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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της θεραπευτικής πορείας του 

32χρονου Στέφανου. Ο Στέφανος ξεκίνησε θεραπεία, επειδή αισθανόταν αρκετά 

μπερδεμένος σε διάφορους τομείς της ζωής του και κυρίως στο θέμα με το σεξουαλικό 

του προσανατολισμό. Η εργασία της θεραπευτικής του πορείας θα έχει ως 

κατευθυντήρια γραμμή το εμπλουτισμένο συστημικό μοντέλο SANE (System 

Attachment Narrative Encephalon). Αυτή η μελέτη περίπτωσης θα αναλυθεί υπό το 

πρίσμα της συστημικής οπτικής. Η χρήση αυτής της οπτικής έχει ως στόχο την 

ανάδειξη των προτύπων επικοινωνίας και την εξέλιξη του τρόπου που ο Στέφανος 

αφηγείται την προσωπική του ιστορία, μέσα από μια πιο σχεσιακή οπτική εαυτού. H 

συγχωνευτική σχέση με άλλα πρόσωπα φάνηκε να τον δυσκολεύει στον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του, περιγράφει τον εαυτό του και προχωράει τα 

σημαντικά για τον ίδιο θέματα. 

Λέξεις – Κλειδιά: σεξουαλικός προσανατολισμός, συστημική οπτική, σχεσιακός εαυτός, 

πρότυπα επικοινωνίας, περιγραφή εαυτού 

 

Πλαίσιο συνεργασίας και μέθοδος 

Η συνεργασία με το Στέφανο έλαβε χώρα σε ιδιωτικό πλαίσιο με τη μορφή ατομικών 

συναντήσεων. Το αρχικό μας συμβόλαιο αφορούσε 12 συνεδρίες, στην πορεία όμως, 

κατόπιν αιτήματος του, μετατράπηκε σε συνεδρίες εβδομαδιαίας βάσης στο πλαίσιο 

μιας μακροχρόνιας ατομικής θεραπείας. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας για τη θεραπευτική πορεία του Στέφανου 

βασίζεται στο μοντέλο SANE (System Attachment Narrative Encephalon). Το μοντέλο 

αυτό είναι μια εμπλουτισμένη συνθετική προσέγγιση, στην οποία εκπαιδεύτηκα στο 

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

Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τη συστημική οπτική με τη θεωρία του 

Συναισθηματικού Δεσμού, τις βασικές αρχές της Αφηγηματικής Προσέγγισης και τα 

νεότερα ευρήματα από το χώρο των Νευροεπιστημών (Androutsopoulou, Bafiti, 

Kalarritis, 2014). Η κάθε οπτική βασίζεται σε ένα σύνολο παρεμβάσεων και τεχνικών 

και αναλόγως τις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου, δίνεται η δυνατότητα στο 

θεραπευτή να εστιάζει ή και να συνθέτει τους τέσσερις άξονες, δημιουργώντας έναν 
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πιο προσωπικό και εύκαμπτο θεραπευτικό τρόπο παρέμβασης (Androutsopoulou, 

Bafiti & Kalarritis, 2014). 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι στόχοι και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στη 

συνεργασία μου με τον Στέφανο βασίστηκαν στον άξονα της Συστημικής 

Προσέγγισης, η οποία ακολουθείται από τα εξής στάδια (Androutsopoulou, Bafiti, 

Kalarritis, 2014): 

• Ο θεραπευτής χαρτογραφεί την άκαμπτη συναισθηματική-γνωστική 

κατασκευή της ατομικιστικής έννοιας του «εαυτού», όπως τη μη σχεσιακή 

σκέψη στην αφήγηση του θεραπευόμενου. Εξετάζει χρήσιμα και μη βοηθητικά 

πρότυπα επικοινωνίας, την οικογενειακή δομή ή συνηθισμένα «σενάρια» και 

στη συνέχεια δίνεται χώρος σε πιο προκλητικά και περιοριστικά θέματα, 

διερευνώντας και τα κυρίαρχα εσωτερικά κομμάτια εαυτού. Οι ερωτήσεις 

αποδόμησης των προκλητικών αυτών κομματιών εαυτού είναι ένας βοηθητικός 

τρόπος στην ανακάλυψη άλλων εσωτερικών σιωπηλών ή αδύναμων. 

• Στην πορεία, ο θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο στην πρόσκληση των 

άκαμπτων ψυχολογικών ρόλων ή «σεναρίων» και στην αντιμετώπιση του 

αναπόφευκτου «εσωτερικού κενού», που εμφανίζεται μετά τη σταδιακή 

αποδόμηση του «ατομικού εαυτού». 

• Το παραπάνω στάδιο βοηθά στη σταδιακή συν-κατασκευή ενός σχεσιακού 

εαυτού. Ο θεραπευτής βοηθά στην ανάδειξη οικογενειακών μύθων και 

κυρίαρχων πολιτιστικών αξιών και στη δημιουργία με το θεραπευόμενο της 

αίσθησης ενός διαφοροποιημένου εαυτού ή ταυτότητας, αλλά και στη 

δημιουργία ενός «σχεσιακού εαυτού». 

• Τελικός σκοπός είναι η απόκτηση μιας πιο σχεσιακής άποψης για τη ζωή. Ο 

θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να επενδύσει εκ νέου στη ζωή, την 

οικογένεια και τον «εαυτό του» από μια νέα σχεσιακή προοπτική και να 

απολαμβάνει μια αναδυόμενη αίσθηση νέου νοήματος. 

Η θεραπευτική πορεία του Στέφανου βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά για τους σκοπούς 

αυτής της εργασίας θα παρουσιαστεί υλικό από θέματα που ο θεραπευόμενος έχει 

εστιάσει και δουλέψει περισσότερο, καθώς το αρχικό του αίτημα, περιλάμβανε αρκετά 

επιμέρους θέματα, που αναδεικνύονται σταδιακά στη θεραπευτική διεργασία. Επίσης, 
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θα παρουσιαστεί και ένας μέρος από τη μετάβαση στο αρχικό του αίτημα, μέσα από τη 

χρήση του αφηγηματικού εργαλείου Fiction. 

 

Ο Στέφανος και το αρχικό αίτημά του 

Ο Στέφανος είναι σήμερα ένας νεαρός άντρας 32 ετών, απόφοιτος Πανεπιστημίου και 

ελεύθερος επαγγελματίας. Την περίοδο που ξεκίνησε τις συνεδρίες δεν είχε κάποια 

ερωτική σχέση. Πριν από περίπου ένα χρόνο ήρθε στη Συμβουλευτική Υπηρεσία του 

Λόγω Ψυχής, με αρχικό αίτημα το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αυτή η ανησυχία 

προέκυψε ξαφνικά και μετά από χωρισμό μιας μακροχρόνιας σχέσης και συνοδεύτηκε 

από πανικό, έντονη ανησυχία και δυσκολία ύπνου. Κατά τη διάρκεια λήψης του 

ιστορικού, αναδείχθηκαν και άλλα θέματα, που φαίνονταν να μπερδεύουν το Στέφανο. 

Αυτά ήταν η αυτονόμηση και η διαφοροποίηση από την οικογένεια του, διότι όταν 

ξεκινήσαμε, έμενε ακόμη με την πατρική του οικογένεια, υπήρχε μια διαστρεβλωμένη 

και περιορισμένη αίσθηση εαυτού, μέσα από την οποία δημιουργούσε συγχωνευτικές 

σχέσεις με σημαντικούς άλλους και δυσκολευόταν να εντοπίσει τις δικές του ανάγκες 

και αισθανόταν δυσαρεστημένος σε σχέση με τη δουλειά του. 

Στο πρώτο ραντεβού, ένα γεγονός που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν όταν του 

ζήτησα να βάλει σε σειρά προτεραιότητας τα θέματα που τον απασχολούσαν, έβαλε 

τελευταίο το θέμα με το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ο ίδιος φαινόταν να 

δυσκολεύεται ιδιαίτερα με αυτό το θέμα, παρόλο που δεν ήταν το πρώτο στις 

προτεραιότητές του. Αντιλαμβανόμενη μία συγκεχυμένη αίσθηση εαυτού από την 

οποία αναδεικνύονταν αρκετά υποθέματα και προσπαθώντας να οργανώσουμε το 

πλαίσιο συνεργασίας μας, αποφασίσαμε να δουλέψουμε ζητήματα στο «εδώ και τώρα» 

και να παρακολουθούμε το αρχικό του αίτημα, καθώς προχωράει τα υπόλοιπα. Τα 

ζητήματα στο «εδώ και τώρα» ήταν η αυτονόμηση του από την πατρική οικογένεια, η 

εργασία του και η ενίσχυση ενός πιο σχεσιακού τρόπου αντίληψης του εαυτού. Στην 

αρχή της επόμενης συνεδρίας σχολίασε ότι έφυγε αρκετά πιο ανακουφισμένος την 

πρώτη φορά και ότι θέλει να δει τα θέματα με τον εαυτό του, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο. 

Δεοντολογικά ζητήματα 

Προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε πιθανότητα αναγνώρισης του 

θεραπευόμενου, έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της ταυτότητας του. Ο ίδιος έχει 
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ενημερωθεί για την έκθεση της θεραπευτικής του πορείας και δηλώνει σύμφωνος με 

αυτό. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Σχεσιακός εαυτός 

Ως σχεσιακός εαυτός ορίζεται ο εαυτός που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα στη 

σχέση με τους άλλους, διατηρώντας και βλέποντας τα όρια ως σημεία «συνάντησης ή 

επικοινωνίας» (Jordan, 1997b,). Η έννοια της αυτονομίας στο σχεσιακό εαυτό 

ενσωματώνει την ικανότητα ενός ατόμου να είναι υπεύθυνο έναντι των άλλων και να 

λαμβάνει υπόψη τις σχετικές συνέπειες των δικών του ενεργειών. Η σχεσιακή 

αυτοκατασκευή και η γλώσσα του σχεσιακού εαυτού αναγνωρίζουν την εμπειρία και 

την ξεχωριστή ταυτότητα ενός ατόμου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη "σχεσιακή 

ενσωμάτωση" ως πιο παραγωγική, καθώς στηρίζει την ταυτότητα στο σχεσιακό του 

πλαίσιο (Gergen, 1991). 

Η σχεσιακή αυτονομία περιλαμβάνει τόσο τη σαφήνεια για τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες κάποιου, όσο και την προθυμία να μετακινηθεί ο άλλος, να δει και να ειδωθεί, 

να παραμείνει συνδεδεμένος ακόμη και μέσω συγκρούσεων, να ακούσει την αφήγηση 

του άλλου, ακόμη και όταν διατυπώνει τη δική του, και να διαπραγματευτεί διαφορές 

χωρίς να καταφύγει σε τακτικές εξουσίας. Αυτή η προθυμία για σχέση συνεπάγεται 

επίσης και σχετική προσβασιμότητα και ανοιχτότητα που επηρεάζεται από την 

ανταπόκριση του άλλου. Αυτή η μετάβαση στην «σχεσιακή αυτονομία» έχει 

σημαντικές συνέπειες, ειδικά στις οικείες σχέσεις, γιατί ο εαυτός στην οικογενειακή 

θεραπεία εξετάστηκε στο πλαίσιο των σχέσεων του, διατηρώντας την έννοια του 

ξεχωριστού εαυτού, με έμφαση στον διαχωρισμό, την ατομικότητα και ανεξαρτησία. 

(Mirkin, 1998a; Fishbane, 2001). 

Το μοντέλο του σχεσιακού εαυτού επικεντρώνεται στη μεταβολή της «εξουσίας πάνω 

σε», που καθιστά το άτομο θύμα έναντι των άλλων, στην «εξουσία σε» εστιάζοντας 

στον προσωπικό έλεγχο του ατόμου στη ζωή του και στην προσωπική ενδυνάμωση 

(White, 1989; Fishbane, 2001). Η αυτονομία και η εξουσία βασίζονται σε κάποιον που 

είναι υπεύθυνος και ανταποκρίνεται παρά σε κάποιον που είναι αντιδραστικός ή 

αμυντικός. Υπάρχει και η μεταβλητή «εξουσία με» που απαιτεί ισότιμη κατανομή 

ισχύος και ελέγχου, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας την «εξουσία πάνω σε», 

όταν προκύπτουν διαφορές ελέγχου, ισχύος και αλληλεπιδράσεων. Η μετάβαση σε μια 
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σχεσιακή αφήγηση του εαυτού είναι ιδιαίτερα οδυνηρή στο πλαίσιο των σχέσεων 

μεταξύ των γενεών. Η μετάβαση σε μια θέση σχεσιακής αυτονομίας και της «εξουσίας 

με», «εξουσίας σε» , αντί της «εξουσίας πάνω σε», διευκολύνει τη δυνατότητα 

αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των γενεών σύνδεσης. Ο θεραπευτής έχει καθοριστικό 

ρόλο στην ονομασία αυτών των δυναμικών «εξουσία πάνω σε» και βοηθά τους πελάτες 

να τις αντιμετωπίσουν σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο (Fishbane, 2001). 

