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«Μια χελώνα όρθια στα δύο πόδια !» Μια πορεία προς την αυτό-αποδοχή   

                                                             

                                                             Σαστισμένες φωνές και άλλες που ακόμη           

                                                        Τρέχοντας μες στις φυλλωσιές αστράφτουν σαν 

                                                                 Μυστικά περάσματα πυγολαμπίδας  

                                                                  Από τα βάθη ζωής ανεστραμμένης 

                                                                                                Οδυσσέας Ελύτης, 1974 

 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος της θεραπευτικής πορείας της Ηλέκτρας 

που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και αναζήτησε υποστήριξη σε μια φάση που 

βίωνε αίσθημα αδιεξόδου και καταθλιπτικό συναίσθημα. Το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εργασίας βασίστηκε στο εμπλουτισμένο μοντέλο συστημικής προσέγγισης SANE-

System Attachment Narrative Encephalon- αξιοποιώντας τον άξονα της 

αφηγηματικής/διαλογικής οπτικής. Η παρέμβαση βασίστηκε στην ιδέα του εαυτού ως 

σύστημα πολλών φωνών. Αναλύθηκαν αφηγήσεις της Ηλέκτρας με στόχο την 

ανάδειξη εσωτερικευμένων φωνών που συνδέθηκαν με τα συμπτώματα της. Στόχος 

της παρέμβασης ήταν η ανατροπή του άκαμπτου εσωτερικού μονολόγου με έναν 

εσωτερικό διάλογο που προωθεί φωνές συμπόνιας και κατανόησης του εαυτού που 

αποθαρρύνουν τον ψυχολογικό εγκλωβισμό.  

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ανοξαιμία, ανείπωτα κομμάτια εαυτού, περιοριστικά θέματα, 

διαλογικός εαυτός,  εσωτερικές φωνές 
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Πλαίσιο συνεργασίας και μέθοδος 

Η συνεργασία μου με την Ηλέκτρα ξεκίνησε πριν δυόμιση χρόνια με την μορφή 

ατομικών συναντήσεων σε ιδιωτικό χώρο. Οι τρεις πρώτες συνεδρίες ήταν 

αναγνωριστικές και στη συνέχεια συμφωνήσαμε σε ένα ανοιχτό συμβόλαιο συνεδριών 

κάθε 15 ημέρες. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστεί ο πρώτος 

χρόνος της συνεργασίας μας.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο της θεραπευτικής μου εργασίας βασίζεται στο εμπλουτισμένο 

μοντέλο συστημικής προσέγγισης SANE-System Attachment Narrative Encephalon. 

Σε αυτό,  η ψυχοθεραπευτική πρακτική πλαισιώνεται από ένα μωσαϊκό θεωριών που 

αλληλοδιαπλέκονται, την συστημική προσέγγιση ως βάση, τη θεωρία του 

συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και σύγχρονα ευρήματα από 

το χώρο των νευροεπιστημών (Androutsopoulou, Bafiti, Kalarritis, 2014). Ο 

θεραπευτής είναι εξοπλισμένος με ένα πολυδιάστατο θεωρητικό πλαίσιο που του 

επιτρέπει να λειτουργεί συνθετικά και ευέλικτα. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αφηγηματική/διαλογική οπτική καθώς 

σημαντικό μέρος της παρέμβασης μου επηρεάστηκε από αυτό το πεδίο. Η θεραπευτική 

πορεία ακολουθεί τα εξής στάδια και στόχους (Androutsopoulou, Bafiti, Kalarritis, 

2014): 

- Αρχικά, εντοπίζονται περιοριστικά θέματα στην ιστορία του θεραπευόμενου 

και αναγνωρίζονται κυρίαρχες, μη διευκολυντικές φωνές στις αφηγήσεις του που 

έχουν εσωτερικευθεί και τον περιορίζουν. Συνήθως οι κυρίαρχες φωνές ανήκουν στις 

γονεικές φιγούρες.  

- Τα περιοριστικά θέματα και οι κυρίαρχες φωνές, που συνδέονται με ευαίσθητα 

ζητήματα στη ζωή του θεραπευόμενου, «προκαλούνται» με στόχο την σταδιακή 

αμφισβήτηση τους από εκείνον. Ταυτόχρονα, στον εσωτερικό διάλογο του 

θεραπευόμενου προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πιο διευκολυντικές φωνές, που 
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απελευθερώνουν, συμπονούν και προσφέρουν επιλογές και που μέχρι πρόσφατα 

παρέμεναν σιωπηρές.  

- Στη συνέχεια, αναθεωρούνται τα περιοριστικά θέματα και ενδυναμώνονται οι 

πιο λειτουργικές φωνές. Σε αυτή τη φάση ο θεραπευτής καλωσορίζει υποστηρικτικές 

φωνές από το δίκτυο του θεραπευόμενου ενώ πολλές φορές «δανείζει» τη δική του 

υποστηρικτική φωνή. 

- Στο τελικό στάδιο βοηθάμε στην καλλιέργεια απελευθερωτικών θεμάτων και 

την διατήρηση της αναθεωρημένης, ευέλικτης εσωτερικής φωνής που ενθαρρύνει την 

αυτό-αποδοχή και την εσωτερική ασφάλεια του θεραπευόμενου. 

Απαραίτητο για την λειτουργία των παραπάνω είναι να έχει οικοδομηθεί μια ασφαλής 

θεραπευτική σχέση που διευκολύνει τον θεραπευόμενο να εξερευνήσει την εσωτερική 

και εξωτερική του πραγματικότητα.  

 

Το αίτημα της Ηλέκτρας 

Η Ηλέκτρα είναι 44 ετών, εργάζεται στο γραφείο πρωτοκόλλου μιας εταιρίας καθώς 

δεν έχει αξιοποιήσει επαγγελματικά τις σπουδές της στη βιομηχανική και μένει μόνη 

της. Στην πρώτη μας συνεδρία την συνόδεψε η μητέρα της όπου μου έδωσε ένα 

σύντομο ιστορικό για την κόρη της. Η Ηλέκτρα υπέστη ανοξαιμία εγκεφάλου κατά τον 

τοκετό, μια μορφή εγκεφαλικής παράλυσης, που της προκάλεσε μόνιμα κινητική 

διαταραχή, ημιπληγία στη δεξιά της πλευρά, και διαταραχή στο λόγο της, δυσχέρεια 

στην άρθρωση.  

Στη σωματική της εικόνα το χέρι της είναι δυσμορφικό και έτσι δυσκολεύεται στο 

χειρισμό κάποιων αντικειμένων. Στο κάτω άκρο μπορεί να στέκεται και να βαδίζει στη 

μύτη του ποδιού της έτσι που επηρεάζεται η κίνηση της. Ωστόσο δεν χρειάζεται 

κάποιο βοήθημα για να περπατά, με στοιχειώδη προσοχή γίνεται κατανοητή όταν μιλά 

και αυτοεξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό.  
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Καθώς αποχωρούσε η μητέρα της από το χώρο της συνεδρίας μου ζήτησε όταν 

τελειώσει η συνεδρία μας να μην την συνοδέψω ως έξω «γνωρίζει που έχω παρκάρει 

και θα έρθει μόνη της». Παρατήρηση που κράτησα για μελλοντική αξιοποίηση.  

Η Ηλέκτρα μου είπε πως νιώθει ακινητοποιημένη, τρομερά κουρασμένη και 

μπλοκαρισμένη εδώ και τρεις μήνες όταν βίωσε μια ερωτική απογοήτευση. Ανέπτυξε 

δεσμό με έναν άντρα παντρεμένο που ήταν ερωτευμένη μαζί του και ο οποίος την  

χώρισε λίγο αργότερα γιατί ήταν πολύ γοητευτική για εκείνον, όπως της είπε. Την ίδια 

περίοδο ο διαχειριστής της πολυκατοικίας που μένει της κλόνισε το αίσθημα 

ασφάλειας της αρνούμενος την επαναλειτουργία του ασανσέρ. Το αίτημα της ήταν να 

την βοηθήσω να αποτινάξει το αίσθημα αδυναμίας που νιώθει το οποίο επέκρινε 

καθώς δεν θα έπρεπε να νιώθει έτσι, όπως μου είπε. Ανησυχούσε κατά πόσο αυτή η 

αδυναμία γίνει ανασταλτικός παράγοντας της αυτονομίας της. Αναφέρθηκε επίσης σε 

επεισόδια κρίσεων πανικού που είχε από νεαρή ηλικία. 

