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Εψυχικές και νευρολογικές παθήσεις. Αυτό Εψυχικές και νευρολογικές παθήσεις. Αυτό Εαντιστοιχεί στο 40% του πληθυσµού.(Ινστιτούτο Εαντιστοιχεί στο 40% του πληθυσµού.(Ινστιτούτο ΕΚλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, ΕΚλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, ΕΠανεπιστήµιο ∆ρέσδης, 2011). Αυτό σηµαίνει ΕΠανεπιστήµιο ∆ρέσδης, 2011). Αυτό σηµαίνει Επως σε ένα γραφείο ή σε µία εταιρεία που Επως σε ένα γραφείο ή σε µία εταιρεία που Εφιλοξενεί από 3 άτοµα και πάνω, ο νόµος των Εφιλοξενεί από 3 άτοµα και πάνω, ο νόµος των Ε
πιθανοτήτων υπαγορεύει πως τουλάχιστον ο ένας 
από αυτούς νοσεί είτε από διπολική διαταραχή, 
είτε από κατάθλιψη, είτε από κάποιου είδους 
φοβία, σωµατόµορφη ή αγχώδη διαταραχή, 
εθισµό, ψύχωση…η λίστα είναι ατελείωτη και 
δεν συµπεριλαµβάνει καν τις νευρώσεις και τους 
ήπιους ψυχαναγκασµούς από τα οποία όλοι λίγο 
πολύ υποφέρουµε.
Τα ποσοστά αυτά δε βρίσκονται στη διάθεσή 
µας για την Ελλάδα. Αξίζει όµως να αναρωτηθεί 
κανείς, σε µία χώρα χτυπηµένη βάναυσα από 
οικονοµική και κοινωνικοπολιτική κρίση, σε 
µία χώρα που η ψυχολογική στήριξη θεωρείται 
ακόµα ταµπού, σε µία χώρα όπου η συγκάλυψη 
είναι η κυριότερη δεξιότητά µας, σε µία χώρα 
που νιώθουµε ολοένα και περισσότερο πως 
αποφασίζουν άλλοι πριν από εµάς για εµάς…αυτά 
τα νούµερα, που φτάνουν;
Τα τελευταία χρόνια έχω κληθεί πολλές 
φορές να προσφέρω υπηρεσίες ανάπτυξης 
ανθρωπίνου δυναµικού σε δεκάδες εταιρείες 
της ελληνικής αγοράς. Σε αυτές, εκτός από 
την Οργανωτική Ανάπτυξη και το Executive 
Coaching, συµπεριλαµβάνεται και η Εταιρική 
Συµβουλευτική. Η Εταιρική Συµβουλευτική, είναι 
η προσφορά ψυχολογικής στήριξης σε ατοµικό 
και οµαδικό επίπεδο. Στη Μεγάλη Βρετανία 
(και σε διάστηµα δραστηριότητας περίπου 5 
ετών, ίδιο µε αυτό στην Ελλάδα), η υπηρεσία 
αυτή αντιπροσώπευε περίπου το 25% του 
κύκλου εργασιών µας. Στην Ελλάδα µετά βίας 
αγγίζει το 10% και αυτό ως επί το πλείστον ως 
ανταπόκριση σε ακραία γεγονότα και κρίσεις 
όπως ληστείες τραπεζών, καταστηµάτων, εργατικά 
ατυχήµατα κ.λπ. Επιπροσθέτως, 9 στις 10 από 
αυτές τις παρεµβάσεις ήταν οµαδικές, παρόλο 
που περιείχαν και ατοµικές συναντήσεις. Το 
πιο ενδιαφέρον όµως στοιχείο, είναι το πώς το 
ποσοστό αρχικών συναντήσεων όπου ζητείται 
παροχή υπηρεσίας Εταιρικής Συµβουλευτικής 
(έστω, βαφτισµένη ως «coaching»), είναι περίπου 
το ίδιο και στις δύο χώρες.
Τα παραπάνω στοιχεία, έστω και βάσει 
περιορισµένου δείγµατος, αποκαλύπτουν τη 
δυσκολία που αντιµετωπίζουµε στη χώρα 
µας να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµα τους. 
