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“Το αγριόχορτο”: Μια περίπτωση ψυχογενούς πολυδιψίας μέσα από την οπτική 

του συναισθηματικού δεσμού 

 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο εργασίας αφορά την παρουσίαση της ψυχοθεραπευτικής εργασίας 

με την Ελίνα, μια 40χρονη γυναίκα που παρουσίαζε συμπτώματα υπερβολικής 

κατανάλωσης νερού (πολυδιψία). Στο ιστορικό της αναδύθηκαν κυρίαρχα το 

παγωμένο πένθος από την απώλεια του πατέρα της σε τρυφερή παιδική ηλικία, μια 

σκληρή ανατροφή χωρίς συναισθηματισμό και την ανάπτυξη μιας έντονα 

εξατομικευμένης και μοναχικής φιγούρας. Η θεραπευτική διεργασία εστίασε στην 

επανόρθωση του συναισθηματικού δεσμού χρησιμοποιώντας τις αρχές της 

εμπλουτισμένης συστημικής ψυχοθεραπείας SANE (Systemic Attachment Narrative 

Encephalon). Ο αποφευτκτικός τύπος πρόσδεσης της Ελίνας δεν της επέτρεπε να 

βρίσκει εσωτερικούς μηχανισμούς ρύθμισης του συναισθήματος και την καθιστούσε 

ευάλωτη σε σωματοποιήσεις και εθιστικής ποιότητας συμπεριφορές. Με την 

ψυχοθεραπεία απελευθερώθηκαν οι άρρητες απαγορεύσεις γύρω από ζητήματα 

σχέσεων, όπως ο φόβος της εξάρτησης και της ανημπόριας, και ενισχύθηκε ένα 

ρεπερτόριο συναισθηματικής αυτορρύθμισης που αξιοποιούσε το δυναμικό του εαυτού 

αλλά και το υποστηρικτικό δίκτυο.     

 

 

Λέξεις κλειδιά 

Πένθος, Αποφευκτικός Συναισθηματικός Δεσμός, Πολυδιψία, SANE, Σωματοποιήσεις  
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Πλαίσιο συνεργασίας και μέθοδος 

Η συνεργασία μας με την Ελίνα ξεκίνησε το 2018 σε ιδιωτικό πλαίσιο, αρχικά 

με την μορφή ατομικών συνεδριών ανοιχτού συμβολαίου που λάμβαναν χώρα σε 

εβδομαδιαία βάση για 2.5 χρόνια. Στη συνέχεια έγινε η μετάβαση της στην ομάδα 

όπου και  παραμένει μέχρι σήμερα.  

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολούθησα βάσει της εκπαίδευσής μου 

βασίζεται στην εμπλουτισμένη συστημική θεώρηση SANE (System – Attachment – 

Narrative – Encephalon) του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική 

Ψυχοθεραπεία «Λόγω Ψυχής». Η θεώρηση του SANE είναι ένα σύνθετο μοντέλο που 

συνδυάζει την συστημική οπτική, την οπτική του συναισθηματικού δεσμού, τα 

ευρήματα της αφηγηματικής θεραπείας και τις εξελίξεις στις νευροεπιστήμες 

(Androutsopoulou, Bafiti & Kalarritis, 2014).    

Το θεραπευτικό πλάνο με την Ελίνα βασίστηκε κυρίως στον άξονα της οπτικής 

του συναισθηματικού δεσμού. Ο τύπος συναισθηματικής πρόσδεσης αναφέρεται σε 

ένα συστηματικό και επαναλαμβανόμενο σύνολο προσδοκιών συσχέτισης, 

συναισθημάτων και συμπεριφορών που προκύπτουν από την εσωτερίκευση 

συγκεκριμένων εμπειριών προσκόλλησης και επακόλουθης εξάρτησης από σημαντικές 

φιγούρες φροντίδας κατά την ανατροφή του ατόμου (Shaver & Mikulincer, 2002).  
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Η θεραπευόμενη και το αίτημά της 

Η Ελίνα είναι μια 40χρονη γυναίκα που εργάζεται ως στέλεχος σε πολυεθνική 

εταιρεία. Είναι ευγενική, προσηνής, περιποιημένη και τυπική. Η συνεργασία μας 

ξεκίνησε πριν από 2.5 χρόνια όταν απευθύνθηκε σε εμένα με αίτημά να την βοηθήσω 

να βρει τρόπους ώστε να μείνει στην τότε σχέση της, την οποία χαρακτήριζε 

ψυχολογικά κακοποιητική και τοξική. Ωστόσο, δήλωνε ερωτευμένη και δεν άντεχε 

στην σκέψη να μείνει μόνη της. Ανάμεσα στις δυσκολίες που ανέφερε ήταν το άγχος, 

το πάγωμα, η ευερεθιστότητα, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ και νερού (έως 

και 6 λίτρα νερού ημερησίως) κατά την διάρκεια της ημέρας.  Στην λήψη του 

ιστορικού ανέφερε μια σύντομη ψυχοθεραπεία στα 20 της λόγω υπερβολικής 

κατανάλωσης νερού –πάνω από 12 λίτρα ημερησίως- που την είχε οδηγήσει σε 

νοσηλεία καθώς ήταν στα όρια κώματος.  

Μαζί μου ήταν ανοιχτή από την αρχή, συνεργάσιμη, με υψηλό κίνητρο και 

επιθυμία να αλλάξει. Πρότεινε η ίδια να ξεκινήσουμε συστηματική ψυχοθεραπεία 

κάθε εβδομάδα, όπου έκανε σχεδόν μηδενικές απουσίες, με εξαίρεση τρεις 

συνεχόμενες απουσίες επικαλούμενη επαγγελματικούς λόγους μετά την πρώτη φορά 

που διερευνήθηκε ο θάνατος του πατέρα της.  

