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Πνευματικό Προϊόν 3 - Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο στην Συμβουλευτική «Εξ Αποστάσεως» 
με γυναίκες θύματα Ενδοοικογενειακής ή Σεξουαλικής Βίας ή Κακοποίησης  

 
Βασικός στόχος του Πνευματικού Προϊόντος 3 είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 

εγχειριδίου για επαγγελματίες συμβουλευτικής, στην «εξ αποστάσεως» συμβουλευτική με 
γυναίκες θύματα Ενδοοικογενειακής ή Σεξουαλικής Βίας ή Κακοποίησης. Το εγχειρίδιο 
εστιάζει στην ηλεκτρονική συμβουλευτική μέσω Κινητού, Ανταλλαγής Μηνυμάτων 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Άμεσης Ανταλλαγής Μηνυμάτων (chat), 
Τηλεδιάσκεψης ή μέσω Τηλεφώνου (περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών βοήθειας). Το εγχειρίδιο βασίζεται στα αποτελέσματα των Πνευματικών 
Προϊόντων 1 και 2 του έργου DISCO και είναι σε συμφωνία με τα ECVET & EQF. 

 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ψυχολογίας ανέλαβε τον συντονισμό της δράσης 

αυτής με βάση την εξειδίκευση και εμπειρία του στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων. 
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί συνέβαλαν στην ανάπτυξη του περιεχομένου  σχετικά με την 
Συμβουλευτική «εξ αποστάσεως». Οι φορείς M&M Profuture Training και WAVE Network 
είχαν συμβουλευτικό ρόλο στην ανάπτυξη του περιεχομένου και της δομής του εγχειριδίου.  
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ανέλαβαν τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες του έργου.   

Δραστηριότητες: 
Ανάπτυξη του Περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού και της δομής του Εγχειριδίου, 

σύμφωνα με τις αρχές του ECVET: 
- Εφαρμογή παιδαγωγικής προσέγγισης 
- Συμφωνία με τα Πνευματικά Προϊόντα 1 και 2 
- Εισαγωγή σχετικών πηγών 
- Επανεξέταση του Εγχειριδίου στο τέλος του έργου. 
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Το εγχειρίδιο αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: 
 
1. Συμβουλευτική «εξ αποστάσεως» - Εισαγωγή και βασικές έννοιες  
(Ιστορικό, Οφέλη, Μειονεκτήματα, Διαδικτυακή Κουλτούρα) 
 
2. Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και Τεχνολογίας  
(Κρυπτογράφηση, Προστασία, Ανωνυμία, Τεχνικά ζητήματα, κτλ.)  
 
3. Προώθηση και διευκόλυνση της συμβουλευτικής «εξ αποστάσεως»  
(Τι χρειάζεται να ξέρουν οι ωφελούμενοι, δηλαδή τα θύματα, και πώς να 

ενημερώνονται) 
 
4. Αξιολόγηση της καταλληλότητας του θεραπευόμενου για συμβουλευτική «εξ 

αποστάσεως»  
 
5. Διαχείριση της θεραπευτικής σχέσης «εξ αποστάσεως»: Κανόνες και Όρια 
 
6. Επικοινωνία και δεξιότητες Συμβουλευτικής «εξ αποστάσεως»  
α. Δεξιότητες γραφής (επικοινωνία βάση κειμένου) για εργαλεία συγχρονισμένης και 

ασύγχρονης επικοινωνίας  
β. Αξιολόγηση και Δεξιότητες Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων (εστίαση σε Γραμμές 

Βοήθειας) 
 
7. Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής  
 
8. Επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση της συμβουλευτικής  «εξ αποστάσεως»  
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Λίστα με Συντομογραφίες 
ΗΣ          Ηλεκτρονική Συμβουλευτική 
ΚΠΣ        Κατά Πρόσωπο Συμβουλευτική  
ΕΒ          Ενδοοικογενειακή Βία 
ΣΕ           Συμβουλευτική Ενδυνάμωσης 
HIPAA    Health Insurance Portability and Accountability Act 
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1. Συμβουλευτική «εξ αποστάσεως» - Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες 
Σύντομη Ιστορία της Συμβουλευτικής «εξ αποστάσεως»  
Η έννοια της συμβουλευτικής «εξ αποστάσεως» δεν είναι καινούρια. Συγκεκριμένα, κατά 

τον 20ο αιώνα, πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλληλογραφούσαν με τους 
θεραπευόμενους τους. Η χρήση της αλληλογραφίας έδινε στον θεραπευτή την δυνατότητα 
να παρέχει υποστήριξη και να λαμβάνει ανατροφοδότηση από τον θεραπευόμενο 
(DeAngelis, 2012).  

Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα η παροχή αυτή αντικαταστάθηκε από την χρήση του 
τηλεφώνου. Ωστόσο, οι δυνατότητες της «εξ αποστάσεως» συμβουλευτικής άλλαξαν 
δραστικά με την έλευση του διαδικτύου και του προσωπικού υπολογιστή κατά την δεκαετία 
του 1990. Όλο και περισσότερο από την δεκαετία του 1990, οι επαγγελματίες 
ανταποκρίθηκαν σε αυτή την αλλαγή και άρχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες «εξ 
αποστάσεως» online θεραπείας (Murphy & Mitchell, 1998). Η αύξηση αυτή στην 
διαθεσιμότητα των online υπηρεσιών υγείας έδωσε έμφαση στην ανάγκη τόσο των 
επαγγελματιών όσο και των ασθενών για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες.  Συνεπώς, 
αυτή η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών (online) υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
ψυχικής υγείας οδήγησε στη δημιουργία της Διεθνούς Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία στο 
Διαδίκτυο (International Society for Mental Health Online) (Mishna, Bogo & Sawyer, 2015).  

Αρχικά, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής (ΗΣ) εισήχθησαν με την μορφή 
οδηγών αυτό-βοήθειας και online ομάδων υποστήριξης (support groups). Σήμερα, οι 
μορφές ΗΣ συμπεριλαμβάνουν online συνομιλίες (chat), ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, 
κείμενα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιασκέψεις και εφαρμογές για κινητά. 
Χιλιάδες ιστοσελίδες και ιδιώτες θεραπευτές προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που ενδιαφέρονται να λάβουν κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία 
ψυχικής υγείας να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα ψυχολόγων, επαγγελματιών 
συμβουλευτικής, κλινικών κοινωνικών λειτουργών, και άλλων ειδών θεραπευτές (Callan, 
Maheu, & Bucky, 2017). 

Κατά την δεκαετία του 1970, δοκιμάστηκαν προγράμματα υπολογιστών, τα οποία 
μιμούνταν την λειτουργία των θεραπευτών ανθρωποκεντρικής προσέγγισης (Lang, 
Melamed & Hart, 1970; Weizenbaum, 1976). 

Πιο πρόσφατα, η μηχανογραφημένη γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία (computerised 
cognitive behavioural therapy - CCBT) έλαβε σημαντική προσοχή από ερευνητές 
(Kaltenthaler, Parry & Beverley, 2004; Marks, Cavanagh & Gega, 2007) και συμπεριλήφθηκε 
στις κατευθυντήριες γραμμές καλών πρακτικών του National Institute for Clinical Excellence 
(NICE). 

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι online θεραπείες είναι αποτελεσματικές, και γενικώς όσο 
αποτελεσματικές και ικανοποιητικές όσο οι θεραπείες κατά πρόσωπο, όπως επίσης και ότι 
η θεραπευτική και εργασιακή συμμαχία στην ηλεκτρονική θεραπεία είναι ισοδύναμη 
συνολικά με εκείνη της παραδοσιακής συμβουλευτικής (Harris & Birnbaum, 2014). 

 
Ενδοοικογενειακή Βία (ΕΒ) και Συμβουλευτική «Εξ Αποστάσεως»   
Η ΕΒ ορίζεται ως κάθε συμπεριφορά μέσα στην διαπροσωπική σχέση η οποία προκαλεί 

σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βλάβη στα άτομα μέσα στην σχέση. Οι συμπεριφορές 
αυτές περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες πράξεις επιθετικότητας, συνεχιζόμενη 
ψυχολογική κακοποίηση όπως εκφοβισμός, συνεχής υπονόμευση και ταπείνωση, 
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εξαναγκαστική συνουσία και άλλες μορφές σεξουαλικού εξαναγκασμού, και άλλες διάχυτες 
συμπεριφορές ελέγχου, όπως η απομόνωση του ατόμου από την οικογένεια και τους 
φίλους του, η παρακολούθηση των κινήσεών του και ο περιορισμός της πρόσβασης του σε 
πληροφορίες ή βοήθεια. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των θυμάτων 
ενδοοικογενειακών επιθέσεων και ανθρωποκτονιών από κάποιον σύντροφο, συγκεκριμένα 
μία στις τρεις γυναίκες συνολικά αναφέρει σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση σε μια 
σχέση (Tarzia, May & Hegarty, 2016). 

Οι γυναίκες που έχουν βιώσει ή βιώνουν βία στην διαπροσωπική τους σχέση έχουν 
αισθήματα όπως ενοχή, ντροπή, φόβος και χαμηλή αυτό-εκτίμηση. Όλα αυτά τα 
συναισθήματα που προκύπτουν από τη βία, καθιστούν αδύνατη την αντιμετώπιση της από 
τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους. Επίσης, αποτέλεσμα της βίας είναι μια σειρά 
ψυχολογικών συμπτωμάτων όπως το άγχος, το στρες, η κατάθλιψη και οι διαταραχές ύπνου 
(Petroulaki, Tsirigoti, Kouveli & Sotiriou, 2015).  

Οι γυναίκες θύματα βίας χρησιμοποιούν συχνότερα τις υπηρεσίες υγείας λόγω 
αυξημένων προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως αναφέρεται παραπάνω (κατάθλιψη, άγχος, 
αυτοκτονικές τάσεις, σωματοποίηση, διαταραχή μετά-τραυματικού στρες, κατάχρηση 
ουσιών) και προβλημάτων υγείας  (χρόνιες σωματικές παθήσεις, αναπαραγωγικά 
προβλήματα, τραυματισμοί) (Tarzia et al., 2016). 

Η ιδέα ότι η παροχή ηλεκτρονικής συμβουλευτικής για γυναίκες θύματα βίας μπορεί να 
είναι βοηθητική είναι σχετικά καινούρια στον τομέα της συμβουλευτικής. Οι γυναίκες 
θύματα βίας δηλώνουν πως, στην συμβουλευτική διαδικασία, εκτιμούν την υποστηρικτική 
ακρόαση, μη επικριτική υποστήριξη και την συμπόνια. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 
συνεδρίες κατά πρόσωπο με κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία συμβουλευτικής ή 
επαγγελματία υγείας μπορεί να φαίνεται ως καλύτερη λύση (Feder, Huston, Ramsey, & 
Taket, 2006). Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες υπάρχουν αρκετά εμπόδια για τις 
γυναίκες θύματα βίας σε σχέση με την κατά πρόσωπο υποστήριξη. Πολλές φορές μια 
γυναίκα δεν λαμβάνει την αναγκαία υποστήριξη επειδή δεν μπορεί ή δεν θέλει να ψάξει 
βοήθεια σε ένα πλαίσιο κατά πρόσωπο επαφής. Αντιθέτως, το διαδίκτυο προσφέρει ένα 
περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ανωνυμία, στο οποίο οι γυναίκες μπορούν να 
ζητήσουν βοήθεια άνευ κριτικής (Tarzia et al., 2016). 

 
Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής 

 Προσβασιμότητα 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της online συμβουλευτικής είναι το γεγονός ότι μπορεί 

να παρέχει πρόσβαση σε θεραπευόμενους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. 
Άτομα τα οποία μένουν σε τέτοιες περιοχές, είναι πιθανό να μην έχουν πρόσβαση σε 
άλλες μορφές υπηρεσιών ψυχικής υγείας διότι δεν υπάρχουν πρακτικές ψυχικής υγείας 
στην γεωγραφική περιοχή τους. Μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο για όσους έχουν 
πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα και έχουν κάποια δυσκολία μετακίνησης ή δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα για κάποια υπηρεσία συμβουλευτικής κατά πρόσωπο. Η ΗΣ δίνει 
πρόσβαση σε θεραπεία σε άτομα που μπορεί να μην λάμβαναν καθόλου θεραπεία 
διαφορετικά. Επιπλέον, όσοι αντιμετωπίζουν κάποια σωματική ή νοητική αναπηρία και 
δεν είναι ικανοί να φεύγουν από το σπίτι τους, μπορεί να βρουν την ΗΣ ως μία χρήσιμη 
εναλλακτική της Κατά Πρόσωπο Συμβουλευτικής (ΚΠΣ) (Cipolletta & Mocellin, 2018; 
Pelling, 2009; Perle et al., 2013; Tarzia et al., 2015.)  
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Από την οπτική των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν την 
πιθανότητα παροχής θεραπείας με λιγότερο κόστος, μειώνοντας έτσι τον χρόνο των 
θεραπειών, μειώνοντας τους καταλόγους αναμονής και ανακουφίζοντας το βάρος που 
συχνά αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες για να ανταπεξέλθουν στον όγκο των ραντεβού 
(Griffiths, Lindenmeyer, Powell, Lowe, & Thorogood, 2006; Marks, 2000). 

 

 Ανωνυμία  
Η έρευνα έχει δείξει ότι η ΗΣ μπορεί να προσφέρει στους θεραπευόμενους την 

αίσθηση της ανωνυμίας. Πιο συγκεκριμένα, το Διαδίκτυο μπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο 
στο οποίο οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με κάποιον, χωρίς να 
αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Σήμερα, με την ανάπτυξη του κώδικα 
δεοντολογίας για την ΗΣ, οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν κάποιες 
προσωπικές πληροφορίες για λόγους αξιολόγησης και επαλήθευσης ταυτότητας. Αν και 
σε κάποιο επίπεδο η επαλήθευση είναι αναγκαία, οι υπηρεσίες ΗΣ μπορούν να 
παρέχουν ένα κατάλληλο περιβάλλον, το οποίο δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας χωρίς 
τον φόβο διακρίσεων σχετικά με την φυλή, το φύλο, την ηλικία, την εμφάνιση. Το 
περιβάλλον αυτό μπορεί να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να είναι πιο ειλικρινείς και 
ανοιχτοί σχετικά με τις εμπειρίες τους. Επίσης, η ανωνυμία που παρέχει η ΗΣ, επιτρέπει 
στους θεραπευόμενους να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς και λιγότερο ευάλωτοι, 
στιγματισμένοι και ντροπιασμένοι κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Τα συναισθήματα 
αυτά μπορούν να διευκολύνουν την δημιουργία και διατήρηση της θεραπευτικής 
συμμαχίας μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου (Harris & Birnbaum, 2014; 
Karcher & Presser, 2018). 