Συμφωνήσαμε πως χρειάζεται να δώσουμε χώρο και χρόνο να καταλάβουμε τι 

σημαίνει αυτή η επώδυνη αλλά ανεξήγητη μέχρι ώρας συναισθηματική της αγκύλωση 

και να επικοινωνήσει με το γιατρό της ώστε να συνεχίσει την αντικαταθλιπτική της 

αγωγή που διέκοψε αυτοβούλως. Αντιλαμβανόμενη την αμφιθυμία της για το πώς 

μπορεί να βοηθηθεί αλλά και το πόσο εύθραυστη ένιωθε την ενθάρρυνα λέγοντας της 

πως η απόφαση ενασχόλησης με την αδυναμία της είναι σημάδι δύναμης και πως θα 

προχωρήσουμε με ένα ρυθμό που θα είναι βοηθητικός. 

 

Δεοντολογικά ζητήματα 

Η Ηλέκτρα ενημερώθηκε πως μέρος της θεραπείας της θα αξιοποιηθεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και συναίνεσε. Τροποποιήθηκαν στοιχεία της ταυτότητας της 

για την διασφάλιση της ανωνυμίας της όμως με τρόπο που ο αναγνώστης να διατηρεί 

μια πραγματική εικόνα για την θεραπευτική της πορεία. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Δουλεύοντας αφηγηματικά στη ψυχοθεραπεία 

Η αφηγηματική οπτική αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους ως γλωσσικά συστήματα 

όπου μέσα από τις αφηγήσεις των ιστοριών που ανταλλάσσουν οργανώνουν την 

εμπειρία τους και δίνουν νόημα για την πραγματικότητα τους τόσο «μεταξύ» τους όσο 

και «μέσα» τους. Οι ιστορίες που μοιράζονται, είτε προφορικά είτε μέσα από γραπτά 

τους κείμενα, αναγνωρίζονται ως κάτι βαθύτερο από την απλή περιγραφή εμπειριών 

ζωής καθώς αντανακλούν τον τρόπο που έχουν κατασκευάσει τον εαυτό τους στα 

μάτια τα δικά τους και των άλλων (Anderson & Goolishian, 1988 ˙ Gergen, 1988).  

Στην ψυχοθεραπεία η αφήγηση μιας ιστορίας συνιστά μοχλό θεραπευτικής αλλαγής 

καθώς ο εαυτός αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως εκφραστής μιας ιστορίας αλλά και ως 

συγγραφέας που μπορεί διαρκώς να εξελίσσει και να κατασκευάζει νέα νοήματα, μέσα 

από τις αφηγήσεις, αναθεωρώντας εκδοχές του εαυτού του, αλλάζοντας ή 

εμπλουτίζοντας την ιστορία του (Androutsopoulou, 2005). Σε αυτό το πλαίσιο η 

ψυχοθεραπεία επιχειρεί την αναθεώρηση ιστοριών του θεραπευόμενου που δεν είναι 

λειτουργικές. Μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον ανταλλαγής ιστοριών και 

υποθέσεων ο θεραπευόμενος διευκολύνεται να οργανώσει την αφήγηση του για τις 

εμπειρίες του με τρόπο που κάνει νόημα και μαζί με τον θεραπευτή 

συγκατασκευάζουν νέες αφηγήσεις εαυτού που έχουν συνοχή και είναι λειτουργικές 

(Daniel, 2009 ˙ Strong & Knight, 2012). Ο θεραπευτής σε ρόλο συνεπιμελήτη μιας 

ιστορίας στέκεται τόσο στη μορφή όσο και το περιεχόμενο της αφήγησης, στις 

πεποιθήσεις και στάσεις αλλά και στον τρόπο που ο θεραπευόμενος χειρίζεται το 

συναίσθημα του (Androutsopoulou, 2005) προκειμένου να αναγνωρίσει περιοριστικά 

θέματα που αντανακλούν περιορισμούς από οικογενειακές και κοινωνικές επιρροές 

(Schwartz, 1999). 
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Η έννοια του πολυφωνικού εαυτού 

Ο Hermans (2004) αντιλαμβάνεται τον εαυτό ως μια σύνθεση πολλών και 

διαφορετικών φωνών που παίρνουν μέρος σε έναν εσωτερικό διάλογο. Κάθε φωνή 

εκπροσωπεί ένα διαφορετικό κομμάτι του εαυτού, λέει τη δική της ιστορία από τη δική 

της οπτική προβάλλοντας διαφορετικές εκδοχές. Οι πολλές εσωτερικές φωνές, που 

μπορεί να εκπροσωπούν πρόσωπα της ιστορίας μας, συνυπάρχουν, αναγνωρίζουν η 

μία την άλλη και αντιπροσωπεύουν όλες το ποιοι είμαστε, εκφράζοντας την 

πολλαπλότητα του εαυτού μας (Hermans, 1999). 

Όμως κάποιες από τις εσωτερικές μας φωνές είναι πιο κυρίαρχες με μεγαλύτερη 

επιρροή στη λειτουργικότητα μας σε σύγκριση με άλλες εσωτερικές φωνές που 

παραμένουν πιο αδύναμες (Androutsopoulou, 2015). Αυτή η διάκριση αντανακλά 

περιορισμούς που μας έχουν επιβληθεί στο μεγάλωμα μας από τις εξωτερικές φωνές 

της οικογενειακής και ευρύτερης πολιτισμικής μας κουλτούρας και πολλές φορές μας 

οδηγεί να αναπτύσσουμε έναν αδιέξοδο εσωτερικό μονόλογο που ενεργοποιεί 

συναισθηματικές δυσκολίες καθώς εμποδίζει τη θέαση του εαυτού μας από πολλές 

οπτικές (Ανδρουτσοπούλου, 2003). Οι Penn και Frankfurt (1994), επισημαίνουν 

ωστόσο ότι, ο εσωτερικός μονόλογος που πολλές φορές καταλήγει σε αρνητικές ή 

επικριτικές κρίσεις για τον εαυτό μας μπορεί να μετασχηματιστεί ακριβώς επειδή 

έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με άλλες πιο θετικές εσωτερικές φωνές. 

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένας πιο λειτουργικός εσωτερικός διάλογος που 

βοηθά στο να αλλάξει η σχέση και η εικόνα με τον εαυτό και με τους άλλους. 

Όπως υποστηρίζει και ο Mikhail Bakhtin (1986) όταν κάποιος κοιτά μέσα του κοιτάζει 

στα μάτια άλλων ή με τα μάτια άλλων (Penn & Frankfurt, 1994). Αυτό σημαίνει πως 

αντιλήψεις και εικόνες του εαυτού μας κατευθύνονται από την εσωτερίκευση της 

φωνής των άλλων μέσα από την αφήγηση και το διάλογο. Λέμε ιστορίες εαυτού με τις 
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φωνές σημαντικών άλλων και φτάνουμε να τις αποδεχόμαστε ως κομμάτια δικά μας 

(Parry,1991).  

Οι κυρίαρχες αρνητικές εσωτερικευμένες μας φωνές συνδέονται με την 

εσωτερικευμένη επικριτική ή μη διευκολυντική φωνή του ενός ή και των δύο γονιών. 

Αυτές οι φωνές εμποδίζουν την αφηγηματοποιήση εμπειριών που λειτουργούν ως 

φωνές αντιλόγου στην κυρίαρχη φωνή και οι οποίες τελικά παραμένουν στο 

προσκήνιο καθώς δεν ταιριάζουν με την υπάρχουσα εικόνα εαυτού και όσα η 

κυρίαρχη φωνή υποστηρίζει (Ανδρουτσοπούλου, 2003).  

