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«Ο  Εθελοντής  συνδυάζει  τον  έρωτα  του  ερασιτέχνη,  τη  συνέπεια  του

επαγγελματία,  την  πειθαρχία  του  στρατιώτη  και  την  ανιδιοτέλεια  του

ανώτερου ανθρώπου»

«Είναι άλλο να προσφέρεις ό,τι έχεις και άλλο να προσφέρεις ό,τι είσαι.

Το πρώτο κάπου και κάποτε τελειώνει, το δεύτερο είναι πηγή ανεξάντλητη

που μπορεί να γεννά κάθε φορά, ό,τι χρειάζεται για να προσφέρει.»

Περιοδικό  “Εθελοντική  Έκφραση”  της  Ομοσπονδίας  Εθελοντικών  Μη

Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας

Γενικά

Όταν μας ζητήθηκε να συντάξουμε έναν οδηγό για τους εθελοντές που

πρόκειται  να  έρθουν  σε  επαφή  με  άτομα  με  ψυχικές  παθήσεις  το  πρώτο

πράγμα  που  κάναμε  ήταν  να  αναζητήσουμε  σχετική  βιβλιογραφία  ώστε  οι

πληροφορίες που σας μεταφέρουμε να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ανακαλύψουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει

και  δεν  είναι  εφικτό  να  υπάρξει.  Φανταστείτε  πόσο  δεσμευτική  θα  ήταν  η

ύπαρξη  ενός  τέτοιου  οδηγού  σε  ηθικό  και  πνευματικό  επίπεδο.  Πως  θα

μπορούσε  μέσα  σε  5,  10  ακόμα  και  20  κανόνες  «συμπεριφοράς»  να

αποτυπωθεί  όλο το μεγαλείο  της ανθρώπινης ψυχής και  επαφής. Η ύπαρξη

ενός τέτοιου οδηγού θα οδηγούσε σε μια μηχανιστική αντιμετώπιση του άλλου

ανθρώπου,  μια  αντιμετώπιση  που  ταιριάζει  περισσότερο  σε  μια  βιομηχανία

παραγωγής  αυτοκινήτων  παρά  σε  μια  ανθρώπινη  σχέση.  Αυτό  λοιπόν  που

παραθέτουμε παρακάτω αποτελεί μια μείξη της προσωπικής εμπειρίας  και της

βιβλιογραφίας  που  υπάρχει  σχετικά  με  τις  ψυχιατρικές  διαταραχές  και  τον

εθελοντισμό σε ένα γενικότερο επίπεδο. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι

αποτελεί  απλά μία πρόταση και όχι πανάκεια καθώς ο κάθε άνθρωπος είναι



μοναδικός  μέσα  στην  διαφορετικότητα  του  και  είναι  πολύ  λογικό  να  μην

ταιριάζουν όλα σε όλους.  

Βασικά θέματα

Ξεκινώντας να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που του έχει  διαγνωστεί

κάποια ψυχιατρική διαταραχή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας

ότι  πηγαίνουμε  σε  μία  συνάντηση  με  έναν  άνθρωπο,  επί  ίσοις  όροις,  άνευ

κατηγοριοποιήσεων  και  διαγνώσεων.  Οι  διαγνώσεις  και  τα  κριτήρια  που

χρησιμοποιούμε για να προβούμε σε αυτές είναι πολύ σημαντικά εργαλεία όταν

τα χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε καλύτερα έναν συνάνθρωπο μας που

αντιμετωπίζει  κάποιες δυσκολίες και για να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε

την ποιότητα των υπηρεσιών που του παρέχουμε αλλά και της ίδιας της ζωής

του. Όταν όμως μας εμποδίζουν να δούμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι

μας και το μόνο που βλέπουμε σε αυτόν είναι τα χαρακτηριστικά της “πάθησης”

του έχει χαθεί το νόημα της διάγνωσης αλλά και η ποιότητα της επικοινωνίας και

της σχέσης που θα μπορούσαμε να συνάψουμε με αυτόν. Ο αποδέκτης των

υπηρεσιών μας είναι άνθρωπος και όχι συκώτι, στομάχι ή παραλήρημα και σαν

άνθρωπο θα πρέπει  να τον αντιμετωπίζουμε με τις  δικές  του ικανότητες και

ιδιαιτερότητες που έχει  τα ίδια δικαιώματα με μας. Το κυριότερο λοιπόν που

χρειάζεται να έχουμε μαζί μας στην πρώτη μας συνάντηση μαζί του είναι η καλή

μας διάθεση! 