 

 Άνεση  
Η συμβουλευτική «εξ αποστάσεως» μερικές φορές είναι πιο πρακτική για τον ασθενή 

από ότι η ΚΠΣ. Καθώς ο θεραπευόμενος παρίσταται στις θεραπευτικές συνεδρίες 
ηλεκτρονικά, μπορεί να προσαρμόσει τον τόπο και το χρόνο των συνεδριών σύμφωνα με 
το ημερήσιο του πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η ευελιξία αυτή επιτρέπει στις γυναίκες 
να έχουν πρόσβαση στην παρέμβαση σε μη αναμενόμενες στιγμές, όταν για παράδειγμα 
ο κακοποιητικός σύντροφος είναι απών, σε αντίθεση με την ΚΠΣ, όπου πρέπει να 
υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού (Harris & Birnbaum, 2014; Pelling, 2009).   

Ο στόχος της συμβουλευτικής είναι να ανακουφίσει την αγωνία, το άγχος και τις 
ανησυχίες που πιθανώς να παρουσιάσουν οι ωφελούμενοι. Αποτελεί μια προσπάθεια 
επαναφοράς του θεραπευόμενου στην προ-κρίσης κατάσταση και αξιοποιεί τα δυνατά 
στοιχεία του θεραπευόμενου και συμβάλλει στην βελτίωση της γενικότερης λειτουργίας 
του (Mallen, Vogel, Rochlen, & Day, 2005). Η ΗΣ πρέπει επίσης να τηρεί τους ίδιους 
στόχους. Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει πτυχές της ΗΣ με την χρήση 
συγχρονισμένης επικοινωνίας (chat), ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail), τηλεδιάσκεψης, 
και αυτό-οδηγούμενων προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στο πεδίο 
της ΗΣ ήταν θετικά όσον αφορά την αξιολόγηση της θεραπευτικής συμμαχίας, την 
βοήθεια και την επιρροή, και κατέγραψαν βελτίωση και ικανοποίηση των ωφελούμενων  
(Barak & Bloch, 2006; Cook & Doyle, 2002; Day & Schneider, 2002; Efstathiou & Kalantzi-
Azizi, 2005; Knaevelsrud & Maercker, 2006; Leibert, Archer, Munson, & York, 2006; 
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Reynolds, Stiles, & Grohol, 2006; Richards & Tangney, 2006; Robinson & Serfaty, 2001; 
Wolf et al., 2006). 

 
 
Μειονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής  
 

 Έλλειψη μη λεκτικών και λεκτικών υποδείξεων  
Σε πολλές περιπτώσεις, οι επαγγελματίες δεν μπορούν online να δουν τις εκφράσεις 

του προσώπου, την γλώσσα του σώματος ή να λάβουν λεκτικά σημάδια. Αυτά τα 
σημάδια μπορούν συχνά να είναι αρκετά ξεκάθαρα και να δίνουν στον θεραπευτή μια 
σαφέστερη εικόνα των συναισθημάτων, των σκέψεων και των συμπεριφορών των 
θεραπευομένων. Μερικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται όπως η επικοινωνία μέσω 
διαδικτυακής κλήσης ή οι συνομιλίες μέσω βίντεο μπορούν να παρέχουν μια πιο καθαρή 
εικόνα της κατάστασης, αλλά συχνά στερούνται την οικειότητα και την πολυπλοκότητα 
που συνεπάγονται οι πραγματικές αλληλεπιδράσεις. Πολλές σωματικές και 
συναισθηματικές εκφράσεις είναι αδύνατο να παρατηρηθούν στην ΗΣ. Υπάρχουν άτομα 
τα οποία δεν είναι ικανά να αντιληφθούν και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους 
γραπτώς. Ακόμη και αν κάποια άτομα είναι δυνατόν να αντιληφθούν και να 
επικοινωνήσουν τα αισθήματα τους, αυτό δεν υποδεικνύει ότι έχουν την ικανότητα να 
κατανοήσουν συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις που γίνονται μη συνειδητά 
(Baker & Ray, 2011).  

Επιπλέον, μια βασική δεξιότητα ενός αποτελεσματικού επαγγελματία 
συμβουλευτικής είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς του θεραπευόμενου. Ωστόσο, 
προτείνεται ότι η ΗΣ δεν μπορεί να προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον για να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτής της ικανότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η απουσία μη 
λεκτικών και λεκτικών υποδείξεων μπορεί να επηρεάσουν την διαδικασία της ΗΣ, 
επηρεάζοντας την αντίληψη του επαγγελματία για τις μη λεκτικές υποδείξεις από μέρους 
τους θεραπευόμενου (Pelling, 2009).  
 

 Λανθασμένη γραπτή επικοινωνία 
Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής μέσω γραπτής επικοινωνίας, λόγω της έλλειψης 

προφορικών και μη λεκτικών πληροφοριών, τόσο ο ωφελούμενος όσο και ο 
επαγγελματίας συμβουλευτικής βασίζονται στην υπόθεση και την ερμηνεία του γραπτού 
λόγου και μόνο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επικοινωνία ή παρερμηνείες μεταξύ 
των προθέσεων του επαγγελματία και την αντίληψη του θεραπευόμενου και 
αντίστροφα. Επίσης, μερικές φορές λόγω του μικρού μήκους των μηνυμάτων στην ΗΣ, 
είναι δύσκολο για τους επαγγελματίες να τυποποιήσουν μια πλήρη κλινική αξιολόγηση 
των αναγκών και προβλημάτων του θεραπευόμενου. Θεωρείται πως στην ΚΠΣ 
μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες από ότι στην ΗΣ, η οποία βασίζεται σε γραπτή 
επικοινωνία, κυρίως αν ο επαγγελματίας συμβουλευτικής χρησιμοποιεί ενιαία 
προσέγγιση σε όλους τους θεραπευόμενους (Harris & Birnbaum, 2014). 
 

 Προβλήματα Επικοινωνίας σε Περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης   
Καθώς στην ΗΣ οι θεραπευτές είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι από τους 

θεραπευόμενους, μία πιθανή δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσουν είναι η 
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δυνατότητα να απαντήσουν άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση κρίσης. Πιο 
συγκεκριμένα, η ΗΣ δεν μπορεί να παρέχει το ίδιο επίπεδο αμεσότητας με την ΚΠΣ, 
οπότε εάν ένας ωφελούμενος αντιμετωπίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως 
σκέψεις αυτοκτονίας ή έχει υποστεί μία προσωπική τραγωδία, μπορεί να είναι δύσκολο 
ή και αδύνατο για τον θεραπευτή να παρέχει άμεση βοήθεια.   

Ιδιαιτέρως, όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας στην 
διαδικασία συμβουλευτικής, υπάρχει η πιθανότητα καθυστερημένης επικοινωνίας 
ανάμεσα στον επαγγελματία και τον ωφελούμενο. Έτσι είναι πιθανό ο επαγγελματίας να 
μην μπορέσει να ανταποκριθεί σε έναν ωφελούμενο αρκετά γρήγορα ώστε να τον 
βοηθήσει με ουσιαστικό τρόπο. Επιπλέον, σε καταστάσεις κρίσης η γραπτή επικοινωνία 
στερείται το επίπεδο ενσυναίσθησης που μπορεί να μεταδοθεί στην ΚΠΣ. Όλα τα 
παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο 
υποστήριξης που λαμβάνει ο ωφελούμενος, μέσω υπηρεσιών ΗΣ, σε περίπτωση κρίσης. 
Έτσι, αν και η ΗΣ είναι δυνατόν να προσφέρει  πιο άμεσα υπηρεσίες σε περίπτωση 
κρίσης (τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας), το επίπεδο ενσυναίσθησης στις παρεμβάσεις 
ΚΠΣ υποδεικνύει πως οι παρεμβάσεις αυτές είναι πιο επιθυμητές για θεραπευόμενους 
που χρειάζονται συνεχή υποστήριξη για κρίσεις (Finn & Barak, 2010, Pelling, 2009; 
Richards & Vigano, 2013).  
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2. Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και Τεχνολογίας 
Η Ηλεκτρονική Συμβουλευτική έχει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο μπορεί να 

θέσει ηθικές προκλήσεις και κινδύνους για τους επαγγελματίες που παρέχουν online 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Οι βασικές ανησυχίες αφορούν κυρίως κινδύνους σε ζητήματα 
εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας, κρυπτογράφησης, ανωνυμίας και τεχνολογίας.    

 
Ανωνυμία  
Παρά τα αποδεδειγμένα οφέλη της ανωνυμίας στην ΗΣ, μπορεί να παρουσιαστούν 

προκλήσεις στην ηλεκτρονική θεραπευτική συμμαχία. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η ταυτότητα και η ανωνυμία θα παραμένουν πάντα 
ζητήματα δεοντολογίας. Η ανωνυμία στην ΗΣ δεν δίνει πλήρως την δυνατότητα στον 
ωφελούμενο να εξετάσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών, 
οπότε μπορεί να δημιουργηθεί η ευκαιρία στους επαγγελματίες να παρουσιάσουν μια 
παραπλανητική εικόνα (Alleman, 2002). 

Επίσης, ένα σημείο της ανωνυμίας το οποίο απαιτεί περαιτέρω συζήτηση είναι η 
διαδικασία και ο βαθμός στον οποίο επαληθεύεται η ταυτότητα του θεραπευόμενου. 
Ακόμη και αν ήταν δυνατόν για τον επαγγελματία να επαληθεύσει την ταυτότητα του 
θεραπευόμενου, η ερώτηση παραμένει αν είναι ηθικό για τον επαγγελματία να ενθαρρύνει 
μία τέτοια αποκάλυψη και αν είναι ευεργετική για τον ωφελούμενο (Pelling, 2009).  

Η επαλήθευση της ταυτότητας του θεραπευόμενου είναι ακόμη πιο κρίσιμη όταν 
παρέχονται διαδικτυακές θεραπευτικές υπηρεσίες σχετικά με σοβαρά ζητήματα όπως 
ψυχώσεις, σεξουαλική κακοποίηση, αυτοκτονία ή ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο σύμβουλος ενδέχεται να έχει ηθική υποχρέωση να άρει το απόρρητο  
σχετικά με πληροφορίες για τον θεραπευόμενο ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη για 
αυτόν διαδικασία (Harris & Birnbaum, 2014).  

 
Πολιτική Απορρήτου και Ιδιωτικότητα  
Ένα ακόμη ζήτημα δεοντολογίας που προκύπτει στην ΗΣ είναι η διατήρηση της πολιτικής 

απορρήτου. Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής online μπορεί να αντιμετωπίσουν νέες 
προκλήσεις στην τήρηση της πολιτικής απορρήτου και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών 
των ωφελούμενων, καθώς όλες οι μεταδιδόμενες πληροφορίες μπορούν να τεθούν υπό 
αμφισβήτηση, δεδομένης της φύσης του περιβάλλοντος στο οποίο μεταδίδονται. Οι 
ωφελούμενοι online υπηρεσιών μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο αναφορικά 
με παραβιάσεις της ασφάλειας και της πολιτικής απορρήτου. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος 
σχετικά με την πολιτική απορρήτου ισχύει για τον θεραπευτή, για τον ωφελούμενο αλλά 
και για την μετάδοση πληροφοριών. Τόσο οι επαγγελματίες συμβουλευτικής όσο και οι 
οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ΗΣ πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζουν τις τεχνολογίες 
τους για να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των ωφελούμενων και να προλαμβάνουν 
παραβιάσεις ασφαλείας. Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την 
παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων πρέπει να αξιολογούν την ασφάλεια των ιστοτόπων 
και των υπολογιστών τους έναντι εξωτερικών εισβολών που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο το απόρρητο των ωφελούμενων.  

Οι εισβολές αυτές μπορεί να αποτελούν εισβολές «υψηλής τεχνολογίας» από χάκερ που 
κατεβάζουν αρχεία από τον υπολογιστή του θεραπευτή και εισβολές «χαμηλής 
τεχνολογίας» που περιλαμβάνουν την ακατάλληλη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών 
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μηνυμάτων του θεραπευόμενου σε συναδέλφους ή σε μέλη της οικογένειας του 
επαγγελματία. Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την παροχή 
ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων θα πρέπει να εξετάσουν την εγκατάσταση συστημάτων 
που χρησιμοποιούν τείχη προστασίας, κωδικούς πρόσβασης και συστήματα αποθήκευσης 
δεδομένων (backup) για να αυξήσουν την ασφάλεια των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και να προστατεύσουν από την ακούσια απώλεια κλινικών αρχείων που 
προκύπτουν από κάποια δυσλειτουργία του υπολογιστή (Kracher & Presser, 2018; Murphy, 
MacFadden & Mitcell, 2008; Pelling, 2009; Shaw & Shaw, 2006) 

 
Κρυπτογράφηση  
Για την διεξαγωγή online συνεδριών μέσω συγχρονισμένης γραπτής συνομιλίας (chat) ή 

ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων (e-mail), οι επαγγελματίας συμβουλευτικής θα πρέπει 
να λαμβάνουν μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος κάποιος τρίτος να λάβει ή να κλέψει τις 
πληροφορίες που μοιράζονται οι ωφελούμενοι κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας. Ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος να διατηρηθεί η ασφάλεια είναι η χρήση κρυπτογράφησης για την 
προστασία των πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Η κρυπτογράφηση 
δεν είναι τίποτε παραπάνω από την μετατροπή του μηνύματος σε έναν μυστικό κωδικό. Η 
αποκρυπτογράφηση είναι το αντίθετο. Για παράδειγμα, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση και κωδικούς πρόσβασης για 
την προστασία των χρηστών από χάκερς, τρίτα άτομα, και απλές ανακατευθύνσεις της 
αλληλογραφίας. Παρομοίως, οι συζητήσεις σε chat-rooms πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
ασφαλείς ιστοσελίδες. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς 
τρόπους, με διάφορα προϊόντα και διαθέσιμα προγράμματα και με διαφορετικά επίπεδα 
προστασίας. Φυσικά, ένας επαγγελματίας συμβουλευτικής θα πρέπει να αναβαθμίζει την 
προστασία των συστημάτων που χρησιμοποιεί, καθώς τα προγράμματα κρυπτογράφησης 
είναι αξιόπιστα όταν χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση και οι κωδικοί πρόσβασης 
είναι χρήσιμοι μόνο όταν κρατούνται απόρρητοι και μη ανιχνεύσιμοι από τρίτους (Kracher 
& Presser, 2018; Pelling, 2009).  