Στην ψυχοθεραπεία η αντιστοίχηση, μέσα από τον θεραπευτικό διάλογο, των 

εσωτερικών μας φωνών με τα σημαντικά πρόσωπα προκαλεί τη συναισθηματική 

διακίνηση του θεραπευόμενου και προωθεί την καλλιέργεια μιας πιο θετικής και 

διαφοροποιημένης εικόνας εαυτού που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από μια 

στάση ενσυναίσθησης προς τον εαυτό (Penn & Frankfurt, 1994). Ο θεραπευτής βοηθά 

αυτή τη διεργασία κάνοντας ερωτήσεις όπως «ποιος μιλάει τώρα;» για την 

αναγνώριση αρχικά της κυρίαρχης περιοριστικής φωνής. Για να διευρύνει τον 

εσωτερικό διάλογο αμφισβητεί την κυρίαρχη φωνή ενδυναμώνοντας τα πιο 

αποσιωπημένα κομμάτια εαυτού θέτοντας ερωτήματα όπως «τι θα έλεγε η πιο 

συμπονετική σου φωνή;», «πως θα απαντούσα εγώ;» δανείζοντας πολλές φορές τη 

δική του συμπονετική φωνή (Androutsopoulou, 2015).  

Στόχος σύμφωνα με τον Hermans (2004) είναι να αλλάξει η κυρίαρχη διαλογική σχέση 

των εσωτερικών μας φωνών ανακαλύπτοντας νέες φωνές πιο λειτουργικές και 

συμπονετικές, φέρνοντας στο προσκήνιο αποδυναμωμένες φωνές και δημιουργώντας 

ένα δίκτυο φωνών που συμμαχούν. Η θεραπεία βιώνεται ως μια διαδικασία 

αφομοίωσης φωνών που απαντούν στην κυρίαρχη φωνή ανατρέποντας τον αρνητικό 

μονόλογο. Οι φωνές βιώνονται αρχικά ως ξένες σταδιακά όμως αφομοιώνονται και 

γίνονται ένα συνειδητό κομμάτι εαυτού εμπλουτίζοντας τον εσωτερικό μας  διάλογο.  
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Το τραύμα της αναπηρίας και η αφηγηματική οπτική 

Όταν το σώμα μας είναι απειλημένο από μια ασθένεια η εσωτερική πολυφωνικότητα 

εμποδίζεται. Ο θεραπευτής που δουλεύει με άτομα που βιώνουν χρόνιες παθήσεις 

χρειάζεται να έχει κατά νου πως η εμπειρία της νόσου προτάσσει ένα συρρικνωμένο 

εσωτερικό διάλογο. Εσωτερικές φωνές που μιλούν για την συναισθηματική τους 

δοκιμασία και την τραυματική εμπειρία κρύβονται στη σιωπή αφήνοντας τον έλεγχο 

της προσωπικής τους οδύνης στη νόσο. Αντίθετα, κάποιες άλλες φωνές γύρω από το 

σώμα ή ζητήματα ταυτότητας γίνονται πιο κυρίαρχες (Penn, 2001). Ο περιορισμός της 

ελευθέριας έκφρασης συνδέεται επιπλέον με την στάση της οικογένειας που δεν 

λειτουργεί πάντα ως ευαίσθητος δέκτης και την κοινωνική επιρροή που τους 

αντιμετωπίζει ως εξαρτημένους, αδύναμους και καταπιεσμένες προσωπικότητες 

αυξάνοντας την αυτοσυγκράτηση τους (Penn, 2001).  

Ο  θεραπευτής στην κλινική του πρακτική είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσει μια 

παρέμβαση όπου θα δώσει έμφαση στο να ‘‘μπολιάσει’’ σταδιακά αυτή την αδιέξοδη 

στάση αποφυγής αφηγήσεων γύρω από την συναισθηματική εμπειρία της νόσου 

(Brown, Dick, & Berry, 2010). Φωνές του τραύματος που παραμένουν αποσιωπημένες 

για καιρό επιβαρύνουν την υγεία καθώς η μεγάλη προσπάθεια συγκάλυψης σκέψεων 

και συναισθημάτων απειλεί την σωματική υγεία καθώς μεταφράζεται από τον 

οργανισμό σε αδιάκοπο και μεγάλο στρες (Pennebaker,1997). Στη θεραπεία είναι πολύ 

σημαντικό να αναγνωριστεί το τραύμα και το άτομο να βοηθηθεί να φέρει ανείπωτες 

πλευρές του τραύματος σε συζήτηση και να επεξεργαστεί συναισθήματα γύρω από 

αυτό (Penn, 2001). Να βοηθηθεί να οργανώσει και να δώσει νόημα στην εμπειρία του 

χτίζοντας συγκροτημένες ιστορίες γύρω από την αναπηρία (Wigren, 1993). Εδώ, η 

κατασκευή αφηγήσεων λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σώμα και το 

νου.  



 12 

Η Wigren τονίζει πως η κατασκευή συγκροτημένων αφηγήσεων για την νόσο είναι 

ιδιαίτερα προστατευτική για την υγεία. Αναφέρει πως θεραπευόμενοι με τραυματική 

εμπειρία, όπως μια ασθένεια, αδυνατούν να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη 

αφήγηση για αυτή την εμπειρία. Όμως οι ανολοκλήρωτες αφηγήσεις πλήττουν τις 

σωματικές και ψυχικές άμυνες του ατόμου καθώς προκαλούν ψυχοφυσιολογική 

αποδιοργάνωση που αποτρέπει τη γνωστική επεξεργασία της τραυματικής εμπειρίας 

και την αφομοίωση της ώστε να συνεχιστεί ο κύκλος ζωής του ατόμου (Wigren, 1993). 

Επιπλέον, έχει βρεθεί πως η δυνατότητα συνύπαρξης των φωνών και η καλλιέργεια 

μιας αναστοχαστικής φωνής που συντονίζει τις επιμέρους φωνές δημιουργεί μια 

αίσθηση συνοχής που μειώνει τις εσωτερικές συγκρούσεις και προσφέρει μια 

καλύτερη προσαρμογή με θετικό όφελος για την υγεία. O θεραπευτής χρειάζεται να 

μην σταθεί αποκλειστικά στην αύξηση της αφηγηματικής δυνατότητας, μέσω της 

πολυφωνικότητας, αλλά να φωτίσει τη σημασία και την λειτουργικότητα της κάθε 

φωνής με στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας για διάλογο και όχι την κυριαρχία στο 

μετασχηματισμό αρνητικών ιστοριών (Dimmagio, Hermans, & Lysaker, 2010).  

Αφηγηματικά εργαλεία 

Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν το εργαλείο της περιγραφής εαυτού, που 

εισήγαγε ο George Kellly και στοιχειοθετήθηκε ως αφηγηματικό εργαλείο από την 

Androutsopoulou (2001), και ένα όνειρο της Ηλέκτρας.  Οι γραπτές και οι ονειρικές 

αφηγήσεις του θεραπευόμενου συνιστούν αναπαραστάσεις του εσωτερικού του 

διαλόγου που στην ψυχοθεραπεία συμπληρώνουν τον θεραπευτικό διάλογο στην 

προσπάθεια εντοπισμού των περιοριστικών του θεμάτων. Λειτουργούν ως πόρτα 

εισόδου στον εσωτερικό του κόσμο και διευκολύνουν την θεραπευτική παρέμβαση 

στην κατασκευή νέων φωνών και νέων αφηγήσεων. (Penn & Frankfurt,1994˙ Penn, 

2001) 
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Περιγραφή εαυτού 

Αξιοποιήθηκε η πρωτότυπη εκδοχή του εργαλείου της περιγραφής εαυτού στο παρόν. 

Η αφήγηση εαυτού σε τρίτο πρόσωπο προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας να 

αποκαλυφθούν άμεσα ή μεταμφιεσμένα συναισθηματικά φορτισμένα θέματα στη ζωή 

του θεραπευόμενου (Androutsopoulou, 2001). 

Το εργαλείο βοήθησε στην αναγνώριση των κυρίαρχων εσωτερικευμένων φωνών, και 

των αποσιωπημένων/αδύναμων φωνών καθώς και στον εντοπισμό των περιοριστικών 

θεμάτων που τα μηνύματα της κάθε φωνής προκαλούν. Παράλληλα διευκόλυνε τη 

διαδικασία διαφοροποίησης από την κυρίαρχη φωνή και την καλλιέργεια 

εναλλακτικών συμπονετικών φωνών (Androutsopoulou, 2015). 