Είναι σημαντικό στις συναντήσεις μας να πηγαίνουμε τον εαυτό μας. Δεν

χρειάζεται να προσποιηθούμε ότι έχουμε χαρακτηριστικά που δεν έχουμε ή ότι

είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε να

δημιουργήσουμε μία σχέση μαζί του και για να μπορεί αυτή η σχέση να είναι

ουσιαστική χρειάζεται να είναι και ειλικρινής. Αυτό θεωρείται και το δυσκολότερο

κομμάτι, η εγκαθίδρυση μιας σχέσης. Συνήθως οι άνθρωποι που βιώνουν μια

τέτοια κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τους άλλους. Έχουν βιώσει



πολλές  φορές  την  απόρριψη  και  την  περιθωριοποίηση  οπότε  σε  κάθε

καινούργια  επαφή  είναι  συνήθως  φοβισμένοι  ή  ακόμη  και  αρνητικά

προκατειλημμένοι.  Πολύ πιθανό  είναι  να  μας  τεστάρουν,  να  δοκιμάσουν την

επιμονή μας. Αυτό που επιζητούν να δουν μέσα από αυτό είναι τα κίνητρά μας

και το πόσο ειλικρινείς είμαστε. Ενδιαφερθείτε να μάθετε τι τους αρέσει, τι τους

εκνευρίζει, πως είναι η ζωή τους σήμερα, τις στόχους έχουν για το μέλλον τους.

Η  ενεργητική  ακρόαση  είναι  η  πιο  αποτελεσματική  μέθοδος  σε  αυτή  την

διαδικασία. 

Στις περιπτώσεις ατόμων που η ψυχική πάθηση συνυπάρχει με κάποια

άλλη δυσλειτουργία γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την λειτουργικότητα τους

και  ίσως  και  τους  τρόπους  που  επικοινωνούν,  μπορούμε  να  αφήσουμε  την

φαντασία μας να δουλέψει και να βρούμε άλλους τρόπους επικοινωνίας, π.χ

ζωγραφική, χορό, μουσική. Μην επιλέξετε κάποια δραστηριότητα που δεν σας

ταιριάζει, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι άνετα και να

μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό που θα προτείνουμε. 

Σε  περίπτωση που υπάρξει  η  εκδήλωση επιθετικής  συμπεριφοράς το

βασικότερο όλων είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Χρησιμοποιούμε

σταθερή και ήρεμη προσέγγιση. Ελέγχουμε τον τόνο της φωνής μας, μιλάμε με

σταθερότητα και ηρεμία. Το περιεχόμενο του λόγου μας πρέπει να είναι απλό

και κατανοητό. Αντιμετωπίζουμε την λεκτική βία χωρίς θυμό, χωρίς επίπληξη,

χωρίς  κριτική  δεν  μπαίνουμε  σε  αντιπαραθέσεις  με  επίδειξη  δύναμης.

Ελέγχουμε κάθε στιγμή την λεκτική και την μη λεκτική συμπεριφορά μας. Έτσι

αποφεύγουμε  την  περαιτέρω  διέγερση  του  και  ο  ίδιος  δεν  αισθάνεται  ότι

απειλείται  από εμάς. Προσπαθούμε να κινούμαστε αργά, δείχνοντας με αυτό

τον τρόπο σταθερότητα.  Αποφεύγουμε να κοιτάμε επίμονα τον ωφελούμενο.

Δεν  τον  πλησιάζουμε  υπερβολικά,  του  αφήνουμε  τον  απαραίτητο  ζωτικό

«φυσικό» χώρο, έτσι ώστε να νιώθει ασφαλής τόσο από τον εαυτό του όσο και

από τους άλλους. Δεν κινούμαστε πίσω από την πλάτη του ή το πλάι του αλλά

στεκόμαστε απέναντι του, να μας βλέπει. Φροντίζουμε να έχουμε τα χέρια μας

σε θέση που να είναι  ορατά.  Όταν ηρεμήσει  κάνουμε μία κουβέντα μαζί του



ενθαρρύνοντας τον να μας επισημάνει τι του προκαλεί διέγερση και εκνευρισμό

και  να  συζητήσει  μαζί  μας  εναλλακτικές  στρατηγικές  επίλυσης  των

προβλημάτων  του.  Σε  περίπτωση  που  η  ένταση  δεν  αποκλιμακώνεται,  με

ήρεμο  τρόπο  και  φροντίζοντας  να  μην  προκαλέσουμε  περισσότερη

αναστάτωση, ειδοποιούμε τον γιατρό που τον παρακολουθεί. Σ’ αυτό το σημείο

είναι  σημαντικό  να  τονίσουμε  ότι  η  επαφή  με  τους  επαγγελματίες  που

συνεργάζονται είναι μια πηγή σημαντικών πληροφοριών και η συνεργασία μαζί

τους θα λειτουργήσει πολύ βοηθητικά για τον άνθρωπο.

