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 ‘ Όταν δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε μια 

κατάσταση, καλούμαστε να αλλάξουμε τους 

εαυτούς μας.’ 

Victor Frankl 
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Ψυχοεκπαίδευση Μονάδας Πόνου 

 

‘Πονάω, άρα υπάρχω ’ 

Paul Brand 

 

Κάπου ανάμεσα στα δύο άκρα, την έλλειψη πόνου και τον ασταμάτητο χρόνιο 

πόνο, περνούμε οι περισσότεροι άνθρωποι τη ζωή μας. Ο πόνος αποτελεί μία πολύ 

προσωπική εμπειρία για τον καθένα από μας. Η αίσθηση του πόνου είναι τόσο 

υποκειμενική που μπορεί να εμφανισθεί και να ερμηνευθεί πολυπρισματικά. 

Στο Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής Ψυχοεκπαίδευσης ο πόνος θα 

εκφραστεί με ασφάλεια μέσα στην ομάδα υποστήριξης, η οποία είναι μία κοινότητα 

μοιρασμένου πόνου που μπορεί να βοηθήσει τον καθένα από εμάς να μάθουμε να 

αναλώνουμε την ενέργειά μας στα σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή και όχι μόνο 

στα προβλήματα. Η έκφραση του πόνου είναι κοινωνικό πρόβλημα και η θεραπεία 

του πολιτικά θεσπιζόμενο δικαίωμα. 

Ο πόνος έχει συνήθως κάτι να μας πει για την αιτία του. Ακούμε τον πόνο, 

διαβάζουμε το μήνυμά του και στη συνέχεια μαθαίνουμε να τον διαχειριζόμαστε και 

να τον ανακουφίζουμε, διότι η γνώση είναι δύναμη. 

Η Συμβουλευτική Ψυχοεκπαίδευση (βιωματικά & θεωρητικά) έρχεται να 

καλύψει τις ανάγκες των ατόμων με χρόνιο πόνο για μοίρασμα και αλληλεπίδραση. 

Με αντίδοτα την ακρόαση του πόνου, τη δραστηριότητα, την αυτοκυριαρχία και την 

ομάδα, θα αντιμετωπίσουμε μαζί, δημιουργικά τους ενισχυτές του πόνου, δηλαδή 

τον φόβο, τον θυμό και την οργή, την ενοχή, τη μοναξιά και την ψυχική επιβάρυνση. 

Όλα αλλάζουν και η σιωπή δεν βοηθά. 

Με εργαλείο, λοιπόν, την ανθρώπινη υπόστασή μας, θα δώσουμε φωνή και 

μορφή στον πόνο, θα αναδημιουργήσουμε σκέψεις και θα δρομολογήσουμε 

αλλαγές/διεξόδους που τώρα φαίνονται μακρινές. Είμαστε οι εμπειρίες μας, οι 

σχέσεις μας, αλλά είμαστε και αυτό που θέλουμε να γίνουμε. 
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                        Οι Αξίες μας 

 

 Να έχουμε ως βάση μας την επιστήμη  

 Να εφαρμόζουμε τις τεχνικές της Ψυχοεκπαίδευσης 

 Να δημιουργούμε αξία για τους συμμετέχοντες στην Ψυχοεκπαίδευση 

 Να τηρούμε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

 Να επιδεικνύουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό 

 Να διασφαλίζουμε την ποιότητα 

 Να προωθούμε την ομαδική εργασία 

 Να συνεργαζόμαστε και να επικοινωνούμε  
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Πληροφορίες 

 

 

 Το Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής Ψυχοεκπαίδευσης αφορά άτομα με χρόνιο πόνο 

καλοήθους αιτιολογίας Οι συμμετέχοντες ωφελούνται από τη Μονάδα Πόνου του 

ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Επιστ. Υπεύθυνη: ιατρός κ. Κίτσου Μαρία). 

 Η Συμβουλευτική Ψυχοεκπαίδευση αποτελείται από δέκα συνεδρίες. 

 Η έναρξη του Προγράμματος της Συμβουλευτικής Ψυχοεκπαίδευσης για τη 

διαχείριση του χρόνιου πόνου καλοήθους αιτιολογίας θα γίνει την Τρίτη                    

20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00. 

 Η ομάδα θα συναντιέται με εβδομαδιαία συχνότητα, ημέρα Τρίτη και ώρα           

10.00 – 12:00 στον χώρο της Εργοθεραπείας της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 

Κλινικής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Διευθ.: Καθ. Δουζένης Αθ.) , Ρίμινι 1, Χαϊδάρι. 

 Θα έχει μέγιστο αριθμό μελών τα 10 άτομα και κάθε συνεδρία θα διαρκεί                    

~ 90 λεπτά. Τα μέλη ενθαρρύνονται να είναι συνεπή στην παρουσία τους και στον 

χρόνο. 

 Δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν νέα μέλη στη διάρκεια του Προγράμματος 

των δέκα συνεδριών. 

 Η ένταξη στην ομάδα προϋποθέτει μια συνάντηση με τη συντονίστρια προκειμένου 

να συζητηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες του ατόμου. 