Όνειρα και αφηγηματική οπτική 

Το όνειρο συνιστά μια ιστορία που εξιστορεί ο ονειρευόμενος σε μια προσπάθεια 

νοηματοδότησης μιας εμπειρίας που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας 

αυτοβιογραφικής αφήγησης στη διάρκεια του ύπνου. Αναγνωρίζεται ως η συνέχεια 

της συνειδητής μας σκέψης ως ένα πιο ασφαλές μέσο να εκφραστούν, με μεταφορική 

γλώσσα, ανησυχίες ή συναισθήματα του παρόντος που παραμένουν σε κάποιο βαθμό 

ανείπωτα ή ‘‘λογοκρίνονται’’ από τους εσωτερικούς μας κριτές στο συνειδητό 

(Androutsopoulou, 2011). Στην ψυχοθεραπεία μεταφράζοντας το περιεχόμενο του 

ονείρου και τους συμβολισμούς του διευκολύνουμε τον θεραπευόμενο να δώσει φωνή 

σε περιοριστικά θέματα και τον κινητοποιούμε να πραγματοποιήσει αλλαγές. 

(Ανδρουτσοπούλου, 2017).  

Κλινικό μέρος 

Σύντομο ιστορικό της Ηλέκτρας 

Η Ηλέκτρα  είναι μοναχοπαίδι. Από τις αφηγήσεις της φαίνεται να μεγάλωσε σε ένα 

περιβάλλον απαιτητικό που είχε απρόσφορες προσδοκίες από εκείνη καθώς 

νοηματοδότησε την αναπηρία της ως ένα ιάσιμο σύμπτωμα που η θεραπεία του 
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εξαρτάται από τις προσπάθειες της Ηλέκτρας. Αυτό την άγχωνε πολύ και την άφηνε 

εκτεθειμένη σε συναισθήματα μοναξιάς. 

Από τις περιγραφές της μου δίνει την εντύπωση πως στην οικογένεια της ενώ 

γνωστικά θεώρησαν την αναπηρία ως κτήση διαχωρίζοντας την Ηλέκτρα από αυτήν, 

ενισχύοντας τις λειτουργικές δυνατότητες της και δίνοντας έμφαση στην αυτονομία 

της, συναισθηματικά προσδοκούσαν ένα απραγματοποίητο πρότυπο της Ηλέκτρας. 

Υιοθέτησαν μια αμυντική στάση άρνησης, πιθανά για να αποκρούσουν απειλητικά 

συναισθήματα (Livneh & Antonak, 2005), υποτιμώντας τη φύση της ασθένειας της και 

απομειώνοντας τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της. Αργότερα στη σχολική ηλικία 

μετέθεσαν την έμφαση τους από την υγεία σε θέματα εκπαίδευσης αποφεύγοντας ένα 

σταθερό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η Ηλέκτρα ταυτίστηκε με αυτούς τους 

διαστρεβλωμένους όρους προσαρμογής καταβάλλοντας πολύ μεγάλες προσπάθειες να 

διορθώνει τους φυσικούς της περιορισμούς. Όταν οι προσπάθειες διόρθωσης δεν 

καρποφορούσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ένιωθε πως κάνει κάτι κακό, πως 

φταίει. 

Κυρίαρχη φιγούρα στη ζωή της υπήρξε και είναι έως σήμερα η μητέρα της. Την 

περιγράφει φροντιστική όμως ταυτόχρονα αυστηρή και απόλυτη που θύμωνε και 

γινόταν απορριπτική όταν η Ηλέκτρα δεν φρόντιζε να καλύπτει την εμφανή 

ανεπάρκεια της και εξέθετε την ελλειμματική πλευρά του εαυτού της. Μεταφέροντας 

κάποια λόγια της Ηλέκτρας «μου έλεγε μη μιλάς πολύ γιατί κουράζεις», «με 

χαστούκιζε όταν μου έτρεχαν τα σάλια», «μου φώναζε σε κοιτάνε ίσιωσε την πλάτη 

σου». Ο πατέρας της περιγράφεται υπομονετικός μαζί της. Ένιωσε να έχει μια 

τρυφερή σχέση μαζί του. Πέθανε από ανακοπή το 1999.  

Στο σήμερα η στάση της μητέρας της μου δίνει την αίσθηση πως άρρητα της περνά 

ένα διπλό μήνυμα. Από τη μια την παροτρύνει να είναι αυτόνομη και αυτάρκης 

αρνούμενη την αναπηρία της από την άλλη όμως την αντιμετωπίζει ως παιδί 
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διατηρώντας ένα ισχυρό βαθμό παρεμβατικότητας στη ζωή της. Η Ηλέκτρα ποτέ δεν 

κάνει κάτι χωρίς να ζητήσει την γνώμη της, ο λόγος της έχει πολύ δύναμη και 

διαμεσολαβεί όταν η Ηλέκτρα δυσκολεύεται στη διαχείριση εξωτερικών πιέσεων.  

Στην οικογένεια της συναισθήματα φόβου ή ευαλωτότητας ήταν ‘‘απαγορευμένα’’. Η 

ευγενική/συνεσταλμένη της παρουσία σε συνδυασμό με την υπερβολική ρύθμιση των 

συναισθημάτων της αλλά και την στάση προσαρμογής/ανυπεράσπισης που μου 

περιέγραψε να λαμβάνει όταν θίγεται μου δημιούργησε την αίσθηση πως όλη αυτή η 

προσπάθεια καταστολής/ελέγχου της έντασης, της δημιουργεί αφόρητες εσωτερικές 

πιέσεις που συνδέονται με τα συμπτώματα της. Σκέψη που κράτησα για περαιτέρω 

επιβεβαίωση. 

Από μικρή θυμάται τον εαυτό της απομονωμένη και ντροπαλή. Η μη ισότιμη 

συμμετοχή της με ομηλίκους της δημιούργησαν ένα σχεσιακό τραύμα. Η σωματική 

της εικόνα και η ομιλία της, ορόσημα της διαφορετικότητας της, της δημιουργούσαν 

μια υπολειπόμενη αίσθηση εαυτού την οποία πιθανά προσπάθησε να ανακουφίσει 

κάνοντας κατορθώματα. Η Ηλέκτρα έχει πάρει διπλώματα στην αριθμολογία και την 

αστρολογία, είναι συγγραφέας ενός βιβλίου που έχει εκδώσει και δύο θεατρικών 

έργων. Έχει επίσης παρακολουθήσει μαθήματα ψυχολογίας σε ιδιωτικό κολλέγιο μετά 

την αποφοίτηση της από την βιομηχανική. Αντίθετα, η προσωπική της ζωή είναι 

περιορισμένη. Συναναστρέφεται κυρίως με ξαδέλφια και περνά πολύ χρόνο μόνη στο 

σπίτι.  

Θεραπευτικές δυνατότητες: Η Ηλέκτρα έδειξε εμπιστοσύνη να κινηθεί σε 

διαφορετικές διαστάσεις. Κατάλαβε πως θα είναι ωφέλιμο για εκείνη να μιλήσει για 

ανείπωτα ευαίσθητα ζητήματα και συμμετείχε ενεργά σε αυτό προσπερνώντας τον 

αρχικό της φόβο. Είναι ένας γλυκός και συνεργάσιμος άνθρωπος που έδειξε την 

ανάγκη της να βρίσκεται σε  μια σχέση που δεν θα την επικρίνει και δεν θα της ζητά 

να κάνει κάτι που δεν μπορεί. Η θέληση της για ουσιαστική επαφή μαζί μου σε 
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συνδυασμό με την αποδοχή που εισέπραττε από εμένα ενίσχυσαν το κίνητρο της και η  

αφοσίωση της έως σήμερα παρά την αρχική της αμφιθυμία είναι συγκινητική. 

 

Θεραπευτικές αδυναμίες: Μια βασική δυσκολία είναι πως έχει αναπτύξει 

απωθητικούς μηχανισμούς. Αυτό καθιστά δύσκολο αφενός την ανάκληση γεγονότων, 

έτσι που η αφήγηση της ακούγεται αποσπασματική, αφετέρου το βίωμα των 

συναισθημάτων, τα αναφέρει αλλά χωρίς να τα νιώθει. Έχει μια φτωχή επαφή με τις 

ανάγκες της αναπτύσσοντας μια πιο παθητική στάση ζωής, που εκδηλώνεται και στη 

συνεδρία, και μια περισσότερο στερεοτυπική/γνωστική αντίληψη για την 

πραγματικότητα της. Επίσης, υπάρχουν στιγμές που η δυσκολία στην άρθρωση της 

λειτουργεί διασπαστικά στην συγκέντρωση μου. 