 

Δεοντολογικά ζητήματα 

 Η θεραπευόμενη έχει συναινέσει με προθυμία στην παρουσίαση της πορείας 

θεραπευτικής μας δουλειάς. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες έχουν τροποποιηθεί για 

αποφυγή ταυτοποιήσεων και προστασία των προσωπικών της στοιχείων.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Πολυδιψία ή τοξίκωση από νερό (Ferrier, 1985) 

Η πολυδιψία ορίζεται ως χρόνια ή διαλείπουσα κατάποση μεγάλων όγκων 

νερού και αναφέρεται στο 6% έως 17% των χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών, ειδικά 

ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η πολυδιψία μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές 

στην λειτουργία των οργάνων και την ποιότητα/σύσταση του αίματος. Τα συμπτώματα 

περιλαμβάνουν από ενούρηση, ακράτεια, υπονατριαιμία, υδρονέφρωση, έως και 

νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, κώμα και θάνατο. Η οξεία φροντίδα 

περιλαμβάνει υποστηρικτική θεραπεία, περιορισμό υγρών, φυσιολογικό ορό και, σε 

σοβαρές περιπτώσεις, χρήση υπερτονικού φυσιολογικού ορού. Συχνά απαιτείται 

ιατρική εισαγωγή μέχρι να ομαλοποιηθεί το νάτριο στο αίμα. Η μακροχρόνια 

διαχείριση περιλαμβάνει συχνή παρακολούθηση των συγκεντρώσεων νατρίου στον 

ορό και περιορισμό της πρόσληψης υγρών όταν είναι δυνατόν. Η μετάβαση από 

συμβατικά νευροληπτικά σε κλοζαπίνη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την πολυδιψία 

και την υπονατριαιμία σε ορισμένους ασθενείς. 

Αποφευκτικός συναισθηματικός δεσμός 

 Ο Bowlby (1969) στο έργο του για τον τύπο πρόσδεσης υποστήριξε ότι όλα τα 

μωρά έχουν ένα έμφυτο ρεπερτόριο προσκόλλησης που προσανατολίζεται στην 

αναζήτηση, επίτευξη και διατήρηση της εγγύτητας με φροντιστές που ονομάστηκαν 

«φιγούρες προσκόλλησης». Υπάρχουν τρία στοιχεία για την προσκόλληση: η 

αναζήτηση εγγύτητας, η ασφαλής βάση και το ασφαλές καταφύγιο. Κάτω από 

συνθήκες σωματικής ή ψυχολογικής απειλής, αποχωρισμού ή απώλειας, η αναζήτηση 

εγγύτητας με ένα άτομο εμπιστοσύνης είναι η συμπεριφορά του παιδιού που επηρεάζει 

τη συναισθηματική ρύθμιση και που στοχεύει στην ανακούφιση της δυσφορίας και 

στην προώθηση μιας αίσθησης ασφάλειας (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). 

Όταν το βρέφος βιώνει επαναλαμβανόμενα και για καιρό αδιαφορία, καθώς και 

παραμέληση ή απόρριψη των αναγκών του, αρχίζει να κατασκευάζει ένα μοντέλο 

εργασίας του εαυτού ως μη αγαπητού και άξιου για εγγύτητα και φροντίδα και των 

άλλων ως αναξιόπιστους, απορριπτικούς και μη διαθέσιμους. Άτομα με αποφευκτικό 

τύπο προσκόλλησης συρρικνώνουν τις ανάγκες τους για εγγύτητα και ενίσχυση από 

τους άλλους, αποφεύγουν να αναπτύξουν στενές οικείες σχέσεις διατηρώντας τον 

φόβο ότι αυτό θα οδηγήσει μόνο σε απογοήτευση (Shaver, Hazan, & Bradshaw, 1988 

). Ο αποφευκτικός δεσμός ορίζεται ως η τάση να απορρίπτονται ή να αποφεύγονται οι 

στενές σχέσεις, κυριαρχεί ο φόβος της εξάρτησης και της διαπροσωπικής οικειότητας, 
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η υπερβολική ανάγκη για αυτονομία, αυτάρκεια, αυτοέλεγχο και απροθυμία για αυτο-

αποκάλυψη (Smith, Murphy & Coats, 1999). 

Συναισθηματικός δεσμός και ψυχογενής πολυδιψία/βουλιμία 

 Στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία η πολυδιψία μπορεί να ειδωθεί ως ένα 

ισοδύναμο της τροφής και των βουλιμικών τάσεων (Schwartz, 1986). Υπό κανονικές 

συνθήκες η τροφή είναι σαν μια συμβολική «στοματική μητέρα» (Sperling, 1968) που 

το παιδί θα αξιοποιήσει ως μεταβατικό αντικείμενο στην προσπάθειά του να 

εξατομικευθεί και να διαφοροποιηθεί. O Sours (1974) τονίζει ότι στο ιστορικό 

ανθρώπων με βουλιμικές τάσεις υπάρχει μια ελεγκτική ή εξουσιαστική φιγούρα που 

επιδιώκει να επιτύχει την παθητική υποταγή και τελειότητα του παιδιού. Ο έλεγχος 

που ασκείται από αυτήν την παντοδύναμη φιγούρα είναι συντριπτικός, εξαιρετικά 

παρεμβατικός και υπονομεύει την εξατομίκευση του παιδιού καθ’ όλη την ανάπτυξη. 

Άλλες θεωρίες ερμηνεύουν τις διαφορετικές λειτουργίες της βουλιμίας ως ένα σύνολο 

στρατηγικών για τη ρύθμιση των συναισθημάτων (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 

2002), ιδιαίτερα των δυσφορικών, με την μετάθεση απωθημένων παρορμήσεων, 

εκτόνωση των εντάσεων και ρύθμιση των αφόρητων αισθημάτων. Η αίσθηση του 

«γεμίσματος» δημιουγεί μια ζώνη ασφαλείας όπου το άτομο αποτρέπεται από τη 

βίωση συναισθημάτων κενού. Στο ιστορικό αυτών των ατόμων συχνά παρατηρούνται 

εμπειρίες τραύματος παραμέλησης που έχουν οδηγήσει σε αίσθηση συρρίκνωσης, 

άρνησης και αποπροσανατολισμού του συναισθήματος (Diena & Popa, 2015). Η μόνη 

διαφυγή τους ήταν η ικανότητά τους να πάρουν φροντίδα από τον εαυτό τους. 

Επομένως η παρουσία του άλλου, ενός προσεκτικού, ικανού, και αφοσιωμένου άλλου 

είναι ένα απαιτητικό και δύσκολο στοιχείο για να ενσωματώσουν. Ως προς τις 

γονεϊκές φιγούρες συχνά σημειώνεται μια παρατεταμένη φυσική ή συναισθηματική 

απουσία που καταδικάζει το παιδί σε μια αδιέξοδη και στείρα μοναξιά που μπορεί να 

λάβει ακόμα και την μορφή ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης (Dolto, 2001). Στη 

βρεφική και νηπιακή ηλικία οι τρόποι υποκατάστασης αυτής της απουσίας είναι το 

πιπίλισμα και η κραυγή. Ειδικά το πιπίλισμα έχει συνδεθεί με καταστάσεις 

διατροφικών διαταραχών στη μετέπειτα ανάπτυξη καθώς γίνεται αντιληπτό ως ένα 

συμβολικό μέσο «γεμίσματος» της μοναξιάς. Ωστόσο αποτελεί έναν τρόπο αυτο-

ανακούφισης που αποκλείει την διάδραση και την επικοινωνία με τον άλλο και 

στηρίζεται στο φαντασιακό πεδίο του παρελθόντος. Αυτή η έντονη ροπή προς την 

ανεξαρτησία, που αποτελεί μέρος της ωρίμανσης, μπορεί να χρησιμοποιηθει αμυντικά 

με σκοπό το ξεπέρασμα της μοναξιάς.  
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Η πολυδιψία στο πλαίσιο της εθιστικής οικονομίας 

Η εθιστική οικονομία αποβλέπει στη γρήγορη εκφόρτιση κάθε ψυχικής 

έντασης είτε πηγάζει από έξω είτε από μέσα (Marinov, 2010). Ο εθισμός επίσης είναι 

περισσότερο μια ψυχοσωματική λύση παρά μια ψυχολογική λύση στη ψυχική οδύνη. 

