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To Σχέδιο Δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών
Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.) - Πρόγραμμα Δεινομάχη» υλοποιείται από την
ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π.
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) και σε συνεργασία με το
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα.
Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Ντόροθυ Γαρώνη, Ψυχολόγο,
Συντονίστρια του Σχεδίου Δράσης Δεινομάχη και τον Κυριάκο Κατσαδώρο,
Ψυχίατρο, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Σχεδίου Δράσης Δεινομάχη και
Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Πρόληψης της Αυτοκτονίας της
ΚΛΙΜΑΚΑ. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για τo ψυχοκοινωνικό
προφίλ των ωφελουμένων γυναικών του προγράμματος έγινε από τη Νεφέλη
Σταυροπούλου, ψυχολόγο του Προγράμματος Δεινομάχη. Η επιμέλεια του
κειμένου έγινε από την Ίριδα Σούρδη.

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου
και Κοινωνικού Κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ
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Πρόλογος
Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας κοινωνικός φορέας, μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται τόσο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής
ένταξης αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι δράσεις και τα προγράμματα του φορέα, στοχεύουν στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων στις
κατευθύνσεις: της υιοθέτησης ενεργού ρόλου απέναντι στη ζωή, της υπεύθυνης διεκδίκησης των δικαιωμάτων, της σταδιακής αυτονόμησης και της
ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό. Απώτεροι στόχοι των δράσεων του
φορέα αποτελούν:
•

•

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
Η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης και απολαβής των κοινωνικών
αγαθών
Η προαγωγή της ψυχικής υγείας

•

Η αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

•

Οι υπηρεσίες της ΚΛΙΜΑΚΑ παρέχονται δωρεάν, καλύπτουν όλες τις
βαθμίδες φροντίδας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση – επανένταξη,
αποστιγματισμός) και απευθύνονται σε ανθρώπους και πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις επιπτώσεις του και χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Στις ομάδες στόχου
περιλαμβάνονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άστεγοι, γυναίκες
θύματα trafficking, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής/συντροφικής βίας,
γυναίκες κρατούμενες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ρομά, έλληνες μουσουλμάνοι), ανήλικοι παραβάτες και
αποφυλακισμένοι, άτομα με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα κ.ά.
Το 2001 εγκαινιάστηκε από την ΚΛΙΜΑΚΑ το πρώτο πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι και σήμερα, πάνω από 20.000
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άτομα έχουν εξυπηρετηθεί μέσω της τηλεψυχιατρικής (ωφελούμενοι αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ωφελούμενοι της
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων, γυναίκες κρατούμενες
στο Κατάστημα Κράτησης Γυναίκων Ελεώνα Θηβών, ένοικοι των δομών
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κ.λπ.). Το Πρόγραμμα Τηλεψυχιατρικής
έχει διακριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ως Καλή Πρακτική του Γ΄ ΚΠΣ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η τηλεψυχιατρική είναι κλάδος της τηλεϊατρικής και επιστημονικός κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Στο πλαίσιο των δράσεων που απευθύνονται σε κρατούμενους-ες και
αποφυλακισμένους-ες, το 2002 εγκαινιάστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης ανήλικων παραβατών στο Κατάστημα της Αυλώνας,
ενώ το 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΚΛΙΜΑΚΑ και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για
την ψυχιατρική υποστήριξη κρατουμένων του Καταστήματος κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών με χρήση τηλεδιάσκεψης. Το επιστημονικό προσωπικό του φορέα υλοποιεί κύκλους σεμιναρίων για τους εργαζόμενους των
καταστημάτων κράτησης και τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, ενώ έχει εκδώσει και διανείμει σε όλα τα καταστήματα κράτησης
της χώρας τον «Οδηγό για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας στα Καταστήματα
Κράτησης». Στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π.
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) και σε συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, η ΚΛΙΜΑΚΑ υλοποιεί από το
Δεκέμβριο του 2013 το σχέδιο δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.) - Πρόγραμμα Δεινομάχη».
Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ενδελεχής μελέτη των αναγκών των
γυναικών κατά την είσοδό τους καθώς και κατά την κράτησή τους στη φυλακή, η πληρέστερη ανταπόκριση στις ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους με έμφαση στην πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών,
καθώς και η δημιουργία ενός πλαισίου ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται μετά την αποφυλάκιση.
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Πιο αναλυτικά οι δράσεις του προγράμματος αφορούν:
Ψυχιατρική & Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών
•

•
•

•

Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και ψυχιατρικής υποστήριξης
σε κρατούμενες γυναίκες μέσω τηλεψυχιατρικής και φυσικών επισκέψεων
Υποστηρικτικές και προληπτικές παρεμβάσεις σε άτομα που εμφανίζουν συμπεριφορές αυτοτραυματισμού
Δημιουργία εξατομικευμένων θεραπευτικών πλάνων για την ψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των κρατούμενων γυναικών με σκοπό την επανένταξή τους μετά την αποφυλάκιση
Ψυχοκοινωνική και ψυχιατρική υποστήριξη αποφυλακισμένων γυναικών

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την άμεση επίδραση που ασκεί το προσωπικό
στις γυναίκες κρατούμενες και αφετέρου τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού, η διεπιστημονική ομάδα της ΚΛΙΜΑΚΑ πραγματοποίησε εκπαιδευτικές συναντήσεις εντός του καταστήματος σε θέματα που άπτονται της
ψυχικής υγείας και της διάστασης του φύλου. Οι ενότητες και το περιεχόμενο
των συναντήσεων παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Ημερίδες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει μία ενημερωτική ημερίδα, η οποία υλοποιήθηκε εντός της φυλακής κατά την έναρξη του προγράμματος και μία ακόμα
κατά τη λήξη του προγράμματος για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, εντάσσεται η δημιουργία των δύο
εγχειριδίων «Ψυχοκοινωνικό προφίλ κρατούμενων γυναικών και η διάσταση
του φύλου κατά την υποστήριξή τους» και «Πρόληψη της αυτοκτονίας και
των αυτοτραυματισμών στα καταστήματα κράτησης». Το παρόν εγχειρίδιο
απευθύνεται σε εργαζόμενους στα καταστήματα κράτησης (σωφρονιστικούς
υπαλλήλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς κ.λπ.), αλλά και
σε όσους απασχολούνται σε φορείς επανένταξης αποφυλακισμένων. Στόχος
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του εγχειριδίου είναι να περιγράψει τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των
κρατούμενων γυναικών και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθώς και να ενημερώσει το προσωπικό που εργάζεται σε Καταστήματα Κράτησης Γυναικών
σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές.
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Α’ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Εισαγωγή
Οι γυναίκες στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό στο συνολικό αριθμό των κρατουμένων (Walmsley, 2006. 2008).
Από το σύνολο των 11.798 ατόμων που κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές
στις 1/1/2015, μόνο το 4,8% ήταν γυναίκες. Παρόλα αυτά, μια σειρά από
παράγοντες καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση ιδιαίτερων συνθηκών και
υπηρεσιών για το συγκεκριμένο πληθυσμό:
•

•

•

•

Οι ψυχικές διαταραχές είναι πολύ πιο συχνές στον πληθυσμό των
κρατουμένων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Blaauw, Roesch,
& Kerkhof, 2000. Fazel & Danesh, 2002. Fazel & Seewald, 2012.
Tye & Mullen, 2006). Οι γυναίκες κρατούμενες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε αρκετές ψυχικές διαταραχές συγκρινόμενες με
τους άντρες (Bastick, 2008. Drapalski, Youman, Stuewig, & Tangney,
2009. Taylor, 2004).
Οι επιπτώσεις του εγκλεισμού είναι πιο έντονες και μακροπρόθεσμες
για τις γυναίκες που έχουν οικογένεια και παιδιά (Murray & Murray,
2010. Taylor, 2004. Καρβέλη, Πετρουλάκη, & Νικολαϊδης, 2012).
Δεν υπάρχει καμία εξειδικευμένη ψυχιατρική και ψυχολογική μέριμνα για τις γυναίκες που παραβατούν, σε κανένα από τα στάδια που
θα διανύσουν όταν εμπλακούν στο δικαστικό και σωφρονιστικό σύστημα.
Δεν υπάρχει καμία εξειδικευμένη υπηρεσία επανένταξης και φιλοξενίας για αποφυλακισμένες γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., στις χώρες της Ευρώπης το ποσοστό των κρατουμένων που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας ή/και εξάρτηση
από αλκοόλ και άλλες ουσίες αγγίζει το 60-65%. Έχει επιβεβαιωθεί πλέον,
ότι ο πληθυσμός των φυλακών έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες ψυχιατρικής
και ψυχολογικής υποστήριξης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Οι κρατούμενοι αποτελούν έναν πληθυσμό με υψηλούς δείκτες ψυχικών διαταραχών
και ταυτόχρονα η φυλακή αποτελεί ένα σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα για
την ψυχική υγεία (Durcan, 2008). Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που διεξήχθη
στα καταστήματα κράτησης του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε ότι οι δείκτες
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διαταραχών προσωπικότητας είναι πολύ πιο υψηλοί για τους κρατούμενους
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Το 50% των κρατούμενων γυναικών και
το 64% των κρατούμενων ανδρών διαγιγνώσκονται με διαταραχή προσωπικότητας (το αντίστοιχο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό είναι 10-13%). Επιπλέον, το 7 με 10% των ανδρών κρατουμένων πάσχουν από κάποιου είδους
ψύχωση, όπως σχιζοφρένεια ή μανιοκατάθλιψη ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στο γενικό πληθυσμό είναι 0,5-0,6% (Snowden & Kane, 2003). Αντίστοιχα,
στον πληθυσμό των κρατουμένων γυναικών, βρέθηκε ότι το 59% είχε ενεργό
ψυχοπαθολογία, ενώ το ποσοστό εκτοξευόταν στο 76% όταν συμπεριλαμβανόταν οι εξαρτήσεις από ουσίες και αλκοόλ (Singleton, 1998). Η εικόνα
είναι παρόμοια και σε ανασκόπηση 62 ερευνών από 12 χώρες (Αυστραλία,
Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νέα
Ζηλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία), όπου συμμετείχαν 22.790 κρατούμενοι. Βρέθηκε ότι ένας στους δέκα κρατούμενους στις
δυτικές χώρες, έχει ψυχωτική συνδρομή ή μείζονα κατάθλιψη (διαταραχές που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία), ενώ ο ένας στους
δύο άντρες κρατούμενους και η μία στις πέντε γυναίκες διαγιγνώσκονται με
αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας (Fazel & Danesh, 2002). Οι
γυναίκες φαίνεται επίσης να αντιμετωπίζουν πιο συχνά και άλλα προβλήματα υγείας, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και έχουν ιδιαίτερες
ανάγκες σε θέματα σχετικά με το αναπαραγωγικό σύστημα (έμμηνος ρύση,
εμμηνόπαυση, εγκυμοσύνη, θηλασμός κ.λπ.) (van den Bergh, Gatherer, &
Møller, 2009).
Συχνά οι κρατούμενες έχουν υποστεί σεξουαλική ή/και σωματική βία
κατά την παιδική ή/και ενήλικη ζωή. Τα ποσοστά των θυμάτων στον πληθυσμό των γυναικών κρατουμένων είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα
των ανδρών κρατουμένων, αλλά και από εκείνα των γυναικών του γενικού
πληθυσμού. Διαφορετικές έρευνες αναφέρουν ότι έως και 82% των γυναικών κρατούμενων έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής ή/και σωματικής κακοποίησης (Atabay, 2008. Covington, 1998. van den Bergh et al., 2009). Το
στρες που συνεπάγεται η κακοποίηση μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση ψυχικής πάθησης ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσα ψυχική πάθηση. Τα
θύματα κακοποίησης συχνά εμφανίζουν κατάθλιψη, διαταραχή μετά από
τραυματικό στρες, διαταραχή πανικού, φοβίες, διαταραχές διατροφής (ανορεξία/βουλιμία), σεξουαλική δυσλειτουργία, ουσιοεξάρτηση κ.ά.. Έχει διαπιστωθεί ότι η θυματοποίηση των γυναικών και η μετέπειτα εμπλοκή τους με
την παραβατικότητα συσχετίζονται, χωρίς αυτό να σηματοδοτεί την ύπαρξη
μιας ευθύγραμμης σχέσης αιτίας - αιτιατού μεταξύ της κακοποίησης και της
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εγκληματικότητας (Zaplin, 2008). Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και την αναγκαιότητα για εφαρμογή διαφοροποιημένων παρεμβάσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, από τις 1.561 γυναίκες που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του
2009 (υπόδικες και καταδικασμένες), το 26,8% ήταν αγράμματες, το 22,9%
γνώριζε γραφή και ανάγνωση ή/και ήταν απόφοιτοι Δημοτικού. Επιπλέον, το
50,6% ήταν άνεργες πριν τον εγκλεισμό τους και 20 γυναίκες ήταν ανίκανες
προς εργασία (λόγω αναπηρίας). Οι αριθμοί αυτοί υπερβαίνουν κατά πολύ τα
αντίστοιχα ποσοστά που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και αναδεικνύουν
τη μεγάλη σημασία των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην εμπλοκή
των ατόμων με την παραβατικότητα.
Οι τραυματικές συνέπειες του αποχωρισμού της γυναίκας από την οικογένειά της και τα παιδιά της, έχει εξετασθεί σε ξένες αλλά και ελληνικές
μελέτες (Covington, 1998. Dodge & Pogrebin, 2001. Hurley & Dunne, 1991.
Καρβέλη et al., 2012. Μητροσύλη & Φρονίμου, 2006). Η βίαιη διάλυση της
οικογένειας που επιφέρει ο εγκλεισμός της μητέρας, έχει ως αποτέλεσμα
σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες τόσο για τη μητέρα όσο και για τα παιδιά
σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αποτελούσε το
κύριο πρόσωπο φροντίδας ανήλικων τέκνων πριν από τον εγκλεισμό, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ποικίλα συναισθηματικά, ψυχολογικά αλλά και
πρακτικά προβλήματα μετά τη φυλάκισή τους (ενοχές, ντροπή, φόβο απώλειας της επιμέλειας, μειωμένα επισκεπτήρια λόγω απόστασης κ.λπ.). Στις
ψυχικές επιπτώσεις του εγκλεισμού που αφορούν όλα τα άτομα ανεξαρτήτως
φύλου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι γυναίκες είναι ακόμα πιο
επιβαρυμένες λόγω του μητρικού τους ρόλου.
Η διαχείριση του σοκ του εγκλεισμού, τα προβλήματα, οι σχέσεις της «έξω
ζωής» και η διαχείριση του χρόνου μέσα στη φυλακή είναι από τα πράγματα που καλείται να διαχειριστεί η/ο κρατούμενη-ος. O όρος ιδρυματοποίηση
αποδίδεται στα αγγλικά με τη λέξη «prisonization» και αποτυπώνει το γεγονός ότι για όσο μεγαλύτερο διάστημα παραμένει κάποιος στη φυλακή, τόσο
περισσότερο «εγκληματοποιείται» και αποστασιοποιείται από τις κοινωνικές
αξίες του «έξω» κόσμου. Όπως περιγράφεται και παρακάτω, η διαδικασία
περιλαμβάνει αλλαγές σε ατομικό επίπεδο που προοδευτικά ωθούν το άτομο
να υιοθετήσει τις αξίες και τα μοτίβα συμπεριφοράς των συγκρατούμενών
του. Οι προϋπάρχουσες στάσεις και συμπεριφορές που επιδείκνυε ένα άτομο
πριν τη φυλάκισή του καθορίζουν σε ένα βαθμό την πορεία της ιδρυματοποί-
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ησης. Ταυτόχρονα, ο βαθμός ιδρυματοποίησης καθορίζεται και από παράγοντες όπως είναι η προσωπικότητα του ατόμου, το υποστηρικτικό πλαίσιο
εκτός φυλακής, η διάρκεια της ποινής, οι δεσμοί με άλλα παραβατικά άτομα,
η προσαρμογή στον κοινωνικό ρόλο του/της κρατούμενου-ης, οι προσδοκίες
του ατόμου για τη ζωή του, η αυτοαντίληψη, ο βαθμός αποξένωσης από την
κοινωνία κ.λπ.
Η μελέτη των ψυχολογικών επιπτώσεων του εγκλεισμού θεμελιώνεται με
μεγαλύτερη εγκυρότητα, αν μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης, λάβουμε υπόψη ότι οι επιδράσεις αυτές διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο.
Ένα παράδειγμα που δείχνει πώς οι μηχανισμοί προσαρμογής αναπαριστάνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της κρατούμενης και του περιβάλλοντος
της φυλακής, θα μπορούσε να είναι η σύγκριση δυο γυναικών που έρχονται
αντιμέτωπες με μια μακροχρόνια ποινή στο ίδιο κατάστημα κράτησης. Και
οι δυο θα αντιμετωπίσουν το ίδιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από απαγορεύσεις και στερήσεις και θα βιώσουν καταστάσεις που ξεφεύγουν από τον
έλεγχό τους. Παρόλα αυτά, επειδή η καθεμία φέρει τη δική της προσωπική
ιστορία, τις δικές της στάσεις, πεποιθήσεις και ικανότητες, η μία θα μπορούσε να ερμηνεύσει την απώλεια ελέγχου ως μια δική της αδυναμία, ενώ
η άλλη ως μια συνεχιζόμενη κακομεταχείριση από άλλους. Πιθανόν, στην
πρώτη περίπτωση να είχαμε καταθλιπτική συμπτωματολογία και απόσυρση
ως αντίδραση στα ερεθίσματα, ενώ στη δεύτερη θυμό και αντεκδίκηση με
στόχο την επανάκτηση του ελέγχου.
Μια καναδική μελέτη επιχείρησε να ελέγξει τη θεωρία αυτή παρατηρώντας για 16 μήνες τις προσαρμοστικές συμπεριφορές κρατουμένων με παρόμοια χαρακτηριστικά, όσον αφορά στη διάρκεια της ποινής και στο περιβάλλον της φυλακής (Zamble & Porporino, 2013). Μία από τις παρατηρήσεις και
τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι σε γενικές γραμμές, ο εγκλεισμός δεν
προκαλεί σταθερές και ομοιογενείς συναισθηματικές δυσλειτουργίες. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά
συναισθηματικά προβλήματα στην αρχική περίοδο έκτισης της ποινής. Έτσι,
οι επιπτώσεις του εγκλεισμού διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη στιγμή που
πραγματοποιούνταν η συνέντευξη. Αν γινόταν κατά τα πρώιμα στάδια της
φυλάκισης, το τραύμα του εγκλεισμού επέφερε συμπτώματα κατάθλιψης
και άγχους, ενώ αν γινόταν αργότερα, οι κρατούμενοι επιδείκνυαν άμβλυνση του συναισθήματος, κάτι που αποδίδεται στη ρουτίνα που δημιουργεί ο
εγκλεισμός. Επιπλέον, οι μηχανισμοί προσαρμογής που χρησιμοποιούνταν
από τους έγκλειστους, εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τους μηχανισμούς
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που είχαν στη διάθεσή τους και χρησιμοποιούσαν σε δύσκολες καταστάσεις
προ εγκλεισμού.
Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, οι Bartol και Bartol (1994) προτείνουν την
αναπαράσταση των συναισθηματικών επιδράσεων του εγκλεισμού με μια
καμπύλη σε σχήμα U, θέλοντας να δείξουν ότι οι επιδράσεις θα είναι ισχυρότερες κατά την πρώτη και τελευταία φάση του εγκλεισμού. Στο μέσο της
ποινής η συναισθηματική δυσφορία μειώνεται, καθώς οι κρατούμενοι προσαρμόζονται στις συνθήκες κράτησης. Επιπλέον, εξετάζοντας την επίδραση
της ηλικίας, βρήκαν ότι οι κρατούμενοι που είναι κάτω των 25 ετών αρχικά
αντιστέκονται εντονότερα στη δομή της φυλακής, γεγονός που τους καθιστά
περισσότερο ευάλωτους στη θυματοποίηση. Ωστόσο, στα μετέπειτα στάδια
του εγκλεισμού, οι νεώτεροι κρατούμενοι τείνουν να συμμορφώνονται σε
υπερβολικό βαθμό με την κουλτούρα της φυλακής. Άλλοι παράγοντες που
σχετίζονται με το βαθμό επίδρασης του εγκλεισμού έχουν να κάνουν με την
ιεραρχία του αδικήματος και με το βαθμό πληρότητας της φυλακής.
Πράγματι, το καθεστώς του εγκλεισμού μπορεί να δημιουργήσει τρόπους
σκέψης και συμπεριφοράς που βοηθούν το άτομο να προσαρμοστεί σε αυτό
κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής του. Από την άλλη όμως, αυτοί οι τρόποι
σκέψης και συμπεριφοράς μπορεί να αποδειχθούν δυσλειτουργικοί στις περιόδους που έπονται της αποφυλάκισης. Βέβαια, οι ψυχολογικές επιπτώσεις
του εγκλεισμού ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και είναι συχνά αναστρέψιμες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές παίρνουν μόνιμο χαρακτήρα
σε μια προσπάθεια των κρατουμένων να ανταπεξέλθουν στις στερήσεις της
ζωής στη φυλακή και να προσαρμοστούν στα άτυπα μοτίβα αλληλεπίδρασης
που επιβάλλει ο εγκλεισμός.
Είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στο ότι οι αλλαγές στη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά, προκύπτουν ως φυσιολογικές προσαρμοστικές αντιδράσεις στο αφύσικο περιβάλλον της φυλακής. Η δυσλειτουργικότητα αυτών των μηχανισμών δεν υπονοεί παθολογία (παρόλο που πρακτικά
μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις). Αντίθετα, είναι φυσιολογικές
αντιδράσεις σε ένα σύνολο παθολογικών καταστάσεων που γίνονται προβληματικές όταν χρονίζουν και εσωτερικεύονται (έτσι, που ακόμα κι όταν οι περιβάλλουσες καταστάσεις έχουν αλλάξει, οι κάποτε λειτουργικές συνήθειες
καθίστανται δυσλειτουργικές). Όπως οι περισσότερες διαδικασίες σταδιακής
αλλαγής, η ιδρυματοποίηση προκύπτει προοδευτικά και συσωρευτικά. Έτσι,
ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες συνθήκες, η ιδρυματοποίηση εντείνεται με
τη διάρκεια της φυλάκισης. Αυτό αποδεικνύεται, παρόλες τις διακυμάνσεις,
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στην ευκολία με την οποία προσαρμόζεται κάποιος μετά την αποφυλάκιση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μπαίνουν για πρώτη φορά στη φυλακή, βρίσκουν ιδιαίτερα δύσκολη και στρεσογόνα την εμπειρία της προσαρμογής σε
μια σκληρή καθημερινότητα, σε συνθήκες στέρησης της ιδιωτικότητας και
της ελευθερίας. Παρ’ όλα αυτά, σταδιακά, τα άτομα σταδιακά συνηθίζουν σε
ένα ευρύ φάσμα περιορισμών, στερήσεων και ταπεινώσεων (Haney, 2003)
και συντελείται ο μετασχηματισμός που οδηγεί σε ιδρυματοποίηση.
Οι διάφοροι ψυχολογικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή και την «επιβίωση», σταδιακά μετατρέπονται σε δεύτερη φύση και
σε ένα βαθμό εσωτερικεύονται. Πρόκειται για μια λεπτή και όχι εύκολα διακριτή διαδικασία. Έτσι, ο/η κρατούμενος-η δεν επιλέγει αν θα υποκύψει ή όχι
στον ιδρυματισμό και οι περισσότεροι από αυτούς δεν το κάνουν συνειδητά.
Ο Haney (2003) διακρίνει τους παρακάτω προσαρμοστικούς μηχανισμούς:
Α. Εξάρτηση από την ιδρυματική δομή
Λόγω της στέρησης της ελευθερίας και της αυτονομίας τους, τα άτομα
παραιτούνται από την ανάληψη πρωτοβουλιών και σταδιακά εξαρτώνται από
τη δομή του ιδρύματος στην οποία είχαν αρχικά αντισταθεί. Στα τελευταία
στάδια αυτής της διαδικασίας, κάποιοι εξαρτώνται πλήρως από το προσωπικό
του ιδρύματος κατά τη διαδικασία επιλογών και βασίζονται στη δομή και το
πρόγραμμα του ιδρύματος για την οργάνωση της καθημερινότητάς τους. Σε
ακραίες καταστάσεις, η ικανότητα λήψης αποφάσεων εξασθενεί πλήρως και οι
κρατούμενοι χάνουν εντελώς την ικανότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών και
εξάσκησης της ορθής κρίσης. Αν και όταν τους αφαιρεθεί το πλαίσιο, τα ακραίως ιδρυματοποιημένα άτομα θα διαπιστώσουν ότι πλέον δεν γνωρίζουν πώς να
ενεργήσουν αυτοβούλως ή πώς να απέχουν από αυτοκαταστροφικές ενέργειες.
Β. Υπερεπαγρύπνηση, δυσπιστία και καχυποψία στις διαπροσωπικές σχέσεις
Οι κρατούμενοι γρήγορα μαθαίνουν να είναι σε επαγρύπνηση για πιθανά
σημάδια απειλής ή προσωπικού κινδύνου. Συχνά για την επιβίωσή τους χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, δύσπιστοι και καχύποπτοι.
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Γ. Υπερβολικός συναισθηματικός έλεγχος, αποξένωση και ψυχολογική αποστασιοποίηση
Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, η καλλιέργεια της εικόνας του «σκληρού» απαιτεί προσεκτικό ζύγισμα των συναισθηματικών αποκρίσεων. Πολλοί κρατούμενοι πασχίζουν να ελέγξουν και να καταπιέσουν τις εσωτερικές
τους αντιδράσεις απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα τον
υπερβολικό συναισθηματικό έλεγχο και μια γενικευμένη απουσία αυθορμητισμού.
Μπορεί να αναπτύξουν επίπεδο συναίσθημα που θα εξελιχθεί σε μια χρόνια κατάσταση, η οποία πιθανώς εμποδίζει τις κοινωνικές συναναστροφές
και τις στενές σχέσεις. Η αποξένωση και η κοινωνική απομόνωση αποτελούν
άμυνα, όχι μόνο απέναντι στην εκμετάλλευση αλλά και απέναντι στη διαπίστωση, ότι η έλλειψη διαπροσωπικού ελέγχου επί του περιβάλλοντος της
φυλακής καθιστά ριψοκίνδυνη και απρόβλεπτη τη συναισθηματική επένδυση σε σχέσεις. Αυτοί οι παράγοντες, που δρουν ενάντια στην ανοιχτή επικοινωνία, οδηγούν στην κοινωνική απόσυρση και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
αναστραφούν κατά την επιστροφή των ατόμων στην κοινωνία.
Δ. Κοινωνική απόσυρση και απομόνωση
Η αυτοεπιβαλλόμενη κοινωνική απόσυρση συχνά σημαίνει ότι βυθίζονται
στον εαυτό τους, δεν εμπιστεύονται ουσιαστικά κανέναν και προσαρμόζονται έτσι στο στρες της φυλακής με μηχανισμούς απομόνωσης και σιωπηρής απελπισίας. Σε ακραίες περιπτώσεις και σε συνδυασμό με συμπτώματα
απάθειας και απώλειας ανάληψης πρωτοβουλιών, το προαναφερθέν μοτίβο
προσομοιάζει της κλινικής κατάθλιψης.
Ε. Ενσωμάτωση μοτίβων της κουλτούρας της φυλακής
Οι φυλακές χαρακτηρίζονται από άτυπους κανόνες και νόρμες, που αποτελούν τμήμα της κουλτούρας της φυλακής. Όπως οι επίσημοι κανόνες, έτσι
και αυτές οι άγραφες νόρμες πρέπει να τηρούνται. Για κάποιους κρατούμενους, που πασχίζουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι σε αυτό
που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως κίνδυνο, η υιοθέτηση αυτών των άτυπων
κανόνων, όσο σκληροί και αν είναι, αποτελεί κοινή πρακτική.
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Γενικότερα, η στέρηση της δημιουργικής εργασίας, των ερωτικών συνευρέσεων και άλλων δραστηριοτήτων που στον έξω κόσμο θεωρούνται δεδομένες μπορεί να ωθήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων εκτόνωσης
ή/και στην άμετρη κατανάλωση ψυχοφαρμάκων.
ΣΤ. Μειωμένη αυτοεκτίμηση
Η απώλεια ελέγχου βασικών πλευρών της ύπαρξης και η στέρηση ατομικών
δικαιωμάτων συνοδεύουν εν γένει την ποινή της φυλάκισης. Σε πολλές περιπτώσεις το αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, που προκύπτει ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, εσωτερικεύεται και αποτελεί μέρος της ταυτότητας του
ατόμου.
Συνοψίζοντας, οι γυναίκες κρατούμενες βιώνουν όλα τα δεινά του εγκλεισμού, όπως και οι άντρες κρατούμενοι, αλλά επιβαρύνονται περαιτέρω από
μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται με την ψυχική και σωματική υγεία,
το ιστορικό κακοποίησης, το ρόλο τους ως μητέρες κ.λπ. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών απαιτούν μια διαφορετική και προσαρμοσμένη στο φύλο
μεταχείριση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής αλλά και κατά
τη διερεύνηση εναλλακτικών ποινών, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών επανένταξης και πρόληψης της παραβατικότητας.
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Ψυχιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Κρατούμενων Γυναικών
Σχεδιασμός και εφαρμογή υπηρεσίας ψυχικής υγείας μέσα στη φυλακή
με χρήση τηλεψυχιατρικής
Δεδομένων των πολυδιάστατων και αυξημένων αναγκών των κρατουμένων και απουσία επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ
κατάρτισε το 2010 μια πρόταση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κατάστημα κράτησης με χρήση
τηλεψυχιατρικής. Η τηλεψυχιατρική είναι ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας από απόσταση, με τη χρήση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών.
Η μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος
προέβλεπε τα εξής βήματα:
Επιλογή καταστήματος για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί
σε ένα σχετικά απομακρυσμένο κατάστημα, γεγονός το οποίο θα εξυπηρετεί
ένα διττό στόχο: αφενός σε ένα αποκεντρωμένο κατάστημα κράτησης είναι
δυσκολότερη η πρόσβαση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και αφετέρου, η
απόσταση δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για τις επισκέψεις που θα
χρειαστεί να πραγματοποιηθούν για την εισαγωγή του προγράμματος.
Ενημερωτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση και το Συμβούλιο της Φυλακής
Κατόπιν της επιλογής του καταστήματος, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις, αρχικά με τη Διεύθυνση και εν συνεχεία με
το Συμβούλιο της Φυλακής, προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση
σχετικά με το φορέα υλοποίησης, τους στόχους και τα μέσα υλοποίησης του
προγράμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την επιτυχή εφαρμογή του
προγράμματος, να διασφαλιστεί η συνεργασία του προσωπικού της φυλακής.
Σε προγραμματισμένη συνάντηση και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της
φυλακής, ενημερώνεται τμηματικά ολόκληρο το προσωπικό του καταστήματος (κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική υπηρεσία, σωφρονιστικοί υπάλληλοι
και εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε.).
Καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών
Η παροχή υπηρεσιών, στην οποία προσβλέπει το εν λόγω σχέδιο, αφορά
στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε περίπτωσης και στην αντιμετώπι27
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ση κοινών αναγκών, τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού. Για το
λόγο αυτό, προβλέπεται, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, λεπτομερής καταγραφή του πληθυσμού, με στόχο την εναρμόνιση και το σχεδιασμό εστιασμένων παρεμβάσεων.
Διαμόρφωση χώρου τηλεδιάσκεψης και εγκατάσταση εξοπλισμού
Ο χώρος, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι
προσβάσιμος από όλους, να εξασφαλίζει την αίσθηση της ιδιωτικότητας, ενώ
ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης από εξωτερικό παρατηρητή και να επιτρέπει την διενέργεια ομάδων.
Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος τηλεψυχιατρικής
Προβλέπεται η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στη χρήση του συστήματος. Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να γνωρίζουν
πώς να ξεκινούν μια τηλεδιάσκεψη εύκολα και γρήγορα. Θα καλυφθούν
θέματα όπως:
•