 

Σκέψεις και θεραπευτικός σχεδιασμός 

Η Ηλέκτρα πίσω από τα συμπτώματα της κουβαλά μια τραυματισμένη εικόνα εαυτού 

που δεν έχει βρει χώρο να εκφραστεί. Η στάση της κυρίαρχης μητέρας αποτύπωνε 

περισσότερο το δικό της θυμό για το συμβολικό θάνατο του ιδανικού παιδιού και την 

αδυναμία της να το αντιμετωπίσει. Τα δυσφορικά της συναισθήματα για την αναπηρία 

της Ηλέκτρας έγιναν μια φωνή διόρθωσης και επίκρισης προς  την κόρη της που 

συνέβαλε ώστε η Ηλέκτρα να εσωτερικεύσει έναν απαιτητικό και αυστηρό εσωτερικό 

διάλογο που δεν συντονιζόταν καθόλου με τις πραγματικές της ανάγκες. Οι 

περιοριστικές εσωτερικές φωνές που καλλιέργησε φαίνεται να αποτυπώνουν τις εξής 

θέσεις «πρέπει να είμαι τέλεια», «μπορώ και μόνη μου», «χρειάζεται να δείχνω άνετη 

και αυτάρκης», «να μην νιώθω το αρνητικό να το ελέγχω». Η Ηλέκτρα καθόλου δεν 

κατανοούσε πόσο πιεστικές ήταν αυτές οι αφόρητες γονεικές εντολές και πως 

συνέβαλαν στα συμπτώματα της. 
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Από το αρχικό της αίτημα και την οικογενειακή δυναμική κατάλαβα πως η φωνή της 

αδυναμίας και των συναισθημάτων είχε πνιγεί. Είχε πολλά να επικοινωνήσει που για 

την ώρα το βαρύ της σώμα και η καταθλιπτική της διάθεση είχαν υποκαταστήσει τη 

λειτουργία του λόγου της.  

Τα συμπτώματα της ήταν μια παθητική κραυγή των αποκομμένων/αποσιωπημένων 

πλευρών του εαυτού της που επιβεβαίωναν μια ευαλωτότητα που την φόβιζε καθώς 

εμπεριείχε μη επεξεργασμένους φόβους απόρριψης και επίκρισης και οι οποίοι με τη 

σειρά τους συνέβαλαν στην εδραίωση των δύο βασικών περιοριστικών θεμάτων που 

δουλέψαμε στη θεραπεία «οι αδυναμίες αποσιωπούνται», «τα επώδυνα συναισθήματα 

σωπαίνουν». 

Στόχος της θεραπείας ήταν η διαφοροποίηση της Ηλέκτρας από τη φωνή και τις 

προσδοκίες της μητέρας της και η σταδιακή καλλιέργεια ενός συμπονετικού 

εσωτερικού διαλόγου που θα λαμβάνει υπόψη πέρα από την φωνή της ικανότητας και 

την φωνή της αδυναμίας, ως φυσικό επακόλουθο της αναπηρίας της, προκειμένου να 

κατακτήσει μια συνεκτική αφήγηση εαυτού και πιο ρεαλιστικές επιλογές ζωής. Βασικό 

μου μέλημα ήταν να εσωτερικευθούν νέες φωνές ρεαλιστικές και απελευθερωτικές πιο 

κοντά στις εμπειρίες της που αποθαρρύνουν τον εγκλωβισμό και τις ψυχολογικές 

δυσκολίες. Για την επίτευξη των παραπάνω ακολούθησα το σκεπτικό και τα στάδια 

θεραπείας όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Πορεία της θεραπείας 

Αρχική Φάση 

Στην αρχική φάση της συνεργασίας μας λαμβάνοντας υπόψη πως το αίτημα της 

Ηλέκτρας ήταν κάπως αόριστο αλλά και πως το ίδιο το τραύμα της αναπηρίας 

δημιουργεί διαλογικές συνέπειες, ενθαρρύνοντας κατακερματισμένες αφηγήσεις, 

συναισθηματικό ‘‘πάγωμα’’ και αποσιώπηση ευαίσθητων θεμάτων (Penn, 2001), 

επέλεξα να αξιοποιήσω το αφηγηματικό εργαλείο της περιγραφής εαυτού.  
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Η σκέψη μου ήταν πως η χρήση του εργαλείου θα ‘‘μαλάκωνε’’ το αμυντικό σύστημα 

της Ηλέκτρας αποκαλύπτοντας απομονωμένες περιοχές του συναισθήματος και 

εισάγοντας μας στον εντοπισμό περιοριστικών θεμάτων και στην αναγνώριση 

κυρίαρχων και αποσιωπημένων φωνών. Σύμφωνα με τους Penn και Frankfurt (1994) 

τα γραπτά προσφέρουν έναν ασφαλή τόπο αποσιωπημένες φωνές να έρθουν στο 

προσκήνιο δημιουργώντας χώρο για εσωτερικό διάλογο. Έπειτα η ανάδειξη αυτών των 

θεμάτων και η σύνδεση τους με την κυρίαρχη φωνή θα της πρόσφερε την δυνατότητα 

να αρχίσει να ψηλαφεί αρχικά ένα γνωστικό πλαίσιο μέσα στο όποιο θα μπορούσε να 

αρχίσει να συνδέει τα συμπτώματα της με την ιστορία της και κατόπιν θα άνοιγε την 

συζήτηση μας σε ζητήματα διαγενεακής διαφοροποίησης. Επίσης, σκέψη μου ήταν 

πως η χρήση αυτού του εργαλείου ήταν κοντά στα αφηγηματικά ενδιαφέροντα της 

Ηλέκτρας.  

Οι οδηγίες χρήσης του εργαλείου της δόθηκαν στην έβδομη συνεδρία και ήταν να 

γράψει στο σπίτι μια σύντομη αυτοβιογραφία σε τρίτο πρόσωπο σαν να μιλά για 

εκείνη ένα αγαπημένο πρόσωπο που την γνωρίζει καλά και την συμπαθεί και να την 

φέρει στην επόμενη μας συνεδρία.  

Σε αυτήν έγραψε:  

«Η Ηλέκτρα είναι πιστή στους φίλους της, τους οποίους θέλει να συμπαραστέκεται σε 

βάθος, θέλει να τους βοηθάει όσο μπορεί. Της αρέσουν οι συζητήσεις σε βάθος. Είναι 

συνεπής και υπεύθυνη. Έχει αρκετή ενσυναίσθηση. Είναι πολύ ευγενική, είναι πολύ 

συναισθηματική, αγαπάει πολύ τα ξαδέλφια της και είναι ο συνδετικός κρίκος για 

αυτά. Είναι πολύ γενναιόδωρη, δεν της αρέσουν οι εντάσεις και οι τσακωμοί. Δεν 

μπορεί την ένταση, την κακία πάνω από όλα την κριτική. Η Ηλέκτρα δεν θέλει να της 

κάνουν κουμάντο είναι αρκετά ανεξάρτητη, όταν εκνευρίζεται δεν μπορεί να 

συγκρατηθεί. Δεν μπορεί να προσποιηθεί όταν κάποιος ή κάτι δεν της αρέσει. Δεν της 

αρέσει να περπατάει αντιθέτως της αρέσει να γράφει, να διαβάζει, να κολυμπάει, να 



 19 

ερευνά. Της αρέσει να παίζει ομαδικά παιχνίδια στο facebook και συγκεκριμένα 

«κρυμμένα αντικείμενα». Αγαπά πολύ το θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Στην επόμενη μας συνάντηση η Ηλέκτρα μου ανέφερε πως βρήκε την άσκηση 

ενδιαφέρουσα, την έγραψε στο γραφείο με χαλαρή διάθεση χωρίς να δυσκολευτεί σε 

κάποιο σημείο. 

Την ίδια περίοδο η Ηλέκτρα έφερε το εξής όνειρο: «ονειρεύτηκα μια χελώνα πράσινη 

στο μπάνιο που στεκόταν όρθια στα δύο της πόδια και έκανε ντους». Το όνειρο της 

προκάλεσε ευχάριστα συναισθήματα και το συνέδεσε με ένα αίσθημα ευφορίας που 

είχε αρχίσει να νιώθει μετά από καιρό. 

