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ΠΡΟΘΗΚΗ
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και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

ΣΥΝΘΕΣΗ
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Εκδότης: Παπαϊωάννου Καλλιόπη

Διευθύντρια Έκδοσης:
Τσάνταλη Δήμητρα

Για την έδοση του παρόντος
συνεργάστηκαν:
Αργύρογλου Νίκος: Ψυχολόγος –
Συντονιστής Οικοτροφείου “ΑΞΙΟΣ”.
Δουζένη Βίκυ: Ζωγράφος.
Ζαρζοπούλου Αγγελική:
Κοινωνική Λειτουργός.
Μπασλή Δάφνη: Φροντίστρια.
Τζιαφέρη - Παπαθανασίου Μαρία: Διοι-
κητική Διευθύντρια, Α.μ.Κ.Ε. “ΣΥΝΘΕΣΗ”.
Τσίγγανου Ιωάννα, Ψυχολόγος Κ.Η.
“ΑΝΑΤΟΛΗ”.
Χίου Καλλιόπη, Ψυχολόγος Κ.Η. “ΕΣΤΙΑ”.
Χρυσοχοΐδου Βούλα, Ψυχολόγος -
Συντονίστρια Οικοτροφείου “ΑΘΩΝΑΣ”.

Σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες “Η ΔΩΔΩΝΗ”
Τηλ.: 2310 925.159 - Fax: 2310 920.610
e-mail: idodoni@otenet.gr

• Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν από-
ψεις των συντακτών τους.
• Σύντομα κείμενα ή φωτογραφίες που
σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική αποκα-
τάσταση γίνονται δεκτά προς δημοσίευση.
• Το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικά
εφόσον ζητηθεί.

Το έργο του εξώφυλλου αποτελεί δημι-
ουργία μελών του Κέντρου Ημέρας
“ΑΝΑΤΟΛΗ”.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Νικόλαος Αργύρογλου
Ψυχολόγος - Συντονιστής Οικοτροφείου “Αξιος”

Τ α οικοτροφεία που λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ», ως μονάδες κοινωνικής επανένταξης θα πρέπει να βασί-
ζουν τη λειτουργία τους σε ορισμένες αρχές, προκειμένου να διασφα-

λίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών, με έμφαση στο σεβασμό
προς τους ενοίκους και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Δεδομένου ότι όλοι οι ένοικοι των οικοτροφείων έχουν ζήσει αρκετά χρόνια
της ζωής τους σε ιδρύματα, ψυχιατρεία ή κλινικές, εκτός των ψυχικών διαταρα-
χών, των νευρολογικών ή σωματικών προβλημάτων και της νοητικής υστέρη-
σης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα του χρόνιου ιδρυματισμού.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύονται οι ένοικοι να εκδηλώνουν και να
αναπτύσσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, αλλά
και να τους δίνεται η δυνατότητα για πολλά και ποικίλα ερεθίσματα (πολιτιστι-
κά, κοινωνικά κ.α.).

Ορισμένες βασικές αρχές λειτουργίας θα μπορούσαν λοιπόν να είναι οι εξής:

1. Ελευθερία και αυτονομία
Ο καθένας από τους ενοίκους θα πρέπει να ενισχύεται, να στηρίζεται, να

εκπαιδεύεται και να ενθαρρύνεται να διευρύνει τα όρια της ελευθερίας και
αυτονομίας του (στην αυτοεξυπηρέτηση, την ατομική φροντίδα, τις μετακινή-
σεις, την λήψη αποφάσεων για τη ζωή του).

2. Ανάδυση προσωπικών χαρακτηριστικών – αξιοπρέπεια
Οι άνθρωποι που διαμένουν στα οικοτροφεία, όπως όλοι μας, έχουν τις δικές

τους ιδιαιτερότητες, το προσωπικό τους γούστο, θετικά ή αρνητικά στοιχεία
προσωπικότητας, ενδιαφέροντα ή κλίσεις, προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες.
Όλα αυτά θα πρέπει όχι μόνο να γίνονται απολύτως σεβαστά, αλλά και να ενι-
σχύονται, να καλλιεργούνται και να αναζητούνται τρόποι για την έκφραση και
ανάπτυξή τους.

3. Φυσιολογικότητα και Ισοτιμία
Η ζωή των ενοίκων, τα πρότυπα και οι καταστάσεις της καθημερινότητας

τους, θα πρέπει να προσεγγίζουν κατά το μέγιστο δυνατό με τη ζωή της πλει-
οψηφίας των ανθρώπων. Από αντικείμενα παθητικοί δέκτες «υπηρεσιών» ή
«θεραπειών», οι άνθρωποι θα πρέπει να μεταβάλλονται σε ενεργητικά υποκεί-
μενα, με επιθυμίες και άποψη για τη ζωή τους και τη θεραπεία τους και θα πρέ-
πει με κάθε τρόπο να καλλιεργείται ένα κοινό αίσθημα ισοτιμίας μεταξύ ενοί-
κων, εργαζομένων στις δομές και άλλων ανθρώπων.

4. Δικαιώματα
Διατήρηση όλων των θεσμικά κατοχυρωμένων ατομικών και κοινωνικών

δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιδιότητα των ενοίκων ως ελεύθερων πολι-
τών.

5. Ιδιωτικότητα
Θα πρέπει όλοι οι ένοικοι να έχουν ένα ιδιωτικό – προσωπικό χώρο ανενό-

χλητοι από αυθαίρετες και ανεπιθύμητες επισκέψεις.

συνέχεια στη σελίδα 5
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Χρυσοχοΐδου Βούλα
Ψυχολόγος -

Συντονίστρια Οικοτροφείου “‘Άθωνας”

T ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Οικο-
τροφείου «Άθωνας» πραγματοποιή-
θηκε στις 13/12/2009 για έβδομη

συνεχή χρονιά. Εκτέθηκαν προς πώληση
συνθέσεις καλαθιών, ημερολόγια, χριστου-
γεννιάτικα διακοσμητικά αντικείμενα και
κεριά, τα οποία κατασκευάστηκαν κατόπιν
συνεργασίας ενοίκων και προσωπικού.
Σημαντική ήταν η συνεισφορά της κ. Π.Μ.
(εθελόντριας), η οποία προσέφερε προς
πώληση πιατέλες και γυάλινα βάζα ζωγραφι-
σμένα στο χέρι.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους μέλη και εργαζόμενοι της Α.μ.Κ.Ε.
«Σύνθεση», μέλη και προσωπικό του Ξενώ-
να «Διάπορος» του Γ.Ν.Χ. ο Αντιδήμαρχος
Πολυγύρου κ. Βορδός, φίλοι και συγγενείς
των ενοίκων και του προσωπικού. Ήταν η

