
Βρείτε περισσότερες συμβουλές  
για συνομιλία στο ruok.org.au

Είναι

Ρωτήστε τους
σήμερα

εντάξει;
πραγματικά

Συμβουλές για να σας βοηθήσουν 
να τους μιλήσετε για το πώς πάνε 
στ΄αλήθεια

Μία συζήτηση μπορεί να αλλάξει μια ζωή.



Πώς συνομιλίες μπορούν 
να κάνουν τη διαφορά
Γνωρίζετε πώς οι άνθρωποι γύρω σας είναι στ΄αλήθεια;

Τα ανεβοκατεβάσματα της ζωής συμβαίνουν σε όλους μας.

Μείνετε λοιπόν, σε επαφή και κάντε την ερώτηση «είσαι εντάξει» μέρος της 
καθημερινότητάς σας. Με αυτόν τον τρόπο αν κάποιος που γνωρίζετε έχει 
κάποιο πρόβλημα μεγάλο, κάτι μικρό, ή ίσως τίποτα απολύτως -θα ξέρει ότι 
νοιάζεστε.

Σ΄αυτό τον οδηγό θα βρείτε συμβουλές για να σας βοηθήσουν να ρωτήσετε 
«έισαι εντάξει;» και να παρέχετε υποστήριξη στα άτομα γύρω σας κάθε 
ημέρα όλο το χρόνο. Διότι όταν πραγματικά ρωτάμε, «είσαι εντάξει;» και 
είμαστε προετοιμασμένοι να τους μιλήσουμε σχετικά με το πώς αισθάνονται 
και τι συμβαίνει στη ζωή τους μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που 
ίσως έχει κάποιο πρόβλημα να αισθανθεί ό, τι είναι συνδεδεμένος και έχει 
υποστήριξη, αρκετό καιρό προτού βρεθούν σε κρίση.

Είναι πραγματικά εντάξει; Ρωτήστε τους σήμερα.  
Μία συνομιλία μπορεί να αλλάξει μια ζωή.

Υπάρχει υποστήριξη διαθέσιμη
Αν η ζωή σας είναι σε κίνδυνο ή αν ανησυχείτε για την 
ασφάλεια τη δική σας ή κάποιου άλλου παρακαλούμε 
τηλεφωνήστε στο 000.
Αν βρίσκετε τη ζωή δύσκολη ή χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη, το να 
μιλήσετε με κάποιον που εμπιστεύεστε σχετικά με το πως αισθάνεστε μπορεί 
να βοηθήσει. 
Εσείς ή οι οικείοι σας μπορείτε να λάβετε υποστήριξη αν έρθετε σε επαφή 
με το γιατρό σας ή με μία από αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές κρίσης: 

Οικογένεια και φίλοι μπορούν επίσης να τηλεφωνήσουν σε αυτές τις 
υπηρεσίες για συμβουλή και βοήθεια σχετικά με το πως να υποστηρίξουν 
κάποιον που δυσκολεύεται στη ζωή. 

Δείτε τον κατάλογο των εθνικών γραμμών βοήθειας και 
υπηρεσιών στο ruok.org.au/findhelp

Lifeline (24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο) 
13 11 14 
lifeline.org.au

Γραμμή βοήθειας ενάντια 
στην αυτοκτονία  
(Suicide Call Back Service)  
(24 ώρες το εικοσιτετράωρο) 
1300 659 467 
suicidecallbackservice.org.au

Beyond Blue (24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο) 
1300 224 636 
beyondblue.org.au

Γραμμή βοήθειας παιδιών  
(24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 
για νεαρά άτομα 5-25 ετών)
1800 55 1800
kidshelpline.com.au

Γραμμή βοήθειας ανδρών 
(MensLine) (24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο)  
1300 78 99 78  
mensline.org.au  

1800RESPECT (24/7) 
1800 737 732 
1800respect.org.au 

QLife (3μμ - μεσάνυχτα)
Ανώνυμη, δωρεάν  
υποστήριξη για ΛΟΑΤΙ
1800 184 527
qlife.org.au

Γραμμή βοήθειας πένθους 
(Griefline) (6 πμ - μεσάνυχτα)
1300 845 745
griefline.org.au
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Ρωτήστε τους 
σήμεραεντάξει;

πραγματικά
Είναι εντάξει;

Ρωτήστε τους σήμερα
πραγματικά

Είναι εντάξει;



Πότε θα πρέπει να ρωτήσω,  
«είσαι εντάξει;»
Τα άτομα γύρω σας δε θα σας πούνε κάθε φορά αν κάτι τους προβληματίζει 
άρα είναι σημαντικό να κάνετε την ερώτηση «είσαι εντάξει;» μέρος της 
καθημερινότητάς σας στις σχέσεις σας με τους φίλους, την οικογένεια, 
τους συμπαίκτες και τους συναδέλφους. 