Δεύτερη Φάση 

Το επόμενο μεγάλο διάστημα συζητούσαμε με την Ηλέκτρα σκέψεις που είχα 

μελετώντας την ονειρική και γραπτή της αφήγηση. Είχαμε μια κοπιαστική όμως 

δημιουργική συνεργασία να ανασύρουμε τις φωνές και να ανακαλύψουμε τα 

μηνύματα που η καθεμιά φέρει, φανερά ή μεταμφιεσμένα. Ο εντοπισμός κάθε φωνής 

μας άνοιγε το δρόμο και σε μια νέα ιστορία που προσπαθούσαμε να αποδώσουμε 

νόημα. Στόχος ήταν να συμβάλλω ώστε να διευρυνθεί το αφηγηματικό ρεπερτόριο της 

Ηλέκτρας δίνοντας λόγο στις πιο σιωπηλές και ανείπωτες φωνές προκειμένου να 

υπάρξει αφηγηματική και συναισθηματική ποικιλία. 

Οι συζητήσεις μας κινήθηκαν στους παρακάτω άξονες. 

Παρατηρώντας την μορφή της αφήγησης της στην περιγραφή εαυτού φαίνεται να είναι 

ενεργοποιημένη μια στάση συναισθηματικής αποφυγής καθώς χρησιμοποιεί τη 

γλώσσα της άρνησης (δεν) και της αντίφασης (δεν της αρέσουν οι εντάσεις …όταν 

εκνευρίζεται δεν μπορεί να συγκρατηθεί), ενισχυτικές λέξεις (σε βάθος, πολύ, όσο 

μπορεί), συνώνυμα, επαναλήψεις, ενώ υπάρχει αφηγηματική ανακολουθία όπως στο 

σημείο που μιλά για την ανεξαρτησία και απότομα αναφέρεται στον εκνευρισμό. Οι 
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στρατηγικές αυτές συνιστούν τρόπους να ρυθμίσει την συναισθηματική της ένταση 

καθώς ακουμπά ευαίσθητα, μη επεξεργασμένα θέματα και συναισθήματα 

(Androutsopoulou, Thanopoulou, Economou, Bafiti, 2004 ˙ Rogers, 2006).  

Στρέφοντας την προσοχή μου στο περιεχόμενο η πιο σημαντική ίσως παρατήρηση 

είναι πως απουσιάζουν αδύναμα κομμάτια του εαυτού της. Με τη γλώσσα της 

άρνησης αφήνει ανείπωτα ευαίσθητα κομμάτια εαυτού ενώ άλλες πλευρές της 

φαίνονται εντελώς αποσιωπημένες έτσι που η αφήγηση της δεν ταιριάζει με την 

παρούσα συναισθηματική της κατάσταση. Στέκεται κυρίως στα θετικά της σημεία 

δίνοντας έναν τόνο υπερβολής. Η ανάλυση απέδειξε πως οι πιο αποσιωπημένες φωνές 

μαρτυρούν τις πιο ευάλωτες πλευρές του εαυτού της που λειτουργούν έως σήμερα 

παρασκηνιακά. 

Μια κυρίαρχη φωνή της Ηλέκτρας είναι η φωνή της ικανότητας που μιλά με μια πιο 

συναισθηματική/τρυφερή και λογική φωνή (πιστή, υπεύθυνη) προς τους άλλους. Η 

Ηλέκτρα από μικρή προσπαθούσε να είναι σωστή. Πολλές από τις επιθυμίες της είχε 

συμβιβάσει κάνοντας το σωστό και φροντίζοντας τις ανάγκες της μητέρας της 

προσπαθώντας να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της και να ικανοποιήσει τις 

απραγματοποίητες προσδοκίες της. Στο σήμερα το δίκτυο της είναι αρκετά 

περιορισμένο και η τάση της να ευχαριστεί και να φροντίζει τους άλλους την οδηγεί 

να επιζητά την μοναξιά. Ακόμα και όταν δυσφορεί με τον άλλον το μετατρέπει σε μια 

στάση φροντίδας και συμβουλής προς εκείνον. Πίσω από την εξιδανικευμένη 

βοηθητική της εικόνα -που ταιριάζει με την ανάγκη της μητέρας της να νιώσει και 

εκείνη περήφανη για το παιδί της- η φωνή μιλά για εγκλωβισμό και αδιέξοδο. Η φωνή 

που κρύφτηκε πίσω από την υπερβολικά συναισθηματική και τρυφερή της εικόνα είναι 

μια συμβιβασμένη/περιοριστική φωνή «να είμαι δοτική και σωστή για να με 

αγαπούν», «πολύ βοηθητική αλλά μόνη». Είναι η εσωτερίκευση της  απαιτητικής 

φωνής της μητέρας της «αν δεν με ικανοποιήσεις θα σε απορρίψω». Δεν ανιχνεύεται 
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στο λόγο της κάποια φωνή φροντιστική προς τον εαυτό της που να προσδίδει την 

έννοια της αμοιβαίας ψυχικής ανταλλαγής.  

Μια επιπλέον παρατήρηση μου, που συνιστά και ένα πυρηνικό θέμα της Ηλέκτρας,  

είναι η αποδυναμωμένη φωνή της συναισθηματικής δυσφορίας μιλώντας με τη 

γλώσσα της άρνησης και της αντίφασης. Γενικότερα στην αφήγηση της υπάρχει μια 

στάση ρύθμισης και η προσοχή της στρέφεται μακριά από συναισθήματα δυσφορίας ή 

ανάγκης που μπορεί να αποκαλύψουν μια αίσθηση αδυναμίας, που συνιστούσε 

ευαίσθητο και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα στην οικογένεια της.  Παρόλο που 

μιλά με μια πιο θυμωμένη φωνή απέναντι σε δυσφορικές καταστάσεις (όταν 

εκνευρίζεται δεν μπορεί να συγκρατηθεί)  και στο σημείο αυτό ανιχνεύεται η φωνή 

του προσωπικού ορίου, και εδώ πιο αποδυναμώμενα μέσω της γλώσσας της άρνησης, 

στην πραγματικότητα η Ηλέκτρα εκδηλώνει μια παθητική και αγχώδης στάση 

συναισθηματικής αποφυγής. Από μικρή φοβόταν το θυμό της μητέρας της καθώς όταν 

θύμωνε έκανε απρόοπτα ξεσπάσματα (να φεύγει από το σπίτι για ώρες) που την 

ενέπλεκαν σε μια δυναμική που την φόβιζε και την έκανε να νιώθει αδύναμη καθώς 

δεν μπορούσε να αντιδράσει.  

Το αίσθημα ντροπής και ενοχής που κουβαλούσε για την σωματική της αναπηρία, η 

άκαμπτη και νευρική παρουσία της μητέρας της και η στάση συμμόρφωσης που 

ακολουθούσε εκπροσωπούσαν μια βεντάλια από συναισθήματα που γινόντουσαν 

εσωτερικά ξεσπάσματα και αποσιωπούνταν πίσω από μια αδιάκοπη προσπάθεια να 

αποδείξει πως μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι έμαθε να κρύβει τις αδυναμίες της και τα 

συναισθήματα της και να προσπαθεί όλο και περισσότερο. 

Μια επιπλέον κυρίαρχη φωνή στην περιγραφή του εαυτού της είναι η φωνή της 

ανεξαρτησίας που και εδώ ταιριάζει με την ανάγκη της μητέρας της να είναι η 

Ηλέκτρα αυτόνομη. Φαίνεται όμως να μην έχει κατακτηθεί μια ασφαλής εσωτερική 

βάση καθώς απουσιάζει στην αφήγηση της η φωνή της ανάγκης για φροντίδα ή 
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υποστήριξη. Από την άλλη, η  Ηλέκτρα παρόλο που ζει μόνη της, ύστερα από 

προτροπή της μητέρας της, διατηρεί μια πολύ στενή επαφή μαζί της. Την ενημερώνει 

για όλα, οι αποφάσεις της δεν είναι ανεξάρτητες από εκείνη και πολλές φορές 

ταυτίζεται με τα συναισθήματα της. Η συμμορφωμένη ανεξάρτητη φωνή της 

Ηλέκτρας κρύβει την μεταμφιεσμένη συμβιωτική δική της φωνή λόγω της ρυθμιστικής 

θέσης που κατέχει η μητέρα της στη ζωή της. 