Πώς προγραμματίζουμε μια τηλεδιάσκεψη

•

Πώς σιγούν ή ενεργοποιούνται τα μικρόφωνα

•

Πώς ρυθμίζεται ο ήχος

•

Πώς ρυθμίζεται η θέση της κάμερας

•

Πώς αποσυνδέονται οι κλήσεις

•

Πώς και από πού ζητά και δέχεται βοήθεια ο χρήστης των υπηρεσιών

Παροχή ψυχιατρικών και ψυχολογικών υπηρεσιών
Η τακτική ατομική ψυχιατρική παρακολούθηση των κρατουμένων θα
πραγματοποιείται κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού, παρουσία ψυχολόγου του καταστήματος (αν αυτό είναι επιθυμητό) και η ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή θα χορηγείται από το αρμόδιο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σε περίπτωση επείγοντος καθώς και σε περίπτωση
διεγερτικού κρατούμενου θα εξασφαλίζεται η παρουσία φυλακτικού προσωπικού. Παρομοίως, το προσωπικό του καταστήματος, εφόσον διαμένει σε
απομακρυσμένη περιοχή όπου δεν υπάρχει ψυχιατρική και ψυχολογική κάλυψη, θα μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες ψυχιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης κατόπιν ραντεβού. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες αφορούν:
•
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•

Ψυχιατρική παρακολούθηση, θεραπεία και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της κράτησης

•

Ατομική ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κράτησης και
πριν την αποφυλάκιση

•

Ψυχολογική υποστήριξη και ομάδες κρατουμένων

•

Παρέμβαση σε περίπτωση επειγόντων (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας)

•

Δυνατότητα επισκεπτηρίων μέσω τηλε-επισκέψεων

•

Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος για έναρξη των διαδικασιών επανένταξης πριν την αποφυλάκιση

•

Συνέχεια στην ψυχιατρική παρακολούθηση και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση αποφυλακισμένων με επαφές πρόσωπο με πρόσωπο
στην υπηρεσία μας

Το Δεκέμβριο του 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της
ΚΛΙΜΑΚΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Της υπογραφής του Μνημονίου
ακολούθησε μία περίοδος 4 μηνών, κατά την οποία διαμορφώθηκε ο χώρος
στον οποίο θα λειτουργούσε το ιατρείο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού του καταστήματος σχετικά
με το φορέα υλοποίησης, τη χρήση της τηλεψυχιατρικής, τον τρόπο με τον
οποίο θα λειτουργούσε η νεοσύστατη υπηρεσία, καθώς και με τη διευθέτηση
πρακτικών θεμάτων λειτουργίας του Ιατρείου Τηλεψυχιατρικής. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η Ψυχιατρική Υπηρεσία δέχθηκε 934 τακτικές και
έκτακτες επισκέψεις μέσω τηλεψυχιατρικής, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες φυσικές επισκέψεις.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η προετοιμασία και η έναρξη
του πιλοτικού προγράμματος διευκολύνθηκε από μία σειρά παραγόντων:
•

Η ΚΛΙΜΑΚΑ διέθετε μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεψυχιατρικής.

•

Ο φορέας είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν, σε άτυπο επίπεδο, με
το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.

•

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό επιχειρούσε ένα γενικότερο «άνοιγμα» της φυλακής σε φορείς και είχε αναγνωρίσει την
αναγκαιότητα για συστηματική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
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•

Το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με
χρήση Τηλεψυχιατρικής», που καταρτίστηκε από το φορέα και κατατέθηκε στη Διεύθυνση του Καταστήματος και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν αρκετά εμπεριστατωμένο και λεπτομερές, δίνοντας
έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε
να υλοποιηθεί.

•

Κατά την εν λόγω περίοδο υπήρξε και πολιτική βούληση από την
πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παροχή υπηρεσιών στις
φυλακές από ΝΠΙΔ και πανεπιστημιακές κλινικές.

Ψυχιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Δεινομάχη
Το Σχέδιο Δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών
Ελεώνα Θηβών - Πρόγραμμα Δεινομάχη» αποτέλεσε την εξέλιξη του ανωτέρω πιλοτικού προγράμματος, το οποίο εμπλουτίστηκε με περαιτέρω δράσεις και εξασφάλισε τη δυνατότητα φυσικών επισκέψεων (δυο φορές την
εβδομάδα σε συνδυασμό με καθημερινές συνδέσεις μέσω τηλεδιάσκεψης)
στο Κατάστημα Κράτησης. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο
παρέχονται, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, οι υπηρεσίες ψυχιατρικής και
ψυχολογικής υποστήριξης στις κρατούμενες γυναίκες.
Οι τηλεψυχιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού,
όπως είθισται σε κάθε παρόμοια υπηρεσία. Οι ωφελούμενες μπορούν να προσέρχονται κατόπιν παραπομπής από το Φυλακτικό Προσωπικό, το Ιατρείο
του Καταστήματος, την Κοινωνική και την Ψυχολογική Υπηρεσία ή μετά
από αίτημα, συμπληρώνοντας μία φόρμα αιτήματος που διατίθεται σε κάθε
πτέρυγα. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουν χώρα οι διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του προσωπικού που παρευρίσκεται φυσικά στον τόπο εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση,
πριν από την έναρξη της επίσκεψης, δίδονται στο άτομο σαφείς πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της τηλεψυχιατρικής, την ειδικότητα του
απομακρυσμένου ατόμου κ.λπ. Οι υπηρεσίες του ψυχιάτρου αφορούν: λήψη
ιστορικού, κλινική εξέταση, συνταγογράφηση, παρακολούθηση επεισοδίων
και πρόληψη των υποτροπών, ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής, νευρολογική εξέταση, έκδοση γνωματεύσεων, παραπομπή σε νοσοκομείο κ.λπ.
Σε περίπτωση που η επίσκεψη στην ψυχιατρική υπηρεσία πραγματοποιείται σε ημέρα που βρίσκεται εκεί η ψυχολόγος (η ψυχολόγος, εργαζόμενη στο
πρόγραμμα Δεινομάχη, επισκέπτεται 2 φορές την εβδομάδα το Κατάστημα):
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•

Η ψυχολόγος αναλαμβάνει να συλλέξει έγγραφα, γνωματεύσεις και
πληροφορίες που αφορούν το κλινικό ιστορικό της ωφελούμενης.

•

Η ψυχολόγος υποδέχεται την ωφελούμενη, ενημερώνεται για το αίτημα και ξεκινά μια σύντομη λήψη ιστορικού.

•

Η σύνδεση της κρατούμενης με τον απομακρυσμένο ψυχίατρο και
η διενέργεια της εκτίμησης πραγματοποιούνται παρουσία της ψυχολόγου, όπου η τελευταία αναλαμβάνει τις συστάσεις και συμμετέχει
όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα δεδομένα της ψυχιατρικής εκτίμησης προστίθενται από τον ψυχίατρο ή και
την ψυχολόγο στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.

•

Τα στοιχεία που αφορούν τις ξεχωριστές συνεδρίες της ωφελούμενης
με την ψυχολόγο στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης (ψυχοεκπαίδευση, συμβουλευτική κ.λπ.), καταγράφονται επίσης.

•

Ο ψυχίατρος, αν χρειαστεί, χορηγεί φαρμακευτική αγωγή για την
οποία ενημερώνεται το ιατρείο του Καταστήματος, προκειμένου να
τροποποιήσει το πρόγραμμα διανομής φαρμάκων.

•

Σε περίπτωση που η ωφελούμενη χρήζει νοσηλείας, αποστέλλεται με
φαξ η σχετική γνωμάτευση.

•

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο (π.χ. ενεργός αυτοκτονικός
ιδεασμός, επιθετικότητα, ενεργή ψυχοπαθολογία), δίνονται σαφείς
οδηγίες προστασίας και τακτικής παρακολούθησης της κρατούμενης
προς το φυλακτικό προσωπικό του καταστήματος, με σκοπό την πρόληψη καταστάσεων κρίσης.

Σε περίπτωση που η επίσκεψη στην ψυχιατρική υπηρεσία πραγματοποιείται σε ημέρα που δεν βρίσκεται εκεί η ψυχολόγος, τότε η ωφελούμενη συνοδεύεται από το νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρείο του Καταστήματος,
το οποίο και αποχωρεί από την αίθουσα τηλεψυχιατρικής προκειμένου να
ξεκινήσει η συνεδρία. Το προσωπικό επιστρέφει μετά το πέρας για να λάβει
οδηγίες από το γιατρό. Σε περίπτωση επείγοντος ή διεγερτικής ωφελούμενης
και αν κριθεί απαραίτητο, το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να παραμείνει
στην αίθουσα.
Οι επισκέψεις στην ψυχολόγο πραγματοποιούνται επίσης κατόπιν ραντεβού και κατά περίπτωση σε συνεργασία, μέσω σύνδεσης, με ψυχολόγο που
εδρεύει στην Αθήνα (σύνδεση μέσω τηλεψυχιατρικής). Οι υπηρεσίες του
ψυχολόγου αφορούν την οικοδόμηση θεραπευτικής σχέσης, λήψη πλήρους
ιστορικού, επικοινωνία με την κοινωνική υπηρεσία και συγγενικά πρόσωπα
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για τη διερεύνηση του ιστορικού (σε περίπτωση συγχυτικόμορφων εκδηλώσεων), συμβουλευτική σε θέματα που απασχολούν την ωφελούμενη, ψυχοεκπαίδευση σε θέματα ψυχικών διαταραχών, υποστήριξη στην πρόληψη των
αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονίας, υποστήριξη σε θέματα επανένταξης, ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, διερεύνηση συνθηκών κράτησης και
προβλημάτων, ομαδικές παρεμβάσεις (σε περιπτώσεις αυτοδικίας κ.λπ.).
Από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκαν 394 συνεδρίες με ψυχίατρο και 425 συνεδρίες με ψυχολόγο σε ένα
σύνολο 285 κρατούμενων γυναικών. Στο επόμενο Κεφάλαιο παρουσιάζονται
συνοπτικά στοιχεία που αφορούν στο ψυχοκοινωνικό προφίλ των ωφελουμένων του Σχεδίου.

32

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ψυχοκοινωνικό Προφίλ Ωφελουμένων
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό κεφάλαιο συλλέχθηκαν μέσω
ημικατευθυνόμενης συνέντευξης στο πλαίσιο της λήψης ιστορικού (βλ. Παράρτημα Α). Οι 285 γυναίκες που έλαβαν ψυχιατρική ή/και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσήλθαν στην υπηρεσία, είτε έπειτα από δικό τους αίτημα, είτε κατόπιν
παραπομπής από το Ιατρείο, την Κοινωνική Υπηρεσία ή/και τη Διεύθυνση της
Φυλακής. Θα πρέπει λοιπόν τα αποτελέσματα να θεωρούνται με προσοχή, καθότι αφενός προέρχονται από τις αυτοαναφορές των γυναικών και αφετέρου
επειδή οι ωφελούμενες δεν αποτελούν απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα
όλων των γυναικών κρατουμένων. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ωφελουμένων απαρτίζεται από γυναίκες που μας επισκέφθηκαν την ίδια ημέρα της
εισόδου τους στη φυλακή (ή λίγες ημέρες μετά). Έτσι αρκετές ερωτήσεις της
συνέντευξης, που αφορούσαν στην επίδραση που είχε ο εγκλεισμός στις σχέσεις
τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στη συχνότητα των επισκεπτηρίων, στις
συνθήκες κράτησης, στις σχέσεις με το προσωπικό και με τις συγκρατούμενες,
στην αλλαγή σεξουαλικού προσανατολισμού, στις σεξουαλικές επαφές στη φυλακή κ.λπ. κρίθηκαν ως μη αξιολογήσιμες και δεν συμπεριλήφθηκαν.

Ηλικία και Εθνικότητα των ωφελουμένων
Η ηλικία των ωφελούμενων γυναικών ήταν από 14 έως 65 ετών. Όπως
προκύπτει από το παρακάτω Γράφημα (Γράφημα 1), οι περισσότερες γυναίκες
ήταν από 33 έως 42 ετών, ενώ ακολουθούν οι γυναίκες ηλικίας 23 έως 32 ετών.

33

	
  

Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των κρατούμενων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξή τους

Οι περισσότερες γυναίκες ήταν ελληνίδες, αντιπροσωπεύοντας το 74%
(210) του συνόλου (εκ των οποίων το 30% ήταν ελληνίδες Ρομά), ακολουθούν οι γυναίκες των πρώην ανατολικών χωρών (9%) και οι γυναίκες που
προέρχονται από βαλκανικές χώρες (7%). Αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των αλλοδαπών γυναικών μιλούσαν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα
και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε διερμηνεία με τη μεσολάβηση συγκρατούμενης. Η υπερεκπροσώπηση των ελληνίδων στις ωφελούμενες
του σχεδίου δράσης οφείλεται σε ένα βαθμό στο γεγονός ότι τα ενημερωτικά
φυλλάδια του προγράμματος, που διανεμήθηκαν στο Κατάστημα, ήταν μόνο
στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι πολιτισμικοί και γλωσσικοί παράγοντες μπορεί να δυσχεραίνουν την ικανότητα του προσωπικού να
αναγνωρίζει σημάδια ψυχικής δυσφορίας και αυτό να οδηγεί σε μειωμένο
αριθμό παραπομπής αλλοδαπών γυναικών.