Όσο νωρίτερα παρέχετε την ευκαιρία σε κάποιον να μιλήσει για τον εαυτό του 
το συντομότερο θα μπορεί να βρει κατάλληλη υποστήριξη ή, αν χρειάζεται, 
να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια και θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα μαζί 
να σταματήσετε τα μικρά προβλήματα από το να γίνουν μεγάλα. 

Οι στιγμές που πρέπει να ρωτήσετε περιλαμβάνουν:
  Όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχέση τους ή χωρίζουν 

με το σύντροφό τους.

  Όταν αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους ή συνεχές άγχος. 

  Όταν αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία. 

  Όταν διανύουν μία περίοδο μεγάλης αλλαγής στη δουλειά, το σπίτι 
ή τη ζωή. 

  Όταν έχουν έρθει αντιμέτωποι με την απώλεια κάποιου ή κάτι για 
το οποίο νοιάζονται. 

  Όταν έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας.

Προσέξτε για τυχόν αλλαγές στο τι λένε 
ή πως εκφράζονται. Ίσως:

   Ακούγονται μπερδεμένοι ή παράλογοι  

   Δηλώνουν ότι δε μπορούν να ανταπεξέλθουν 
ή αισθάνονται εκτός ελέγχου 

   Είναι περισσότερο επικριτικοί στον εαυτό τους 
ή σε άλλους 

   Ακούγονται σα να είναι παγιδευμένοι ή ότι 
πονάνε 

   Εκφάζουν αισθήματα μοναξιάς ή ότι είναι 
βάρος σε άλλους.

Προσέξτε για τυχόν αλλαγές στον 
τρόπο συμπεριφοράς τους ή στο 
τι κάνουν. Ίσως να βιώνουν:

  Απώλεια κίνητρου ή ενέργειας 

 Ανικανότητα να χαλαρώσουν 

  Αλλαγές στον ύπνο, την εξάσκηση 
ή το φαγητό 

  Περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον 
στην στην εμφάνισή τους 

  Απώλεια ενδιαφέροντος για κάτι που 
συνήθιζαν να απολαμβάνουν.

Ίσως επίσης 
παρατηρήσετε  
αλλαγές στο τι  
λένε ή τι κάνουν

ΤΙ

ΛΕΝΕ;

ΤΙ

ΚΑΝΟΥΝ;
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themAre Ask today they OK?
reay

themAre Ask today they OK?
reay

Ρωτήστε τους 
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πραγματικά
Είναι εντάξει;



θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

Προετοιμασία για τη συζήτηση

Να είστε έτοιμος
   Βρίσκεστε σε καλή φάση;

     Είστε διατεθιμένος πραγματικά να ακούσετε;

   Έχετε όλο το χρόνο που χρειάζεστε;

Να είστε προετοιμασμένος
     Θυμηθείτε ότι δε θα έχετε όλες τις απαντήσεις 

(και αυτό είναι εντάξει).

   Μπορεί να είναι δύσκολο για ανθρώπους να 
μιλήσουν για τα προσωπικά τους προβλήματα και 
μπορεί να είναι συναισθηματικοί, ντροπιασμένοι 
ή αναστατωμένοι.

Διαλέξτε τη στιγμή
     Διαλέξατε ένα μέρος που παρέχει ιδιωτικότητα και 

όπου και οι δύο θα έιστε άνετοι να κουβεντιάσετε;

     Πότε είναι κατάλληλη στιγμή για εκείνους 
να κάνουν μια συζήτηση γεμάτη νόημα;

     Αν δεν έχουν χρόνο όταν τους πλησιάσετε την 
πρώτη φορά, κανονείστε για τη συζήτηση να λάβει 
χώρα μία άλλη φορά.

     Ίσως να είναι πιο άνετο για το άλλο άτομο να είναι 
δίπλα σας (π.χ. όταν περπατάτε μαζί ή κάθεστε στο 
αυτοκίνητο) παρά ο ένας απέναντι από τον άλλο.