Η ταυτότητα του κύριου αφηγητή στην περιγραφή του εαυτού της φαίνεται να είναι η 

μητέρα της. Η Ηλέκτρα μιλά για το ‘‘ιδανικό’’ παιδί που προσδοκούσε εκείνη. Ένα 

παιδί ανώτερο, δυναμικό, ενεργητικό, χωρίς αδυναμίες, διαπροσωπικά ενεργό και με 

επιρροή στο εξωτερικό περιβάλλον. Η Ηλέκτρα διστακτική και συνεσταλμένη απέχει 

από αυτό το πρότυπο.  

Το όνειρο της φανερώνει πως βλέπει τον εαυτό της με μια μη ρεαλιστική απεικόνιση. 

Φαίνεται να κυριαρχεί και εδώ ένας εγκλωβιστικός μονόλογος «επιθυμώ το αδύνατο». 

Δεν είναι σε επαφή με τα όρια της και τους φυσικούς της περιορισμούς. Το καβούκι 

της χελώνας στο όνειρο της μας μεταφέρει πληροφορία για το βάρος και την ακαμψία 

που την συνοδεύει στη ζωή της χωρίς όμως να σκιαγραφείται στο όνειρο αίσθημα 

δυσφορίας από αυτό. Γενικότερα στις αφηγήσεις της δεν αναγνωρίζεται κάποια φωνή 

συμπονετική προς τον εαυτό της. Αυτό ήταν κάτι που χρειάστηκε να το 

καλλιεργήσουμε παρέα δανείζοντας πολλές φορές τη δική μου φωνή.  

 

Τρίτη Φάση 

Η Ηλέκτρα συνειδητοποίησε πόσο ο εαυτός της μητέρας της απλώνεται μέσα στο δικό 

της εαυτό μέσα από την εσωτερίκευση της φωνής της που συνέβαλε ώστε η Ηλέκτρα 

να αναπτύξει έναν αυστηρό και απαιτητικό εσωτερικό μονόλογο «πιέζομαι χωρίς να 

διαμαρτύρομαι», «πρέπει να είμαι τέλεια», «συμμορφώνομαι ακόμα και αν 

δυσκολεύομαι», «καταπίνω τα συναισθήματα μου» και αυστηρές προσδοκίες για το 
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ρόλο της «να είμαι σωστή», «να είμαι αυτάρκης», «να ανταπεξέρχομαι στις όποιες 

δυσκολίες». 

Το διάστημα που ακολούθησε όσο περισσότερο μιλούσαμε για τα βιώματα της τόσο 

περισσότερο μπορούσε να εστιάσει στον εαυτό της και στις ανάγκες της. 

Αναγνώρισε πως ασθμαίνει να εκπληρώσει τις πιέσεις της μητέρας της βάζοντας τον 

εαυτό της σε έναν ατέρμονο κύκλο κοπιαστικής προσπάθειας με μεγάλο ψυχικό 

φορτίο και πως τελικά συνθλίβεται βιώνοντας το αίσθημα ασφυξίας ή αποτυχίας 

ανεκπλήρωτων στόχων. Αναγνώρισε πως δεν ήταν δική της ευθύνη η θεραπεία της 

αναπηρίας της και πως αυτό αφορούσε μια διαστρέβλωση της μητέρας της για το δικό 

της πόνο. 

Οι μεταμφιεσμένες ή αποσιωπημένες φωνές ήταν πιο κοντά στις εμπειρίες της 

Ηλέκτρας και της προσκαλέσαμε να έρθουν στο προσκήνιο δημιουργώντας έναν 

εσωτερικό διάλογο. Η Ηλέκτρα με μεγάλη ανακούφιση απέδιδε χαρακτηριστικά στη 

φωνή της μητέρας της ως αυστηρή, αυταρχική και απόλυτη «πίστευα ότι μου έλεγε η 

μητέρα μου ακόμα και αν διαφωνούσα μέσα μου πίστευα ότι είχε το σωστό. Μερικές 

στιγμές ήταν και εκείνη πολύ κάθετη και φώναζε και μπορεί να φοβόμουν γενικά να 

πίστευα μερικές φορές νόμιζα ότι τίποτα δεν ήταν αρκετό αυτό ήταν έντονο μέσα μου», 

«ήταν πολύ αυταρχικός ο τρόπος της δεν μπορούσα να διαφωνήσω μαζί της», «με 

άγχωνε υπερβολικά σε όλες τις πτυχές της ζωής μου στο περπάτημα, στην ομιλία, στα 

μαθήματα, παντού».  

Αυτή η αναγνώριση άνοιξε το δρόμο για την ανατροπή της κυρίαρχης φωνής και 

δημιούργησε εσωτερικό χώρο καλλιέργειας ρεαλιστικών φωνών αντιλόγου 

αποσκοπώντας κάποια στιγμή μελλοντικά στην τοποθέτηση της Ηλέκτρας σε ρόλο 

πρωταγωνιστή στη ζωή της. 
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Παρακάτω παρατίθεται ένα απόσπασμα ενός θεραπευτικού μας διαλόγου που οι φωνές 

αντιλόγου ενδυναμώνονται και προκαλείται ένας αναστοχασμός για το περιοριστικό 

θέμα «οι αδυναμίες αποσιωπούνται».  

Στην αρχή μιας συνεδρίας μας η Ηλέκτρα μου ζήτησε να της ανοίξω ένα γαλατάκι να 

προσθέσει στο καφέ της. 

Θερ/τρια: Με αφορμή το γαλατάκι σκέφτηκα πως είσαι ένας άνθρωπος με δυνατότητες 

όμως το γαλατάκι με έκανε να σκεφτώ ότι είσαι ένας άνθρωπος που σε κάποια 

πράγματα χρειάζεσαι βοήθεια και δεν μπορείς μόνη σου. Αναρωτιέμαι πόσο αφήνεις 

την δυσκολία σου να φανεί 

Ηλέκτρα: (Γελάει). Η αλήθεια είναι ότι με κολακεύει περισσότερο να τα κάνω μόνη 

μου  

Θερ/τρια: Σκέφτομαι πως είναι ωραίο να βλέπουμε πως μόνοι μας μπορούμε να τα 

καταφέρνουμε και να τα βγάζουμε πέρα όμως υπάρχουν φορές που αυτό μπορεί να 

λειτουργεί περιοριστικά. Υπάρχουν στιγμές που έχεις νιώσει αυτή η τάση σου να 

κρύβεις τις ανάγκες σου και να μην ζητάς βοήθεια να σε πιέζει;;  

Ηλέκτρα: Η αλήθεια είναι ότι μου τονώνει την αυτοπεποίθηση μου. Η αλήθεια είναι 

ότι με επηρεάζει και η μαμά που με πιέζει να κάνω πράγματα. Μου λέει ότι εγώ πάντα 

πίστευα ότι μπορείς ότι τίποτα δεν είναι αυτό που δεν μπορείς όλα τα μπορείς μου το 

λέει συνέχεια 

Θερ/τρια: Πως σε κάνει να νιώθεις αυτό που σου λέει η μαμά σου;;  

Ηλέκτρα: Μερικές φορές αδιέξοδο άγχος αδιέξοδο  

Θερ/τρια: σαν να μην υπάρχει έξοδος σε κάτι πιο φιλικό προς εσένα. Η αυστηρή σου 

φωνή σου λέει να συμμορφώνεσαι σε αυτό το κανόνα φαίνεται όμως πως υπάρχει και 

μια πιο συμπονετική φωνή μέσα σου που αντιδρά σε αυτό   
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Θερ/τρια: Αν αφήναμε λίγο αυτή τη συμπονετική φωνή να μας μιλήσει πιο δυνατά τι 

θα μας έλεγε; 

Ηλέκτρα: Ότι είναι καλό να ζητάμε βοήθεια. Είναι ωραίο να αφήνουμε τους άλλους να 

μας φροντίζουν. Δεν είναι άσχημο αυτό  

Ηλέκτρα: Τώρα που  το σκέφτομαι πίσω από αυτή την ατάκα που μου έλεγε γιατί μου 

το έλεγε συνέχεια κρύβεται μια παγίδα. Και για εκείνη και για εμένα 

Θερ/τρια: Ποια παγίδα κρύβεται; 