Έχοντας δουλέψει µε πολλές οµάδες εργασίας 
και διοικητικά συµβούλια, είµαι σε θέση να 
γνωρίζω τον όγκο και την ένταση των προσωπικών 
εµποδίων που αντιµετωπίζουν τα στελέχη, 
ειδικότερα τους τελευταίους 18 µήνες. Με 
δεδοµένη την αδυναµία αύξησης µισθού ή άλλων 
ακριβών παροχών (όπως αυτοκίνητα και κινητά 
που «χρυσώνουν το χάπι»), ο εργοδότης οφείλει 
πλέον να αφουγκραστεί πιο προσεκτικά τις ανάγκες 

των οµάδων του και να ανταποκριθεί καίρια και 
αποτελεσµατικά.  Και σε αυτή τη διαδικασία, 
µπορεί να βρει έναν πολύ καλό σύµµαχο στο 
πρόσωπο ενός κατηρτισµένου συµβούλου, 
ο οποίος πέρα από τα οφέλη που µπορεί να 
προσφέρει στους εργαζόµενους, αποτελεί και 
µία καλή επένδυση. Για του λόγου το αληθές, 
παραθέτουµε κάποια στοιχεία: Στη Μεγάλη 
Βρετανία το άµεσο κόστος των ψυχολογικών 
διαταραχών, ανέρχεται σε 77 δισεκατοµµύρια 
στερλίνες (Sainsbury Centre for Mental Health, 
2002-2003) και στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 
4% του ΑΕΠ (International Labour Organisation, 
2000). Κάντε µερικούς πρόχειρους υπολογισµούς 
για την Ελληνική Οικονοµία. Τώρα για την εταιρεία 
σας. Αν σας περισσεύει χρόνος, κάντε αυτούς 
τους υπολογισµούς για την οικογένειά σας και για 
τον εαυτό σας. Σηµειώστε επιπροσθέτως πως τα 
στοιχεία προέρχονται από τη εποχή των παχιών 
αγελάδων. Και κάντε τις σχετικές προσαυξήσεις.
Πώς, όµως, θα βρείτε τον κατάλληλο άνθρωπο 
για µία τόσο λεπτεπίλεπτη διαδικασία; Η αλήθεια 
είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, η αγορά 
των συµβούλων εντόπισε τις προκλήσεις των 
στελεχών και έστω και αν ακόµα δεν έχει επέλθει 
η ωρίµανση στη συγκεκριµένη αγορά, πολλοί 
άνθρωποι έσπευσαν να «ανέβουν στο βαγόνι» 
του λεγόµενου well-being για να βοηθήσουν τους 

γύρω τους και ενδεχοµένως και τον εαυτό τους, 
να ανακαλύψουν το νόηµα της ζωής. Ανάµεσα 
σε αυτούς, υπάρχουν αξιόλογοι επαγγελµατίες 
µε την κατάλληλη εκπαίδευση ως ψυχολόγοι˙ 
ψυχοθεραπευτές και υποδοµή σε θέµατα 
ανθρώπινης συµπεριφοράς και παθολογίας˙ 
σύµβουλοι οι οποίοι αυθαίρετα πρόσθεσαν 
ακόµα µία δεξιότητα στο βιογραφικό τους και µία 
ενδιάµεση κατηγορία που καλύφτηκε κάτω από 
την οµπρέλα κάποιας εκπαίδευσης «life coaching» 
(που υποθέτω είναι καλύτερο από το τίποτα της 
προηγούµενης κατηγορίας, εκτός αν ισχύει αυτό 
που λένε για την ηµιµάθεια). Η αλήθεια είναι 
πως πολλές φορές τα πράγµατα είναι απλά και 
αν το στέλεχος είναι σε γενικές γραµµές σταθερό 
και ευτυχισµένο, µπορεί να νιώσει καλύτερα 
πίνοντας ένα πράσινο τσάι, τρώγοντας περισσότερα 
φρούτα, συζητώντας το τι θέλει πραγµατικά να 
γίνει όταν µεγαλώσει και ακούγοντας πως πρέπει 
να ανακαλύψει τον «µοναδικό του εαυτό». Σε 
περιπτώσεις όµως λίγο πιο περίπλοκες, καλό είναι 
να καλούνται επαγγελµατίες µε εξειδίκευση στην 
ψυχική υγεία. Καµιά φορά το δάνειο της θετικής 
αναπλαισίωσης, της συγκάλυψης και της πλαστικής 
πραγµατικότητας έχει πολύ υψηλό επιτόκιο. 
Για εργοδότες, εργαζόµενους, συµβούλους 
και τα επιχειρηµατικά δρώµενα της χώρας µας 
γενικότερα. •
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