Τη στιγμή που κανένα στοιχείο ή αντικείμενο που ανήκει στον πραγματικό κόσμο δεν 

μπορεί να αντισταθμίσει ελλείψεις του εσωτερικού ψυχικού κόσμου, η εθιστική 

συμπεριφορά λαμβάνει αναπόφευκτα μια καταναγκαστική διάσταση. Διακυβεύεται η 

ικανότητα «του να είναι κανείς μόνος» κι διαρκώς αναζητείται μια καθησυχαστική 

μητρική παρουσία. Η McDougal (2002) αναφέρει ότι η εθιστική λύση αποσκοπεί στη 

δημιουργία ή στην επανόρθωση μιας ρωγμής στο εσωτερικό ψυχικό όργανο. Δεν είναι 

παρά μια απόπειρα αυτοϊασης των απειλητικών ψυχικών καταστάσεων. Εκτός του ότι 

εξαλείφει τον ψυχικό πόνο, η εθιστική συμπεριφορά είναι επίσης μια απόπειρα 

τακτοποίησης λογαριασμών με τα γονεϊκά αντικείμενα του παρελθόντος. Οι 

ευχάριστες επιδράσεις των ουσιών δημιουργούν την ψευδαίσθηση της αποκατάστασης 

ενός ελλειμματικού ναρκισσισμού με καταθλιπτική χροιά, της επανόρθωσης μιας 

ελλειμματικής εικόνας εαυτού που βρίσκεται διαρκώς υπό την απειλή της 

εκμηδένισης. Η αναδίπλωση στον εαυτό δεν είναι παρά μια στρατηγική επιβίωσης 

απέναντι στην απειλή της ψυχικής αποδιοργάνωσης.   

Πένθος και ανάπτυξη του συναισθηματικού δεσμού 

 Η λέξη πένθος προέρχεται από τον παρακείμενο της αρχαίας ελληνικής λέξης 

«πάσχω». Σύμφωνα με τον Freud (1917) το πένθος είναι η ψυχική επεξεργασία του 

αποχωρισμού ενός προσφιλούς ατόμου ή η αντίδραση στην απώλεια. Αμέσως μετά 

την απώλεια βιώνεται το οξύ πένθος, χαρακτηριστικά συναισθήματα του οποίου 

αποτελούν το άγχος, η ενοχή, ο θυμός, ο φόβος, η δυστυχία, η κατάθλιψη, το σοκ, 

γεγονότα αποπροσωποποίησης, ακόμα και ψευδαισθήσεις οπτικού ή ακουστικού 

περιεχομένου (Μάτσα, 2012). Μετά τον επόμενο μισό με έναν χρόνο το πένθος 

παίρνει την πιο αφομοιωμένη μορφή του, δίνοντας χώρο στη ζωή και τα θετικά 

συναισθήματα. Η εργασία του πένθους είναι μια διεργασία που συνήθως δεν κλείνει 

οριστικά αλλά σαν μια πληγή μπορεί να επουλωθεί σε μεγάλο βαθμό χωρίς να 

πυορροεί διαρκώς. Προϋπόθεση μιας ικανοποιητικής διεργασίας πένθους αποτελεί η 

επεξεργασία του παρελθόντος και των αναμνήσεων μέσα από τη συμβολοποίηση και 

τον λόγο. Οι Jacobs και Douglas (1979) έχουν παρατηρήσει ότι όταν οι συνθήκες δεν 

το επιτρέπουν το πένθος δεν είναι εφικτό να αφομοιωθεί και παίρνει τη μορφή ενός 

επιπεπλεγμένου πένθους όπου χαρακτηριστική είναι η απουσία συναισθημάτων. Στην 

κλινική εικόνα αυτών των ανθρώπων, ως παιδιά υπήρξαν πολύ «σοφά» και 
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υπερβολικά ώριμα ενώπιον της απώλειας. Ωστόσο, σε συναισθηματικό επίπεδο ήταν 

πολύ ευάλωτα, εύθραυστα σε ασθένειες και ψυχοσωματικά συμπτώματα. Οι Abraham 

και Torok (1994) τονίζουν ότι στις οικογένειες όπου δεν επικρατούν ευνοϊκές 

συνθήκες για την επεξεργασία του πένθους, όλες οι λέξεις που θα μπορούσαν να έχουν 

λεχθεί, όλες οι απορίες και οι εικόνες που θα μπορούσαν να παρασταθούν και να 

ανακαλεστούν, όλα τα δάκρυα που θα μπορούσαν να έχουν χυθεί, το άτομο θα τα 

καταπιεί ταυτόχρονα με τον τραυματισμό εξαιτίας της απώλειας. Το ανείπωτο πένθος 

εγκαθίσταται στο εσωτερικό του υποκειμένου, σε μια κρύπτη, όπου ο θάνατος 

εγκυστώνεται μέσα στο ζωντανό άτομο. Το πένθος που παραμένει στην κρύπτη 

παραμένει αποκλεισμένο και είναι συνυφασμένο με τη σιωπή, με τις ιστορίες που δεν 

λέγονται και την αδυναμία επεξεργασίας τραυμάτων. Όταν η εμπειρία της απώλειας 

δεν βρίσκει συνομιλητή για να βιωθεί και να εκφραστεί με λόγια ο πενθών δεν μπορεί 

να επεξεργαστεί, συμβολοποιήσει και μετουσιώσει το πένθος και εν τέλει να το 

επουλώσει.  
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Ιστορικό 

Η Ελίνα μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή κατά 4 

χρόνια. Η μητέρα της είναι ξαναπαντρεμένη εδώ και πολλά χρόνια, μια δεκαετία αφού 

χήρεψε. Από τα 18 της μένει μόνη και είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Από παιδί 

ανυπομονούσε να ενηλικιωθεί και να φύγει από το πατρικό της σπίτι. Η οικογένειά της 

την εκνευρίζει απίστευτα, τους χαρακτηρίζει τρελούς, παράλογους, ελεγκτικούς, 

ανικανοποίητους και κομποστοποιημένους. Είναι πολύ αποστασιοποιημένη από όλους, 

δεν συμμετέχει στα οικογενειακά δρώμενα παρά μόνο αν την πιέσουν πολύ. Αρκείται 

σε μερικά σύντομα και μηχανικά τηλέφωνα που δεν μπορεί να αποφύγει από τους 

γονείς της. Η ίδια αντιλαμβάνεται τον εαυτό της σαν το μαύρο πρόβατο ή ένα 

αγριόχορτο που ξεφύτρωσε μόνο του και που ανέκαθεν ένιωθε έξω από την οικογένεια.   

