μας κρατάνε δημιουργικούς. Οι λίγοι φίλοι, 
οι οποίοι μας έμειναν πιστοί μετά τη διάγνωση της ασθένειάς μας, μας βοηθούν στην πορεία 
μας, καθώς οι προσευχές μας στο Θεό συμπληρώνουν την ψυχική μας δύναμη. Γυμνάζοντας το 
σώμα μας και ακούγοντας μουσική ή και παίζοντας μουσική, καλλιεργούμε τον ψυχικό μας 
κόσμο.» 

Σο γράμμα προς την οικογένεια συντάχθηκε από όλη την ομάδα μαζί και είχε το 
μήνυμα της ευγνωμοσύνης προς αυτή για την υπομονή, την αποδοχή, την 
κατανόηση, την αγάπη. «Μας έδωσε φτερά να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια» ανέφεραν 
χαρακτηριστικά. 

Σο γράμμα που έγραψε η ομάδα:  

«Αγαπημένοι μου γονείς, αδέλφια, παιδιά, σύζυγε, 

Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, και επιμονή που δείξατε στις δύσκολες στιγμές μου, για την 

κατανόηση και αποδοχή των καταστάσεων που μας δημιούργησε η ασθένεια μου. Η ηθική 

υποστήριξη καθώς και οι χρήσιμες συμβουλές σας σε κρίσιμα θέματα μου έδωσαν φτερά να 

υπερπηδήσω εμπόδια. Η ελπίδα και η αισιοδοξία που μου εμφυσήσατε για ένα όμορφο μέλλον 

με κράτησε δυνατό και φιλόδοξο. Η οικονομική υποστήριξη που μου προσφέρατε καθώς επίσης 

και η επίλυση επίμαχων προβλημάτων επισφραγίζει την απέραντη αγάπη σας.  

Ψυχική Επανάσταση, Λαμπρινή, Έφη, Άντζυ, Στράτος, Έκτορας, Μαρία» 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: Πυγμή 

Η ενδυνάμωση έρχεται μέσα από τα σεμινάρια, μέσα από το μοίρασμα με τους 
ανθρώπους, τη θρησκεία, το διάβασμα, τα ταξίδια, την γυμναστική, την λήψη 
πρωτοβουλιών, την προσπάθεια να ανταπεξέλθεις σε κάτι που θες, στην προσπάθεια 
να καταλάβεις πως δεν είσαι – είμαστε μόνοι. 
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«Μέσα από το σύνολο βρίσκεις λύσεις, ανταπόκριση, απαντήσεις, δεν είσαι μόνος. λοι ίδιοι 
αλλά και ο καθένας με τα δικά του βιώματα.» 

την ομάδα αυτή κάθε μέλος επιλέγει να γράψει το δικό του γράμμα. την 
ολομέλεια παρουσίασε ένας το δικό του που επιθυμούσε να μιλήσει.  

«Γράμμα στην οικογένεια  

Αφού ρωτήσω για την υγεία σας και εύχομαι να πάτε καλά θα ήθελα να σας απασχολήσω με τα 
δικά μου προβλήματα και περιμένω με αγωνία αυτά που έχετε να μου προτείνετε τα οποία θα με 
βοηθήσουν για μια ακόμη φορά να ενδυναμώσω. Εκ των προτέρων σας ευχαριστώ για την 
βοήθειά σας η οποία πάντα είναι αποδοτική ιδίως συναισθηματικά αλλά και υλικά και πολύ 
ευχαριστώ.  

Νίκος» 

-- 

«Γράφω ένα γράμμα στην οικογένεια μου που μου έδωσαν τα εφόδια να γίνω καλύτερος 
άνθρωπος στην κοινωνία. Συμπόνια συμπαράσταση όχι εκβιασμούς. Μόνο αγάπη. Και 
φροντίδα. Αλλά δεν τα είχα αυτά. Δεν με κουβέντιασες ποτέ, μόνο για δουλειά. (Ίσως δεν 
ήξεραν δεν είχαν την μόρφωση.) Και την ευκαιρία να μας μιλήσουν σαν παιδιά. Και ακόμα σαν 
ενήλικες. Και να μας δίνουν χρήσιμες συμβουλές. χι κακοποίηση λεκτική και άθελα και 
σωματική. Μόνο θέλαμε αγάπη. Αλλά δυστυχώς δεν την είχα σαν Γιώτα. Αλλά πρέπει να τους 
δικαιολογούμε γιατί δεν ήξεραν, είχαν περάσει πόλεμο πείνα και πολλά άλλα. Τα συμπεράσματα 
δικά σας.» 