 
Τεχνολογικά ζητήματα  
Παρόλο που η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την συμβουλευτική με διάφορους 

τρόπους, όπως η παροχή ενός πλαισίου ανωνυμίας σε γυναίκες θύματα βίας το οποίο 
μαλακώνει την ψυχολογική τους ένταση και τις κάνει να νιώθουν ότι δεν γίνονται 
αντικείμενο κριτικής, μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως εμπόδιο. Η έρευνα έχει δείξει 
ότι η χρήση τεχνολογικών μέσων αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την δημιουργία της 
θεραπευτικής συμμαχίας κατά την διάρκεια διαδικασιών ΗΣ, κυρίως όταν ο ωφελούμενος 
είναι σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο ή τεχνικά προβλήματα στον υπολογιστή μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, και συνεπώς, οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν 
εναλλακτικές λύσεις παροχής της υπηρεσίας σε περίπτωση τεχνολογικών δυσκολιών. 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η ΗΣ δυνητικά αποκλείει όσους δεν νιώθουν άνετα με την 
τεχνολογία, ή όσους δεν έχουν τους πόρους για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ΗΣ. Οι 
επαγγελματίες συμβουλευτικής μπορούν να ξεπερνούν τα εμπόδια αυτά μέσω αξιολόγησης 
και εξέτασης των τεχνολογικών δυνατοτήτων των ωφελούμενων. Επίσης, οι επαγγελματίες 
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συμβουλευτικής μπορούν να παρέχουν κατάλληλα σεμινάρια για την διευκόλυνση της 
συμβουλευτικής διαδικασίας (Childress, 2000; Pelling, 2009; Riemer-Reiss, 2000). 
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3. Προώθηση και διευκόλυνση της συμβουλευτικής «εξ αποστάσεως»  
Η ΗΣ, όπως συζητήθηκε παραπάνω έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, κάποια από 

τα οποία είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών ΗΣ 
θέτει κάποια σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας. Λόγω των μειονεκτημάτων που 
παρουσιάζονται, η ΗΣ δεν είναι κατάλληλη για όλους του θεραπευόμενους και όλα τα 
περιστατικά. Συνεπώς, οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να αξιολογούν κάθε 
περίπτωση μεμονωμένα και να λαμβάνουν υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές 
ανάγκες. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, οι επαγγελματίες έχουν το καθήκον να 
προειδοποιούν και να ενημερώνουν τον ωφελούμενο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ΗΣ.  

 
Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι για την ΗΣ; 

 Πολιτική Απορρήτου 
Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να ενημερώνουν τους θεραπευόμενους 

σχετικά με τα όρια της πολιτικής απορρήτου και όλες τις πιθανές απειλές που μπορεί να 
προκύψουν κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξηγούν τους κινδύνους που υπάρχουν, λόγω της ηλεκτρονικής μετάδοσης των 
πληροφοριών. Την ίδια στιγμή, οι σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνουν τον ωφελούμενο 
για όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να προλαμβάνονται παραβιάσεις της πολιτικής 
απορρήτου και να προστατεύεται η ασφάλεια του θεραπευόμενου. Ακόμη, ο ωφελούμενος 
θα πρέπει να ενημερώνεται για την τήρηση αρχείου των online συνεδριών και πιο 
συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο διατήρησης του αρχείου. 

Έτσι, ο εν δυνάμει ωφελούμενος των online υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα πρέπει να 
είναι ενημερωμένος για τις παραβιάσεις της πολιτικής απορρήτου που μπορεί να συμβούν, 
ούτως ώστε να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και τα δυνητικά οφέλη της ΗΣ (Mallen, 
Vogel, Rochlen, 2005; Ovarec, 2000). 

 Κίνδυνοι λόγω του online περιβάλλοντος 
Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να ενημερώνουν τους δυνητικούς 

θεραπευόμενους για τους επιπλέον κινδύνους πέραν της πολιτικής απορρήτου, όπως η 
πιθανότητα τεχνικών δυσκολιών, η πιθανότητα παρεξηγήσεων και παρερμηνειών στην 
γραπτή επικοινωνία και οι δυσκολίες αναφορικά με την επείγουσα παρέμβαση (Zack, 
2008). 

 
 
Πώς μπορούν οι επαγγελματίες να ενημερώνουν τον ωφελούμενο; 
Πληροφορημένη Συναίνεση 
Για να αποκτηθεί η πληροφορημένη συναίνεση στην ΗΣ, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 

είναι σίγουροι ότι ο εν δυνάμει ωφελούμενος έχει κατανοήσει πλήρως τους πιθανούς 
κινδύνους και τα οφέλη της online παρέμβασης. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες θα πρέπει 
να λαμβάνουν κάθε δυνατή προφύλαξη για να διασφαλιστεί ότι οι ωφελούμενοι έχουν 
σαφή εικόνα των κινδύνων και των οφελών, και ότι είναι σε θέση να λειτουργούν 
αυτοβούλως και όχι απλώς συναινετικά, επειδή βρίσκονται σε κατάσταση επείγουσας 
ανάγκης και χρειάζονται βοήθεια. Η διαδικασία απόκτησης της πληροφορημένης 
συναίνεσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά την φάση της αξιολόγησης, δίνοντας την 
ευκαιρία στον ωφελούμενο να αποφασίζει αν θέλει να εμπλακεί στην διαδικασία, 
γνωρίζοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους. Κάποιοι οργανισμοί και επαγγελματίες 
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συμβουλευτικής έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν φόρμες πληροφορημένης συναίνεσης για 
online υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ένα πολύ σημαντικό όφελος της ανάπτυξης γραπτής 
πολιτικής είναι ότι περιγράφει πλήρως τα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Οι 
επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να αποκτούν τη φόρμα πληροφορημένης 
συναίνεσης υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη και να επιτρέπει στον ωφελούμενο να αρνείται να συναινεί σε επιμέρους τομείς 
της παρέμβασης με τους οποίους δεν νιώθει άνετα (Childress, 2000; Karcher & Presser, 
2018; Recupero & Rainey, 2005)  

Η σωστή πληροφορημένη συναίνεση περιλαμβάνει: 

 Μία πλήρη περιγραφή των διαθέσιμων online υπηρεσιών και των παραγόντων που 
θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τον ωφελούμενο από το να συμμετάσχει στην ΗΣ. 
Για παράδειγμα, το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα 
οφέλη των online παρεμβάσεων σε γυναίκες θύματα κακοποίησης. 

 Όλους τους πιθανούς κινδύνους λόγω του διαδικτυακού περιβάλλοντος (πολιτική 
απορρήτου, παρερμηνείες, τεχνικές δυσκολίες, δυσκολίες σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης). Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην 
πληροφορημένη συναίνεση συμβουλές προς τον ωφελούμενο σχετικά με την 
πρόληψη παραβιάσεων στην πολιτική απορρήτου. Επίσης, στην φόρμα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται ο κίνδυνος τεχνικής αποτυχίας καθώς και ένα πλάνο ασφαλείας, 
όπως η παροχή τηλεφώνου ανάγκης στην περίπτωση τεχνολογικών δυσκολιών.   

 Πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες ο σύμβουλος ενδέχεται να 
υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αν η αξιολόγηση 
υποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος ο ωφελούμενος να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον 
άλλο, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ότι αυτό το κομμάτι της 
συνομιλίας δεν είναι πλέον απόρρητο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του.     

 Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς οι 
υπηρεσίες ΗΣ μπορεί να προσφέρονται δωρεάν ή όχι. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην πληροφορημένη συναίνεση ώστε να 
γίνεται ξεκάθαρο στον ωφελούμενο το αν πρέπει να πληρώσει για την παρεχόμενη 
υπηρεσία.  

 
Το διαδικτυακό περιβάλλον ως διευκολυντικός παράγοντας  
Το διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σχετικά με την 

ανάπτυξη της διαδικασίας πληροφορημένης συναίνεσης. Οι επαγγελματικές ιστοσελίδες 
οργανισμών ή ιδιωτών επαγγελματιών συμβουλευτικής, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες 
ΗΣ σε γυναίκες θύματα βίας, επιτρέπουν την πολύπλευρη και πολύ-επίπεδη συζήτηση 
πάνω σε σχετικά θέματα, τα οποία παραμένουν συνεχώς διαθέσιμα στο διαδίκτυο για τους 
θεραπευόμενους. Επίσης, οι ιστοσελίδες θα μπορούσαν να έχουν έναν τομέα για την 
παροχή πληροφοριών στους θεραπευόμενους σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τα 
θεωρητικά και αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα της ΗΣ. Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός 
εργαλείου άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (chat) σε ιστοσελίδες που προσφέρουν 
υπηρεσίες ΗΣ θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά βοηθητική τόσο για τους θεραπευόμενους 
όσο και για τους επαγγελματίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμβουλοι θα είναι δυνατόν να 
απαντούν στις ερωτήσεις των ωφελούμενων σχετικά με την διαδικασία της ΗΣ και τους 
πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν (Childress, 2000). 
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4. Αξιολόγηση της καταλληλότητας του θεραπευόμενου για 
συμβουλευτική «εξ αποστάσεως»   

Υπάρχουν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντες τους οποίους οι επαγγελματίες 
συμβουλευτικής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ούτως ώστε να αξιολογούν την 
καταλληλότητα του θύματος ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας και κακοποίησης για 
συμβουλευτική «εξ αποστάσεως».  

Πιο συγκεκριμένα, η «καταλληλότητα» αναφέρεται σε διάφορους παράγοντες. Οι 
παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις των ωφελούμενων σχετικά με την 
ηλεκτρονική συμβουλευτική, της προθυμία τους να λειτουργήσουν με μία συγκεκριμένη 
μέθοδο επικοινωνίας, τις ικανότητες τους να επικοινωνήσουν με την μέθοδο αυτή και τις 
δυνητικά θεραπευτικές πτυχές της μεθόδου αυτής. 

Φυσικά, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι οριστικές όσον αφορά την 
χρήση ή όχι της ΗΣ. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προσαρμόζουν αυτές τις κατευθυντήριες 
γραμμές στη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης (Barak & English, 2002; Karcher & Presser, 
2018; Suler, 2001).  

Κάποιοι παράγοντες αξιολόγησης αναφέρονται παρακάτω:  
 
Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ικανότητα των ωφελούμενων να ωφεληθούν 

από την συμβουλευτική «εξ αποστάσεως»  

 Ικανότητες και γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Ο θεραπευόμενος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τον εξοπλισμό 

και το λογισμικό του υπολογιστή και να έχει επαρκείς γνώσεις των υπολογιστικών 
συστημάτων και της τεχνολογίας του διαδικτύου.  

 

 Γνωριμία με τις τεχνικές και ψυχολογικές πτυχές της online επικοινωνίας   
Θα πρέπει να έχει το κίνητρο και την ικανότητα να πειραματίζεται με νέα περιβάλλοντα 

και τεχνικές επικοινωνίας και θα πρέπει να νιώθει άνετα να περιγράφει και να εκφράζεται 
μέσω της ΗΣ.   

 

 Ικανοποιητικές ικανότητες γραφής και ανάγνωσης 
Αν ο επαγγελματίες συμβουλευτικής δουλεύει μέσω κειμένου ή ανταλλαγής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει επαρκείς ικανότητες 
ανάγνωσης και γραφής ώστε να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία. 

 

 Εντυπώσεις και προσδοκίες από προηγούμενη θεραπεία συμβουλευτικής  
Είναι σημαντικό για τον σύμβουλο να αξιολογεί αν ο ωφελούμενος έχει περάσει από 

διαδικασία συμβουλευτικής στο παρελθόν, ιδιαιτέρως αν η μέθοδος επικοινωνίας ήταν 
διαφορετική στην προηγούμενη θεραπεία, και τι εντυπώσεις και προσδοκίες επηρεάζουν 
την στάση του σχετικά με την ΗΣ.   

 

 Η ικανότητα του θεραπευόμενου να αντιλαμβάνεται θέματα σχετικά με την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής 

Ο σύμβουλος θα πρέπει να σιγουρεύεται ότι ο ωφελούμενος είναι σε θέση να 
κατανοήσει πλήρως και να αποδεχθεί όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής. 
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 Η ικανότητα του θεραπευόμενου να αντιληφθεί τα δυνητικά οφέλη και κινδύνους της 
ΗΣ 

Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να εξηγούν τα πιθανά οφέλη της  online 
θεραπείας, ωστόσο και όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι θα πρέπει να εξηγούνται αναλυτικά και να 
γίνονται κατανοητοί από τον ωφελούμενο.  

 
Η ΗΣ μπορεί να μην είναι κατάλληλη αν:  

 Ο ωφελούμενος βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης  
Αν η προσωπική ασφάλεια του θεραπευόμενου είναι σε κίνδυνο, για παράδειγμα όταν 

βρίσκεται σε κατάσταση ΕΒ ή όταν έχει αυτοκτονικές τάσεις και/ή βρίσκεται σε σκέψεις να 
κάνει κακό στον εαυτό του ή κάποιον άλλο, δεν πρέπει να εφαρμόζεται μακροπρόθεσμα 
συμβουλευτική «εξ αποστάσεως». Αντιθέτως, ο ωφελούμενος θα πρέπει να αξιολογείται 
από κοντά από κάποιον ψυχολόγο, ψυχίατρο ή άλλον ειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής 
υγείας και θα πρέπει να ενθαρρύνεται να καλεί κάποιον αριθμό ανάγκης ή γραμμή 
βοήθειας και να πηγαίνει στην πλησιέστερη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να 
αναφέρεται ότι όταν ο ωφελούμενος είναι σε κατάσταση κρίσης, η παροχή 
μακροπρόθεσμης υπηρεσίας ΗΣ δεν είναι η καλύτερη επιλογή (Suler, 2001).  

 

 Ο ωφελούμενος αντιμετωπίζει κάποια σοβαρή ή πολύπλοκη ψυχιατρική διαταραχή, 
όπως κατάθλιψη, σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή  

Για παράδειγμα, για τα άτομα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ο συνδυασμός 
διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.  Επιπλέον, τα άτομα 
με χαμηλή ικανότητα ελέγχου της πραγματικότητας (reality testing) και αρκετά ισχυρές 
αντιδράσεις μεταβίβασης, είναι πιθανό να επιδείξουν επιδείνωση κατά την γραπτή 
επικοινωνία. Ως αποτέλεσμα, αυτό καθιστά δύσκολη τη διαχείριση τους και δυνητικά 
καταστροφική τη θεραπεία. Είναι επίσης ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τον σύμβουλο να 
παρέχει διαγνωστικές εξετάσεις, διότι μπορεί να είναι πολύτιμες για την αξιολόγηση των 
ψυχοπαθολογικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της 
online θεραπείας (Suler, 2001).  