Ο πατέρας της πέθανε όταν εκείνη ήταν 2 ετών. Ένα βράδυ έβηχε αρκετά 

έντονα και ξαφνικά έβγαλε έναν ρόγχο πεθαίνοντας από καρδιά μπροστά στα μάτια 

της ίδιας και της μητέρας της. Την επόμενη μέρα είχε προγραμματισμένες εξετάσεις σε 

καρδιολόγο. Η Ελίνα δεν θυμάται την σκηνή αυτή αλλά την γνωρίζει από μία 

αφήγηση. Αφού ο πατέρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ο 

θάνατός του, η μητέρα της επέστρεψε και ανακοίνωσε ψυχρά ότι ο πατέρας της πέθανε 

και να το ξεπεράσει. Ποτέ δεν έχει γίνει μια συζήτηση στην οικογένεια για αυτόν τον 

θάνατο και η ίδια δεν έχει καμία ανάμνηση και απορία για εκείνον. Οι φωτογραφίες 

και τα ενθύμιά του είναι κρυμμένα σε κούτες και το μόνο που γνωρίζει η Ελίνα για 

εκείνον είναι το όνομά του, την καταγωγή του και το επάγγελμά του. Παρά την 

επιβλημένη σιωπή γύρω από το πένθος, το σπίτι για τρία χρόνια ήταν «στα μαύρα». 

Επιβάλλονταν να φοράνε μαύρα όπως επίσης και να καλύπτουν τους καθρέφτες, να 

μην ανοίγουν τα παντζούρια στα παράθυρα σύμφωνα με τις επιταγές της μητρικής 

γιαγιάς που ανέλαβε την διαχείριση του νοικοκυριού. Η Ελίνα φόραγε μέχρι και πριν 

από έναν χρόνο μόνο μαύρα γιατί της άρεσαν. Τον τελευταίο έχει αρχίσει και φοράει 

κάποια γήινα παστέλ και με μοτίβα. Μέχρι και σήμερα η οικογένεια συνδέεται πολύ 

μιλώντας για ζητήματα ασθένειας, των ίδιων ή συγγενών, απευθύνονται συχνά στον 

οικογενειακό γιατρό και συγχωνεύονται ανησυχώντας.  

Τους πρώτους μήνες ο λόγος της έφερνε την σφραγίδα της επικαιρότητας και 

στερούνταν συνειρμικών αναπαλμών ή αναστοχασμών. Έμοιαζε περισσότερο 

εκφορτιστικός. Το κομμάτι του πένθους, πραγματικού και συμβολικού, έως και 

σήμερα την φέρνει σε μεγάλη αμηχανία, πάγωμα και το διώχνει μακριά. Στην αρχή 

μιλούσε για τον θάνατο με ακραία εκλογίκευση και απάθεια, σαν κάτι που συμβαίνει 

και οι άνθρωποι προχωράνε κανονικά την επόμενη μέρα. Έχει αναφέρει πολλές φορές 
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στις συνεδρίες ότι δεν θέλει να κάνει παιδί γιατί αυτό θα πεθάνει, ότι η ίδια θα πεθάνει 

ξαφνικά ή ότι φοβάται πολύ τον χρόνο που περνάει. Δηλώνει να μην μπορεί να κλάψει 

αν και ενίοτε το επιθυμεί και να μην βιώνει θλίψη. Χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ότι 

όταν στεναχωριέται απλά κάνει κάτι και ξεστεναχωριέται, δεν το αντέχει, θέλει να φύγει 

αλλά και ότι δεν αντέχει όταν ο άλλος είναι στεναχωρημένος, νιώθει υπεύθυνη να το 

αλλάξει και θέλει να το αλλάξει. 

Ο ψυχισμός της υφάνθηκε με τα νήματα της απουσίας του άλλου, τόσο του 

πατέρα της όσο και μιας ζωτικής και φροντιστικής μαμάς. Η Ελίνα δεν έχει 

αναμνήσεις ως παιδί από την σχέση της με την μαμά της. Εκείνη εργαζόταν πολύ ή 

ήταν συναισθηματικά απούσα. Από την άλλη, στο σπίτι βασίλευε η μητρική γιαγιά η 

οποία είχε μια σαφή συμπάθεια προς την αδερφή της και αντιπάθεια προς την ίδια. Δεν 

υπήρχε φροντίδα ή στοργή για εκείνη, παρά μόνο η επιταγή του καθήκοντος. Από το 

Δημοτικό είχε μάθει από μόνη της να ανεβαίνει στην καρέκλα και να φτάνει το 

φάρμακο όταν ένιωθε ότι πάει να αρρωστήσει γιατί αν αρρώσταινε θα της 

συμπεριφέρονταν σαν να είναι ετοιμοθάνατη ή θα έχανε πολλά προνόμια, όπως το να 

βγαίνει να παίζει με φίλες της για πολλές μέρες, ακόμα κι αν είχε παρέλθει η 

αρρώστια. Παράλληλα, υπήρχε υπέρμετρος θαυμασμός στην ανοχή του πόνου αλλά 

και στην ικανότητα της να μην κλαίει (βλ. Παράρτημα αναμνήσεις). Η γιαγιά της 

συχνά την τιμωρούσε με ξύλο και με ταπείνωση ή αν έλεγε κάτι λάθος, μεμπτό ή 

ψεύτικο βάζοντάς της πιπέρι στο στόμα με τη βία. Όταν μπήκε στην εφηβεία την 

ανέκρινε ή την παρακολουθούσε όταν έβγαινε έξω για να σιγουρευτεί ότι δεν 

«γάμπριζε» με αγόρια. Αυτό το πανοπτικό βλέμμα Κέρβερου ήταν και βασικό 

χαρακτηριστικό των ανδρών που ερωτευόταν αργότερα.  