Πολλαπλοί εαυτοί 

Οι πολλαπλοί εαυτοί ή αλλιώς «μέρη» περιγράφονται ως οι ποικίλες συνιστώσες της 

εσωτερικής εμπειρίας. Αυτά είναι διακριτά και αυτόνομα ψυχικά συστήματα, που 

έχουν μία ιδιοσυγκρασιακή ποικιλία συναισθημάτων, τρόπων έκφρασης, ικανότητες, 

προθέσεις και λειτουργίες (Schwartz, 1987). Κάθε μέρος ή υπο-εαυτός παρουσιάζει 

ένα ενστικτώδες φιλτράρισμα ή κατάσταση του μυαλού, που επικεντρώνει την οπτική 

στα πράγματα. Όταν το εύρος των εμπειριών είναι μεγάλο σε αντιστοιχία με ένα 

μεγάλο εύρος βιωμάτων και επιτρεπτών συναισθημάτων, η αίσθηση της ύπαρξης 

πολλών, ακόμα και αντιφατικών, κομματιών εαυτού οδηγεί σε εσωτερικό διάλογο και 

εναλλακτικές οπτικές. Η διαδικασία αυτή είναι δημιουργική επιτρέποντας να επικρατεί 

εκείνη η φωνή που οδηγεί κάθε φορά στην πιο προστατευτική για τον εαυτό οπτική και 

στην πιο λειτουργική και ευέλικτη λύση, ενώ παράλληλα συντηρεί μια θετική και 

ταυτόχρονα ρεαλιστική εικόνα εαυτού (Parry, 1991). Αντίθετα, όταν το εύρος δεν είναι 

μεγάλο, τα κομμάτια εαυτού μπορούν να επηρεάσουν την αισθητηριακή αντίληψη 

κάποιου με τρόπους που να επιβεβαιώνουν μια διαστρεβλωμένη οπτική του κόσμου 

και το άτομο να καταλήξει να βλέπει την ύπαρξή του υπό έναν μόνο εαυτό, 

δημιουργώντας προβλήματα σε όλα τα επίπεδα του συστήματος (Schwartz, 1987).  

Η αποδοχή των μη αποδεκτών υπο-εαυτών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 

ψυχοθεραπείας με βάσει το μοντέλο της θεραπείας των Εσωτερικών Οικογενειακών 

Συστημάτων (Internal Family System IFS- Therapy). Οι θεραπευόμενοι 

επικεντρώνονται στη θεραπεία να αλλάξουν συναισθήματα, πεποιθήσεις ή σχέσεις, 

αντί να αποδεχτούν αυτά ως έχουν. Στην πραγματικότητα, αυτή η συνθήκη οφείλεται 

σε έλλειψη αποδοχής, με τη μορφή της προσπάθειας για αλλαγή, που γίνεται το 

μεγαλύτερο εμπόδιο τους (Schwartz, 2013). Το μοντέλο της θεραπείας των 

Εσωτερικών Οικογενειακών Συστημάτων (Internal Family System IFS- Therapy) 

παρουσιάζει μία σύνθεση τριών παραδειγμάτων. Το πρώτο είναι η Πολλαπλότητα του 
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Νου. Το μυαλό ως ένα δυναμικό σύστημα που περιλαμβάνει πολλούς υπο-εαυτούς, 

που ονομάζονται μέρη και είναι έμφυτα πολύτιμα συστατικά ενός υγιούς νου. Ένα 

πλήρως λειτουργικό εσωτερικό σύστημα χρειάζεται αυτά τα κομμάτια εαυτού, το 

καθένα με τις διαφορετικές προοπτικές, ταλέντα και πόρους του, ώστε να λειτουργούν 

καλά. Όταν υπάρχει τραύμα, δεν δημιουργούνται αυτά τα κομμάτια του εαυτού και 

καθιστούν τον κεντρικό εαυτό ευάλωτο κλονίζοντας την εμπιστοσύνη, την αποδοχή 

και τη συμπόνια, με στόχο να τον προστατέψουν. Ο στόχος της θεραπείας είναι αυτοί 

οι μηχανισμοί να συνειδητοποιήσουν ότι δεν βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο 

απειλής και ότι υπάρχει ένας φυσικός εσωτερικός ηγέτης που μπορούν να 

εμπιστευτούν, μέσω της κατανόησης των τραυματισμένων μερών στο περιβάλλον 

τους, παραλληλίζοντας τη δημιουργία ασφαλών δεσμών μεταξύ γονέων και παιδιών 

(Schwartz, 2013). 

Το IFS διακρίνει δύο βασικές κατηγορίες μερών, τα προστατευτικά και τα εξόριστα. 

Τα εξόριστα κομμάτια εαυτού είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και περισσότερο πληγωμένα 

στο παρελθόν και παραμένουν παγωμένα στο χρόνο, διατηρώντας τα τρομερά 

συναισθήματα και τις πεποιθήσεις από αυτές τις εμπειρίες. Οι άνθρωποι προσπαθούν 

να αποσυνδεθούν από αυτά έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστούν τα οδυνηρά 

συναισθήματα και αναμνήσεις που φέρνουν και να τα ρυθμίσουν μέσω στρατηγικών, 

όπως η καταστολή σκέψης, η βιωματική αποφυγή και η συναισθηματική μη αποδοχή. 

Τα προστατευτικά κομμάτια, που χρησιμοποιούν αυτές και άλλες στρατηγικές για τον 

έλεγχο του εσωτερικού περιβάλλοντος του ατόμου, κρατούν το άτομο μακριά από τα 

εξόριστα κομμάτια εαυτού και για τον έλεγχο του εξωτερικού κόσμου του ατόμου, έτσι 

ώστε να μην πυροδοτούνται ποτέ από ανθρώπους ή γεγονότα (Schwartz, 2013). 

Το δεύτερο είναι ο Εαυτός, η Ενσυνειδητότητα και ο Μη Εαυτός. Ο Εαυτός είναι 

και ο Μη Εαυτός, γιατί οι θεραπευόμενοι δεν αντιλαμβάνονται ένα συναίσθημα ή 

πεποίθηση ως κομμάτι εαυτού, αλλά σαν τον Εαυτό που καθορίζει ποιοι πραγματικά 

είναι. Όπως περιέγραψαν οι Jack Engler και Paul Fulton (2013), και ο Εαυτός και ο Μη 

Εαυτός είναι οι ευρύχωρες καταστάσεις συνειδητοποίησης που υπάρχουν όταν δεν 

υπάρχουν μέρη - το κενό που είναι τόσο γεμάτο, όταν τα μέρη χωρίζονται. Σε 

κατάσταση Μη Εαυτού οι θετικές ιδιότητες λειτουργούν πιο αυθόρμητα εσωτερικά και 

δεν προέρχονται από κανέναν ή οτιδήποτε έξω από τον εαυτό, όπως από έναν 

θεραπευτή ή μια εξωτερική περίσταση. Είναι οι ίδιες υγιείς, θεραπευτικές και 

δημιουργικές ιδιότητες που εκδηλώνονται σε όλους, όταν ξεχωρίζουν από τα μέρη του 
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εαυτού, που τους έχουν κρατήσει εσκεμμένα όμηρους σε περιορισμένες εικόνες και 

πεποιθήσεις. 

Μέσω της ενσυνειδητότητας, ο θεραπευόμενος επιλέγει ένα συναίσθημα ή πεποίθηση, 

που παρεμβαίνει στη ζωή του και θα ήθελε να γνωρίσει ή να αλλάξει. Ο σκοπός είναι 

η παρατήρηση των σκέψεων και των συναισθημάτων, αντί για την ταύτιση και τη 

συσχέτιση μαζί τους. Στη συνέχεια ζητείται ο διαχωρισμός από αυτό το κομμάτι του 

εαυτού και όταν τα υπόλοιπα μέρη είναι διατεθειμένα να αναμειχθούν, το άτομο 

απελευθερώνεται και αναδύεται με μια σοφία σχετικά με το πώς να σχετίζεται με τα 

υπόλοιπα κομμάτια του εαυτού με έναν ευγενικό, θεραπευτικό τρόπο. Το άτομο 

έρχεται σε επαφή με την εγγενή ύπαρξη μιας ευρείας ουσίας, που όταν γίνεται 

αυθόρμητη η πρόσβαση, εκδηλώνει ηγετικές ιδιότητες που περιλαμβάνουν την 

προσοχή, την καλοσύνη την συμπόνια και χαρακτηρίζεται επίσης από μια βαθιά 

αίσθηση ηρεμίας, εμπιστοσύνης, σαφήνειας, σύνδεσης και δημιουργικότητας 

(Schwartz, 2013). 

Τέλος, το τρίτο παράδειγμα του μοντέλου είναι η Μη αποδοχή ως πόλωση. Αυτό 

συμβαίνει όταν ο θεραπευόμενος δεν αποδέχεται ότι υπάρχει μια εσωτερική πόλωση 

μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών και δεν δέχεται ένα συναίσθημα ή σκέψη. Έτσι, 

όταν, ο θεραπευτής, εστιάζει στο συναίσθημα που προέρχεται από το ένα κομμάτι του 

εαυτού, αυτά που είναι πολωμένα με αυτό συνδυάζονται αμέσως και επηρεάζουν την 

άποψη του θεραπευόμενου. Τότε αυτό σημαίνει ότι το πολωμένο μέρος αρνείται να 

διαχωριστεί. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να εστιάσει στο μέρος που δεν θα χωρίσει 

και να το ρωτήσει για τους φόβους του - τι φοβάται ότι θα συμβεί αν χαλαρώσει και 

αφήσει τον εαυτό του να γνωρίσει το άλλο μέρος (Schwartz, 2013). 

Κάθε πλευρά μιας πόλωσης στα ανθρώπινα συστήματα σε όλα τα επίπεδα είναι 

πεπεισμένη ότι οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα ή οι παρορμήσεις της άλλης πλευράς 

είναι επικίνδυνες, καθώς φοβούνται τις συνέπειες στο μεγαλύτερο σύστημα ή στις ίδιες, 

εάν αναλάβει η άλλη πλευρά. Αυτό δεν διαφέρει στα ενδοψυχικά συστήματα. Τα 

πολωμένα μέρη παλεύουν για επιρροή και καθώς το ένα γίνεται πιο ακραίο στη μία 

κατεύθυνση, το άλλο θα αντισταθμιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Επειδή η αποδοχή 

απαιτεί απο-πόλωση και τα κομμάτια του εαυτού σπάνια αποπολικοποιούνται μόνα 

τους, χρειάζονται την παρηγορητική παρουσία ενός τρίτου μέρους. Το ρόλο αυτό 

παίρνει ο Εαυτός του θεραπευόμενου, κάνοντας ερωτήσεις χωρίς ατζέντα και με 
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καθαρή περιέργεια, ενώ η άλλη πλευρά παρακολουθεί. Όπως συμβαίνει στα εξωτερικά 

ανθρώπινα συστήματα, όταν αυτό συμβαίνει και οι δύο πλευρές αρχίζουν να 

χαλαρώνουν και να συνειδητοποιούν ότι η άλλη δεν είναι τόσο ακραία, καθώς και οι 

δύο προσπαθούν το καλύτερό για να προστατεύσουν το σύστημα, αλλά με αντίθετους 

τρόπους. Με αυτό τον τρόπο γίνονται πιο δεκτικοί μεταξύ τους (Schwartz, 2013). 

Διαφοροποίηση και Συγχώνευση 

Εξηγώντας το Σχεσιακό Εαυτό και τους πολλαπλούς Εαυτούς, ακολουθεί η θεωρία του 

Bowen, που τοποθετεί το άτομο εντός των ανθρώπινων συστημάτων. Η θεωρία του 

Bowen κατέχει κεντρικό ρόλο στη θεωρία για την οικογένεια, καθώς αποτελείται από 

οχτώ θεμελιώδεις και αλληλεξαρτώμενες έννοιες. Αυτές είναι η διαφοροποίηση του 

εαυτού, το συναισθηματικό σύστημα της πυρηνικής οικογένειας, η διαδικασία 

μεταβίβασης μέσω των γενεών, η διαδικασία προβολής της οικογένειας, η 

συναισθηματική αποκοπή, η προσωπικότητα των παιδιών σε σχέση με τη σειρά 

γέννησής τους, τα τρίγωνα στην οικογένεια και η κοινωνική παλινδρόμηση (Bowen, 

1999). 

Ο Bowen (1996) για να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια της διαφοροποίησης 

δημιούργησε μία κλίμακα που να αξιολογεί το επίπεδό διαφοροποίησης του εαυτού, 

χωρίς να σχετίζεται άμεσα με το βαθμό ευφυίας ή το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. 