 

 Ο ωφελούμενος χρειάζεται πλήρη ή μερική νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη λόγω 
κατάστασης της σωματικής του υγείας 

Αν ο ωφελούμενος έχει ανάγκη από νοσηλεία ή ιατρική βοήθεια για κάποιον λόγο υγείας 
ή κάποιον τραυματισμό, η ΗΣ μπορεί να μην είναι κατάλληλη για αυτόν.  

 

 Ο ωφελούμενος δεν έχει τις αναγκαίες τεχνολογικές ικανότητες  
Αν οι γνώσεις υπολογιστή του ατόμου είναι περιορισμένες και δεν έχει 

ξαναχρησιμοποιήσει τεχνικές επικοινωνίας μέσω βίντεο ή τηλεδιάσκεψης, η online 
συμβουλευτική πιθανόν δεν είναι η πιο κατάλληλη μορφή παρέμβασης.   

 

 Ο ωφελούμενος έχει περιορισμένη ιδιωτικότητα στο σπίτι, ή άλλα άτομα έχουν 
πρόσβαση στον υπολογιστή του  

Ο σύμβουλος θα πρέπει να σιγουρεύεται ότι ο ωφελούμενος έχει κάποιον βαθμό 
ιδιωτικότητας κατά την διάρκεια των συνεδριών. Θα πρέπει να αξιολογεί το επίπεδο 
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ιδιωτικότητας του θεραπευόμενου, για παράδειγμα αν υπάρχει χώρος όπου μπορεί να 
είναι μόνος για κάποιο χρονικό διάστημα και αν ο υπολογιστής που χρησιμοποιεί είναι 
αποκλειστικά προσωπικός. Ωστόσο, ο σύμβουλος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι σε 
περιπτώσεις όπου η γυναίκα ζει με τον θύτη, αυτό είναι πολύ δύσκολο, καθώς ο θύτης 
ελέγχει κάθε τομέα της ζωής ενός θύματος, οπότε πιθανότατα ακόμη και αν η γυναίκα 
πιστεύει ότι ο υπολογιστής της είναι αποκλειστικά δικός της, ο θύτης πιθανότατα θα έχει 
ελέγξει τον υπολογιστή και το κινητό της. Υπάρχει ευρεία βιβλιογραφία, η οποία 
τεκμηριώνει την χρήση της τεχνολογίας σε περιστατικά ενδοσυντροφικής/ 
ενδοοικογενειακής βίας (Woodlock et al 2017; Burke et al 2011; Reed et al 2015; Stonard et 
al 2017). 

  
 Ο ωφελούμενος δεν νιώθει καλά να συζητά τόσο προσωπικά θέματα εξ αποστάσεως 

αντί κατά πρόσωπο και προτιμά να δουλεύει με κάποιον από κοντά 
Υπάρχει πιθανότητα ο ωφελούμενος να μην νιώθει άνετα να μοιράζεται πληροφορίες 

για τόσο ευαίσθητα ζητήματα ηλεκτρονικά και να προτιμά την αμεσότητα της ΚΠΣ 
διαδικασίας.  

 
Συγκεκριμένες ερωτήσεις για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του θεραπευόμενου 

για Συμβουλευτική «εξ αποστάσεως» 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιες από τις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

 Αρέσει στον ωφελούμενο η γραφή και η ανάγνωση; 

 Τι εμπειρίες έχει ο ωφελούμενος με την γραφή και την ανάγνωση; 

 Τι σημαίνει η γραφή και η ανάγνωση για τον ωφελούμενο; 

 Υπάρχουν κάποια γνωστά θέματα υγείας ή γνωστικά προβλήματα τα οποία θα 
περιορίσουν την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης; 

 Πόσο καλά μπορεί να πληκτρολογήσει ο ωφελούμενος; 

 Ο ωφελούμενος απολαμβάνει προσωπικές και τηλεφωνικές συνομιλίες; Γιατί;  

 Πώς νιώθει ο ωφελούμενος για αυθόρμητες, στιγμιαίες συνομιλίες μέσω άμεσης 
ανταλλαγής μηνυμάτων σε αντίθεση με την ευκαιρία της συγγραφής, διόρθωσης και 
προβληματισμού όπως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; 

 Μπορεί να υπάρχουν θεραπευτικά οφέλη μέσω της χρήσης άμεσης ανταλλαγής 
μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης μεθόδου γραπτής επικοινωνίας αν 
και ο ωφελούμενος μπορεί να μην προτιμά την συγκεκριμένη μέθοδο; 

 Ποιος είναι ο τρόπος ζωής του θεραπευόμενου στον κυβερνοχώρο; 

 Τι εμπειρίες έχει ο ωφελούμενος με την επικοινωνία στο διαδίκτυο;  

 Αν ο ωφελούμενος διατηρεί σχέσεις μέσω του διαδικτύου ή ανήκει σε διαδικτυακές 
ομάδες, τι μορφή έχουν αυτές οι κοινωνικές δραστηριότητες;  

 Σε τι πλαίσιο αναπτύχθηκαν αυτές οι σχέσεις και για πόσο χρονικό διάστημα; 

 Τι άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες επιδιώκει ο ωφελούμενος, και ποια είναι η 
άποψη του για την διαδικτυακή ζωή; 
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 Πόσο άνετα νιώθει ο ωφελούμενος να εκφράζει τις σκέψεις του και/ή τα 
συναισθήματα του γραπτώς;  

 Μοιάζει η πιθανότητα να τεθούν τα πράγματα γραπτώς ως μια καλοδεχούμενη 
εμπειρία; Θα μπορούσε να θεωρηθεί προκλητική ή απογοητευτική; 

 Νιώθει ο ωφελούμενος άνετα με την ασύγχρονη επικοινωνία; 

 Με άλλα λόγια, νιώθει ο ωφελούμενος άνετα να πρέπει να περιμένει απάντηση 
στα μηνύματα, αντί να λαμβάνει μία άμεση απάντηση; 

 Νιώθει ο ωφελούμενος άνετα να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας 
στον υπολογιστή; 

 Για την ιδιωτικότητα και την προστασία του απορρήτου του θεραπευόμενου, είναι 
σημαντικό να δίνεται προσοχή στα προσωπικά δεδομένα στον υπολογιστή του. Θα 
επιθυμούσε ο ωφελούμενος να εκμεταλλευτεί την υποστήριξη κρυπτογράφησης, 
θα ήταν ευτυχής να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει το κατάλληλο λογισμικό 
κρυπτογράφησης;  
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5. Διαχείριση της θεραπευτικής σχέσης «εξ αποστάσεως»: Κανόνες και 
Όρια  

Η θεραπευτική σχέση online έχει αμφισβητηθεί στο παρελθόν όσον αφορά την 
επιβεβαίωση και τον θεραπευτικό χαρακτήρα της, λόγω της έλλειψης λεκτικών και μη 
λεκτικών υποδείξεων. Μια επιτυχημένη σχέση μεταξύ συμβούλου και θεραπευόμενου 
πρέπει να διέπεται από γνησιότητα, ενσυναίσθηση και θετική σχέση. Κατά την διάρκεια της 
συμβουλευτικής διαδικασίας, τόσο ο σύμβουλος όσο και ο ωφελούμενος εμπλέκονται σε 
μία γνήσια επαγγελματική αλληλεπίδραση, δουλεύοντας μαζί για την ανάπτυξη του 
θεραπευόμενου μέσω της επίλυσης των προβλημάτων του. Ένα βασικό ερώτημα που 
εγείρεται είναι αν αυτού του είδους η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα διαδικτυακό 
περιβάλλον (Anthony, 2011). 

Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι παρά τους υπάρχοντες περιορισμούς, οι ωφελούμενοι 
που λαμβάνουν υπηρεσίες ΗΣ αναφέρουν ότι η θεραπευτική σχέση διαμορφώνεται σε 
σημαντικό επίπεδο. Επίσης, οι ωφελούμενοι ανέφεραν ότι ένιωσαν μια συνεργατική 
δεσμευτική σχέση με τους θεραπευτές και υπέδειξαν ότι η online θεραπεία ήταν μία θετική 
εμπειρία με σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ΚΠΣ (Cook & Doyle, 2002). 

 
Διευκολυντικοί παράγοντες για την θεραπευτική σχέση «εξ αποστάσεως»   
Υπάρχουν κάποιες αξίες τις οποίες πρέπει να υποδεικνύουν οι επαγγελματίες 

συμβουλευτικής για να διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής 
σχέσης στην ΗΣ (Anthony, 2011; Van de Louitgarden & Van de Tier, 2016). 

 
Εγγύτητα/ Αρμονική Σχέση 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής πρέπει να εισαχθούν στις ψυχικές δομές του 
θεραπευόμενου μέσω του γραπτού λόγου. Η συνέπεια (συναίνεση και συνοχή σε όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας) της επικοινωνίας του συμβούλου είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διαδικασία αυτή. 

 Ο σύμβουλος πρέπει να ακολουθεί τον τρόπο επικοινωνίας του θεραπευόμενου. 
Όταν η διαδικασία συμβουλευτικής περιλαμβάνει ομιλία, θα μπορούσε να είναι ο 
τόνος της φωνής και παύσεις. Στην οθόνη θα μπορούσε να είναι η χρήση 
διαστημάτων, παύσεων και τύπων λέξεων που χρησιμοποιούν οι ωφελούμενοι.  

 Η εγγύτητα επιτρέπει στον σύμβουλο να συναισθάνεται και να ανταποκρίνεται με 
κατάλληλο τρόπο και να δίνει στον ωφελούμενο την αίσθηση υποστήριξης, 
κατανόησης και ότι δεν είναι μόνος.  

 Η ενεργή ακρόαση αποτελεί μία σημαντική ικανότητα για την δημιουργία μιας 
υγιούς σχέσης που διέπεται από σεβασμό. Ο σύμβουλος θα πρέπει να ακούει ενεργά 
τον ωφελούμενο και ο ωφελούμενος θα πρέπει να το νιώθει αυτό, καθώς η φιγούρα 
του συμβούλου αποτελεί ένα σημαντικό στήριγμα για αυτόν.  
 

Παρουσία  

 Η παρουσία είναι η αντιληπτική ψευδαίσθηση της έλλειψης διαμεσολαβητών, ότι τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται στην ΗΣ διαδικασία δεν είναι υψηλής σημασίας, και 
τόσο ο σύμβουλος όσο και ωφελούμενος συμπεριφέρονται σαν να αλληλεπιδρούν 
με κάποιο άλλο άτομο σε διαφορετικό χώρο κατά την διάρκεια της συγχρονισμένης 
ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω chat.  
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 Όταν η ΗΣ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο αυτός ο χώρος ονομάζεται Κυβερνοχώρος,  και 
υποδεικνύει ότι «είμαστε μαζί». Στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
το μήνυμα μετατρέπεται σε «είσαι εδώ».   

 Ο σύμβουλος θα πρέπει να κάνει τον ωφελούμενο να νιώθει ότι μιλάει με κάποιο 
άλλο άτομο και όχι με τον υπολογιστή, με την χρήση φράσεων που υποδηλώνουν την 
παρουσία του. 

 
Ανοιχτή Προσέγγιση  

 Σύμφωνα με περασμένες έρευνες οι υπηρεσίες ΗΣ δημιουργούν μία πιο «ανοιχτή» 
εμπειρία για τον ωφελούμενο από ότι η ΚΠΣ συμβουλευτική. Το γεγονός αυτό  
μπορεί να διευκολύνει την αμοιβαιότητα στην σχέση μεταξύ θεραπευόμενου και 
συμβούλου. Η συνάφεια και αυθεντικότητα του επαγγελματία συμβουλευτικής 
εμφανίζονται ως εξίσου σημαντικά στοιχεία. 

 Η ΗΣ βοηθάει τον ωφελούμενο να είναι πιο ειλικρινής σε σχέση με την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται, αντίθετα με την ΚΠΣ όπου συναισθήματα ντροπής ή ενοχής 
μπορεί να εμφανιστούν.  

 Κάποιοι ωφελούμενοι επισημαίνουν ότι όσο πιο ανοιχτοί είναι οι επαγγελματίες 
συμβουλευτικής σχετικά με τον εαυτό τους, τόσο πιο πρόθυμοι νιώθουν οι ίδιοι να 
μοιραστούν πληροφορίες κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας.   

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής online θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τεχνικές 
αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών για να βοηθούν τους θεραπευόμενους να 
είναι πιο ανοιχτοί και να μοιράζονται πληροφορίες. Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με επαγγελματικό τρόπο και ποτέ εκτός πεδίου 
εφαρμογής. 

 
Παραγωγική άμεση και έμμεση επικοινωνία  

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής online δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
προσεγγίσεις ισχυρά προσανατολισμένες σε στόχους, στις διαδικτυακές συζητήσεις 
με τους θεραπευόμενους.   

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να επιτρέπουν στους θεραπευόμενους να αντιμετωπίζουν 
και να διερευνούν τα προβλήματα με τον δικό τους τρόπο.  

 Οι ερωτήσεις κατά την διάρκεια της ΗΣ διαδικασίας θα πρέπει να είναι ανοιχτού 
τύπου αντί για κλειστού τύπου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ωφελούμενος θα έχει την 
ευκαιρία να αναλύσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αντί να απαντάει απλώς με 
«ναι» ή «όχι».  

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μία περισσότερο λεπτομερή προσέγγιση  
για να διερευνούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος, παρά μία πιο 
καθοδηγητική προσέγγιση.   

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής δεν θα πρέπει να βιάζονται να παραπέμπουν τον 
ωφελούμενο σε άλλη υπηρεσία, ειδικά όταν δεν ζητά παραπομπή. 

 
Αμοιβαία συμφωνία στα προβλήματα, τους ρόλους, τα καθήκοντα και τους στόχους  
Είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της συμβουλευτικής διαδικασίας, να τεθούν από 

την αρχή οι συγκεκριμένοι στόχοι που είναι επιθυμητό να επιτευχθούν. Τόσο ο 
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ωφελούμενος όσο και ο σύμβουλος θα πρέπει να συμφωνούν ως προς αυτούς τους 
στόχους, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί: ανάλογα με τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και το 
πλαίσιο του θεραπευόμενου. 

 Οι στόχοι – τουλάχιστον ένας ή δύο εξ αυτών – θα πρέπει να είναι εφικτοί σε 
βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Οι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι οι 
ωφελούμενοι είναι γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης, κάτι που τους έχει 
προκαλέσει βαθιά αισθηματική, ψυχολογική, και πολλές φορές σωματική βλάβη. 
Έτσι, οι στόχοι που είναι εύκολο να επιτευχθούν, θα τους δώσουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν να επιτυγχάνουν τους υπόλοιπους.  