Πώς να κάνετε τη στιγμή να είναι 
γεμάτη νόημα και να ρωτήσετε 
«είσαι εντάξει;»
Στιγμές γεμάτες νόημα όπου μιλά κανείς για τα ανεβοκατεβάσματα της ζωής 
είναι πιο πιθανό να συμβούν όταν κανείς περνάει χρόνο μαζί. Κάντε την 
ερώτηση «είσαι εντάξει;» μέρος της καθημερινότητάς σας: 

 Σε διαλείμματα από τη δουλειά ή τις σπουδές. 

 Όταν εξασκείστε μαζί. 

 Όταν έρχεστε σε επαφή ή κάνετε δραστηριότητες μαζί στο διαδίκτυο. 

 Όταν ξοδεύετε χρόνο μαζί κοινωνικά. 

 Όταν κάνετε μία δραστηριότητα παρέα. 

 Όταν μοιράζεστε ένα γεύμα. 

  Όταν ταξιδεύετε μαζί, ακόμη και για ένα σύντομο ταξίδι μπορεί να είναι 
καλή στιγμή για να μιλήσετε. 
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Ρωτήστε τους σήμερα
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Είναι εντάξει;



Δε με αφορά
Όλοι μας γνωρίζουμε την αξία της ιδιωτικής ζωής και σεβόμαστε αυτή των 
άλλων. Ίσως λέτε στον εαυτό σας ότι «δε σας αφορά» ή «δε θα μιλήσουν με 
μένα γι΄αυτό ούτως ή άλλως». Είναι κατανοητό να μην είστε σίγουρος ή λίγο 
ντροπιασμένος ωστόσο είναι καλύτερα να ξεκινήσετε μία συζήτηση από το 
να αγνοήσετε αυτό το αίσθημα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Το να έχει κανείς 
κάποιον που δείχνει ότι νοιάζεται μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά για κάποιον 
που αισθάνεται συγκλονισμένος ή στεναχωρημένος.

Θυμηθείτε ωστόσο, ότι ακόμα και όταν κάνετε το πρώτο βήμα, δεν υπάρχει 
εγγύηση ότι θα είναι έτοιμοι να μιλήσουν-θα ξέρουν ότι κάποιος νοιάζεται 
και την επόμενη φορά που θα τους ρωτήσετε ίσως είναι έτοιμοι.

Πώς να ρωτήσετε  
Είσαι εντάξει;

είπαν ότι τους έκανε 
να αισθανθούν ότι 
έχουν υποστήριξη 

και φροντίδα. 

ένιωσαν 
περισσότερο 

συνδεδεμένοι. 

ένιωσαν ότι 
τους βοήθησε 
να αισθανθούν 

καλύτερα για τον 
εαυτό τους και την 
κατάστασή τους. 

80% 75% 72%

Η έρευνα «είσαι εντάξει;»* έχει δείξει ότι συζητήσεις κάνουν διαφορά 
όταν κάποιος είναι συγκλονισμένος. Από αυτούς που πρόσφατα 
μίλησαν σε κάποιον σχετικά με το τι τους προβληματίζει:

Είναι καλύτερα 
να ρωτήσει κανείς 

από το να μη 
ρωτήσει.

 1. Ρωτήστε 
Είσαι εντάξει;

2. Ακούστε 3. Ενθαρρύνετε δράση

4. ΕλέγξτεΞεκινήστε μία  
συνομιλία 

χρησιμοποιώ-
ντας αυτά τα

4 βήματα

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα
όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

*KANTAR Είσαι εντάξει; Ημέρα Έρευνας 2021
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themAre Ask today they OK?
reay

themAre Ask today they OK?
reay

Ρωτήστε τους 
σήμερα

πραγματικά
Είναι εντάξει;



1.  Ρωτήστε Είσαι 
εντάξει;

   Διαλέξτε τη στιγμή. Ξεκινήστε τη συνομιλία 
σε χρόνο και τόπο όπου και οι δύο είστε 
άνετοι. 

     Αν δεν μπορούν να μιλήσουν όταν τους 
πλησιάσετε, κανονίστε μαζί τους μία 
καλύτερη ώρα. 

