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«Τρέμω απ’τον Τρόμο!» - Προσεγγίζοντας το ανείπωτο τραύμα και 

ενδυναμώνοντας τον συμπονετικό εαυτό 
 

 

  

«Λένε πως οι λέξεις πεθαίνουν τη στιγμή που θα ειπωθούν. 

Εγώ λέω πως εκείνη τη μέρα γεννιούνται» 

Emily Dickinson 
 

 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η δουλειά μου με την Αλκυόνη, μία θεραπευόμενη 

με τραυματικά και ανείπωτα κομμάτια. Αναλύοντας μέσα από το πρίσμα της 

αφηγηματικής οπτικής της συνθέτης προσέγγισης SANE, και αξιοποιώντας την θεωρία 

του διαλογικού εαυτού, εντοπίζουμε τα περιοριστικά θέματα της Αλκυόνης και 

αναδεικνύουμε εναλλακτικές ενδυναμωτικές φωνές. Τα αφηγηματικά εργαλεία 

χρησιμοποιούνται ως μέσο για την διερεύνηση των εσωτερικών φωνών. Η εξέλιξη ενός 

επαναλαμβανόμενου ονείρου της Αλκυόνης και η καταγραφή κάποιων αποσμασμάτων 

απο την ποιητική της συλλογή λειτουργούν συμπληρωματικά ως φωνές που 

εμπλουτίζουν την αφήγηση. Ο τρόμος, κυρίαρχος "δυνάστης" στην ζωή της Αλκυόνης, 

μετατρέπεται σε συμπόνια και δυναμισμό, κάνοντας χώρο σε άλλες ιστορίες που 

περιμένουν να ειπωθούν. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: τραύμα, ανειπωτο, Διαλογικός εαυτός, όνειρα, αφηγηματικά εργαλεία 
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Πλαίσιο συνεργασίας και μέθοδος 

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια της εκπαίδευσης μου στο εμπλουτισμένο 

συστημικό μοντέλο SANE (System–Attachment–Narrative–Encephalon) από το 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία «Λόγω Ψυχής». 

Συνοπτικά, στην εν λόγω προσέγγιση η σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση 

εμπλουτίζεται με την θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, τις βασικές αρχές της 

αφηγηματικής ψυχολογίας και με σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών 

(Androutsopoulou, Kalarritis, Bafiti, 2014). Η σύνθεση αυτή προσφέρει σημαντικά 

εργαλεία για την θεμελίωση της θεραπευτικής σχέσης, την οργάνωση και 

νοηματοδότηση των εμπειριών του/της θεραπευόμενου/ης και την βαθύτερη κατανόηση 

των εσωτερικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της θεραπείας. 

Η εργασία αφορά την πορεία της συνεργασίας μου με την Αλκυόνη σε χρονικό διάστημα 

ενός έτους. Οι ατομικές συναντήσεις με την Αλκυόνη γίνονται μέχρι και σήμερα στο 

ιδιωτικό μου γραφείο ανά δύο εβδομάδες. Η περιγραφή της δουλειάς που έχουμε κάνει 

εστιάξει στον άξονα της αφηγηματικής οπτικής, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι 

οργανώνουν τις εμπειρίες τους μέσα απο ιστορίες που αφηγούνται στους άλλους αλλά 

και στον εαυτό τους. Μέσα απο την αφήγηση οι άνθρωποι προσπαθούν να 

νοηματοδοτήσουν την εμπειρία τους, ενώ, όταν η αφήγηση αυτή κολλάει, τότε πολλοί 

ζητούν βοήθεια απο ειδικούς. H θεραπεία λοιπόν ακολουθεί τους εξής στόχους 

(Androutsopoulou, 2011· Androutsopoulou, Kalarritis, Bafiti, 2014): 

1. Αναγνώριση των περιοριστικών θεμάτων και κυρίαρχων φωνών 

2. Πρόκληση των περιοριστικών θεμάτων και κυρίαρχων φωνών  

3. Aναθεώρηση των περιοριστικών θεμάτων και ενδυνάμωση αδύναμων κι 

αποσιωπημένων  φωνών. 

4. Ανακάλυψη πιο απελευθερωτικών θεμάτων και διατήρηση μιας αναστοχαστικής 

φωνής. 
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O θεραπευτής έχει στο νου του κάποια ερωτήματα που είναι να διερευνηθούν κατα τη 

διάρκεια της θεραπείας. Αυτά τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με την συνοχή των 

ιστοριών του/της θεραπευόμενου/ης, με τα θέματα που φωτίζονται περισσότερο ή 

λιγότερο στην αφήγηση, αλλά και τις εσωτερικευμένες φωνές του ίδιου του θεραπευτή 

που μπορεί να επηρεάσουν την συνδιαλλαγή με τον/την θεραπευόμενο/η. 

Για την διαφύλαξη της ανωνυμίας της Αλκυόνης έχει δοθεί άλλο όνομα και έχουν 

αλλοιωθεί κάποια δημογραφικά στοιχεία, που όμως δεν επηρεάζουν την εξέλιξη και 

κατανόηση της εργασίας. Οι ρήσεις που καταγράφονται στην αρχή κάθε ενότητας, 

συμπεριλαμβάνονται σε μία συλλογή απο ποιήματα και προσωπικές σκέψεις της 

Αλκυόνης που μοιράστηκε μαζί μου. 

«Μόλις πάω λιγάκι να αγγίξω ζωή...οπισθοχωρώ!» 

H θεραπευόμενη 

 Η Αλκυόνη είναι 38 ετών και εργάζεται σε ιδιωτικό κέντρο ως λογοθεραπεύτρια. Μένει 

μόνη της και δεν έχει κάποια ερωτική σχέση. Όταν ήρθε στο γραφείο την ταλαιπωρούσε 

πολύ ένα έντονο άγχος που την κατέκλυζε κάθε φορά που ήθελε να διεκδικήσει κάτι στο 

εργασιακό πλαίσιο ή να μιλήσει σε κοινωνικές ομάδες που συμμετείχε. Για εκείνη, ο 

φόβος ήταν κυρίαρχος  στις κοινωνικές και ερωτικές σχέσεις με αποτέλεσμα να 

αποσύρεται απο αυτές. Ένιωθε πολύ απογοητευμένη και σκεφτόταν ότι δεν μπορεί να 

ευχαριστηθεί τίποτα. 

Συζητώντας μαζί της για τον χώρο εργασίας της, μου είπε οτι αισθάνεται 

«στοχοθετημένη» απο τους συναδέλφους της, ενώ δυσκολεύεται πολύ να 

«συγκρουστεί» με τον εργοδότη. Ενώ έχει προετοιμάσει καλά αυτό που θα πει, αρχίζει 

να τρέμει και τελικά υποχωρεί. Διερευνώντας περισσότερο το νόημα αυτού του 

«τρέμουλου» μου είπε οτι είναι σα να βγαίνει μια γνώριμη φωνή που της λέει «μη μου 

τα πρήζεις θα σε σκοτώσω». Ανέφερε τον τρόμο ως κυρίαρχο κομμάτι στην ζωή της, 
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που την ωθεί να απομονώνεται και να ψάχνει εξηγήσεις μέσα απο τα βιβλία. Μιλούσε 

με αυστηρότητα και υποτίμηση τόσο για την ίδια, όσο και για τους συναδέλφους της 

που δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις με εκείνη. Κατηγορούσε τον εαυτό της ότι τα κάνει όλα 

λάθος, είναι υποχωρητική και συμβιβάζεται, γίνεται δραματική και ευθύνεται η ίδια που, 

ενώ έχει γνωρίσει τόσο κόσμο, τελικά δεν έχει συνδεθεί με κανέναν. 

Απο την πρώτη συνεδρία μιλήσαμε για τις κυρίαρχες φωνές που μπορεί να έχουν 

εσωτερικευτεί και την εμποδίζουν στην συναναστροφή της με τους ανθρώπους. Της 

ήταν πολύ καθαρή η φωνή του μπαμπά της ο οποίος πάνω στα νεύρα του απειλούσε να 

τους σκοτώσει και η επικριτικότητα της αδερφής της. Προς το τέλος της συνεδρίας μου 

είπε οτι πολλές φορές έχει σκεφτεί να αυτοκτονήσει γιατί φαίνεται να είναι η μόνη λύση. 

Είπαμε να ξαναδούμε τις κυρίαρχες φωνές και να αναζητήσουμε πιο συμπονετικές και 

ενδυναμωτικές φωνές.  

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών και κλινικής εμπειρίας 

 

«Η έλλειψη προγόνων και όχι απογόνων με λυπεί!»  

Ο πολλαπλός εαυτός 

Ο William James υποστήριζε πως o εαυτός περιέχει έναν διευρυμένο εαυτό που 

συμπεριλαμβάνει την οικογένεια, τους φίλους, τα περιουσιακά στοιχεία κα.  Οι Hazel 

Markus και Paul Nurious (1986) μιλούν για μια αποικία ή κοινότητα πιθανών εαυτών 

που προκαλούν ποικίλα και ενίοτε συγκρουόμενα συναισθήματα, τα οποία 

συνωστίζονται για να κατακτήσουν τον παρόντα εαυτό.  

Στη συστημική έρευνα, η ιδέα της πολλαπλότητας του εαυτού εισήχθη από τον Schwartz 

(1987), με το μοντέλo των «εσωτερικευμένων οικογενειακών συστημάτων» (Internal 

Family System), σύμφωνα με το οποίο οι εσωτερικές φωνές μας αντιπροσωπεύουν σε 

μεγάλο βαθμό τις φωνές μελών της οικογένειάς μας. Σε συμφωνία με το μοντέλο του 
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Schwartz, η Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού (Hermans, 2004a, 2004b, Hermans & 

Dimaggio, 2004) υποστηρίζει την πολυφωνικότητα του εαυτού, έναν εαυτό που 

περιλαμβάνει πολλά κομμάτια ή φωνές, άλλοτε σε διαφωνία και άλλοτε σε συμφωνία 

μεταξύ τους, τα οποία μοιάζουν με χαρακτήρες σε ένα θεατρικό έργο. Τα κομμάτια αυτά 

βρίσκονται σε αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ τους, όσο και με εξωτερικούς ομιλητές 

(Androutsopoulou, 2015). Κάθε χαρακτήρας έχει να πει τη δική του ιστορία, από τη δική 

του οπτική και αναζητά το δικό του χώρο και χρόνο για να βγει στο προσκήνιο και να 

εκφραστεί (Hermans, 1996).  