-- 

«Σας ζήτησα να με ακούσετε ποτέ δεν ασχοληθήκατε με την ψυχή μου. Το φαγητό το ντύσιμο 
μου το προσφέρατε. ταν για χρόνια περνώντας μια άσχημη εφηβεία η κουβέντα σας ήταν τι 
σου λείπει όλα τα έχεις. Γιατί μαμά δεν με πήρες ποτέ αγκαλιά; Ήσουν πάντα απόμακρη, με 
χρησιμοποιούσες με τον τρόπο σου, τάχα για το καλό μου. Δεν με άφησες να μεγαλώσω σαν 
παιδί. Μην κάνεις αυτό θα σε δει ο κόσμος, μην βάλεις αυτό τι θα πει ο κόσμος. Μην, μην, μην, 
και πρέπει. Μια ζωή τα μην και τα πρέπει. Στις επόμενες δυσκολίες που μου έφερε η ζωή πάλι 
ήσουν μακριά και εσύ και ο μπαμπάς ακόμα μέχρι και σήμερα. Δεν με έχετε ρωτήσει αν μπορώ 
να επιβιώσω. ταν θέλω να σας πω κάτι, έστω και για τους παθολογικούς λόγους που μπορεί να 
βρουν έναν άνθρωπο και πάλι δεν με ακούτε. Σας βαρέθηκα πια γι αυτό δεν θέλω να έχω πολλές 
επαφές μαζί σας. Στο δέντρο της ζωής είμαι ένα κλαδάκι που το φυσά με δύναμη ο αέρας χωρίς 
καμιά προστασία. 

Μαρία» 

-- 

«Να δώσω και να πάρω αγάπη να βρω κατανόηση και αποδοχή είναι πάρα πολλά αυτά που μου 
λείπουν και δεν ξέρω πως θα αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος. Να σεβαστούν αυτό που είμαι 
γιατί είμαι εγώ να προσφέρω και να δώσω ότι μπορώ.  

Νικολέτα» 
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«Αγαπημένοι μου γονείς θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί για μένα είστε πρότυπα δύναμης. Ο 
τρόπος που παλεύετε στη ζωή είναι για μένα πηγή έμπνευσης. Δεν θέλω να πω άλλα εσείς με 
καταλαβαίνετε.» 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: Καλή παρέα, δεύτερη οικογένεια 

Σα μέλη της ομάδας επιλέγουν να γράψουν ξεχωριστά τα γράμματα τους προς τις 
οικογένειες και τα διαβάζουν στην ολομέλεια: 

«Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα γράμμα στην οικογένεια μου και να τους ευχηθώ τα χρόνια 

πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ακόμη να ευχηθώ στο γιο μου υγεία και ευτυχία. Επίσης, 

να μου δώσει και εμένα υγεία και γρήγορα να βγω από τα ιδρύματα να ζήσω και εγώ τη ζωή μου 

ωραία και ήσυχα όπως όλοι οι άνθρωποι. Ιωάννα» 

--- 

«Αγαπητέ Κώστα, θα ήθελα να με βοηθάς και να μην με θεωρείς πολύ άρρωστη. Θα μπορούσες 

να με προσκαλέσεις στο σπίτι σου για να μένω ώστε να φύγω από το οικοτροφείο και το 

διαμέρισμα. Ευτυχώς τα άτομα του οικοτροφείου είναι όλοι καλά παιδιά και έχουμε μία άψογη 

συνεργασία. Σε ευχαριστώ, Μυρτώ» 

-- 

«Ένα γράμμα στα αδέρφια και στον πατέρα. Μου λείπουνε τα παιδάκια μου. Στοργή αγάπη να 

με φροντίζουνε και να μ’ αγαπάνε και να βοηθήσουνε τα παιδιά μου.» 

-- 

«Σ’ ευχαριστώ που με πιστεύεις, με αγαπάς, με στηρίζεις. Με βοήθησες να βάλω τη ζωή μου σε 

σειρά, να ελπίζω, να ζω. Να χαρώ για τα τόσα σπουδαία δώρα που έχω στη ζωή μου.» 

 

ΟΜΑΔΑ Σ: Υευγάτοι 

Σα μέλη της ομάδας γράφουν σχετικά με το τι αναμένουν και ζητούν από την 
οικογένειά τους και τον τρόπο ενδυνάμωσής τους: 

«Η επικοινωνία με την οικογένεια και με άλλους ανθρώπους (Ξανθή). 

Θα ήθελα τα παιδιά μου να έχουν σωματική και ψυχική υγεία για να παίρνω και εγώ δύναμη 
(Δημήτρης). 