Αυτή η κλίμακα αξιολογεί την έλλειψη διαφοροποίησης ή αλλιώς τη συγχώνευση έως 

και το υψηλότερο επίπεδό διαφοροποίησης, που περιγράφεται ως ο βασικός εαυτός, με 

μια δηλωμένη «θέση- εγώ». Επίσης, εισήγαγε και την έννοια του ψευδοεαυτού. Ως 

ψευδοεαυτός ορίζονται ετερόκλητα γεγονότα, πιστεύω και αξίες, που αποκτώνται σε 

συστήματα σχέσεων και υπάρχει μια δεδομένη συναισθηματική κατάσταση. Αυτές 

είναι συνθήκες, που το άτομο τις έχει μάθει ή αρχές που έχει αποδεχθεί προκειμένου 

να εδραιώσει τη σχέση του με τους άλλους. Με άλλα λόγια, ο ψευδοεαυτός είναι 

διαπραγματεύσιμος και μπορεί να αποδεχθεί μια φιλοσοφία κάτω από τη 

συναισθηματική επίδραση της στιγμής ή να υιοθετήσει μια αντίθετη, υπό την επήρεια 

ενός συστήματος σχέσεων (Bowen, 1996).  

Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση περιγράφεται ως η ικανότητα του ατόμου να 

λειτουργεί αυτόνομα, κατευθυνόμενο από προσωπικές επιλογές, καθώς παραμένει 

συναισθηματικά συνδεδεμένο στην ένταση ενός σημαντικού συστήματος σχέσεων 

(Kerr and Bowen, 1988). Με άλλα λόγια, όταν ένα άτομο είναι διαφοροποιημένο 
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αποτελείται από έναν βασικό εαυτό, που μπορεί να αλλάξει εισάγοντας νέες γνώσεις 

και εμπειρίες. Ο βασικός εαυτός δεν είναι διαπραγματεύσιμος στο σύστημα σχέσεων 

και δεν μεταβάλλεται από εξαναγκασμό ή πίεση, προκειμένου το άτομο να πάρει 

αποδοχή. Τα άτομα αυτά έχουν ένα καλύτερα καθορισμένο επίπεδο βασικού εαυτού 

και χαμηλότερο επίπεδο ψευδοεαυτού, ξεχωρίζοντας τα συναισθήματα από την 

αντικειμενική πραγματικότητα. Στα άτομα αυτά υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία, 

λιγότερη συναισθηματική διάχυση στις στενές σχέσεις, απαιτείται λιγότερη ενέργεια 

για τη διατήρηση του εαυτού σε καταστάσεις συγχώνευσης, υπάρχει περισσότερη 

ενέργεια για ενασχόληση με προσωπικούς στόχους και μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

τα επιτεύγματά τους, ακόμη και όταν το άγχος ή η ανησυχία τους είναι υψηλά (Bowen, 

1996; MacKay, 2012). 

Επίσης, ένα διαφοροποιημένο άτομο πρέπει να είναι σε θέση να εξασκεί δεξιότητες 

καλής επικοινωνίας, θέτοντας προστατευτικά όρια για τον εαυτό του και την 

οικογένεια, κατανοώντας τις προκλήσεις του οικογενειακού κύκλου ζωής και τα άγχη 

των μεταβάσεων. Χρειάζεται να μπορεί να καταλάβει τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

του και να τα διακρίνει από αυτά της οικογένειάς, να μπορεί να προκαλέσει τις 

οικογενειακές και κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες και μύθους, εξακολουθώντας να είναι 

σε επαφή με την οικογένεια από μια ίση, ενήλικη θέση και κατασκευάζοντας 

ταυτόχρονα μια προσωπική αίσθηση ταυτότητας, που να το βοηθά να είναι 

λειτουργικό, ευτυχισμένο και αισιόδοξο (Androutsopoulou, Bafiti, Kalarritis, 2014). 

Αντίθετα, συγχώνευση είναι όταν οι ατομικές επιλογές αναιρούνται στα πλαίσια 

επίτευξης αρμονίας ή επιβίωσης εντός του συστήματος. Μπορεί να εκφραστεί είτε ως 

αίσθηση έντονης ευθύνης για τις αντιδράσεις κάποιου άλλου, είτε με συναισθηματική 

αποκοπή λόγω της έντασης μέσα σε μια σχέση (Kerr & Bowen, 1988; Herz Brown, 

1991). Πιο αναλυτικά, όταν ένα άτομο είναι συγχωνευμένο ζει σε ένα κόσμο που 

κυριαρχείται από το συναίσθημα, όπου τα συναισθήματα και η υποκειμενικότητα 

υπερισχύουν της λογικής. Τα άτομα αυτά δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν το 

συναίσθημα από το γεγονός, δυσκολεύονται να επικεντρωθούν στην απόκτηση 

προσωπικών στόχων και παίρνουν τις σημαντικότερες αποφάσεις βασιζόμενοι στο τι 

νιώθουν. Ως βασικούς στόχους ζωής έχουν την αγάπη, την προσοχή, την αποδοχή, την 

ευτυχία, την άνεση και την ασφάλεια. Αυτοί οι στόχοι εκπληρώνονται όταν οι σχέσεις 

βρίσκονται σε ισορροπία, αλλά η διαρκής αναζήτηση τους ή η επίθεση, όταν αυτοί δεν 

παρέχονται, καταναλώνει τόσο μεγάλο μέρος από την ενέργεια τους, που δεν τους μένει 
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παρά ελάχιστή για την απόκτηση προσωπικών στόχων. Υπάρχουν βέβαια και τα άτομα, 

που αποφεύγουν τις πολύ στενές σχέσεις, καθώς υπάρχει ο φόβος της συγχώνευσης. 

Επίσης, η εσωτερική συναισθηματική τους κατάσταση αποτελεί την πιο έγκυρη 

έκφραση της αλήθειας και ειλικρινής θεωρείται αυτός που επικοινωνεί ανοιχτά όλα του 

τα συναισθήματα, ενώ σημαντική αρχή για τη ζωή τους είναι «να δίνουν και να 

παίρνουν». Μια χρόνια αναστάτωση του συστήματος σχέσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

σωματικά και συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και δυσλειτουργικές κοινωνικές 

σχέσεις (Bowen, 1996). 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, υπάρχει πάντα κάποιος βαθμός διάχυσης στις στενές 

σχέσεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τομείς υψηλής λειτουργικότητας, καθώς και 

σημαντικούς τομείς στους οποίους η λειτουργικότητά τους είναι περιορισμένη. Πολλά 

γεγονότα ζωής μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το λειτουργικό επίπεδο του 

εαυτού, αλλά ελάχιστα μπορούν να τροποποιήσουν το βασικό επίπεδο διαφοροποίησης 

που αποκτήθηκε στην πατρική οικογένεια. Αυτή η προσπάθεια διαφοροποίησης που 

ξεκινά από την προσπάθεια συσχέτισης με την οικογένεια και ταυτόχρονα τη 

διατήρηση προσωπικού χώρου, εμπλέκει και άλλες συνιστώσες. Αυτές οι συνιστώσες 

είναι το συναισθηματικό σύστημα της πυρηνικής οικογένειας, η διαδικασία προβολής 

της γονεϊκής ανωριμότητας σε ένα ή περισσότερα από τα παιδιά, η μεταβίβαση του 

επιπέδου διαφοροποίησης των μελών από γενιά σε γενιά και η προσωπικότητα των 

παιδιών με βάσει τη σειρά γέννησής τους, που συχνά οδηγούν σε τριγωνοποιήσεις 

μεταξύ των μελών. Μέρος της διαδικασίας διαφοροποίησης αποτελεί και η 

συναισθηματική αποκοπή, διατηρώντας συνήθως γεωγραφική απόσταση, αλλά όχι 

ουσιαστική (Kerr & Bowen, 1988; Bowen, 1996; MacKay, 2012). 

Κλείνοντας, κύριος στόχος της θεωρίας του Bowen είναι να μειώσει το χρόνιο άγχος 

και την ευαισθησία του πελάτη στις προσδοκίες, προσοχή, αγωνία και έγκριση των 

άλλων, ενισχύοντας την αντίληψη για το πώς λειτουργεί ένα συναισθηματικό σύστημα 

και αυξάνοντας τα επίπεδα διαφοροποίησης. Η επικέντρωση να είναι στη λήψη 

προσωπικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του, αντί στην 

προσπάθεια αλλαγής των άλλων (Kerr, 2008; Bowen, 1999; MacKay, 2012). Για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι σημαντικό ο θεραπευτής να έχει δουλέψει πρώτα ο 

ίδιος τη δική του διαφοροποίηση από την οικογένεια καταγωγής και να μην 

υπερεμπλέκεται συναισθηματικά με τον θεραπευόμενο (Bowen, 1999). 
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Fiction 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι κάποιες από τις παραδοχές που φιλτράρονται σε 

μεγάλο βαθμό μέσω του φακού της οικογενειακής κουλτούρας, αντικατοπτρίζουν 

επίσης ευρύτερους πολιτιστικούς κανόνες για το τι είναι αποδεκτό και τι μπορεί να 

εξιστορηθεί. Τέτοιες παραδοχές είναι τα συναισθήματα, οι ρόλοι και οι συμπεριφορές 

των μελών μιας οικογένειας (Parry and Doan, 1994; Stone, 1988). Υπό αυτή την 

οπτική, η συστημική οικογενειακή θεραπεία αφορά περισσότερο έναν τρόπο σκέψης, 

δηλαδή δημιουργία «υποθέσεων» και δοκιμή εναλλακτικών προοπτικών. 

Η χρήση του αφηγηματικού εργαλείου Fiction βοηθάει στην ανάπτυξη ενός 

διαφορετικού τρόπου σκέψης μέσα από τη χρήση μεταφορών περισσότερο από το 

πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών - ιδίως της λογοτεχνίας και του θεάτρου - για να 

περιγράψει τι συμβαίνει στη θεραπεία και πώς τα μέλη μιας οικογένειας σχετίζονται 

μεταξύ τους (Sarbin, 1986; Bruner, 1990; White and Epston, 1990). Οι ιστορίες είναι 

θεραπευτικές, επειδή γράφονται σε τρίτο πρόσωπο και προσφέρουν την ευκαιρία στους 

θεραπευόμενους να ταυτιστούν με έναν ή περισσότερους ήρωες. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορούν να ταυτίζονται με έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, του οποίου η ζωή θα 

αποτελεί ένα σενάριο της δικής τους ζωής (Berne, 1975; Steiner, 1974). Βοηθητικό 

είναι επίσης ότι ο μηχανισμός ταυτοποίησης βοηθάει τους θεραπευόμενους να 

ταυτίζονται και με πτυχές φανταστικών χαρακτήρων που φαίνεται να έχουν μικρές ή 

καθόλου ομοιότητες με τους ίδιους, επιτρέποντας την έκφραση πτυχών που μπορεί να 

θεωρούνται «κακές» ή «απαγορευμένες» (Coulacoglou 1988). 

Σύμφωνα με το μοντέλο της θεραπείας των Εσωτερικών Οικογενειακών Συστημάτων 

(Internal Family System IFS- Therapy) και μέσω της τεχνικής της ενσυνειδητότητας, ο 

θεραπευόμενος μπορεί να παρατηρήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά των ηρώων 

του, από μια θέση ασφαλείας. Αυτή η συνθήκη μπορεί να βοηθήσει, ώστε ο 

θεραπευόμενος να διαχωριστεί ή/και να κατανοήσει περισσότερο τα κομμάτια του 

εαυτού, που αναδεικνύονται από τη χορήγηση του εργαλείου και να ενθαρρυνθεί να 

αναμειχθούν και τα υπόλοιπα μέρη του, με σκοπό το άτομο να κατανοήσει καλύτερα 

τον εαυτό του και να αποπολωθεί από τα διάφορα κομμάτια του εαυτού του, που 

μάχονται μεταξύ τους για κυριαρχία (Schwartz, 2013). Αυτός ο μηχανισμός δίνει τη 

δυνατότητα στους θεραπευόμενους μέσω του τρόπου που αντιδρούν και εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους οι χαρακτήρες, να εκδηλώσουν τα δικά τους ανέκφραστα 
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συναισθήματα και ίσως να μάθουν και μερικούς πιθανούς τρόπους διαχείρισής τους 

(Crompton, 1992). 

Η Mary Gergen (1988) προτείνει τρία βασικά πρότυπα, που βοηθούν στην ανάλυση 

των αφηγήσεων: «σταθερότητα» (η ζωή ως μονότονη και χωρίς κατεύθυνση), 

«εξέλιξη» (η ζωή γίνεται καλύτερη) και «παλινδρόμηση» (η ζωή επιδεινώνεται). 

Συνήθως, οι «καλά λειτουργικοί» άνθρωποι περιμένουν από τη ζωή τους να έχει 

σκαμπανεβάσματα και οι αναδρομικές και με προοπτική αφηγήσεις τους 

αντικατοπτρίζουν την έννοια του συνεχούς μιας ιστορίας (Gergen & Gergen, 1988). 