Ενσωματώνοντας την ιδέα της πολυφωνικότητας στην οικογενειακή θεραπεία, οι Penn 

και Frankfurt (1994) αξιοποίησαν τον γραπτό λόγο για την ανάδειξη των 

εσωτερικευμένων φωνών και την μετατροπή του εσωτερικού μονόλογου σε διάλογο. Η 

αφηγηματική αυτή πολλαπλότητα,  γίνεται αντιληπτή τόσο στο περιεχόμενο της 

αφήγησης, μέσα απο τις θεματικές που διατρέχουν τις ιστορίες των διαφορετικών 

φωνών, όσο και στην μορφή (αντιφάσεις, διαφορετικοί τόνοι φωνής και λεξιλόγιο) 

(Androutsopoulou, 2014· Stiles, Honos-Webb, &. Lani, 1999).  

«Αλλεργία στη Ζωή , Δυσανεξία στην Ύπαρξη» 

Τραύμα και χρόνιο μετατραυματικό στρες 

Αν και ο ορισμός του «τραύματος» φαίνεται να έχει υποκειμενικό χαρακτήρα 

(Βεντουράτου, 2009), υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που συνυφαίνουν αυτό που 

καθιστά μια εμπειρία τραυματική. Οι Fischer και Riedesser (1998) ορίζουν μια εμπειρία 

ως[MOU1] τραυματική με βάση τα εξής κριτήρια: το άτομο αισθάνεται αβοήθητο και 

ανίκανο να αμυνθεί σε ένα σοβαρό απειλητικό γεγονός από όπου δεν μπορεί να 

δραπετεύσει ούτε είναι σε θέση να επεξεργαστεί με τη βοήθεια προηγούμενων 

εμπειριών. Μιλώντας για το τραύμα κατά την παιδική ηλικία, η Vetere (2011) το ορίζει 

ως μια ασυνήθιστη εμπειρία ενός ισχυρού και επικίνδυνου ερεθίσματος που 

συνταράσσει την ικανότητα του παιδιού να ρυθμίζει τα συναισθήματά του. Για την 
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Johnstone (2011), η ευρεία χρήση του όρου «τραύμα» προσδίδει αφενός ψυχοκοινωνικό 

χαρακτήρα σε επώδυνα και καταστροφικά γεγονότα, μοιάζει όμως να αποκλείει άλλες 

πιο "κοινές" αλλά εξίσου επιζήμιες εμπειρίες, όπως πολύπλοκα και μακροχρόνια μοτίβα 

σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στην οικογένεια (πχ απορριπτικές, υπερεμπλεκόμενες 

κλπ σχέσεις). Τέλος, το τραύμα μπορεί να μεταφέρεται απο γενιά σε γενιά μέσω της 

συναισθηματικής πρόσδεσης που δημιουργούν οι γονείς με τα παιδιά τους (Liotti, 2004). 

Tο φαινόμενο αυτό, κατα το οποίο το παιδί ταυτίζεται με συγγενικά πρόσωπα 

προηγούμενων γενεών που έχουν υποστεί κακοποιήσεις, πολέμους κλπ ονομάζεται 

«Διαγενεακό τραύμα» (Transgenerational trauma). 

Ο τρόπος που τα άτομα νοηματοδοτούν τις τραυματικές εμπειρίες, αλλά και η έκφραση 

συμπτωμάτων μετατραυματικού συνδρόμου, εξαρτάται απο το πλαίσιο στο οποίο έχουν 

διαμορφώσει τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις 

(Katsounari, 2012). Άτομα που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα διαρκούς απειλής και 

φόβου, υιοθετούν μηχανισμούς επιβίωσης που τα θέτουν σε συνεχή κατάσταση 

υπερεγρήγορσης. Οι άμεσες αντιδράσεις στο τραύμα περιλαμβάνουν συμπτώματα 

υπερδιέγερσης (τρέμουλο, ταχυκαρδία, επιτάχυνση αναπνοής), αποφευκτική 

συμπεριφορά (δυσκολία επαφής και εμπιστοσύνης), διωκτικές αντιδράσεις και 

αποσύνδεση. Ακόμα, πολλές έρευνες έχουν επισημάνει την σύνδεση των τραυματικών 

εμπειριών με περιστατικά αυτοκτονικότητας και κατάθλιψης (Coulter, 2011· Ramsawh 

et al., 2014· Thompson, Kaslow, Lane, & Kingree, 2000).  

Σύμφωνα με την θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (Bowlby, 1988), τα περισσότερα 

παιδιά μαθαίνουν να καταλαβαίνουν, να ονοματίζουν και να ρυθμίζουν το συναίσθημά 

τους, σύμφωνα με το κοινωνικό και αναπτυξιακό πλαίσιο της οικογένειας. Η 

επαναλαμβανόμενη έκθεση σε φόβο και απειλή εμποδίζει την ικανότητα του παιδιού να 

ηρεμεί και να αυτο-ρυθμίζεται. Αντίθετα, το παιδί είναι φοβισμένο και μπερδεμένο, 

μένει σε συνεχή επαγρύπνηση και δυσκολεύεται να ρυθμίσει τις αντιδράσεις του στο 



 10 

στρες (Vetere, 2011). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μεγαλώνοντας σε 

καθεστώς τρόμου, το παιδί μαθαίνει να μην εμπιστεύεται και εσωτερικεύει αντίστοιχα 

μοτίβα σχέσεων στην ενήλικη ζωή που το καθιστούν ευάλωτο, αβοήθητο και ανάξιο για 

την φροντίδα των άλλων. Οι αντιδράσεις των άλλων, αντίστοιχα, ερμηνεύονται ως 

απόρριψη και αδιαφορία.  

Για τον Levine (2010), οι σωματικές αντιδράσεις όπως το «πάγωμα» απ’τον τρόμο, το 

τρέμουλο ή το μούδιασμα, όταν είναι χρόνιες, δημιουργούν στο άτομο μια αίσθηση 

απελπισίας και αδυναμίας να προχωρήσει στη ζωή. Στον πυρήνα αυτής της απώλειας 

ενέργειας βρίσκεται ένα βαθύ τραύμα. Οι σωματικές αντιδράσεις, επομένως, είναι η 

αφήγηση του σώματος για την εμπειρία, την οποία ο/η θεραπευτής/τρια καλείται να 

νοηματοδοτήσει και να προσεγγίσει σταδιακά. 

Αν το άτομο δεν επεξεργαστεί την εμπειρία του, η αίσθηση απειλής μονιμοποιείται και 

αναβιώνεται στις μετέπειτα ενήλικες σχέσεις. Έτσι, οι μετατραυματικές αντιδράσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν να ειδωθούν ως «υπερβολικές αντιδράσεις σε πιθανή 

απειλή», που όμως έχουν λειτουργήσει προστατευτικά για το άτομο στο παρελθόν 

(Katsounari, 2012, 2014). Στην περίπτωση των γυναικών ειδικότερα, η φεμινιστική 

επιστημολογία αναδεικνύει τον τρόπο που η ανισότητα εσωτερικεύεται απο το άτομο, η 

καταπίεση, δηλαδή, μετατρέπεται σε αίσθηση προσωπικής αποτυχίας, ανημποριάς και 

ανεπάρκειας (Johnstone & Boyle, 2018), ενώ τα μετατραυματικα συμπτώματα 

(αποσύνδεση, αυτοτραυματισμοί κα) λειτουργούν ως μηχανισμοί επιβίωσης απέναντι 

στα χρόνια αισθήματα ντροπής, τρόμου και θυμού (Herman, 2011). 

Η φωνή η «κομμένη» ένδειξη της δύναμης που έχει αφαιρεθεί... 

Δύναμη που θα επανακτηθεί μέσα απο την «κραυγή» του σώματος ολάκερου!  

Όσες δεν μιλούν, θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο... 

Ενάντια στην κουλτούρα της υποταγής,  

όπου η σιωπή έχει πάντα τον «πρώτο λόγο»! 

Το ανείπωτο στην αφήγηση και η χρήση αφηγηματικών εργαλείων 

Όπως είδαμε παραπάνω, η αφηγηματική επεξεργασία του τραύματος επηρεάζεται σε 

γνωστικό επίπεδο (αντίληψη του κόσμου ως απειλητικού), σε ψυχοφυσιολογικό 
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(αντιδράσεις fight or flight) και σε κοινωνικό (αποσύνδεση απο κοινωνικές ομάδες και 

σχέσεις που θα μπορούσαν να είναι επανορθωτικές) (Herman, 1995).  

Η εξιστόρηση των τραυματικών εμπειριών γίνεται συνήθως με συναισθηματικά έντονο, 

αντιφατικό και κατακερματισμένο λόγο που καθιστά δύσκολη την επεξεργασία της 

εμπειρίας (Herman, 1992). Πολλές φορές τα τραυματικά κομμάτια εαυτού λείπουν από 

το αφηγηματικό συνεχές στην ιστορία των ατόμων. Στην ψυχοθεραπεία αυτό είναι 

εμφανές είτε με την έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών για το γεγονός, είτε με την 

απουσία συναισθήματος ή αίσθησης ελέγχου, ακόμα και με την καθολική απουσία της 

εμπειρίας στις ιστορίες των θεραπευόμενων. Όταν μια εμπειρία είναι συνδεδεμένη με 

αισθήματα φόβου, ντροπής και ενοχής, μοιάζει να αποσιωπάται. Η Herman (1995) 

εισήγαγε την έννοια της «διαλεκτικής του τραύματος» αναφερόμενη στην τάση των 

ανθρώπων (θύμα, θύτης, κοινωνία) απο τη μία να εκφράσουν το τραύμα, και απο την 

άλλη την τάση άρνησης και αποσιώπησης. Αυτό έχει να κάνει τόσο με δυσκολία του 

ατόμου να εμπιστευτεί, όσο και με μια "ελπίδα" να μείνει το τραύμα στο παρελθόν. Στην 

πραγματικότητα όμως, τέτοιες ανείπωτες εμπειρίες μπορεί να δημιουργήσουν έντονη 

δυσφορία με ή χωρίς σωματοποιήσεις (Tankink & Richters, 2007).  

Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να βοηθήσει στην συμπλήρωση αυτής της αφήγησης, ώστε 

να γίνει μια συναισθηματικά εμπλουτισμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος στο οποίο 

ο/η θεραπευόμενος/η ανακτά τον έλεγχο της ζωής του/ης. Σε αυτή τη διεργασία είναι 

σημαντικό να δοθεί χώρος σε όλες τις φωνές, ακόμα και σε αυτές που έχουν 

αποσιωπηθεί από τις πιο κυρίαρχες (Androutsopoulou, 2015). Ο White (2000) 

χρησιμοποιεί τον όρο «απόν αλλά υπονοούμενο» (absent but implicit) αναφερόμενος 

στις ιστορίες που απουσιάζουν από τις αφηγήσεις των θεραπευόμενων και χρειάζεται 

να εξωτερικευθούν (Carey, Walther & Russell, 2009).  

Σε μία ποιοτική μελέτη των Rogers και συνεργατών (1999), οι «γλώσσες του 

ανείπωτου» διανεμήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: άρνηση, αναθεώρηση, συγκάλυψη 
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και σιωπή. Η χρήση των αφηγηματικών εργαλείων είναι πολύ βοηθητική για την 

διερεύνηση αυτών των ανείπωτων ιστοριών και περιοριστικών θεμάτων. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι περιγραφές εαυτού και 

οικογένειας στο παρόν (Kelly, 1955/1991), η συλλογή παιδικών αναμνήσεων (Adler, 

1931/1958) και η ανάπτυξη ενός αγαπημένου έργου από λογοτεχνία, θέατρο ή 

κινηματογράφο (Androutsopoulou, 2001a, 2001b ·McLeod, 1997). Οι περιγραφές αυτές 

προσφέρουν πλούσιο αυτοβιογραφικό υλικό με το οποίο ο/η θεραπευτής/τρια και ο/η 

θεραπευόμενος/η μπορούν να δουλέψουν συνεργατικά αναδεικνύοντας τα περιοριστικά 

θέματα και τις κυρίαρχες φωνές και χτίζοντας μια εσωτερική ασφάλεια για τον/ην 

θεραπευόμενο/η (Ανδρουτσοπούλου, 2013).  

«Ζητιάνα του καθρέφτη!» 

Εντοπισμός επικριτικών φωνών και  

ενθάρρυνση πιο συμπονετικής στάσης προς τον εαυτό 

Κατα κύριο λόγο οι εσωτερικευμένες φωνές έχουν το γονεϊκό στίγμα. Η κυρίαρχη φωνή 

συνδέεται με την επικριτική ή απαισιόξη φωνή ενός ή και των δύο γονιών που μοιάζει 

να συγκαλύπτει άλλες, πιο αδύναμες φωνές που θα μπορούσαν να εκφράσουν έναν 

αντίλογο σε αυτή. Όσο προχωράει η θεραπεία, οι θεραπευόμενοι μπορούν πιο έυκολα 

να διακρίνουν την ταυτότητα της φωνής που κυριαρχεί και να απαντήσουν στην 

ερώτηση «ποιος μιλάει τώρα;» (Ανδρουτσοπούλου, 2003). Παράλληλα, οι σιωπηλές 

φωνές έρχονται στο προσκήνιο ως «θετικές εξαιρέσεις» και «μοναδικές καταλήξεις» 

(Goncales & Ribeiro, 2012· White & Epston, 1990). Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η 

έκφραση και ενσωμάτωση όλων των φωνών, χωρίς να επικρατούν οι κυρίαρχες 

επικριτικές που να επιβάλλουν την σιωπή στις άλλες (Stiles, 1999). Όσο η αφήγηση 

εμπλουτίζεται με περισσότερες φωνές, τόσο ο περιοριστικός μονόλογος χάνει την 

δύναμή του (Penn & Frankfurt, 1994). Ο/η θεραπευόμενος/η πρέπει να είναι σε θέση να 

επιλέγει ποια φωνή θα ακουστεί με βάση την λειτουργικότητά της σε κάθε συνθήκη 

(Androutsopoulou, 2015· Penn & Frankfurt, 1994). Σε θεραπευόμενους με 
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κακοποιητικούς γονείς, η έννοια της πολλαπλότητας του εαυτού των γονιών μπορεί να 

είναι βοηθητική. Αυτό δεν σημαίνει προτροπή για συμφιλίωση με τα κακοποιητικά 

κομμάτια των γονιών, αλλά προτροπή για αναγνωρίση και σύνδεση με άλλα κομμάτια 

τους. 

Η Mead (2012), δουλεύοντας με ανθρώπους με εμπειρία τραύματος, τονίζει την 

σημαντικότητα της ύπαρξης ασφάλειας στο πλαίσιο υπεύθυνων σχέσεων εμπιστοσύνης. 

Η εμπιστοσύνη αυτή δημιουργείται όταν σταματάμε να κρίνουμε και να απορρίπτουμε 

τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν αποδεχόμαστε και συμπονούμε τον εαυτό μας, 

τότε νιώθουμε ασφαλείς και αυτή η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για να πάρουμε ρίσκα 

και να βρούμε εναλλακτικές απαντήσεις (Mead, 2012). Έτσι, με τη βοήθεια ενός 

συμπονετικού  θεραπευτή, ο/η θεραπευόμενος/η εσωτερικεύει μια συμπονετική φωνή 

που παίρνει θέση στον εσωτερικό διάλογο και είναι ταυτόχρονα (1) παρηγορητική (2) 

προτρέπει τον θεραπευόμενο να αναλάβει  ευθύνη του για τις πράξεις του, (3) τον βοηθά 

να ανατρέξει στις δυνατότητες του και (4) δεσμεύεται για μελλοντική εξέλιξη. 

Πρόκειται[MOU2][AK3][AK4] για μια υποστηρικτική, αλλά και ρεαλιστική φωνή που μπορεί 

να καθησυχάζει, να ηρεμεί, να ενθαρρύνει, να συμπονά και γενικά να φροντίζει τον 

εαυτό ως μια εσωτερικευμένη φωνή ενός ιδανικού γονιού (Stiles, 2002). 

 «Με φωνή τρεμάμενη, κομμένα χέρια και πόδια πορεύομαι» 

Τραύμα και όνειρα στην ψυχοθεραπεία 

Η προσπάθεια νοηματοδότησης του τραύματος γίνεται φανερή μέσα από το περιεχόμενο 

των ονείρων και την ονειρική αφήγηση (Androutsopoulou, 2011), ενώ ενδείξεις 

υπάρχουν και για την ικανότητα αυτοϊασης  του ψυχικού τραύματος μέσα από τα όνειρα 

(Cartwright, 2010).  Σύμφωνα με την πραγματιστική οπτική τα όνειρα αποτελούν 

συνέχεια της εγρήγορσης και το περιεχόμενο τους αφορά θέματα που μας απασχολούν 

στην καθημερινότητα (Ανδρουτσοπούλου, 2017·Domhoff, 1999). Στα στάδια του 
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ύπνου συνεχίζουμε τα σκεφτόμαστε: κάποιες γνωστιές λειτουργίες κλείνουν και μένουν 

κυρίως οι συναισθηματικές. Έχει βρεθεί ότι τα επαναλαμβανόμενα όνειρα σχετίζονται 

με δυσκολίες στην ζωή του ατόμου που δεν έχουν επιλυθεί προκαλώντας άγχος και 

συναισθηματική δυσφορία (Domhoff, 1993· Gauchat, Séguin, McSween-Cadieux, & 

Zadra, 2015). Ταυτόχρονα όμως, κάποια στοιχεία του ονείρου αλλάζουν με τον καιρό 

και σημάδια ίασης αποτελούν λ.χ. η επιλογή μιας πιο ανακουφιστικής έκβασης, η 

τοποθέτηση του εαυτού ως πρωταγωνιστή, η στόχευση της ιστορίας στο μέλλον 

(Cartwright, 2010). Ειδικότερα σε άτομα με μετατραυματικά στοιχεία, οι αλλαγές και 

οι εξελίξεις των ονείρων χρειάζεται να επισημαίνονται απο τον/την θεραπευτή/τρια 

προκειμένου να ενταχθούν οι επιδιορθωτικές ιστορίες στην αφήγηση.  

Ιστορικό και αξιολόγηση προβλημάτων, δυσκολιών, δυνατοτήτων 

«Τα όρια του χωριού χαραγμένα εντός μου» 

Οικογενειακό ιστορικό 

Η Αλκυόνη μεγάλωσε σε ένα χωριό της Σπάρτης, σε σπίτι οπού έμενε με τα δύο αδέρφια 

της, τους γονείς και τους πατρικούς παππούδες. Ο πατέρας της έπινε πολύ, ήταν 

αποσυρμένος και δεν την αγκάλιαζε ποτέ. Όταν είχε νεύρα απειλούσε οτι θα τους 

σκοτώσει. Για ένα μικρό παιδί όπως η Αλκυόνη, η απειλή αυτή ήταν ρεαλιστική 

δεδομένου οτι σε έναν καυγά με τον αδερφό του, ο πατέρας της Αλκυόνης είχε πάρει 

την καραμπίνα για να τον κυνηγήσει, και η μητέρα της τον κλείδωσε στο σπίτι για να 

τον σταματήσει. Όπως φαίνεται και στις αναμνήσεις της παρακάτω, η Αλκυόνη ένιωθε 

συνεχώς τρομαγμένη σαν να διαισθανόταν μια επικείμενη έκρηξη. Δεν ένιωθε ποτέ 

ασφαλής στο σπίτι, παρα μόνο όταν ερχόταν κάποιος επισκέπτης («έλεγα τώρα δεν 

μπορεί να κάνει κάτι τώρα που είναι κάποιος εδώ») ή μητρική γιαγιά της. 