Να ξέρουν οι γονείς μου ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στην υποχρέωση της εργασίας μου και ότι 
μπορούν να στηρίζονται οικονομικά σε μένα (Λεονάρδος) . 

Θα ήθελα να πω στη μητέρα μου να μη μου ξανακάνει εισαγγελική εντολή (Εύη). 

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σύζυγό μου αλλά και να τον παρακαλέσω να μην με 
πιέζει (Έφη). 

Να με αποδέχονται όπως είμαι και να σέβονται την άποψή μου χωρίς να με προσβάλουν 
(Παναγιώτης).» 
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ΟΜΑΔΑ Ζ: Η θάλασσα 

Ενδυνάμωση γι’ αυτή την ομάδα σημαίνει: δουλειά, σπίτι, ανεξαρτησία, φάρμακα, 
επιθυμία, θέληση. 

 «Ο ρόλος της οικογένειας πρέπει να είναι υποστηρικτικός πάνω στην σημασία της επιθυμίας 
που έχει το άτομο μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κάθε μέλους ξεχωριστά και όχι 
συγκρουόμενες απόψεις σε σχέση με την επιθυμία του ατόμου.» 

Σα γράμματα της ομάδας: 

«Αγαπητή μαμά, αγαπητέ αδερφέ δεν έχω κανένα παράπονο. Συνεχίστε να μου συμπεριφέρεστε 
όπως μέχρι τώρα και σύντομα θα είμαι ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστώ για όλα.» 

-- 

«Αγαπητοί μου γονείς και αδέρφια 

Σας παρακαλώ να προσπαθείτε να μπείτε στη θέση μου καθώς κι εγώ στη δική σας, να έχετε 
υπομονή μαζί μου και να με συμβουλεύετε τα σωστά πράγματα.  

Με αγάπη, Θεωνάς.» 

-- 

«Αγαπημένοι μου γονείς, θέλω να σας βοηθήσω ψυχικά και οικονομικά. Θέλω να μην 
φωνάζετε πολύ και να έχετε υπομονή προς εμένα. 

Θωμάς» 

-- 

«Αγαπητή μαμά λαμβάνω τα γράμματα σου. Ακολουθώ το πρόγραμμα της δομής. Δημιουργώ 
την ώρα της λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.» 

 

 

Θεματική Ενότητα Γ: «Ενδυνάμωση του/της χρήστη υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στη σχέση με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας» 

 Πως ενδυναμώνω τον εαυτό μου; 

Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου. 

 Σι επιθυμώ από τον θεραπευτή για την ενδυνάμωσή μου. 

Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου. 

Αποτυπώνω τα συμπεράσματα της ομάδας μου με τον τρόπο που θέλω (ζωγραφική, 
ποίημα, τραγούδι, ιστορία ή ό, τι άλλο επιθυμεί η ομάδα) 
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ΟΜΑΔΑ Α: Οραματιστές 

Η ομάδα «Οραματιστές» αποτύπωσε τις εμπειρίες της με ζωγραφιές και γραπτό 
κείμενο. Αποτελείται από τους Αναστασία, Νίκο, Μυρτώ, Γιάννη και Μαγδαληνή. 
Ονόμασε το έργο «Καλή Παρέα, Δεύτερη Οικογένεια» και η Μυρτώ έγραψε : 

«Ήταν ένα ενδιαφέρον σεμινάριο. Γνώρισα άτομα και έγινα κοινωνική. Συζητήσαμε για την 
εργασία, οικογένεια, και τις σχέσεις ληπτών επαγγελματιών. Ελπίζω να οργανωθούν νέα 
σεμινάρια.»  

Γράφεται επίσης : 

«Σκαλίζοντας με τον ψυχοθεραπευτή τον ψυχικό μου κόσμο, αυτογνωσία το κλειδί ανακαλύπτω 
καινούργιους δρόμους. Ισορροπία, ηρεμία έχω μέσα μου τώρα πια. Έμαθα να πατάω γερά στη γη 
και να πετάω με τα όνειρά μου πέρα απ΄ τα σύννεφα και ακόμα πιο μακριά». 

την ολομέλεια ο εκπρόσωπος της ομάδας μιλάει για το στίγμα στην ψυχική 
ασθένεια και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Σονίζει τη σημασία του να 
πατάει κανείς στα πόδια του.  