Η επαγγελματική σταδιοδρομία της στον ιδιωτικό τομέα της προσφέρει 

κοινωνική καταξίωση και οικονομική ανεξαρτησία, αναγκαία για να αισθάνεται 

αυτόνομη. Στην δουλειά της είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, δυναμική, επιτυχημένη 

και θέτει άμεσα τα όρια της, αν και συχνά αυτό γίνεται με οργή, αγένεια ή μένος. 

Ακριβώς αντίθετη εικόνα παρουσιάζει στην σχέση της εκείνη την εποχή. Νιώθει 

αδύναμη, εξαρτημένη, φοβισμένη, ενοχοποιημένη και ξεχειλώνει τα όρια 

αυτοσεβασμού της υποδεχόμενη κάθε μορφή παρανοϊκής ζήλιας, θυμού, προσβολών, 

τιμωριών και ανακρίσεων από τον σύντροφό της. Έκανε διαρκείς προσπάθειες να τον 

καθησυχάζει για την πιστότητά της ακόμα και αν οι κατηγορίες ήταν υπερβολικές ή 

αναντίστοιχες, όπως το αν άλλαζε χτένισμα ή αν καθυστερούσε να απαντήσει σε 

κάποιο μήνυμα λίγα παραπάνω λεπτά από το σύνηθες. Τις περισσότερες φορές ο 

σύντροφός της την κάθιζε σε μια καρέκλα και της έλεγε να σκεφτεί τι έχει κάνει λάθος 
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ή την απειλούσε ότι θα την εγκαταλείψει επειδή του λέει ψέματα. Στο παρελθόν, από 

τις ερωτικές της σχέσεις –που όπως αναφέρει ήταν αρκετές- έφευγε πάντα πρώτη είτε 

επειδή ξαφνικά καταλάβαινε ότι είναι σε ύπνο είτε γιατί η καρδιά της πάγωνε μια μέρα. 

Συχνά εμπλεκόνταν με άνδρες εξαιρετικά ανασφαλείς, ζηλιάρηδες και ελεγκτικούς 

που την έβαζαν επαναλαμβανόμενα σε μια θέση ανακρινόμενης/κατηγορούμενης ή 

την απειλούσαν ότι θα την εγκαταλείψουν. Εκείνη δεχόταν οτιδήποτε υποτιμητικό ή 

παραβιαστικό από τον άλλο, αποδεχόμενη μια θέση ενοχής που δεν ήξερε με τι είχε να 

κάνει αλλά και ούσα πάντα προετοιμασμένη με μια βαλίτσα για το τέλος της σχέσης. 

Ο κάθε τσακωμός είχε την ποιότητα επιμνημόσυνης τελετουργίας. Πέρα από τις 

ερωτικές σχέσεις, αναφέρει ελάχιστες φιλίες και κοινωνικές επαφές που αποζητά 

περιστασιακά, όταν δεν θέλει να είναι μόνη ή περνάει δύσκολα.     

Έχει υποβληθεί σε τρεις επίπονες χειρουργικές επεμβάσεις λόγω 

τραυματισμών από τον στίβο που έκανε για πολλά χρόνια αλλά και των χρόνων που 

δούλευε σεζόν τα καλοκαίρια. Γύρω στα 20 της και μετά από ένα ιατρικό έλεγχο 

ρουτίνας διαπιστώθηκαν πολύ υψηλές τιμές κρεατινίνης και υπονατριαιμίας που για 

ένα διάστημα δημιουργούσαν την υπόνοια διαβήτη ή κακοήθειας στην υπόφυση. 

Τυχαία από μια ερώτηση του παθολόγου σε σχέση με την κατανάλωση νερού που 

έκανε ανακάλυψαν ότι έπινε πάνω από 10 λίτρα νερό ημερησίως, γεγονός που την είχε 

φτάσει λίγο πριν το κώμα. Η ίδια δεν ένιωθε καμία δυσφορία στο σώμα της και ήταν 

εξαιρετικά ενεργητική και λειτουργική. Πάντα πίστευε και άκουγε ότι το νερό είναι 

υγεία. Η σύσταση των γιατρών ήταν να νοσηλευτεί για να επανέλθουν οι τιμές της στα 

φυσιολογικά και αργότερα να κάνει ψυχοθεραπεία για να διακόψει το πολύ νερό, 

καθώς οργανικά δεν αιτιολογούνταν η τόσο έντονη δίψα. Τότε ξεκίνησε ψυχοθεραπεία 

για περίπου έναν χρόνο όπου άσκησε βέτο να μην της μιλήσει η θεραπεύτριά της ποτέ 

για το νερό. Η θεραπεύτρια όντως δεν της μίλησε ποτέ για το νερό αλλά δεν της 

επέτρεπε να έχει μαζί της. Ακόμη, όταν κατάλαβε ότι η Ελίνα ζητώντας να πάει 

τουαλέτα στην ώρα της συνεδρίας έπινε κρυφά νερό από την βρύση, έκλεινε 

προκαταβολικά την παροχή για να μην έχει πρόσβαση δίχως να το κουβεντιάσει μαζί 

της. Αναφέρει ότι δεν βοηθήθηκε καθόλου από εκείνη την συνεργασία τότε και 

αργότερα μείωσε λίγο το νερό από μόνη της αλλά εξακολουθεί να πίνει πάρα πολύ, να 

κουβαλάει μαζί της όπου πάει, νιώθει ότι διψάει κάθε λίγη ώρα και θέλει να ξέρει ότι 

αν το χρειαστεί θα το έχει δίπλα της.  

Προβληματισμοί και δυσκολίες αναφορικά με τη θεραπεία 

Μιλώντας για τις σχέσεις στην οικογένειά της και την αίσθηση του εαυτού της 

από την αρχή των συνεδριών μας είχε αναφέρει ότι δεν της αρέσει να έχει ανάγκη, ότι 
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αν είναι εξαρτημένη είναι ανήμπορη κι αν είναι ανήμπορη χάνει χρόνο. Παράλληλα 

πιστεύει βαθιά ότι αν τα καταφέρνει μόνη της και δεν ενοχλεί τους άλλους μόνο τότε 

μπορεί να την αγαπούν. Ανά περιόδους εξέφραζε μια δυσφορία που δεν έχει φτάσει 

στο επίπεδο να μην χρειάζεται θεραπεία επειδή αυτό της εκκινεί φόβους ότι είναι 

εξαρτημένη ή ανήμπορη. Αυτά με έκαναν να σκέφτομαι ότι και στη σχέση μας θα 

ενεργοποιούνταν αυτά τα μοτίβα και θα της ήταν δύσκολο να πάρει φροντίδα και 

βοήθεια από μένα χωρίς αυτό να έχει ένα μεγάλο ψυχικό κόστος στην αίσθηση 

επάρκειάς της.   