Χαρακτηριστικό του φόβου της, είναι ένα όνειρο που βλέπει απο όταν ήταν μικρή, στο 

οποίο ο πατέρας της την κυνηγάει να την σκοτώσει. Από την άλλη δεν έχει περιγράψει 

κάποιο περιστατικό στο οποίο ο πατέρας της ήταν βίαιος προς εκείνη, τα αδέλφια της ή 

την μητέρα της. Αντίθετα, μερικές φορές ταυτίζεται με εκείνον ως προς την θλίψη, την 
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καταπίεση και την σιωπή, που σύμφωνα με την Αλκυόνη προκάλεσε τον θάνατό του 

(ανεύρισμα). Η μητέρα και η αδερφή της περιγράφονται ως πιο επικριτικές και 

αυταρχικές. Η μητέρα της πίεζε την Αλκυόνη να μοχθεί συνεχώς ώστε να είναι άριστη 

στα μαθήματά της και να μην την «εκθέτει». Δεν την επιβράβευε ποτέ, αντίθετα η 

κατάκτηση κάθε στόχου, σήμαινε την έναρξη ενός επόμενου ακόμα υψηλότερου. Η ίδια 

είχε κάνει δύο αποβολές στο παρελθόν, καθώς και στις δύο περιπτώσεις έκανε βαριές 

δουλειές του σπιτιού σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης. Η αδερφή της ήταν πιο 

αντιδραστική, συγκρουόταν συνεχώς με τη μητέρα και την γιαγιά και σχολίαζε την 

Αλκυόνη για την εμφάνιση και τις συνήθειές της. Για τον αδερφό της δεν έχει μιλήσει 

καθόλου σε σχέση με το παρελθόν, παρα μόνο στο παρόν οτι είναι πιο έντονος και 

«τραμπούκος».  

Στις αφηγήσεις της, οι πατρικοί παππούδες φαίνεται να ήταν αυστηροί και σκληροί τόσο 

με την μητέρα της Αλκυόνης, όσο και με την ίδια και την αδερφή της. Η Αλκυόνη είχε 

ακούσει οτι ο παππούς της είχε σκοτώσει έναν συγχωριανό του μετά απο λογομαχία. Ο 

μητρικός παππούς απο την άλλη ασκούσε βία στην γιαγιά της, που όπως λέει η Αλκυόνη 

ήταν η μόνη που αγαπούσε και ένιωθε ασφάλεια («χαιρόμουν κ ένιωθα ασφαλής όταν 

ερχόταν η γιαγιά, ήθελα να κοιμάμαι μαζί της το βράδυ»). Προσπαθώντας λοιπόν να 

επιβιώσει σε ένα βίαιο και σκληρό προς τις γυναίκες περιβάλλον, η Αλκυόνη 

ακολούθησε την εντολή της μητέρας της, να είναι "σιωπηλή" για να μην δημιουργεί 

προβλήματα. Μπήκε στον ρόλο του καλού παιδιού, παγώνοντας τα συναισθήματά της 

αφού αυτά δεν μπορούσαν να βρουν χώρο να εκφραστούν.   

«Απ΄τις ματαιώσεις ρημαγμένη,  

κάθε ματαίωση ένα μη κλείσιμο κύκλου» 

Αλλάζοντας σελίδα 

Όταν η Αλκυόνη πέρασε στο πανεπιστήμιο και έφυγε από το σπίτι, αποφάσισε 

συνειδητά να αφήσει πίσω το παρελθόν της. Ο τρόμος ωστόσο, την συνόδευε σαν 

φάντασμα απο το παρελθόν, δημιουργώντας την αίσθηση οτι ο κόσμος είναι απειλητικός 
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και επιθετικός προς την Αλκυόνη. Για πολλά χρόνια, μερικές φορές ακόμα και σήμερα, 

δεν άντεχε την αγκαλιά («πεταγόμουν!»). Ξεκινώντας να δουλεύει επέλεξε να μην θέτει 

κανένα όριο στα παιδιά ως αντίδραση στην αυστηρότητα που έχει βιώσει η ίδια. 

Οργανώθηκε σε αναρχικές και φεμινιστικές ομάδες, που της προσέφεραν μια 

απελευθερωτικη αίσθηση ταυτότητας. Κάθε φορά ωστόσο που συνδεόταν με τα μέλη 

στην εκάστοτε ομάδα, την κυρίευε φόβος και την ωθούσε σε απομάκρυνση, αφήνοντας 

την θυμωμένη και απογοητευμένη με τον εαυτό της. Με την ίδια ενοχή μίλησε και για 

μια ερωτική σχέση που είχε πριν μερικά χρόνια. Ο σύντροφος της ήταν οξύθυμος και 

κακοποιητικός. Η Αλκυόνη πάγωνε κάθε φορά που πήγαινε να μιλήσει, μέχρι που μια 

μέρα αποφάσισε να αυτοκτονήσει (πήγε σε μια λίμνη να πνιγεί). Εκείνη την περίοδο, 

στον επαναλαμβανόμενο εφιάλτη που έβλεπε, το πρόσωπο του πατέρα της είχε 

αντικατασταθεί με το πρόσωπο του συντρόφου της. Τελικά δεν αυτοκτόνησε, μάζεψε 

τα πράγματα της και πήγε να μείνει σε μια φίλη της. Κάθε δυσφορία που ένιωθε, 

διεργαζόταν με τους γνώριμους για την Αλκυόνη μηχανισμούς εκλογίκευσης και 

ακύρωσης του συναισθήματος.  Για ακόμα μία φορά, η θλίψη και ο θυμός της δεν 

εκφράστηκαν, αλλά αντιστράφηκαν προς την ίδια.  

 

Δυσκολίες 

Μία πρακτική δυσκολία ήταν το γεγονός οτι συναντιόμουν με την Αλκυόνη κάθε 2 

εβδομάδες. Δεδομένων των τραυματισμένων κομματιών της Αλκυόνης που την 

εμπόδιζαν να συνδεθεί και να εμπιστευτεί, οι αραιές συναντήσεις ίσως δυσχέραιναν την 

ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης. Ήδη, είχε ξανακάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν, 

απο την οποία είχε φύγει θυμωμένη και απογοητευμένη. Μια άλλη δυσκολία για την 

Αλκυόνη ήταν η έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου, που θα μπορούσε να εμπιστεύεται 

ουσιαστικά και να αξιοποιεί για την υποστήριξή της. Τέλος, ο υπέρμετρα νοητικός 

τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόταν την εμπειρία της, απέκοβε κάθε επαφή με το 

συναίσθημα. 
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Δυνατότητες 

Η Αλκυόνη είναι ευφυής και μορφωμένη, με αρκετά ανεπτυγμένη ψυχολογική σκέψη 

και έντονο κίνητρο να βοηθηθεί. Απο την αρχή είναι απόλυτα δεσμευμένη στην 

θεραπεία, συνεπής στις συναντήσεις μας και αφοσιωμένη στην διεργασία εσωτερικής 

διερεύνησης. Φάνηκε να με συμπαθεί απο νωρίς, όπως άλλωστε την συμπάθησα κι 

εγώ. Επίσης έχει πολύ δημιουργικά, φροντιστικά και δυναμικά κομμάτια που 

περίμεναν την σειρά τους για να εκφραστούν. 

 

«Με μια ιδέα Αυτοθανάτωσης στο πλάι βαδίζω...» 

Σκέψεις και σχεδιασμός 

Για όλη της την ενήλικη ζωή η Αλκυόνη προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί απο τις 

αυστηρές φωνές της οικογένειάς της και απο τον ρόλο του "θύματος".  Η εντολή της 

μητέρας της ήταν να μοχθεί συνεχώς και να μη δείχνει καμία αδυναμία, γιατί έτσι θα 

αποδείκνυε την αξία της. Η ευχαρίστηση δεν ήταν επιτρεπτή και καμία επιλογή δεν είχε 

γνώμονα την επιθυμία. Η αυστηρότητα με την οποία η Αλκυόνη αξιολογούσε τον εαυτό 

της, είχε εσωτερικευθεί τόσο από την φωνή της μητέρας της, όσο και απο την αδερφή 

της που μέχρι και σήμερα σχολιάζει αρνητικά την εξωτερική εμφάνιση και τις 

ικανότητες της Αλκυόνης («Πως είσαι έτσι; Είσαι χάλια», «Θα καταστρέψεις παιδάκια»). 

Ο πατέρας της φαίνεται να μετέφερε στην Αλκυόνη «διπλά μηνύματα» που μπορεί να 

την μπέρδευαν: η Αλκυόνη ταυτιζόταν με την καταπιεσμένη και αποσυρμένη πλευρά 

του πατέρα της, απο την άλλη όμως φοβόταν την έξαρση μιας πιο βίαιης και ισχυρής 

πλευράς του. Η απώλεια ελέγχου ήταν πυρηνικό κομμάτι της Αλκυόνης, αφενός απο 

την μοιρολατρική οπτική της μητέρας της («τα δεινά που παθαίνουμε για τα οποία δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα»), αφετέρου απο την συνεχή αίσθηση απειλής για κάποιο 

αιφνίδιο ξέσπασμα του πατέρα. Η αίσθηση αυτή παγιώθηκε στην ενήλικη ζωή της 

Αλκυόνης και σωματοποιήθηκε μέσω του βασικού συμπτώματος που την έφερε στην 

θεραπεία, του τρέμουλου. Κάθε φορά που πήγαινε να βγεί η δική της φωνή στο 
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προσκήνιο, ο φόβος την κυρίευε και η Αλκυόνη έχανε τον έλεγχο του σώματός της 

(τρέμουλο), με αποτέλεσμα να αποσύρεται και να κατηγορεί τον εαυτό της γι’αυτό. Οι 

επώδυνες εμπειρίες της Αλκυόνης που δεν είχαν νοηματοδοτηθεί εκφράζονταν μέσα 

απο ανεξέλεγκτες αρνητικές σκέψεις και εφιάλτες και της δημιουργούσαν μια χρόνια 

κατάσταση στρες. Απο την άλλη, η αποστροφή για το ευάλωτο που υπήρχε απο την 

οικογένειά της, την καθήλωνε σε μια συνεχή διεργασία ενοχοποίησης και αυτομομφής. 