 Οι στόχοι μπορεί να αλλάξουν κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Καθώς ο 
ωφελούμενος αποκτά αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και ενορατικότητα μέσω της 
παρέμβασης, οι σύμβουλοι θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν 
ορισμένοι από τους σκοπούς που προτάθηκαν και συμφωνήθηκαν αρχικά. 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής online θα πρέπει να ρωτούν τους 
θεραπευόμενους ανοιχτά, σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τους 
στόχους τους κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Κατά την διάρκεια 
των διαδικτυακών συνεδριών δεν θα πρέπει να μην έχουν σαφή εικόνα των 
προβλημάτων και των στόχων των ωφελούμενων. 

 Οι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στην συζήτηση. Με αυτόν 
τον τρόπο ο ωφελούμενος θα έχει την ελευθερία να χτίζει την συζήτηση.  

 Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής συνομιλίας, οι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να 
υποθέτουν τα αισθήματα των ωφελούμενων και να δίνουν βιαστικές συμβουλές 
αλλά αντιθέτως να αφήνουν τον ωφελούμενο να εκφράζει τα συναισθήματα του και 
να αναλύει τα προβλήματα του.  

 
Συνεργασία  

 Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να διέπεται από μια συνεργατική αντί μιας 
καθοδηγητικής στάσης. 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να δίνουν στον ωφελούμενο την ευκαιρία να είναι και να 
νιώθει ισάξια κατά τη διαδικασία της στοχοθέτησης.    

 Κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 
αφήνουν τον ωφελούμενο να λαμβάνει, σε κάποιο επίπεδο, τον έλεγχο της 
συζήτησης. 

 
Διαχείριση των ορίων της online θεραπευτικής σχέσης  
Μερικά στοιχεία της ΗΣ, όπως η άμεση επαφή σε ένα εκτός γραφείου περιβάλλον και 

εκτός ωρών εργασίας, μπορεί να εγείρει κάποιες πιθανές προκλήσεις, διότι ο ωφελούμενος 
μπορεί να υποθέσει ότι η σχέση με τον σύμβουλο είναι λιγότερο επαγγελματική. Μερικοί 
ωφελούμενοι μπορεί να στέλνουν μηνύματα ή να τηλεφωνούν στον σύμβουλο εκτός των 
ωρών γραφείου (απόγευμα ή βράδυ), και όχι εξαιτίας κάποιας επείγουσας κατάστασης. 
Αυτή η παρανόηση σχετικά με τη φύση της θεραπευτικής σχέσης μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να προκαλέσει βλάβη στον 
ωφελούμενο. Επομένως, οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τη 
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διαχείριση των ορίων της θεραπευτικής σχέσης στην ΗΣ (Bailey, Yager & Jenson, 2002; 
Childress, 2000; Kanani & Regehr, 2003; Karcher & Presser, 2018). 

 Στην ΗΣ, οι σύμβουλοι θα πρέπει να αποφεύγουν να ενθαρρύνουν την 
αδικαιολόγητη εξοικείωση και την ανάπτυξη υπερβολικής εξάρτησης. 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να συζητούν με τον ωφελούμενο τα 
όρια της σχέσης και της επικοινωνίας τους (κατάλληλες ώρες και περιεχόμενο). Η 
καθιέρωση ενός χρονικού πλαισίου για την αποστολή απαντήσεων μπορεί να 
αποτελέσει έναν χρήσιμο τρόπο για να διατηρηθούν τα όρια. 

 Ο τόνος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι πάντα επαγγελματικός. Οι επαγγελματίες 
θα πρέπει να αποφεύγουν την χρήση της καθημερινής γλώσσας και την αποστολή 
μηνυμάτων εκτός ωρών εργασίας. Ο ίδιος επαγγελματικός τόνος και γλώσσα που 
χρησιμοποιούνται στο γραφείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στην ΗΣ 
διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, ακατάλληλα αστεία, μη επαγγελματικά κοινωνικά ή 
προσωπικά σχόλια θα πρέπει να αποφεύγονται. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τον 
σύμβουλο να διατηρεί τον επαγγελματικό του ρόλο κατά την διάρκεια της 
συμβουλευτικής διαδικασίας. 

 Στην ηλεκτρονική γραπτή επικοινωνία,  τα γραπτά μηνύματα θα πρέπει να 
παραδίδονται μέσω μιας ασφαλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία θα 
συμμορφώνεται με το HIPPΑ. Επομένως, ο σύμβουλος δεν θα χρειάζεται να 
αποκαλύπτει τον προσωπικό του τηλεφωνικό αριθμό.   
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6. Επικοινωνία και δεξιότητες Συμβουλευτικής «εξ αποστάσεως»  
Η διαδικασία της συμβουλευτικής είναι μια δέσμευση μεταξύ του θεραπευόμενου και 

του συμβούλου. Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας που διεξάγει αυτή τη διαδικασία πρέπει 
να είναι ικανός και να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι 
η κατοχή δεξιοτήτων ΚΠΣ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο σύμβουλος είναι ικανός να 
παρέχει υπηρεσίες ΗΣ. Οι επαγγελματίες χρειάζονται εξειδικευμένη κατάρτιση για την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων για την ΗΣ, και θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνουν την 
ικανότητα τους να παρέχουν υπηρεσίες ΗΣ (Pelling, 2009).  

Στον τομέα αυτό, θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες δεξιότητες γραφής τόσο για 
συγχρονισμένα όσο και ασύγχρονα εργαλεία ΗΣ. Ακόμη, θα παρουσιάσουμε δεξιότητες 
διαχείρισης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου και κρίσεων. 

 
α. Δεξιότητες γραφής (επικοινωνία βάση κειμένου) για εργαλεία συγχρονισμένης 

και ασύγχρονης επικοινωνίας  
Δεξιότητες για Εργαλεία Συγχρονισμένης Επικοινωνίας  
Ορισμένες από τις συγκεκριμένες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύμβουλος κατά τη 

διεξαγωγή μιας ηλεκτρονικής συνεδρίας είναι οι παρακάτω (Mallen, Vogel, & Rochlen, 
2005): 

 Η συγχρονισμένη επικοινωνία απαιτεί μια συγκεκριμένη ικανότητα 
δακτυλογράφησης, έτσι ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να ανταποκριθεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα στον ωφελούμενο. 

 Ο σύμβουλος πρέπει να σκεφτεί την γνησιότητά του στον γραπτό λόγο. Ο σύμβουλος 
θα μπορούσε να προσπαθήσει να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του με τη χρήση 
των emoticons. Τα χαμόγελα και τα emoticons χρησιμοποιούνται από τον σύμβουλο 
και τον ωφελούμενο για να δείξουν ένα συγκεκριμένο συναίσθημα ή ένα χαμόγελο. 

 Ο σύμβουλος θα πρέπει να αφήνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταξύ των 
απαντήσεων (καθυστέρηση), ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των απαντήσεων. 
Επίσης, αυτή η περίοδος καθυστέρησης δίνει στον ωφελούμενο την ευκαιρία να 
αναπτύσσει τις σκέψεις του, καθώς και να αντικατοπτρίζει σωστά τα συναισθήματα 
και τις εμπειρίες του γραπτώς. Ταυτόχρονα, ο σύμβουλος έχει την πολυτέλεια του 
χρόνου να εξετάζει μια κατάλληλη απάντηση ή να εξετάζει το νόημα των λέξεων του 
θεραπευόμενου. 

 Ο σύμβουλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ανοικτού τύπου ερωτήματα αντί για 
κλειστού τύπου, να αποκτά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ωφελούμενο 
και να συλλέγει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Επίσης, ο σύμβουλος θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί επαναδιατυπώσεις και άμεσες ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα 
του θεραπευόμενου για να φτάσει σε ένα βαθύτερο επίπεδο εξερεύνησης. 

 Αν ο ασθενής εμφανίσει ένα επίπεδο δυσφορίας, ο σύμβουλος θα μπορούσε να 
ομαλοποιήσει την εμπειρία του και να αποκαλύψει ο ίδιος την δυσκολία που 
εμφανίζει εκ φύσεως η ηλεκτρονική συνεδρία. 

 Ο σύμβουλος μπορεί να χρειάζεται να είναι πιο σαφής στην επικοινωνία με βάση το 
κείμενο και θα μπορούσε να πληκτρολογεί ορισμένα συναισθήματα ή αντιδράσεις 
που διαφορετικά θα μπορούσαν να υποδεικνύονται με μη λεκτικές υποδείξεις. 

 Οι σύμβουλοι που εκτελούν συνεδρίες στο διαδίκτυο μέσω γραπτής επικοινωνίας, θα 
πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση ειδικών συμβόλων και ορισμένων 
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συντομογραφιών τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε επικοινωνία μέσω κειμένου. 
Ωστόσο, όταν υπάρχει αμφιβολία, ο σύμβουλος θα πρέπει να διευκρινίζει τυχόν 
σχόλια ή μηνύματα που δεν μπορούν να κατανοηθούν. 

 Σε περιβάλλον γραπτής επικοινωνίας, τα συναισθήματα και η ενσυναίσθηση θα 
πρέπει να είναι πιο σαφή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δίνεται έμφαση στα 
σχόλια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κεφαλαίων και σημείων στίξης. Για 
παράδειγμα, η χρήση ενός θαυμαστικού θα μπορούσε να τονίζει μια συγκεκριμένη 
φράση. Επίσης, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, ο σύμβουλος θα μπορούσε 
να προσθέτει έμφαση και να οδηγεί τον πελάτη να επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο 
μέρος της συνομιλίας. 

 Οι σύμβουλοι που εργάζονται online θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνική της 
καταγραφής των συναισθημάτων σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, για να μετρούν 
το επίπεδο συναισθημάτων των ωφελούμενων και να κατανοούν καλύτερα το 
πλαίσιο αναφοράς τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.  

 
Δεξιότητες για Εργαλεία Ασύγχρονης Επικοινωνίας  

 Συναισθηματικό Bracketing: Αυτή η ικανότητα χρησιμοποιείται από τον σύμβουλο 
και μπορεί να διδαχθεί στους θεραπευόμενους. Η συναισθηματική παρένθεση  
αναφέρεται στην τοποθέτηση του συναισθηματικού περιεχομένου σε αγκύλες κατά 
την γραπτή επικοινωνία. Αυτή η έκφραση συναισθημάτων δεν έχει άμεσο 
χαρακτήρα, αλλά μέσω εξάσκησης μπορεί να γίνει πιο έμφυτη. Αυτές οι 
συναισθηματικές εκφράσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας 
σχέσης μεταξύ του συμβούλου και του θεραπευόμενου και έτσι να ενισχύσουν την 
κατανόηση και τελικά την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας (Collie, Mitchell & 
Murphy, 2000, Pelling, 2009). 

 Περιγραφική αμεσότητα: Η περιγραφική αμεσότητα αναφέρεται στο 
δακτυλογραφημένο ισοδύναμο με κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας ή με την χρήση 
αμεσότητας στην συνεδρία με τον ωφελούμενο. Αυτά τα σχόλια χρησιμοποιούνται 
από τους συμβούλους για να εμβαθύνουν τη σχέση μεταξύ θεραπευόμενου και 
συμβούλου. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφική αμεσότητα χρησιμοποιείται για να 
υπογραμμίσει μια στιγμή συγκίνησης όταν μια απλή πληκτρολογημένη απάντηση δεν 
είναι αρκετή. Με αυτόν τον τρόπο οι σύμβουλοι μπορούν να επιδείξουν τη φροντίδα 
τους και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της σχέσης με τον ωφελούμενο. Οι 
σύμβουλοι πρέπει να ενθαρρύνουν τους θεραπευόμενους να χρησιμοποιούν αυτή 
την τεχνική όταν αισθάνονται ότι θα παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες (Collie et al., 
2000, Pelling, 2009). 

 
 

β. Αξιολόγηση και Δεξιότητες Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων (εστίαση σε 
Γραμμές Βοήθειας) 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο σύμβουλος θα πρέπει να 
αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί τις ανάγκες των ωφελούμενων, να εξηγεί την φύση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και να αναπτύσσει ένα σχέδιο για την χρήση των διαθέσιμων 
υπηρεσιών. Η αξιολόγηση αποτελεί μια δυναμική συνεχή διαδικασία η οποία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της 1) οι πληροφορίες σχετικά με τον ωφελούμενο και τις ανάγκες του 
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μπορεί να αλλάξουν ή να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής καθώς 
χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του θεραπευόμενου και του συμβούλου και 2) το γεγονός 
ότι το περιβάλλον και οι περιστάσεις του θεραπευόμενου είναι πιθανό να αλλάξουν 
(Northnode, 2008). 

 
Δεξιότητες αξιολόγησης κρίσεων 
Ο σύμβουλος που απαντά σε μια γραμμή βοήθειας πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση. Για να εκπληρώσει αυτό το 
καθήκον, ο σύμβουλος πρέπει να κατανοήσει πλήρως τη δυναμική της κρίσης. Στο πλαίσιο 
της ΕΒ, μια κρίση μετατοπίζει δραστικά την αίσθηση του θεραπευόμενου από μια 
πραγματικότητα διαχειρίσιμη, σε μη- διαχειρίσιμη. Υπάρχει μία αίσθηση ότι τα πράγματα 
είναι εκτός ελέγχου, και δεν φαίνεται καθαρά το πώς θα επανέλθει η αίσθηση της 
ισορροπίας. 

Πολλοί ωφελούμενοι καλούν μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας όταν βρίσκονται σε 
κατάσταση κρίσης. Τότε ο σύμβουλος θα πρέπει να επιδείξει συγκεκριμένες δεξιότητες 
παρέμβασης στην κρίση (Jaaber & Dasgupta, 2002; Northnode, 2008.): 

Η ικανότητα πλήρους και προσεκτικής ακρόασης: ο σύμβουλος ο οποίος 
ανταποκρίνεται στην τηλεφωνική γραμμή βοήθειας πρέπει να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί τον καλούντα με ενσυναίσθηση, σεβασμό και αποδοχή. 