Ηλέκτρα: Η μη αποδοχή. Πίστευα ότι θα γίνω η τέλεια Ηλέκτρα. Μπορεί να το ήθελα 

εγώ,… και εγώ. Να μην μπορούσα να συμβιβαστώ με την αναπηρία μου  

Θερ/τρια: Ένιωθες ότι με το να τα κάνεις μόνη σου και να προσπαθείς πολύ θα 

διόρθωνες τους φυσικούς σου περιορισμούς 

Ηλέκτρα: Νόμιζα πως μπορούσα με το χρόνο να τα διορθώσω όλα να … ναι νόμιζα 

πως με το χρόνο και με υπομονή και επιμονή θα γίνω η τέλεια Ηλέκτρα.  Νόμιζα ότι 

θα αλλάξω προς το καλύτερο δεν θα έχω πισωγυρίσματα θα πηγαίνω μπροστά και ότι 

όφειλα να γίνομαι καλύτερη αλλά αυτή η αρρώστια (πάει να πει αναπηρία και δεν το 

συνεχίζει) αυτή η ιδιαιτερότητα τελοσπάντων τώρα συνειδητοποιώ ότι τη μια ημέρα 

θα μιλάω καλά και την άλλη ημέρα για κάποιο λόγο να πάω πίσω 

Θερ/τρια: Ξέρεις τι σκέφτομαι Ηλέκτρα. Μπορεί αυτή η αυστηρή φωνή κάποτε να σε 

βοηθούσε και να λειτουργούσε προστατευτικά νομίζω όμως πως τώρα ήρθε η ώρα να 

χρησιμοποιήσεις όλες σου τις δεξιότητες και να αφήσεις την πιο συμπονετική σου 

φωνή να σε συντροφεύει 
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Αξιοποίηση εποπτείας και προσωπικός αναστοχασμός 

Για εμένα το πιο σημαντικό δίλημμα που αντιμετώπισα στην επαφή μου με την 

Ηλέκτρα ήταν το ερώτημα πόσο βοηθητικό θα είναι για την ίδια να ακουμπήσουμε το 

θέμα της αναπηρίας της. Βρισκόμασταν σε μια φάση που είχε χτιστεί μεταξύ μας η 

ασφάλεια και η αποδοχή και εγώ την προσκαλούσα να μιλήσει για ένα θέμα 

απαγορευμένο και επώδυνο που πήγαινε κόντρα σε όλη την οικογενειακή λειτουργία.  

Ανησυχούσα μήπως την τραυματίσω. Ήταν πραγματικά βοηθητικό για την ίδια να 

ανοίξει αυτό το ζήτημα ή ήταν μια δική μου ανάγκη να μην την νιώθω αδύναμη;. 

Ταυτόχρονα φοβόμουν να μην ταυτιστώ με την μητέρα της που της ζητούσε να κάνει 

πράγματα που δεν άντεχε. 

Η εποπτική μου ομάδα με βοήθησε να καταλάβω πως η δυσκολία μου συνδέεται με 

δικά μου εσωτερικά ανεπεξέργαστα ερωτήματα και συναισθήματα. Το ερώτημα 

μετακινήθηκε στο Τι σημαίνει για εμένα αναπηρία; Πόσο έτοιμη είμαι να δω 

δυνατότητες έξω από την κανονικότητα; Η αναπηρία της μου δημιουργούσε ένα 

αίσθημα αδιεξόδου και βαθιά λύπη για αυτά που στερείται και ταυτόχρονα ένα φόβο 

μην αντιληφθεί τα συναισθήματα μου και την πληγώσω. Σε αυτό το σημείο 

λειτούργησε πολύ βοηθητικά η απόφαση μου να συζητήσω ανοιχτά με την Ηλέκτρα 

πως νιώθει όταν μιλάμε για την αναπηρία της. Η θετική της απόκριση και ο 

θαυμασμός που ένιωθα για εκείνη υπήρξαν βοηθητικοί σύμμαχοι στην πρόκληση που 

αντιμετώπιζα ως θεραπεύτρια να δω την δυνατότητα για ικανοποιητική ζωή μέσα από 

την αντιξοότητα και την λειτουργικότητα έξω από άκαμπτα καλούπια δυνατοτήτων. 

 

Αξιολόγηση πορείας και αποτελέσματος 

Η θεραπεία της Ηλέκτρας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σε αυτή την φάση είναι πιο 

επικεντρωμένη στον εαυτό της στην κατεύθυνση να δομήσει ένα σχήμα εαυτού έξω 

από τις προσδοκίες της μητέρας της. Έτσι, αρχίζει πλέον να συμπεριλαμβάνει την δική 
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της εμπειρία της σε αυτό που σκέφτεται και να εστιάζει στο ερώτημα τι σημαίνει αυτό 

που ζω για εμένα καλλιεργώντας ένα προσωπικό πλαίσιο εξήγησης των συμβάντων 

γύρω της.  

Για εμένα η πιο σημαντική αλλαγή της Ηλέκτρας είναι πως συρρικνώθηκε ο αρνητικός 

μονόλογος διόρθωσης και καταστολής του εαυτού της. Έτσι, μετακινήθηκε από το να 

δίνει πολύ μεγάλη σημασία να αποδεικνύει πως θα καταφέρει να είναι όπως πρέπει 

στο να αρχίσει να ζει τη ζωή της πιο ζωντανά. Συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική ομάδα 

αστρολογίας και έχει καλλιεργήσει ένα μικρό φιλικό δίκτυο από εκεί όπου βγαίνουν. 

Έχει βιώσει στιγμές που νιώθει υψηλή αυτοπεποίθηση, όπως η ίδια λέει, βλέποντας οι 

άλλοι να την εμπιστεύονται. Νιώθει ικανοποιημένη που τολμά να λαμβάνει πιο ενεργή 

θέση στις κοινωνικές ομάδες που εμπλέκεται και πως εκεί που ανοίγεται εισπράττει 

αναγνώριση.  

Επίσης, μια σημαντική μετακίνηση της είναι πως ‘‘μπολιάστηκε’’ ο άκαμπτος τρόπος 

αντίληψης του εαυτού της «αν δεν είμαι τέλεια δεν είμαι τίποτα» όπου μέσα σε αυτό 

το δυισμό χανόταν και ένιωθε μετέωρη. Δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό της με δυο 

ακραίους τρόπους είτε από το ρόλο της παντοδύναμης που μπορεί να τα κάνει όλα είτε 

από το ρόλο της αδύναμης και της ηττημένης. Έχει αρχίσει να κάνει καλύτερη επαφή 

με τα όρια της και να καλλιεργεί μια πιο συνεκτική αίσθηση εαυτού.  Όπως και η ίδια 

λέει «έχω ένα δικό μου τρόπο να είμαι λειτουργική», «όλοι σήμερα προσπαθούν να 

γίνουν διαφορετικοί εγώ είμαι διαφορετική από τη φύση μου».  

Στη σχέση με την μητέρα της έχει αρχίσει να της βάζει όρια όταν της ζητά να κάνει 

πράγματα που δεν θέλει ωστόσο δεν μπορεί να αντέξει δυσφορικά συναισθήματα για 

εκείνη. Όταν πάει να νιώσει κάτι δυσφορικό την δικαιολογεί για να αποφύγει να 

θυμώσει μαζί της ενώ την αποσταθεροποιούν τα συναισθήματα της χωρίς να 

διακρίνεται ένας διαχωρισμός των δικών της συναισθημάτων από της μητέρας της.  

Από αυτή την φάση της θεραπείας της ελπίζω η συνεργασία μας να συνεχιστεί και η 
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Ηλέκτρα να κατακτήσει περαιτέρω αναθεωρήσεις στα διάφορα συστήματα του εαυτού 

της. 
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« A turtle standing on two feet! » A path to self-acceptance 

 

Abstract 

 

The present paper reviews the treatment process of Electra who suffers from brain 

paralysis and sought psychological support in a phase in which she experienced a 

feeling of hopelessness and a depressed feeling. The theoretical background of the 

work was based on the enriched systemic model SANE-System Attachment Narrative 

Encephalon. The perspective of Narrative-dialogical adapted and therapeutic 

intervention was based on the idea of the self as a system of many voices. Electra's 

narratives were analyzed with the aim of highlighting internalized voices associated 

with her symptoms. The aim of the therapy was to overturn the rigid internal 

monologue with an internal dialogue that promotes voices of compassion and self-

understanding that discourage psychological confinement. 

 

Key Words: Anoxemia, unsaid/silenced aspects of self, restricted themes, dialogical 

self, internal voices 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