Η μόνη διέξοδος για την Αλκυόνη ήταν να αποσύρεται, είτε με την αποκοπή κάθε 

επαφής με την οικογένεια της (για πολλά χρόνια δεν τους μιλούσε), είτε με την 

κοινωνική απομόνωση, ή και με τον αυτοκτονικό ιδεασμό.  

Στόχος της θεραπείας ήταν η Αλκυόνη να νοηματοδοτήσει την εμπειρία της και να έρθει 

σε επαφή με όλα τα συναισθήματα που ήταν για χρόνια "παγωμένα". Σημαντική 

προϋπόθεση ήταν η αίσθηση αποδοχής και ασφάλειας, αλλά και η αποδυνάμωση των 

κυρίαρχων επικριτικών φωνών, προκειμένου να βρουν χώρο και να εκφραστούν τα πιο 

σιωπηλά και ανείπωτα κομμάτια. Η ενίσχυση της φωνής της Αλκυόνης, με τρόπο που 

γίνεται πρωταγωνίστρια της ζωής της, θα λειτουργήσει επανορθωτικά ως προς την 

αίσθηση ενδυνάμωσης και ελέγχου. Εξίσου ουσιώδης είναι η διατήρηση μιας 

συμπονετικής στάσης προς τον εαυτό, τόσο μέσω της ανάδειξης των δικών της 

αδύναμων φωνών, αλλά και μέσω της εσωτερίκευσης της δικής μου φωνής. Τα 

παραπάνω στοιχεία αποτελούν μία ασφαλή βάση, ωστε να ανοιχτούν σταδιακά, άλλα 

πιο τραυματισμένα κομμάτια που έχουν αποσιωπηθεί. 

Πορεία της θεραπείας 

«Ποίηση είναι το χάιδεμα του τραύματος» 

Αφηγηματικά εργαλεία 

Στις αρχικές συνεδρίες έδωσα στην Αλκυόνη κάποιες αφηγηματικές "ασκήσεις" στις 

οποίες ζητούσα να μου περιγράψει τον εαυτό της (στο παρόν και πως τον φαντάζεται σε 

πέντε χρόνια), την οικογένειά της, τρεις αναμνήσεις απο την παιδική ηλικία και ένα έργο 
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(fiction) που της έχει κάνει εντύπωση (περίληψη, επιλογή τριών χαρακτήρων και 

περιγραφή της εξέλιξης της ιστορίας). Σε αυτά τα γραπτά (βλ. Παράρτημα), όπως και 

στα ποιήματα της Αλκυόνης, μπορεί κάποιος να διακρίνει τα κυρίαρχα θέματα στην ζωή 

της. Ειδικότερα η ποίηση και η φαντασία (fiction), για τον Fireman (2003) αποτελούν 

τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι νοηματοδοτούν και δίνουν μορφή στην εμπειρία τους. 

Πρόκειται για αφηγήσεις που δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσες, αλλά στοχεύουν στο να 

ειπωθούν αλήθειες (σελ. 126). 

 «Ορφανή απο γεννησιμιού μου  

κι από πριν ακόμη –  

Με σκοτωσε στη Γέννα»  

Περιγραφή εαυτού και οικογένειας 

Στην περιγραφή εαυτού (παρ. σελ.35). η Αλκυόνη εστιάζει στην «υπερβολική 

καλοσύνη» της, ως βασικό χαρακτηρικό που την καθιστά θύμα. Όπως θα δούμε και 

παρακάτω, η ταύτιση του «καλού» με το «θύμα» είναι κεντρική στις αφηγήσεις της. 

Ξεκινώντας την περιγραφή στο παρόν, η Αλκυόνη παρομοιάζει τον εαυτό της με την 

πρωταγωνίστρια του «Dogville», και στη συνέχεια με αυτή του «Δαμάζοντας τα 

κύματα». Και οι δύο πρωταγωνίστριες είναι καταπιεσμένες γυναίκες που κακοποιούνται 

σεξουαλικά, η πρώτη απο ενοχή και «υπερβολική αγάπη», και η δεύτερη ως αντάλλαγμα 

για να διατηρήσει το μυστικό της. Για την Αλκυόνη, βασικός υποκινητής είναι ο φόβος, 

απο τον οποίο θέλει να απελευθερωθεί ωστε να κατακτήσει μια πιο αυθεντική 

«καλοσύνη». Η διαρκής πάλη μεταξύ των αυταρχικών (και ενδεχομένως ανείπωτων 

τραυματισμένων) και των "ενδυναμωτικών" φωνών, συμπυκνώνεται στον επίλογο της 

περιγραφής, οπού η "συγγραφέας" νοιάζεται την Αλκυόνη (συμπονετική φωνή), αλλά η 

Αλκυόνη «δεν νιώθει το νοιάξιμο» (κυρίαρχη φωνή). Περιγράφοντας την οικογένειά της 

(παρ. σελ. 35), η Αλκυόνη δίνει κεντρικό ρόλο στην «δεσποτική γιαγιά», που όμως έχει 

«εξαιρετικές δεξιότητες». Ο πατρικός παππούς και ο πατέρας αναφέρονται ως 

«λιγομίλητοι» και μοναχικοί, όπως και η Αλκυόνη. Κυρίαρχα συναισθήματα είναι πάλι 

ο φόβος και η αίσθηση απειλής («κάτι κακό θα συμβεί»). Η μητρική γιαγιά, που είναι η 
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μόνη συμπονετική φωνή στην ιστορία της Αλκυόνης, δεν αναφέρεται. Η περιγραφή 

κλείνει με την "συγγραφέα" να αμφιβάλλει αν μπορεί να νοιαστεί αυτή την οικογένεια. 

 «Θα λεγε κανείς πως γράφοντας  

εξαγνίζω τα βιώματά μου»  

Αναμνήσεις 

Και στις τρείς αναμνήσεις που αφηγείται, η Αλκυόνη βρίσκεται στο σπίτι και έχει 

αρνητικό συναίσθημα (παρ. σελ. 36). Η πρώτη, αναφέρεται σε έναν βασανιστικό - για 

την Αλκυόνη - καυγά μεταξύ της γιαγιάς και της αδερφής της. Στις άλλες δύο, η 

Αλκυόνη διαισθάνεται έκρηξη του πατέρα της, ακόμα κι όταν αυτός κοιμάται βαρυά (2η 

ανάμνηση). Και στα τρία γεγονότα, η Αλκυόνη έχει παθητική στάση, αγωνιώντας και 

υπομένοντας την δυσφορία μέχρι να περάσει. Οι φοβισμένες φωνές είναι κυρίαρχες, 

ειδικότερα σε σχέση με τον πατέρα, χωρίς η Αλκυόνη να εκφράζει ανοιχτά ποιό είναι 

το ερέθισμα που την φοβίζει. 

 «Οι γυναίκες έχουν μυστικοποιηθεί,  

καθώς έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα.  

Σε αντικείμενο δίπλα (πάνω ή κάτω) απ’ τον άντρα χρήστη.»  

Fiction 

Για το fiction η Αλκυόνη επέλεξε μια ποιητική συλλογή που διάβαζε την περίοδο που 

έγραφε τις ασκήσεις (παρ. σελ. 37). Όπως λέει η ίδια, στη συλλογή αναδύεται «ένα νέο 

πρότυπο απελευθερωμένης γυναίκας δημιουργού», με κεντρική ιδέα: «το να αγαπά 

κανείς σημαίνει οτι κυριαρχείται». Τόσο στο fiction, όσο και στην περιγραφή εαυτού, η 

αγάπη είναι συνδεδεμένη με «εισβολή» και «κυριαρχία». Η συναισθηματική ακαμψία 

της γυναίκας αποτελεί προστατευτική άμυνα σε αυτή την εισβολή. Η Αλκυόνη 

διαπραγματεύεται τον ρόλο της ως γυναίκα – βασικό θέμα στην αφήγησή της – 

επιτρέποντας στις ενδυναμωτικές φωνές να απαντήσουν στα κυρίαρχα κομμάτια. 
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«Τόσες Στιγμές "Σκυμμένες"» 

Εντοπισμός επικριτικών και ενίσχυση συμπονετικών φωνών 

Η Αλκυόνη ξεκίνησε απογοητευμένη, καθώς είχε μια αίσθηση μονιμότητας σε σχέση 

με τις δυσκολίες της, σαν να τις αντιλαμβανόταν ως μέρος της προσωπικότητας της. 

Ήταν πολύ σημαντικό να δούμε οτι το πρόβλημα δεν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

προσωπικότητάς της, αλλά έρχεται και φεύγει, και να διερευνήσουμε τις συνθήκες στις 

οποίες εμφανίζεται. Στον παρακάτω διάλογο, δανείζομαι την τεχνική της 

"εξωτερίκευσης" των White και Epston (1990), καθώς προσπαθούμε να δούμε τις 

κυρίαρχες φωνές της Αλκυόνης και πως αυτές σωματοποιούνται. Σταδιακά, εντοπίζουμε 

τις φωνές που έχει εσωτερικεύσει από τους γονείς και την αδερφή της και κάνουμε χώρο 

για εναλλακτικές φωνές που είτε είναι αδύναμες, είτε εμφανίζονται ως «μοναδικές 

καταλήξεις» (Androutsopoulou, 2003, 2015).  

Σημείωση: Α: Αλκυόνη, Θ: θεραπεύτρια 

Α.: Είμαι συνεχώς τρομαγμένη. Μιλάω χαμηλόφωνα και νιώθω σαν κακομοίρα. Μόλις 

πάω να μιλήσω σε κάποιον, αρχίζω να τρέμω και γελοιοποιούμαι. 