 

ΟΜΑΔΑ Β: Πήγασος 

Η ομάδα «Πήγασος» αποτελείται από την Άννα, τον Γιώργο, τον Μάκη και τον Νίκο 
και έχει παρουσιάσει μια ζωγραφιά με χαρούμενα χρώματα και ένα ζωγραφισμένο 
χαμόγελο της Άννας. Γράφει το εξής : 

«Να βγάλω το θεραπευτή μου από το γραφείο, να έρθει σπίτι μου , να πιω ένα καφέ μαζί του 
από τα χέρια μου. Να πάω να φάω μαζί του, να κάνω αγορές μαζί του ή να δω μια μπάλα ή ένα 
βόλεϊ.» 

την ολομέλεια ο εκπρόσωπος της 
ομάδας επιθυμεί να έρχονται οι 
θεραπευτές βάρδιας του Προστατευμένου 
Διαμερίσματος όπου φιλοξενείται πιο 
συχνά και να μην τους λένε μόνο τι να 
κάνουν.  
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ΟΜΑΔΑ Γ: Χυχικοί Επαναστάτες 

Η ομάδα «Χυχικοί Επαναστάτες» αποτελείται από τον Αρίφ, την Άντζυ, την Έφη, 
τον Έκτορα, τον τράτο, την Φριστίνα και την Λαμπρινή. Παρουσιάζει μια 
ζωγραφιά με ένα πλοίο που ταξιδεύει στην θάλασσα και ονομάζεται Ενδυνάμωση – 
Χυχική Ισορροπία. Έχει επίσης ζωγραφισμένη μια σκάλα η οποία φτάνει μέχρι τη 
θάλασσα και περισυλλέγει 4 ζωγραφισμένα ανθρωπάκια.  

Γράφει: 

«Για την ενδυνάμωση μου η θετική σκοπιά είναι απαραίτητη για να αποφεύγονται οι αρνητικές 
ιδέες. Με το διάβασμα διευρύνονται οι ορίζοντες μου και αποσπώμαι από αρνητικά ερεθίσματα. 
Η γυμναστική και γενικά ο αθλητισμός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην ζωή μου γιατί 
μου εξασφαλίζουν καλή φυσική κατάσταση. Η μουσική με ηρεμεί και με χαλαρώνει ενώ με το 
shopping therapy εκτονώνομαι. Η ζωγραφική θέτει σε λειτουργία την φαντασία μου και με 
ειρηνεύει καθώς και η συμμετοχή μου σε πολιτιστικά δρώμενα με κοινωνικοποιεί και με 
διασκεδάζει.  

Για την ενδυνάμωση μου επιθυμώ από έναν καλό θεραπευτή καλή επικοινωνία, κατανόηση και 
σωστή αξιολόγηση της κατάστασης. Χρήσιμες συμβουλές για την μετέπειτα πορεία μου , 
εμπιστοσύνη, σωστή καθοδήγηση και τέλος να μου θέτει κίνητρα.» 

την ολομέλεια ο εκπρόσωπος της ομάδας μιλά για την σημασία της νέας γνωριμίας 
και της δημιουργίας σχέσεων και τονίζει την ζωτικής σημασίας ψυχική ισορροπία  
για την καθημερινότητα. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: Πυγμή 

Η ομάδα «Πυγμή» αποτελείται από τους Νίκο, Νικολέτα, Μαρία, Φρύσα, Θανάση. 
Έχουν ένα γραπτό κείμενο το οποίο διαβάζουν στην ολομέλεια. Ο εκπρόσωπος της 
ομάδας μας λέει ότι ο στόχος της ενδυνάμωσης του εαυτού δεν έχει να κάνει μόνο με 
το μοίρασμα των συναισθημάτων, αλλά και με την έννοια της αυτοκυριαρχίας.  

Ζητούν από τον θεραπευτή να ενημερώνονται ενεργά για τις εξελίξεις στους 
Κοινωνικούς υνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, να είναι κοντά τους και 
τονίζουν ότι το ψυχιατρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας τους 
ταίριαξε.  

«Είναι οι άνθρωποι που είναι ίσως πιο πολύ κοντά μας και απ’ τους δικούς μου ανθρώπους. 
Προσπαθώ να είμαι συνεπής στα ραντεβού μου, έτσι βρίσκω την ευκαιρία να μοιραστώ τους 
προβληματισμούς μου και να βοηθηθώ. Θέλω να ενημερώνομαι για την ασθένειά μου 
αναλυτικά και όχι να είμαι απλά περαστική απ’ το ιατρείο τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει 
να μας βοηθούν να βάλουμε μια τάξη στην ζωή μας και ευτυχώς για μένα στάθηκα τυχερή γιατί 
ασχολήθηκαν μαζί μου και με βοήθησαν. Γι’ αυτό λοιπόν παρακαλώ όλους εσάς τους 
επαγγελματίες να είστε κοντά μας.»   