πρώτη φορά που υπήρξε τόσο μεγάλη συμ-
μετοχή κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι μας
επισκέπτονταν για πρώτη φορά και εξέφρα-
σαν τη συμπαράσταση τους και τη συγκίνη-
ση τους. Δήλωσαν μάλιστα άμεσα και τη δια-
θεσιμότητα τους να βοηθήσουν έμπρακτα
σε ό,τι τους ζητήσουμε. Η τηλεοπτική κάλυ-
ψη της εκδήλωσης από τους τηλεοπτικούς
σταθμούς «TV Χαλκιδική» και «TV Super»
μετέφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την εικόνα της εκδήλωσης σε όσους δεν
μπόρεσαν να μας επισκεφθούν. Εξάλλου, η
έγκαιρη ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. είχε ως δευ-
τερογενές αποτέλεσμα την πρόσκληση από
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Κασσάν-
δρα» για μια ωριαία εκπομπή αφιερωμένη
στον τρόπο λειτουργίας και τις δράσεις του
Οικοτροφείου, η οποία προγραμματίστηκε
για τις 21/03/2010.

Η αποτίμηση της φετινής εκδήλωσης ήταν
θετική από την άποψη ότι πουληθήκαν τα
περισσότερα εκθέματα και το κλίμα ήταν
φιλικό και εορταστικό. Ωστόσο, αξιοσημείω-

το είναι ότι στην εκδήλωση δεν παραβρέθη-
καν εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της
περιοχής, όπως τις προηγούμενες χρονιές,
γεγονός που μας προβλημάτισε και συνιστά
αναγκαία την άμεση και προσωπική επαφή
μαζί τους.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι
στο Οικοτροφείο “Άθωνας”
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ζαρζοπούλου Αγγελική,
κοινωνική λειτουργός

Τσίγγανου Ιωάννα,
ψυχολόγος

Χρυσοχοΐδου Βούλα,
ψυχολόγος

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας
θεωρείται μια από τις σημαντι-
κότερες αναγκαιότητες σε

παγκόσμιο επίπεδο. Οι ψυχικές διαταρα-
χές δεν κάνουν διάκριση στην ηλικία.
Γενικά έχει υπολογιστεί ότι το 50% έως
70% του πληθυσμού μιας χώρας θα υπο-
φέρει κατά τη διάρκεια της ζωής του, για
κάποιο διάστημα από κάποια ψυχική
διαταραχή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας αναφέρει ότι η κατάθλιψη τείνει
να γίνει η συχνότερη ασθένεια στις ανε-
πτυγμένες χώρες ενώ ανησυχία προκα-
λεί η αύξηση του ποσοστού θνησιμότη-
τας εξαιτίας της ύπαρξης μιας ψυχικής
νόσου.

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας ανα-
φέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτή-
των και την υιοθέτηση στάσεων που
ενεργοποιεί ο άνθρωπος ώστε να
προστατευτεί, να διατηρήσει και να
βελτιώσει τη ψυχική του υγεία.

Το στίγμα και η προκατάληψη για τα
άτομα με ψυχική ασθένεια γεννιούνται
από τον φόβο του διαφορετικού και
τρέφονται από την άγνοια. Δημιουργεί-
ται με τον τρόπο αυτό ένας φαύλος
κύκλος ο οποίος εμποδίζει τις προσπά-
θειες που γίνονται για αποκατάσταση
και επανένταξη των ατόμων που βίωσαν
κάποια στιγμή στη ζωή τους μια κατά-
σταση ψυχικής διαταραχής.

Τα προγράμματα προαγωγής της
ψυχικής υγείας βοηθούν στη γνωστο-
ποίηση της επικράτησης και της πιθανό-
τητας εμφάνισης των ψυχικών διαταρα-
χών στο ευρύ κοινό και στην περιγραφή
ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων που
μπορεί να οδηγήσουν στην έγκαιρη
αναγνώριση και παρέμβαση. Τα προ-

γράμματα αυτά απευθύνονται σε ομά-
δες επαγγελματιών και προσώπων που
έχουν αναλάβει καθοριστικούς ρόλους
στην κοινότητα και σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με τη ψυχική υγεία ώστε να είναι
σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελαχι-
στοποιούν τους παράγοντες κινδύνου
που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνι-
ση μιας ψυχικής διαταραχής ή στη διαι-
ώνιση του φαύλου κύκλου των προκα-
ταλήψεων.

Το σχολείο αποτελεί φυσικό χώρο
εκπαίδευσης και μάθησης ενώ το επάγ-
γελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα μέσο
μετάδοσης γνώσεων και πολιτισμικών
αξιών. Το σχολείο θεωρείται ο πλέον
κατάλληλος χώρος για σχεδιασμένες
παρεμβάσεις που προάγουν, με την
χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών μεθό-
δων, τη ψυχική υγεία.

Έχοντας αυτό σαν γνώμονα, το
Κέντρο Ημέρας «Ανατολή», το οποίο
έχει ήδη πραγματοποιήσει και άλλα
προγράμματα ευαισθητοποίησης και
αγωγής κοινότητας και πιο συγκεκριμέ-
να η Κοινωνική Λειτουργός Ζαρζοπού-
λου Αγγελική, η Ψυχολόγος Τσίγγανου

Ιωάννα και η Ψυχολόγος του Οικοτρο-
φείου «Άθωνας» Χρυσοχοΐδου Παρα-
σκευή, επέλεξαν ως πρώτη ομάδα
Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Ν. Χαλκιδικής για την υλο-
ποίηση του Προγράμματος: «Προαγωγή
Ψυχικής Υγείας».

Σε συνεργασία με την κ. Μαρία Παπα-
δοπούλου, υπεύθυνη του Γραφείου
Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής,
δημιουργήθηκε μια ομάδα 12 εκπαιδευ-
τικών στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου. Τον Νοέμ-
βριο του 2009 έγινε η έναρξη του παρα-
πάνω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Η ολο-
κλήρωσή του αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2010.

Στόχος του προγράμματος είναι η
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με ζητή-
ματα ψυχικής υγείας, η ενημέρωση για
τις υπηρεσίες και τους ειδικούς σε θέμα-
τα ψυχικής υγείας, η κοινωνική ένταξη
και η αποδοχή των ανθρώπων με ψυχι-
κές διαταραχές αλλά και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοι-
νωνία.

ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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Το σεμινάριο περιλαμβάνει 10 συνα-
ντήσεις και χωρίζεται σε δύο κύκλους. Ο
πρώτος κύκλος περιλαμβάνει κυρίως
θεωρητικές εισηγήσεις με χρήση οπτι-
κοακουστικών μέσων, ενώ ο δεύτερος
κύκλος διαπραγματεύεται θέματα επι-
κοινωνίας μέσω βιωματικών ασκήσεων.
Οι θεωρητικές εισηγήσεις αφορούν
βασικές πληροφορίες για ζητήματα
ψυχικής υγείας όπως ορισμός της ψυχι-
κής υγείας, όρια μεταξύ φυσιολογικού
και παθολογικού, προκαταλήψεις, η
σημασία της πρώιμης θεραπευτικής
παρέμβασης, δυνατότητες πρόληψης ή
και έγκαιρης αντιμετώπισης μιας ψυχι-
κής διαταραχής, ψυχοπαθολογία εφηβι-
κής ηλικίας και το ρόλο του εκπαιδευτι-
κού απέναντι στο μαθητή με ψυχική
ασθένεια / case study.

Πριν την έναρξη και μετά το τέλος του
σεμιναρίου, δόθηκαν στους εκπαιδευτι-
κούς ερωτηματολόγια, με στόχο την
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με
την αλλαγή στάσης απέναντι σε θέματα
που αφορούν την ψυχική ασθένεια. Επί-
σης μελετάται η επίδραση της αποτελε-
σματικότητας ενός σεμιναρίου προαγω-
γής ψυχικής υγείας στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα.

Μετά την αποκόμιση θετικών έως

τώρα σχολίων για την πορεία του σεμι-
ναρίου από τους εκπαιδευτικούς του
ΕΠΑΛ Πολυγύρου, προγραμματίστηκε η
υλοποίηση του ίδιου εκπαιδευτικού
σεμιναρίου και στους εκπαιδευτικούς
του 1ου Γυμνασίου Νέων Μουδανιών, το
οποίο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του
2010.

Με ενθουσιασμό και θετική διάθεση
συνεχίζεται η προσπάθεια των επαγγελ-

ματιών ψυχικής υγείας της ΑμΚΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ να μεταδώσουν στη σχολική
κοινότητα τα κατάλληλα μηνύματα
ώστε οι εκπαιδευτικοί αφενός να ανα-
γνωρίζουν έγκαιρα τα πρώιμα σημάδια
μιας ψυχικής διαταραχής και αφετέρου
το σχολείο να συμβάλλει, ως φορέας
γνώσεων και αξιών, στην άρση των προ-
καταλήψεων απέναντι στη ψυχική ασθέ-
νεια.

συνέχεια από τη 2η σελίδα

Τα παραπάνω αποτελούν μια πρώτη βάση για τη λειτουργία
των οικοτροφείων, που θα πρέπει να εμπλουτίζονται και να
εξειδικεύονται σε κάθε δομή και για κάθε ένοικο, συνδέονται
μάλιστα στην πράξη με συγκεκριμένες κατευθύνσεις όσον
αφορά στην καθημερινή λειτουργία και τη στάση του προσω-
πικού όπως:
• Ηρεμία και χαμηλοί τόνοι

Ο ήρεμος τόνος της φωνής και η διαλλακτική στάση προς
τους ενοίκους είναι τεράστιας σημασίας και καθορίζει σε πολύ
μεγάλο βαθμό, το επίπεδο και τα αποτελέσματα της δουλειάς
μιας δομής. Σε περιπτώσεις ανάρμοστων, προσβλητικών ή
επιθετικών συμπεριφορών όπου θα πρέπει να τεθούν κάποια
όρια, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ηρεμία και σταθερότητα,
επεξηγώντας όσο καλύτερα και σαφέστερα μπορούμε ότι η

συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι απορριπτέα και όχι το ίδιο
το άτομα στο σύνολο του.
• Πίστη στη δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης των ενοίκων

Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν την πεποίθη-
ση ότι όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και οι ένοικοι των οικοτρο-
φείων έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης, εφόσον
τους δοθεί η απαραίτητη στήριξη και το κατάλληλο περιβάλ-
λον.
• Σεβασμός στις ανάγκες και επιθυμίες των ενοίκων

Θα πρέπει να δίνεται ο χρόνος και οι ευκαιρίες να εκφράζο-
νται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ενοίκων, να γίνονται σεβα-
στές και να ικανοποιούνται όταν αυτό είναι δυνατό.
• Συνέπεια της στάσης του προσωπικού

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαία στάση και συμπεριφορά
από όλα τα μέλη του προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα στα-
θερό περιβάλλον και να επιδιώκονται οι στόχοι που τίθενται
κάθε φορά, οργανωμένα και συστηματικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ
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Οι πρώτες εμπειρίες μου ως καλλιτέχνης
στο Κέντρο Ημέρας “Εστία”

Δουζένη Βίκυ
ζωγράφος

Ε ίμαι άνθρωπος της τέχνης, αυτό
που γνωρίζω καλά είναι τα πινέ-
λα και οι καμβάδες. Δεν είχα

επαφή με το χώρο της ψυχικής υγείας.
Ως καλλιτέχνης με ανησυχίες και με αφε-
τηρία την τέχνη και την διαδικασία δημι-
ουργίας, ξεκίνησα να ερευνώ τις ιδιότη-
τες γέννησης ενός έργου. Η έρευνα αυτή
με οδήγησε στην Εικαστική Θεραπεία
(Art Therapy). Το γεγονός πως η διαδι-
κασία εικαστικής δημιουργίας μπορεί να
λειτουργήσει θεραπευτικά με ποικίλους
τρόπους μου κίνησε το ενδιαφέρον.
Μετά από σεμινάρια, βιωματικά εργα-
στήρια και βιβλιογραφική έρευνα, βρέ-
θηκα να κάνω πρακτική άσκηση στην
ομάδα εικαστικών του Κέντρου Ημέρας
«Εστία». Μια εκπαιδευτική εμπειρία για
την οποία κανένα βιβλίο δεν με είχε
προετοιμάσει.

Δεν είχα επαφή με ανθρώπους με
ψυχική νόσο και όσο και να προσπαθού-
σα δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα
είναι ο χώρος, οι άνθρωποι και κυρίως
τα συναισθήματά μου. Εγκατέλειψα την
προσπάθεια να τα φανταστώ όλα αυτά
και περίμενα απλά να ξεκινήσω να
βοηθώ στην ομάδα εικαστικών.