Εκπαίδευση και Απασχόληση πριν τη φυλακή
Για την κατηγοριοποίηση του μορφωτικού επιπέδου χρησιμοποιήθηκε
η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, International
Standard Classification of Education). Σύμφωνα με αυτή, το επίπεδο 0 αναφέρεται στην προσχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει το νηπιαγωγείο, το
προνήπιο και τον παιδικό σταθμό. Καλύπτει την εκπαίδευση σε ηλικίες 3-5
και 5-7 ετών. Το επίπεδο 1 αναφέρεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνει δηλαδή το δημοτικό σχολείο. Το επίπεδο 2 περιλαμβάνει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει την ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ). Το επίπεδο 4 αναφέρεται
στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη πανεπιστημιακή. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλες σχολές). Το επίπεδο 5 αναφέρεται στο
πρώτο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης). Τέλος,
το επίπεδο 6 περιλαμβάνει το δεύτερο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Διδακτορικό Δίπλωμα).
Οι αναλφάβητες γυναίκες αποτελούσαν το 30% των ωφελουμένων. Εδώ
θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναλφάβητων προερχόταν από κοινότητες Ρομά, όπου παρατηρείται μεγάλη σχολική διαρροή.
Το 23% έχει τελειώσει το Δημοτικό σχολείο (επίπεδο 1), το 16% το Γυμνάσιο
(επίπεδο 2) και το 14% το Λύκειο (επίπεδο 3). Οι απόφοιτες μεταδευτεροβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν το 6% (επίπεδο
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4) και οι απόφοιτες ανώτατης εκπαίδευσης το 11% (επίπεδο 5). Μόνο μια
γυναίκα δήλωσε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (επίπεδο 6). Συνολικά,
περισσότερες από τις μισές γυναίκες (53%) δήλωσαν είτε ότι είναι αναλφάβητες είτε ότι έχουν ολοκληρώσει μόνο το Δημοτικό σχολείο.
Το 46% είχε κάποιας μορφής απασχόληση κατά το διάστημα πριν από τη
φυλάκιση. Ωστόσο, επί του συνόλου των ωφελουμένων μόνο το 14% εργαζόταν με ασφάλιση (σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και 2 γυναίκες που
λάμβαναν σύνταξη). Οι περισσότερες κρατούμενες που απάντησαν θετικά
στην ερώτηση «αν εργάζονταν πριν τη φυλάκιση», έκαναν λόγο για ανασφάλιστη εργασία ή παράνομη δραστηριότητα που απέφερε κέρδη, η οποία αποτελούσε το κύριο μέσο βιοπορισμού τους και την αιτία του εγκλεισμού τους
(παράνομη πορνεία, πώληση μικροαντικειμένων σε λαϊκές χωρίς άδεια και
μεταπώληση σιδήρου –χαλκού- αλουμινίου από κλοπές δημοσίων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων).
Το 36% δήλωσε ανεργία πριν από τη φυλάκιση. Από τις τελευταίες, το
11% ήταν άνεργες τα τελευταία τρία χρόνια ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 25%
δήλωσε πως βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας περισσότερο από τρία χρόνια.
Το 18% των γυναικών λάμβανε επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια. Να
σημειώσουμε ότι το 41% των ωφελουμένων γυναικών έχουν μείνει άστεγες
κάποια στιγμή στη ζωή τους. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι γυναίκες Ρομά που ζούσαν σε καταυλισμό.
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Οικογενειακή Κατάσταση
Από το σύνολο των γυναικών, το 43% κατά την στιγμή της συνέντευξης δήλωσε ότι είχε σχέση με κάποιον/κάποια εκτός φυλακής (σε σχέση/
αρραβωνιασμένη/λογοδοσμένη/έγγαμη). Το 57% είτε διαβιούσαν μόνες είτε
χώρισαν πριν ή κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους.
Από τις 285 ωφελούμενες, οι 208 ήταν μητέρες ενός τουλάχιστον παιδιού,
ενώ 3 ήταν εγκυμονούσες. Το 25% δήλωσαν μητέρες ενός παιδιού, το 19%
δύο παιδιών και το 29% τριών και άνω παιδιών. Από το σύνολο των γυναικών που ήταν μητέρες, το 66% είχε τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο. Στο
Γράφημα 4 απεικονίζεται ο αριθμός ανήλικων τέκνων για τις γυναίκες που
ήταν μητέρες (208).
Σχετικά με το ποιος είχε τη κηδεμονία των ανήλικων παιδιών πριν από τη
φυλάκιση της μητέρας, το 65% των γυναικών ανέφεραν πως την κηδεμονία
των παιδιών την είχαν οι ίδιες. Σε ποσοστό 5% την κηδεμονία είχε ο πατέρας,
σε ποσοστό 7% κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο και 8% φιλοξενούνταν σε
ίδρυμα. Τέλος, για το 15%, υπήρχε μεικτή κηδεμονία, δηλαδή παιδιά από την
ίδια μητέρα είχαν διαφορετικούς κηδεμόνες. Για παράδειγμα, δεν είναι λίγες
εκείνες οι κρατούμενες (συνήθως χρήστριες ουσιών) που, ενώ έχουν τη κηδεμονία ενός ή περισσοτέρων παιδιών, χάνουν την επιμέλεια του νεογέννητου
παιδιού τους κατά τη νοσηλεία τους στο μαιευτήριο (π.χ. λόγω εκδήλωσης
στερητικών συμπτωμάτων κατά τη γέννα), ή οι περιπτώσεις πολύτεκνων μητέρων που είχαν μεταφέρει την επιμέλεια ενός από τα παιδιά τους σε κάποιο
άλλο πρόσωπο λόγω οικονομικών δυσχερειών. Είναι σημαντικό να αναφερ-

36

ΚΛΙΜΑΚΑ

θεί πως στο 17% του συνόλου των μητέρων που τους είχε αφαιρεθεί η κηδεμονία, αυτό είχε συμβεί χωρίς τη θέληση της μητέρας (λόγω εκτιμώμενης
ακαταλληλότητάς της, παραμέλησης ή έκθεσης των παιδιών σε κίνδυνο).
Το κύριο πρόσωπο φροντίδας των παιδιών μετά από τον εγκλεισμό της
μητέρας στο σωφρονιστικό κατάστημα, είναι ο πατέρας με ποσοστό 32%,
στη συνέχεια οι γονείς της κρατούμενης (23%) και άλλοι συγγενείς (27%). Η
μεικτή φροντίδα παιδιών ανέρχεται στο 12%. Σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το ένα παιδί βρίσκεται στη φυλακή
μαζί με τη μητέρα του, ενώ τα υπόλοιπα τα φροντίζει άλλος συγγενής και οι
περιπτώσεις στις οποίες διαφορετικοί συγγενείς έχουν αναλάβει τη φροντίδα
των παιδιών. Σε μικρότερα ποσοστά 4% και 2% το παιδί βρίσκεται σε ίδρυμα
και στη φυλακή αντίστοιχα.

Ιστορικό Πατρικής Οικογένειας
Το 39% των κρατουμένων γυναικών δήλωσε πως κάποιο μέλος της οικογένειας είχε φυλακιστεί στο παρελθόν ή τώρα εκτίει ποινή. Πιο συχνή ήταν η
πρότερη φυλάκιση του πατέρα ή/και κάποιου αδελφού/ής. Χαρακτηριστικό
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είναι, πως πάνω από τις μισές κρατούμενες (52%) ανέφεραν οικογενειακό
ιστορικό εξάρτησης. Η αναφορά κατάχρησης αλκοόλ από τον πατέρα φάνηκε να συσχετίζεται με την κακοποίηση των γυναικών κατά την παιδική τους
ηλικία.
Ως προς το ψυχιατρικό ιστορικό οικογένειας, το 32% απάντησε ότι υπήρχε
στην οικογένεια τους κάποιος ψυχικά πάσχων και το 28%, ανέφερε την ύπαρξη συμπτωματολογίας, χωρίς όμως να γνωρίζει αν υπήρχε κάποια ψυχική
διαταραχή. Από εκείνες που απάντησαν θετικά, το 72% ανέφερε ως πάσχοντα
κάποιον συγγενή 1ου βαθμού. Τριάντα γυναίκες ανέφεραν ότι είχαν χάσει κάποιο μέλος της οικογένειάς τους από αυτοκτονία (πατέρα (2), αδερφό/ή (8),
μητέρα (6), άλλον συγγενή (11), σύζυγο (2), τέκνο (1)). Μία γυναίκα ανέφερε
ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος.

Ιστορικό Κακοποίησης
Το 24% των ωφελουμένων ανέφερε ότι είχε υποστεί σεξουαλική ή/και
σωματική κακοποίηση από κάποιο μέλος της πατρικής οικογένειας. Το 29%
ανέφερε ότι είχε υποστεί σεξουαλική ή/και σωματική κακοποίηση από κάποιον τέως ή νυν σύντροφο. Συνολικά, το 36% ανέφερε ότι είχε υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή της (από κάποιο μέλος
της πατρικής της οικογένειας ή κάποιον τέως ή νυν σύντροφο).

Ιστορικό Εξάρτησης από ουσίες
Από το σύνολο των 285 γυναικών, το 64% ανέφερε ιστορικό εξάρτησης από ουσίες. Οι εθιστικές ουσίες κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: οπιοειδή
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(ηρωίνη, μορφίνη, κωδεϊνη κ.ά.) διεγερτικές (κοκαΐνη, crack, έκσταση κ.ά.)
κατασταλτικές (βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ κ.ά.), ινδική κάνναβη, εισπνεόμενες
(κόλλες, βενζίνη κ.ά.) και παραισθησιογόνες (LSD, DMT, Μεσκαλίνη κ.ά.).
Επειδή οι περισσότερες γυναίκες ανέφεραν εξάρτηση από πολλές ουσίες, στο
παρακάτω Γράφημα (Γράφημα 7) παρουσιάζεται ο αριθμός εμφάνισης της
κάθε ουσίας στις απαντήσεις που δόθηκαν. Οι συνηθέστερα αναφερόμενες
ουσίες ήταν οι κατασταλτικές (π.χ. υπναγωγά φάρμακα και αλκοόλ), στη συνέχεια τα οπιοειδή (ηρωίνη) και κατόπιν οι διεγερτικές ουσίες. Το 57% των
γυναικών που ανέφεραν εξάρτηση από ηρωίνη, έκαναν ενδοφλέβια χρήση. Η
ηλικία έναρξης της χρήσης απεικονίζεται στο Γράφημα 8.
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Οι περισσότερες κρατούμενες που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν προβλήματα χρήσης, είχαν επίσης πλούσιο ιστορικό προσπαθειών απεξάρτησης.
Συχνά η δυσκολία τους να δεσμευτούν σε ένα πρόγραμμα (στεγνό/κλειστό/
με υποκατάστατα) τις έφερε αντιμέτωπες με πολλαπλές υποτροπές, οι οποίες
είχαν σαν επακόλουθο τη διάπραξη παραβατικών πράξεων για την εξασφάλιση της δόσης τους, συντηρώντας έτσι το φαύλο κύκλο του εγκλεισμού τους.
Στην ερώτηση ποιό ήταν το τελευταίο πρόγραμμα απεξάρτησης που είχαν ακολουθήσει, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 36%, απάντησε ότι η
τελευταία φορά που απείχε από ουσίες ήταν κατά τη διάρκεια προηγούμενου
εγκλεισμού σε φυλακή. Το 24% είχε ακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα υποκατάστασης, το 8% κάποιο στεγνό πρόγραμμα, το 10% είχε προσπαθήσει με άλλο
τρόπο (π.χ. προσωπική προσπάθεια, νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο) και
το 22% ανέφερε πως δεν είχε αποπειραθεί ποτέ να απέχει από τις ουσίες.

Ψυχική Υγεία
Το 42% των γυναικών απάντησαν ότι έχουν λάβει στη ζωή τους διάγνωση
κάποιας ψυχικής διαταραχής. 11% των γυναικών συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «άγνωστο», καθότι παρόλο που ανέφεραν ότι δεν έχουν λάβει κάποια
διάγνωση, κατά το παρελθόν λάμβαναν ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή ή/
και είχαν νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Το 35% ανέφερε κάποια διαταραχή διάθεσης (κατάθλιψη, διπολική διαταραχή κ.ά.), το 14% αγχώδεις διαταραχές, το 14% ψυχωτικές διαταραχές,
το 10% διαταραχές προσωπικότητας (οριακή και/ή αντικοινωνική διαταραχή
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προσωπικότητας) και το 18% κάτι άλλο (κυρίως επιληψία). Τέλος, οι περιπτώσεις διπλής διάγνωσης αντιπροσωπεύουν το 21% του δείγματος και κατά
πλειοψηφία αφορούν συννοσηρότητα επιληψίας ή διαταραχών προσωπικότητας με κάποια από τις άλλες κατηγορίες. Επιπλέον το 30% έχει νοσηλευτεί
τουλάχιστον μία φορά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Το 64% των γυναικών λάμβανε ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή πριν
τη φυλάκισή του. Στο ποσοστό αυτό έχει συμπεριληφθεί η λήψη βενζοδιαζεπινών που γινόταν στο πλαίσιο χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Η συχνότητα
εμφάνισης φαρμακευτικών ουσιών απεικονίζεται στο Γράφημα 12.
Το 45% των γυναικών έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον μία
φόρα στη ζωή του, εντός ή εκτός του πλαισίου της φυλακής (Γράφημα 13).
Επιπρόσθετα, οι κρατούμενες που δήλωσαν πως έχουν πραγματοποιήσει
αυτοτραυματισμούς, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, ανέρχονται στο
42% (Γράφημα 14).
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Οι πιο συχνά αναφερόμενοι τρόποι με τους οποίους διέπραξαν την απόπειρα, είναι ο απαγχονισμός, η δηλητηρίαση από αέριες, υγρές ή στερεές ουσίες (κατάποση χλωρίνης, άλλων καυστικών υγρών, ποντικοφάρμακου, μπαταριών), η κάκωση από αιχμηρά αντικείμενα (ξυράφια, κομμάτια από γυαλί,
μαχαίρι, κ.ά.). Ακολουθούν με μικρότερη εκλεξιμότητα ο πνιγμός, η πτώση
από όροφο και τα όπλα.
Οι πιο συχνά αναφερόμενοι λόγοι που οδήγησαν τόσο στις απόπειρες όσο
και στους αυτοτραυματισμούς, είναι η εκτόνωση συναισθήματος, τα στε42
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ρητικά συμπτώματα, οικογενειακά ζητήματα, ερωτική απογοήτευση, τσακωμοί με το σύντροφο, πένθος, δυσάρεστα γεγονότα στη ζωή της γυναίκας
που αδυνατεί να διαχειριστεί, ενώ πολύ συχνά αναφέρεται και η προσπάθεια
προσέλκυσης της προσοχής μέσω της πράξης ή/και η ικανοποίηση κάποιων
αναγκών.

Θέματα σχετικά με τον εγκλεισμό
Τα αδικήματα κατατάχθηκαν σε 13 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη
φύση τους και τη χρήση ή όχι βίας. Το 32% των αδικημάτων που συναντάμε
μεταξύ των γυναικών κρατουμένων σχετίζεται με ναρκωτικά, ενώ ένα ακόμα
μεγάλο ποσοστό της τάξης του 23% σχετίζεται με κλοπές. Ακολουθούν με
τη σειρά, τα οικονομικά εγκλήματα (χρέη, ακάλυπτες επιταγές, απάτη κατά
δημοσίου ή κατά ιδιωτών, φοροδιαφυγή, κατάχρηση δημόσιας περιουσίας
κ.ά.) με ποσοστό 10%, η ληστεία και η ανθρωποκτονία με ποσοστά 7%, η
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και οι σωματικές βλάβες με ποσοστά 5%, η απόπειρα ανθρωποκτονίας και η πλαστογραφία με ποσοστά 3%,
η μαστροπεία και η λαθρεμπορία με ποσοστά 2% και τέλος, η οπλοκατοχή
και οι διατάξεις περί αλλοδαπών (παράνομη είσοδος στη χώρα) με 1%. Το
παρακάτω Γράφημα (Γράφημα 15) δείχνει τον αριθμό εμφάνισης του κάθε
αδικήματος συνολικά.
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Σε ποσοστό 44% δήλωσαν πως δεν αποδέχονται την κατηγορία που τους
έχει αποδοθεί. Πολλές κρατούμενες αποδίδουν την ευθύνη της καταδικαστικής απόφασης στο σύντροφό τους, σε άλλα άτομα ή στην αυθαιρεσία του
συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις γυναίκες που ήταν έγγαμες ή σε σχέση, το 10% ανέφερε ιστορικό φυλάκισης του
συντρόφου τους, το 17% ιστορικό εξάρτησης του συντρόφου από ουσίες και
το 7% ανέφερε συνδυασμό και των δυο.
Όπως φαίνεται και από το Γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 16), το
49% των κρατουμένων γυναικών βρίσκονταν για πρώτη φορά στη φυλακή,
ενώ το 51% είχε φυλακισθεί και στο παρελθόν, μία ή περισσότερες φορές.
Οι κρατούμενες με πολλαπλές εισαγωγές κατηγορούνται στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους, για αδικήματα περί ναρκωτικών και ιδιοκτησίας. Όσον αφορά
στη διάρκεια του προηγούμενου εγκλεισμού, το 65% του συνόλου είχε εκτίσει μικρής διάρκειας ποινή (λιγότερο από ένα έτος), το 28% από ένα έως τρία
χρόνια και μόλις το 7% είχαν εκτίσει μεγαλύτερης διάρκειας ποινή (πάνω
από 3 έτη). Το αυξημένο ποσοστό των κρατουμένων που είχαν εκτίσει στο
παρελθόν βραχύχρονη ποινή, ερμηνεύεται από το μεγάλο αριθμό των κρατουμένων γυναικών που κατηγορούνται για παραβάσεις περί ναρκωτικών και
ιδιοκτησίας. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι ως προς την ταύτιση των αιτιών
του προηγούμενου/ων εγκλεισμού/ών με τον τωρινό, περισσότερο από τα 2/3
του συνόλου απάντησε θετικά.
Όσον αφορά τις επισκέψεις που δέχονται οι γυναίκες, από το σύνολο των
ωφελουμένων αφαιρέθηκαν 124 άτομα που μόλις είχαν εισέλθει στη φυλακή.
Μόνο το 50% δήλωσε ότι δέχεται επισκέψεις και από αυτό το ποσοστό, οι μι44
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σές γυναίκες είπαν ότι τα επισκεπτήρια είναι σπάνια. Οι πιο πολλές γυναίκες
χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας με τα οικεία τους πρόσωπα. Το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό τμήμα του συνολικού πληθυσμού των κρατουμένων και άρα σε ελάχιστες φυλακές υπάρχει
τμήμα γυναικών, έχει συντελέσει στη γεωγραφική τους απομόνωση. Πολλές
ωφελούμενες μας ανέφεραν ότι οι οικογένειες τους ζουν μακριά από τη Θήβα
και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τις επισκεφθούν ή ότι δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ένα εμπόδιο
που συναντάται συχνά στις οικογένειες των Ρομά).
Άλλα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι γυναίκες, σχετίζονταν με την
καθημερινότητα μέσα στη φυλακή. Μίλησαν για προβλήματα που αφορούν
τη θέρμανση και τον κλιματισμό των θαλάμων, για τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη στέρηση της ιδιωτικότητας, για διαμάχες με άλλες συγκρατούμενες, για ρατσιστικές συμπεριφορές (μεταξύ ομάδων αλλοδαπών από
διαφορετικές χώρες καταγωγής), καθώς και για προβλήματα διαχείρισης του
χρόνου. Συχνά, η έντονη απαίτηση για χορήγηση ηρεμιστικών φαρμάκων,
αποτελεί έκφραση της αναζήτησης διεξόδου από τον άπλετο χρόνο που προσφέρει ο εγκλεισμός. Οι δυνατότητες απασχόλησης μέσα στη φυλακή είναι
σημαντικές, τόσο για τον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής, όσο και για τη
μείωση του άγχους. Οι περισσότερες γυναίκες, σχεδόν το 80%, ανέφεραν
ότι συμμετέχουν σε κάποιο/α από τα προγράμματα της φυλακής (Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΘΕΑ, εργασία, Εικαστικά Προγράμματα κ.λπ.) και
μάλιστα τόνισαν το πόσο σημαντικό είναι να έχουν κάποιο στόχο μέσα στη
φυλακή και να περνούν χρόνο εκτός της πτέρυγας.
Η επιστροφή στην οικογένειά τους και η φροντίδα των παιδιών, η δυνατότητα εργασίας, η απεξάρτηση από τις ουσίες και η απομάκρυνση από
παραβατικούς κύκλους, αποτελούν τις κύριες προσδοκίες των γυναικών για
το μέλλον. Ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών ανέφερε ότι δεν διαθέτει
στέγη ούτε και κάποιο συγγενικό πρόσωπο στο οποίο θα μπορέσει να φιλοξενηθεί μετά την αποφυλάκιση. Η Ε. μας έδωσε την άδεια να δημοσιεύσουμε
το παρακάτω κείμενο που έγραψε λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή της.
Αποφυλακίστηκα …βγήκα …που βγήκα; Γιατί βγήκα;
Τι να κάνω; Που να πάω; Δεν ξέρω κανέναν! Κόλαση…
Ξεκινάω αμέσως «auto-training» (μέσω του οποίου όλες οι αρνητικές σκέψεις φεύγουν στο πουθενά). Έτσι αρχίζει και ξεκινάει να δουλεύει το μυαλό
προς τη θετική κατεύθυνση.
Πάω σε προγράμματα επανένταξης για τους αποφυλακισμένους.
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Όταν ξεκίνησα δεν πίστευα ότι μπορούσαν να βοηθήσουν σε κάτι, απλά δεν
είχα καμία άλλη επιλογή.
Τι να πω; Μου έδωσαν δωμάτιο στο ξενοδοχείο για 10 ημέρες, δυο εισιτήρια για μεταφορικά, και αυτά ήταν όλα, μου είπαν «τίποτα άλλο δεν
μπορούμε να κάνουμε». Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα όπως λένε.
Α! ξέχασα, μου έδωσαν κι ένα λάδι, μακαρόνια και ρύζι, μόνο που δεν μου
είπαν που να τα βράσω! Εκείνη την ώρα έβραζε μόνο το κεφάλι μου. Όσο
και να προσπαθώ μακαρονάδα δε θα βγει από το κεφάλι μου, έτσι κι άλλως
ούτε κατσαρόλα δεν είχα!
Πηγαίνω κι εγώ στο ξενοδοχεία για τουλάχιστον ένα μπάνιο και για να ξεκουραστώ. Περιθώριο δέκα μέρες είναι κάτι! ...αν δεν αυτοκτονήσω (διότι
έχω ψυχολογικά προβλήματα, παίρνω αγωγή). Σίγουρα κάτι θα κάνω.
Αυτές τις ώρες, νιώθεις χωρίς βάρος –δεν σε μαγνητίζει η γη-νιώθεις ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, με μη ευχάριστη έννοια!
Έτσι περάνε και οι δέκα μέρες, πηγαίνω από εδώ και από εκεί, καμία τύχη.
Επίσης έχω πείσμα πως όσο δύσκολα και να είναι στην πραγματικότητα
κουράστηκα να κάνω τα ίδια που με καταστρέφουν σιγά σιγά, οπότε και δεν
πάω στα ίδια μέρη, ή θα γίνω άνθρωπος ή θα πηδήξω από κάπου.
Τελειώνουμε με τα καλά άλλα αρχίζουν πιο δύσκολα, μάνα μου!!
Δεν ξέρω πως κατάφερα να ξεπεράσω όλα αυτά και τώρα γράφω αυτές τις
σελίδες.
Μόνο αυτός που έχει περάσει τα ίδια μπορεί να καταλάβει.
Καταλήγω στην παραλία, εννοώ ότι κοιμάμαι στην παραλία δύο νύχτες και
ο μήνας ήταν Σεπτέμβρης. Το πρωί από το πολύ κρύο τρέμω, μπαίνω στο
πρώτο λεωφορείο για να ζεσταθώ. Κοιμήθηκα. Μιλάμε για μια γυναίκα 36
χρονών από καλή οικογένεια. Η μητέρα μου είναι συνταγματάρχης και ο
πατριός μου αντιδήμαρχος σε μια πόλη της Ιαπωνίας! Έλεος!
Μετά κατάφερα να επιβιώσω και να είμαι στο πρόγραμμα απεξάρτησης
καθαρή, να μην μπλέκομαι σε καμία παραβατικότητα, να ζητήσω βοήθεια
από την Κλίμακα, να νιώσω ότι κι εγώ μπορώ να καταφέρω κάτι, ότι η ζωή
μου είναι για μένα και δεν είμαι εκτός.
Τώρα αυτή τη στιγμή έχω ελπίδα και δύναμη να προχωρήσω καθώς και
όρεξη για ζωή.
Όμως ποτέ δεν ξεχνάω τη σκοτεινή πλευρά της πραγματικότητας. Φοβάμαι!
Κι έχω ακόμα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου.
Λέω πως δεν θα σταματήσω ποτέ να φοβάμαι το σκοτάδι.
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Συμπεράσματα – Προτάσεις
Ένα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων γυναικών εμφανίζουν ψυχιατρικά
και σύνθετα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία εντείνονται, πολλαπλασιάζονται και πολλές φορές παγιώνονται με τις πολλαπλές εισαγωγές τους στη
φυλακή. Το μεγάλο ποσοστό των επανεισαγωγών στις φυλακές καταδεικνύει, αφενός την αδυναμία ή και ακαταλληλότητα του σωφρονιστικού συστήματος να ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες και αφετέρου την ανυπαρξία
προγραμμάτων επανένταξης. Ένα μέρος των προβλημάτων θα μπορούσε να
αντιμετωπισθεί με την ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων θεσμών, αλλά και με
τη δημιουργία νέων δομών για χρήστριες ουσιών και ψυχικά πάσχουσες γυναίκες που εμπλέκονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία προτείνουμε τα κάτωθι:
•

Η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος καταγραφής των δημογραφικών και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των κρατουμένων
είναι απαραίτητη για την ακριβή αποτύπωση των αναγκών και για
τη στοχευμένη εφαρμογή πολιτικών πρόληψης της παραβατικότητας.
Επιπλέον, ο τρόπος που παρέχονται οι υπηρεσίες στα καταστήματα
κράτησης θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς και να αξιολογείται βάσει
πρωτοκόλλων που θα ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο.