«Μην μας αφήνετε»  



 

 

 
16 

Η ομάδα επίσης μοιράστηκε ένα ποίημα με την ολομέλεια: 

 

Χαρούμενο Δάκρυ 

Καινούργια πορεία 

Μας χάραξε η ψυχοθεραπεία 

Κουβέντες, φάρμακα, λόγια 

Βγαίνουμε από τα σκοτεινά υπόγεια 

 

Μαζί με το θεραπευτή 

Αποκτήσαμε πυγμή 

Έχουμε λόγο, άποψη και θέλω 

Μας ταίριαξε το ψυχιατρικό μοντέλο 

 

Μοιραστήκαμε εμπειρίες 

Της ψυχής μας δυσκολίες 

Δεν είμαστε πια μόνοι 

Στης ζωής μας το τιμόνι 

 

Ευχαριστούμε τη ζωή  

Και ας είναι δύσκολα πολύ 

Και κλαίμε και γελάμε 

Με της ψυχής μας τη φωνή 

Ποτέ δεν προσπερνάμε 

 

Χρύσα 

Τίτλος: Θανάσης  

 

ΟΜΑΔΑ Σ: Υευγάτοι 

Η ομάδα «Υευγάτοι» αποτελείται από τους Εύη, Έφη, Ξανθή, Βάσω, Άγγελο, 
Παναγιώτη, Λεονάρδο. Έχουν παρουσιάσει ένα γράμμα προς τον θεραπευτή που 
συνοδεύεται με μια ζωγραφιά που περιλαμβάνει δύο ανθρώπους καθισμένους σε ένα 
γραφείο. Σο γράμμα γράφει : 
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«Αγαπητέ μου θεραπευτή,  

α) Να με σέβεστε και να με ακούτε 

β) Να έχω δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας 

γ) Να μου εξηγείτε την θεραπεία μου και την αγωγή μου 

δ) Να μπορώ να χτίσω μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας 

ε) Να με συμβουλεύετε για τις δυσκολίες που περνάω 

στ) Να μου τονίζεται τα θετικά μου στοιχεία και να με βοηθάτε για το πώς να διαχειριστώ τα 
αρνητικά 

ζ) Να έχω δυνατότητα επιλογής θεραπευτή 

η) Να είστε διαθέσιμος την στιγμή που σας χρειάζομαι 

θ) Να μην με αμφισβητείτε γι ΄ αυτό που λέω γιατί σας λέω αλήθεια.» 

Ο εκπρόσωπος της ομάδας τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενδυναμώνεις τον εαυτό 
σου με δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και επιθυμούν από τον θεραπευτή 
σεβασμό και επεξηγήσεις κατά την θεραπευτική διαδικασία.  

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: Η θάλασσα 

Η ομάδα «Θάλασσα» αποτελείται από τους Θωμά, Θεωνά, Λούη, Θοδωρή, Δημήτρη 
παρουσιάζει μια ζωγραφιά με έντονα χρώματα, άλλη μία που έχει ζωγραφισμένα 
ανθρωπάκια που κρατιούνται χέρι –χέρι. Η ζωγραφιά γράφει επικοινωνία – 
συνεργασία- συνδιαλλαγή = ενδυνάμωση. Γράφει επίσης : 

«Οι θεραπευτές δίνουν νέες προοπτικές στη ζωή μας. Επιβλέπουν τα φάρμακά μας, την ορθή 
σκέψη του καθένα , την σχέση θεραπευτών και ασθενών. Εγώ θέλω απ΄ τον θεραπευτή μου 
κατανόηση , ορθό διάλογο με ενέργεια και 
επικοινωνία.» 

Ο εκπρόσωπος της ομάδας μίλησε για την 
σημασία της εργασίας στην καθημερινότητα και 
την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ανέφερε 
ότι είναι σημαντικό να δημιουργούνται νέες 
προοπτικές στην σχέση μεταξύ θεραπευτή –
θεραπευόμενου και να υπάρχει ορθή σκέψη και 
λογική. 
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Θεματική Ενότητα Δ: «Αμοιβαία Τποστήριξη (peer support) – Ενδυνάμωση» 

Σι γνωρίζω για την αμοιβαία υποστήριξη; 

Μοιραστείτε μια εμπειρία αμοιβαίας υποστήριξης. 

Υτιάξτε ένα αρκτικόλεξο δίνοντας νόημα στις λέξεις Αμοιβαία Τποστήριξη 
αξιοποιώντας τα γράμματα των λέξεων. 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Οραματιστές + ΟΜΑΔΑ Ε Καλή παρέα- Δεύτερη Οικογένεια 

Η ομάδα αντιλαμβάνεται την έννοια 
της Αμοιβαίας Τποστήριξης ως «Όταν 
τα άτομα με ψυχική ασθένεια 
υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο.» 