Θ.: Οπότε λες πως κάθε φορά που πας να εκφραστείς, έρχεται ο Τρόμος και σε σταματά... 

Α.: Ναι, με κυριεύει ο Τρόμος και τα χάνω. 

Θ.: Αναρωτιέμαι αν είχε φωνή αυτός ο Τρόμος, τι θα ήθελε να σου πει.. Υπάρχει κάτι που 

θέλει απο σένα; 

Α.: Να μην μιλήσω 

Θ.: Οπότε είναι σαν να έρχεται και να σου λέει «Μη μιλάς!». Σου είναι γνώριμη αυτή η 

φράση; 

Α.: Γενικά ήταν ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσα. Ο πατέρας μου το έλεγε ξεκάθαρα. Αν 

κάναμε θόρυβο ή τον ενοχλούσε η τηλεόραση, φώναζε «Κάντε ησυχία, μη μου τα πρήζετε, 

μην σηκωθώ και...» 

Θ.: «Και..»; 
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Α.: «Μη σας σκοτώσω όλους εδω μέσα» 

Θ.: Ακούγεται πολύ τρομακτικό.  

Α.: Ναι, γι’αυτό ήμουν πάντα ένα ήσυχο και φοβισμένο παιδάκι. Και μεγαλώνοντας έμεινα 

έτσι. 

Θ.: Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που πας να μιλήσεις; Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν 

περιπτώσεις που δεν βίωνες κάποια συζήτηση με αυτόν τον Τρόμο... 

Α.: Οχι, κάθε φορά το ίδιο. Όταν μιλάω με κάποιον που μου αρέσει, τρέμω και νιώθω οτι 

με αξιολογεί και θα με κοροιδέψει. Σκέφτομαι «πως είσαι έτσι; Κοίτα πως κάνεις».  

Θ.: Σαν να υπάρχει ένας εσωτερικός κριτής, έτοιμος να σε αξιολογήσει.. 

Α.: Αλλά και στη δουλειά όταν πάω να διεκδικήσω κάτι και ξέρω οτι έχω δίκιο και το 

αφεντικό άδικο, πάλι, πάω να μιλήσω, εκείνος αρχίζει να γκρινιάζει και παγώνω. 

[...] 

Θ.: Αλλά στο παράδειγμα με τον εργοδότη σου, ακούγεται να υπάρχει μια φωνή που σου 

λέει οτι έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να απαντήσει στις απειλητικές και επικριτικές φωνές; 

Α.: Δεν ξέρω. Όταν αρχίζουν οι φωνές μοιάζει να χάνεται.. 

Θ.: Και πως μπορεί να νιώθει αυτή η φωνή που μένει πίσω; 

Α.: Θυμό. Νιώθω αδικημένη ενώ ξέρω οτι έχω δίκιο. 

           

__________________________________________________________________ 

Στον επόμενο διάλογο, η Αλκυόνη αναφέρει μία παιδική της ανάμνηση και έρχεται σε 

επαφή με το αδύναμο παιδί μέσα της, προκειμένου να το συμπονέσει και να το 

παρηγορήσει: 

Α.: Όταν ήμουν μικρή, αν κάποιος μου έλεγε κάτι καλό, η μάνα μου θα του έλεγε «μη της 

λες έτσι γιατί ζηλεύει η μεγάλη» (η αδερφή της). Θυμάμαι δηλαδή τον ξάδερφο μου να μου 

λέει μια φορά πόσο όμορφη είμαι και η μάνα μου του έλεγε να μη μου το λέει γιατί το 

ακούει η αδελφή μου και ζηλεύει..  

Θ.: Σκέφτεσαι κάτι σχετικά με αυτό;  
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Α.: Ε δεν ήταν ωραίο, ήμουν μικρό κοριτσάκι..  

Θ.: Πως μπορεί να ένιωθε αυτό το κοριτσάκι;  

Α.: Ε δεν ένιωθε καλά... Μάλλον θα στεναχωριόταν.. Σαν να μην δικαιούται να ακούσει 

κάτι καλό. Και αυτό για να προστατευτεί η αδερφή μου.  

Θ.: Θα μπορούσες να πεις κάτι σε αυτό το κοριτσάκι;  

Α.: Ε θα έλεγα να μην στεναχωριέται, δεν φταίει αυτό. Είναι άδικο.  

[...] 

Θ.: Εσύ πως νιώθεις όταν κάποιος σου λέει κάτι καλό για εσένα;  

Α.: Ε δεν το ακούω, νομίζω ότι με κοροϊδεύει. Συνήθως αισθάνομαι αμήχανα και 

μαζεύομαι.  

[...]  

Α.: Όταν κάποιος μου λέει ότι είμαι πολύ ευγενική και καλή θυμώνω.  

Θ.: Ενώ λοιπόν μπορεί να στο λένε καλοπροαίρετα και άτομα που σε συμπαθούν, εσύ λες 

ότι δεν το παίρνεις έτσι. Για σένα τι σημαίνει αυτό;  

Α.: Το νιώθω σαν κακομοιριά, σα να είμαι θύμα..  

Θ.: Θυμήθηκα αυτά που έχουμε πει σε σχέση με την ιστορία σου, τι μπορεί να σήμαινε 

στην οικογένεια σου να είναι κάποιος καλός... Σαν να ήταν αδυναμία..  

Α.: Η μάνα μου, και η (πατρική) γιαγιά μου περισσότερο, ήταν πολύ σκληρές. Δεν 

επιτρεπόταν η αδυναμία και νομίζω αυτό σήμαινε η καλοσύνη. 

__________________________________________________________________ 

Μέσα απο αρκετές παρόμοιες συζητήσεις, η Αλκυόνη συνέδεε τον τρόπο που σκέφτεται 

με την ιστορία της, και πως αυτό μπορεί να την εμπόδιζε να συσχετιστεί με ανθρώπους. 

Συνειδητοποίησε την ταύτιση που υπήρχε μεταξύ "καλοσύνης" και "θυματοποίησης", 

τόσο μέσα απο την αφήγηση της μητέρας της (ο καλός είναι αδύναμος), όσο και απο 

την ταύτιση της ίδιας της Αλκυόνης με την μητρική γιαγιά της, που ήταν η μόνη «καλή», 

αλλά κακοποιούνταν απο τον σύζυγό της. 
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 «Γλιστράω απ΄τις ρωγμές  

[...] είναι στις ρωγμές  

που η σκέψη αποκτά συνέχεια...»  

Το όνειρο της Αλκυόνης 

Απο πολύ μικρή η Αλκυόνη βλέπει ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο στο οποίο βρίσκεται 

σπίτι μαζί με τον πατέρα της κι εκείνος την κυνηγάει για να την σκοτώσει. Εκείνη είναι 

τρομοκρατημένη, προσπαθεί να ξεφύγει αλλά ο φόβος την παραλύει. Τις περισσότερες 

φορές έκανε σχέδια διαφυγής, τα οποία όμως αποτυγχάναν (σκόνταφτε και έπεφτε απο 

την σκάλα, δεν προλάβαινε να φτάσει στην πόρτα, ή παρέλυε και δεν μπορούσε να 

κουνηθεί). Όταν κατάφερνε να διαφύγει, πήγαινε συνήθως στο διπλανό σπίτι οπού έμενε 

μια αγαπητή για την Αλκυόνη γειτόνισσα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για μία 

περίοδο, το πρόσωπο του πατέρα της είχε αντικατασταθεί απο το πρόσωπο του 

κακοποιητικού συντρόφου της. Σε άλλες περιόδους θλίψης και απόσυρσης, εκείνη 

σταματούσε να τρέχει και περίμενε τον θάνατό της («σκεφτόμουν τί τρέχω, αφού δεν έχει 

νόημα να ζήσω»). Όσο περνούσαν τα χρόνια, η διαφυγή ήταν πιο συχνή και στο διπλανό 

σπίτι (το οποίο σε κάποια όνειρα ήταν σαν παλάτι) βρισκόταν και ο σύζυγος της 

γειτόνισσας ο οποίος της έλεγε με χαρά οτι θα την προφυλάξουν. Τον τελευταίο καιρό, 

στο όνειρο της Αλκυόνης υπάρχει κι άλλος κόσμος στο σπίτι που θέλει να την βοηθήσει, 

ενώ ο πατέρας της όπως λέει έχει «δευτερεύοντα ρόλο». Η Αλκυόνη είναι λιγότερο 

φοβισμένη, ενώ αισθάνεται τον πατέρα της πιο αποδυναμωμένο. Όταν μου περιέγραφε 

αυτή την παραλλαγή του ονείρου, μου είπε οτι τον συμπονά περισσότερο, σαν να 

καταλαβαίνει οτι η επιθετικότητά του πηγάζει απο δική του καταπίεση.  

 «Η "Ψυχανάλυση" ως επανύφανση της Ψυχής» 

Περιγραφή εαυτού ένα χρόνο μετά 

Μετά απο ένα χρόνο θεραπείας, ζήτησα απο την Αλκυόνη να μου ξαναγράψει την 

περιγραφή εαυτού (παρ. σελ.39). Στη νέα αφήγηση, μοιάζει να έχουν βγει στο 

προσκήνιο πιο ενθαρρυντικές φωνές, προκειμένου να συνδιαλλαχθούν με τους παλιούς 
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«δαίμονες». Η Αλκυόνη έχει βγει απο την (παθητική) θυματοποίηση  ̶  και την περιγραφή 

του εαυτού της μέσα απο άλλους χαρακτήρες  ̶  και έχει αναλάβει (ενεργητικό) 

συντονιστικό ρόλο στην προσπάθειά της να «ανιχνεύσει» τις δικές της φωνές ανάμεσα 

στις φωνές των άλλων. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της «πρόσωπο εν εξελίξει» που 

«μάχεται» με «στόχο την καλλιέργεια σχέσεων». Συμπονεί τα αποφευκτικά της κομμάτια, 

αλλά δίνει περισσότερο χώρο και σε αυτά που επιθυμούν «την συνάντηση με τους 

άλλους». Η αφήγηση αυτή μου θύμισε την περιγραφή που μου είχε δώσει στην αρχή της 

θεραπείας για το πως φανταζόταν τον εαυτό της μετά απο πέντε χρόνια (παρ. σελ.36). 