•

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας στα άρθρα 59 έως 64 προβλέπει ως εναλλακτικές μορφές έκτισης των ποινών: την παροχή κοινωφελούς εργασίας, την τμηματική έκτιση της ποινής και την ημιελεύθερη διαβίωση.
Ωστόσο, τα παραπάνω είτε εφαρμόζονται σε ελάχιστες περιπτώσεις,
είτε δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ παρά τα πολλαπλά οφέλη που ενέχουν
για τη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, την απασχόληση και
την αποφυγή της ιδρυματοποίησης των γυναικών. Η εφαρμογή των
παραπάνω άρθρων, θα μπορούσε να συνεισφέρει σε ατομικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και να επιταχύνει τις διαδικασίες επανένταξης.

•

Δεδομένου του γεγονότος ότι μια μεγάλη μερίδα του υπό μελέτη πληθυσμού είναι αναλφάβητες ή χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, κρίνεται
αναγκαία η ενίσχυση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
καθώς και άλλων προγραμμάτων αλφαβητισμού ή εκμάθησης ελληνικών για μετανάστριες εντός της φυλακής. Για τις κρατούμενες που
δίνουν Πανελλήνιες ή φοιτούν σε κάποιο ίδρυμα ανώτατης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης κρίνεται σκόπιμη η διευκόλυνση της φοίτησής
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τους (με άδειες εξόδου, διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε
εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.).
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•

Η δυνατότητα εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια της κράτησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αρωγό σε
πολλαπλά επίπεδα, όπως στον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής,
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των κρατουμένων, στη διευκόλυνση των διαδικασιών επανένταξης κ.λπ. Προτείνεται ο εμπλουτισμός
και η αύξηση των θέσεων εργασίας εντός της φυλακής καθώς και
η δημιουργία αγροτικών φυλακών για γυναίκες ή/και η δημιουργία
γυναικείας πτέρυγας στις ήδη υφιστάμενες αγροτικές φυλακές. Η
λειτουργία παραγωγικών μονάδων στο πλαίσιο των φυλακών (αγροτικών και κλειστών) μπορεί να επιφέρει οικονομικά οφέλη σε δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά και ευκαιρίες πιστοποιημένης κατάρτισης
για τις κρατούμενες. Επίσης, είναι σημαντικό τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να συνδέονται με την αγορά εργασίας. Οι
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, όπως ορίζονται
στο νόμο 4019/11 περί κοινωνικής οικονομίας, μπορούν να αποτελέσουν πεδία εφαρμογής των αρχών της επανένταξης και μεταφοράς
των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την κράτηση.

•

Η επικοινωνία των γυναικών που είναι μητέρες με τα παιδιά τους
θα πρέπει να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο. Οι
μητέρες χρειάζονται υποστήριξη σε συναισθηματικό αλλά και πρακτικό επίπεδο και οι επισκέψεις των ανήλικων τέκνων θα πρέπει να
λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες. Εκτός από την
ενθάρρυνση των επαφών με τα παιδιά, οι γυναίκες κρατούμενες θα
ωφελούνταν επιπλέον και από τη διευκόλυνση των επισκέψεων και
από άλλα πρόσωπα του υποστηρικτικού τους δικτύου.

•

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα «άνοιγμα» κάποιων Καταστημάτων Κράτησης σε καλλιτεχνικές ομάδες, οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ.
που επιθυμούν να προσφέρουν στη φυλακή. Η παροχή επιλογών και
δραστηριοτήτων καλλιτεχνικού, αθλητικού ή άλλου περιεχομένου θεωρούνται σημαντικές για τη δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων καθώς και για την ενίσχυση της επαφής τους με άτομα «εκτός»
της φυλακής.

•

Οι γυναίκες που είναι εξαρτημένες από ουσίες χρειάζονται δομές
εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση της χρήσης. Παρόλο που ένα πολύ

ΚΛΙΜΑΚΑ

μεγάλο ποσοστό των παραβάσεων αφορά ναρκωτικές ουσίες, στην
Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα κατάστημα απεξάρτησης. Τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα απεξάρτησης εντός των φυλακών μπορούν
να ενισχυθούν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο αριθμό
κρατουμένων, ενώ παράλληλα χρειάζεται να ενσωματωθούν νέα
προγράμματα, ώστε να υπάρχει ένα ευρύ πεδίο προσεγγίσεων. Στο
πλαίσιο μιας τέτοιας προσπάθειας επιβάλλεται η πλήρης τήρηση και
εφαρμογή του Νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ειδικότερα η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην ειδική μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών που εντάσσονται ή/και ολοκληρώνουν
πρόγραμμα απεξάρτησης ή/και θεραπείας.
•

Για τις κρατούμενες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές θα πρέπει να
υπάρχει ειδική μέριμνα για την ένταξή τους σε θεραπευτικές δομές.
Ένας σημαντικός αριθμός ψυχικά πασχόντων κρατείται σε ακατάλληλες συνθήκες εντός των φυλακών, χωρίς να λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, διατρέχοντας συχνά αυξημένο κίνδυνο
για αυτοκτονία και επιβαρύνοντας το σωφρονιστικό προσωπικό (το
οποίο δεν διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις) καθώς και τις υπόλοιπες
γυναίκες με τις οποίες συμβιώνει. Η εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης και η αντίστοιχη παραπομπή, πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια
που θα διανύσει μια γυναίκα από τη σύλληψή της και έπειτα (αστυνομικό τμήμα, δικαστήριο, προφυλάκιση, έκτιση ποινής, αποφυλάκιση). Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία εξειδικευμένη δομή για
ψυχικά πάσχουσες γυναίκες που εμπλέκονται με τον νόμο, ούτε και
κάποια διασύνδεση των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα νεοεισερχόμενες
γυναίκες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές να μπαίνουν στη φυλακή
χωρίς κανένα συνοδευτικό έγγραφο που να αφορά στο ιστορικό τους,
στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν κ.λπ.

•

Το προσωπικό των Καταστημάτων που έρχεται καθημερινά σε επαφή
με τις γυναίκες και καλείται να ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες
που περιγράψαμε, χρειάζεται την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη. Στον άξονα αυτό προτείνεται η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός
των μαθημάτων που προσφέρονται στη Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, καθώς η θεσμοθέτηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης
για το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης. Επιπλέον, συστήνεται η δημιουργία ομάδων προσωπικού, τόσο για τη συναισθηματική
αποφόρτιση των εργαζομένων, όσο και για τη σύγκλιση των στάσεων
του επιστημονικού, διοικητικού και φυλακτικού προσωπικού.
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•
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Ο στόχος της επιβολής ποινής και η έννοια του σωφρονισμού σχετίζονται κατά μια έννοια με τη βελτίωση της διαγωγής του ατόμου.
Εξ αρχής ο εγκλεισμός γίνεται με την προοπτική της επιστροφής στο
κοινωνικό σύνολο και γι’ αυτό το λόγο η επανένταξη του ατόμου θεωρητικά ξεκινάει από την είσοδό του στο «σωφρονιστικό σύστημα».
Χρειάζεται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα πριν την αποφυλάκιση για
τη στήριξη σε θέματα που άπτονται της υγείας, της απασχόλησης, της
οικογενειακής ζωής, της στέγασης, νομικών ζητημάτων κ.λπ. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία στο ζήτημα
της επανένταξης των κρατουμένων, της προετοιμασίας τους, καθώς
και της διασύνδεσής τους με φορείς και υπηρεσίες πριν την αποφυλάκιση. Ένας σημαντικός αριθμός αποφυλακισμένων γυναικών είναι
άπορες, δίχως στέγη και χωρίς υποστηρικτικό δίκτυο. Σε συνδυασμό
με ζητήματα εξάρτησης, προβλημάτων ψυχικής υγείας και απουσίας
ολοκληρωμένων θεσμών επανένταξης δεν προκαλεί εντύπωση το μεγάλο ποσοστό επανεισαγωγών σε καταστήματα κράτησης.
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Β’ Μέρος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών - Πρόγραμμα Δεινομάχη», υλοποιήθηκαν δύο
κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό του Καταστήματος. Το
περιεχόμενο των σεμιναρίων και το τελικό πρόγραμμα (βλ. Παράρτημα Γ),
διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών (βλ. Παράρτημα Β) και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες
του προσωπικού. Κάθε ενότητα περιελάμβανε ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος. Συνολικά 28 υπάλληλοι του καταστήματος συμμετείχαν στα
σεμινάρια. Στο τέλος διανεμήθηκαν έντυπα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και δόθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες προσήλθαν στα σεμινάρια με αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμία για γόνιμο διάλογο. Κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν
στην έλλειψη θεσμοθετημένης δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού των
καταστημάτων κράτησης και στην ανάγκη ενίσχυσης της Σχολής Σωφρονιστικών Υπαλλήλων με μαθήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας. Επίσης, επεσήμαναν την απουσία υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης για τους
ίδιους, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ειδικής θεραπευτικής δομής για
γυναίκες με ψυχιατρικές διαταραχές. Τμήμα των θεμάτων που συζητήθηκαν
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάζεται στη συνέχεια.

53

Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των κρατούμενων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξή τους

Τι είναι η Ψυχική Υγεία
Ένας συνδυασμός παραγόντων επηρεάζει την ψυχική υγεία και το αίσθημα ψυχικής ευεξίας που βιώνουμε. Κάποιοι από αυτούς είναι:
•
•
•
•
•

Ηλικία
Βιολογικές καταβολές
Κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Φύλο
Προσωπικές εμπειρίες και προσδοκίες

•

Πολιτιστικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.ά.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»

ΑΣΚΗΣΗ
Η ψυχική υγεία στο περιβάλλον της φυλακής φέρει τις δικές τις ιδιαίτερες δυσκολίες τόσο για το προσωπικό όσο και για τις/τους κρατούμενες-ους.
1. Τι κάνετε για να διατηρήσετε ή να βελτιώσετε τη δική σας ψυχική υγεία;

2. Συγκρίνετε αυτά που γράψατε παραπάνω με τις δυνατότητες που
έχουν οι κρατούμενοι-ες να κάνουν το ίδιο.
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Η Ψυχική Υγεία επηρεάζει τον τρόπο που:
•
•
•
•
•
•
•

Σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε για τον εαυτό μας
Σκεφτόμαστε για το μέλλον μας
Σκεφτόμαστε τους άλλους
Ερμηνεύουμε τα γεγονότα
Μαθαίνουμε και δημιουργούμε
Επικοινωνούμε, διαμορφώνουμε, διατηρούμε και τερματίζουμε τις
σχέσεις
Διαχειριζόμαστε την αλλαγή, τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια
άλλη και τα γεγονότα της ζωής μας

Η Ψυχική Υγεία περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

Αίσθημα ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις διάφορες καταστάσεις
στη ζωή μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας κ.λπ.
Ετοιμότητα να προβούμε σε ορθολογικές αποφάσεις
Επαφή με τα συναισθήματά μας
Δημιουργία θετικών σχέσεων
Ευχάριστο αίσθημα για τον εαυτό μας

•

Γνώσεις φροντίδας του εαυτού μας κ.ά.

Η Ψυχική Υγεία προάγεται όταν :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μιλάμε για τα συναισθήματά μας
Ασκούμαστε
Τρεφόμαστε σωστά
Κοιμόμαστε καλά
Κρατάμε επαφή με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα
Έχουμε χόμπι και ενδιαφέροντα
Βελτιώνουμε τις δεξιότητες διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων
Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους
Ελέγχουμε τα επίπεδα του στρες

•

Ζητάμε βοήθεια και επαγγελματική στήριξη όταν χρειάζεται
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Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ψυχική υγεία
Η ψυχική υγεία καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν και μπορούν να την προάγουν (ή αντίθετα την να επιβαρύνουν):
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, κοινωνικό πλαίσιο
Απασχόληση
Εκπαίδευση
Σταθερή κατοικία
Οικονομικοί πόροι
Πνευματικότητα, πίστη και θρησκεία
Κοινωνικές δραστηριότητες, χόμπι και ενδιαφέροντα
Άσκηση και διατροφή
Πολιτιστική πολυμορφία
Ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές
συνθήκες
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ Θετικά και αισιόδοξα μοτίβα σκέψης
Η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε στρεσογόνα γεγονότα
της ζωής
Η αίσθηση ελέγχου στη ζωή μας
Η συναισθηματική υποστήριξη από την οικογένεια, τους
φίλους κ.λπ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Όλα όσα συμβαίνουν με φυσικό τρόπο μέσα στο μυαλό
μας και για τα οποία δεν έχουμε τον έλεγχο
Η ψυχική ασθένεια εμφανίζεται συχνά όταν ορισμένες
βιοχημικές διεργασίες δεν επιδρούν αποτελεσματικά, δεν
επιδρούν δηλαδή αρκετά ή ασκούν υπερβολική επίδραση.
ΑΣΚΗΣΗ
Σε ποιά από τα παραπάνω δεν μπορούν να στηριχθούν οι κρατούμενοι-ες για τη διατήρηση της ψυχικής τους υγείας;
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Τι είναι η Ψυχική Ασθένεια
Όπως η ψυχική υγεία, έτσι και η ψυχική ασθένεια επηρεάζεται και προκαλείται από την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες
είναι η κληρονομικότητα, οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής, τα στρεσογόνα γεγονότα, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κ.λπ. Μια ψυχική ασθένεια μπορεί να επηρεάσει τον
τρόπο που ένα πρόσωπο σκέφτεται, συμπεριφέρεται και αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους.
Η ψυχική ασθένεια είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε διάφορες
ψυχιατρικές διαταραχές. Ακριβώς όπως και οι σωματικές ασθένειες, έτσι και
οι ψυχικές ασθένειες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, τόσο ως προς τη σοβαρότητα όσο και ως προς τα συμπτώματά τους.
Πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από ψυχική ασθένεια, μπορεί να μην
έχουν την κλασική εικόνα «αρρώστου», ενώ άλλοι μπορεί να φαίνονται
σαν να βρίσκονται σε σύγχυση, διέγερση ή να έχουν αποσυρθεί. Σήμερα,
οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από μια ψυχική ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων και ασθενειών που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, όπως η
σχιζοφρένεια μπορούν να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και να ζήσουν
μια ποιοτική ζωή. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η ψυχιατρική έρευνα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ακριβή διάγνωση και την επιτυχή θεραπεία
πολλών ψυχικών ασθενειών.
Οποιοσδήποτε μπορεί να περιέλθει σε στιγμές ψυχικής κατάπτωσης και
έχει διαπιστωθεί ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους, σε κάποια στιγμή της
ζωής του θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Οι ψυχικές
ασθένειες είναι πραγματικές ασθένειες, τόσο πραγματικές όσο είναι οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος. Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία
και μπορούν να ανταποκριθούν καλά σε αυτή. Ειδικά για τον πληθυσμό των
κρατουμένων, υπάρχουν πρόσθετοι στρεσογόνοι παράγοντες, όπως η κοινωνική απομόνωση, η στέρηση της ελευθερίας, η έλλειψη κινήτρων, η ενοχή
κ.λπ., που δρουν επιβαρυντικά για την εκδήλωση ψυχικών ασθενειών. Το
προσωπικό της φυλακής μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αναγνώριση της ψυχικής ασθένειας.
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Οι τρεις κύριες ομάδες ψυχικών διαταραχών
ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ)
Ως αγχώδης και συναισθηματική διαταραχή (νεύρωση), ορίζεται κάθε
ψυχική ανισορροπία που προκαλεί ανησυχία, αλλά δεν επηρεάζει την αντίληψη που κάποιος έχει για την πραγματικότητα, π.χ. κατάθλιψη, άγχος, διατροφικές διαταραχές και φοβίες.
ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ψύχωση είναι ένας γενικός ψυχιατρικός όρος για μια κατάσταση που
συχνά περιγράφεται ως «απώλεια επαφής με την πραγματικότητα». Αυτή η
απώλεια της πραγματικότητας είναι η βασική διαφορά με τις αγχώδεις και
συναισθηματικές διαταραχές. Μπορεί να διαρκέσει για σύντομες περιόδους
ή δια βίου. Οι άνθρωποι που πάσχουν από ψύχωση ή έχουν βιώσει ένα ψυχωσικό επεισόδιο, συχνά αναφέρουν ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές πεποιθήσεις/σκέψεις, και συνήθως παρουσιάζουν αλλαγές στην προσωπικότητά τους
και αποδιοργάνωση της σκέψης, που συνοδεύεται από ασυνήθιστες ή φαινομενικά περίεργες συμπεριφορές, δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση
και δυσλειτουργία κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Μια ψυχωτική αντίδραση πυροδοτείται συνήθως από μια ποικιλία
στρεσογόνων παραγόντων.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι διαταραχές προσωπικότητας αφορούν διαρκή, διάχυτα και άκαμπτα
μοτίβα της εσωτερικής εμπειρίας και της συμπεριφοράς του ατόμου, που
αποκλίνουν σημαντικά από τις προσδοκίες της εκάστοτε κουλτούρας. Εκδηλώνονται κατά την εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή, είναι σταθερές με
την πάροδο του χρόνου, και έχουν ως αποτέλεσμα δυσφορία ή δυσλειτουργία. Οι διαταραχές προσωπικότητας περιλαμβάνουν μια ομάδα διαταραχών
συμπεριφοράς, που είναι διαφορετική από τις ψυχωτικές και τις νευρωτικές
διαταραχές. Εκδηλώνονται σε διάφορα επίπεδα όπως: γνωσιακή λειτουργία,
συναίσθημα, διαπροσωπική λειτουργικότητα, έλεγχος των παρορμήσεων.
Βασικό κομμάτι του ρόλου σας είναι να προωθήσετε την ψυχική υγεία, να
αναγνωρίσετε το πρόβλημα και να καταστήσετε δυνατή την έγκαιρη παρέμβαση
για να αντιμετωπιστεί η ψυχική διαταραχή.