H Φριστιάνα αναφέρθηκε στην βοήθεια 
που έρχεται όταν μιλάμε με άλλους 
ασθενείς. «Μπορούμε να ξεπερνάμε τα 
προβλήματα.» Η Σασούλα είπε ότι στην 
εργασία συζητάει με τους συναδέλφους 
της. 
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ΟΜΑΔΑ Β: Πήγασος 
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ΟΜΑΔΑ Γ: Χυχικοί Επαναστάτες 

χετικά με την Αμοιβαία Τποστήριξη η ομάδα αναφέρει στην παρουσίαση: 

Αμοιβαία Τποστήριξη είναι η συναναστροφή με ομοιοπαθείς, που μοιραζόμαστε 
κοινές σκέψεις και συναισθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατανόηση και 
πιθανή λύση στα προβλήματά μας, έτσι 
ώστε να αποφεύγουμε το άγχος και να μην 
νιώθουμε μόνοι, γιατί στην ίδια 
κατάσταση βρίσκονται και άλλοι.  

ε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η Αμοιβαία 
Τποστήριξη να λειτουργήσει αρνητικά, 
λόγω της διαφορετικότητας και της 
σοβαρότητας της ασθένειας και κατά ένα 
δεύτερο λόγο επειδή μπορεί μια συμβουλή 
αντί για χρήσιμη να αποδειχθεί αρνητική. 
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ΟΜΑΔΑ Δ: Πυγμή 
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ΟΜΑΔΑ Σ: Υευγάτοι 

Η Αμοιβαία Τποστήριξη μπαίνει στο παρακάτω πλαίσιο για τη συγκεκριμένη ομάδα: 

- Ομάδες αυτοβοήθειας. 

- ύλλογοι και σωματεία ληπτών. 

- την ομάδα αυτοβοήθειας τα μέλη προσδίδουν τα χαρακτηριστικά τους στην 
ομάδα και η ομάδα αποκτά δικό της χαρακτήρα, ο οποίος επηρεάζει με θετικό 
τρόπο το κάθε μέλος ξεχωριστά. 

- την 1η συνάντηση της ομάδας αυτοβοήθειας μπαίνουν κάποιοι κανόνες 
λειτουργίας της ομάδας, τους οποίους θα σέβονται κάθε φορά τα μέλη. 

- Ομάδες μέσω κοινωνικών δικτύων. 
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ΟΜΑΔΑ Ζ: Η θάλασσα  

Η ομάδα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την αμοιβαία υποστήριξη 

«Ζήσαμε την Αμοιβαία Υποστήριξη από:  

Ο αδερφός μου 

Η συμμαθήτριά μου 

Ο συγκάτοικός μου στο νοσοκομείο 

Μου συμπεριφέρθηκαν με ευγένεια οι συγκάτοικοί μου» 
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το τέλος του σεμιναρίου παρευρέθηκαν η ομάδα των επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας και οι ομάδες των χρηστών,  οι οποίοι παρουσίασαν τα συμπεράσματα των 
ομάδων τους για την δεύτερη μέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου και ακολούθησε η 
σύνοψη και το κλείσιμο. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

Η ομάδα των επαγγελματιών δούλεψε τις θεματικές ενότητες παράλληλα με τους 
χρήστες των υπηρεσιών σε διαφορετικό χώρο. υντονίστρια της ομάδας ήταν η Α. 
Υραγκούλη. Από την ομάδα καταγράφηκαν συγκεκριμένα και ανά ενότητα: 

Θεματική Ενότητα Α  

«Δουλεύοντας στον Κοινωνικό υνεταιρισμό ή στην ανοιχτή αγορά» 

- Εστίαση στον Επαγγελματισμό 

- Ενδυνάμωση έξω από τα πλαίσια 

- Αγωγή Κοινότητας σε σχολεία, γειτονιές, επαγγελματικούς χώρους για να 
μπορέσει να γίνει πρόληψη και να μειωθεί ο στιγματισμός. 