Φανταζόταν τον εαυτό της ως «εσωτερικά ελεύθερη και αυτόνομη» αφού θα είχε 

αναπτύξει νέους «εσωτερικούς μηχανισμούς». Οι σιωπηλές τότε φωνές αναδύονταν 

μέσα απο την επιθυμία της για σύνδεση και αποδοχή («να συντελεί στη συνοχή ομάδων» 

[...] «πολλά πρόσωπα επιζητούν τη φιλία της» [...] «την εκτιμούν»). 

 

«Για να λογιστείς μάγισσα 

πρέπει να διαφεντέψεις τη μέσα κόλαση... 

Μένει στους αγγέλους να διαφεντεύονται απ’την έξω.» 

Αξιοποίηση εποπτείας και προσωπικός αναστοχασμός 

Όταν η Αλκυόνη μου έφερε τα αφηγηματικά εργαλεία συμπληρωμένα, απευθύνθηκα 

στην επόπτριά μου για καθοδήγηση. Στις αφηγήσεις της Αλκυόνης ύπηρχε κάτι αρκετά 

τραυματικό που έμοιαζε να είναι βαθύτερο απο τα βιώματα που μου είχε αναφέρει. Απο 

τη μία αναρωτιόμουν αν είναι κάποια δική μου "αυθαίρετη" υπόθεση, ή αν όντως 

υπάρχει κάποια ακόμα πιο τραυματική ιστορία που δεν έχει ακόμα ειπωθεί και αν 

χρειαζόταν να πάρω περισσότερη ευθύνη ώστε αυτή η ιστορία να ειπωθεί. Σε κάθε 

περίπτωση, τόσο η εποπτεία, όσο και η εμπειρία από την προσωπική μου θεραπεία, 

σχετικά με δικά μου κομμάτια που είχαν μείνει ανείπωτα, μου θύμισαν πόσο σημαντικό 

είναι να δίνεται χώρος στους θεραπευόμενους και σεβασμός στους προσωπικούς τους 

ρυθμούς. Επηρεασμένη άλλωστε και απο τις αρχές της συνεργατικής προσέγγισης και 

το κίνημα της κριτικής ψυχολογίας, δουλεύω με τρόπο που ο αμοιβαίος σεβασμός και η 

ισοτιμία με τους θεραπευόμενους είναι θεμελιώδες κομμάτι της θεραπευτικής 

διαδικασίας. Η θεραπευτική πορεία της Αλκυόνης συν-καθορίζεται σύμφωνα με τις 

ιστορίες και τις θεματικές που επιλέγει να φέρνει κάθε φορά στο προσκήνιο. 
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«Η Ύπαρξη ως κόσμημα» 

Αξιολόγηση πορείας και αποτελέσματος: 

απο την «Δυσανεξία στην υπαρξη», στην «Ύπαρξη ως κόσμημα» 

Μέσα σε ένα χρόνο η Αλκυόνη έχει κάνει ουσιαστικές αλλαγές που την συνδέουν 

περισσότερο με την ζωή και όχι με τον θάνατο. Με τον καιρό, το τρέμουλο της 

υποχώρησε, καθώς κατάφερε να βάλει σε λόγια και να επεξεργαστεί τα συναισθήματα 

που δεν επιτρέπονταν και σωματοποιούνταν.  

Καθώς αναγνώριζε τις αυταρχικές και επικριτικές φωνές που την περιόριζαν, άρχισε να 

τις προκαλεί και να συντονίζει έναν εσωτερικό διάλογο που ενσωμάτωνε περισσότερα 

κομμάτια ως απάντηση στις κυρίαρχες φωνές. Η αμφισβήτηση αυτών των φωνών δεν 

έμεινε σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά άρχισε να εξωτερικεύεται ξεκινώντας απο μικρές 

δοκιμές στον κοινωνικό της περίγυρο. Σύντομα άρχισε να διεκδικεί περισσότερο στο 

πλαίσιο εργασίας και να εμμένει σθεναρά στις αποφάσεις της. Σε συζητήσεις με την 

αδερφή της, αλλά και την μητέρα της, η Αλκυόνη εξέφραζε τον θυμό της με αποτέλεσμα 

να ανακουφίζεται και να ενδυναμώνεται περισσότερο. Κάποιες φορές, τις προσκαλεί σε 

διάλογο και πλέον αντιλαμβάνεται τα επικριτικά τους κομμάτια ως δικές τους αγωνίες 

και όχι ως εντολές που η Αλκυόνη πρέπει να απορροφήσει. Τόσο στη δουλειά, όσο και 

στην οικογένειά της, η Αλκυόνη βρίσκει συμμάχους (συναδέλφους, ξαδέρφια) που 

βοηθούν στην υποστήριξη και παγίωση της δικής της φωνής. Επιπλέον, παρατηρεί πως 

πολλές φορές δανείζεται την δική μου φωνή, τόσο στον εσωτερικό της διάλογο, όσο και 

συνομιλώντας με άλλους ανθρώπους («μερικές φορές νιώθω οτι μιμούμαι τον τρόπο που 

μιλάς, με αποδοχή, έτσι όπως μεταμορφώνομαι εγώ, μεταμορφώνονται και οι γύρω μου»). 

Ένα θέμα που την άγχωνε πολύ ήταν η επαφή με τους γονείς στο κέντρο που δουλεύει. 

Πλέον, είναι σε θέση να ακούσει τα θετικά σχόλια των γονιών, χωρίς να είναι δύσπιστη 

ή φοβισμένη («και παλιότερα μου τα έλεγαν αλλά τώρα νιώθω ότι το αξίζω»). Όσο 

αναδύεται η δικής της φωνή, η Αλκυόνη εμπιστεύεται τον εαυτό της περισσότερο και 
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αναζητά την σύνδεση με πιο ανακουφιστικούς τρόπους. Οργανώθηκε πάλι στις 

κοινωνικές ομάδες και πολιτικές συνελεύσεις, στις οποίες μιλάει ανοιχτά, συνδέεται με 

κόσμο και χαίρεται την επαφή μαζί τους, όπως και οι ίδιοι μαζί της. Μία μέρα μου είπε 

με ενθουσιασμό οτι αποφάσισε να συμμετάσχει σε μια θεατρική ομάδα, κάτι πολύ 

πρωτόγνωρο για την ίδια («παλιότερα θα έλεγα αποκλείεται, εκεί πηγαίνουν αυτοί που τα 

έχουν καλά με τον εαυτό τους»). Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον τρόπο που μιλούσε για 

την εμπειρία της: «μένω λίγο πίσω στον συντονισμό με τους άλλους, αλλά λέω δεν 

πειράζει, θα πάρω τον χρόνο μου και κάποτε θα τα καταφέρω». Σκεπτόμενη πάλι τα 

χαρακτηριστικά μιας συμπονετικής φωνής (σελ. 13), με συγκινεί ο τρόπος που 

παρηγορεί και εμπιστεύεται τον εαυτό της.  

Οι εσωτερικές αλλαγές της Αλκυόνης αντικατοπτρίζονται και στην εξέλιξη του ονείρου 

της. Όπως και στο συνειδητό επίπεδο, έτσι και στο ασυνείδητο, οι κυρίαρχες απειλητικές 

φωνές έχουν αρχίσει να χάνουν την ισχύ τους. Η ενσωμάτωση περισσότερων 

συμπονετικών φωνών και η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου απο μια πιο ενήλικη 

θέση, είναι τα στοιχεία που την ενδυναμώνουν και της επιτρέπουν να συνδεθεί με πιο 

επανορθωτικές φιγούρες.  

Μία μέρα μου είχε πει οτι παρατηρεί την ανάγκη της να την εκτιμήσω και φοβάται μην 

χάσει αυτη την εκτίμηση αν μου πει κάτι που δεν μου έχει πει. Η ενδυνάμωση του «εγώ» 

και η επανασύνδεση με θετικά στοιχεία και εφόδια του εαυτού, είναι πολύ σημαντική 

στην προετοιμασία των θεραπεύομενων να έρθουν σε επαφή με τα τραυματικά τους 

κομμάτια, να τα επεξεργαστούν και να αντιμετωπίσουν ελεγχόμενα τις επώδυνες 

αναμνήσεις, συναισθήματα, σκέψεις και σωματικές αισθήσεις. 

Η πορεία της Αλκυόνης συνεχίζεται και θέλει ακόμα πολύ χρόνο για να εκφραστούν τα 

πιο ανείπωτα κομμάτια. Η αφήγηση της έχει αλλάξει, καθώς έχουν αναδυθεί κομμάτια 

που θέλουν να συνδεθούν με την ζωή και να ευχαριστηθούν. Νοηματοδοτώντας την 

εμπειρία της, συνειδητοποιεί πόσο στερητικά και άκαμπτα έχει ζήσει, συμπονεί τον 
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εαυτό της και δεσμεύεται να τον φροντίζει («θέλω να ζήσω με ευχαρίστηση... θέλω να 

ζήσω αυτά που στερούμαι τόσα χρόνια»). 

 

 

 

Δεν είμαι μία, 

Χιλιάδες είμαι κύκλοι 

Κυματισμοί μυριάδες 

... ένας είναι ο τρόμος 

-Αλκυόνη 
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Παράρτημα – Αφηγηματικά εργαλεία 

(Ι) Περιγραφή εαυτού και οικογένειας 

Κάνε μια περιγραφή του εαυτού σου σαν να ήσουν πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια 

σε ένα θεατρικό έργο. Γράψε την όπως θα την έγραφε ένας φίλος /φίλη που σε 

γνωρίζει πολύ καλά και σε νοιάζεται πολύ. Γράψε την περιγραφή αυτή σε τρίτο 

πρόσωπο. 

 

Ο/ Η _______ είναι   ..... 