Το αρχικό μου μούδιασμα για τον
ευαίσθητο, καινούριο χώρο που έμπαι-
να έβρισκε ανακούφιση στη δομή της
ομάδας εικαστικών. Η ομάδα συντονίζε-
ται από την ψυχολόγο του Κέντρου Ημέ-
ρας και σε αυτήν συμμετέχω και εγώ. Τα
θέματα και η λειτουργία της ομάδας
καθορίζονται από τη ψυχολόγο και εγώ
παρακολουθώ και συμμετέχω στην πρα-
κτική εφαρμογή των επιμέρους θεματο-
λογιών. Μετά από κάθε ομάδα υπάρχει
καθορισμένη εποπτεία από την ψυχολό-
γο, στην οποία συζητούνται ζητήματα
που προκύπτουν στην ομάδα και επίσης
συντονίζεται η θεματολογία των επόμε-
νων ομάδων. Από την πρώτη συνέντευ-
ξη που πέρασα για να εισέλθω στον

χώρο του Κέντρου Ημέρας ήταν ξεκάθα-
ρο πως θα έχω τη συνεχή επίβλεψη του
προσωπικού. Επίσης παίρνοντας μέρος
στην εβδομαδιαία επιστημονική συνά-
ντηση του προσωπικού για τα θέματα
που αφορούν το Κέντρο, νιώθω πιο
ασφαλής και μου δίνεται η δυνατότητα
να εκπαιδευτώ σε θέματα που αφορούν
τη λειτουργία της θεραπευτικής κοινό-
τητας στο πλαίσιο του εσωτερικού
εκπαιδευτικού προγράμματος του
Κέντρου. Για εμένα ήταν σημαντικό να
νιώθω πως υπήρχε πάντα κάποιος να
απαντήσει στις ερωτήσεις μου ή να μου
προτείνει εναλλακτικές λύσεις και απα-
ντήσεις για όποιο θέμα είχα να αντιμε-
τωπίσω.

Στις πρώτες ομάδες εικαστικών ήμουν
διακριτική και καθόλου σίγουρη για το
πώς και μέχρι ποιό σημείο να εμπλακώ.
Ένιωσα πως επενέβαινα έντονα στη ροή
της καθημερινότητας τους. Από τα μέλη
του Κέντρου Ημέρας έλαβα διαφορετι-
κές αντιδράσεις. Ήμουν ένα καινούριο
πρόσωπο και ο καθένας με αντιμετώπιζε

διαφορετικά. Κάποιοι με κοιτούσαν
καχύποπτα και κάποιοι διερευνητικά.
Κάποιοι από τη πρώτη φορά που με
είδαν προσπάθησαν να με γνωρίσουν, ο
καθένας με τον δικό του τρόπο. Στην
πρώτη ομάδα δεν μου απεύθυνε κανέ-
νας το λόγο, ένιωσα σαν να ήμουν αόρα-
τη. Από την επόμενη ομάδα ξεκίνησαν
να με προσέχουν, κυρίως για να με γνω-
ρίσουν. Αργότερα άρχισαν να μου εμπι-
στεύονται και ερωτήσεις για το έργο που
δημιουργούσαν.

Η δυσκολία επικοινωνίας και προσαρ-
μογής υπήρχε και από τη δική μου πλευ-
ρά. Έπρεπε να προσεγγίσω τα μέλη
μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία
δεν είχα βιώσει ξανά. Οι σχέσεις που
γνώριζα ήταν είτε οι ανέμελες φιλικές
είτε οι αυστηρές μεταξύ καθηγητών-
μαθητών. Το πλαίσιο στο οποίο βρισκό-
μουν όμως ήταν πολύ διαφορετικό. Πριν
απαντήσω σε κάποια ερώτηση ή πριν
απευθύνω το λόγο σε κάποιον, το σκε-
φτόμουν δυο φορές.
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Έχω εκπαιδευτεί και εργάζομαι σε δια-
φορετικό χώρο. Η επαφή μου με την
ψύχωση ήταν μόνο μέσα από τη βιβλιο-
γραφία. Έχοντας τη θεωρία και όχι την
πράξη στην καθημερινότητα της, είχα
διαφορετική εικόνα στο μυαλό μου για
τη νόσο. Διαφορετική εικόνα είχα επίσης
και για τους πάσχοντες. Μια εικόνα ατό-
μων δίχως λειτουργικότητα. Οι δυνατό-
τητες και οι δεξιότητες των μελών στην
ομάδα εικαστικών ήταν μια ευχάριστη
έκπληξη για μένα. Οι ικανότητες στην
επικοινωνία το ίδιο. Πλέον έχω μια εικό-
να που δεν έχει σχέση με αυτήν που
φανταζόμουν.

Η εμπειρία μου στο Κέντρο Ημέρας
«Εστία» είναι εκπαιδευτική για μένα. Οι
ψυχρές λέξεις των βιβλίων εξαφανίζο-
νται και στη θέση τους μπαίνουν ονόμα-
τα. Από τη στιγμή που θέλω να γνωρίσω
τον ιδιαίτερο αυτό κόσμο είναι σημαντι-
κό για μένα να φεύγουν από το μυαλό
μου οι λέξεις και τα νοήματα μιας άψυ-
χης σελίδας βιβλίου και να αντικαθιστώ-
νται από ανθρώπινες εικόνες με πρόσω-
πα και συμπεριφορές.

Από το Κέντρο Ημέρας πήρα ερεθί-
σματα ακόμα και για την τέχνη. Το προ-
τέρημα που διαθέτουν τα μέλη να μπο-
ρούν να ζωγραφίσουν σχεδόν σαν παι-
διά μου έδωσε αφορμές για περαιτέρω

μελέτες στο αντικείμενό μου. Η διεργα-
σία εκείνη που μπορεί να ελευθερώσει
το χέρι και να ζωγραφίσει ένα σπίτι στον
ουρανό, ένα λουλούδι μεγαλύτερο από
τον άνθρωπο δίπλα του, ή τον κόσμο
στα τραπέζια μιας καφετέριας αλλά έξω
από αυτήν, θεωρώ είναι
πολύτιμη. Ως ζωγράφος
έχω μια μακροχρόνια
εκπαίδευση στο σχέδιο
και στο χρώμα. Αυτή η
εκπαίδευση είναι που με
εμποδίζει να μπορώ να
εκφράζομαι εντελώς
ελεύθερα. Να μην με απα-
σχολεί δηλαδή αν το λου-
λούδι είναι μεγαλύτερο
από τον άνθρωπο. Οι
ζωγραφιές που γίνονται
στην ομάδα εικαστικών
είναι αντικείμενο μελέτης
και θαυμασμού από μένα.

Συναισθήματα έλαβα
και ως άνθρωπος. Η
δύναμη αυτών των
ανθρώπων που κατανο-
ούν πλήρως την κοινωνία
και το στίγμα της, και
όμως βγαίνουν από την
πόρτα τους κάθε πρωί, με
αισιοδοξία και εμπιστο-
σύνη στον εαυτό τους,

πιστεύω είναι άξια θαυμασμού. Με έκα-
ναν να νιώσω πόσο ασήμαντα είναι
κάποια άλλα δήθεν προβλήματα που
μας τυραννούν.

Ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης
νιώθω ότι από το Κέντρο Ημέρας
«Εστία» έχω λάβει τόσα πολλά συναι-
σθήματα, ερεθίσματα και γνώσεις που
στην αρχή μου ήταν δύσκολο να επε-
ξεργαστώ όλον αυτόν τον όγκο πληρο-
φοριών. Έμαθα τους ρυθμούς του
Κέντρου, νιώθω ότι προσαρμόστηκα σε
έναν καινούριο κόσμο και προσπαθώ να
προσφέρω σε αυτόν ότι καλύτερο
μπορώ.
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Μπασλή Δάφνη, Φροντίστρια
Τσίγγανου Ιωάννα, Ψυχολόγος

Σ το Κέντρο Ημέρας “ΑΝΑΤΟΛΗ”
η εκπαίδευση σε ατομικές δεξιό-
τητες που βελτιώνουν την ποιότη-

τα ζωής αποτελεί έναν από τους κυρίαρ-
χους στόχους. Έχουν παρατηρηθεί
ελλείμματα σε ατομικές δεξιότητες καθη-
μερινής ζωής που παρεμποδίζουν την
αυτονομία και τη λειτουργικότητα των
μελών μας. Η παρασκευή γευμάτων απο-
τελεί μια από τις δεξιότητες όπου ένα
μεγάλο μέρος των μελών μας παρουσιά-
ζει ελλείμματα. Αρχικά για να καλυφθούν
αυτά τα ελλείμματα ξεκίνησε η ομάδα
ζαχαροπλαστικής. Έχοντας ως στόχο τη
συνεργατική μάθηση και την άσκηση
γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων όλα
τα μέλη του Κ.Η. συμμετείχαν στην
ομάδα ζαχαροπλαστικής. Αν και η ομάδα
στην πρώτη της μορφή είχε θετικά απο-
τελέσματα ως προς τη βελτίωση των
δεξιοτήτων επικοινωνίας, της καλλιέργει-
ας θετικών συναισθημάτων επίτευξης
ενός στόχου και της ομαδικής ολοκλή-
ρωσης ενός έργου, παρατηρήθηκε ότι η
ομάδα παρέβλεπε ατομικές ανάγκες των
μελών που αν ικανοποιούνταν θα μπο-
ρούσαν να τις χρησιμοποιήσουν εκτός
του Κ.Η. Έτσι ξεκίνησε η ατομική εκπαί-
δευση στη μαγειρική.

Η δραστηριότητα είναι καθημερινή,
ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2008, συντο-
νίζεται από τη φροντίστρια του Κ.Η. και
επιβλέπεται από την ψυχολόγο. Στόχος
της δραστηριότητας ήταν η εκπαίδευση
στην παρασκευή απλών γευμάτων ώστε
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα
μέλη που έδειξαν προσωπικό ενδιαφέ-
ρον να μπορούν να φτιάχνουν απλά γεύ-
ματα. Τα μέλη που επέδειξαν τότε ενδια-
φέρον ήταν αρκετά με αποτέλεσμα τα
πρώτα εμπόδια να αρχίσουν να φαίνο-
νται. Ο καιρός περνούσε, κάθε ενδιαφε-
ρόμενο μέλος συμμετείχε στη δραστη-
ριότητα μια με δυο φορές το μήνα αφού
κυκλικά όλα τα μέλη έπρεπε να παρα-
σκευάσουν ένα γεύμα. Η γνώση έμοιαζε
αποσπασματική και τα μέλη είχαν αρχίσει
να χάνουν το κίνητρο τους αφού δεν
έβλεπαν άμεσα αποτελέσματα.

Τα μέλη του προσωπικού άρχισαν να
προβληματίζονται σχετικά με την αποτε-
λεσματικότητα της διαδικασίας και να
διερευνούν τρόπους που θα μπορούσαν
να βελτιώσουν τη διαδικασία. Αποφασί-
στηκε λοιπόν να γίνει ένα ατομικό πρό-
γραμμα εκπαίδευσης για κάθε μέλος
χωριστά αφού έγινε αξιολόγηση των
δυνατοτήτων, των αναγκών, των ελλειμ-
μάτων και των συνθηκών διαβίωσης . Το
πρόγραμμα αυτό θα είχε συγκεκριμέ-
νους στόχους και χρονική διάρκεια ενώ η
συστηματική καθημερινή εκπαίδευση θα
ήταν το βασικό χαρακτηριστικό. Η επιλο-
γή του ατόμου θα γίνεται από την ομάδα
του προσωπικού. Η φροντίστρια άρχισε

να εκπαιδεύεται στις τεχνικές της ανάλυ-
σης έργου και τη διαδικασία επίλυσης
προβλήματος, τις αρχές των οποίων
εφάρμοσε κατά την εκπαίδευση με την
επίβλεψη της ψυχολόγου.

Ο Χ.Χ. ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε
πριν από τρείς μήνες με δική του προσω-
πική δέσμευση. Είχε έρθει η ώρα για το
Χ.Χ. να συστηματοποιήσει τη γνώση και
να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε μάθει.
Στις πρώτες συναντήσεις του δόθηκε
χρόνος και χώρος για να εξερευνήσει το
χώρο της κουζίνας και να μπορεί να κινεί-
ται άνετα. Ο Χ.Χ. αρχικά ήταν διστακτι-
κός αν και είχε συνειδητοποιήσει την
αξία της απόκτησης αυτής της δεξιότη-

τας. Για να διωχθούν οι ενδοιασμοί του
ζητήθηκε να συμμετάσχει στο σχεδιασμό
του προγράμματος εκπαίδευσης, δείχνο-
ντας τις προτιμήσεις του για τα φαγητά
που του είναι χρήσιμα να μάθει βάζοντάς
τα σε σειρά προτεραιότητας. Αυτό του
έδωσε θάρρος. Η φροντίστρια ήταν
δίπλα του για να αισθάνεται άνετα όταν
δε γνώριζε κάτι αλλά μακριά του όταν
είχε κατακτήσει μια δεξιότητα και έπρεπε
να την εφαρμόσει μόνος.

Έτσι ο Χ.Χ. , ένας άνθρωπος με δυσκο-
λίες στην κατανόηση του συμβολικού
λόγου και την έκφραση των συναισθημά-
των, με καταναγκαστικές εμμονές στην
ομοιομορφία και την αποστροφή προς
τις αλλαγές άρχισε κατά τη διάρκεια της
μαγειρικής να χρησιμοποιεί παρομοιώ-
σεις και μεταφορές για να περιγράψει τη
διαδικασία της παρασκευής, πήρε πρω-
τοβουλίες διαβάζοντας ένα βιβλίο μαγει-
ρικής και παρά τη δυσκολία του δέχθηκε
ότι ένα γεύμα μπορεί να γίνει με πολλούς
τρόπους προσπαθώντας να διαλέξει τον
τρόπο που ταιριάζει στις δικές του προτι-
μήσεις. Η φροντίστρια σταδιακά άρχισε
να απομακρύνεται από το χώρο της κου-
ζίνας. Εδώ και έναμιση μήνα ο Χ.Χ. βρί-
σκεται μόνος στο χώρο της κουζίνας
κατά την παρασκευή του γεύματος ενώ
έχει πετύχει το στόχο του να μάθει να
μαγειρεύει 10 φαγητά που του αρέσουν.
Η αίσθηση της ικανοποίησης για την επί-
τευξη του στόχου έχει βελτιώσει την
αυτοπεποίθηση του Χ.Χ. Σημαντικό ρόλο
έπαιξε η ανατροφοδότηση από τα μέλη
της υπόλοιπης ομάδας όταν γεύονταν τα
φαγητά του Χ.Χ. με ευχαρίστηση.