Όσον αφορά τα άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, οι αυτο-

αφηγήσεις τους τείνουν να είναι πιο δύσκολο να ακολουθηθούν, ελλιπείς, μη 

συνδεδεμένες, γεμάτες υπερβολή, με αντιφάσεις και περιττές επαναλήψεις λέξεων, 

προτάσεων ή ιδεών (Lieblich et al., 1998; Androutsopoulou et al., 2000). Ο McLeod 

(1997) υποθέτει ότι η επιλογή αυτών των ιστοριών που αναφέρουν οι θεραπευόμενοι 

φαίνεται να «τους βοηθά να φέρουν περισσότερη αίσθηση και νόημα στην προσωπική 

τους αφήγηση». 

Μέσα από τη χρήση του Fiction, οι θεραπευτές καλούνται να δουλέψουν με το 

περιεχόμενο των κυρίαρχων ιστοριών ζωής ή των μύθων των θεραπευόμενών τους, 

αμφισβητώντας τις παραδοχές που είναι ενσωματωμένες σε αυτές και να εξετάσουν 

πώς και σε ποιο βαθμό αυτές οι ιστορίες ταιριάζουν πραγματικά με περιγραφές των 

εμπειριών τους. Χρειάζεται να τους βοηθήσουν να διηγηθούν τις δικές τους εμπειρίες, 

που έχουν αποσιωπηθεί ή περιθωριοποιηθεί και κατέστησαν τον εαυτό ευάλωτο, 

κλονίζοντας την εμπιστοσύνη, την αποδοχή και τη συμπόνια, αλλά και να τους 

βοηθήσουν να συμπεριλάβουν αφηγήσεις προόδου στο ρεπερτόριό τους και να 

διεκδικήσουν στάση πρωταγωνιστή στις ιστορίες τους, μέσω της χρήσης 

«κατάλληλων» γλωσσικών χαρακτηριστικών, όπως το «Εγώ». Αυτή η μέθοδος βρίθει 

σε ποικιλία τεχνικών ενθαρρύνοντας τους θεραπευόμενους να μιλούν για τον εαυτό 

τους, αποκτώντας μεγαλύτερη πρόσβαση στα πιο προστατευτικά και εξόριστα 

κομμάτια του εαυτού τους, την οικογένειά τους από την προοπτική ενός τρίτου ατόμου 

και να βλέπουν τον εαυτό και την οικογένεια από διάφορες οπτικές γωνίες με το χρόνο, 

δηλαδή από το παρόν έως το μέλλον, στοχεύοντας σε μια πιο ουσιαστική 

διαφοροποίηση και αυτονόμηση (Ανδρουτσόπουλου, 2001; Schwartz, 2013). 
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Κλινικό Μέρος 

Ένα σύντομο ιστορικό του Στέφανου 

Στην αρχή της συνεργασίας μας, ο Στέφανος ζούσε με την πατρική του οικογένεια και 

εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση. Αρχικά ένιωθε ότι κάτι του έλειπε και είχε 

αμφιβολία ως προς τη συμβίωση με την οικογένειά του, αλλά δεν το αντιμετώπιζε σα 

πρόβλημα. Στην πορεία αποκάλυψε ότι ένιωθε περίεργα που έμενε με τους γονείς του, 

διότι οι φίλοι του ήδη έμεναν μόνοι ή με τις σχέσεις τους. Στο σπίτι του πλέον ένιωθε 

φιλοξενούμενος και δεν αισθανόταν άνετα. Ήθελε να μετακομίσει και καταπιεζόταν, 

αν και υπήρχε και χώρος και ιδιωτικότητα. Πιστεύει ότι έπρεπε να είχε μετακομίσει 

πριν αρκετό καιρό, αλλά λόγω διάφορων συγκυριών δεν το έκανε, δεν το έψαξε, το 

άφησε, «μεγάλωσε μέσα του» και άρχισε να αισθάνεται περίεργα με τον εαυτό του. 

Μία ακόμα συνθήκη, που του προκαλούσε ιδιαίτερη δυσφορία, αφορούσε την εργασία 

του στην οικογενειακή επιχείρηση, διότι αισθανόταν ότι δεν είχε ρόλο. Ένιωθε ότι ήταν 

από τις χειρότερες στιγμές της ημέρας του να πηγαίνει το πρωί στη δουλειά και ένιωθε 

φυλακισμένος, καθώς δεν είχε μια σαφή αίσθηση επαγγελματικής ταυτότητας. Το 

μέλλον του στην συγκεκριμένη δουλειά δεν τον απασχολούσε, τον προβλημάτιζε όμως 

το γεγονός ότι έπρεπε να μάθει τη δουλειά από τον πατέρα του, λόγω ντροπής και 

έλλειψης οικειότητας, γεγονός που δυσκόλευε τη διαφοροποίησή και εξέλιξή του. Η 

φιλοσοφία του πατέρα ήταν να σπουδάσει ο Στέφανος, αλλά στο τέλος να τον διαδεχθεί 

στην επιχείρηση και κυρίως στο δικό του πόστο. Ο Στέφανος δεν αγχωνόταν για το ότι 

θα το έκανε, αλλά γιατί δεν το είχε αναλάβει έως τώρα. Κάποιες υποθέσεις που έκανε, 

ήταν ότι αν αναλάμβανε ο ίδιος το πόστο, ο πατέρας του θα αισθανόταν παραίτηση ή 

ίσως επειδή δεν έπαιρνε ο ίδιος πρωτοβουλία, λόγω της αναβλητικότητάς του, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη αυτοπεποίθησης, το αισθανόταν σαν έγκλημα, γεμίζοντας 

με ενοχές και ανασφάλεια.  

Στην πραγματικότητα, στη δουλειά δεν είχε ευθύνες, δεν ένιωθε δημιουργικός και 

χρήσιμος και έφευγε με την αίσθηση ότι ήταν ανεπαρκής. Επόπτευε τους υπαλλήλους 

σε σχέση με τα καθήκοντά τους και έκανε κάποιες πρακτικές εργασίες γύρω από το 

πόστο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί ανοιχτά τις οικογενειακές και 

κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες, που θέλουν τα παιδιά να διαδέχονται τους γονείς στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο ίδιος ήθελε να νιώσει την ευθύνη, φεύγοντας 

από το εύκολο και μέσα από την αίσθηση για το πώς θα πήγαινε η δουλειά, πίστευε ότι 



19 
 

μπορούν να βελτιωθούν και άλλοι τομείς. Μια δραστηριότητα που ανέφερε σε σχέση 

με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του εκτός δουλειάς είναι το στοίχημα σε αθλητικά 

σπορ. Σχολίασε ότι το στοίχημα είναι ένας τομέας, που αισθάνεται σίγουρος για τον 

εαυτό του και νιώθει δημιουργικός, έξυπνος, υπερήφανος και σαν επαγγελματίας και 

είναι κάτι που έχει καταφέρει μόνος του. Δεν είναι ένα μέσο συμβιβασμού, όπως 

αντιλαμβάνεται την κύρια δουλειά του. 

Ο Στέφανος ανέφερε, ακόμα, ότι η συμβίωση με την πατρική του οικογένεια και η 

στασιμότητα στην εργασία του αποτέλεσαν και τους βασικούς πυλώνες για τον τρόπο 

που αντιλαμβανόταν τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε ότι στην 

οικογένεια του δεν υπήρχαν δεξιότητες καλής επικοινωνίας, δεν μιλούσανε, δεν είχε 

ανάγκη να τους ρωτήσει και έλυνε μόνος τις απορίες του. Οι σχέσεις ήταν περισσότερο 

τυπικές και αποστασιοποιημένες. Περιγράφει τη μητέρα του ως υπομονετική, ήρεμη 

και ένα άτομο που δύσκολα φτάνει στα όριά του, ενώ ο πατέρας του περιγράφεται ως 

ένας άνθρωπος με χρόνια κατάθλιψη, αγχώδης και ισχυρογνώμων. Στα παιδικά χρόνια 

του Στέφανου ήταν αρκετά παρεμβατικός και επιβλητικός, έκρινε με βάσει το 

αποτέλεσμα, χωρίς να συζητάει μαζί του ή να του αφήνει εναλλακτικές. Αυτή η 

συνθήκη δημιούργησε στο Στέφανο την ανάγκη να είναι άριστος, χωρίς όμως να 

αξιολογεί, αν αυτό που κάνει το θέλει ή αν του αρέσει και χωρίς να μπορεί να θέσει 

προστατευτικά όρια για τον εαυτό του. Αυτές οι σχέσεις παραμένοντας και 

χειροτερεύοντας με τα χρόνια, έχουν οδηγήσει το Στέφανο να έχει έντονη ανησυχία, 

έλλειψη οικειότητας, εσωτερικό κενό, λόγω μη ύπαρξης σχεσιακού τρόπου αντίληψης 

του εαυτού του, χαμηλή αυτοπεποίθηση, μειωμένο ενθουσιασμό, να μην μπορεί να 

διακρίνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του από αυτά της οικογένειας και αμφιβολία 

για το σεξουαλικό του προσανατολισμό. 

Ο τρόπος που έχει μεγαλώσει, η απουσία συναισθήματος, ευχαρίστησης και η 

δυσαρέσκεια στην οικογένεια του, τον έχει οδηγήσει, ενώ μπορεί να μην συμβαίνει 

κάτι σημαντικό ή σοβαρό ή να έχει και μία καλή εβδομάδα, να έχει ένα μόνιμο πέπλο 

ανησυχίας, να αναρωτιέται τι σημαίνουν τα λάθη του και να σχολιάζει ότι έχει χάσει 

χρόνια από τη ζωή του και ότι δεν νιώθει γεμάτος, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως 

στεναχωρημένο με χαμογελαστό πρόσωπο. Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τα εσωτερικά 

κομμάτια του εαυτού του, που προσπαθούν να ακουστούν και να θέσει ως στόχο την 

διαφοροποίησή του, ως αποτέλεσμα να συγχέει τις σκέψεις του και να μπερδεύεται. 
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Θεραπευτικές δυσκολίες 

Ο Στέφανος είναι ένα άτομο, που βιώνει πολλές αντιφάσεις σε πολλούς τομείς της ζωής 

του και μη έχοντας σχεσιακό τρόπο αντίληψης, δυσκολεύεται να καταλάβει από πού 

μπορεί να προέρχονται. Έχει μια εικόνα του ιδανικού εαυτού του στο παρελθόν, που 

χάθηκε μέσα στα χρόνια, λόγω των τωρινών του δυσκολιών. Αυτή η συνθήκη έχει ως 

αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά αποκομμένα γεγονότα σε κάθε ξεκομμένο κομμάτι 

του εαυτού του, χωρίς να γίνεται σύνδεση με την προσωπικότητά του. Η μη σχεσιακή 

σκέψη στην αφήγηση του, τον έχει αφήσει ασύνδετο με τις ανάγκες και τις επιθυμίες 

του, οδηγώντας τον στη δημιουργία μιας άκαμπτης συναισθηματικής και γνωστικής 

κατασκευής του «εαυτού». Η παραπάνω συνθήκη με έκανε να αναρωτηθώ πως θα 

μπορούσε να δομηθεί η θεραπευτική διαδικασία, ώστε μέσα στην περιορισμένη 

αίσθηση του εαυτού να δουλευθούν τα θέματα του «εδώ και τώρα» και να ανοιχθεί ένα 

παράθυρο στα πιο προκλητικά και περιοριστικά ζητήματα, με σκοπό τη δημιουργία 

μιας νέας ταυτότητας που να μπορεί να αναγνωρίσει ως δική του. 

Θεραπευτικές δυνατότητες 

Αυτό που ήταν από την αρχή της συνεργασίας μου με τον Στέφανο πολύ θετικό, ήταν 

η προθυμία του να βοηθηθεί και να προσπαθήσει να κατανοήσει τα θέματά του. Ενώ, 

αρχικά, ήρθε αρκετά ανήσυχος με το θέμα του σεξουαλικού του προσανατολισμού, 

δέχθηκε με προθυμία το θεραπευτικό πλάνο και έδειξε εμπιστοσύνη στη θεραπευτική 

διεργασία. Στις συναντήσεις μας ήταν πολύ συνεπής και ανέφερε ότι τις περίμενε κάθε 

εβδομάδα. Παρά τις διαστρεβλώσεις, που είχε βιώσει και την έλλειψη καθοδήγησης σε 

σημαντικούς τομείς, η ανάγκη του να βρει ένα πιο σχεσιακό εαυτό και ένα τρόπο να 

εκφράζεται και να συνδέεται, ήταν ξεκάθαρη και συγκινητική. 