Θεραπευτικές δυνατότητες 

Η Ελίνα είναι πολύ ευφυής, με ανεπτυγμένη ψυχολογική σκέψη, χιούμορ και 

ανοιχτότητα. Είχε υψηλή δέσμευση στην θεραπεία της ακόμα κι αν έπρεπε να 

παραμερίζει τους φόβους εξάρτησης και ανημπόριας τεχνητά, υπενθυμίζοντας στον 

εαυτό της ότι η θεραπεία είναι για καλό. Πολύ γρήγορα άρχισε να αντιλαμβάνεται και 

να κατανοεί τα μοτίβα σύνδεσής της και τον τρόπο που επενεργούσε η οικογενειακή 

της ιστορία και το παρελθόν της στο παρόν, ενώ  έχει περιέργεια και ανυπομονησία να 

τα εξερευνάει διαρκώς, σε ένα πλαίσιο αυτοβελτίωσης αλλά και απελευθέρωσης. 

Εκφράζει εμπιστοσύνη αλλά και ευγνωμοσύνη στη θεραπεία και στο πρόσωπό μου, 

διατηρώντας μια ρεαλιστικά εξιδανικευμένη μορφή του τι εστί βοήθεια και 

υποστήριξη. 
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Σκέψεις και θεραπευτικός σχεδιασμός 

Οι πρώτες σκέψεις μου αφορούσαν τον τύπο πρόσδεσης, το συναισθηματικό 

ρεπερτόριο και τις προσδοκίες συσχέτισης που απέκτησε μεγαλώνοντας. Με τον 

θάνατο του μπαμπά της και την επιβεβλημένη σιωπή, η Ελίνα ματαιωμένη 

αναγκάστηκε να απαρνηθεί δικές της ανάγκες και συναισθήματα για να απαλύνει την 

συναισθηματική ανασφάλεια της μητέρας της και να βρει χώρο να υπάρχει σε ένα 

περιβάλλον κριτικής, μοναξιάς και έλλειψης φροντίδας. Αυτό απαίτησε να θυσιάσει 

ένα τμήμα της συναισθηματικής της αλήθειας και εμπειρίας και να δημιουργήσει μια 

ψευδο-ώριμη επιβιωτική προσωπικότητα σε συνθήκες εσπευσμένης και έντονης 

εξατομίκευσης. Η ανατροφή της ήταν φτωχή σε ανταλλαγές στο συναίσθηματικό 

πεδίο, κάτι που θα την εμπόδισε να εσωτερικεύσει μια «περιβάλλουσα μαμά» (Fain, 

1982), μια φιγούρα ανακούφισης και ασφάλειας. Οι οπές της επιθυμίας για αποδοχή 

και ανάγκη για ενσυναισθητική, καθρεφτίζουσα σύνδεση απωθήθηκαν και η ανάγκη 

διοχετεύτηκε στην εξιδανίκευση της αυτονομίας και της επιτυχίας. Αυτή η δυναμική 

μέχρι και σήμερα εξωτερικά δείχνει μια νικηφόρα και υπερικανή προσωπικότητα που 

κρύβει βαθιά την αίσθηση απομόνωσης, φόβου, κενού και χαμηλής αυτοαξίας. Όλα τα 

παραπάνω υπεδείκνυαν έναν αποφευκτικό τύπο πρόσδεσης.  

Ο θάνατος και το πένθος είχαν μια πρώιμη, ανείπωτη και ακατέργαστη 

ποιότητα λόγω της έλλειψης νοηματοδότησης και της απαγόρευσης από το 

οικογενειακό κλίμα. Οι εμπειρίες πόνου και τραύματος έμειναν αποσχισμένες από την 

συνειδητότητα, κι έτσι δεν τις επεξεργάστηκε ψυχικά, δεν τις συμβολοποίησε και δεν 

τις ανεπαρέστησε λεκτικά. Τα συναισθήματα που αφορούν την απώλεια και την 

απουσία έμειναν αποσιωπημένα και άφατα αλλά «πυορροούσαν» τρομακτικούς 

υπαρξιακούς φόβους και σωματοποιήσεις.  Μέχρι τώρα μοιάζει να λειτουργεί 

αντιτραυματικά μέσα από την ασταμάτητη επαγγελματική και πνευματική 

υπερδραστηριότητα, συγκαλύπτοντας τις διεγέρσεις που θα αναδύονταν από τα 

τραύματά και μέσα από το νερό. Όμως, αδυνατεί να μείνει ή να πάρει ικανοποίηση 

δίχως να απειλείται μέσα σε μια θέση πιο παθητική και δεχόμενη φροντίδα, γεγονός 

που την καθιστά πιο ευάλωτη σε σωματοποιήσεις.   

Έτσι, αναλογιζόμενη την σχέση της με το νερό άρχισα να το φαντάζομαι ως 

μια σωματοποίηση της ανάγκης της για σχέση φροντίδας, σαν ένα μεταβατικό 

αντικείμενο. Φυσικά, έχει την ποιότητα ενός θρήνου, απαγορευμένων δακρύων και 

λέξεων που έμαθε να κάνει γαργάρα και να καταπίνει ανεπεξέργαστα από μικρή. 

Ακολουθώντας την εικόνα που κάνει για τον εαυτό της ως αγριόχορτο –που μεγαλώνει 
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με νερό και ήλιο μόνο-  σκεφτόμουν ότι κι εκείνη πίνοντας έσβηνε την 

συναισθηματική της δίψα έχοντας ένα μέσο αυτο-ανακούφισης.  