     Να είστε φιλικοί και χαλαρωμένοι όταν τους 
πλησιάσετε. Σκεφτείτε πως μπορείτε να 
ξεκινήσετε μια συζήτηση με φυσικό τρόπο. 

     Αν δεν θέλουν να μιλήσουν πληροφορείστε 
τους ότι θα είστε πάντοτε έτοιμος γι΄αυτούς 
όταν εκείνοι είναι έτοιμοι ή ρωτήστε τους αν 
υπάρχει κάποιος άλλος με τον οποίο θα ήταν 
πιο άνετοι να κουβεντιάσουν.

 Πείτε τους ότι έχετε παρατηρήσει μια αλλαγή. Κάντε μία δήλωση:

Πώς είσαι λοιπόν,  
αυτές τις μέρες;

Δε σε έχω δει πολύ τελευταία, είναι όλα εντάξει;

Ήσουν λίγο 

κουρασμένος τελευταία,  

πώς πάς;

Τι γίνεται αν δεν θέλουν να μιλήσουν μαζί μου;
  Προσπαθήστε να μην το πάρετε προσωπικά αν δε θέλουν 

να μιλήσουν. Μπορεί να μην είναι έτοιμοι να μιλήσουν 
ή να χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικά νοιάζεστε.

  Σεβαστείτε την απόφασή τους να μη μιλήσουν. Μην τους πιέζετε 
ή μην τους ασκείτε κριτική ή μην προσπαθείτε να τους κάνετε να 
μιλήσουν.

  Εστιάστε σε κάτι για το οποίο νομίζετε ότι θα είναι άνετοι να 
συζητήσουν όπως, «Ξέρω ότι είχες προβλήματα με τον ύπνο 
και τη συγκέντρωση τελευταία. Μπορούμε να μιλήσουμε γι΄αυτό;

  Προτείνετε τους να μιλήσουν σε κάποιον που εμπιστεύονται, όπως 
ένα μέλος της οικογένειας ή φίλο. Θα μπορούσατε να πείτε, «Είμαι 
πάντα εδώ αν ποτέ θέλεις να κουβεντιάσεις μήπως όμως υπάρχει 
κάποιος άλλος με τον οποίο θα προτιμούσες να κουβεντιάσεις;»

  Ρωτήστε τους αν μπορείτε να ελέγξετε πως πάνε πάλι σύντομα.

  Θυμηθείτε, το να τους προσεγγίσετε ίσως τους ενθαρρύνει 
να σκεφτούν πως πάνε και να τους παροτρύνει να μιλήσουν.

θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;
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Κάντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να τους βοηθήσετε 
να εξηγήσουν τι συμβαίνει και πώς αισθάνονται:

Αισθάνεστε έτσι  
για αρκετό 
διάστημα; 

Φαίνεται ότι διανύεις μία 
δύσκολη φάση. Μπορείς να μου 

πεις τι συμβαίνει;

3.  Ενθαρρύνετε 
δράση

Εφόσον έχουν μιλήσει, ενθαρρύνετέ τους να 
αναζητήσουν υποστήριξη ή να κάνουν κάτι που 
ίσως ελαφρύνει το φορτίο. 

Δε χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις ή να είστε να θέση να προσφέρετε 
επαγγελματική συμβουλή υγείας, αλλά μπορείτε να τους βοηθήσετε να 
σκεφτούν τα επόμενα βήματα και το τι πρέπει να κάνουν για να διαχειριστούν 
την κατάστασή τους.
Ορισμένες καλές επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία με την 
οικογένεια, έναν αξιόπιστο φίλο, τον γιατρό τους ή άλλο κατάλληλο 
επαγγελματία υγείας.

Μπορείτε επίσης να υποδείξετε να σκεφτούν τι λειτούργησε για αυτούς ή βοήθησε 
στο παρελθόν όταν ένιωθαν έτσι ή αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις.

Πράγματα που τους βοηθούν να 
χαλαρώσουν ή τους δίνουν χαρά 
ίσως περιλαμβάνουν το να πάνε 
για περίπατο, να δουν μία ταινία 
ή να παίξουν σπορτ, και λοιπά.

Τι χρειάζεσαι 
 από μένα;  

Πώς μπορώ 
να βοηθήσω;

θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

2.  Ακούστε χωρίς 
να κρίνετε

   Προετοιμαστείτε να τους ακούσετε. 
Μην προσπαθήσετε να λύσετε τα 
προβλήματά τους κατευθείαν.