Σκέψεις και θεραπευτικός σχεδιασμός 

Μία από τις αρχικές μου σκέψεις για το Στέφανο ήταν ότι πρόκειται για ένα άτομο, το 

οποίο ήταν συναισθηματικά αφρόντιστο, με έντονη την έλλειψη καθοδήγησης και 

προστατευτικών ορίων για τον εαυτό του. Φαίνεται πως η έλλειψη συναισθηματικής 

και πρακτικής υποστήριξης, η αδυναμία εναλλακτικών επιλογών και η κριτική, που του 

ασκούνταν, επηρέασαν τον τρόπο αντίληψης του εαυτού του και τον οδήγησαν σε μια 

γενικότερη αμφιβολία για τις επιλογές του, επικεντρώνοντας την προσπάθεια του για 

αλλαγή των συναισθημάτων, πεποιθήσεων ή σχέσεων του, αντί της αποδοχής αυτών 

ως έχουν. Η μοναξιά, που βίωσε κατά τη διάρκεια των παιδικών και εφηβικών του 
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χρόνων, τον οδήγησε στο να συγχωνεύεται σε σημαντικό βαθμό με τους άλλους, 

αγνοώντας τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες, να προσαρμόζεται στα θέλω των 

σημαντικών άλλων, χωρίς να αμφισβητεί τις κυρίαρχες αξίες και μύθους και να 

επικρίνει τον εαυτό του, αν αισθάνεται δυσφορία, χωρίς να έχει δυνατότητα ενός 

αναστοχαστικού και συμπονετικού εαυτού. Ο μη σχεσιακός τρόπος αντίληψης εαυτού 

που έχει, τον έχει οδηγήσει στο να μην διεκδικεί ή αν διεκδικεί να αμφιβάλλει για τη 

σημαντικότητα της απόφασής του, να προσαρμόζεται στη δυσφορία του με την 

αντίληψη ότι είναι υπερβολικός και ότι χρειάζεται να «κλείσει τη μύτη και να 

βουτήξει», αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία ως τον κεντρικό του εαυτό και όχι απλά ένα 

κομμάτι εαυτού, που του δείχνει μια διαφορετική προοπτική. Αυτή η συνθήκη έχει ως 

προέκταση την αμφισβήτηση και του σεξουαλικού του προσανατολισμού. 

Κατόπιν τούτων, σαν αρχικοί στόχοι της συνεργασίας μας τέθηκαν η ενθάρρυνση της 

αυτονόμησης και διαφοροποίησής του από την πατρική οικογένεια, η ενδυνάμωση του 

επαγγελματικού του ρόλου και η δημιουργία ενός πιο σχεσιακού εαυτού, μέσα από την 

ανίχνευση των δικών του αναγκών και του τρόπου του σχετίζεσθαι. Το αρχικό του 

αίτημα το παρακολουθούσαμε σε συνάρτηση με τη βελτίωση των παραπάνω στόχων. 

Πορεία θεραπείας 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί η θεραπευτική πορεία του Στέφανου, ένα χρόνο 

από την έναρξή της. Αυτός ο χρόνος θα χωριστεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος 

θα αφορά την παρακολούθηση και εξέλιξη των αρχικών στόχων της θεραπείας και η 

δεύτερη περίοδος θα αφορά τη μετάβαση στο αρχικό του αίτημα. Στην αρχή της 

δεύτερης περιόδου, του χορήγησα το αφηγηματικό εργαλείο Fiction, καθώς η 

μυθοπλασία μπορεί να βοηθήσει να δοθεί φωνή και νόημα σε περιθωριοποιημένες 

εμπειρίες και συναισθήματα και επειδή οι ιστορίες γράφονται σε τρίτο πρόσωπο και 

προσφέρουν την ευκαιρία για ταύτιση με έναν ή περισσότερους ήρωες, αναδεικνύοντας 

τους πολλούς υπο-εαυτούς ως έμφυτο πολύτιμο συστατικό ενός υγιούς νου (Steiner, 

1974; Berne, 1975; Androutsopoulou, 2001; Schwartz, 2013). Αποκαλύφθηκε ότι οι 

ήρωες, αλλά και η πλοκή του έργου, που διάλεξε, αντικατοπτρίζουν τόσο τον τρόπο 

που συνεχίζει να σχετίζεται με τον εαυτό του, παρά το προχώρημα των αρχικών 

στόχων, όσο και με τους άλλους, αναδεικνύοντάς το περισσότερο ως έναν καθρέφτη 

θεμάτων που τον απασχολούν και την ανάγκη του να καταλάβει περισσότερο τον εαυτό 

του και να διαφοροποιηθεί, όπως προσπαθούν και ήρωες του. 
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Πρώτη περίοδος 

  Αυτονόμηση και διαφοροποίηση 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών του αρχικού θεραπευτικού συμβολαίου, ο Στέφανος 

ζητούσε ενεργά καθοδήγηση για θέματα, που αφορούσαν την πρόσφατη κατάσταση 

της ζωής του, κυρίως σε σχέση με τη συμβίωση με την πατρική του οικογένεια, τη 

δυσαρέσκεια του στη δουλειά και την περιορισμένη αίσθηση εαυτού. Επομένως, στην 

αρχή ο ρόλος μου ήταν πιο διερευνητικός και συμβουλευτικός, με στόχο να τον 

βοηθήσω να ανακουφίσει τη γενικότερη δυσφορία που βίωνε και να δρομολογήσει 

κάποια από τα θέματα που τον απασχολούσαν. 

Ένα από τα πρώτα θέματα ήταν το γεγονός ότι έμενε με την πατρική του οικογένεια 

και ότι δίσταζε να ψάξει δικό του σπίτι. Στην αρχή δεν το βίωνε σα πρόβλημα, ένιωθε 

περισσότερο περίεργα που έμενε με τους γονείς του, γιατί οι φίλοι του είχαν 

αυτονομηθεί νωρίτερα. Στο σπίτι του ένιωθε φιλοξενούμενος τα τελευταία τρία χρόνια 

και καταπιεζόταν, μολονότι ο χώρος του σπιτιού θα του επέτρεπε να έχει κοινωνική 

και προσωπική ζωή. Πιστεύει ότι έπρεπε να είχε μετακομίσει πριν τρία χρόνια, αλλά 

δεν το έκανε, γιατί είχε αλλάξει δουλειά και έπαιρνε λιγότερα χρήματα. Θα μπορούσε 

να είχε μετακομίσει και όταν έφυγε από την εταιρία που δούλευε, αλλά δεν το έψαξε 

περισσότερο. 

Διερευνώντας περισσότερο την έλλειψη οικειότητας σε σχέση με την οικογενειακή 

δομή, αποκάλυψε ότι όταν ήταν μικρός δεν αισθανόταν καλά και άνετα και δεν το 

αισθανόταν για δικό του σπίτι. Ο πατέρας δεν άφηνε να βάζουν πράγματα στους 

τοίχους, ούτε και του δωματίου τους και παρόλο που ήταν μεγάλο το σπίτι ήταν αρκετά 

άδειο με τα πολύ βασικά πράγματα. Του πατέρα δεν του άρεσαν οι συγκεντρώσεις και 

σαν παιδί, του Στέφανου δεν του έκαναν πάρτι στα γενέθλια του και δεν τον άφηναν 

να καλεί φίλους του. Μάλιστα σχολίασε πως πιστεύει ότι μετακόμισαν σε ένα πιο 

απομακρυσμένο μέρος, λόγω της κατάθλιψης του πατέρα, που επιδεινωνόταν με τα 

χρόνια. Τον ρώτησα, ενώ φαίνεται ότι αναγνωρίζει τη διαχρονικότητα των παιδικών 

του βιωμάτων και την επιθυμία του να διαφοροποιηθεί, τι είναι αυτό που τον κάνει να 

αναβάλει αυτό το βήμα και απάντησε ότι σκέφτεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

συμβεί κάτι με τον πατέρα του, λόγω της κατάθλιψης. Ο πατέρας του έχει φόβους 

θανάτου και αγωνία για την επιχείρηση και πιστεύει ο Στέφανος ότι με το να μένει μαζί 

του τον κάνει να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια, ενώ παράλληλα μπορεί να 
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στηρίζει και τη μητέρα του, που είναι αρκετά επιβαρυμένη. Παρόλα αυτά, ο πατέρας 

δεν του έχει ανοιχθεί ποτέ συναισθηματικά και ο Στέφανος έχει αναλάβει αυτοβούλως 

το ρόλο αυτό. 

Με αφορμή την παραπάνω συνεδρία αναδείχθηκαν θέματα, όπως η συγχώνευση και η 

δέσμευση, που δημιουργείται με άτομα που δεν εκφράζουν καθαρά τις σκέψεις και τις 

ανάγκες τους. Αυτή η συνθήκη δεν δημιουργεί προστατευτικά όρια για τον εαυτό και 

την οικογένεια, με αποτέλεσμα ο Στέφανος να δυσκολεύεται να κατανοήσει τις 

προκλήσεις που προκύπτουν στον οικογενειακό κύκλο ζωής και αντί να διαχειριστεί 

τα άγχη των μεταβάσεων, να συγχωνεύεται για να προστατέψει την οικογένεια από τη 

δυσφορία και να αντιλαμβάνεται με γραμμικό, μονόπλευρο τρόπο τον εαυτό του και 

όχι σε σχέση με τις δικές του ανάγκες. Ο τρόπος αυτός σύμφωνα με το IFS, εμποδίζει 

τη δημιουργία πολλαπλότητας του νου, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στον κεντρικό 

εαυτό και δημιουργώντας πόλωση ανάμεσα στην ανάγκη του για διαφοροποίηση και 

στην επιθυμία να προστατέψει την οικογένειά του  Στις επόμενες συνεδρίες μιλήσαμε 

ανοιχτά για την ανάγκη διαφοροποίησης του από την πατρική οικογένεια, τονίζοντας 

ότι είναι θέμα εξέλιξης το να επιθυμεί να μείνει μόνος του, φράση που του έκανε νόημα 

και άρχισε να ψάχνει για σπίτι. Με αυτή την απόφαση ένιωσε δημιουργικά, ωραία και 

ότι κάνει το σωστό, άλλα επειδή οι γονείς του ήταν γενικά αυστηροί με το θέμα της 

ενοικίασης, χωρίς να ξέρουν την επιθυμία του να μετακομίσει, τον έβαλαν σε δίλημμα 

με το να θέλει να αγοράσει σπίτι. 

Αυτό το δίλημμα διερευνήθηκε, με τον Στέφανο να πιστεύει ότι αν μπει στη διαδικασία 

να αγοράσει σπίτι, οι γονείς του θα τον βοηθήσουν οικονομικά. Από το δικό μου ρόλο, 

τον βοήθησα με role playing να προετοιμαστεί για αυτή τη συζήτηση, που του 

προκαλούσε ιδιαίτερο άγχος και θυμό, του εξήγησα ότι δεν είναι φροντιστικά τα 

εσωτερικευμένα κομμάτια εαυτού των γονιών, όπως η αγορά ενός σπιτιού, που μπορεί 

να πάρει πολύ χρόνο και ότι αυτός είναι ένας τρόπος να καθυστερήσει η αυτονόμησή 

του. Πολύ γρήγορα επέστρεψε στην απόφαση της ενοικίασης και άρχισε να κοιτάει 

σπίτια πιο ενεργά και να συζητάει με φίλους του για κάποιο διαθέσιμο διαμέρισμα. 

Αναγνωρίζοντας τη μεταβατική περίοδο, που βρισκόταν και ενισχύοντας στις επόμενες 

συνεδρίες τη φωνή της διαπραγμάτευσης και της σταθερής διεκδίκησης, βρήκε το σπίτι 

ενός φίλου, που έμενε αλλού και σε σύντομο χρονικό διάστημα από την απόφαση, 

μετακόμισε εκεί. 
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Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τη μητέρα του για το καινούργιο σπίτι, ο πατέρας 

έμαθε ότι νοίκιασε και μάλιστα γκαρσονιέρα και ξεκίνησε την γκρίνια, έκανε πόλεμο 

στη μητέρα, που τον βοηθούσε, είχε αρνητική ψυχολογία, υποτίμηση, τον πρόσβαλε 

και συμπεριφερόταν σαν ο Στέφανος να έκανε κάτι κακό. Στην πραγματικότητα, ο 

πατέρας είχε θυμώσει και δεν συμφωνούσε με την επιθυμία του να αυτονομηθεί, διότι 

έτσι ο Στέφανος προκαλούσε αλλαγές στην οικογενειακή δυναμική και έθετε σαφή και 

γεωγραφικά προστατευτικά όρια ανάμεσα σε αυτόν και την οικογένειά του. Σε αυτήν 

την περίπτωση μιλήσαμε για το ρόλο των χειριστικών συμπεριφορών των γονιών, την 

ανάγκη οριοθέτησης, το άγχος μετάβασης, που μπορεί να επηρεάσει όλα τα μέλη μιας 

οικογένειας, καθώς και το πως μπορεί αυτό το βήμα να τον βοηθήσει στη σταδιακή 

κατασκευή μιας πιο διαφοροποιημένης αίσθησης ταυτότητας, μέσα από τη μείωση 

αίσθησης απειλής, που οδηγεί με τη σειρά της στη μείωση της πόλωσης και στην 

ανάμειξη των εσωτερικευμένων κομματιών εαυτού, που ήδη έχει. 