 

Συντονίστρια του Προγράμματος είναι η κ. Καλμαντή Μίνα, Επιστ. Συνεργάτης 

Μονάδας Πόνου, Υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ                                                                                                                

( email: minakalm@gmail.com - Τηλ. Επικοινωνίας 6995053726 ) 

 

mailto:email:%20minakalm@gmail.com
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Εργαλεία Ψυχοεκπαίδευσης Μονάδας Πόνου  

Τα εργαλεία που θα αποκτήσουμε στη Συμβουλευτική Ψυχοεκπαίδευση είναι: 

1ο Εργαλείο: Η υποκειμενική αντίληψη του άγχους (πρόκληση-απειλή-απώλεια;)  

Πώς αξιολογείς το άγχος; Πώς η κρίση σου αυτή επηρεάζει τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά σου ή την αντίδρασή σου στα στρεσογόνα ερεθίσματα (πόνος); Υπάρχει 

τρόπος να σπάσεις την πυροδότηση σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια που θα 

τα θεωρείς απλώς μια πρόκληση και όχι απειλή ή απώλεια. 

2ο Εργαλείο: Η Εικαστική έκφραση 

Να θυμάσαι τη σχέση τέχνης και θεραπείας. Η τέχνη αυτή καθαυτή είναι 

θεραπευτική, γιατί η δηµιουργία ολοκληρώνει την προσωπικότητα. Η πρωταρχική αξία 

της τέχνης είναι η αυθεντική έκφραση και η επικοινωνία µε ένα συµβολικό 

χαρακτήρα.  

 

3ο Εργαλείο: Οι αυτόματες σκέψεις 

 Οι αυτόματες σκέψεις εμφανίζονται ως αντίδραση στα στρεσογόνα 

ερεθίσματα (Πόνος), και μπορεί να μην τις συνειδητοποιείς. Με την εξάσκηση, 

μπορείς να αναγνωρίζεις τις αυτόματες σκέψεις σου, ρωτώντας τον εαυτό σου, ‘Τι 

πέρασε τώρα μόλις από το μυαλό μου;’ όταν αλλάζουν τα συναισθήματά σου ή 

αισθάνεσαι να αλλάζει η φυσική σου κατάσταση. Με την εξάσκηση, θα είσαι σε θέση 

να εξετάζεις αν οι αυτόματες σκέψεις σου είναι λειτουργικές και ισορροπημένες, θα 

είσαι σε θέση να τροποποιείς το στρεβλό κομμάτι της σκέψης σου και να δομείς πιο 

ρεαλιστικές εναλλακτικές αντιδράσεις. 

4ο Εργαλείο: Οι βασικές αρχές  

Οι βασικές αρχές είναι οι ‘κανόνες’ που έχουμε για τον εαυτό μας , τους 

άλλους και τον κόσμο γύρω μας. Είναι οι ιδέες ‘θα έπρεπε’, τα ‘πρέπει’ και τα ‘όφειλα 

να’ που πιστεύεις για τον εαυτό σου και τους άλλους.  
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Οι βασικές αρχές είναι πιο δύσκολο να τροποποιηθούν σε σχέση με τις αυτόματες 

σκέψεις, αλλά με την εξάσκηση μπορείς να μάθεις να αναγνωρίζεις τις 

διαστρεβλώσεις σε αυτές τις αρχές σου, να εξετάσεις εάν αυτές οι αρχές σου σε 

εξυπηρετούν πλέον και να  ‘χτίζεις’ πιο ρεαλιστικές εναλλακτικές βασικές αρχές. 

5ο Εργαλείο: Οι πυρηνικές πεποιθήσεις 

 Οι πυρηνικές πεποιθήσεις είναι βαθιά ριζωμένες ιδέες, ‘πιστεύω’ που έχουμε 

για τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας ή την αξία μας. Οι πυρηνικές πεποιθήσεις 

που σχετίζονται με τον πόνο συνδέονται συχνά με την αντίληψη του εαυτού μας ως ‘ ο 

χρόνιος ασθενής με πόνο’ ή ‘ο ανάπηρος’ ή ‘ο άρρωστος’. Το να ‘χτίσεις’ ένα νέο 

σύστημα πυρηνικών πεποιθήσεων παίρνει χρόνο, αλλά με σκληρή δουλειά μπορείς να 

δομήσεις κάποια εναλλακτική πυρηνική πεποίθηση για τον εαυτό σου, όπως π.χ. ‘ ο 

άνθρωπος που πονά’.  

6ο Εργαλείο: Ο Θετικός Αυτοδιάλογος  

Ο θετικός αυτοδιάλογος είναι ο ‘συναισθηματικός ενισχυτής’ σου. Τον 

χρησιμοποιείς για να αυξήσεις την αίσθηση ελέγχου πάνω σε κάποιες πλευρές του 

πόνου σου, καθώς και να αυξήσεις  την αίσθηση διαχείρισης του πόνου σου. Η θετική 

αυτοδιαχείριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απάντηση στις αυτόματες σκέψεις σου. 

7ο Εργαλείο: Η Εκφραστική Γραφή 

Το να γράφεις τις βαθύτερες σκέψεις και τα βαθύτερα συναισθήματά σου για 

τον πόνο σε βοηθά να τα ξεκαθαρίσεις και να τα κατανοήσεις. Αναφορικά ιδιαίτερα 

στα συναισθήματά σου , γράφοντας γι αυτά μπορείς να  τα κάνεις να φαίνονται 

λιγότερο τρομακτικά και κατακλυσμιαία.  

8ο Εργαλείο: Η Διεκδικητική Επικοινωνία 

Όλοι έχουμε ανάγκες και επιθυμίες που δικαιούμαστε να εκφράζουμε ευθέως 

χωρίς να απολογούμαστε ή να δικαιολογούμαστε. Η διεκδικητική επικοινωνία είναι 

ένα εξαιρετικό εργαλείο όταν θέλουμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας , να 

ζητήσουμε κάτι ή να πούμε όχι.  
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Η Ομάδα Συμβουλευτικής Ψυχοεκπαίδευσης 

είναι η αρχή για μια σκληρή δουλειά              

με τον εαυτό μας! 

 

 

 