58

ΚΛΙΜΑΚΑ

Κατάθλιψη
Ορισμός: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «η κατάθλιψη είναι μια συχνή ψυχική διαταραχή που περιλαμβάνει
καταθλιπτική διάθεση, απώλεια ενδιαφέροντος, απώλεια ευχαρίστησης, αισθήματα ενοχής, χαμηλής αυτοεκτίμησης, διαταραχές ύπνου, όρεξης, συγκέντρωσης, μειωμένη ενέργεια κ.ά.».
Κάποια συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσετε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνεχή θλίψη, απαισιοδοξία, ανήσυχο ή άδειο συναίσθημα
Αισθήματα ενοχής, αναξιότητας, ανικανότητας
Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες
Κόπωση και απώλεια ενέργειας
Δυσκολία στη συγκέντρωση, στη μνήμη, και στη λήψη αποφάσεων
Αϋπνία, πολύ πρωινό ξύπνημα ή υπνηλία
Αλλαγή στην όρεξη ή/και απώλεια/αύξηση του σωματικού βάρους
Έκφραση σκέψεων θανάτου ή αυτοκτονίας
Σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, πεπτικές διαταραχές,
χρόνιο πόνο

Συχνοί μύθοι για την κατάθλιψη
Η κατάθλιψη δεν θεραπεύεται.
Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική νόσος, που όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη θεραπεία της κατάθλιψης,
είναι ο πάσχων να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να ζητήσει βοήθεια.
Αν κάποιος δεν μπορεί να ξεπεράσει την κατάθλιψη αυτό σημαίνει ότι είναι
αδύναμος χαρακτήρας.
Η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια όπως όλες οι άλλες και χρειάζεται συγκεκριμένη αντιμετώπιση για να θεραπευτεί. Η θεραπεία της κατάθλιψης δεν
έχει σχέση με τη θέληση ή με τη δύναμη του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος που
έχει κατάθλιψη χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση, όπως ο άνθρωπος
που έχει διαβήτη ή υπέρταση χρειάζεται παρακολούθηση και θεραπεία
από τον εξειδικευμένο γιατρό.
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Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη θα νιώσει καλύτερα αν κάνει κάτι ευχάριστο
για να ξεχαστεί.
Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, δεν μπορεί να χαρεί ακόμα και δραστηριότητες που παλιότερα τον ευχαριστούσαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
θέλει να το ξεπεράσει, ούτε ότι δεν προσπαθεί. Η δυσκολία να αισθανθεί
καλά είναι ένα σύμπτωμα της ασθένειας και μπορεί να ξεπεραστεί μόνο
με εξειδικευμένη αντιμετώπιση.
Με την πάροδο του χρόνου η κατάθλιψη θα περάσει από μόνη της.
Η κατάθλιψη μπορεί να μην υποχωρήσει από μόνη της. Μπορεί αντίθετα
να χειροτερεύει με τον καιρό. Χωρίς θεραπεία, τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια.
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να τα σταματήσει κάποιος, αμέσως μόλις νιώσει καλύτερα.
Η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής πρέπει να γίνεται μόνο μετά από
συνεννόηση με τον ψυχίατρο. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρειάζονται
ένα διάστημα δύο με τρεις εβδομάδες για να δράσουν, ωστόσο για να
ξεπεραστεί το πρόβλημα πλήρως και ασφαλώς, θα χρειαστεί να τα πάρει
κάποιος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μικρή διάρκεια της αντικαταθλιπτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερα και σοβαρότερα
επεισόδια κατάθλιψης στο μέλλον.
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι εθιστικά.
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν προκαλούν εθισμό.
Πιθανοί κίνδυνοι της κατάθλιψης
•
•

Αυτοκτονία
Αυτοτραυματισμός

•

Μειωμένη αυτοφροντίδα

Τι μπορείτε να κάνετε

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

•
•
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Παραπέμψτε την/τον κρατούμενη-ο σε εξειδικευμένη βοήθεια όσο
το δυνατόν πιο έγκαιρα.
Βοηθήστε το άτομο να αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλήματος. Εξηγήστε ότι η αναζήτηση βοήθειας δεν σημαίνει αδυναμία χαρακτήρα. Αντίθετα, χρειάζεται θάρρος για να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

βοήθεια. Βοηθείστε τον/την κρατούμενο-η να κατανοήσει ότι έχει
κάνει ένα μεγάλο βήμα και ενθαρρύνετέ τον/την προς αυτό.
Παρακολουθείστε πιθανές αυτοκτονικές συμπεριφορές ή απειλές.
Δηλώσεις όπως «Μακάρι να ήμουν νεκρή», ή «Δεν θέλω να ζω», θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Οι καταθλιπτικοί άνθρωποι που
μιλούν για αυτοκτονία ΔΕΝ το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή.
Να θυμάστε ότι οι κρατούμενοι-ες μπορεί να μην είναι σε θέση να
συμμορφωθούν με τους κανόνες λόγω της ασθένειάς τους.
Δώστε τους συναισθηματική στήριξη. Θα πρέπει να δημιουργηθεί
ένα περιβάλλον στο οποίο μια/ένας κρατούμενη-ος να είναι σε
θέση να μιλήσει ανοιχτά.
Ένα άτομο που πάσχει από κατάθλιψη χρειάζεται περισσότερο τη
συμπόνια και την κατανόηση. Λέγοντας στον/ην κρατούμενο-η να
«ξεφύγει από αυτό» ή «να μην το σκέφτεται» θα κάνει τα πράγματα
χειρότερα. Το καλύτερο που θα μπορούσε να ειπωθεί είναι: «Πώς
μπορώ να βοηθήσω;».
Μην προσπαθήσετε να πείσετε ένα καταθλιπτικό άτομο να αλλάξει
τα συναισθήματά του. Αντί αυτού, μπορείτε να πείτε, «Λυπάμαι
που αισθάνεσαι άσχημα. Τι θα σε βοηθούσε;». Ρωτήστε αν έχουν
αισθανθεί ανάλογα στο παρελθόν και τι είναι αυτό που τους βοήθησε τότε.
Η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια που για την ανάρρωση απαιτείται
χρόνος.
Μπορεί να απογοητευτείτε όταν οι καλόβουλες συμβουλές σας
προκαλούν αντιδραστικότητα.
Ζητήστε βοήθεια από άλλους επαγγελματικούς φορείς, συμβουλευτείτε το γιατρό της φυλακής.
Προσπαθήστε να τους φτιάξετε τη διάθεση, αλλά μην υπερβάλλετε.
Να είστε σε θέση να ακούτε – μη διακόπτετε το συνομιλητή σας.
Προσπαθήστε να διατηρείτε κατά το δυνατόν ευχάριστη τη συνομιλία.
Μην αστειεύεστε με το θέμα - είναι σοβαρό!
Να είστε προσεκτικοί σχετικά με το τι λέτε και τι κάνετε σε ένα άτομο με κατάθλιψη.
Μην προσπαθήσετε να πάρετε το πρόβλημά τους πάνω σας.
Μην είστε περίεργοι. Αν δεν θέλουν να συζητήσουν μαζί σας κάτι,
μην προσπαθήσετε να τους αναγκάσετε να μιλήσουν γι’αυτό.
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Άλλες πληροφορίες σχετικά με την κατάθλιψη
Πιθανές Θεραπείες
•
•

Φαρμακευτική Αγωγή, π.χ. Αντικαταθλιπτικά
Θεραπευτικές μέθοδοι, π.χ. Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

•

Αυτοβοήθεια, π.χ. Χαλάρωση και Ασκήσεις Αναπνοής

Ηλικία έναρξης της νόσου
Συνήθως ξεκινά μεταξύ 25 και 44 ετών
Πόσο συχνή είναι
• Στις φυλακές: (Μείζων Κατάθλιψη)
Άνδρες: 10% και Γυναίκες: 14% (Fazel & Seewald, 2012)
• Γενικός πληθυσμός: 7 % (APA, 2013)
Θέματα φύλου
•

Σχεδόν σε όλα τα είδη των αγχωδών και συναισθηματικών διαταραχών, οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τους άντρες

Καταστάσεις που μπορεί να συνυπάρχουν
•
•
•
•
•
•
•

Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες
Άγχος
Σωματικές ασθένειες
Φοβίες
Ψύχωση
Κατάχρηση ουσιών
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

•

Διατροφικές Διαταραχές

Σημείο ενδιαφέροντος
Ο γυναικείος πληθυσμός των φυλακών εμφανίζει δυσανάλογα μεγαλύτερο
ποσοστό κατάθλιψης από τον αντίστοιχο ανδρικό πληθυσμό.
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ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ:
ΗΠΙΑ: Μερικός αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή
ΜΕΤΡΙΑ: Σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή
ΣΟΒΑΡΗ: Οι καθημερινές δραστηριότητες είναι σχεδόν αδύνατες

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Κατάθλιψης;

Τύποι Κατάθλιψης
Μείζων Κατάθλιψη
Τα άτομα δείχνουν αδιαφορία στη συμμετοχή τους σε τυπικές δραστηριότητες. Αισθάνονται ανηδονία και ότι θα είναι πάντα σε αυτή την απελπιστική
κατάσταση. Τα συνήθη συμπτώματα είναι η απώλεια όρεξης και βάρους.
Άτυπη Κατάθλιψη
Η άτυπη κατάθλιψη είναι διαφορετική από τη μείζονα κατάθλιψη. Το άτομο
είναι συχνά σε θέση να βιώσει την ευτυχία και ίσως υπάρχουν στιγμές ευφορίας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, υπνηλία, αυξημένη όρεξη για
φαγητό και αύξηση του σωματικού βάρους. Τα επεισόδια μπορεί να διαρκέσουν για μήνες, ή/και ο πάσχων μπορεί να ζήσει με αυτή για πάντα.
Κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία
Εκτός από τη διαταραχή της διάθεσης, τα άτομα έχουν την τάση να βλέπουν
και να ακούν πράγματα, ήχους, φωνές και εικόνες που δεν υπάρχουν.
Αντιδραστική Κατάθλιψη
Αυτός ο τύπος κατάθλιψης έχει περισσότερο να κάνει με την ένταση στρεσογόνων γεγονότων της ζωής, παρά με κληρονομικούς παράγοντες. Τα συμπτώματα που συνοδεύουν αυτόν τον τύπο είναι ανησυχία, άγχος και διαταραχές
ύπνου.
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Εποχιακή Κατάθλιψη
Ένα είδος καταθλιπτικής διαταραχής που χαρακτηρίζεται από επεισόδια μείζονος κατάθλιψης και που επανεμφανίζονται σε συγκεκριμένες εποχές του
χρόνου - ειδικά το φθινόπωρο και το χειμώνα.
Επιλόχεια Κατάθλιψη
Η απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί πρόκληση για κάθε γυναίκα, τόσο σωματική όσο και συναισθηματική. Είναι φυσικό, πολλές νέες μητέρες να έχουν
διακυμάνσεις στη διάθεσή τους μετά τη γέννα, να νιώθουν τη μία στιγμή
γεμάτες χαρά και την άλλη στιγμή να νιώθουν θλίψη. Αυτά τα συναισθήματα
μελαγχολίας συνήθως ξεπερνιούνται σε διάστημα δέκα ημερών μετά τη γέννα. Ωστόσο, μερικές γυναίκες μπορεί να βιώσουν έντονη και συνεχιζόμενη
κατάθλιψη, η οποία να διαρκέσει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτού
του είδους η κατάθλιψη ονομάζεται επιλόχεια. Ειδικότερα, ένα σημαντικό
ποσοστό των μητέρων που βρίσκονται στη φυλακή βιώνουν δυσκολία στο να
φροντίσουν τα παιδιά τους και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά
να εμφανίσουν προβλήματα στην ανάπτυξή τους και στην υγεία τους. Το
προσωπικό έχει τη δυνατότητα να:
• Υποστηρίξει τις μητέρες ώστε να αναπτύξουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τα μωρά τους
• Παρατηρήσει σημάδια επικείμενων προβλημάτων
Ποιά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μητέρες
• Οι μητέρες, που οι ίδιες είχαν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση
κατά την παιδική τους ηλικία, είναι πιθανό να είναι και οι ίδιες κακοποιητικές ή παραμελητικές απέναντι στα παιδιά τους. Επίσης, η
εμπειρία της εγκυμοσύνης και της γέννας μπορεί να ανασύρει οδυνηρές μνήμες και συναισθήματα της παιδικής ηλικίας.
• Μια γυναίκα μπορεί να εμφανίσει επιλόχεια κατάθλιψη και αυτό να
έχει δυσμενείς συνέπειες στις συναισθηματικές αντιδράσεις της απέναντι στο μωρό της.
• Μια γυναίκα μπορεί επίσης να έχει ψυχικές διαταραχές άλλου τύπου
• Μια γυναίκα που γεννά ενώ βρίσκεται στη φυλακή, αντιμετωπίζει
πολλαπλές δυσκολίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται η έλλειψη επαφής με
το σύντροφό της, τους φίλους της και την οικογένειά της, από τους
οποίους θα λάμβανε συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη.
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Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ένα δίκτυο υποστήριξης μπορεί να
μειώσει σημαντικά τα επίπεδα άγχους των πρώτων χρόνων της μητρότητας.
Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό της φυλακής μπορεί να παίξει σημαντικό
ρόλο, τόσο στην προαγωγή της υγεία της μητέρας όσο και του παιδιού.
Σημάδια ότι οι σχέσεις μητέρας-παιδιού βρίσκονται σε κίνδυνο
Η μητέρα:
•
•
•
•
•
•
•

Το μεγαλύτερο διάστημα είναι εκνευρισμένη με το μωρό.
Αποφεύγει να κρατάει το μωρό ή να έρχεται σε οπτική επαφή μαζί
του.
Δεν ανταποκρίνεται επανειλημμένως στο κλάμα και στη δυσφορία
του μωρού.
Δεν δείχνει σημάδια ευχαρίστησης.
Δεν φέρεται με στοργή και απαλότητα στο μωρό.
Κάνει επικριτικά σχόλια που απευθύνονται στο μωρό.
Αποδίδει κακές προθέσεις στο μωρό, π.χ. πιστεύει ότι το μωρό κλαίει
επίτηδες για να την ενοχλήσει.

Αν η έλλειψη ευαισθησίας στα σήματα του μωρού, συνεχίζει για αρκετό χρονικό διάστημα, αυτό κάνει το μωρό να εμφανίζεται ολοένα και πιο
αποσυρμένο. Όταν η ανταπόκριση της μητέρας είναι μη αναμενόμενη και
ακατάλληλη (π.χ. είναι άλλες φορές επιθετική, άλλες φορές στοργική και
άλλες αδιάφορη), τότε προκαλείται σύγχυση στο μωρό και τελικά μπορεί να
αποφεύγει τη μητέρα ή άλλους ανθρώπους – μη ανταποκρινόμενο σε αυτούς.
Αν αυτό συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος
εμφάνισης διαταραχών προσοχής, συγκέντρωσης και συμπεριφοράς.
Βοηθώντας
• Κατανοήστε το άγχος της μητέρας. Το να μάθεις να φροντίζεις ένα
μωρό είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία που παίρνει χρόνο. Η
πρακτική υποστήριξη είναι επίσης απαραίτητη.
•

Εξηγήστε ότι το κλάμα είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσει το μωρό
ότι χρειάζεται τη μητέρα του και ότι δεν δηλώνει εχθρότητα.

•

Δείξτε της πως να ανταποκρίνεται στα καλέσματα του μωρού.

•

Αναγνωρίστε το γεγονός ότι η μητέρα κάποιες φορές χρειάζεται ένα
διάλειμμα από το μωρό. Ενθαρρύνετέ την να βρει λίγο χρόνο για τον
εαυτό της.
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•

Μην ασκείτε κριτική ευθέως στη μητέρα. Αυτό μειώνει την αυτοπεποίθησή της και την αυτοεκτίμησή της. Δοκιμάστε εκφράσεις όπως
«Μερικές μητέρες βρίσκουν ότι [παράδειγμα] λειτουργεί καλά»
«Όλα τα μωρά είναι διαφορετικά. Γιατί δεν δοκιμάζεις το α ή το β
για να δεις αν σε βολεύει;» Ενθαρρύνετέ την να δοκιμάσει διάφορους
τρόπους για να ικανοποιήσει το μωρό της. Επαινέστε την.

•

Προσπαθήστε να μην παίρνετε το μέρος του μωρού ή του συντρόφου
όταν η μητέρα τους ασκεί κριτική.

•

Ενθαρρύνετε τη μητέρα να εντοπίσει και να ξεκινήσει δραστηριότητες που τη βοηθούν να νιώσει καλά με τον εαυτό της (π.χ. καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική, εκπαίδευση).

•

Ίσως χρειαστεί να παραπέμψετε τη μητέρα σε άλλες ιατρικές υπηρεσίες για περαιτέρω βοήθεια. Αυτό μπορεί να χρειαστεί, αν οι σχέσεις
μητέρας-παιδιού εμφανίζουν διαρκή προβλήματα ή επειδή η μητέρα
πάσχει από επιλόχεια κατάθλιψη. Είναι δύσκολο να πούμε πότε χρειάζεται παραπομπή. Γενικότερα, αν κάποια συμπτώματα είναι έντονα
ή συνεχίζονται για περισσότερο από ένα μήνα, αναζητήστε βοήθεια.

Η μελαγχολία της μητρότητας
Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 ημερών
μετά τη γέννα σχεδόν στο 50% των μητερών. Η μητέρα μπορεί να είναι ασυνήθιστα συναισθηματικά ευαίσθητη. Παρουσιάζει έντονες μεταπτώσεις στη
διάθεσή της, κατάθλιψη, ενθουσιασμό, ευερεθιστότητα ή άγχος, καθώς και
προβλήματα με τον ύπνο. Ο εκνευρισμός της μπορεί να κατευθύνεται προς
άλλες μητέρες ή προς το προσωπικό.
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•

Η υπερευαισθησία της μητέρας μπορεί να σχετίζεται μερικώς με την
κούραση της γέννας.

•

Υπάρχει και ένας πρόσθετος, και ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας
που προκαλεί υπερένταση στην νέα μητέρα κι έχει να κάνει με την
παραμονή της σε ένα ξένο περιβάλλον όπως είναι αυτό της φυλακής.

•

Η μητέρα μπορεί να βιώσει πρόσκαιρα αρνητικά συναισθήματα απέναντι στο μωρό, τα οποία συνήθως κρατούν λίγο.

•

Μπορεί να υποφέρει από πονοκεφάλους, σύγχυση και ελλιπή συγκέντρωση, τα οποία επίσης περνούν μετά από λίγο.

ΚΛΙΜΑΚΑ

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τα συμπτώματα αυτά είναι βραχυπρόθεσμα
δεν παρατηρούνται μακροπρόθεσμες συνέπειες στις σχέσεις μητέρας-παιδιού. Ωστόσο, αν η κατάσταση αυτή διατηρείται για διάστημα μεγαλύτερο
των 2 εβδομάδων, τότε θα πρέπει να παραπεμφθεί σε κάποιον ειδικό.
Άλλες πληροφορίες σχετικά με την Επιλόχεια Κατάθλιψη
Μία στις δέκα γυναίκες εμφανίζουν κατάθλιψη μετά τη γέννα, που αν δεν
αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να έχει μακροχρόνια εξέλιξη. Η διάθεση είναι πεσμένη, το άτομο χάνει την ελπίδα του, «θεωρεί ότι τίποτα δεν θα καλυτερέψει» και βιώνει αισθήματα αναξιότητας, καθώς και ενοχές (θεωρεί πως
τα πάντα είναι δική της ευθύνη). Άλλα συμπτώματα αφορούν ευερεθιστότητα (προς το προσωπικό, το μωρό ή το σύντροφο), κόπωση (η μητέρα μπορεί
να είναι τόσο εξουθενωμένη που να νομίζει ότι υπάρχει κάποια πάθηση) και
αϋπνία ή/και ανορεξία. Μια γυναίκα με κατάθλιψη μπορεί να σκέφτεται να
κάνει κακό στον εαυτό της ή στο μωρό της. Επίσης, τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να είναι εντονότερα κατά τη διάρκεια της μέρας ή κατά της
διάρκεια της νύχτας ή μπορεί να είναι πολύ αγχωμένη και φοβισμένη και να
τρομοκρατείται όταν μένει μόνη της.
Η επιλόχεια κατάθλιψη εμφανίζεται συνήθως τις πρώτες 6 εβδομάδες
μετά τη γέννα και διαφέρει από τη μελαγχολία, διότι τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από δυο εβδομάδες και επιδεινώνονται αν δεν υπάρξει
παρέμβαση. Οι μητέρες με επιλόχεια κατάθλιψη συνήθως δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες του μωρού. Αν τα συμπτώματα παρατηρηθούν
και θεραπευθούν έγκαιρα, συνήθως δεν προκαλούνται σοβαρά προβλήματα.
Όμως, εάν η μητέρα παραμένει καταθλιπτική για μεγάλα διαστήματα, αυτό
δρα αρνητικά στη συμπεριφορά του παιδιού.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν για παραπάνω από δυο εβδομάδες θα πρέπει να παραπέμψετε την μητέρα σε κάποια ψυχιατρική υπηρεσία, ενώ αν η
κατάθλιψη συνοδεύεται από αυτοκτονικές ιδέες τότε η παραπομπή πρέπει να
είναι άμεση.
Αν η μητέρα δει κάποιον ειδικό και διαγνωστεί με επιλόχεια κατάθλιψη
είναι βοηθητικό να της δώσετε τις παρακάτω συμβουλές και πληροφορίες.
•

Τα αισθήματα απελπισίας, άγχους και οι συχνές μεταβολές διάθεσης
είναι συμπτώματα της ασθένειας. Δεν σημαίνει ότι τρελαίνεται. Η
επιλόχεια κατάθλιψη είναι κάτι πολύ συχνό, που μπορεί να συμβεί
στην καθεμία.
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•

Το να μάθει να φροντίζει ένα μωρό είναι μια δύσκολη και κουραστική δουλειά, που χρειάζεται χρόνο και πρακτική βοήθεια.

•

Το να μην αισθάνεται όπως περίμενε για το μωρό της δεν την κάνει
κακή μητέρα, ούτε και σημαίνει ότι αυτό θα κάνει κακό στο παιδί.

•

Θα γίνει καλύτερα με τον καιρό και η θεραπεία παίζει καταλυτικό
ρόλο σε αυτό.

•

Ενθαρρύνετέ την να βρει χρόνο για τον εαυτό της και να κοιμάται
όσο περισσότερο μπορεί.

•

Ενθαρρύνετέ την να τρώει τακτικά ακόμα και αν δεν έχει όρεξη.

•

Ενθαρρύνετέ την στην αναζήτηση βοήθειας και υποστηρίξτε την στο
να διεκδικεί τηλεφωνική επικοινωνία με φίλους και με την οικογένεια.

•

Αν είναι δυνατό, αυξήστε την πρακτική βοήθεια που δέχεται η μητέρα (π.χ. βοηθώντας την στο μπάνιο του μωρού), δίνοντάς της χρόνο
να ξεκουραστεί χωρίς το μωρό.

•

Έχετε στο μυαλό σας ότι η ασθένεια έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά της μητέρας. Μπορεί να γίνει ευερέθιστη και επιθετική.

•

Ενθαρρύνετε τη μητέρα να λαμβάνει μέρος σε μικρής διάρκειας δραστηριότητες που μπορούν να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή της.

•

Ενθαρρύνετε τη μητέρα να αντιστέκεται στην απαισιοδοξία, να μην
ασκεί αυτοκριτική και να μην επικεντρώνεται σε αρνητικές σκέψεις
και ενοχές.

ΚΛΙΜΑΚΑ

Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους
Κάποια συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσετε
Τα συνηθέστερα συμπτώματα του άγχους, αν και ποικίλλουν από άτομο
σε άτομο, όπως και η έντασή τους, είναι τα ακόλουθα:
•

Αίσθημα ανησυχίας τον περισσότερο χρόνο και αισθήματα φόβου

•

Αίσθημα κόπωσης και διαταραχές ύπνου

•

Δυσκολία στη συγκέντρωση

•

Οξυθυμία

•

Ένταση και πόνοι - πόνοι στο στομάχι, δυσπεψία και διάρροια

•

Βαριά, γρήγορη αναπνοή και αίσθηση των παλμών της καρδιάς
(ακανόνιστος καρδιακός παλμός)

•

Ζαλάδα και λιποθυμία

Πιθανοί Κίνδυνοι
•

Κρίσεις Πανικού

•

Ανάπτυξη φοβιών

•

Άλλες ψυχικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις αγχώδεις διαταραχές
Πιθανές θεραπείες
•

Φαρμακευτική Αγωγή π.χ. Αντικαταθλιπτικά

•

Θεραπευτικές μέθοδοι - π.χ. Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

•

Αυτοβοήθεια - π.χ. Χαλάρωση και Ασκήσεις Αναπνοής

Θέματα Φύλου
Από τα άτομα με Φοβίες και Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, περίπου το
60% είναι γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν
γενικευμένη διαταραχή άγχους.
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ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ

Τι μπορείτε να κάνετε
•

Παραπέμψτε τον/την κρατούμενο-η προς εξειδικευμένη βοήθεια
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

•

Βοηθήστε το άτομο να αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλήματος. Εξηγήστε ότι η αναζήτηση βοήθειας δεν σημαίνει αδυναμία χαρακτήρα. Αντίθετα, χρειάζεται θάρρος για να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται
βοήθεια. Βοηθείστε τον/την κρατούμενο-η να κατανοήσει ότι έχει
κάνει ένα μεγάλο βήμα και να τον/την ενθαρρύνετε προς αυτό.