Πριν κάποια χρόνια είπα στην Αλκυόνη πως μου θυμίζει την πρωταγωνίστρια του 

dogville. Επειδή επέτρεπε στον εαυτό της να θυματοποιείται. Δε διαφώνησε. Εκείνη 

μάλιστα επεσήμανε οτι αναγνώρισε στοιχεία του εαυτού της και σε μία δεύτερη ταινία 

του ίδιου σκηνοθέτη. «Δαμάζοντας τα κύματα» λεγόταν η δεύτερη αυτή ταινία και η 

Αλκυόνη υπογράμμισε πως για καιρό σκεφθόταν την πρόταση «υπέφερε απο υπερβολική 

καλοσύνη» η οποία ειπώθηκε για την πρωταγωνίστρια σε κάποιο σημείο της ταινίας. 

Αυτό που χαρακτηρίζει λοιπόν την φίλη μου είναι οτι προσπαθεί να απεγκλωβιστεί 

απ’την επιβεβλημένη καλοσύνη. Λόγω φόβου. 

Προσπαθεί να απελευθερωθεί εσωτερικά ωστε να πραγματώσει την «αληθινή 

καλοσύνη». Τη νοιάζομαι. Εκείνη δε νοιώθει το νοιάξιμο. 

______________________________________________________________________

__ 

Κάνε μια περιγραφή της οικογένειάς σου σαν να ήταν τα μέλη της πρωταγωνιστές σε 

ένα θεατρικό έργο. Γράψε την όπως θα την έγραφε ένας οικογενειακός φίλος /φίλη 

που τη γνωρίζει πολύ καλά και τη νοιάζεται πολύ. Γράψε την περιγραφή αυτή σε τρίτο 

πρόσωπο. 

 

Η οικογένεια αυτή είναι λες και ζει υπο το βάρος μιας κατάρας. Έχω πάντοτε την 

αίσθηση πως κάτι κακό θα συμβεί!  

Πληθώρα ανεκπλήρωτων επιθυμιών που έχει συσσωρευθεί δημιουργεί ένα εκρηκτικό 

μείγμα. Δημιουργεί την εντύπωση ενός «καζανιού που βράζει». 

Κεντρικό πρόσωπο η γιαγιά. Γυναίκα εξαιρετικά δεσποτική αλλά και με εξαιρετικές 

δεξιότητες (ευφράδεια λόγου – οργανωτικότητα). Ο παππούς εξαιρετικά λιγομίλητος. 

Χωρίς φίλους. Λείπει πολλά βράδια σε κυνήγι (ίσως και για να μείνει μόνος του). Ο 

πατέρας εξαιρετικά κλειστός σε σημείο που υπονομεύει το σώμα του. Εκνευρίζεται συχνά 

με τη σύζυγό του. Δημιουργεί την αίσθηση πως θέλει να «ξεσπάσει» αλλά δεν τολμά (έχει 

έρθει πρόσφατα ο αδερφός του απ’το εξωτερικό – εντελώς αντίθετος χαρακτήρας σε 

βαθμό παραβατικότητας).  

Η αδελφή μοιάζει πολύ με την γιαγιά. Ο αδελφός είναι καλοσυνάτος αλλά και 

«αρρενωπός» με τα δεδομένα του χωριού. 

Η Αλκυόνη είναι φοβισμένη, εξαιρετικά ντροπαλή (μιλά ελάχιστα). Της αρέσει να 

λείπουν όλοι! 

Δεν ξέρω αν μπορώ να νοιαστώ αυτή την οικογένεια. 
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(ΙΙ)Περιγραφή εαυτού μετά απο 5 χρόνια 

Κάνε μια περιγραφή του εαυτού σου σαν να ήσουν πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια 

σε ένα θεατρικό έργο όπως θα ήθελες να είναι σε πέντε χρόνια. Γράψε την όπως θα 

την έγραφε ένας φίλος /φίλη που σε γνωρίζει πολύ καλά και σε νοιάζεται πολύ. Γράψε 

την περιγραφή αυτή σε τρίτο πρόσωπο. 

 

Η Αλκυόνη είναι μια γυναίκα εσωτερικά ελεύθερη και αυτόνομη ως προς τις ενέργειές της. 

Έχει την ικανότητα να γοητεύει με τον λόγο της και με την παρουσία της να συντελεί στη 

συνοχή ομάδων. Πολλά πρόσωπα επιζητούν τη φιλία της. Την εκτιμούν για τη συνέπεια 

των θεωριών που ασπάζεται και των (πολιτικών) πράξεών της.  

Έχει ακολουθήσει τις ιδέες της «αντέχοντας» το κόστος των επιλογών της! Αυτό το έχει 

καταφέρει αναπτύσσοντας εσωτερικούς μηχανισμούς. 

 

(ΙΙΙ) Παιδικές αναμνήσεις 

Γράψε  τρεις αναμνήσεις που έχεις από την παιδική σου ηλικία ως 8 ετών το πολύ. 

Γράψε τις αναμνήσεις στον ενεστώτα. Γράψε – συνέχεια σε ενεστώτα – πώς 

αισθανόσουν ή πώς φαντάζεσαι ότι αισθανόσουν. Σημείωσε στο τέλος σε ποια ηλικία 

περίπου ήσουν τότε. 

(Π.χ. Κάθομαι στη βεράντα μαζί με..........και ................... 

 Αισθάνομαι......................   Είμαι ..... περίπου ετών). 

 

1. Βρίσκομαι μέσα στο σπίτι. Γίνεται πάλι ένας καυγάς μεταξύ της γιαγιάς μου και της 

αδερφής μου. Νιώθω οτι είναι βασανιστικός. (8 ετών) 

 

2. Είναι βράδυ. Σε κοντινό δωμάτιο ο πατέρας ακούγεται που κάνει βαρύ ύπνο. 

Περιμένω να ξημερώσει γιατί έχω την αίσθηση Απειλής. (8 ετών) 

 

3. Φόβος! Είμαι μέσα στο σπίτι. Διαισθάνομαι «έκρηξη» του πατέρα. Εγώ πρέπει να 

δείχνω χαρούμενη. (8 ετών)  
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(ΙΙΙ) Fiction 

Σκέψου ένα βιβλίο, θεατρικό έργο ή φιλμ που διάβασες/είδες πρόσφατα και σου έκανε 

εντύπωση ή που θυμάσαι από παλιά γιατί είναι από τα αγαπημένα σου. Μετά γράψε τα 

εξής: 

1. Γράψε μια σύντομη περίληψη της ιστορίας. 

 

Είναι το βιβλίο ποιημάτων που διαβάζω τώρα. Λέγεται «Λίγα σύκα απ’τα 

γαϊδουράγκαθα». Το νήμα που διαπερνά όλη τη συλλογή είναι «ένα νέο πρότυπο 

απελευθερωμένης γυναίκας δημιουργού». 

Εκείνης που απορρίπτει τη συναισθηματολογία αλλά όχι το συναίσθημα. 

Κεντρική επίσης ιδέα: «το να αγαπά κανείς σημαίνει οτι κυριαρχείται» 

 

2. Κάνε επιλογή τριών ηρώων της ιστορίας.  

 

Α) Η ποιήτρια (όπως αναφέρεται στο επίμετρο ήταν συναισθηματικά ανελέητη και 

εύθρυπτη ταυτόχρονα) 

προσωπική εκτίμηση: ακριβώς επειδή ήταν εύθραυστη, αναζητούσε τρόπους σχέσεων που 

θα προστάτευαν την εσωτερική της γαλήνη. 

Β)................................, 

Γ)................................. 
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3. Γράψε τι αισθάνεται κατά τη γνώμη σου καθένας από τους τρεις ήρωες της ιστορίας 

και γιατί. 

 

Α) Η Μιλλέυ αισθάνεται οτι πρέπει να οργανώνει τις άμυνές της γιατί το να συνάπτει 

κανείς συναισθηματικές σχέσεις σημαίνει οτι αποικίζεται απο έναν εισβολέα! 

 

Β) Ο/η................αισθάνεται ..........................................................................................                      

γιατί................................................................................................................................ 

 

Γ) Ο/η................αισθάνεται.............................................................................................                 

γιατί.................................................................................................................................. 

 

 

 

4. Γράψε μερικά πράγματα για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή του καθένα από τους τρεις 

ήρωες. 

 

Α) Η Μιλλέυ προσπάθησε να μεταμορφώσει τη ζωή της σ’ένα κομμάτι τέχνης (ακριβώς 

επειδή) η ποίηση της εξέφραζε τη φιλοσοφία του μηδενισμού. 

Β) Ο/η .................. θα .....................................................................................................       

.......................................................................................................................................... 

Γ) Ο/η ...................θα ..................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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(ΙV) Περιγραφή εαυτού στο παρόν (ένα χρόνο μετά) 

Κάνε μια περιγραφή του εαυτού σου σαν να ήσουν πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια σε 

ένα θεατρικό έργο. Γράψε την όπως θα την έγραφε ένας φίλος /φίλη που σε γνωρίζει 

πολύ καλά και σε νοιάζεται πολύ. Γράψε την περιγραφή αυτή σε τρίτο πρόσωπο. 

 

Η Αλκυόνη είναι ένα πρόσωπο “εν εξελίξει”. Μάχεται διαρκώς κάποιους “δαίμονες” 

μέσα της. Διακύβευμα της μάχης είναι η “συνάντηση” με τους άλλους. Αναμοχλεύει το 

παρελθόν ώστε να ανακαλύψει πως συγκροτήθηκαν οι μηχανισμοί που την “κυβερνούν”. 

“Επι σκηνής” παλεύει να ανιχνεύσει πού η “αγωνιώδης αναζήτηση για σύνδεση”, 

προσκρούει στο δικό της φόβο, ναρκισσισμό (αντεστραμμένο φόβο), ελλείψεις και που στα 

ελλείμματα των άλλων. 

Έχει θέσει ως στόχο την “καλλιέργεια σχέσεων” ως “καλλιέργεια” εαυτού. Ως 

Αναμέτρηση με το φόβο.  

Διακατέχεται ωστόσο απο επιθυμία αναχωρητισμού, λόγω μιας αίσθησης 

“ανεκπλήρωτου” στις διαπροσωπικές επαφές. 

 

 