Η ικανότητα της αξιολόγησης της κατάστασης: όταν ο σύμβουλος ακούει ενεργά τον 
καλούντα, είναι σε θέση να καταλάβει το επίπεδο του βαθμού κρίσης και ικανότητας του 
θεραπευόμενου. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο σύμβουλος θα πρέπει να υποβάλλει 
ερωτήσεις που βοηθούν τον πελάτη να διευκρινίσει την κατάσταση και τελικά να 
αποφασίσει τι δράση θα πρέπει να λάβει. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι ο 
ρόλος τους δεν είναι να πουν στον ωφελούμενο τι να κάνει. Αντιθέτως, πρέπει να ακούσουν 
την περιγραφή του θεραπευόμενου σχετικά με την κατάσταση κρίσης που βιώνει. Ο 
σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τον ωφελούμενο να επιτύχει ένα μέτρο ισορροπίας 
θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. 

Η ικανότητα υποστήριξης της δράσης: Οι δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω 
επιτρέπουν σε έναν «εξ αποστάσεως» σύμβουλο να στηρίζει μια γυναίκα που βρίσκεται σε 
κρίση προκειμένου να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις και να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης 
σύμφωνα με τις ανησυχίες της όσον αφορά την ασφάλεια της και εν τέλει να μπορεί να 
στηρίξει την επίλυση ή τη μετάβαση της κρίσης. 

 
Δεξιότητες διαχείρισης 
 
1) Συμβουλευτική Ενδυνάμωσης (ΣΕ) 
Η βασική αρχή του μοντέλου ενδυνάμωσης είναι ότι ο ωφελούμενος είναι ο ειδικός για 

το τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του και να ανακάμψει 
από τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής ή/και σεξουαλικής βίας. Η Ενδυνάμωση είναι μια 
διαδικασία που υποστηρίζει την εσωτερική συνείδηση, τη δύναμη και την απαραίτητη 
ικανότητα του θεραπευόμενου να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να 
αντιμετωπίσει με θετικό και παραγωγικό τρόπο τη ζωή του. Η ΣΕ αποτελεί «μια κοινή 
μέθοδο στην οποία οι επιζώντες παίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους κάνοντας επιλογές. Η 
ΣΕ εξετάζει επιζώντες με αυτοπεποίθηση και έλεγχο προσφέροντας υποστήριξη, πόρους, 
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υπεράσπιση, ενημέρωση και εκπαίδευση. Ο στόχος της σχέσης βοήθειας είναι να εξισωθεί 
η δύναμη μεταξύ ενός επιζώντος και ενός συμβούλου και έτσι να καταστεί δυνατή η κοινή 
ανάπτυξη». 

Ορισμένες απαραίτητες δεξιότητες για την ΣΕ είναι οι ακόλουθες (Northnode, 2008): 

 Αντανάκλαση περιεχομένου 
Παραφράζοντας και αντανακλώντας στον ωφελούμενο το περιεχόμενο όσων ειπώθηκαν, 

ο σύμβουλος μπορεί να είναι σίγουρος ότι κατάλαβε σωστά τα γεγονότα. Αυτή η ικανότητα 
μπορεί να διευκολύνει την αυτογνωσία του θεραπευόμενου. Παρέχει την ευκαιρία στον 
ωφελούμενο να ακούσει προσεκτικά την έννοια αυτού που μόλις ειπώθηκε. 

 Αντανάκλαση συναισθημάτων  
Η χρήση αυτής της δεξιότητας βοηθά τον σύμβουλο να ελέγξει αν τα συναισθήματα που 

μοιράζεται ο ωφελούμενος (περιεχόμενο και τόνος) είναι συγχρονισμένα με την αυτο-
αντίληψη του. Η χρήση αυτής της δεξιότητας αποδεικνύει την προθυμία να δεχτεί τα 
συναισθήματα του θεραπευόμενου και, επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να 
αποβάλει αυτά τα συναισθήματα. 

 Αποσαφήνιση και αναγνώριση προβλημάτων  
Ο σύμβουλος θα πρέπει να ελέγχει ενεργά τον ωφελούμενο για να είναι σίγουρος ότι 

κατανοεί πλήρως τα γεγονότα που έχουν παρουσιαστεί και τα συναισθήματα που ίσως δεν 
αναφέρονται άμεσα. Για να επιτευχθεί αυτό, ο σύμβουλος θα πρέπει να ζητά περισσότερες 
πληροφορίες για να εντοπίζει τις κύριες ανησυχίες τις οποίες ο ωφελούμενος μοιράζεται 
είτε άμεσα είτε έμμεσα. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να διευκολύνει τις προσπάθειες του 
θεραπευόμενου να λύσει τα προβλήματά του και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία. Ο 
σύμβουλος θα μπορούσε να πραγματοποιεί μια απλή τεχνική, όπως μια συνεχή 
παράφραση σε όλη τη συνομιλία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, 
διασφαλίζεται με απλό τρόπο ποια είναι τα επείγοντα και συναφή σημεία που πρέπει να 
εξεταστούν. 

 Εκπαίδευση και ενημέρωση 
Αυτό το τμήμα της ΣΕ παρέχει την ευκαιρία στον σύμβουλο να εξηγεί και να διευκρινίζει 

στον ωφελούμενο τους μύθους που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή / σεξουαλική βία 
και τον τρόπο με τον οποίο άλλα άτομα τείνουν να βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία. Με 
τον τρόπο αυτό, ο ωφελούμενος μπορεί να δει από μια άλλη οπτική την εμπειρία του και να 
συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνος, καθώς αυτή η εμπειρία έχει μοιραστεί με άλλους 
που έχουν βρει τρόπους να αποκτήσουν ασφάλεια και αποκατάσταση για τον εαυτό τους 
και τα παιδιά τους. Αυτή η πτυχή της συμβουλευτικής ενδυνάμωσης περιλαμβάνει επίσης 
την παροχή κοινοτικών πόρων, δίνοντας στον ωφελούμενο επιλογές που σε άλλη στιγμή 
μπορεί να φαινόταν αδύνατες. 

 
 

Πρακτικές οδηγίες για επαγγελματίες σε τηλεφωνική συμβουλευτική με κακοποιημένες 
γυναίκες 

Ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τους συμβούλους που εργάζονται με κακοποιημένες 
γυναίκες στην τηλεφωνική συμβουλευτική είναι οι εξής (Οδηγός συμβουλευτικής για τη 
βία, 2014-2020): 

 Είναι πραγματικά σημαντικό να βεβαιώνετε σε μια γυναίκα επιζήσαντα βίας ότι η 
βία που βιώνει δεν είναι ποτέ υπαιτιότητά της. Μια κλασσική τακτική του θύτη 
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είναι να μετατοπίζει την ευθύνη από τον εαυτό του στον επιζώντα, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν εσωτερικεύσει πολλές ενοχές. Επίσης, ο 
σύμβουλος θα πρέπει να αναφέρει ότι η ενδοοικογενειακή βία αντιμετωπίζεται 
από 1 στις 4 γυναίκες. Αυτό θα βοηθήσει τη γυναίκα να συνειδητοποιήσει ότι δεν 
είναι δικό της λάθος, καθώς η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα 
που απαιτεί και κοινωνική αλλαγή. 

 Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνεδρίας, ο σύμβουλος θα πρέπει να ελέγχει 
τον τόνο της φωνής του, διατηρώντας τον ήρεμο και καθησυχαστικό. Ο 
ωφελούμενος πρέπει να αισθάνεται σίγουρος ότι ο σύμβουλος μπορεί να 
διαχειριστεί τα συναισθήματά του όσο έντονα και να είναι. 

 Οι ανοικτές ερωτήσεις, οι παραφράσεις, η αντανάκλαση, η περίληψη και η 
ανακεφαλαίωση θεωρούνται πολύ σημαντικές δεξιότητες και ενθαρρύνεται η 
εφαρμογή τους. 

 Ο σύμβουλος δεν θα πρέπει να διακόπτει την συλλογιστική σκέψη του 
θεραπευόμενου, αλλά να δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσει και να 
εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. 

 Ο σύμβουλος στο πλαίσιο της ενσυναίσθησης πρέπει να εκφράζει την κατανόησή 
του από την κατάσταση του θεραπευόμενου, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως 
«Αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο...» ή «Αυτό είναι πραγματικά λυπηρό...». 

 Η χρήση ελάχιστων ενθαρρυντικών ή η προφορική επιβεβαίωση μπορεί να είναι 
πραγματικά χρήσιμη. Για παράδειγμα, «μμμ...»,«ναι», «καταλαβαίνω», «συνέχισε» 
και άλλες φράσεις παρόμοιου περιεχομένου που αποσκοπούν να επιβεβαιώσουν 
την παρουσία του συμβούλου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συχνά. 

 Ο σύμβουλος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσει τη λέξη «γιατί» στις ερωτήσεις 
του, αλλά να αναδιατυπώσει τις ερωτήσεις όπως «τι σε κάνει να πεις ότι ...». 

 Σε περίπτωση αβεβαιότητας για ένα συγκεκριμένο τμήμα της επικοινωνίας, ο 
σύμβουλος θα πρέπει να αντιδρά ειλικρινά. «Δεν είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω τι 
εννοείς λέγοντας...». Επίσης, στην περίπτωση που η προφορά, η γλώσσα ή η 
ιδιοσυγκρασιακή ομιλία καθιστούν την επικοινωνία δύσκολη, ο σύμβουλος θα 
πρέπει να ζητά από τον ωφελούμενο να επαναλάβει ή να εξηγήσει τι εννοεί 
ακριβώς. «Θα σας πείραζε να επαναλάβετε αυτό που μόλις είπατε...». 

 Όταν ο ωφελούμενος επαναλαμβάνει συνεχώς κάποιες ιδέες, είναι απαραίτητο να 
διακόπτεται ο ωφελούμενος με βάση μια τεχνική. Ένας τρόπος για τον σύμβουλο 
να διακόπτει ή να βοηθά τη συγκέντρωση και την οριοθέτηση του θεραπευόμενου 
είναι να παραμένει σιωπηλός, αποφεύγοντας τις αντιδράσεις σε αυτό που λέγεται. 
Αργά ή γρήγορα ο ωφελούμενος θα σταματήσει, ζητώντας να συνεχιστεί η άμεση ή 
έμμεση ενίσχυση. Επίσης, η παράλληλη ομιλία με τον ωφελούμενο είναι ένας 
άλλος τρόπος διακοπής. Ο σύμβουλος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί φράσεις όπως 
«Συνειδητοποιώ ότι έχετε πολλά πράγματα να πείτε, αλλά αισθάνομαι ότι 
μπερδευόμαστε με τόσες πληροφορίες και θα ήθελα να επικεντρωθώ...». 

 Σε περίπτωση εξωτερικού θορύβου ο σύμβουλος θα πρέπει να ρωτάει γι’ αυτό. 
Μια ερώτηση κλειστού τύπου θα βοηθούσε τον ωφελούμενο να δώσει μια σαφή 
απάντηση: «Νομίζω ότι άκουσα την πόρτα να ανοίγει. Είστε εντάξει με αυτό, 
μπορούμε να συνεχίσουμε;». Εάν η απάντηση στο ερώτημα είναι «ΟΧΙ», κάθε 
οργανισμός που προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες για κακοποιημένες γυναίκες 
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πρέπει να εφαρμόζει μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίζει την 
ασφάλεια του θεραπευόμενου. Ομοίως, εάν ο θόρυβος προέρχεται από το 
περιβάλλον του συμβούλου, θα πρέπει να καθησυχάζει τον ωφελούμενο ότι η 
επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί: «Ίσως ακούτε έναν ήχο, μην ανησυχείτε όμως 
κανείς δεν ακούει τη συνομιλία μας. Έχετε την προσοχή μου». 

 Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος εκφράζει έντονα αρνητικά συναισθήματα, 
χρειάζεται ιδιαίτερο χειρισμό. Για παράδειγμα, εάν κλαίει, είναι καλύτερο να 
δίνεται η ευκαιρία να αφεθεί και να εκφραστεί συναισθηματικά, ενώ ο σύμβουλος 
προσφέρει επιβεβαίωση. 

 Κατά τη διάρκεια  παύσης της συζήτησης, ο σύμβουλος δεν πρέπει να διακόπτει τη 
σιωπή. Και τα δύο μέρη χρειάζονται χρόνο για να εξετάσουν τι έχει ειπωθεί. 

 Η διάκριση μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας αποτελεί πρόκληση για τον 
σύμβουλο και οποιαδήποτε αμφιβολία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειλικρίνεια. 
«Αισθάνομαι ότι δεν είσαι σαφής...». 

 
γ) Συμβουλευτική γυναικών με αναπηρίες. 
Οι σύμβουλοι που εργάζονται με γυναίκες με αναπηρία πρέπει να κατανοήσουν την 

εμπειρία και τη διαδικασία της αναπηρίας. Δυστυχώς, πολλά συμβουλευτικά και 
ψυχολογικά προγράμματα δεν προσφέρουν εκτεταμένη κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Σε 
μια προσπάθεια ενίσχυσης της κατανόησης και της αποτελεσματικότητας των συμβούλων 
κατά την συμβουλευτική σε γυναίκες με αναπηρίες, οι Stuntzner, Hartley και Ware (2014) 
παρέχουν σχετικές πληροφορίες, οι οποίες πιστεύεται ότι είναι επίσης χρήσιμες όταν οι 
σύμβουλοι εργάζονται με γυναίκες με αναπηρία στο πλαίσιο της συμβουλευτικής «εξ 
αποστάσεως». 

  
1) Χρησιμοποιώντας τη σωστή γλώσσα για να περιγράψετε το άτομο και την αναπηρία 

Οι ξεπερασμένες ή ανακριβείς λέξεις μπορούν να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν, 
ακόμη και άθελα, κακές και αρνητικές αντιλήψεις και συναισθήματα για τα άτομα με 
αναπηρίες. Τέτοιες λέξεις περιλαμβάνουν «άκυρες, ταλαιπωρημένες, προσβλημένες, 
θύματα, ανάπηρες, καθηλωμένες στο αναπηρικό καροτσάκι» (Titchkosky, 2001, σελ. 127). 
Επιπλέον, η γλώσσα και η επανειλημμένη χρήση των αρνητικών και αποδυναμωτικών 
λέξεων μπορούν να επηρεάσουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι βλέπουν τον 
εαυτό τους, ιδιαίτερα όταν αυτές οι εμπειρίες εσωτερικοποιούνται. Οι σύμβουλοι 
ενθαρρύνονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για την κατάλληλη ορολογία, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γλώσσας με «επίκεντρο το άτομο». Είναι πιθανό οι 
άνθρωποι που ζουν με αναπηρία να έχουν και άλλες προτιμήσεις και τρόπους για να 
προσδιορίσουν και να περιγράψουν τον εαυτό τους. Εάν οι σύμβουλοι δεν είναι σίγουροι 
για το πώς πρέπει να προχωρήσουν, θα πρέπει να ζητούν από το άτομο με αναπηρία την 
προσωπική του προτίμηση. 