 Ενδυνάμωση του επαγγελματικού ρόλου  

Το επόμενο σημαντικό για τον ίδιο θέμα ήταν η δυσαρέσκεια, που βίωνε με το να 

πηγαίνει στην πρωινή δουλειά. Το πρόβλημα προέκυπτε, όχι από το αντικείμενο της 

δουλειάς, αλλά επειδή δεν υπήρχε καλή επικοινωνία μεταξύ του ίδιου και του πατέρα 

του και έπρεπε εκείνος να τον εκπαιδεύσει, ώστε να μάθει και να εξασκηθεί σε κάποια 

πρακτικά ζητήματα. Απτόμενη της ευκαιρίας, διερεύνησα τη σχέση μεταξύ τους και 

πόσο υποστηρικτικός ήταν ως πατέρας. 

Σχολίασε ότι ο πατέρας του είναι αρκετά επικριτικός σας άνθρωπος και θυμήθηκε ότι 

όταν ήταν μικρός είχαν τσακωθεί, γιατί ο Στέφανος ήθελε να σταματήσει την 

κολύμβηση και να ξεκινήσει ποδόσφαιρο. Αργότερα, ο πατέρας ήθελε να τον 

σταματήσει από την κολύμβηση, επειδή ήταν της νίκης και όχι τόσο υποστηρικτικός 

στο θέμα της προσπάθειας και πίστευε ότι «αν είσαι τελευταίος, σταμάτα». Ο ίδιος, 

παρόλο που δεν ήταν πολύ καλός στην κολύμβηση, συνέχισε.  

Κολύμβηση έκανε από Δ’ Δημοτικού- Γ΄ Γυμνασίου. Σε αυτά τα χρόνια είχε αλλάξει 

5-6 προπονητές, αλλά είχε σε περισσότερη εκτίμηση τον τελευταίο του προπονητή. 

Σχολίασε ότι ο ίδιος πιεζόταν, γιατί τον ενέπνεε ο προπονητής και ότι προσπαθούσε να 

ξεπεράσει τον εαυτό του για να τον ευχαριστήσει και όχι γιατί του άρεσε η κολύμβηση 

σα δραστηριότητα. Σε επόμενη συνεδρία, έφερε ένα περιστατικό από το άθλημα που 

κάνει σήμερα και σχολίασε ότι ήταν η χειρότερη προπόνηση της ζωής του. Ανέφερε 
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ότι χαντακώθηκε η αυτοπεποίθησή του, στεναχωρήθηκε και χάλασε τελείως η 

ψυχολογία του από έναν συναθλούμενο, που ήταν ο καλύτερος στην προπόνηση. Η 

στιγμή που του προκάλεσε τόσο άγχος ήταν όταν έπαιξαν μαζί και σκέφτηκε ότι 

χάλασε όλη την προπόνηση του συμπαίκτη του και αισθανόταν ότι τον χαντάκωσε, 

γιατί ο ίδιος δεν είναι τόσο καλός παίκτης, ενώ όταν έπαιζαν αντίπαλοι δεν είχε τόσο 

στρες. 

Όπως καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω, η σχέση με τον πατέρα είναι γεμάτη αγωνία 

με φανερή την έλλειψη υποστήριξης και μη βοηθητικό τρόπο επικοινωνίας. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα ο Στέφανος να αντιλαμβάνεται τον εαυτό με έναν ελλειμματικό τρόπο, 

να προσπαθεί να ξεπεράσει δυσκολίες για να ευχαριστεί όποιον τον στηρίζει, να 

διαταράσσεται η ψυχολογία του, όταν προσπαθεί να συνεργαστεί με κάποιον, που τον 

αντιλαμβάνεται ως καλύτερο από τον ίδιο και να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. 

Αναρωτήθηκα αν τον ίδιο μηχανισμό χρησιμοποιεί και με εμένα, αν δηλαδή λόγω του 

υποστηρικτικού μου ρόλου, προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του και αν κατά πόσο 

αυτός ο μηχανισμός συμβαδίζει ή εμποδίζει να αναμειχθούν τα εσωτερικευμένα 

κομμάτια του εαυτού και να δοθεί χώρος και στα πιο εξόριστα, που περιλάμβαναν πιο 

οδυνηρά συναισθήματα και αναμνήσεις. Σε επόμενες συνεδρίες, συζητήσαμε αρκετά 

για το εσωτερικευμένο κομμάτι εαυτού του πατέρα και έγινε προσπάθεια σύνδεσης με 

το θέμα της δουλειάς του, μέσα από ερωτήσεις αποδόμησης. Παραδέχθηκε ότι ο 

πατέρας του θεωρείται ο καλύτερος στο πόστο και ότι επειδή ο ίδιος πρόκειται να είναι 

ο διάδοχος του στην επιχείρηση καταλήγει να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, να μην 

ρωτά και να μην κινητοποιείται από το φόβο της αποτυχίας ή της ενδεχόμενης βλάβης 

της επιχείρησης. 

Από την πλευρά μου, μέσω της τεχνικής της ενσυνειδητότητας του IFS, τον βοήθησα 

να παρατηρήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του στο θέμα της δουλειάς, αντί να 

ταυτιστεί μαζί τους, με σκοπό στην κατάσταση Μη Εαυτού, που βρισκόταν, να 

αναδυθούν οι θετικές ιδιότητες, που λειτουργούν πιο αυθόρμητα εσωτερικά και να 

ενθαρρυνθεί μόνος να διεκδικήσει περισσότερες αρμοδιότητες ως προς το πόστο του 

πατέρα του. Συζητήσαμε και για το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί να διακρίνει 

τις σκέψεις και τα συναισθήματά του από την κριτική στάση του πατέρα, ανοίγοντας 

μια μικρή τομή στην πρόκληση των κυρίαρχων αξιών και μύθων, που θέλουν τα παιδιά 

ως συνεχιστές των οικογενειακών επιχειρήσεων. Σταδιακά, η δυσαρέσκεια στη 

δουλειά μειώθηκε και λόγω της μετακόμισης του και της λιγότερης καθημερινής τριβής 
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με τον πατέρα του και επειδή άρχισε να νιώθει πιο σίγουρος στο να αναλάβει. Σύντομα, 

ο πατέρας του είπε ότι θα του δείξει το πόστο να το μάθει και πλέον έχει αναλάβει ο 

ίδιος και αυτό γιατί άρχισε να αισθάνεται περισσότερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τον 

εαυτό του, γεγονός που έγινε αντιληπτό από τον πατέρα του. Πλέον νιώθει χαρούμενος, 

που είναι πιο ενεργός και λειτουργικός στα θέματα της δουλειάς σε όλα τα επίπεδα, 

ενώ είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε εν καιρώ, διότι αναρωτιέται για ζητήματα 

επαγγελματικής φύσεως και εκτός του περιβάλλοντος της οικογενειακής επιχείρησης.  

  Δημιουργία σχεσιακού εαυτού, ανιχνεύοντας τις ανάγκες και τον τρόπο 

του σχετίζεσθαι  

Ο Στέφανος είναι ένας νεαρός άντρας, που σε συνάρτηση του τρόπου που έχει 

μεγαλώσει, μοιάζει να έχει μια μη σχεσιακή αίσθηση με τον εαυτό του και σε 

αντιστάθμισμα αυτής της κατάστασης έχει την τάση να συγχωνεύεται με άλλους 

ανθρώπους, ακόμη και σε συνηθισμένες περιστάσεις. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες 

ο λόγος του είχε αρκετά κομπιάσματα, ανασφάλεια για τον αν γίνεται κατανοητός και 

αντιλαμβανόταν τους ανθρώπους από την ενέργεια τους και όχι με βάσει το πώς ένιωθε 

ο ίδιος. Αναφέρει ότι μιλούσε με ανθρώπους ή φίλους του για πολύ απλά πράγματα και 

αισθανόταν ότι γινόταν αντιληπτή η αγωνία που βίωνε για το αν τον καταλαβαίνουν ή 

όταν προσπαθούσε να φλερτάρει μία κοπέλα, πίστευε ότι γινόταν αντιληπτή η 

σεξουαλική του ανασφάλεια και δοκίμαζε τρόπους προσέγγισης, που χρησιμοποιούσαν 

οι φίλοι του. 

Η στάση μου σε αυτή την συνθήκη ήταν περισσότερο διερευνητική και προσπάθησα 

να αντλήσω πληροφορίες για τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. 

Σχολίασε ότι δεν ήταν πάντα έτσι, αλλά θυμάται τον εαυτό του πιο ντροπαλό και 

κλειστό σαν χαρακτήρα. Προσπαθούσε πάντα να είναι κοινωνικός, αστείος και η ψυχή 

της παρέας, αλλά χωρίς να εκφράζει το πώς νιώθει πραγματικά ο ίδιος. Ήταν υπέρ της 

παραχώρησης και της αποφυγής έντασης και ποτέ δεν έμπαινε στη διαδικασία να 

κατηγορήσει. Μπορεί να υπήρχαν πράγματα που τον ενοχλούσαν, αλλά απέφευγε να 

τα εκφράζει ανοιχτά. Στις παρέες του ήταν το άτομο που προσπαθούσε να ελέγξει το 

περιβάλλον του, περιμένοντας ότι θα περάσει καλά και τελικά δεν περνούσε. 

Παρακάτω παρατίθεται ένας μέρος του διαλόγου μέσα από τον οποίο διερευνήθηκαν 

σκέψεις και συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα: 
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- Φαίνεται αρκετά δύσκολο να καταβάλεις τόση ενέργεια για να περάσεις καλά. 

Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορείς να δοκιμάσεις και άλλον τρόπο;; 

- Πάντα με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσα, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι μπορεί να γίνει 

και αλλιώς. Τώρα που το συζητάμε μαζί, μου κάνει πολύ εντύπωση που δεν το 

σκέφτηκα νωρίτερα. 

- Έχεις κάποιο παράδειγμα που θα ήθελες να συζητήσουμε;; 

- Γενικά σε διακοπές με φίλους αναλαμβάνω αρκετές φορές να κλείσω εγώ τα 

δωμάτια και όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού. Για παράδειγμα, πέρυσι 

κλείσαμε διακοπές στη Μήλο και προσπάθησα να προνοήσω και να εκτιμήσω 

την κατάσταση για τα πάντα σε βαθμό που έχασα την ουσία των διακοπών. 

- Και πως σε έκανε να νιώσεις όλο αυτό;; 

-  Ήταν μια αρκετά πιεστική και αγχώδης διαδικασία, αλλά μου είναι δύσκολο 

να αφήσω σε κάποιον άλλον τον έλεγχο, χωρίς να το διερευνήσω κι εγώ το 

θέμα. Στο τέλος, θυμάμαι την περισσότερη ώρα να μην περνάω καλά, να είμαι 

γενικά μίζερος, να με ενοχλούν πράγματα και να μην μπορώ να ευχαριστηθώ. 

- Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί αν αφήσεις σε κάποιον άλλον τον έλεγχο ή αν 

ζητήσεις βοήθεια; 

- Πιθανότατα τίποτα. Θα με βοηθήσουν πιστεύω, χωρίς να πουν κάτι. Ίσως το 

δοκιμάσω κάποια άλλη φορά και βλέπουμε… 

Η παραπάνω συζήτηση έδωσε αρκετό υλικό για τις επόμενες συνεδρίες. Μιλήσαμε για 

το πως η ανάγκη να ελέγχει το περιβάλλον και να είναι αρεστός και σωστός λειτουργεί 

περιοριστικά στις δικές του ανάγκες και του προκαλεί μια αστάθεια στη διάθεση. Αυτή 

η αστάθεια προκύπτει, επειδή ξοδεύει πολύ ενέργεια στο φαντασιωσικό κομμάτι του 

πως θα περάσει, από πριν πραγματοποιηθεί ένα γεγονός και μετά αποσύρεται και 

κουράζεται. Αυτή η κούραση είναι κατακριτέα, γιατί σύμφωνα με τον κεντρικό εαυτό, 

πρέπει να είναι πάντα ευδιάθετος και πρόθυμος και για να την αντισταθμίσει μιμείται 

συμπεριφορές άλλων, γιατί τις αντιλαμβάνεται ως σωστές, αντί να αποδεχθεί την 

κούραση του ως έχει και ως ένα κομμάτι του εαυτού του. Αυτός ο μη βοηθητικός 

τρόπος επικοινωνίας σε ένα συνηθισμένο σενάριο, όπως η οργάνωση ενός γεγονότος, 

έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρει το αρχικό του συναίσθημα και να αμφιβάλλει για 

τον εαυτό του. Σε αυτήν την περίπτωση, συζητήσαμε, ότι αν νιώθει ότι κουράζεται να 

κάνει «ένα βήμα πίσω» και να προσπαθεί να σκεφτεί τι είναι αυτό που του προκαλεί 

την κούραση. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει και να ενισχύσει το 
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πιο συμπονετικό κομμάτι του εαυτού του ότι είναι εντάξει ο τρόπος που νιώθει, ότι δεν 

χρειάζεται να τον αλλάξει και ότι μπορεί να μοιραστεί αυτή τη δυσκολία με άλλους 

ανθρώπους και να εκφράζεται στο πως νιώθει. 