•

Ποτέ μην πείτε στον πάσχοντα ότι υπερβάλλει στις αντιδράσεις
του. Επιβεβαιώστε του/της ότι αυτό που νιώθει είναι πράγματι πολύ
έντονο και ότι οι αισθήσεις είναι πραγματικές. Η ενημέρωση του πάσχοντος για το υπερβολικό της αντίδρασής του το μόνο που μπορεί
να προκαλέσει είναι ταραχή και αναστάτωση, γεγονός που μπορεί να
επιδεινώσει την κρίση πανικού. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ. Μείνετε
καθησυχαστικοί και βεβαιώστε τον/την πως όλα θα πάνε καλά.

•

Δώστε τους πληροφορίες που μπορούν να τους/τις βοηθήσουν στη
διαχείριση του άγχους και των κρίσεων πανικού. Όσο περισσότερο
εκπαιδευμένοι είναι οι ίδιοι/ες σχετικά με το άγχος και τις κρίσεις
πανικού, τόσο λιγότερο έντονες θα είναι οι κρίσεις τους. Ειδικά
πληροφορίες που γράφτηκαν από πρώην πάσχοντες, επιβεβαιώνουν
πως δεν είναι μόνοι/ες τους και πως μπορούν πραγματικά να το
ξεπεράσουν.

•

Ενθαρρύνετε τη χαλάρωση μέσα από την άσκηση και τη ρύθμιση
της αναπνοής

•

Να είστε σε θέση να ακούτε – μη διακόπτετε το συνομιλητή σας.

Σημείο Ενδιαφέροντος
Η μεικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή είναι η πιο κοινή ψυχική
διαταραχή στις ευρωπαϊκές χώρες.
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ΚΛΙΜΑΚΑ

Τι είναι οι Κρίσεις Πανικού
Οι Κρίσεις Πανικού είναι ξαφνικά αισθήματα τρόμου που ξεσπούν χωρίς προειδοποίηση. Αυτά τα επεισόδια μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ένα άτομο που βιώνει μια κρίση
πανικού μπορεί να πιστέψει ότι πρόκειται να πάθει καρδιακή προσβολή ή ότι
πρόκειται να πεθάνει. Ο τρόμος που βιώνει ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας
κρίσης πανικού, είναι δυσανάλογος της πραγματικότητας και μπορεί να είναι
άσχετος με το τι συμβαίνει γύρω του.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κρίσεις πανικού βιώνουν πολλά από
τα ακόλουθα συμπτώματα:
•

Αίσθημα τρόμου και απώλειας ελέγχου

•

Έντονους καρδιακούς παλμούς, πόνους στο στήθος, αίσθημα αδυναμίας, λιποθυμίας ή ζάλης

•

Μούδιασμα στα χέρια και στα δάχτυλα

•

Αίσθημα εφίδρωσης ή/και ρίγη

•

Δυσκολία στην αναπνοή

Η κρίση πανικού είναι γενικά σύντομη, διαρκεί λιγότερο από δέκα λεπτά,
αν και ορισμένα από τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει ήδη μια κρίση
πανικού βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για μεταγενέστερες κρίσεις σε
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όταν ένα άτομο βιώνει επαναλαμβανόμενες κρίσεις, θεωρείται ότι πάσχει από Διαταραχή Πανικού.

71

Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των κρατούμενων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξή τους

Διατροφικές Διαταραχές
Ορισμός: Οι διατροφικές διαταραχές συχνά περιγράφονται ως
επίμονες μορφές διαταραχής της λήψης τροφής ή της συμπεριφοράς ελέγχου του βάρους, που επιδεινώνουν τη σωματική
υγεία και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα. Υπάρχουν δύο
διαφορετικοί τύποι: η Ανορεξία και η Βουλιμία.
Κάποια συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσετε
Ανορεξία
•

Αλλοιωμένες αντιλήψεις του βάρους και του σωματότυπου

•

Συμπεριφορά που οδηγεί σε αξιοσημείωτη απώλεια βάρους

•

Μια νοσηρή φοβία αύξησης του βάρους ή/και του λίπους

•

Υπερβολική άσκηση, ενώ στερούνται το φαγητό

•

Διακοπή της εμμήνου ρύσης

Βουλιμία
•

Υπερφαγικό επεισόδιο που ακολουθείται από καθαρτικές συμπεριφορές

•

Αλλοιωμένες αντιλήψεις του βάρους, του μεγέθους και του σωματότυπού τους

•

Ισχυρή επιθυμία για κατανάλωση φαγητού, που οδηγεί σε υπερφαγία
και αίσθημα απώλειας έλεγχου της κατάστασης

•

Αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως η πρόκληση εμετού, κατάχρηση καθαρτικών, διουρητικών ή άλλων φαρμάκων, νηστεία ή
υπερβολική άσκηση

•

Νοσηρή φοβία αύξησης βάρους ή/και λίπους

Πιθανοί Κίνδυνοι
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•

Καρδιακή ανεπάρκεια ή/και βλάβες σε άλλα εσωτερικά όργανα

•

Φθορά των δοντιών

ΚΛΙΜΑΚΑ

•

Υπογονιμότητα

•

Οστεοπόρωση

•

Παραπέμψτε τον/την κρατούμενο-η σε εξειδικευμένη βοήθεια, όσο
το δυνατόν πιο έγκαιρα.

•

Δώστε στον/στην κρατούμενο-η την ευκαιρία να μιλήσει για τα συναισθήματά του.

•

Βοηθήστε το άτομο να αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλήματος. Εξηγήστε ότι η αναζήτηση βοήθειας δεν σημαίνει αδυναμία χαρακτήρα. Αντίθετα, χρειάζεται θάρρος για να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται
βοήθεια. Βοηθείστε τον/την κρατούμενο-η να κατανοήσει ότι έχει
κάνει ένα μεγάλο βήμα και να τον/την ενθαρρύνετε προς αυτό.

•

Να θυμάστε ότι οι κρατούμενοι μπορεί να μην είναι σε θέση να
συμμορφώνονται με τους κανόνες.

•

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον στο οποίο ο/η κρατούμενος-η είναι
σε θέση να αισθανθεί πιο άνετα και να «ανοιχτεί».

•

Να θυμάστε ότι η βελτίωση της κατάστασης θα πάρει χρόνο.

•

Μην προσπαθήσετε να πείσετε την/την κρατούμενο-η να μην αισθάνεται άσχημα. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι παράλογα,
αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε να του/της πείτε, «Λυπάμαι που αισθάνεστε άσχημα. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;».

•

Να είστε σε θέση να ακούτε – μην διακόπτετε το συνομιλητή σας

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις Διατροφικές Διαταραχές
Πιθανές Θεραπείες
•

Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική

•

Ειδική νοσοκομειακή περίθαλψη

•

Φαρμακευτική αγωγή - π.χ. αντικαταθλιπτικά

Με την κατάλληλη θεραπεία, περίπου το 60% των ανθρώπων μπορεί να ανακτήσει το βάρος του και την ψυχική του υγεία.
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Τι μπορείτε να κάνετε
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Ηλικία έναρξης της νόσου
Μέση-εφηβική ηλικία και έπειτα
Θέματα Φύλου
Οι γυναίκες έχουν 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διατροφικές διαταραχές.
Σημεία Ενδιαφέροντος
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•

Είναι πολύ κοινό για μια κρατούμενη να υποφέρει από περισσότερες
από μία διατροφικές διαταραχές.

•

Η περιγραφή της νευρικής ανορεξίας ως πάθησης έγινε για πρώτη
φορά από τον Richard Morton το 1689!

ΚΛΙΜΑΚΑ

Διπολική Διαταραχή
Ορισμός: «Η διπολική διαταραχή είναι μια σοβαρή αλλά αντιμετωπίσιμη ασθένεια. Χαρακτηρίζεται από ακραίες μεταβολές στη
διάθεση, την ενέργεια, τη σκέψη και τη συμπεριφορά».
Κάποια συναισθήματα θεωρούνται «παθολογικά» όταν:
•

Έχουν «δυσανάλογα» μεγάλη ένταση και διάρκεια

•

Συνοδεύονται από σωματικά συμπτώματα (όπως διαταραχές του
ύπνου, της όρεξης και της σεξουαλικής επιθυμίας)

•

Παρεμποδίζεται εξαιτίας τους η ικανότητα επιτέλεσης των καθημερινών ασχολιών (στην εργασία, στο σπίτι, στις κοινωνικές συναναστροφές)

•

Συνυπάρχουν ψυχωσικά συμπτώματα

•

Εξαιτίας της μεγάλης τους έντασης, προκύπτει κίνδυνος για τη ζωή
του ατόμου ή και των άλλων

Κάποια συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσετε
Η Διπολική Διαταραχή χαρακτηρίζεται από περιόδους μανίας, με υπερβολικά εύθυμη διάθεση και ακραίες συμπεριφορές, που εναλλάσσονται με περιόδους κατάθλιψης. Τα άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή, αν και δεν
συμπεριφέρονται ομοιόμορφα, συνήθως εμφανίζουν συμπτώματα όπως:
•

Η φάση της Μανίας χαρακτηρίζεται συνήθως από ευφορία, αίσθηση
μεγαλείου, άρση αναστολών, υπερδραστηριότητα, μειωμένη ανάγκη
για ύπνο, κατακλυσμό ιδεών, πίεση λόγου – φυγή ιδεών, διάσπαση
προσοχής, παράνοια, ενθουσιασμό, υπερευαισθησία, καχυποψία, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα , δυνητικά επικίνδυνες συμπεριφορές κ.ά.

•

Η φάση της Κατάθλιψης συνήθως χαρακτηρίζεται από τα συμπτώματα που περιγράψαμε παραπάνω (βλ. Κατάθλιψη).

Μπορεί επίσης να υπάρξουν μεγάλες περίοδοι σταθερότητας μεταξύ
των επεισοδίων και η διάρκεια και η ένταση των επεισοδίων είναι διαφορετική για κάθε άτομο.
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Πιθανοί κίνδυνοι
•

Αυτοκτονία

•

Πρόκληση ατυχημάτων

•

Παραμέληση της φροντίδας του εαυτού

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Τι μπορείτε να κάνετε
•

Παραπέμψτε τον/την κρατούμενο-η για εξειδικευμένη βοήθεια
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

•

Να γνωρίζετε ότι το διάστημα αμέσως μετά από κάποιο επεισόδιο
είναι ο πιο επικίνδυνο για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό.

•

Να θυμάστε ότι οι κρατούμενοι/ες μπορεί να μην είναι σε θέση να
συμμορφωθούν με τους κανόνες λόγω της νόσου τους.

•

Ενθαρρύνετε την αυτοβοήθεια, έτσι ώστε ο/η κρατούμενος-η να
γνωρίζει σχετικά με την ασθένεια του/της: Μπορεί να τηρεί αρχείο
της ασθένειάς του/της, δηλαδή ένα ημερολόγιο διάθεσης, σημειώνοντας από το 0 έως το 10, όπου στο 0 η διάθεση είναι πολύ πεσμένη, υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονίας, σκέψεις όπως «δεν υπάρχει διέξοδος», «τα πάντα είναι ζοφερά και θα είναι πάντα έτσι» και
στο 10 η διάθεση είναι τόσο ανεβασμένη που οδηγεί σε συνολική
απώλεια της κρίσης, ψευδαισθήσεις κ.λπ. Με την κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει έγκαιρα τα σημάδια
επικείμενης υποτροπής- δηλαδή τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τα γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα επεισόδιο.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Διπολική Διαταραχή
Πιθανές θεραπείες
•

Φάρμακα όπως οι Σταθεροποιητές Διάθεσης- π.χ. λίθιο

•

Ψυχοεκπαίδευση και Συμβουλευτική

•

Αυτοβοήθεια

Ηλικία έναρξης της νόσου
Τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται στο τέλος της εφηβείας και στις αρχές της ενήλικης ζωής.
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Θέματα Φύλου
Η αναλογία ανδρών/ γυναικών που πάσχουν από διπολική διαταραχή είναι
σχεδόν ίση.
Σημείο Ενδιαφέροντος
•

Η Διπολική Διαταραχή ονομαζόταν και Μανιοκατάθλιψη

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι της Διπολικής Διαταραχής;
Τύποι της Διπολικής Διαταραχής
Διπολική Διαταραχή Τύπου I
Χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο, το οποίο διαρκεί
περισσότερο από μία εβδομάδα. Μερικοί άνθρωποι έχουν μόνο μανιακά επεισόδια, αν και οι περισσότεροι έχουν και καταθλιπτικά.
Διπολική Διαταραχή Τύπου II
Το άτομο παρουσιάζει περισσότερα από ένα επεισόδια μείζονος κατάθλιψης,
και μόνο ήπια μανιακά επεισόδια - αυτά αναφέρονται ως υπομανιακά.
Παρακάτω απεικονίζεται το συνεχές της διάθεσης. Η Νορμοθυμία βρίσκεται
στο κέντρο και αναφέρεται στο ισορροπημένο συναίσθημα.
ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ→ΗΠΙΑ-ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ→
→ΝΟΡΜΟΘΥΜΙΑ→ΥΠΟΜΑΝΙΑ→ΒΑΡΙΑ ΜΑΝΙΑ
Διπολική διαταραχή με ταχεία εναλλαγή φάσεων (rapid-cycling)
Τα μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια εναλλάσσονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο και, σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να εναλλάσσονται μέσα στην ίδια ημέρα.
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Σχιζοφρένεια
Ορισμός: Πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή που επηρεάζει
τον τρόπο που ο εγκέφαλος του ατόμου επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Κάποιος που πάσχει από σχιζοφρένεια, συχνά δεν
βλέπει, ούτε αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο
όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μπορεί να έχει δυσκολία στο να
βιώσει τυπικά συναισθήματα, να δράσει με τυπικό τρόπο ή να
αντιληφθεί την πραγματικότητα.
Μερικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσετε
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•

Ψευδαισθήσεις. Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα στη σχιζοφρένεια είναι οι ψευδαισθήσεις. Πολλοί σχιζοφρενείς βλέπουν πράγματα ή ακούν ήχους που δεν υφίστανται. Μπορεί να ακούν φωνές που
τους σχολιάζουν, τους προειδοποιούν για κινδύνους ή τους δίνουν
εντολές για το τι πρέπει να κάνουν. Μπορεί ακόμη να συνομιλούν
με αυτές τις φωνές και να δίνουν στους άλλους την εντύπωση ότι
μιλούν μόνοι τους.

•

Παραληρητικές ιδέες. Οι παραληρητικές ιδέες είναι επίμονες ιδέες που δεν δικαιολογούνται έλλογα και που δεν αντιστοιχούν στην
πραγματικότητα. Μπορεί π.χ. να πιστεύουν ότι οι άλλοι θέλουν το
κακό τους, ότι τους κυνηγούν για να τους σκοτώσουν, ότι θέλουν
να τους δηλητηριάσουν, ότι συνωμοτούν εναντίον τους, ότι διαβάζουν το μυαλό τους, ελέγχουν τις σκέψεις τους ή τους κάνουν μάγια.
Οι πάσχοντες είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτά που πιστεύουν είναι
αληθινά και επιμένουν σε αυτά, ακόμα κι όταν οι άλλοι προβάλλουν
λογικά επιχειρήματα.

•

Αποδιοργανωμένη σκέψη και ασυνάρτητη ομιλία. Η σχιζοφρένεια
συχνά επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται και κατά
συνέπεια να μιλά με ομαλό τρόπο. Έτσι, οι σχιζοφρενείς μπορεί να
επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα ή μπορεί, αυτά που σκέφτονται
και λένε να μην έχουν κάποια λογική σειρά, με αποτέλεσμα ο λόγος
τους να γίνεται ασαφής, αόριστος έως και ακατανόητος.

ΚΛΙΜΑΚΑ

•

Αλλαγές στη συμπεριφορά. Άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια
μπορεί να είναι επιφυλακτικά, απόμακρα, να κάνουν πολλές, γρήγορες, άσκοπες κινήσεις ή αντίθετα να μένουν ακίνητα για ώρες, να
επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες κινήσεις, λέξεις ή ήχους ή να έχουν
αλλόκοτη εμφάνιση. Αυτές οι ασυνήθιστες συμπεριφορές κάνουν
τους άλλους ανθρώπους να αισθάνονται άβολα και μερικές φορές
μπορεί να τους φοβίσουν.

•

Βραδύτητα στην κίνηση, στη σκέψη, στην ομιλία, στις αντιδράσεις και
κοινωνική απόσυρση. Οι σχιζοφρενείς συχνά δείχνουν να έχουν χάσει τον ενθουσιασμό τους ή το ενδιαφέρον τους για τα πράγματα,
τείνουν να απομονώνονται και να αποφεύγουν την επαφή με τους
άλλους, ενώ πολλές φορές παραμελούν τον εαυτό τους και την ατομική τους υγιεινή. Ακόμη, τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορεί να δυσκολεύονται να πάρουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις ή να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν.

•

Απάθεια ή/και απρόσφορο συναίσθημα. Συχνά τα άτομα με σχιζοφρένεια, μένουν απαθή και αδιάφορα στα ερεθίσματα και δεν εκφράζουν κανένα συναίσθημα, μιλούν μονότονα και δεν παίρνουν τις
συνηθισμένες εκφράσεις προσώπου ενός λυπημένου ή χαρούμενου
ανθρώπου ακόμα κι όταν μιλούν για κάτι θλιβερό ή ευχάριστο αντίστοιχα. Μπορεί επίσης οι εκφράσεις τους να μην ταιριάζουν με αυτά
που λένε ή αυτά που σκέφτονται, όπως π.χ. να γελούν λέγοντας κάτι
πολύ δυσάρεστο.

Πιθανοί κίνδυνοι
•

Το 40% των ανθρώπων που έχουν σχιζοφρένεια θα αποπειραθούν να
αυτοκτονήσουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

•

Οι άντρες με σχιζοφρένεια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αποπειρών αυτοκτονίας από ό, τι οι γυναίκες· περίπου το 60% αυτών θα
κάνει τουλάχιστον μία απόπειρα.

•

Οι άνθρωποι με σχιζοφρένεια τείνουν να είναι αυτοκτονικοί συχνότερα κατά τη διάρκεια περιόδων στις οποίες βρίσκονται εκτός επαφής με την πραγματικότητα (ψυχωτικές) και κατά τη διάρκεια περιόδων μεγάλης στενοχώριας.
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ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Τι μπορείτε να κάνετε
•

Παραπέμψτε τον/την κρατούμενο-η για εξειδικευμένη βοήθεια
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

•

Βεβαιωθείτε ότι η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο/η κρατούμενος-η παρακολουθείται στενά.

•

Να θυμάστε ότι οι κρατούμενοι-ες μπορεί να μην είναι σε θέση να
συμμορφωθούν με τους κανόνες λόγω της νόσου τους.

•

Επικεντρωθείτε στα συναισθήματα του/της κρατούμενου-ης.

•

Να είστε πολύ υπομονετικοί, οι πεποιθήσεις τους είναι πολύ πραγματικές για εκείνους/ες.

•

Να έχετε υπόψη σας πως η σχιζοφρένεια είναι μια ασθένεια που
μπορεί να αντιμετωπιστεί.

•

Μην ανταποκρίνεστε σε οποιαδήποτε ψευδαίσθηση και παραληρητική ιδέα.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Σχιζοφρένεια
Πιθανές Θεραπείες
Η φαρμακευτική αγωγή είναι η κύρια θεραπεία για τη σχιζοφρένεια:
•

Αντικαταθλιπτικά - για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης

•

Σταθεροποιητικά της διάθεσης - για τη ρύθμιση ακραίων εναλλαγών
στη διάθεση

•

Αντιψυχωτικά - για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της ψύχωσης

•

Βενζοδιαζεπίνες - για την ανακούφιση του άγχους και ως ηρεμιστικά

•

Συμβουλευτική και Ψυχοεκπαίδευση

Ηλικία έναρξης της νόσου
Η ηλικία έναρξης της νόσου τοποθετείται στα 20-28 έτη για τους άντρες και
στα 26-32 έτη για τις γυναίκες.
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Πόσο συχνή είναι

•
•

Στις φυλακές: Η σχιζοφρένεια είναι 10 φορές πιο συχνή από ό,τι στο

γενικό πληθυσμό (Fazel & Danesh, 2002).
Γενικός πληθυσμός: 1% .

Θέματα Φύλου
Η αναλογία ανδρών/ γυναικών που πάσχουν από σχιζοφρένεια είναι σχεδόν ίση.
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Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Τα συμπτώματα όλων των Διαταραχών Προσωπικότητας είναι μακράς
διαρκείας, αν όχι μόνιμα, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις περισσότερες ή σε όλες τις πτυχές της ζωής του ατόμου.
Ορισμός: «Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από αστάθεια στην ψυχική διάθεση, στο συναίσθημα, στη
συμπεριφορά, στις σχέσεις και στην εικόνα για τον εαυτό».
Κάποια συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσετε
•

Αυτοτραυματισμούς και απόπειρες αυτοκτονίας

•

Έντονα, ασταθή και συνεχώς μεταβαλλόμενα συναισθήματα

•

Δυσκολίες και αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις

•

Παρορμητική και απερίσκεπτη συμπεριφορά

•

Αισθήματα κενού και ανία

•

Έντονος φόβος εγκατάλειψης (ακόμα και αν η εγκατάλειψη είναι φανταστική)

•

Ξεσπάσματα θυμού

Πιθανοί κίνδυνοι
•

Το 70 έως 80% των ατόμων με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
αυτοτραυματίζονται

•

Μία στις δέκα κρατούμενες με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
αυτοκτονεί κατά τη διάρκεια της κράτησης ή μετά την αποφυλάκιση

Άλλες πληροφορίες σχετικά με την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Πιθανές Θεραπείες
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•

Φαρμακευτική αγωγή

•

Ψυχοθεραπεία

Τι μπορείτε να κάνετε
•

Παραπέμψτε τον/την κρατούμενο-η για εξειδικευμένη βοήθεια
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

•

Μην υπόσχεστε πράγματα που δεν μπορείτε να προσφέρετε.

•

Να θυμάστε ότι οι κρατούμενοι/ες ίσως δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους κανόνες λόγω της νόσου τους.

•

Μεριμνήσετε για την πρόληψη των αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονίας.

•

Τα άτομα με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας μπορεί να έχουν
πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η τόνωση των θετικών σημείων της
προσωπικότητάς τους είναι κάτι που μπορεί να τα βοηθήσει.

•

Διατηρήστε αυστηρά και σαφή όρια.

•

Να είστε υπομονετικοί - να προσπαθείτε να δείχνετε κατανόηση.