   Μην κρίνετε. 

   Μη βιαστείτε, ή μη διακόπτετε.  
Αφήστε τους χρόνο να μιλήσουν. 

   Ενθαρρύνετέ τους να εξηγήσουν. 

   Δείξτε τους ότι ακούσατε 
επαναλαμβάνοντας ό,τι ακούσατε και 
ρωτώντας τους αν έχετε καταλάβει σωστά.

θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν 
τουλάχιστον ένα πράγμα που θα 
μπορούσε να τους βοηθήσει να 
ελαφρύνουν το φορτίο:

Που λοιπόν από 

δω και πέρα;

Έχεις σκεφτεί να δεις το γιατρό σου;
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4.  Ελέγξτε
  Θυμηθείτε να ελέγξετε πάλι σύντομα για 

να δείτε πως τα πάει. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, ζητήστε τους να προτείνουν 
μια ώρα που είναι καλή γι΄αυτούς: 
«Σε πειράζει να περάσω πάλι σύντομα 
να δω πως πας;»

  Ρωτήστε τους πως αισθάνονται και αν 
έχουν βρει τρόπους για να διαχειριστούν 
καλύτερα την κατάστασή τους.

  Αν δεν έχουν κάνει τίποτα, ενθαρρύνετέ τους και θυμείστε τους ότι θα 
είστε πάντοτε διαθέσιμοι αν χρειάζονται να κουβεντιάσουν. Θυμηθείτε 
ότι προς το παρόν ίσως χρειάζονται κάποιον μονάχα να τους ακούσει. 

  Πρέπει να κατανοήσετε ότι μερικές φορές μπορεί να πάρει πολύ χρόνο 
προκειμένου κάποιος να είναι έτοιμος να δει έναν επαγγελματία τη 
υγείας. Προσπαθείστε να τους υπενθυμίσετε τα πλεονεκτήματα του να 
αναζητήσει κανείς επαγγελματική βοήθεια και προτείνετε διαφορετικές 
λύσεις.

   Αν είχαν μία άσχημη εμπειρία με μία γραμμή βοήθειας ή ένα γιατρό, 
ενθαρρύνετέ τους να συνεχίσουν να προσπαθούν. Θα μπορούσατε 
να ρωτήσετε, «Θα ήταν χρήσιμο να δοκιμάσουμε κάποια άλλα πράγματα 
να σε βοηθήσουν να το ξεπεράσεις;»

  Βάλτε μία υπενθύμιση στο ημερολόγιό σας να πάτε ή να τους πάρετε 
τηλέφωνο σε κάνα δυο εβδομάδες. Αν πραγματικά δυσκολεύεται, 
επικοινωνήστε μαζί του νωρίτερα. 

  Μείνετε σε επικοινωνία και συμπαρασταθείτε του. Το ειλικρινές 
ενδιαφέρον και ή έννοια σας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. 

θα΄θελα να βοηθήσω 

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

όλα καλά;

καλούτσικα

όλα καλά;

καλούτσικα

σε πειράζει να 
είμαι και εγώ;

Πώς να μείνετε σε επαφή και να τους υποστηρίξετε 
Διατηρείστε τη σχέση που έχετε μαζί τους. Ίσως ανυπομονούν 
να ξοδέψουν χρόνο μαζί σας. Θα μπορούσατε: 

  Να σχεδιάσετε να κουβεντιάζετε σε τακτά διαστήματα και 
να ξοδεύετε χρόνο με το άλλο άτομο.

  Ρωτήστε τους σε τι δραστηριότητες θα ήθελαν να συμμετέχουν 
και οργανώστε να τις κάνουν ή να τις κάνετε παρέα. 

  Κανονίστε να βρεθείτε με άλλα άτομα για να τους βοηθήσετε 
να έρθουν σε επαφή με άλλους. 

Πώς να διαχειριστείτε τις 
συναισθηματικές αντιδράσεις 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης
Μερικές φορές κατά τη διάρκεια μίας Είσαι εντάξει συζήτησης το άτομο 
ίσως αναστατωθεί.

Να μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να κάνετε τα πράγματα 
λίγο λιγότερο άβολα και να μειώσετε την πίεση: 

 Να είστε προετοιμασμένοι.