Επίσης, η διάθεσή του μπορεί να χαλάσει, επειδή θέτει άκαμπτους στόχους για τον 

εαυτό του, όπως το να ξυπνάει νωρίτερα ή να γυμνάζεται περισσότερο και μετά μπαίνει 

στο φαύλο κύκλο των ενοχών, των τύψεων και της αναβλητικότητας, αν δεν τα 

καταφέρει. Ο φαύλος κύκλος προκύπτει, επειδή δυσκολεύεται να αναγνωρίσει την 

ανάγκη του, ως κομμάτι του εαυτού του, για ξεκούραση ή την επιθυμία του να φάει 

κάτι παραπάνω και θεωρεί ότι πρέπει να είναι σωστός σε όλα. Από την πλευρά μου, 

διερευνήσαμε αυτό το κυρίαρχο και προκλητικό κομμάτι εαυτού και προσπαθήσαμε 

να το αντικαταστήσουμε από ένα πιο βοηθητικό. Του πρότεινα αντί να κριτικάρει και 

να ενοχοποιεί τον εαυτό για την αναβλητικότητά του, που βγήκε εκτός προγράμματος, 

να κάνει κάτι άλλο που του αρέσει και θυμήθηκε ότι όταν ζοριζόταν με το διάβασμα 

στο σχολείο, έβγαινε βόλτα. 

Προχωρώντας περισσότερο τα παραπάνω ζητήματα, μιλήσαμε και για το θέμα της 

κατάθλιψης του πατέρα του και πως αυτός ο άκαμπτος ρόλος συνέβαλε στο να 

προσπαθεί να ελέγξει το περιβάλλον του. Του εξήγησα ότι σχετίζεται με τους άλλους, 

αλλά και με τον εαυτό του με παρόμοιο μοτίβο που σχετιζόταν με τον πατέρα του. Η 

αίσθηση ταυτότητας, που δημιούργησε, λειτουργούσε με βάσει τις ανάγκες και την 

διάθεση του πατέρα, ώστε να τον ευχαριστεί και να μην δημιουργεί προβλήματα, ενώ 

προσπαθούσε πολύ να ελέγξει όλες τις παραμέτρους, ώστε να μπορεί να υπάρχει και 

να συσχετίζεται με τον ελάχιστο δυνατό κόπο. Πρόσθεσα ότι το σημαντικό είναι να 

κρίνουμε την εκάστοτε ταυτότητα με βάσει το πώς αισθανόμαστε. Αν δηλαδή αυτή η 

ταυτότητα μας κάνει να αισθανόμαστε λειτουργικοί, ευτυχισμένοι και αισιόδοξοι. Όσο 

περισσότερο λειτουργούμε με αυτήν την ταυτότητα, τόσο περισσότερο, σύμφωνα με 

το IFS γίνεται αυθόρμητη η πρόσβαση και εκδηλώνονται ιδιότητες, όπως η προσοχή, 

η καλοσύνη, η συμπόνια και δημιουργείται επίσης μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας, 

εμπιστοσύνης, σύνδεσης και δημιουργικότητας. 

Αυτά τα λόγια του έκαναν ιδιαίτερο νόημα και στις επόμενες συναντήσεις εστιάσαμε 

σε αυτά τα βιώματα και στην ενίσχυση του συναισθήματος συνδέοντάς το με γεγονότα 

και σκέψεις, ώστε να αποκτήσει μια πιο σχεσιακή αίσθηση με τον εαυτό του. Είναι 

ασφαλές στη θεραπεία να προχωράει τα θέματα με το δικό του ρυθμό, διότι ο σκοπός 
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δεν είναι μόνο να εξελίσσεται και να είναι αρεστός, αλλά και να συνδέεται και με το 

πώς νιώθει, αναγνωρίζοντας τα περιοριστικά θέματα και ενισχύοντας τα πιο αδύναμα 

εσωτερικά κομμάτια εαυτού. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζει, αν είναι χαρούμενος, αν 

δυσκολεύεται, τι καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίρνει από κάτι, που δεν είναι άριστος, 

αν θα ήθελε να αλλάξει κάτι ή να το κάνει με διαφορετικό τρόπο και να συγχωρεί και 

να ξεκουράζει τον εαυτό του, αν αισθάνεται ότι δίνει πολλά. Αυτά τα λόγια ήταν λόγια 

που τον ανακούφισαν και φτάνοντας στο τέλος της πρώτης περιόδου κάναμε μία 

ανασκόπηση σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται πλέον τον εαυτό του και πως νιώθει. 

Σχολίασε ότι πλέον μιλάει κανονικά, χωρίς εκείνα τα κομπιάσματα και την ανασφάλεια 

που είχε για τον αν γίνεται κατανοητός, ότι λέει πιο δυνατά την άποψή του, προσπαθεί 

να σκέφτεται εναλλακτικούς τρόπους, μειώνοντας την πόλωση ανάμεσα σε αυτό που 

πρέπει και σε αυτό που επιθυμεί, όταν δυσκολεύεται, φλερτάρει περισσότερο, είναι πιο 

άνετος στις συναναστροφές του και νιώθει πιο βελτιωμένος και πιο ψύχραιμος στο 

θέμα με το σεξουαλικό του προσανατολισμό. 

Fiction- Δεύτερη περίοδος 

Μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με το Στέφανο και αφού είχανε προχωρήσει οι 

αρχικοί στόχοι της θεραπείας, ο ίδιος φαινόταν πιο έτοιμος να μπει στη διεργασία του 

αρχικού του αιτήματος. Σημαντικό ήταν να διατηρήσει τα πιο βοηθητικά κομμάτια του 

εαυτού του και την αίσθηση ασφάλειας, που είχε αποκτήσει μετά την πρόοδο των 

αρχικών του στόχων. Αντιλαμβανόμενη σε επόμενες συνεδρίες την όλο και 

μεγαλύτερη ανάγκη του να φέρνει θέματα γύρω από το αρχικό αίτημα, αποφάσισα να 

του δώσω ένα αφηγηματικό εργαλείο για να παρακολουθήσω πόσο έχει προχωρήσει η 

σχεσιακή σκέψη στην αφήγησή του. Στα πλαίσια αυτά του έδωσα το Fiction 

(Παράρτημα 1 και 2 στο τέλος της εργασίας), μια αφηγηματική άσκηση και του ζήτησα 

να τη φέρει γραπτώς. Η οδηγία ήταν να σκεφτεί ένα βιβλίο, θεατρικό έργο ή φιλμ που 

διάβασε ή παρακολούθησε πρόσφατα ή έχει αγαπημένο από πιο παλιά και να 

συμπληρώσει τις ερωτήσεις που ακολουθούσαν. Το έργο που διάλεξε, όπως μου 

αποκάλυψε αργότερα, ήταν το Lovesick και διάλεξε να γράψει για τους πρωταγωνιστές 

της σειράς. Η σειρά περιστρέφεται γύρω από μια ομάδα φίλων που συγκατοικούν και 

την προσωπική τους ζωή. Ο Ντίλαν είναι ένας όχι ιδιαίτερα ρομαντικός χαρακτήρας, 

που πηγαίνει από τη μια περιστασιακή σχέση στην άλλη, γιατί συνήθως περιμένει 

περισσότερα από όσα προσφέρει. Ο Λούκας είναι ανεύθυνος και ρηχός χαρακτήρας με 

έντονη αγάπη για τους φίλους του και συχνά βγαίνει από τη δική του θέση για να τους 



30 
 

βοηθήσει και η Έβι είναι δεικτική, σαρκαστική και συνήθως χωρίς σχέση, ενώ φαίνεται 

να έχει συναισθήματα για τον Ντίλαν, που μπερδεύονται από την κατάσταση μεταξύ 

τους. 

Στη συνέχεια μελέτησα την άσκηση και σε συνοχή και σε περιεχόμενο και τα 

συμπεράσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Η άσκηση είχε ερωτήσεις και κάτω από 

κάθε ερώτηση υπήρχε ξεχωριστός χώρος για κάθε απάντηση. Ο Στέφανος δεν 

ακολούθησε αυτή τη δομή και παρέδωσε ένα ενιαίο κείμενο χωρίς αρχή, μέση και 

τέλος, σε ξεχωριστή σελίδα από αυτή που του είχα δώσει αρχικά την άσκηση. Σε 

επίπεδο περιεχομένου, έλειπε ο τίτλος της σειράς, τα ονόματα των ηρώων και μια 

σαφής περίληψη. Η άσκηση ήταν αρκετά μπερδεμένη, διότι ο Στέφανος σχολίαζε λίγο 

τους ήρωες, λίγο την πλοκή και ενώ και οι τρεις πρωταγωνιστές ήταν συναισθηματικά 

πολύ μπερδεμένοι, στο τέλος υπήρχε μια αίσια έκβαση για όλους με έναν εντελώς 

απρόσμενο και μη σχεσιακό τρόπο. Οι πρωταγωνιστές φαίνονταν στο τέλος να μην 

έχουν καμία συναισθηματική δυσκολία, γεγονός που δεν είναι ρεαλιστικό. 

Αυτή η άσκηση, όσον αφορά το Στέφανο, δείχνει μία μη συνεκτική συναισθηματική-

γνωστική κατασκευή του εαυτού του. Όπως η ερμηνεία της άσκησης ορίζει, μοιάζει να 

εκφράζει κομμάτια του εαυτού του μέσα και από τους τρεις ήρωες, που όμως τα 

αισθάνεται αντιφατικά, μη αποδεκτά και δυσκολεύεται να τα συνθέσει. Η θυσία που 

κάνουν οι ήρωες για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες είναι η θυσία που αισθάνεται ότι 

πρέπει να κάνει ο ίδιος για να ξεπεράσει τους περιορισμούς του. Οι απαντήσεις του 

επικεντρώνονται στο να αλλάξουν οι ήρωες τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις 

σχέσεις, αντί να αποδεχτούν αυτά ως έχουν. Στην πραγματικότητα, αυτή η συνθήκη 

οφείλεται σε έλλειψη αποδοχής, με τη μορφή της προσπάθειας για αλλαγή. Από την 

ύπαρξη των προκλητικών θεμάτων των ηρώων περνάει στην εφαρμογή νέων τρόπων 

σχετίζεσθαι, χωρίς την συνειδητοποίηση της προέλευσης των δυσκολιών. Σε αυτή τη 

συνθήκη κυριαρχεί στη μετάβαση ένα φαντασιωσικό κομμάτι, οι αλλαγές δεν γίνονται 

με μεθοδικότητα και δημιουργείται μια απρόσμενη ευτυχία, χωρίς να υπάρχει σύνδεση 

με προσωπικές ανάγκες και συναισθήματα. 

Τα συμπεράσματα μας έδωσαν αρκετές πληροφορίες για τις επόμενες συνεδρίες. 

Αρχίσαμε να συζητάμε θέματα για το πώς ο αδιαφοροποίητος τρόπος που 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους και η ανάγκη και προσπάθεια 

σύνδεσης μαζί τους, του δημιουργεί την επιθυμία να «θυσιαστεί» για να το πετύχει. Τα 
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κομμάτια του εαυτού του, όπως και οι τρεις ήρωες χρειάζεται να πάνε ενάντια στα 

υπάρχοντα συναισθήματα και ανάγκες για να επέλθει ισορροπία στον κεντρικό εαυτό, 

με στόχο να τον προστατέψουν από κομμάτια εαυτού, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Οι 

συναισθηματικές ανάγκες που έχει ο ίδιος, όπως και οι ήρωές του αφορούν την ανάγκη 

για δέσμευση, μοίρασμα, νοιάξιμο και άνευ όρων αποδοχή. Ωστόσο, ο μη σχεσιακός 

τρόπος, που έχει μεγαλώσει, τον εμποδίζει να κατανοήσει και να εμπιστευτεί αυτές τις 

ανάγκες, καθώς τα προστατευτικά μέρη τον προφυλάσσουν από πιο δύσκολα και 

ακατέργαστα συναισθήματα. Χωρίς αυτή την απρόσμενη μετάβαση στον ιδανικό 

εαυτό, τα μέρη παραμένουν πολωμένα, καθώς δεν υπάρχει αποδοχή. Όπως οι 

πρωταγωνιστές του, έτσι και ο Στέφανος παραβιάζει τις ανάγκες του και το ποιος 

μπορεί να είναι στην πραγματικότητα, με σκοπό να αποδείξει ότι μπορεί να σχετιστεί 

με έναν πιο φαντασιωσικά αποδεκτό τρόπο. 

Αυτό το αφηγηματικό εργαλείο, συνεχίζει να δίνει πληροφορίες σε κάθε συνεδρία, 

καθώς αποτελεί ένα καθρέφτη θεμάτων που τον απασχολούν, προσπαθώντας να 

καταλάβει περισσότερο τον εαυτό του και να διαφοροποιηθεί, δίνοντας φωνή στα 

διάφορα κομμάτια εαυτού, που προσπαθούσαν να βρουν χώρο και να ακουστούν. 