Τώρα πια αφήνει τη συστηματική
εκπαίδευση στη δραστηριότητα έχοντας
κατακτήσει τους στόχους και βάζοντας
νέους. Επιθυμεί να διαπραγματευτεί
δυσκολίες στην σχέση με το αδελφό του
ώστε να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα
φαγητά μέσα στο σπίτι του, να αποκτήσει
δικαιώματα στο χώρο του σπιτιού του και
να απολαμβάνει τους καρπούς των προ-
σπαθειών του προσφέροντας τα εδέσμα-
τα στην οικογένεια του. Ακόμη και αν ο
Χ.Χ. πέτυχε το στόχο του θα επιστρέφει
στην κουζίνα του Κ.Η. ανά τακτά χρονικά
διαστήματα ώστε να γίνεται έλεγχος της
διατήρησης των δεξιοτήτων του.

Ατομική εκπαίδευση στη μαγειρική
το παράδειγμα του κυρίου Χ.Χ.
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Καλλιόπη Χίου
Ψυχολόγος

Η ψυχική υγεία θεωρείται από
πολλούς δεδομένη. Κανείς δεν
σκέφτεται ότι τα προβλήματα

ψυχικής υγείας μπορεί να συμβούν στον
ίδιο. Θεωρούμε ότι αυτά συμβαίνουν σε
ανθρώπους που είναι παράξενοι, εκκε-
ντρικοί, τρελοί. Χρησιμοποιούμε ταμπέ-
λες για να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας
και να τον διαφοροποιήσουμε από αυτή
την «κατηγορία» ανθρώπων που δεν
συμβαδίζει με τους κοινωνικούς κανό-
νες που όλοι έχουμε ενστερνιστεί ως
τρόπους για να ζει κανείς. Αυτός που δεν
δουλεύει «είναι τεμπέλης». Αυτός που
δεν έχει δεσμό «έχει παραξενιές». Αυτός
που δεν έχει φίλους «είναι αντικοινωνι-
κός». Λίγες είναι οι φορές που θα ανα-
ρωτηθούμε πόσα αγαθά μπορεί να στε-
ρείται κάποιος επειδή οι συνθήκες της
ζωής του δεν του επέτρεψαν να αξιοποι-
ήσει τις ικανότητες του. Ακόμα πιο σπά-
νια θα αναρωτηθούμε πώς μπορεί να
αισθάνεται ένα άτομο με σοβαρά ψυχι-
κά προβλήματα απέναντι στους άλλους.
Πόσο συχνά ο φόβος αποκάλυψης του
προβλήματος, η απόρριψη από φίλους
και συγγενείς οδηγεί πολλούς στην απο-
μόνωση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ψυχικής Υγείας (10/10/2009), το
Κέντρο Ημέρας «Εστία» διοργάνωσε
εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση της
τοπικής κοινότητας πάνω στο θέμα της
ψυχικής ασθένειας και της περιθωριο-
ποίησης που υφίστανται άτομα με σοβα-
ρό ψυχιατρικό ιστορικό. Η σκέψη μας
ήταν η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει το
μέσο για μια καλύτερη επικοινωνία με
ανθρώπους της τοπικής κοινότητας. Να
μας γνωρίσουν και να τους γνωρίσουμε.
Να μάθουν ότι τα άτομα με σχιζοφρέ-
νεια και άλλες σοβαρές ψυχικές διατα-
ραχές μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες και

επιθυμίες με όλους. Έχουν τα ίδια αιτή-
ματα για δουλειά, εκπαίδευση, συντρο-
φιά και κοινωνική ζωή.

Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη
συνεισφορά του Κοινωνικού Συνδέ-
σμου Κατοίκων Χαριλάου, του οποίου
τα μέλη μας καλωσόρισαν στο χώρο
τους και εξασφάλισαν την παρουσία κοι-
νού από την τοπική κοινότητα, ώστε το
έργο του Κέντρου Ημέρας «Εστία»
καθώς και οι εμπειρίες των μελών του να
μπορούν να γίνουν γνωστά στο ευρύτε-
ρο κοινό. Μία από τις πιο συγκινητικές
στιγμές της εκδήλωσης ήταν όταν μέλος
του Κέντρου αφηγήθηκε τη ζωή της
πριν και μετά την έναρξη της ψυχικής
νόσου, τα προσωπικά της βιώματα στο
ψυχιατρείο και τα εμπόδια που έπρεπε
να ξεπεράσει μετά τη νοσηλεία της. Επι-
πλέον το σύνολο των μελών ετοίμασαν
σε συνεργασία με το προσωπικό του
Κέντρου Ημέρας ένα οπτικο-ακουστικό
δρώμενο με θέμα: “Κέντρο Ημέρας
Εστία: Εικόνες και Εμπειρίες” που προ-
κάλεσε συγκίνηση σε όσους το παρακο-
λούθησαν. Παραθέτουμε μέρος των

σκέψεων των μελών που παρουσιάστη-
καν από τους ίδιους: «…Πολλές φορές οι
γονείς μου, άθελά τους, μην έχοντας την
κατάλληλη ενημέρωση για τη νόσο μου, με
κάνουν να αισθάνομαι διαφορετική, στιγ-
ματισμένη», «…Οι φίλοι μου με προβλη-
ματισμό δέχτηκαν την κατάστασή μου,
δεν μπόρεσαν να με βοηθήσουν γιατί δεν
γνώριζαν πώς να με προσεγγίσουν»,
«…Δεν έχω αυτοπεποίθηση αυτό το κατα-
λαβαίνει ο κόσμος και έτσι δεν θα βρω
δουλειά. Δεν είμαι αισιόδοξος. Η ζωή
ευνοεί τους τολμηρούς», ««…Αν έχεις και
το στίγμα πάνω σου με το ασήκωτο βάρος
του να σε ακινητοποιεί, πώς να τα καταφέ-
ρεις;», ««…Ένα σημαντικό ζήτημα αποτελεί
η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας, η
καλόπιστη προσέγγιση του κόσμου και η
δική μας ισχυρή θέληση για θετική πορεία
μέσα στην καθημερινή αμείλικτη πραγμα-
τικότητα».