Ο σχεδιασμός της θεραπείας της εστίαζε στην παράλληλη διαχείριση των 

δυσφορικών συναισθημάτων με την ανάπτυξη ενός εσωτερικού μηχανισμού ρύθμισης 

του συναισθήματος αλλά και την εκμάθηση σε έναν τρόπο σύνδεσης που επιτρέπει την 

υγιή αλληλεξάρτηση και ανάγκη δίχως να υπονομεύει την αίσθηση της ύπαρξής της, 

χρησιμοποιώντας την σχέση μας ως έναν χώρο επανορθωτικής εμπειρίας.   
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Πορεία της θεραπείας με παραδείγματα από παρεμβάσεις ή/και χρήση εργαλείων/ 

αναφορά στη θεραπευτική σχέση 

Αρχική φάση 

 Η πρώτη περίοδος των ατομικών συνεδριών εστίασε στη διερεύνηση του 

εγκλωβισμού της στην ερωτική της σχέση αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις εμπειρίες και 

βιώματά της στην οικογένεια όσο μεγάλωνε. Ο προσανατολισμός της στην αρχή 

αφορούσε αποκλειστικά το παρόν και τα προβλήματά της. Μόνο μέσα από τις 

ερωτήσεις και προτροπές μου ανέτρεχε στο παρελθόν ή μιλούσε για την παιδική της 

ηλικία και την οικογένειά της. Πέρα από όσα καλούνταν να μου αφηγηθεί για το 

παρελθόν μέσα στη συνεδρία, της δόθηκε εργαλείο περιγραφής πρώτων σημαντικών 

αναμνήσεων για να συμπληρώσει γραπτά (Παράρτημα Αναμνήσεις). Ο στόχος της 

χορήγησης του εργαλείου ήταν να κατανοήσω τι εμπειρίες έφερε ως καταλυτικές από 

την παιδικότητά της, πως βίωνε τον εαυτό της και τις φιγούρες φροντίδας, τι γινόταν 

με την διαχείριση των συναισθημάτων και τι προσδοκίες είχε διαμορφώσει για τις 

σχέσεις. Ήταν ξεκάθαρο από τις πρώιμες αναμνήσεις της ότι βίωνε μεγάλη μοναξιά, 

συχνά ήταν σε καθεστώς τιμωρίας, εκφοβισμού, κριτικής ή αποσιώπησης. Οι 

κεντρικές φιγούρες βιώνονταν ως μη ενσυναισθητικές και αυταρχικές ενώ ο εαυτός 

της στερούνταν αίσθησης αξίας, δυνατότητας επιρροής στο περιβάλλον και έτεινε από 

τότε προς μια μοναχική αποσύνδεση.       

Όσο προχωρούσαν οι συνεδρίες κατανοούσε σε γνωστικό επίπεδο αυτά που 

είχε μάθει ως οικεία και έτεινε να αναβιώνει. Αυτό την κινητοποιούσε να τα διορθώνει 

και να προσπαθεί να αλλάζει. Η επεξεργασία για πολλούς μήνες ήταν καθαρά 

συλλογιστικο-αναλυτική και στερούνταν συναισθηματικών αποχρώσεων. Δεν υπήρχε 

συγκίνηση ούτε δυνατότητα για θλίψη ή θυμό. Όσα τραυματικά γεγονότα περιέγραφε 

στο παρόν ή στο παρελθόν, ακόμα και όταν κατανοούσε πως αλληλοσυνδέονται ή πως 

έχουν διαμορφώσει τις προσδοκίες του σχετίζεσθαι, κινητοποιούσαν ψύχραιμες 

σκέψεις και αναρωτήσεις αλλά δεν συνοδεύονταν από το συναίσθημα. Αυτό κατά την 

ανάδυσή του -εκτός των συνεδριών- έπαιρνε την μορφή ακατάληπτου άγχους, 

παράλογης ενοχής, παγώματος ή εκφορτιζόταν μέσω του τσιγάρου, του αλκοόλ και 

του νερού. Σε κάθε συνεδρία έπινε ένα ποτήρι νερό που της είχα διαθέσιμο και δεν 

ζητούσε να το ξαναγεμίσω αν τελείωνε νωρίς. Οι στιγμές που έπινε νερό ήταν ίσως και 

οι μοναδικές στιγμές παύσης, καθώς μιλούσε με εκφορτιστική λαχτάρα αλλά και με 

τον φόβο ότι ο χρόνος μας δεν θα φτάσει.  

 Σε ένα λανθάνον επίπεδο η θεραπευτική εργασία αξιοποιούσε την θεραπευτική 

μου στάση και την σχέση μας. Θεμελιώδη συστατικά ήταν εξαρχής η δημιουργία ενός 
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περιβάλλοντος σεβασμού και αποδοχής, χωρίς διάθεση κριτικής ή αυστηρής 

κατευθυντικότητας. Ταυτόχρονα, μαθαίνοντας περισσότερα για τις φιγούρες 

φροντίδας που την μεγάλωσαν, την απούσα μητέρα και την δεσποτική γιαγιά, 

συνειδητοποιούσα ότι ένα περιβάλλον έντονου ενσυναισθητικού αγκαλιάσματος 

μπορεί να της φαινόταν υπερβολικά ξένο, πνιγηρό ή συγχωνευτικό. Φρόντιζα να 

επικυρώνω την εμπειρία της και όσα έφερνε με ενσυναίσθηση αλλά με προσοχή να 

μην είμαι παραπάνω στοργική από όσο μπορεί να άντεχε την κάθε δεδομένη στιγμή. 

Τους πρώτους μήνες το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο ήταν μια σχέση ομιλίας όπου 

σταδιακά η ομιλία –λεκτική και εξωλεκτική- γινόταν ένα όχημα έκφρασης αμοιβαίων 

συναισθημάτων. Προς το τέλος του πρώτου χρόνου της ψυχοθεραπείας, όταν και 

αποδεσμεύτηκε από τον τοξικό σύντροφο που είχε, άρχισε να γίνεται πολύ πιο 

αποκαλυπτική με όσα ένιωθε και για την ψυχοθεραπεία και για εμένα.           

Απόσπασμα 

Ελίνα: Τώρα που έκοψα το κρασί βλέπω ότι πίνω πάλι πολύ περισσότερο νερό. Και δεν 

τρώω, δεν έχω όρεξη. Νομίζω φουσκώνω με το νερό. 

Θεραπεύτρια: Σε προβληματίζει αυτό; 

Ελίνα: Ναι! Δεν θέλω να φτάσω στο σημείο που ήμουν στα 20 μου. Γιατί δεν 

καταλαβαίνω και πότε το σώμα μου καταρρέει. Απλά συνεχίζω σαν να μην υπάρχει 

πρόβλημα. Τότε κόντευα να πεθάνω και δούλευα 16 ώρες σεζόν κάθε μέρα χωρίς ρεπό 

και κοιμόμουν σε μια σκηνή. 

Θεραπεύτρια: Ανησυχείς ότι το νερό θα σου δημιουργήσει πάλι πρόβλημα και δεν θα το 

αντιληφθείς εγκαίρως; 

Ελίνα: Ναι 

Θεραπεύτρια: Και τι σε εμποδίζει τότε από το να το ελαττώσεις;  

Ελίνα: Πωπω και μόνο που μου το λες φρικάρω! Θέλω να ξέρω ότι το νερό είναι εκεί 

όταν το χρειάζομαι. Δεν θέλω καν να αντιληφθώ ότι δεν έχω δίπλα μου ή κοντά μου 

γιατί θα αγχωθώ πάρα πολύ.  