Μέσω της τεχνικής της ενσυνειδητότητας του IFS, που κατά διαστήματα εφαρμόζουμε, 

ο Στέφανος μπορεί να επιλέγει ένα συναίσθημα ή πεποίθηση, που παρεμβαίνει στη ζωή 

του και θα ήθελε να γνωρίσει ή να αλλάξει και να παρατηρεί τις σκέψεις και των 

συναισθήματά του, αντί να ταυτίζεται ή να σχετίζεται μαζί τους. Ο στόχος είναι ο 

διαχωρισμός από αυτό το κομμάτι του εαυτού και την ανάμειξη των άλλων, ώστε ο 

ίδιος να απελευθερωθεί και να σχετιστεί με τα υπόλοιπα κομμάτια του εαυτού με έναν 

πιο θεραπευτικό τρόπο. 

Αξιοποίηση εποπτείας και προσωπικός αναστοχασμός 

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διεργασίας με τον Στέφανο υπήρξαν αρκετές 

στιγμές που ένιωσα ότι χρειάζομαι εποπτική πλαισίωση. Στην αρχή, ένα από τα βασικά 

μου θέματα ήταν το πώς θα ορίσω το θεραπευτικό πλάνο. Αυτό συνέβαινε γιατί ο 

Στέφανος είχε έρθει αρκετά μπερδεμένος ως προς τα αιτήματά του και αισθανόμουν 

έντονα την ευθύνη να τον αναλάβω και να τον καθοδηγήσω. Στην πορεία, με την 

εποπτεία και στα πλαίσια της προσωπικής μου θεραπείας συνειδητοποίησα ότι αυτή η 

ανάγκη προέρχονταν μέσα από το ρόλο που είχα στην οικογένεια μου, καθώς συνήθιζα 

να αναγνωρίζω και να συνδέω από πού προκύπταν τα διάφορα προβλήματα και να έχω 
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την επιθυμία να τα λύσω, χωρίς να αφήνω το χώρο να τα συνειδητοποιήσουν και να τα 

συνδέσουν τα μέλη της οικογένειάς μου. 

Κατά καιρούς, ερχόμουν αντιμέτωπη και με δεύτερες σκέψεις για τις παρεμβάσεις μου 

και τις ερμηνείες που έκανα. Αυτή η συνθήκη με οδήγησε στο να παρατηρώ 

περισσότερο τον εαυτό μου, να αναρωτιέμαι κατά πόσο έχω τον έλεγχο της 

θεραπευτικής διεργασίας ή παρασύρομαι από τις αγωνίες του Στέφανου και πόσο 

συνδέεται η προσωπική μου εξέλιξη με τη δική του πρόοδο. 

Η εποπτεία με βοήθησε πολύ να διερευνήσω τα όρια του θεραπευτικού μου ρόλου, να 

ανακουφίσω κάποιες από τις αγωνίες μου ως νέα θεραπεύτρια και να καθοδηγήσω με 

περισσότερη ασφάλεια το Στέφανο στους θεραπευτικούς του στόχους. Ήταν μια 

γόνιμη συνθήκη που μου πρόσφερε τη δυνατότητα να καθοδηγώ το Στέφανο, όταν 

χρειαζόταν, αναπληρώνοντας το κενό από την έλλειψη καθοδήγησης στην πατρική του 

οικογένεια και να του δίνω το χώρο να κάνει τις δικές του ερμηνείες και προσωπικούς 

χειρισμούς, βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις. 

Αξιολόγηση πορείας και αποτελέσματος 

Ο Στέφανος αναγνωρίζοντας τη θεραπεία ως μια ασφαλή βάση να διερευνά τον εαυτό 

του και τις ανάγκες του, συνεχίζει τη θεραπευτική του πορεία. Μετά την επίτευξη των 

θεραπευτικών στόχων της πρώτης περιόδου, έχει αποκτήσει μια αίσθηση μεγαλύτερης 

ασφάλειας, περισσότερη αυτοπεποίθηση και πρόσβαση σε πιο βοηθητικά εσωτερικά 

κομμάτια εαυτού, που ήθελαν να ακουστούν. Αυτή η αίσθηση χρειάζεται να μπαίνει 

σε πιο ρεαλιστικές βάσεις κάποιες φορές, διότι η ανάγκη του να εξελιχθεί και να 

ξεπεράσει τους άκαμπτους ψυχολογικούς του ρόλους συνδέεται με ένα πιο 

φαντασιωσικό, μη ρεαλιστικό του κομμάτι. 

Οι αρχικοί στόχοι της θεραπείας έχουν επιτευχθεί, καθώς ο Στέφανος πλέον ζει μόνος 

του, έχει αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στη δουλειά του και έχει αναγνωρίσει κάποια 

από τα μοτίβα συσχέτισης και επικοινωνίας με το περιβάλλον του, προσπαθώντας 

ενεργά κάποια να τα αλλάξει και κάποια άλλα να τα αποδεχθεί και να νιώθει πιο 

ολόκληρος και παρών στις συναναστροφές του. Πιο συγκεκριμένα, στο διαμέρισμα, 

που μένει, φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών του εξ’ ολοκλήρου, θέτοντας 

προστατευτικά όρια στην επικοινωνία με τους γονείς του, και κατανοώντας 

περισσότερο τις προκλήσεις του οικογενειακού κύκλου ζωής και τα άγχη, που 

συνεπάγονται κάποιες μεταβάσεις. Επίσης, το έχει διακοσμήσει, όπως ο ίδιος θέλει και 
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έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί φίλους του. Στη δουλειά του, έχοντας μια πιο σαφή 

επαγγελματική ταυτότητα, νιώθει λειτουργικός, χαρούμενος και αισιόδοξος, καθώς 

έχει αναλάβει το πόστο του πατέρα του, με τον τελευταίο να έχει πιο εποπτικό ρόλο. 

Ταυτόχρονα, με αυτή την εξέλιξη, διαπραγματεύεται και τις οικογενειακές και 

κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες, που διαιωνίζονται γύρω από τη διαδοχή σε μία 

οικογενειακή επιχείρηση και προσπαθεί να σκεφτεί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, με 

σκοπό να εξελιχθεί επαγγελματικά και πέρα από αυτή τη δουλειά. Τέλος, όσον αφορά 

τον σχεσιακό του εαυτό, είναι σε θέση να αναγνωρίζει από πού προέρχονται κάποιοι 

περιορισμοί και να τους διαχειρίζεται καλύτερα ανακαλώντας τα πιο βοηθητικά 

εσωτερικά κομμάτια εαυτού και να εξασκεί τις δεξιότητες καλής επικοινωνίας, που 

αναδείχθηκαν στη θεραπεία. Προσπαθεί ενεργά να θέτει περισσότερα όρια, όπου 

χρειάζεται, να μην αναλαμβάνει ευθύνες, που δεν του αναλογούν και να διεκδικεί, υπό 

το πρίσμα των δικών του αναγκών και επιθυμιών. Σε αυτόν τον τομέα, οι μετακινήσεις 

έχουν γίνει για αρχή πιο γνωστικά και σε τομείς που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα, 

καθώς νιώθει πιο ελεύθερος να αναρωτηθεί ή να αμφισβητήσει κάποιες πεποιθήσεις 

και στερεότυπα. 

Ο Στέφανος είναι ένα άτομο, που προσπάθησε ενεργά, παρά τους περιορισμούς στον 

τρόπο που έχει μεγαλώσει και τον μη σχεσιακό τρόπο αντίληψης, να επιτύχει τους 

αρχικούς στόχους της θεραπευτικής μας συνεργασίας. Έχει κάνει τα πρώτα βήματα 

διαφοροποίησης και αυτονόμησής του, έχει δώσει φωνή ενδυναμώνοντας τα 

εσωτερικά κομμάτια του εαυτού, που προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο και να 

ακουστούν και είναι πλέον σε θέση να αναγνωρίσει κάποια από τα μοτίβα συσχέτισης, 

που τον έχουν οδηγήσει να βιώνει με περιοριστικό τρόπο τον εαυτό του. Η επιθυμία 

του να συνεχίσει το θεραπευτικό ταξίδι, με σκοπό να επενδύσει εκ νέου στη ζωή και να 

αποκτήσει την αίσθηση νέου νοήματος και προσωπικής ταυτότητας, που θα αντλεί 

χαρά και αισιοδοξία, είναι το λιγότερο συγκινητική. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to present the therapeutic course of 32-year-old Stefanos. 

Stefanos started treatment because he was confused in various domains of his life and 

especially in the issue of his sexual orientation. The assessment of his personal therapy 

will be guided by the enriched systemic model SANE (System Attachment Narrative 

Encephalon). This case study will be analyzed in the light of systemic perspective. The 

use of this perspective aims to highlight the patterns of communication and the 

evolution of the narration of Stefanos’ personal story, through a more relational 

perspective of himself. The merging relationship with other people seemed to create 

difficulties of himself so as to detect his needs, describe himself and handle his own 

important issues. 

Keywords: sexual orientation, systemic perspective, relational self, communication 

patterns, self-description 
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Παραρτήματα Fiction 1 και 2 

Παράρτημα 1 – Αρχική άσκηση 

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. 1. Γράψε μια σύντομη περίληψη της ιστορίας. 

 

 

 

 

 

2. 2. Κάνε επιλογή τριών ηρώων της ιστορίας. 

α) 

β) 

γ) 

 

 

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

 

 

α) Ο/η ……… αισθάνεται………………........................................... 

………………………………………………………………………. 

γιατί…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

β)  Ο/η. ……… αισθάνεται………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

γιατί…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………….. 
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Παράρτημα 2 – Απαντήσεις 

Η σειρά έχει να κάνει με δύο φίλους που καταλήγουν να μένουν μαζί ως συγκάτοικοι με μια κοπέλα-

φίλη τους 

Θα μιλήσω λοιπόν για τους τρεις αυτούς ήρωες 

Α το ένα αγόρι 

Β η κοπέλα 

Γ ο τρίτος της παρέας 

Ο Α με αφορμή ένα πρόβλημα υγείας αναγκάζεται να ξαναμιλήσει και να ανακαλέσει όλες τις ερωτικές 

ιστορίες του που περιλαμβάνει και την κοπέλα Β 

Η κοπέλα όμως θεωρείται πια απ' τον ίδιο και το κύκλο του ως κολλητή του φίλη. 

Μετά την αναζήτηση που κάνει διαπιστώνει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. 

Όμως η φιλική σχέση που έχουν, τον οδηγεί να μην δράσει βάση των συναισθημάτων του, μη μπορώντας 

να πάει κόντρα στη κατάσταση που έχει παγιωθεί. 

 

γ)  Ο/η…………….αισθάνεται………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

γιατί…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

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

 

  

α) Ο/η …………………….θα………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

β) Ο/η……………………..θα…………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

γ) Ο/η………………………θα……………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
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Οπότε αποστασιοποιείται από τα συναισθήματα του προσπαθώντας να μην δει αυτό που νιώθει και 

φοβούμενος ενδεχομένως και το αποτέλεσμα αν κάτι δεν πάει καλά.. 

Τελικά εκδηλώνεται στη κοπέλα και καταλήγουν να ναι μαζί 

Πιστεύω θα ανταμειφθεί για την αποφασιστικότητα που έδειξε τελικά και θα ναι μαζί με τη κοπέλα 

Ακόμα όμως και αν κάτι δεν πάει καλά μεταξύ τους, όλο αυτό που κέρδισε θα του κάνει καλό συνολικά 

και σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα. 

Η Β μη μπορώντας και αυτή να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, νιώθει ότι είχε την ευκαιρία και δεν την 

εκμεταλλεύτηκε όταν έπρεπε 

Βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες και δεν κάνει αυτό που θέλει και νιώθει 

Καταλήγει να προσπαθεί μέσω άλλων σχέσεων να οργανώσει τη ζωή της αλλά συνάμα της είναι και 

αρκετά δύσκολο γιατί ο Α είναι πάντα στο μυαλό και τη ζωή της. 

Τώρα όταν καταλήγουν μαζί νομίζω θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει έτσι, βάζοντας ακόμα και τον 

εαυτό της και κάποια θέλω της ως θυσία για να γίνει αυτό. 

Ο Γ τώρα κάνει μια εντελώς διαφορετική ζωή αλλάζοντας συνεχώς ερωτικούς συντρόφους κυρίως ως 

άμυνα για κάποιους ανεκπλήρωτους έρωτες ή απογοητεύσεις που είχε 

Νιώθει μεν μόνος, αλλά έτσι τονίζει τον εγωισμό και την αυτοπεποίθηση τού, κρύβει τα συναισθήματα 

του αλλά εντελώς βραχυπρόθεσμα. 

Στο τέλος ερωτεύεται μια κοπέλα του κύκλου τους με αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Προσπαθεί να την κερδίσει και να την πείσει να αλλάξουν τρόπο ζωής μαζί και να κάνουν μια σχέση. 

Πιστεύω θα καταφέρει αυτό που θέλει, θα νιώσει ολοκλήρωση αλλάζοντας τελείως τις συνήθειες του ως 

προς το ερωτικό κομμάτι και θα καταλάβει ότι αυτό ήταν ότι πραγματικά ήθελε κόντρα στο τι πίστευε 

μέχρι πριν. 

 

 