  Κατανοήστε ότι η αντίδρασή τους ίσως είναι αποτέλεσμα μιας σειράς 
καταστάσεων μερικές από τις οποίες ίσως να μη γνωρίζετε.

  Επιτρέψτε στο άτομο να εκφράσει πλήρως τα συναισθήματά τους 
(να ξεθυμάνει) και διαβεβαιώστε τους ότι ακούτε προσεκτικά το τι λένε.

  Διαχειριστείτε τα συναισθήματα πρώτα, μπορείτε να συζητήσετε τα 
προβλήματα με λογική εφόσον έχετε διαχειριστεί τα συναισθήματα.

  Το να είστε καλός ακροατής είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε για κάποιον όταν είναι αναστατωμένοι.

   Διαχειριστείτε τα δικά σας συναισθήματα μένοντας ήρεμος και δίχως 
να παίρνετε τα πράγματα προαωπικά.

Πώς τα πήγες μιλώντας στο  
γιατρό;
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Πώς να διαχειριστώ 
το θυμό;
Αν κάποιος εκφράζει θυμό σε απάντηση στην 
ερώτησή σας, μπορείτε να απαντήσετε ως εξής: 
«Βλέπω ότι αυτό σε έχει αναστατώσει. Γιατί δεν 
ξεκινάς από την αρχή να μου πεις όλα όσα 
χρειάζεται να ξέρω;» 

Αφήστε τους να αναγνωρίσουν όλους τους 
παράγοντες που πιστεύουν ότι συμβάλλουν 
στον θυμό τους. 

Ίσως τους ενθαρρύνετε προσθέτοντας 
«Καταλαβαίνω ότι (...) είναι ένα πρόβλημα. 
Τι άλλο σε απασχολεί;» 

Να είστε υπομονετικός και προετοιμασμένος 
να τους ακούσετε να μιλούν για όλα όσα 
συμβάλλουν στην απογοήτευσή τους.

Προκειμένου να διατηρήσετε τη συζήτηση στη 
σωστή κατεύθυνση και να τους διαβεβαιώσετε 
ότι ενδιαφέρεστε για το τι έχουν να πούνε, 
προσπαθήστε να εκφράσετε αυτά που σας 
είπαν. Θα μπορούσατε να πείτε, «Αυτό που 
πραγματικά σε αναστατώνει είναι (...) Έτσι δεν 
είναι;» 

Εάν αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί 
ή αντιμετωπιστεί άδικα είναι απίθανο να τους 
πείσετε ότι δεν είναι έτσι κατά τη διάρκεια αυτής 
της συζήτησης. Είναι πιο εποικοδομητικό να 
ακούσετε όλα όσα έχουν να πουν και να τους 
παρέχετε πληροφορίες και, αν είναι απαραίτητο 
να τους φέρετε σε επαφή με τις απαραίτητες 
υπηρεσίες όπου τα συγκεκριμένα παράπονά 
τους μπορούν να ακουστούν. 

Πώς να διαχειριστώ τη λύπη;
Είναι συχνά δύσκολο να διαχειριστεί κανείς λυπηρά 

ή τραγικά συμβάντα διότι αισθανόμαστε για το 
άτομο και νιώθουμε αβοήθητοι όταν δε μπορούμε 

να αφαιρέσουμε τη θλίψη ή τον πόνο τους.

Αν κάποιος αρχίσει να κλαίει, καθήστε 
ήσυχα και επιτρέψτε τους να κλάψουν. 

Το να χαμηλώσετε τα μάτια σας ίσως 
να τους κάνει να μην αισθάνονται 

τόσο άβολα. Θα μπορούσατε να 
προσθέσετε, «Θα μείνω εδώ 
μαζί σου και όταν είσαι έτοιμος 
μπορούμε να συνεχίσουμε να 
μιλάμε.» 

Αν προβλέπετε αυτή την 
αντίδραση, μπορεί να βοηθήσει 
να έχετε χαρτομάντηλα έτοιμα. 

Χρησιμοποιείστε πολλές 
φράσεις που δείχνουν 
εμπάθεια, όπως «φαίνεται 
να έχεις αρκετά πράγματα 
που συμβαίνουν όλα μαζί 

ταυτόχρονα» ή «καταλαβαίνω 
ότι αυτό πρέπει να είναι πολύ 

δύσκολο για σένα αυτή τη στιγμή.» 