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κ.
Αηδονόπουλος, ψυχίατρος, Διευθυ-
ντής της Μονάδας Επανένταξης του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης,

Εκδήλωση με θέμα:
«Στίγμα Ψυχικής Ασθένειας και Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Αλλάζοντας Οπτική»

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑ “ΕΣΤΙΑ”

συνέχεια στη σελίδα 11
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Ομάδα κηπουρικής
στο Κέντρο Ημέρας “ΑΝΑΤΟΛΗ”

Τσίγγανου Ιωάννα, Ψυχολόγος
Ζαρζοπούλου Αγγελική,

Κοινωνική Λειτουργός

Η θεραπευτική αξία της ενασχό-
λησης με την κηπουρική έχει
παρατηρηθεί από τα αρχαιότε-

ρα χρόνια ενώ κατά το 19ο αιώνα ο
Benjamin Rush που θεωρείται πατέρας
της ψυχιατρικής στις ΗΠΑ τονίζει τη
θετική επίδραση της κηπουρικής σε
ανθρώπους με ψυχική ασθένεια.

Η ενασχόληση των μελών του Κ.Η.
ΑΝΑΤΟΛΗ με την κηπουρική στο πλαί-
σιο της δημιουργικής απασχόλησης
αλλά και εκπαίδευσης αποτελούσε
μακροχρόνια επιθυμία μελών του προ-
σωπικού. Η σύλληψη της ιδέας για τη
δημιουργία μιας ομάδας κηπουρικής
προήλθε μέσα από την αξιολόγηση των
αναγκών και των δυνατοτήτων των
μελών του Κ.Η. Η ανάγκη για την εύρεση
μιας στοχοκατευθυνόμενης δραστηριό-

τητας που θα αποσκοπούσε στη βελτίω-
ση των ατομικών και κοινωνικών δεξιο-
τήτων ενώ παράλληλα θα έδινε την
ευκαιρία στα μέλη να κινηθούν εκτός
του Κέντρου και να έρθουν σε επαφή με
τις ευεργετικές επιδράσεις της φύσης
οδήγησε το προσωπικό τον Οκτώβριο
του 2009 στη δημιουργία της ομάδας
Κηπουρικής.

Η ομάδα συντονίζεται από τη Κοινωνι-
κή Λειτουργό ενώ ανάλογα με τις περι-
στάσεις και τις ανάγκες της ομάδας συμ-
μετέχουν η απασχολησιοθεραπεύτρια
και η φροντιστής. Ο Δασάρχης Πολυ-
γύρου, κ. Ιωάννης Τσιρέλας, με προθυ-
μία και ευγενική διάθεση παραχώρησε
στο Κ.Η. μια έκταση που ενδείκνυται για
τη καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και
βρίσκεται στο χώρο του Δασαρχείου
Πολυγύρου. Η ομάδα γίνεται μια φορά
την εβδομάδα και συμμετέχουν όλα τα
μέλη του Κ.Η. Παράλληλα κατά τη διάρ-
κεια της εβδομάδας αποτελεί ευθύνη

των μελών η φροντίδα του κήπου. Έτσι
πέρα από την ενεργή συμμετοχή στην
ομαδική διαδικασία, μικρές υποομάδες
δύο ή τριών ατόμων αναλαμβάνουν την
διεκπεραίωση ενός μικρότερου έργου
για τη συντήρηση του κήπου κατά τη
διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας.

Πριν την έναρξη της ομάδας απαραί-
τητη ήταν η προετοιμασία των μελών
μέσα από άλλες ομαδικές δραστηριότη-
τες. Τα μέλη μας χρειάστηκαν κινητοποί-
ηση και ενθάρρυνση καθώς οι περισσό-
τεροι από αυτούς έχουν συνηθίσει έναν
καθιστικό τρόπο ζωής και την τέλεση
ομαδικών δραστηριοτήτων που απαι-
τούν λιγότερη κίνηση, άσκηση, σωματι-
κή και αισθητηριακή διέγερση. Κατά την
προετοιμασία διερευνήθηκε η σχέση
των μελών με τη φύση, οι γνώσεις τους,
οι δυσκολίες που μπορεί να έχουν, τα
ενδιαφέροντα τους, τα οφέλη, οι προη-
γούμενες θετικές και αρνητικές εμπει-
ρίες. Ο στόχος τέθηκε από κοινού: η
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δημιουργία ενός κήπου που θα παράγει προϊόντα τα
οποία θα καταναλώνονται είτε μέσα στο Κ.Η. είτε στο σπίτι
του κάθε μέλους.

Για την εμψύχωση και την εμπλοκή των μελών στην ομαδι-
κή δραστηριότητα καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι συντονίστριες
της ομάδας, οι οποίες αποτελώντας πρότυπο κινητοποιούσαν
τα μέλη στην κίνηση, στη δραστηριότητα, στη δημιουργία,
στην αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. Από την άλλη παρα-
τηρήθηκε ότι τα πιο δραστήρια μέλη συχνά κινητοποιούσαν
τους υπόλοιπους είτε μοιράζοντας τις γνώσεις τους, είτε βοη-
θώντας στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας.

Η επαφή με τη φύση φαίνεται ότι διέγειρε συναισθήματα και
αυθόρμητες αντιδράσεις που μέσα σε ένα πιο κλειστό περι-
βάλλον ενδεχομένως αποκαλύπτονται πιο δύσκολα. Εντύπω-
ση προκάλεσε με την έναρξη της ομάδας, η αλληλεπίδραση
των μελών κατά την τέλεση της συγκεκριμένης ομαδικής δρα-
στηριότητας. Πολλά συναισθήματα κλιμακώθηκαν μέσα από
αυτήν: θυμός, φόβος, ευχαρίστηση, χαρά, αγωνία για το
αποτέλεσμα της προσπάθειας, ενθουσιασμός … Οι πληρο-
φορίες που λαμβάνονται για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ
τους, αποτέλεσε πολύτιμο υλικό για τον τρόπο που δομούν τις
σχέσεις τους μέσα στο Κ.Η είτε μεταξύ τους είτε με το προσω-
πικό. Πληροφορίες που το προσωπικό χρησιμοποιεί για την
επίτευξη των ατομικών θεραπευτικών στόχων των μελών.