 
 

2) Προσδιορισμός προσωπικών και κοινωνικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με αναπηρία 

Οι σύμβουλοι μπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση και τη γνώση επί των θεμάτων 
που σχετίζονται με τις ανάγκες των γυναικών με αναπηρίες που είναι θύματα βίας, 
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μαθαίνοντας για τις διάφορες μορφές προσωπικών (αυτό-επιβαλλόμενων) και κοινωνικών 
(επιβαλλόμενων από τρίτους) φραγμών που συχνά συναντούν: 

 Οι αυτό-επιβαλλόμενοι φραγμοί αναφέρονται σε εκείνους που βιώνουν τα άτομα με 
αναπηρίες, εν μέρει ως αποτέλεσμα των τρόπων που σκέπτονται ή συμπεριφέρονται. 
Για παράδειγμα, τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν ακούσει ότι δεν είναι ικανά για κάτι 
και να αρχίσουν να το πιστεύουν. Ως αποτέλεσμα, αισθάνονται αδύναμα, 
καταβάλλονται από αρνητικά συναισθήματα όπως η απάθεια, η αρνητική εικόνα του 
εαυτού τους ή η παραίτηση και τελικά θυματοποιούνται. 

 Οι φραγμοί που επιβάλλονται από τρίτους αναφέρονται σε εκείνους που 
δημιουργούνται ή τοποθετούνται σε άτομα με αναπηρίες από άλλους ανθρώπους, 
οργανισμούς, οντότητες ή την κοινωνία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: αρνητικά 
κοινωνικά εμπόδια, δυσκολία των εργοδοτών όσον αφορά στην πρόσληψη ατόμων 
με αναπηρίες και αδυναμία πρόσβασης σε δημόσια κτίρια λόγω μη προσβάσιμων 
αρχιτεκτονικών δομών. 
Ιδιαίτερη σημασία για τους συμβούλους είναι να συνεργάζονται με τους 

θεραπευόμενους τους ώστε (α) να εντοπίζουν ποια εμπόδια είναι τα πιο σημαντικά 
στην περίπτωσή τους, (β) να εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους τα εμπόδια που 
έχουν γίνει αντιληπτά ενοχλούν τη λειτουργία τους ή εμποδίζουν την πιο θετική 
αντιμετώπισή τους, (γ) να εξετάζουν ποια από αυτά μπορούν οι ίδιοι να τα αλλάξουν, 
και (δ) να καθορίζουν τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιούν για να τα 
αντιμετωπίζουν και να κινηθούν πέρα από αυτά. 

 
3) Γενικές συμβουλές για την εργασία με άτομα με αναπηρίες. 

Ορισμένες χρήσιμες συμβουλές προς τους συμβούλους περιλαμβάνουν: 

 να έχουν επίγνωση ότι οι εκφρασμένες αρνητικές εμπειρίες που σχετίζονται με 
την αναπηρία είναι πραγματικές, 

 να εξετάζουν τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν οι χαρακτηρισμοί στους 
θεραπευόμενους τους (Smart, 2009), 

 να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες ως ανθρώπους και όχι με βάση την 
αναπηρία τους, 

 να ευαισθητοποιούνται σχετικά με τις δικές τους συμπεριφορές και 
προκαταλήψεις που μπορεί να επηρεάσουν τη συμβουλευτική σχέση, 

 να γνωρίζουν με ποιον τρόπο τα άτομα με αναπηρία περιγράφουν τον εαυτό 
τους, 

 να σέβονται το γεγονός ότι το άτομο με αναπηρία γνωρίζει το δικό του σώμα και 
τις δικές του εμπειρίες, 

 να λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση και εποπτεία που απαιτείται για την 
αποτελεσματική συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρίες, 

 να δίνουν έμφαση στις ικανότητες και τα πλεονεκτήματα των ατόμων με 
αναπηρία και στην ενσωμάτωσή τους στη συμβουλευτική σχέση, 

 να αναγνωρίζουν ότι τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν ζουν τη ζωή τους 
«εστιάζοντας» στην αναπηρία και τους περιορισμούς της, 

 να προσδιορίζουν τα θέματα συμβουλευτικής που κάνουν τους ίδιους τους 
σύμβουλους να αισθάνονται άβολα (δηλ. Σεξουαλικότητα και αναπηρία), ώστε 
να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν, και 
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 να είναι πρόθυμοι να έχουν ανοιχτό μυαλό στις κοινές εμπειρίες μέσα στη 
συμβουλευτική σχέση. 

 
 



33 

                                                                                                               

7. Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής 
Η διαδικασία συμβουλευτικής έχει αρχή και τέλος. Είναι πολύ σημαντικό η 

συμβουλευτική εμπειρία του θεραπευόμενου να έχει θετικό αποτέλεσμα και κλείσιμο. Η 
συμβουλευτική αποτελεί τόσο διαπροσωπική σχέση όσο και διαπροσωπική διαδικασία 
ανάπτυξης, οπότε το τέλος είναι μια πρόκληση και ένα πολύπλευρο καθήκον που απαιτεί 
προσοχή και έμφαση όσον αφορά τους θεραπευτικούς στόχους και τη θεραπευτική σχέση. 
Σε αυτή τη φάση, τόσο ο σύμβουλος όσο και ο ωφελούμενος πρέπει να λάβουν υπόψη και 
να εξετάσουν τι συνέβη κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής και τι θα συμβεί στο εγγύς 
μέλλον όταν λήξει η θεραπεία. Το κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής είναι πολύ 
σημαντικό επειδή είναι γεμάτο με μοναδικό περιεχόμενο και έντονες συγκινήσεις και από 
τις δύο πλευρές (Nelson-Jones, 2008, Shaidon, Shafran & Rafaeli, 2018). 

 
Τύποι τερματισμού 
Προκαθορισμένος τερματισμός 
Σε αυτή τη μορφή τερματισμού, ο σύμβουλος και ο ωφελούμενος συμφώνησαν να 

εργαστούν για ένα συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών από την αρχή της διαδικασίας 
συμβουλευτικής. Ο αριθμός των συνεδριών μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του προκαθορισμένου τερματισμού είναι η χαμηλή 
πιθανότητα του συμβούλου και του θεραπευόμενου να αναπτύξουν μια πιο εξαρτημένη 
σχέση. Ωστόσο, αυτός ο τύπος τερματισμού μπορεί να καλύψει μόνο ένα ορισμένο επίπεδο 
ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος. Επιπλέον, η εκπαίδευση του 
θεραπευόμενου για τη βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων είναι περιορισμένη (Nelson-
Jones, 2008). 

 
Ανοικτός τερματισμός μετά την επίτευξη στόχων 
Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία συμβουλευτικής ολοκληρώνεται όταν και τα δύο 

μέρη συμφωνούν ότι ο ωφελούμενος έχει επιτύχει σε ικανοποιητικό επίπεδο τους βασικούς 
στόχους της θεραπείας. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη διαχείριση 
ορισμένων προβλημάτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τον 
ωφελούμενο να αντιμετωπίσει τις παρούσες και μελλοντικές δυσκολίες (Nelson-Jones, 
2008, Olivera, Challu, Gomez Penedo, & Roussos, 2017). 

 
Σταδιακός τερματισμός  
Σε αυτή τη μορφή τερματισμού η λήξη της συμβουλευτικής γίνεται σταδιακά. Για 

παράδειγμα, αντί για εβδομαδιαία συχνότητα, οι τελευταίες συνεδρίες διεξάγονται ανά 
δεκαπενθήμερο ή μία φορά το μήνα (Nelson-Jones, 2008). 

 
Τερματισμός με ενισχυτικές συνεδρίες 
Οι ενισχυτικές συνεδρίες (που συνήθως διεξάγονται μετά από μερικούς μήνες) δεν 

στοχεύουν στη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων. Ο κύριος σκοπός αυτών των συνεδριών είναι 
να αξιολογηθεί η πορεία του θεραπευόμενου όσον αφορά την παγίωση και κινητοποίηση 
των δεξιοτήτων του. Ένας άλλος σκοπός των συνεδριών είναι να υποστηρίξουν τον 
ωφελούμενο σε δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή νέων δεξιοτήτων 
στο κοινωνικό και προσωπικό του περιβάλλον (Nelson-Jones, 2008). 
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Προγραμματισμός επαφής μετά το τέλος των συνεδριών με στόχο την παρακολούθηση 

της πορείας της θεραπείας 
Οι σύμβουλοι μπορούν να προγραμματίσουν τηλεφωνήματα ή επαφές μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ακολουθήσουν την πορεία και την προσαρμογή του 
θεραπευόμενου εκτός της θεραπείας (Nelson-Jones, 2008). 

 
Πρόωρος τερματισμός (Παραίτηση) 
Αυτός ο τύπος τερματισμού αφορά την μονομερή διακοπή της θεραπείας από τον ίδιο 

τον ωφελούμενο, χωρίς να έχει εκπληρώσει τους στόχους ή τα καθήκοντα που προτάθηκαν 
στην αρχή της διαδικασίας συμβουλευτικής. Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος δεν έχει 
ολοκληρώσει μια πλήρη θεραπεία, καθώς αποφάσισε μονομερώς να σταματήσει τη 
διαδικασία συμβουλευτικής χωρίς να το συζητήσει με τον σύμβουλο. Επίσης, ο 
ωφελούμενος δεν έχει επιτύχει σημαντική ανακούφιση από τα αρχικά προβλήματα. Ο 
πρόωρος τερματισμός αποτελεί σημαντικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής, 
ανεξάρτητα από την εξειδίκευση των θεραπευτών και την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων. Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οι μεταβλητές που επηρεάζουν τον 
πρόωρο τερματισμό κατηγοριοποιούνται σε έξι ευρείες κατηγορίες: 1) χαρακτηριστικά του 
θεραπευόμενου, 2) παράγοντες και εμπόδια που καθιστούν την παραίτηση εφικτή, 3) 
παράγοντες που σχετίζονται με την ανάγκη, 4) περιβαλλοντικοί παράγοντες, 5) προοπτικές 
προβλημάτων ψυχικής υγείας, 6) αντιλήψεις και υποθέσεις σχετικά με την θεραπεία 
(Olivera, Challu, Gomex Penedo, & Roussos, 2017, Swift, Greenberg, Whipple & Kominiak, 
2012). 

 
Δεξιότητες σχετικά με τη φάση τερματισμού 

 Θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της αλλαγής προβληματικών καταστάσεων 
δεν πρέπει να μένουν για τις τελευταίες συνεδρίες. 

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμβουλευτικής, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν δηλώσεις που να δείχνουν τον πεπερασμένο χαρακτήρα της 
διαδικασίας. 

 Οι σύμβουλοι θα μπορούσαν να εισαγάγουν το θέμα τερματισμού χρησιμοποιώντας 
μία ή περισσότερες μεταβατικές δηλώσεις, οι οποίες υποδεικνύουν ότι η διαδικασία 
συμβουλευτικής πλησιάζει στο τέλος της. 

 Το πιο σημαντικό καθήκον κατά τον τερματισμό της συνεργασίας με τους 
θεραπευόμενους είναι η παγίωση όλων όσων έμαθαν, ώστε να μπορούν να 
βοηθήσουν τον εαυτό τους μετά τη θεραπεία. Μια μέθοδος για την επίτευξη του 
στόχου αυτού είναι η χρήση ενός συνοπτικού εργαλείου το οποίο περιλαμβάνει όλα 
τα βασικά σημεία της εκπαίδευσης για τη διαχείριση των προβληματικών 
καταστάσεων στο μέλλον. Και τα δύο μέρη πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να 
συζητήσουν πιθανές μελλοντικές δυσκολίες και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη 
διαχείρισή τους. 

 
Εμπλοκή σε συναισθήματα 
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Τα συναισθήματα του θεραπευόμενου σχετικά με τον τερματισμό χωρίζονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες: 1) τα συναισθήματα σχετικά με την απόδοσή τους χωρίς τον σύμβουλο 
και 2) τα συναισθήματα προς τους συμβούλους και τη διαδικασία συμβουλευτικής (Nelson-
Jones, 2008). 

 Μερικές φορές οι ωφελούμενοι βιώνουν συναισθήματα ασάφειας όσον αφορά την 
ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε δύσκολες καταστάσεις μετά τον τερματισμό 
της συμβουλευτικής. 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να διεξάγουν μια ανοικτή συζήτηση που θα περιλαμβάνει τα 
συναισθήματα του θεραπευόμενου για το μέλλον. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
συμφωνία για τους καταλληλότερους τρόπους διατήρησης των δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί. 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να παρέχουν στον ωφελούμενο την ευκαιρία να εκφράσει 
τα συναισθήματά του σχετικά με τη συμβουλευτική διαδικασία και τη φάση 
τερματισμού. 

 Οι σύμβουλοι θα μπορούσαν επίσης να εκφράζουν μερικά από τα συναισθήματά 
τους, ώστε ο τερματισμός να γίνεται σε πιο ανθρωπιστικό πλαίσιο. 

 
 
Μοντέλο τερματισμού θεραπείας 
Το μοντέλο που προτείνεται από τους Shaharabani Saidon, Shafran και Rafaeli (2018) 

ονομάζεται ΠΣΕΑ (CMRA) και διαιρείται σε τέσσερις άξονες: 1) Παγίωση (Consolidation), 2) 
Συντήρηση (Maintenance), 3) Επίλυση (Resolution), και 4) Αποδοχή (Acceptance). Σύμφωνα 
με αυτό το μοντέλο, η παγίωση των θεραπευτικών κερδών (Π), η συντήρηση τους (Σ), η 
επίλυση θεμάτων θεραπευτικής σχέσης (Ε) και η αποδοχή του αποχωρισμού (Α) είναι οι 
προκλήσεις του θεραπευόμενου και πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημεία εστίασης για το 
θεραπευτικό έργο από την οπτική γωνιά του συμβούλου. 

 
1. Παγίωση  

 Στο στάδιο της παγίωσης, ο ωφελούμενος πρέπει να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματά του κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής, επομένως αυτό το στάδιο 
περιστρέφεται γύρω από τους θεραπευτικούς στόχους και επικεντρώνεται στο 
παρελθόν. 

 Ο ωφελούμενος πρέπει να αξιολογήσει τι έχει μάθει, τι έχει αλλάξει και τι δεν 
έχει αλλάξει. Έτσι, ο ωφελούμενος και ο σύμβουλος θα πρέπει να διεξάγουν 
διάλογο για να συζητήσουν ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί και ποιοι όχι. 