Δεξιότητες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του έργου του 

εθελοντή

Όπως  ήδη  προαναφέρθηκε  δεν  υπάρχει  ένας  συγκεκριμένος  οδηγός

συμπεριφοράς  για  εθελοντές  αλλά  και  για  επαγγελματίες  που  έρχονται  σε

επαφή με ανθρώπους που τους έχει  γίνει  μια ψυχιατρική διάγνωση. Ωστόσο

υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που θα μπορούσε να διαθέτει ή να καλλιεργήσει

ένας  εθελοντής  προκειμένου  να  αυξήσει  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που

προσφέρει.

 Η δεξιότητα της ορθής ακρόασης:

Προϋπόθεση της ορθής ακρόασης είναι η ικανότητα αποδοχής και αποστολής

λεκτικών μνημάτων εκ μέρους του εθελοντή προς τον ωφελούμενο όπως και

αντίστροφα, από τον ωφελούμενο προς τον εθελοντή.

 Η δεξιότητα της προσεκτικής παρατήρησης:



Προϋπόθεση της προσεκτικής παρατήρησης είναι η ικανότητα αντίληψης των

μη λεκτικών μηνυμάτων, τα οποία εκπέμπονται από τον ωφελούμενο προς τον

εθελοντή.

              Ως μη λεκτικά μηνύματα αναφέρονται για παράδειγμα

o η στάση του σώματος 

o το χρώμα και ο τόνος της φωνής

o οι εκφράσεις του προσώπου

o οι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων

Τα μη λεκτικά μηνύματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αποκτούν ιδιαίτερη

σημασία καθώς είναι εκδηλωτικά της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία

ευρίσκεται  ο  ωφελούμενος.  Η  προσεκτική  παρατήρηση  αποτελεί  επομένως

σημαντική  δεξιότητα  του  εθελοντή  καθώς τον  διευκολύνει  να  αντιληφθεί  την

εσωτερική κατάσταση του ενδιαφερόμενου.

 Η δεξιότητα της κατανόησης και ανταπόκρισης:

Προϋπόθεση της κατανόησης και ανταπόκρισης είναι η ικανότητα του

εθελοντή  να  επιδεικνύει  ευαισθησία  και  επικέντρωση  στο  τι  και  πως  του

εκπέμπεται μέσω των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων του ωφελούμενου.

Οι ανωτέρω δεξιότητες λειτουργούν συμπληρωματικά η μια της άλλης και

αποσκοπούν στην διασφάλιση της σχέσης που οικοδομείται μεταξύ εθελοντή

και ωφελούμενου. Εντούτοις παρατηρούνται συχνά αδυναμίες όσον αφορά στις

δεξιότητες  αυτές,  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τα  συνεχή  σφάλματα  που

επαναλαμβάνονται σε υψηλή συχνότητα. Τα συνήθη λάθη αφορούν:

o στην τάση ελέγχου και καθοδήγησης

o στην επικριτική στάση

o στην τοποθέτηση ετικέτας και διάγνωσης



o στην τάση εφησυχασμού

o στην ενθάρρυνση της εξάρτησης του ωφελούμενου

Τα λάθη αυτά δηλώνουν την ανεπάρκεια του εθελοντή να ανταποκριθεί

στις απαιτήσεις του αποδέκτη των υπηρεσιών του. Παράλληλα υποδηλώνουν

την  αδυναμία  του  να  κατανοήσει  και  να  αποδεχτεί  τις  ιδιαιτερότητες  του

ωφελούμενου. Στο πλαίσιο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η καλλιέργεια και η

εξάσκηση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας και της παρακίνησης.

Περιληπτικές και Σχηματοποιημένες Οδηγίες για Αποτελεσματική

Ακρόαση
Σταματήστε να μιλάτε

Βοηθήστε έναν ομιλητή να αισθανθεί άνετα

Δείξτε στον ομιλητή ότι επιθυμείτε να ακούσετε

Αποφύγετε τη δημιουργία θορύβων

Προσπαθήστε να αντιληφθείτε τις απόψεις του ομιλητή

Να είστε υπομονετικός/η. Συγκρατείτε την υπομονή σας

Μην εκνευρίζεστε, μη θυμώνετε

Ο οντολογικός αρθρωμένος λόγος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε

τον  ψυχικά  πάσχοντα,  να  γίνουμε  κοινωνοί  των  συναισθημάτων,  των



εμπειριών  και  των  βιωμάτων  του  άλλου,  ενός  άλλου  που  δεν

προσπαθούμε να τον επιβεβαιώσουμε ή να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει

ψυχική  ή  κοινωνική  ταυτότητα  αλλά  να  σεβαστούμε  τον  διαφορετικό

τρόπο που έχει επιλέξει να υπάρχει μέσα στον κόσμο.
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