Ηλικία έναρξης της νόσου
Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας είναι πολύ συχνή μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων με υψηλότερα ποσοστά στις ηλικίες 18 – 35
ετών.
Πόσο συχνή είναι
Στις φυλακές: Άντρες: 14% Γυναίκες: 20% (Singleton, 1998).
Στο γενικό πληθυσμό: 1,6% -5,9% (APA, 2013).
Θέματα φύλου
Είναι πιο συχνή στις γυναίκες απ’ ότι στους άντρες με αναλογία 3/1.
Σημεία Ενδιαφέροντος
•

Από όλες τις Διαταραχές Προσωπικότητας, η Οριακή Διαταραχή
Προσωπικότητας και η Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας
σχετίζονται περισσότερο με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.
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•
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Η παρορμητική συμπεριφορά, στα άτομα με Οριακή Διαταραχή
Προσωπικότητας, εκφράζεται κατά τη διάρκεια της ζωής με διαφορετικούς τρόπους όπως: χρήση ουσιών, υπερφαγία, τυχερά παιχνίδια, εμπλοκή σε επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές, επικίνδυνη
οδήγηση.

ΚΛΙΜΑΚΑ

Αυτοκτονία και Αυτοτραυματισμός
Ορισμός: Ο αυτοτραυματισμός αφορά στη σκόπιμη πρόκληση
βλάβης στον εαυτό. Η συμπεριφορά αυτή, παρόλο που μπορεί
να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονία, συμβαίνει χωρίς να υπάρχει πρόθεση θανάτου. Χρησιμοποιείται σαν
όρος, προκειμένου να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων
που κάνει κάποιος στον εαυτό του προκειμένου να τον βλάψει.
Μπορεί να περιλαμβάνει: κόψιμο ή/και κάψιμο του δέρματος,
γδάρσιμο του δέρματος, τράβηγμα των μαλλιών, κατάποση
βλαβερών ουσιών, χτύπημα του κεφαλιού κ.ά.
Ο όρος «αυτοκτονικός ιδεασμός» αναφέρεται σε σκέψεις
του ανθρώπου που αφορούν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να είναι ασαφείς και ακαθόριστες
και να αφορούν το θάνατο σε κάποιο μελλοντικό χρόνο ή να
παίρνουν τη μορφή συγκεκριμένου σχεδίου αυτοκτονίας. Το
σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο της αυτοκτονίας καθώς και το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί. Η ύπαρξη σχεδίου αυξάνει τον κίνδυνο αυτοκτονίας. Ο αυτοκτονικός
ιδεασμός μπορεί να είναι χρόνιος και επίμονος, ή να είναι παροδικός και να πυροδοτείται από αντίξοα γεγονότα της ζωής.
Σε κάθε περίπτωση, εκφράζει τη δυσκολία του ανθρώπου να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής.
Ο όρος «απόπειρα αυτοκτονίας» αναφέρεται σε μια ενέργεια
του ανθρώπου που στρέφεται κατά της υγείας, της σωματικής
ακεραιότητας και της ζωής του (π.χ. λήψη υπερβολικής δόσης
φαρμάκων, πτώση από ύψος κ.λπ). Οι απόπειρες μπορεί να είναι προσχεδιασμένες ή παρορμητικές. Η δεύτερη περίπτωση
είναι συχνή στην εφηβεία. Η αυτοκτονία μπορεί να βιώνεται
από το άτομο ως η μόνη δυνατή διέξοδος από τον ψυχικό πόνο.
Οι αυτοκτονικοί άνθρωποι αισθάνονται απελπισία και θεωρούν τους εαυτούς τους αβοήθητους.
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Κάποια σημάδια που μπορεί να παρατηρήσετε:
Αυτοκτονία:
•

Τακτοποίηση υποθέσεων, π.χ. σύνταξη της διαθήκης

•

Αλλαγή στη συμπεριφορά, π.χ. απόσυρση, ανησυχία

•

Παραμέληση της εμφάνισης και της ατομική υγιεινής

•

Χαρίζει προσωπικά του/της αντικείμενα

•

Μιλά για το θάνατο ή την αυτοκτονία

•

Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (έχει αυξημένη όρεξη για φαγητό ή αντίθετα έχει μειωμένη όρεξη και χάνει βάρος)

•

Αλλαγή στις συνήθειες του ύπνου (έχει αϋπνία ή υπνηλία)

•

Αισθήματα ενοχής, ντροπής, αναξιότητας

•

Αισθήματα απελπισίας και αβοηθητότητας

Άλλες πληροφορίες σχετικά με την Αυτοκτονία και τον Αυτοτραυματισμό
Θέματα Φύλου
•

Οι γυναίκες αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν πιο συχνά απ’ ότι οι
άντρες.

•

Ωστόσο οι άντρες εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες αυτοκτονίας.
Ένας από τους λόγους είναι ότι χρησιμοποιούν πιο βίαιες μεθόδους.

•

Οι αυτοτραυματισμοί είναι πιο συχνοί στην ομάδα των ΛΟΑΔ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη της Αυτοκτονίας,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο «Πρόληψη της Αυτοκτονίας και των Αυτοτραυματισμών στο περιβάλλον της φυλακής» που βρίσκεται στις ιστοσελίδες www.
kratoumenoi.blogspot.gr και www.suicide-help.gr.
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•

Παραπέμψτε τον/την κρατούμενο-η άμεσα προς εξειδικευμένη βοήθεια, όταν αντιληφθείτε κάποια από τα παραπάνω σημάδια.

•

Δείξτε κατανόηση, φροντίδα και σεβασμό. Δείξτε ότι ανησυχείτε γι’
αυτόν/ήν.

•

Δώστε χρόνο, προσφέρετε υποστήριξη και ενθάρρυνση για να μπορέσει να μιλήσει για τα συναισθήματα και τις καταστάσεις που βιώνει.

•

Μιλήστε ανοιχτά για την αυτοκτονία.
Ρωτήστε: αισθάνεσαι τόσο άσχημα που σκέφτεσαι την αυτοκτονία;
Εάν η απάντηση είναι ναι, ρωτήστε: έχεις σκεφτεί πώς θα το κάνεις;
Εάν η απάντηση είναι ναι, ρωτήστε: έχεις ότι χρειάζεσαι για να το
κάνεις;
Εάν η απάντηση είναι ναι, ρωτήστε: έχεις σκεφτεί πότε θα το κάνεις;

•

Μην είστε επικριτικοί, μην κατηγορείτε και μην αντιδράτε με αποστροφή.

•

Απομακρύνετε πιθανά αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιήσει
εναντίον του/της.

•

Μην αφήνετε το άτομο μόνο του πριν δεχθεί βοήθεια από κάποιον
επαγγελματία ψυχικής υγείας

•

Ενθαρρύνετε το άτομο να μιλήσει για την απελπισία που αισθάνεται.

•

Κάθε απόπειρα αυτοκτονίας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη! Ακόμα κι όταν δεν είναι θανατηφόρα, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Οι άνθρωποι που αποπειράθηκαν κάποτε να
αυτοκτονήσουν, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να το ξανακάνουν
ειδικά στο αμέσως επόμενο διάστημα.

•

Ο αυτοτραυματισμός, παρόλο που δεν ενέχει πρόθεση θανάτου
αποτελεί παράγοντα κίνδυνου για αυτοκτονία!
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ΑΣΚΗΣΗ
Διαβάστε τις παρακάτω περιπτώσεις και στη συνέχεια προσπαθήστε
να απαντήσετε στις ερωτήσεις.
1. Η Νίκη, 28 χρονών, έχει χάσει τους δυο γονείς της σε νεαρή ηλικία. Μεγάλωσε με την οικογένεια της θείας της, όπου
υπήρχε συστηματική σωματική κακοποίηση. Χρήστρια η ίδια,
βρίσκεται προφυλακισμένη για υπόθεση ναρκωτικών. Επιστρέφει έπειτα από μεταγωγή λόγω του ότι έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο. Καταδικάστηκε σε αρκετά μεγάλη ποινή,
χωρίς αναστολή. Θεωρεί την ποινή της εξοντωτική και κυρίως
άδικη. Είναι φανερά αναστατωμένη, αρνείται να φάει. Σε κάποια συγκρατούμενη της χαρίζει δύο από τα αγαπημένα της
βιβλία. Η συμπεριφορά της γίνεται αντιληπτή από σωφρονιστική υπάλληλο.
2. Η Σοφία είναι 58 ετών, βρίσκεται κρατούμενη για οικονομικό
έγκλημα και πρόκειται να αποφυλακισθεί στο επόμενο εξάμηνο. Κατά την κράτησή της δέχεται περιοδικές επισκέψεις
από το γιο της (30 ετών). Η Σοφία διαγνώστηκε πρόσφατα
με καρκίνο. Αισθάνεται ενοχές για το αδίκημά της και για το
γεγονός ότι η φυλάκισή της την κρατά μακριά από το εγγόνι
της. Οι ενοχές και τα αισθήματα αναξιότητας φαίνεται να έχουν
ενταθεί μετά τη διάγνωση της ασθένειάς της. Η ίδια δεν έχει
αυτοτραυματιστεί ποτέ στο παρελθόν, στο ιστορικό της ωστόσο αναφέρεται ότι η μητέρα της είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας. Δεν έχει ιστορικό χρήσης ουσιών. Διανύουμε μια περίοδο
που ο πληθυσμός του καταστήματος έχει αυξηθεί σημαντικά.
Πώς αξιολογείτε το κάθε περιστατικό;
Ποιους παράγοντες κινδύνου διακρίνετε;
Ποια προειδοποιητικά σημάδια διακρίνετε;
Ποιους προστατευτικούς παράγοντες διακρίνετε;
Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η καλύτερη αντιμετώπιση;
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Συννοσηρότητα
Ορισμός: Η συννοσηρότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ταυτόχρονη ύπαρξη περισσότερων
της μίας διαταραχής σε ένα άτομο. Μπορεί να περιλαμβάνει
σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες,
διαταραχές διάθεσης ή διαταραχές προσωπικότητας.
Εδώ, ωστόσο, θα εξετάσουμε την κατάχρηση ουσιών. Για ένα μεγάλο ποσοστό κρατουμένων, τα προβλήματα ψυχικής υγείας συνυπάρχουν με τη
χρήση ουσιών.
Οι κρατούμενοι-ες που είναι εθισμένοι/ες σε ουσίες
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Συχνά βιώνουν πιο σοβαρά ψυχιατρικά συμπτώματα από ό, τι τα άτομα που πάσχουν μόνο από ψυχική νόσο.
Είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν σύνθετα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να υπήρξαν κάποια στιγμή άστεγοι/ες.
Εμπλέκονται συχνότερα με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
Συχνά «μετακινούνται» μεταξύ πολλών υπηρεσιών.
Έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμπλακούν σε βίαια περιστατικά (ως θύματα και ως θύτες).
Συχνά δεν συμμορφώνονται με τη φαρμακευτική αγωγή.
Έχουν φτωχότερη σωματική υγεία, η οποία συνδέεται με τη χρήση
ουσιών και επιδεινώνεται από την ψυχική ασθένεια.
Η αλληλεπίδραση της χρήσης ουσιών με τις ψυχικές ασθένειες μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους:
- Η χρήση ουσιών μπορεί να πυροδοτήσει άμεσα την εκδήλωση
κάποιας ψυχικής διαταραχής (π.χ. ψύχωση προκαλούμενη από
ουσίες).
- Η χρήση ουσιών μπορεί να επιδεινώσει υφιστάμενες ψυχικές διαταραχές (π.χ. επιδείνωση της αγχώδους συμπτωματολογίας λόγω
χρήσης κάνναβης).
Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να κάνουν χρήση
ουσιών για να ανακουφιστούν από δυσάρεστα συμπτώματα (μέθοδος
αυτοΐασης, που μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά
μακροπρόθεσμα επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του ατόμου).
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Θεραπευτικά ζητήματα
Η θεραπεία ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών και πάσχουν από ψυχιατρική διαταραχή εμφανίζει πολλές προκλήσεις:
•

•

•

•

Επειδή τα άτομα αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων,
απαιτείται ο συντονισμός διαφόρων υπηρεσιών, όπως κοινωνικών υπηρεσιών, ψυχιατρικών υπηρεσιών, προγραμμάτων απεξάρτησης κ.λπ.
Αμιγώς ιατρικά προσανατολισμένες υπηρεσίες δεν μπορούν πάντα
να βοηθήσουν τους ανθρώπους με «πολλαπλά προβλήματα». Έχουν
συχνά πρόσθετες δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι αποκλειστικά ιατρικής, ψυχολογικής ή ψυχιατρικής φύσεως.
Είναι πιο πιθανό να έρθουν σε επαφή με υπηρεσίες, μόνο όταν θα
έχουν φθάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, με προβλήματα ιατρικά, κοινωνικά, νομικά, στέγασης, και θέματα σχετικά με τον τρόπο ζωής.
Δεν είναι μόνο χρήστες ναρκωτικών, αλλά και ψυχικά ασθενείς, δύο
από τις πιο στιγματισμένες ομάδες κοινωνικά.

Στερητικό Σύνδρομο
Το στερητικό σύνδρομο μπορεί να περιλαμβάνει ή ακόμα και να παράγει
συμπτώματα ψυχικών διαταραχών:
•
•

•
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Η στέρηση του αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως άγχος, αϋπνία, παραισθήσεις (συνήθως οπτικές) και συγκεχυμένη σκέψη.
Η αποχή από διεγερτικά (αμφεταμίνη και κοκαΐνη) συχνά οδηγεί σε
σύγχυση, ευερεθιστότητα και κακή διάθεση. Μπορεί να δημιουργεί
αυτοκτονικό ιδεασμό και να συνοδεύεται από απόπειρες αυτοκτονίας.
Η αποχή από οπιούχα μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες σωματικές
παρενέργειες, καθώς και κακή διάθεση, ευερεθιστότητα κ.ά.
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Ο ρόλος του συναισθήματος στη φυλακή
Ορισμός: «Ως συναίσθημα ορίζεται οτιδήποτε νιώθει ένα άτομο, όταν αξιολογεί ένα γεγονός με συγκεκριμένο τρόπο και
συνήθως οδηγεί σε αλλαγές στον ανθρώπινο οργανισμό ή στη
συμπεριφορά. Έτσι, όλα τα συναισθήματα είναι ουσιαστικά
προτροπές για δράση. Άρα τα συναισθήματα οδηγούν σε πράξεις (ή σε μη-πράξεις), τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε».

Οι φυλακές ως έντονα «συναισθηματικοί τόποι»
Οι φυλακές θεωρούνται έντονα «συναισθηματικοί τόποι» για πολλούς λόγους:
•

Φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ατόμων που κρατούνται χωρίς τη θέλησή
τους και αναγκάζονται να συμβιώσουν με άλλα άτομα σε περιορισμένο χώρο.

•

Η συνθήκη του εγκλεισμού μπορεί να δημιουργήσει πολύ έντονα συναισθήματα στις/στους κρατούμενες-ους όπως φόβο, θυμό, απελπισία κ.λπ.

•

Οι σχέσεις προσωπικού-κρατουμένων μπορεί να είναι μακροχρόνιες και στενές (σε αντίθεση με τους αστυνομικούς, όπου έρχονται σε
επαφή με ένα γρήγορα εναλλασσόμενο πληθυσμό).

•

Οι εργαζόμενοι σε μια φυλακή καλούνται να επιτελέσουν εργασία
και σε συναισθηματικό επίπεδο. Χρειάζεται να διαχειριστούν τα
συναισθήματα των κρατουμένων, να εκφραστούν συναισθηματικά
ανταποκρινόμενοι στις νόρμες της φυλακής (κι έτσι να ελέγχουν
τις εντυπώσεις που δημιουργούν τόσο στους κρατούμενους όσο και
στους συναδέλφους) και ταυτόχρονα καλούνται να διαχειρίζονται τα
δικά τους συναισθήματα στο εδώ και τώρα.

•

Τα συναισθήματα που προκαλεί η φυλακή στους εργαζόμενους ποικίλλουν· μπορεί να υπάρχει φόβος προς συγκεκριμένα άτομα, ζήλια
ανάμεσα στους συναδέλφους, γιατί κάποιοι είναι επιφορτισμένοι με
πιο «ποιοτική» δουλειά, θυμός γιατί οι άλλοι δεν κατανοούν τη φύση
της καθημερινής επαφής με τους κρατούμενους, απέχθεια για συναδέλφους που εργάζονται με ειδικές ομάδες (όπως παραβάσεις της γενετήσιας ελευθερίας), ακόμα και ανία ή αδιαφορία.
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Η έκφραση των συναισθημάτων αποτελεί ουσιαστικά μια γλώσσα, μέσω
της οποίας επικοινωνούμε και μεταφέρουμε νοήματα. Το τι νιώθουν οι εργαζόμενοι σχετικά με τη δουλειά που κάνουν, σχετικά με τους κρατούμενους
και τους συναδέλφους έχει σημαντική επίδραση, όχι μόνο στη ρουτίνα της
φυλακής (άρα και στην ποιότητα της κράτησης), αλλά και στις σχέσεις που
αναπτύσσουν με τους άλλους συναδέλφους.
ΑΣΚΗΣΗ
Πάρτε λίγο χρόνο και σκεφτείτε ποια συναισθήματα «δικαιούται» να
νιώσει και να εκφράσει ένας υπάλληλος της φυλακής. Ποια συναισθήματα είναι πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους;

Άτυποι κανόνες έκφρασης συναισθημάτων
•

Κάθε οργανισμός διαθέτει τους δικούς του «άτυπους» κανόνες συναισθημάτων, οι οποίοι ρυθμίζουν την ανοιχτή συναισθηματική έκφραση καθώς και τις εντυπώσεις που μεταδίδουν οι συμπεριφορές των
εργαζομένων. Όσοι υπερβαίνουν τους κανόνες αυτούς, κινδυνεύουν
να χαρακτηριστούν ως αναξιόπιστοι ή ακόμα και ακατάλληλοι.

•

Αναμένεται από τους εργαζόμενους να συμπεριφερθούν ψύχραιμα ακόμα και όταν έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά αυτοτραυματισμού
ή ακόμα και θανάτων. Ένας υπάλληλος που θυμώνει ή φοβάται κάθε
φορά που έρχεται σε επαφή με κάποιον/α που εκτίει ποινή για φόνο,
αδυνατεί να εκπληρώσει καταλλήλως της αρμοδιότητές του, όπως για
παράδειγμα μια νοσηλεύτρια που πανικοβάλλεται στη θέα του αίματος,
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επαγγέλματός της.
Το άγχος επίσης αποτελεί ένα συνηθισμένο συναίσθημα στις φυλακές. Παρόλο που η καθημερινότητα της φυλακής χαρακτηρίζεται

•
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•

από ρουτίνα, πάντα υπάρχει η περίπτωση του απρόοπτου. Ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόμενοι μπορεί να βιώσουν έντονο άγχος, καθώς δεν
έχουν εμπειρία συναναστροφής με κρατούμενους (αλλά ούτε και με
σωφρονιστικούς υπαλλήλους) και αναμένεται από εκείνους να δράσουν επαρκώς, παρόλο που η εργασία στις φυλακές αποτελεί για αυτούς ένα «άγνωστο σενάριο». Προσαρμόζονται στο νέο τους ρόλο,
μαθητεύοντας κοντά σους παλιότερους εργαζόμενους και χρησιμοποιώντας τα «σύμβολα» της δουλειάς. Η στολή για παράδειγμα, δεν
αποτελεί μόνο ένα σύμβολο εξουσίας απέναντι στους κρατούμενους,
αλλά και ένα μέσο ψυχολογικής προστασίας για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Το προσωπικό χρειάζεται να επιτελέσει «συναισθηματική εργασία»,
η οποία συχνά περιλαμβάνει στρατηγικές αποπροσωποποίησης, αποστασιοποίησης και χιούμορ. Μια στρατηγική αμφίεσης και έκφρασης συναισθήματος αποτελεί το χιούμορ, το οποίο επιστρατεύεται
ακόμα και σε σοκαριστικές καταστάσεις με ανακουφιστική επίδραση
(όπως συμβαίνει και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό). Το χιούμορ
ουδετεροποιεί και καθιστά τα συναισθήματα (όπως το φόβο) ανεκτά.
Μέσω του γέλιου και των αστείων, οι συναισθηματικές εμπειρίες,
που είναι δύσκολο να εκφραστούν λεκτικά, επικοινωνούνται και συλλογικοποιούνται. Το χιούμορ δίνει μια προοπτική στα πράγματα και
ενώνει την ομάδα. Μια άλλη στρατηγική είναι η αποστασιοποίηση, η
ανάπτυξη δηλαδή μιας συναισθηματικής απόστασης από τη δουλειά
με στόχο την προστασία από τη συναισθηματική εμπλοκή και από
το κατακλυσμιαίο άγχος. Πλέον γνωρίζουμε ότι η έκφραση συναισθημάτων σε μέτριο βαθμό έχει καλά αποτελέσματα και για τις δυο
πλευρές.
ΑΣΚΗΣΗ

Φανταστείτε ένα σπίτι, όπου κατοικεί μια οικογένεια, και μια φυλακή. Ποιες ομοιότητες μπορείτε να διακρίνετε σε αυτά που συμβαίνουν
μέσα στα δυο περιβάλλοντα;
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Διευθέτηση «οικιακών ζητημάτων»
Οι χώροι διαβίωσης τείνουν να είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Όπως και
σε ένα σπίτι, όπου η οικειότητα μπορεί να οδηγήσει σε διαπληκτισμούς και
καυγάδες, έτσι και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατουμένων αλλά και
μεταξύ των κρατουμένων και του προσωπικού συχνά σηματοδοτούνται από
διαμάχες και φιλονικίες. Κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών και στα
δύο πλαίσια, μπορεί να αρχίσουν τα καλοπιάσματα, οι εκρήξεις θυμού, η
παροχή συμβουλών, τα πειράγματα, οι παρεξηγήσεις κ.ο.κ. Σε οποιοδήποτε
πλαίσιο υπάρχουν άνθρωποι όπου περνούν πολύ χρόνο μαζί, αναπτύσσονται
αυτές οι συναισθηματικές σχέσεις και αν αναγνωρίσουμε το πλαίσιο της φυλακής ως ένα «οικιακό» πλαίσιο (όπου τα άτομα διαβιούν χωρίς τη θέλησή
τους), τότε μπορούμε να εξηγήσουμε πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην
καθημερινότητα ενός καταστήματος κράτησης. Για τους κρατούμενους η
φυλακή αποτελεί «σπίτι», για όσο θα διαρκέσει η κράτησή τους και έτσι
τείνουν να διαμορφώνουν το χώρο με οικογενειακές φωτογραφίες, λίστες για
ψώνια από την καντίνα κ.λπ. Πολλά ζητήματα μπορεί να προκύπτουν, όπως
διαμάχες για την τηλεόραση ή για προσωπικά αντικείμενα, για τη σειρά στα
ντουζ, για την έλλειψη/διεκδίκηση ιδιωτικότητας κ.λπ. Εκ των πραγμάτων,
πολλές από τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων θα έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση «οικιακών» ζητημάτων.
Το εκφραζόμενο συναίσθημα
Το εκφραζόμενο συναίσθημα προσδιορίζει τη συναισθηματική στάση
απέναντι σε κάποιον και κατ’ επέκταση την ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται
σε ένα πλαίσιο.
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•

Το εκφραζόμενο συναίσθημα μετρήθηκε για πρώτη φορά σε οικογένειες. Βρήκαν ότι σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, που επέστρεφαν στην
οικογένειά τους μετά από νοσηλεία, η πιθανότητα υποτροπής τους
αυξανόταν ανάλογα με την ποσότητα του εκφραζόμενου συναισθήματος στην οικογένεια. Μεταγενέστερες έρευνες κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα σε ασθενείς που επέστρεφαν στην οικογένεια
έπειτα από νοσηλεία λόγω αυτοτραυματισμού.