- Οικονομικά – Γραφειοκρατικά – Μονάδα ΧΤ 

Πρόκληση Αγοράς  ευάλωτες ομάδες 

- Ρόλος ΠΟΚοιΠΕ 

- Διασύνδεση φορέων Ιδιωτικού και Δημόσιου Σομέα 

- Ένταση κεφαλαίου όχι μόνο ένταση εργασίας 

 

Θεματική Ενότητα Β 

«Εκπαιδεύοντας τις οικογένειες στην διαδικασία της ενδυνάμωσης» 

- Ανάγκες ληπτών σε σχέση με την οικογένεια 

- τάση της οικογένειας απέναντι στους λήπτες 

- Ανάγκη για εκπαίδευση: 

 Ληπτών 

 Επαγγελματιών 

 Οικογένειας – σχολές γονέων 

 Κοινότητας 
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- υνεργασία Οικογένειας – Επαγγελματιών/ Δικτύωση Υορέων για την 
αλληλοσυμπληρωματικότητα 

- Γονεϊκή οικογένεια – νέα οικογένεια 

 

Θεματική Ενότητα Γ 

«Ενδυνάμωση του/της χρήστη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη σχέση με τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας» 

- χέση ισοτιμίας Vs. χέση υμμόρφωσης 

- Ιατροκεντρικό Vs. Πολυκλαδικό 

- Ο ρόλος του προσώπου αναφοράς 

- Βάση ο συναισθηματικός δεσμός 

 Φρήστης 

 Οικογένεια 

 υνάδελφος 

 Κοινότητα 

 Δίκτυο 

- Χυχιατρική κλινική  ΜΧΑ  ΚΗ, ΚΜΧΤ, ΚΧΤ 

- Γνωριμία και συνεργασία στα πλαίσια του ΚοιΠΕ 

- Χ.Τ. Επαγγελματία  Ενδυνάμωση του Φρήστη 

 

Θεματική Ενότητα Δ 

«Αμοιβαία Τποστήριξη (peer support) – Ενδυνάμωση» 

- Ορισμός 

- Εργαζόμενοι χρήστες 

- Αξιολόγηση και διαχείριση ρίσκου 

- Ισότιμης 

- Πως μπορούν οι επαγγελματίες να ενδυναμώσουν  

 Επιστημονική επιτροπή 

 Πρόσωπο αναφοράς 

- Πλαίσιο και εργασιακό περιβάλλον 

- Σόσο – όσο 
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Ο εκπρόσωπος των επαγγελματιών παρουσίασε τη δουλειά της ομάδας στην 
ολομέλεια της δεύτερης ημέρας του σεμιναρίου όπου βρέθηκαν οι επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας σε κοινό χώρο με τους χρήστες των υπηρεσιών. υνοψίζοντας τα 
συμπεράσματα της δεύτερης μέρας, μίλησε για την εμπειρία των επαγγελματιών στην 
απασχόληση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε Κοι..Π.Ε. και πως οι 
δεύτεροι θα ξεπεράσουν την αντιμετώπιση των εργαζομένων ως ψυχικά ασθενείς με 
επαγγελματισμό. Πρότειναν ως λύση την εκπαίδευση σε επαγγελματικές δεξιότητες 
με στόχο την επαγγελματική απασχόληση.  

Είναι σημαντικό η εκπαίδευση να περιλαμβάνει αγωγή κοινότητας και 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Η πρόληψη πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, 
την γειτονιά και τους επαγγελματικούς χώρους. ύμμαχοι στον αγώνα της 
επαγγελματικής αποκατάστασης είναι η δικτύωση των φορέων ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασης και ο υποστηριζόμενος ρόλος της οικογένειας. Προτείνουν 
εξειδικευμένη συνεργασία με τις οικογένειες των απασχολούμενων και παροχή 
ψυχοεκπαίδευσης από τους επαγγελματίες.  

Κλείνοντας: «Είναι σημαντικό να περάσουμε από τον χειρωνακτικό, στο τεχνολογικό 
τομέα της εργασίας»  

 

ΟΜΑΔΑ ΦΡΗΣΨΝ 

«Όλοι εμείς οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας δουλέψαμε χθες πάνω σε δύο 
θεματικές ενότητες οι οποίες αντιπροσωπεύουν βασικά κομμάτια της ζωής μας όπως 
η εργασία και ο ρόλος της οικογένειας. Η θετική μας στάση απέναντι στην εργασία 
είτε εργαζόμαστε είτε όχι είναι αδιαπραγμάτευτη κι αυτό γιατί όπως τονίστηκε στις 
επιμέρους ομάδες η εργασία πέρα από το μέσο επιβίωσης είναι ο τρόπος να 
ξεπεράσουμε ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα από την αλληλεπίδραση με 
ανθρώπους , να νιώσουμε ασφαλείς, δημιουργικοί, παραγωγικοί και αξιοπρεπείς.  