 Ο σύμβουλος πρέπει να βοηθήσει τον ωφελούμενο να διαμορφώσει μια 
συνεκτική αφήγηση της εμπειρίας του στη διαδικασία συμβουλευτικής. Αυτό το 
καθήκον καθίσταται ευκολότερο όταν οι θεραπευτικοί στόχοι συζητούνται, 
ορίζονται και συμφωνούνται εκ των προτέρων ρητά. 

 Η αφήγηση που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη του θεραπευόμενου και στη διατήρηση 
των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής. 

 
2. Συντήρηση 
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 Αυτό το στάδιο επίσης περιστρέφεται γύρω από τους θεραπευτικούς στόχους, 
αλλά επικεντρώνεται στο μέλλον και τι θα συμβεί μετά το τέλος της 
συμβουλευτικής. Αυτή η πρόκληση χωρίζεται σε δύο μέρη: α) διατήρηση, η οποία 
βασικά σημαίνει αποτροπή υποτροπής και β) γενίκευση, η οποία περιλαμβάνει 
την προσπάθεια για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη μετά από τη θεραπεία με 
βάση όσα έχει μάθει στην συμβουλευτική. Και τα δύο μέρη αποσκοπούν στην 
αύξηση και ενίσχυση της αίσθησης ελπίδας και αυτό-αποτελεσματικότητας του 
θεραπευόμενου. Ο πραγματικός σκοπός είναι ο ωφελούμενος να βγει από τη 
διαδικασία συμβουλευτικής και να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
αντιμετωπίσει μελλοντικές προβληματικές καταστάσεις. Όπως σε κάθε 
ψυχολογική παρέμβαση, ο επαγγελματίας και ο ωφελούμενος πρέπει να 
σχεδιάσουν μαζί ένα σύνολο εργαλείων που έχουν ήδη διδαχθεί κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, σε περίπτωση που υπάρξει «επιστροφή» είτε σε ανεπιθύμητες 
σκέψεις - αισθήματα ή παλιές μη υγιής συνήθειες. 

 Οι σύμβουλοι πρέπει να διευκολύνουν τους θεραπευόμενους να εκφράζουν τις 
επιθυμίες, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τα σχέδιά τους, αλλά και να τους δίνουν 
την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ή τις ανασφάλειες τους για το 
μέλλον. Η εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος περιλαμβάνει τρεις θεραπευτικές 
ενέργειες: 
1) Εστίαση στα πλεονεκτήματα του θεραπευόμενου 
Η εστίαση στις δυνάμεις του θεραπευόμενου στο τέλος της συμβουλευτικής 
βοηθά να αποτυπώνονται αυτές οι δυνάμεις στη μνήμη τους. Έτσι, είναι σε θέση 
να κατανοήσουν και να ενισχύσουν τους εσωτερικούς τους πόρους. 
2) Στροφή προς τις ρεαλιστικές πτυχές του εξωτερικού κόσμου του 
θεραπευόμενου 
Ενδυναμώνοντας τους θεραπευόμενους να χειρίζονται καλά το οικείο και 
κοινωνικό περιβάλλον τους, οι σύμβουλοι και οι ωφελούμενοι έχουν την 
δυνατότητα να αναθεωρήσουν θέματα που είχαν ήδη αντιμετωπιστεί στη 
θεραπεία ή εκτός αυτής. Επίσης, οι ωφελούμενοι ενδέχεται να είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν τις πηγές υποστήριξης που υπάρχουν στο περιβάλλον τους. 
3) Προετοιμασία για μελλοντική χρήση θεραπευτικών εργαλείων 
Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προετοιμάζουν τους θεραπευόμενους να 
χρησιμοποιούν τα θεραπευτικά εργαλεία και τις δεξιότητες που έχουν μάθει κατά 
τη διαδικασία συμβουλευτικής. 

 
3. Επίλυση  

 Αυτή η πρόκληση αναφέρεται στη θεραπευτική σχέση κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας συμβουλευτικής, επομένως επικεντρώνεται στο παρελθόν. 

 Οι σύμβουλοι και οι ωφελούμενοι πραγματοποιούν συζήτηση σχετικά με τη 
σχέση τους, η οποία περιλαμβάνει ανασκοπήσεις γεγονότων, στιγμών και 
ζητημάτων που ήταν σημαντικά για τον ωφελούμενο. 

 Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αμφότερα τα μέρη πρέπει να 
μοιραστούν την εμπειρία τους, ενώ ακούνε ενεργά την εμπειρία του άλλου για τα 
ίδια γεγονότα. 
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 Η επίλυση δίνει την ευκαιρία στον σύμβουλο να παρακολουθεί τον χειρισμό των 
διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων του θεραπευόμενου. 
 

4. Αποδοχή του αποχωρισμού  

 Αυτή η πρόκληση αναφέρεται στη θεραπευτική σχέση αλλά επικεντρώνεται στο 
μέλλον. Σε αυτό το στάδιο, ο ωφελούμενος εσωτερικεύει ότι η διαδικασία 
συμβουλευτικής τελειώνει και μπορεί να προκύψουν πολύπλοκα συναισθήματα 
θλίψης, θυμού ή ευθύνης. Αυτά τα συναισθήματα δεν αφαιρούν τη σημασία της 
θεραπευτικής σχέσης και δεν υπονομεύουν τα αποτελέσματα της 
συμβουλευτικής, καθώς οι ωφελούμενοι μπορούν να αισθάνονται ταυτόχρονα 
ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση. 

 Συχνά, η αποκάλυψη των συναισθημάτων του ίδιου του συμβούλου όσον αφορά  
τον τερματισμό μπορεί να επιτρέψει στους θεραπευόμενους να συμμετάσχουν 
σε μια ανοιχτή συζήτηση για τα συναισθήματά τους. 

 Για να γίνει επιτυχής ο αποχωρισμός, οι σύμβουλοι πρέπει να πιστεύουν ότι η 
θεραπεία που προσέφεραν ήταν πολύτιμη. Επίσης, ο ωφελούμενος πρέπει να 
είναι βέβαιος ότι ο σύμβουλός του θα συνεχίσει να είναι σύμβουλος του ακόμα 
και μετά τη λήξη της θεραπείας. 

 Οι σύμβουλοι δεν πρέπει να εισάγουν νέα στοιχεία στη φάση τερματισμού. 
Ακόμη και όταν η συμβουλευτική θεωρείται ελλιπής, πρέπει να αντισταθούν στην 
επιθυμία να ολοκληρώσουν βιαστικά την θεραπεία. 
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8. Επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση της συμβουλευτικής  «εξ 
αποστάσεως» 

Η κατάρτιση ενός συμβούλου περιλαμβάνει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εποπτευόμενη 
πρακτική και πρακτική άσκηση για την επαφή με θεραπευόμενους σε περιβάλλον κατά 
πρόσωπο συμβουλευτικής. Ο σύμβουλος πρέπει να έχει ορισμένες δεξιότητες και αξίες 
ώστε η διαδικασία ΚΠΣ για να είναι αποτελεσματική. Το ίδιο είδος εκπαίδευσης απαιτείται 
για τους συμβούλους που προσφέρουν τις υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Ορισμένες από τις 
δεξιότητες στην ΗΣ είναι παρόμοιες με αυτές σε μια διαδικασία ΚΠΣ. Ωστόσο, η εκπαίδευση 
στη συμβουλευτική «εξ αποστάσεως» πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 
ειδικά θέματα που εμπλέκονται στην ΗΣ, σε συνδυασμό με στενή εποπτεία καθώς 
λαμβάνουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά όταν ο σύμβουλος «εξ 
αποστάσεως» συνεργάζεται με γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής / σεξουαλικής βίας, 
αυξάνεται η αναγκαιότητα και η σημασία της εξειδικευμένης εποπτείας (Mallen, Vogel, & 
Rochlen, 2005). 

 
Βασικά προβλήματα με την εποπτεία στην ΗΣ: 
Τα βασικά προβλήματα της εποπτείας στην ΗΣ είναι τα ακόλουθα (Karcher & Presser, 

2018, Mallen et al., 2005): 

 Το βασικό πρόβλημα με την εκπαίδευση και την επίβλεψη των συμβούλων «εξ 
αποστάσεως» είναι ο περιορισμένος αριθμός συμβούλων που εκπαιδεύονται να 
παρέχουν ποιοτική εποπτεία σε αυτόν τον τομέα. 

 Μπορεί να είναι δύσκολο για τον ασκούμενο σύμβουλο να βρει έναν επιβλέποντα 
εξειδικευμένο τόσο σε ΗΣ όσο και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα 
βίας ή κακοποίησης. 

 Θα ήταν καλύτερο για τον επιβλέποντα και τον εκπαιδευόμενο να είναι στην ίδια 
τοποθεσία. Η επίβλεψη ΗΣ γίνεται πιο περίπλοκη εάν ο επιβλέπων και ο 
εκπαιδευόμενος συναντηθούν στο διαδίκτυο. 

 Στην περίπτωση αυτή, θα είναι δύσκολο για τον επιβλέποντα να "διαβάσει" τον 
εκπαιδευόμενο και μπορεί να χάσει μη λεκτικά σημάδια νευρικότητας, άγχους ή 
απογοήτευσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης 
για τον εκπαιδευόμενο. Επίσης, θα ήταν δύσκολο για τον επιβλέποντα να ανιχνεύσει 
την αντίσταση του εκπαιδευόμενου. 

 Στην εποπτεία από απόσταση, όταν συμβαίνει μια κατάσταση κρίσης που απαιτεί 
άμεση διαβούλευση, ο επιβλέπων μπορεί να μην είναι διαθέσιμος. 

 Μπορεί να είναι δύσκολο για τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την 
απαιτούμενη κατάρτιση και επίβλεψη λόγω της έλλειψης έμφασης στην ΗΣ στα 
περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης. 

 Το πεδίο της ΗΣ εξελίσσεται συνεχώς, επομένως είναι δύσκολο για τους επόπτες και 
τους εκπαιδευόμενους να παραμείνουν ικανοί και ενημερωμένοι στη διαχείριση των 
υπηρεσιών ΗΣ. 

 
Συστάσεις για τους επόπτες: 
Ορισμένες βασικές συστάσεις για επαγγελματίες που παρέχουν εποπτεία στην ΗΣ είναι 

οι ακόλουθες (Karcher & Presser, 2018, Mallen et al., 2005): 
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 Οι υπεύθυνοι εποπτείας θα πρέπει να καταρτίζουν κατάλληλα τους 
εκπαιδευόμενους σύμβουλους ώστε να αξιολογούν με ακρίβεια τον ωφελούμενο 
αλλά και να παρέχουν ένα περιβάλλον φροντίδας και να δημιουργούν την 
θεραπευτική συμμαχία. 

 Οι παρεμβάσεις όπως οι λεκτικές ενθαρρύνσεις και οι μη λεκτικές χειρονομίες που 
δείχνουν υποστήριξη και κατανόηση λείπουν από την γραπτή επικοινωνία, οπότε οι 
σύμβουλοι «εξ αποστάσεως» πρέπει να εκπαιδεύονται για τον τρόπο αναπαραγωγής 
αυτών των αλληλεπιδράσεων σε περιβάλλον βασισμένο σε κείμενο. 

 Οι επόπτες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν 
εμπειρία σε διάφορες διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 
ασύγχρονο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων και 
βιντεο-διάσκεψη. 

 Οι υπεύθυνοι εποπτείας θα μπορούσαν να διαμορφώνουν νέες τεχνολογίες 
χρησιμοποιώντας τα συστήματα εποπτείας, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει τη 
δυνατότητα να εκφράζει άμεσα τυχόν ερωτήσεις ή αμφιβολίες. 

 Οι υπεύθυνοι εποπτείας της ΗΣ θα πρέπει να τηρούν τα ίδια πρότυπα με την 
εποπτεία στην ΚΠΣ. 

 Οι επόπτες θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε πλήρη αντίγραφα των 
διαδικτυακών συνεδριών. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν ορισμένα σημεία που 
μπορεί να μπερδεύουν τον εκπαιδευόμενο και να συζητούν τις παρεμβάσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν και τυχόν εναλλακτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε μια παρόμοια μελλοντική κατάσταση. 

 Οι επόπτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την αξιολόγηση και να 
καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους να συνεχίζουν να παρακολουθούν τη λειτουργία 
των ωφελούμενων. 

 Οι επόπτες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο να οργανώνει τόσο 
ηλεκτρονικές όσο και κατά πρόσωπο συνεδρίες, αν και τα δύο μέρη αισθάνονται 
άνετα. Έτσι, η άμεση επίβλεψη θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να διερευνήσει τις 
ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις. 

 Μέσω της διαδικασίας εποπτείας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εκπαιδεύεται 
σχετικά με τα μοναδικά ηθικά και νομικά ζητήματα της ΗΣ. 

 Επίσης, οι επόπτες θα πρέπει να έχουν πείρα στην σεξουαλική και ενδοοικογενειακή 
βία και να ενημερώνουν τον εκπαιδευόμενο για όλα τα συγκεκριμένα στάδια 
συμβουλευτικής με γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας ή κακοποίησης. 

 
Συστάσεις για εκπαιδευόμενους: 
Ορισμένες βασικές συστάσεις για τους εκπαιδευόμενους στην ΗΣ είναι οι ακόλουθες 

(Karcher & Presser, 2018, Mallen et al., 2005): 

 Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συζητούν με τον επόπτη τόσο τα 
θέματα του θεραπευόμενου όσο και τις δικές τους αντιδράσεις και αμφιβολίες για 
την εργασία με τον ωφελούμενο στο διαδίκτυο. 

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΗΣ, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να τηρούν 
επαγγελματικά αρχεία για κάθε συνεδρία που πραγματοποιούν, ώστε να μπορούν να 
εξεταστούν από τον επόπτη. Θα πρέπει είτε να εκτυπώνουν τα μηνύματα κειμένου 
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όταν είναι εφικτό, είτε να κάνουν μια λεπτομερή σύνοψη των διαδικτυακών 
συνεδριών. 

 Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τους θεραπευόμενους τους 
στις ηλεκτρονικές συνεδρίες, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη την σημασία της 
αξιολόγησης λόγω της έλλειψης λεκτικών και μη λεκτικών υποδείξεων. 

 Οι εκπαιδευόμενοι στην ΗΣ θα πρέπει επίσης να εξετάζουν τη σχετική βιβλιογραφία 
σχετικά με τις παρεμβάσεις στο διαδίκτυο και τα πρωτόκολλα και εγχειρίδια σχετικά 
με την ΕΒ. 

 Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν στο αρχείο του 
θεραπευόμενου λεπτομερή λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της ΗΣ. 

 Οι εκπαιδευόμενοι στην ΗΣ θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στην επιλογή 
ενός επόπτη, λόγω της πολυπλοκότητας και των δύο θεμάτων. 
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