Σιγουρευτείτε ότι είστε άνετος με 
τυχόν σιωπή κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης. Πρέπει να κατανοήσετε 
ότι η σιωπή τους δίνει την ευκαιρία να 

συνεχίσουν να μιλάνε και να λένε 
περισσότερα.

Ενθαρρύνετέ τους να αναζητήσουν κατάλληλη 
υποστήριξη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

το να μιλήσουν στην οικογένεια, φίλους 
ή επαγγελματίες της υγείας που 
εμπιστεύονται όπως ο γιατρός τους.

Πώς να 
διαχειρι-
στώ το 
άγχος;
Χρησιμοποείστε 
σύντομες προτάσεις 
με ξεκάθαρο νόημα 
δείχνοντας ταυτόχρονα 
ενδιαφέρον και 
φροντίδα.
Αν προβλέπετε μία 
αγχώδη απάντηση, 
χρησιμοποιείστε το 
χρόνο προετοιμασίας 
για να σκεφτείτε το 
σωστό χρόνο και τόπο 
για τη συζήτηση.
Μείνετε ήρεμος. Αυτό 
επιδεικνύεται με βαθιά, 
αργή αναπνοή, χαμηλό 
τόνο φωνής και 
ομοιόμορφο ρυθμό 
ομιλίας.
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Ανησυχείτε για την άμεση 
ασφάλειά τους;
Αν πιστεύετε ότι η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο 
καλέστε το 000 (μόνο για Αυστραλία). 
Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει σκέψεις αυτοκτονίας, μη διστάσετε να τους 
ρωτήσετε - το να ρωτήσετε την ερώτηση δεν οδηγεί σε αυτοκτονία. 

Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για κρίσεις είναι διαθέσιμες και για σας. 
Αν βρίσκετε τη συζήτηση δύσκολη, καλέστε τη γραμμή βοήθειας Lifeline 
στο 13 11 14 ή την υπηρεσία βοήθειας κατά της αυτοκτονίας Suicide Call 
Back Service στο 1300 659 467 που θα παρέχουν άμεση υποστήριξη και 
συμβουλή.

Πώς να ρωτήσω;
«Άτομα σε αυτή τη θέση ίσως σκέφτονται την αυτοκτονία. Έχεις σκεφτεί 
να αυτοκτονήσεις;» 

Αν απαντήσουν ναι, τα πιο σημαντικά πράγματα για σας να κάνετε είναι: 

1. Κρατήστε τους ασφαλείς - μην τους αφήνετε μόνους 
2. Εξασφαλείστε τους άμεση επαγγελματική βοήθεια. 
Προκειμένου να τους κρατήσετε ασφαλείς, αφαιρέστε τυχόν επικίνδυνα 
αντικείμενα από το χώρο τους ιδιαίτερα εάν έχουν αναφέρει σχέδιο 
αυτοκτονίας. 

Αν μοιραστούν μαζί σας τις λεπτομέρειες του σχεδίου τους, μη 
συμφωνήσετε να τις κρατήσετε κρυφές μαζί με τις σκέψεις αυτοκτονίας. 

Συνεχείστε να τους μιλάτε και να τους ακούτε. Να είστε θετικός σχετικά με 
το ρόλο που οι επαγγελματίες μπορούν να παίξουν στο να τους βοηθήσουν 
στις δύσκολες στιγμές. Μπορείτε να πείτε τα ακόλουθα: 

«Πιστεύω ότι είναι καιρός να έρθεις σε επαφή με κάποιον που μπορεί να σε 
υποστηρίξει. Μπορώ να σε βοηθήσω να βρεις το σωστό άτομο για να 
μιλήσεις.» 

«Δεν είσαι μόνος σου. Μπορούμε να βρούμε άκρη μαζί.»

«Ποιό είναι ένα άτομο που εμπιστεύεσαι; Θα ήθελα να τους πάρω τηλέφωνο 
ώστε να βοηθήσουμε μαζί.»

Το να λάβουν επαγγελματική 
φροντίδα μπορεί να ξεκινήσει με 
οποιοδήποτε από τα παρακάατω: 

  Τηλεφωνείστε μαζί στη γραμμή υποστήριξης 
κρίσης 

  Πάτε μαζί τους σε ένα Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών 

  Πάρτε τους κάπου που αισθάνονται 
ασφαλείς αλλά που δε θα είναι μόνοι τους. 
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Μία συνομιλία μπορεί να αλλάξει μια ζωή.


