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Ειςαγωγό 
O Πνηεο είλαη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ 

όηαλ ρηππήζεη ην ηειέθσλν; 

O Είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά; Ειπίδα ή αλεζπρία; 

O Μήπσο ζθέπηεζαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ήδε είρεο 
από πξνεγνύκελνπο σθεινύκελνπο (ζπρλά 
ηαθηηθνύο); 

 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ εηδηθνύ 
ςπρηθήο πγείαο ππάξρνπλ. Χξεηάδεηαη, ινηπόλ, λα 

ηηο δηαρεηξηζηνύκε ώζηε λα ζπλερίδνπκε λα 
πξνζθέξνπκε πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 



Τι δεύχνει αυτό; 

O Αληηκεηαβίβαζε (??) 

O Σπλαηζζεκαηηθή εκπινθή (??) 

O Επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (??) 

 

Aπηά είλαη δεηήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα βιέπεη 

θαλείο ζηελ επνπηεία (είηε νκαδηθή είηε αηνκηθή). 



Λεπτό ιςορροπύα 

O Δείρλσ «ελζπλαίζζεζε». Μπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ, θαηαλνώ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ταπηόρξνλα, όκσο, δηαηεξώ 

θαη ηελ αίζζεζε όηη δελ είκαη ν άιινο.   

 

O Ο θίλδπλνο πνπ ειινρεύεη είλαη λα ηαπηηζηώ κε 

ηνλ σθεινύκελν θαη λα εγθισβηζηώ ζην δηθό 

ηνπ ηξόπν ζθέςεο.  



Ασ δούμε ϋνα παρϊδειγμα: 

O Καιεί ν «θύξηνο Γηάλλεο». Είλαη πάξα πνιύ 

αλαζηαησκέλνο. Έρεη ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ εδώ θαη 

ελάκηζε ρξόλν, δελ έρεη πιένλ ζρεδόλ θαζόινπ 

ρξήκαηα, ηνλ απεηινύλ κε έμσζε θαη δελ έρεη 

θαζόινπ θνηλσληθό δίθηπν. Νηώζεη απειπηζία θαη 

καο δεηάεη βνήζεηα. Αηζζάλεηαη αδύλακνο λα βγεη 

θαλ από ην ζπίηη θαη ζπκώλεη όηαλ πάκε λα 

θάλνπκε παξαπνκπή. Μαο ιέεη όηη κόλν ζε εκάο 

κπνξεί λα κηιήζεη. 



Τι ςυναιςθόματα και ςκϋψεισ μου 
δημιουργόθηκαν; 

O Απνγνήηεπζε? 

O Αίζζεζε όηη δελ κπνξώ λα ηνλ βνεζήζσ 

(«αλεκπόξηα)? 

O Αίζζεζε αδηεμόδνπ (όηη δελ ππάξρεη 

ιύζε)? 

O Θπκόο (αλ λαη, πξνο πνηνλ;)? 

 



Τι θα ϋκανα ςε μια τϋτοια 
περύπτωςη; 

 



Ερωτόςεισ που πρϋπει να θϋςω ςτον 
εαυτό μου 

O Πηζηεύσ όηη ν εμππεξεηνύκελνο κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ηώξα; 

O Έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ξόιν κηαο ηειεθσληθήο 

γξακκήο θαη θαηαλνώ όηη δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε ζπζηεκαηηθή ςπρνζεξαπεία; 

O Έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε γηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα ηνπ εμππεξεηνύκελνπ; 

O Μήπσο νη πξνζσπηθέο κνπ αμίεο θαη ζηεξεόηππα 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ παξέρσ ππεξεζίεο; 



Αν βλϋπω ότι δυςκολεύομαι…. 

O Δηάιεηκκα/ Τερληθέο ραιάξσζεο 

O Ταθηηθή επνπηεία 

 

 



Να θυμϊμαι: 
O Αληηπξνζσπεύσ κηα ππεξεζία. Οη 

εμππεξεηνύκελνη ρξεηάδνληαη έλα επαγγεικαηία, ν 
νπνίνο πηζηεύεη ζηε δπλαηόηεηα ηνπο λα 
μεπεξάζνπλ ηηο όπνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ. 

O Επηθέληξσζε ΚΑΙ ζην ζπλαίζζεκα ηνπ 
εμππεξεηνύκελνπ. Η αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο 
κπνξεί λα βνεζήζεη πνιύ. 

O Φξήζε βαζηθώλ ηερληθώλ ζπκβνπιεπηηθήο: 
Ελεξγεηηθή αθξόαζε, παξάθξαζε, αλνηρηέο 
εξσηήζεηο, αληαλάθιαζε, παύζεηο, πεξίιεςε. 



Να θυμϊμαι: 

O Σηγνπξηά γηα ην δηθό κνπ ξόιν σο ηειεθσληθή 

γξακκή (Τη κπνξώ λα θάλσ θαη ηη ΔΕΝ κπνξώ λα 

θάλσ). 

O Ο ζπκόο ή ε αγέλεηα ελόο εμππεξεηνύκελνπ δελ 

απεπζύλεηαη ζε εκέλα πξνζσπηθά. Ελδέρεηαη λα 

πξόθεηηαη γηα ηδηαίηεξα δπζθνιεκέλν ή 

απνγνεηεπκέλν άηνκν. Δελ παίξλσ ζέζε άκπλαο, 

αιιά δίλσ ρώξν γηα ηελ απνθόξηηζε (έζησ θη αλ 

ληώζσ αδηθία). 



Ασ ξαναπϊμε ςτο προηγούμενο 
περιςτατικό 

O Ο «θύξηνο Γηάλλεο» πιένλ θαιεί ζρεδόλ 

θαζεκεξηλά θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο κέζα 

ζηελ εκέξα. Παξόιν πνπ έρεη γίλεη δηθηύσζε 

κε κηα ππεξεζία ςπρηθήο πγείαο ζπλερίδεη λα 

θαιεί ζηε γξακκή. 



Τι αιςθϊνομαι; 

O Θπκό (??) 

O Ερζξόηεηα (??) 

O Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο (??) 

O Έιιεηςε δεκηνπξγηθόηεηαο/ ράζηκν ρξόλνπ (??) 

 

 

Τη κπνξώ λα θάλσ γηα λα βνεζήζσ ηνλ άλζξσπν 

πνπ κε θαιεί; 



Προςδοκύεσ του ειδικού ψυχικόσ 
υγεύασ: Λεπτό ιςορροπύα 

O Αλ δελ πηζηεύσ ζηε δπλαηόηεηα ηνπ σθεινύκελνπ λα 
μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ, ηόηε πώο κπνξώ λα ηνλ 
βνεζήζσ; 

 

O Αλ έρσ πςειέο πξνζδνθίεο πνπ δελ 
πξαγκαηώλνληαη, ηόηε απνγνεηεύνκαη θαη 
καηαηώλνκαη. 

 

Χξεηάδεηαη λα πηζηεύσ ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 
εμππεξεηνύκελνπ, αιιά λα έρσ ηαπηόρξνλα ξεαιηζηηθέο 
πξνζδνθίεο γηα ην ηη κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε κηα θιήζε 

θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηειεθσληθή γξακκή. 



Θυμηθεύτε… 

O Επνπηεία 

O Υπνζηήξημε (viber) 

O Δηαιείκκαηα/ηερληθέο ραιάξσζεο 