•

Το συναίσθημα μεταδίδεται μέσω των λέξεων που χρησιμοποιούμε,
μέσω του τόνου της φωνής και της έκφρασης του προσώπου, μέσω
της στάσης του σώματος κ.λπ.

•

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το υψηλό εκφραζόμενο συναίσθη-
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μα επιδρά αρνητικά αυξάνοντας το στρες ενώ, το χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα επιδρά θετικά.
Υψηλό Εκφραζόμενο Συναίσθημα
1. Κριτική
•

•

•

Η απλή περιγραφή χαρακτηριστικών και γεγονότων δεν αποτελεί
από μόνη της «κριτική», π.χ. «Μας λέει συχνά ψέματα». Η έκφραση
δυσαρέσκειας ή η έκφραση επιθυμίας για μια διαφορετική κατάσταση, π.χ. «Θα προτιμούσα να μην μας λέει συχνά ψέματα», επίσης δεν
αποτελούν από μόνες τους «κριτική». Τα σχόλια που αναφέρονται
σε αντικειμενικά προβλήματα δεν θεωρούνται επικριτικά εκτός κι αν
ειπωθούν με επικριτικό τόνο.
Η κριτική αφορά μια δήλωση, η οποία εκφράζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε αποτελεί ένα δυσμενές σχόλιο σχετικά με τη συμπεριφορά ή
την προσωπικότητα του προσώπου, στο οποίο αναφέρεται. Εκφράζει
έντονη δυσαρέσκεια, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως: «με ενοχλεί»,
«θύμωσα» ή «έχασα την ψυχραιμία μου». Αφορά απορριπτικές παρατηρήσεις και μειωτικά σχόλια, ακόμα και δηλώσεις που εκφράζουν ξεκάθαρη αντιπάθεια: π.χ. «θα έκανα τα πάντα για να μείνω μακριά της».
Τα άτομα με χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα μπορεί να περιγράψουν τους εαυτούς τους σαν «απογοητευμένους», αλλά δεν κατηγορούν τον άλλον γι’ αυτά τα συναισθήματα. Συνήθως αποδίδουν τα
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αίτια συμπεριφοράς σε σταθερά εσωτερικά χαρακτηριστικά, επί των
οποίων υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικό να θεωρήσουμε ότι κάποια δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες
επειδή «είναι τεμπέλα» και διαφορετικό «επειδή βρίσκεται σε καταθλιπτικό επεισόδιο και της είναι πραγματικά δύσκολο να συμμετέχει».
2. Εχθρότητα
•

•

Αφορά μια ακραία έκφραση της κριτικής. Θεωρούμε ότι υπάρχει
εχθρότητα, όταν υπάρχει επίθεση σε κάποιον γι’ αυτό που είναι κι όχι
γι’ αυτό που κάνει·ένα γενικευμένο αρνητικό συναίσθημα δηλαδή,
που στρέφεται εναντίον του ίδιου του προσώπου και όχι εναντίον
συγκεκριμένων συμπεριφορών ή χαρακτηριστικών.
Η συζήτηση για συνηθισμένα καθημερινά ζητήματα μπορεί να γίνεται με επικριτικό τρόπο ή με τρόπο που να δείχνει ότι μπορεί να κάνει
πολύ λίγα πράγματα ικανοποιητικά π.χ. «δεν μπορεί να κάνει τίποτα
καλό, ούτε για τον εαυτό της, ούτε για την οικογένειά της, ούτε για
κανέναν άλλο». Σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και η πιο ουδέτερη
ερώτηση μπορεί να προκαλέσει αρνητικά σχόλια για το άτομο.

3. Συναισθηματική Υπερεμπλοκή
•

•
•

Η συναισθηματική υπερεμπλοκή περιλαμβάνει υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως άγχος. Π.χ. «συνεχώς αναρωτιέμαι
γιατί υποτροπίασε… μήπως είναι κάτι που έκανα εγώ; Είναι όλη την
ώρα στο μυαλό μου».
Μπορεί να αφορά εξαιρετικά προστατευτική συμπεριφορά, ασυνήθιστη αυτοθυσία και αφοσίωση.
Μπορεί να εκδηλώνεται με εμφανές άγχος και θλίψη. Η έλλειψη αντικειμενικότητας σχετικά με κάποιον μπορεί επίσης να δείχνει συναισθηματική υπερεμπλοκή (π.χ. υπερβολική αποδοχή κάποιου ατόμου
ή υπερβολική ανησυχία για κάποια μικρής σημασίας συμπεριφορά).

Χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα
1. Εγκαρδιότητα και Θετικά Σχόλια
•

•
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Αφορά την αυθόρμητη έκφραση θετικών συναισθημάτων όπως συμπάθεια, νοιάξιμο και ενσυναίσθηση (ικανότητα να δει κανείς μέσα
από τα μάτια του άλλου).
Η έκφραση θαυμασμού, αποδοχής ή εκτίμησης μπορεί να αφορούν
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•

μια μεμονωμένη πράξη, τη γενικότερη συμπεριφορά ή την προσωπικότητα ενός ατόμου.
Η κριτική μπορεί να είναι θετική και εποικοδομητική, όταν επικεντρώνεται στο έργο και είναι συγκεκριμένη, κατευθύνεται προς τη
διόρθωση του προβλήματος, διακατέχεται από ενσυναίσθηση, δεν
υπερβαίνει κάποια όρια, έχει τη σωστή μορφή και πραγματοποιείται
στο σωστό χρόνο.

2. Σαφής Οριοθέτηση
•
•
•
•

Είναι σημαντικό να υπάρχουν όρια και ξεκάθαροι κανόνες για την
αναμενόμενη συμπεριφορά.
Οι ασάφειες, τα διφορούμενα μηνύματα και οι μη ρεαλιστικές υποσχέσεις πρέπει να αποφεύγονται.
Οι απογοητεύσεις και οι εκνευρισμοί είναι αναμενόμενοι. Αποφύγετε
να πάρετε το ρόλο του ισχυρού, του παντοδύναμου σωτήρα.
Κρατήστε ξεκάθαρο ρόλο και επαγγελματική στάση. Αποφύγετε τη
δημιουργία «ιδιαίτερων» σχέσεων.

Σε περίπτωση που το άτομο που είναι απέναντι μας δείχνει να είναι φανερά εξοργισμένο και τείνει να γίνει επιθετικό, θα ήταν χρήσιμο αρχικά να
υιοθετήσετε μια μη απειλητική στάση σώματος (χρησιμοποιείστε ήρεμη και
ανοιχτή στάση, σταθείτε στο πλευρό της και όχι μπροστά της κλείνοντας το
δρόμο και μειώστε την οπτική επαφή χρησιμοποιώντας την περιφερειακή
όραση). Στη συνέχεια με ηρεμία προσπαθήστε να κατανοήσετε τι συμβαίνει.
Χρησιμοποιήστε αργή και καθαρή ομιλία και βεβαιώστε το άτομο ότι κατανοείτε πως είναι εκνευρισμένο. Ρωτήστε «πώς νιώθει», «τι της προκαλεί
θυμό» και «πώς νομίζει ότι μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση;». Δώστε χρόνο στο άτομο να σκεφτεί την κατάσταση και να σας εξιστορήσει τα γεγονότα.
Αν χρειαστεί να διακόψετε την αφήγηση κάντε το με ηρεμία. Δώστε έμφαση
στα μη λεκτικά σημάδια του ατόμου και ενημερώστε την για τις εντυπώσεις
που δίνει π.χ. «Μοιάζεις εξοργισμένη. Ίσως μπορείς να μου πεις γιατί είσαι
θυμωμένη κι ίσως μπορώ να σε βοηθήσω» ή «Βλέπω ότι είσαι πολύ αναστατωμένη με κάτι. Πες μου τι σε ανησυχεί; Τι θα μπορούσα να κάνω για να σε
βοηθήσω;». Η δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών μπορούν να βοηθήσουν
το άτομο να νιώσει ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης κι έτσι μπορεί να
απομακρύνει σε κάποιο βαθμό τη δυσφορία. Π.χ. «Βλέπω ότι είσαι εξαιρετικά αναστατωμένη που δεν σου επιτράπηκε να πας σπίτι για την κηδεία
του παππού σου. Αν έρθεις στο γραφείο μου θα σε βοηθήσω να γράψεις ένα
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γράμμα στο διοικητή σχετικά με αυτό το θέμα, αλλιώς μπορώ να σε αφήσω
να ηρεμήσεις. Πες μου τι προτιμάς». Για τα άτομα που πασχίζουν να μη γίνουν επιθετικά, το να τεθούν όρια μπορεί να είναι βοηθητικό στο να μείνουν
ήρεμοι και να μειώσουν το άγχος της απώλειας ελέγχου π.χ. «Βλέπω ότι είσαι
θυμωμένη και δεν έχεις άδικο, με όσα συμβαίνουν σήμερα. Θα ήθελα να σε
βοηθήσω αλλά δεν μπορώ όταν χάνεις την ψυχραιμία σου. Πρώτα από όλα
θα ήθελα να καθήσεις και να μου πεις πως μπορώ να σε βοηθήσω» ή «Θα
ήθελα να σε βοηθήσω αλλά δεν μπορώ αν φωνάζεις. Είτε θα σταματήσεις να
φωνάζεις και θα ηρεμήσεις ή θα χρειαστεί να σε αφήσω μόνη σου μέχρι να
ηρεμήσεις».
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ: Δύο μέλη της ομάδας θα έχουν το ρόλο των κρατουμένων,
και οι άλλες δύο θα είναι σωφρονιστικό προσωπικό, ενώ οι υπόλοιποι
της ομάδας θα παρατηρούν. Μετά το πέρας της βιωματικής άσκησης, τα μέλη θα κληθούν να μιλήσουν για τα συναισθήματα που βίωσαν, να αξιολογήσουν τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού και να
προτείνουν ενδεχομένως άλλους τρόπους αντιμετώπισης ανάλογων
περιστατικών.
Γίνεστε μάρτυρες μιας έντονης λογομαχίας μεταξύ δύο κρατουμένων, μιας ελληνίδας και μιας αλβανής, στο χώρο που είναι τα
τηλέφωνα. Παρούσες είναι και άλλες κρατούμενες και φαίνεται να
είναι θέμα χρόνου να εμπλακούν στη διένεξη.
1ος ΡΟΛΟΣ
Η Κατερίνα, ελληνικής καταγωγής, 43 ετών, εκτίει ποινή για οικονομικό έγκλημα. Έχει ένα καλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και
είναι σε γενικές γραμμές συνεργάσιμη. Κάποιες φορές στο παρελθόν
έχει απαιτήσει από το προσωπικό να έχει κάποια ιδιαίτερα προνόμια, καθότι νιώθει ότι «ξεχωρίζει» από τις συγκρατούμενές της. Έχει
δυο παιδιά, 10 και 13 ετών και είναι χωρισμένη. Μιλάει στο τηλέφωνο με τη μητέρα της, η οποία της ανακοινώνει ότι δεν μπορεί άλλο
να της κρατάει τα παιδιά. Αντιδρά άσχημα και απαξιωτικά προς τη
Μαρία που της ζητά να κλείσει το τηλέφωνο.
2ος ΡΟΛΟΣ
Η Μαρία, αλβανικής καταγωγής, 30 ετών, είναι υπόδικη για παιδοκτονία (για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο σύζυγός της).
Είναι νεοεισερχόμενη στη φυλακή, δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά
και τις προηγούμενες ημέρες είναι αποσυρμένη, δεν μιλά με τις συγκρατούμενές της και δεν τρώει. Ζητά από την Κατερίνα να κλείσει
το τηλέφωνο για να το χρησιμοποιήσει εκείνη. (Θέλει να τηλεφωνήσει στην αδελφή του άντρα της, για να μάθει τα νέα σχετικά με την
υπόθεση, από τον δικηγόρο του). Είναι η πρώτη φορά που γίνεται
επιθετική προς κάποια συγκρατούμενή της.
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Ιστοσελίδες που μπορεί να φανούν χρήσιμες
http://www.kratoumenoi.blogspot.gr/
http://www.suicide-help.gr/
http://www.klimaka.org.gr/js/index.php/homepage-psyxiki-geia/mentalillnesses
http://www.antiviolence-net.eu/projects_RaCtPB_gr.htm
http://www.prisonreformtrust.org.uk/ProjectsResearch/Women
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisonsand-health/activities/mental-health
http://www.prisonstudies.org/
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Ευχαριστίες
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κλήμη Πυρουνάκη που το 2009,
ως Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, μας κάλεσε να συνδράμουμε σε θέματα που
αφορούσαν την ψυχική υγεία των γυναικών και που μέχρι και σήμερα διατηρεί άσβεστο το ενδιαφέρον του για τις κρατούμενες και αποφυλακισμένες
γυναίκες. Ευχαριστούμε επίσης την τότε Διευθύντρια κυρία Χαρά Κουτσομιχάλη, την Ψυχολογική και Κοινωνική Υπηρεσία και ιδιαίτερα την κυρία
Γεωργία Ψαράκη που στήριξαν και κινητοποίησαν όλη τη διαδικασία εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος τηλεψυχιατρικής στο Κατάστημα, καθώς
και το Διευθυντή του Καταστήματος κύριο Γεώργιο Μακρή, την Ψυχολόγο
κυρία Μαρία Πούλιου και την Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας κυρία Νίκη Μουσχή για την άψογη συνεργασία που έχουμε μέχρι και σήμερα
καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο διευκόλυναν την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Τέλος, ευχαριστούμε το προσωπικό του ιατρείου, τη Διοικητική
Υπηρεσία και το Φυλακτικό προσωπικό για τη συνεργασία τους, καθώς και
για τη θέρμη με την οποία συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιηθήκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Γέννησης:
Εκπαίδευση:

Δεν έχω πάει σχολείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Άλλο

Οικογενειακή Κατάσταση (διάρκεια):

Έγγαμη
Διαζευγμένη/Χήρα
Άγαμη
Σε σχέση
Αρραβωνιασμένη/
Λογοδοσμένη

Παιδιά
Αριθμός
Φύλο & Ηλικίες
Κηδεμονία πριν τη φυλάκιση
Ποιος έχει την κηδεμονία τώρα;
Εγκυμοσύνη στο παρελθόν που διακόπηκε;
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εργαζόσασταν πριν από τη φυλάκιση;
Τι είδους απασχόληση;
Ασφάλιση- Μερική ή ολική απασχόληση
Διάρκεια
Συνθήκες εργασίας (σχέση με εργοδότη/συναδέλφους/πηγές
ευχαρίστησης-δυσαρέσκειας)
Αν δεν εργαζόσασταν πριν από τη φυλάκιση, πότε εργαστήκατε για
τελευταία φορά;
Διαθέτετε άλλες πηγές εισοδήματος;
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μεγαλώσατε με τους γονείς σας;
Αν όχι, ποιοι σας μεγάλωσαν;
Διερεύνηση σχέσεων με τους γονείς
Ζουν, διατηρούνται επαφές;
Έχετε αδέλφια;
Αριθμός/φύλο/ηλικία
Διερεύνηση σχέσεων με τα αδέλφια
Διατηρούνται επαφές;
Διερεύνηση για παιδική κακοποίηση/ενδοοικογενειακή βία
Έχει ποτέ συλληφθεί/φυλακισθεί κάποιο μέλος της οικογένειας σας;
Ποιος/πότε;
Αιτία φυλάκισης
Έχει ποτέ κάποιο συγγενικό σας μέλος εξαρτηθεί από αλκοόλ /
ναρκωτικά/φάρμακα;
Έχει ποτέ κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο διαγνωσθεί με ψυχιατρική
ασθένεια; Έχει νοσηλευθεί;
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κάνατε ποτέ χρήση ουσιών;
Ποιες ουσίες; Συχνότητα;
Ηλικία έναρξης;
Έχετε λάβει ποτέ θεραπεία απεξάρτησης;
Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα αποχής;
Λάβατε ποτέ ψυχιατρική διάγνωση;
Ηλικία διάγνωσης
Έχετε λάβει ποτέ φαρμακευτική αγωγή;
Ήσασταν σε ψυχιατρική/ψυχολογική παρακολούθηση εκτός της
φυλακής;
Νοσηλευτήκατε ποτέ σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο;
Λαμβάνετε θεραπεία τώρα;
Άλλα προβλήματα υγείας; (Συμπεριλαμβάνεται HIV, Ηπατίτιδα B,C)
ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ (Αν ναι, προχωράμε σε εξειδικευμένη αξιολόγηση της αυτοκτονικότητας)
Έχετε ποτέ αποπειραθεί να αυτοκτονήσετε;
Αν όχι, έχετε σκεφθεί να αυτοκτονήσετε;
Πόσο συχνά; Υπάρχει σχέδιο; Για ποιους λόγους;
Έχετε προξενήσει βλάβη στον εαυτό σας αλλά χωρίς να επιθυμείτε να
αυτοκτονήσετε;
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
Για ποιο λόγο είστε στη φυλακή;
Που το αποδίδετε;
Διάρκεια ποινής
Φάση έκτισης
Αποδεχθήκατε την κατηγορία;
Προηγούμενες φυλακίσεις;
Διάρκεια προηγούμενης φυλάκισης;
Αδικήματα που οδήγησαν στην προηγούμενη φυλάκιση
Τι προβλήματα συναντήσατε όταν αποφυλακισθήκατε την τελευταία
φορά (χρήματα, σπίτι, οικογένεια, εργασία, εκπαίδευση)
Μπορείτε να περιγράψετε μία τυπική ημέρα στη φυλακή;
Συνθήκες στο κελί/θάλαμο διαμονής
Τι θα χρειαζόσασταν, τι θα σας έκανε να αισθανθείτε καλύτερα;
Πώς είναι οι σχέσεις σας με τους υπαλλήλους;
Πώς είναι οι σχέσεις σας με τις συγκρατούμενες;
Δέχεστε επισκέψεις;
Από ποιους; Συχνότητα; Συνθήκες;
Ποιες υπηρεσίες της φυλακής χρησιμοποιείτε;
(ΣΔΕ, ψυχολόγοι, ΚΕΘΕΑ )
Δραστηριότητες που θα σας άρεσαν αλλά δεν υπάρχουν;
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
Ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής
Σεξουαλικός προσανατολισμός
Άλλαξε ο σεξουαλικός προσανατολισμός κατά τη διάρκεια της
φυλάκισης;
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ποια είναι τα όνειρα σας, οι φόβοι , οι σκέψεις, οι στόχοι για το
μέλλον;
Τι προβλήματα πιστεύετε ότι θα συναντήσετε;
Τι θα χρειαζόσασταν;
Που θα μείνετε μετά την αποφυλάκιση;
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να ξέρει ο κόσμος για τις ανάγκες των
γυναικών κρατουμένων;
Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ανακοίνωση Έναρξης Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Στο πλαίσιο του προγράμματος Δεινομάχη, που υλοποιείται στο Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.
για την ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων, πρόκειται
να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό. Τα
σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε 2 κύκλους (15 εκπαιδευτικών ωρών έκαστος),
προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών από τους
συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όσοι/όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να
σημειώσετε το όνομά σας στο έντυπο που βρίσκεται στο Αρχιφυλακείο,
επιλέγοντας και τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Στους συμμετέχοντες θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ψυχικές Διαταραχές – Επιπολασμός σε
γυναίκες κρατούμενες- αναγνώριση και
αντιμετώπιση
Ιωάννης Χατζηδάκης , Ψυχίατρος
Γαρώνη Ντόροθυ, Ψυχολόγος
Αναγνώριση και αντιμετώπιση
αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών – Η
διάσταση του φύλου
Γαρώνη Ντόροθυ, Ψυχολόγος
Κεφάλα Τζίνα, Κλινική Ψυχολόγος
Φωτεινή Λεομπίλα, Κοινωνιολόγος
Εκφραζόμενο συναίσθημα, επίλυση
συγκρούσεων και δεξιότητες
επικοινωνίας
Γαρώνη Ντόροθυ, Ψυχολόγος
Κεφάλα Τζίνα, Κλινική Ψυχολόγος
Φωτεινή Λεομπίλα, Κοινωνιολόγος

Α`ΚΥΚΛΟΣ Β`ΚΥΚΛΟΣ

19/11/ 2014

26/11/ 2014

20/11/ 2014

27/11/2014

21/11/ 2014

28/11/2014
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Περιεχόμενο Ενοτήτων
1. Ψυχικές Διαταραχές : Αναγνώριση και αντιμετώπιση
Ποιες είναι οι κυριότερες ψυχικές διαταραχές και πού οφείλονται; Ποιές
είναι οι διαθέσιμες θεραπείες και τι αποτελέσματα έχουν; Υπάρχει
διαφοροποίηση στην εμφάνιση των διαταραχών ανάλογα με το φύλο;
Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε τη συμπτωματολογία των κύριων
ψυχιατρικών διαταραχών, τον τρόπο που αντιμετωπίζονται καθώς και
τη συχνότητα εμφάνισής τους, τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στον
πληθυσμό των γυναικών κρατουμένων.
2. Αναγνώριση και αντιμετώπιση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών
Η αυτοκτονία είναι μια ακραία πράξη αυτοκαταστροφής, ωστόσο
αυτοκαταστροφικός δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που αυτοκτονεί ή που
αποπειράται να αυτοκτονήσει. Οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές μπορεί
να εκδηλωθούν με ένα ευρύ φάσμα σκέψεων, πράξεων και συμπεριφορών
που στρέφονται κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής του ατόμου,
όπως είναι ο αυτοκτονικός ιδεασμός, οι αυτοτραυματισμοί , η χρήση
ουσιών κ.λπ.. Στόχος της ενότητας αυτής είναι η πληρέστερη κατανόηση
της πολυπαραγοντικότητας των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών
και ο τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισής τους μέσα στα καταστήματα
κράτησης.
3. Εκφραζόμενο συναίσθημα, επίλυση συγκρούσεων και δεξιότητες
επικοινωνίας
Το εκφραζόμενο συναίσθημα προσδιορίζει τη συναισθηματική στάση
απέναντι σε κάποιον και κατ’ επέκταση την ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ποιες είναι οι διαφορετικές εκφάνσεις
του εκφραζόμενου συναισθήματος και πώς αυτές επιδρούν; Ποιες είναι οι
απαραίτητες δεξιότητες για μια αποτελεσματική επικοινωνία;
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