Τώρα πια μέλη και προσωπικό απολαμβάνουν τους καρ-
πούς της προσπάθειας τους αφού τα πρώτα λαχανικά άρχισαν
να γεμίζουν το μεσημεριανό τραπέζι του Κέντρου. Η ικανοποί-
ηση από τη χαρά της ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας και
της άμεσης απολαβής των κόπων διαδέχεται τα πρώτα συναι-
σθήματα δισταγμού και φόβου για το νέο, το διαφορετικό.
Μερικοί από αυτούς αλλάζουν εικόνα, έστω και για λίγο. Ο XX.,
μέλος του Κ.Η., συνήθως κάθεται στην πολυθρόνα, σέρνει τα

πόδια του όταν περπατά, δυσανασχετεί όταν πρέπει να κινη-
θεί, καπνίζει ασταμάτητα και δήλωσε ότι αυτό που βλέπει στη
μελλοντική του ζωή είναι «ένα τίποτα». Ο ίδιος άνθρωπος είναι
αυτός που σκάβει, ποτίζει, κινείται, μιλά μοιράζοντας εργα-
σίες. Είναι αυτός που ανησυχούσε αρχικά για το πώς θα κατα-
φέρουν να μετατρέψουν το χώμα σε καρπό και πως θα επηρε-
άσει η κακοκαιρία τους καρπούς της προσπάθειας όλων.

Τέτοιες εικόνες διεγείρουν σκέψεις για τη θεραπευτική αξία
της δημιουργικής επαφής με τη φύση, δίνουν δύναμη, ενισχύ-
ουν προσπάθειες μελών και προσωπικού του Κ. Η. “Ανατο-
λή”. Σκέψεις που οδηγούν σε πράξεις και συμβάλουν στην
επίτευξη του γενικού στόχου που είναι η λειτουργική αυτονό-
μηση των μελών του.

συνέχεια από τη σελίδα 9

ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για το στίγμα και την ποιότητα ζωής
ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα. Ο Σύλλογος Οικο-
γενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Ψ.Υ.) έστειλε
εκπρόσωπο, η οποία μας ενημέρωσε για το υποστηρικτικό έργο του
συλλόγου στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχιατρικά προ-
βλήματα και προσκάλεσε τον κόσμο να διαδώσει το μήνυμα της ανά-
γκης για στήριξη όχι μόνο του μέλους που νοσεί αλλά και της οικογένει-
ας του. Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με ένα εικαστικό δρώμενο: ζητήθη-
κε από το κοινό να αποτυπώσει το “στίγμα με μια πινελιά” πάνω σε
μπλουζάκια, τα οποία ο καθένας μπορούσε να πάρει μαζί του. Η συμμε-
τοχή του κοινού ήταν μεγάλη. Μέσα σε κλίμα ζωντάνιας, ο κόσμος πει-
ραματίστηκε με τα χρώματα, εκφράστηκε και αποτύπωσε την εμπειρία
του με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Η εκδήλωση αυτή ήταν ένα μήνυμα
αισιοδοξίας και ελπίδας ότι όλοι μαζί κάνουμε βήματα προς την κοινω-
νική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας!

Εκδήλωση με θέμα:
«Στίγμα Ψυχικής Ασθένειας και Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Αλλάζοντας Οπτική»
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Ομάδα γυμναστικής
στο Οικοτροφείο “Άθωνας”

Χρυσοχοΐδου Βούλα
Ψυχολόγος -

Συντονίστρια Οικοτροφείου “‘Άθωνας”

Η ομάδα γυμναστικής ξεκίνησε
τον Οκτώβριο 2009 με τη συμ-
μετοχή 5 ενοίκων (με μέσο όρο

ηλικίας τα 54 χρόνια), οι οποίοι δέχτη-
καν με αρκετή προθυμία να συμμετέ-
χουν, αφού είχε προηγηθεί η συζήτηση
και επαφή με τον υπεύθυνο της ομάδας,
κ. Ιωαννίδη Χ., γυμναστή με πολυετή
εμπειρία αντίστοιχων ομάδων στο
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μ.Ε.Α. Πολυγύρου. Θα
μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί για την
χρησιμότητα λειτουργίας μιας τέτοιας
ομάδας σε ένα ψυχογηριατρικό Οικο-
τροφείο, δεδομένου ότι οι ένοικοι μας
είναι ηλικιωμένοι, ωστόσο έχοντας ως
γνώμονα την ανάγκη ήπιας άσκησης στο
πλαίσιο της διατήρησης ή/και εξασφάλι-
σης μιας καλύτερης φυσικής κατάστα-
σης των ενοίκων αποφασίσαμε τουλάχι-
στον να δοκιμάσουμε. Η ομάδα διεξάγε-
ται κάθε Τρίτη πρωί και η διάρκειά της
είναι περίπου 40 λεπτά.

Αρχικά, συζητήθηκε το πλαίσιο, ο τρό-
πος διεξαγωγής και οι στόχοι της ομά-
δας, έγιναν οι αγορές του κατάλληλου
αθλητικού εξοπλισμού και η απαραίτη-
τη διαμόρφωση του χώρου. Αναφορικά
με την οργάνωση και τους στόχους της
ομάδας συναποφασίστηκε από τον
συντονιστή της και τους συμμετέχοντες
ότι οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται
πρέπει να συνδυάζουν την ανάγκη εκγύ-
μνασης διαφόρων μυϊκών ομάδων του
σώματος όσο και την ανάγκη εκτόνωσης
και δημιουργικού ομαδικού παιχνιδιού.

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν:
• η απόκτηση σωστής στάσης σώματος

• η ενίσχυση καλών συνηθειών
(π.χ. τοποθέτηση του βάρους του
σώματος στα πόδια όταν σκύβουμε κι
όχι επιβάρυνση της μέσης)
• η ενδυνάμωση

• η βελτίωση του οπτικοκινητικού
συντονισμού
• το δέσιμο της ομάδας

• η προώθηση της επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται σε
κάθε συνάντηση αρχικά ένα πρόγραμμα
απλών ασκήσεων ενδυνάμωσης διάρ-
κειας 20 περίπου λεπτών και στη συνέ-
χεια π.χ. ένα ομαδικό παιχνίδι με τις μπά-
λες, εκμάθηση απλών βημάτων χορού,
ένας περίπατος ή γρήγορο βάδισμα
στον εξωτερικό χώρο κλπ. Σε κάθε συμ-
μετέχοντα παρέχεται εξατομικευμένη
παρέμβαση αναφορικά με τον τρόπο
εξάσκησης του και θετική ενίσχυση για
την προσπάθειά του. Έως σήμερα η
ομάδα πραγματοποιείται με την παρου-
σία 4 μελών συστηματικά, οι οποίοι συμ-
μετέχουν επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο
και δηλώνουν ευχαριστημένοι, καθώς
«η γυμναστική τους αναζωογονεί και
τους ανανεώνει».
Σημαντικό είναι ότι καθώς ο περιβάλλο-
ντας χώρος του Οικοτροφείου είναι
μεγάλος ενδείκνυται για ομαδικά παιχνί-
δια και περιπάτους. Εξάλλου, η κοντινή
απόσταση του Οικοτροφείου από την
παραλία μπορεί να αποτελέσει την
αφορμή για επιπλέον δραστηριότητες,
προσφέροντας ποικιλία και επαφή με τη
φύση.