την συνέχεια αναφερθήκαμε στις δυσκολίες στην εργασία που μπορεί να είναι το 
άγχος που προκύπτει από τον υπερβολικό ζήλο που δείχνουν οι λήπτες στην 
προσπάθειά τους να είναι συνεπείς και να ανταποδώσουν τα  μέγιστα. υζητήσαμε 
επίσης ότι αντλούμε δύναμη από διάφορες πηγές ενδυνάμωσης όπως τα ταξίδια , η 
τέχνη, ο αθλητισμός, ο χορός, η μουσική , τα φάρμακα και οι φίλοι.  

το τέλος της πρώτης θεματικής ενότητας ζωγραφίσαμε το επάγγελμα της αρέσκειας 
μας και όπως θα παρατηρήσετε στην πλειοψηφία αφορούν χειρωνακτικές εργασίες. 
Ύστερα κουβεντιάσαμε το ρόλο της οικογένειας όσον αφορά την ψυχική 
ενδυνάμωση κι εδώ οι απόψεις διίστανται. Τπάρχουν λήπτες που δεν 
υποστηρίχθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον κι ανεξάρτητα από το αν είναι 
δική τους πρωτοβουλία έχουν διακόψει την επικοινωνία με την οικογένεια. 
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Τπάρχουν και  άνθρωποι που η οικογένεια τους έπαιξε καταλυτικό και 
ενδυναμωτικό ρόλο στην πορεία της ψυχικής τους ασθένειας. Δίχως αυτή η 
υποστήριξη να παρεμβαίνει στην αυτονομία τους. 

Σα γράμματά που στείλαμε στις οικογένειες μας αντικατοπτρίζουν αυτό το διχασμό». 

 

ΤΝΟΧΗ 

υντονίστρια: Αθηνά Υραγκούλη 

υνεπικουρούμενη από: Π. Κούκου, Α. Γιαντσελίδου 

ε ένα κλίμα ευφορίας, συναίσθημα που το προκαλεί η επικοινωνία, η 
συναισθηματική κατανόηση, η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών ήταν όλοι έτοιμοι 
να μοιραστούν τα αποτελέσματα της διεργασίας της ομάδας τους με τους 
υπόλοιπους. 

Κάθε ομάδα μέσω του εκπροσώπου παρουσίασε τα δημιουργήματά της και την 
αίσθηση της για το κάθε θέμα. Τπήρχαν εκπρόσωποι που είχαν οργανώσει την 
παρουσίαση γράφοντας ένα μικρό κείμενο και άλλοι που παρουσίασαν τα 
δημιουργήματα και σχολίασαν αυτά που ήταν αποτυπωμένα. Τπήρχαν επίσης και 
εκπρόσωποι που είχαν ανάγκη να μιλήσουν ξεχωριστά και να καταθέσουν 
συναισθήματα και σκέψεις. Οι λήπτες υπηρεσιών κατέθεσαν κομμάτια της ψυχής 
τους και μια αίσθηση ενός καθημερινού αγώνα για την επιβίωση πολεμώντας την 
ασθένεια. Από τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων φάνηκε ένα αίσθημα 
αλληλοϋποστήριξης και διαφορετικοί τρόποι διεργασίας στις ομάδες.  

τον αντίποδα, οι επαγγελματίες μέσω των εκπροσώπων παρουσίασαν 
προβληματισμούς, σκέψεις και προτάσεις για κάθε θέμα ξεχωριστά.  Αντιμετώπισαν 
τα θέματα από την σκοπιά του φροντιστή. 

υνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για μια συνέχεια της ενδυνάμωσης και 
μια ανάγκη να μοιραστούν την τεχνογνωσία με την οποία δούλεψαν. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1) Η πρόταση για συνέχεια του σεμιναρίου σε δεύτερο χρόνο. 

2) Να μπορέσουν οι χρήστες υπηρεσιών να υψώσουν την φωνή τους και να 
ακουστούν. Η φωνή τους έχει δύναμη να σπάσει το στίγμα στην ψυχική 
ασθένεια. 

3) Η δύσκολη καθημερινότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με εμπιστοσύνη και 
αλληλοσεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις. 

4) τόχος του καθένα να γίνει η αλλαγή του ίδιου μας του εαυτού μέσω μιας 
ουσιαστικότερης επικοινωνίας. Φρειάζεται υπομονή και δουλειά για να 
αποδεχτούμε τον εαυτό μας.   
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Βιωματική άσκηση «Τι παίρνω μαζί μου»  

Κλείνοντας όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τα χέρια σε κύκλο και  μοιράστηκαν με 
μια λέξη το συναίσθημά τους και την ευχή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