Θεραπεύτρια: Σου έχει λείψει πραγματικά να είναι κάτι ή κάποιος δίπλα σου να σε 

ανακουφίζει και να σε θρέφει όταν δεν είσαι καλά ή όταν το έχεις ανάγκη.    

Με κοιτάει και συγκινείται. 

Ελίνα: Μερικές φορές σκέφτομαι ότι είναι το μόνο που αντέχω να έχω ανάγκη. Από το 

Δημοτικό τα έκανα όλα μόνη μου. Ήξερα ακόμα και να φτιάχνω το καζανάκι. Με είχε 

μάθει ο παππούς μου. Όταν ένιωθα ότι αρρώσταινα έπαιρνα την καρέκλα για να φτάσω 

στο ντουλάπι πάνω από το ψυγείο που ήταν το φάρμακο. Δεν το έλεγα σε κανέναν ποτέ.  

Θεραπεύτρια: Πρέπει να ένιωθες πολύ μόνη σου. 
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Ελίνα: Ήμουν αλλά δεν το ένιωθα όμως. Ήξερα ότι μόνο αν τα καταφέρνω μόνη και δεν 

ενοχλώ οι άλλοι θα με αγαπάνε. Αν δεν τα κάνω μόνη μου τότε τι είμαι; Ανήμπορη. Δεν 

θέλω να έχω ανάγκη κανέναν. 

Θεραπεύτρια: Αναρωτιέμαι αν έχεις νιώσει και εδώ ότι θα ήθελες να μην με χρειάζεσαι; 

Ελίνα: Θα ήθελα να έχω φτάσει στο σημείο να μην χρειάζομαι θεραπεία, να μπορώ μόνη 

μου να τα λύνω. Δεν καταλαβαίνω και τι συμβαίνει εδώ πέρα και βοηθιέμαι αλλά ξέρω 

ότι βοηθιέμαι και δεν θέλω να σταματήσω.  

Θεραπεύτρια: Ίσως και να μαθαίνεις εδώ στη σχέση μας σιγά σιγά να δέχεσαι φροντίδα 

και να είσαι συνδεδεμένη χωρίς να είναι απειλητικό.  

Ελίνα: Ναι νιώθω καλά εδώ. Πέρα από το ότι βλέπω αλλαγές από όταν ξεκίνησα έχω 

δει να με νοιάζεσαι. Ποτέ δεν με κρίνεις, ακόμα και όλες τις φορές που γύριζα στον 

Κώστα που ήταν ξεκάθαρο ότι έκανα λάθος. Ποτέ δεν μου είπες τίποτα αρνητικό. Με 

περίμενες σαν να με εμπιστευόσουν.  

Θεραπεύτρια: Και πως σου φαίνεται αυτό; 

Ελίνα: Πρωτόγνωρο! Πολύ περίεργο. Σε σημείο που γινόμουν καχύποπτη ότι τα 

σκέφτεσαι και δεν μου τα λες. Αλλά ακόμα κι αν γινόταν αυτό το ότι ποτέ δεν με 

μάλωσες ήταν σημαντικό για μένα. Ήταν διαφορετικό.  
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Φάση ένταξης στην ομάδα 

Μετά από 2.5 χρόνια και έχοντας κατακτήσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης 

μεταξύ μας, ένα ψυχολογικό παρατηρησιακό εγώ και μια μεγάλη ανοιχτότητα στην 

πρόκληση της αυξανόμενης σύνδεσης με άλλους της πρότεινα να ενταχθεί σε ομάδα 

όπου και δέχθηκε σχετικά αμέσως αναλογιζόμενη τα οφέλη. Δεν εξέφρασε ανησυχία ή 

δυσκολία για κάτι γιατί είχε πολλή περιέργεια να δει τι είναι μια ομάδα. Από την 

πρώτη στιγμή ήταν κεντρική φιγούρα που δημιουργούσε συνοχή στη νεοσύστατη 

ομάδα. Όταν υπήρχε απροθυμία ή αμηχανία των άλλων να πάρουν τον λόγο 

αναλάμβανε εκείνη να μιλάει. Απευθυνόταν, έκανε ερωτήσεις και μοιραζόταν την  

αίσθησή της για όποιον μίλαγε κάθε φορά. Η εντύπωση που είχα ήταν ότι νοιαζόταν 

βαθιά για όλους και ταυτόχρονα απολάμβανε το ενδιαφέρον όλων, συχνά με 

συγκίνηση. Σε ένα μαραθώνιο ξαναδόθηκαν οι αναμνήσεις (Παράρτημα) όπου φάνηκε 

τόσο ο συντονισμός με το παιδικό συναίσθημα που παλιότερα απουσίαζε, σύστησε την 

στοργική πλευρά ενός φροντιστή αλλά αναδύθηκε και πιο έκδηλα ένα πάγωμα και μια 

ενοχοποίηση απέναντι στην αυθεντική συναισθηματική έκφραση τόσο δυσφορικών 

όσο και όμορφων συναισθημάτων (π.χ., ντροπή και ενοχή στην έκφραση του πόνου 

αλλά και της περηφάνιας για τον εαυτό). Μετά από τον μαραθώνιο και με ένα 

συνδυασμό συμβάντων άρχισε να ανοίγει συστηματικά το θέμα του θανάτου, 

φέρνοντας και πολλά όνειρα (Παράρτημα). Στα όνειρα μοιάζει το γεγονός του 

θανάτου να μην είναι καταλυτικό ως προς τη δυνατότητα συνάντησης αυτού που 

φεύγει. Σαν να υπάρχει ένας δίαυλος επαφής που μπορεί να αφορά έναν τρόπο 

εσωτερικής συνάντησης και συνομιλίας με αυτόν που χάνεται και μια προσπάθεια 

νοηματοδότησης της απουσίας.   

Στην ομάδα αφενός το ενσυναισθητικό αγκάλιασμα πολλαπλασιάστηκε και 

λάμβανε πολλά καθρεφτίσματα που την ενδυνάμωναν αλλά της φανέρωναν και άλλες 

πτυχές της που έτεινε να προσπερνά, όπως τις ανάγκες της και το βάρος που 

κουβαλάει από μικρή. Μέσα από την απουσία μελών που δεν είχαν προειδοποιήσει 

είχε την ευκαιρία να αναπαραστήσει με λέξεις και να εκφράσει συναισθήματα όπως 

εκνευρισμό, αγωνία ή στεναχώρια που δεν ήταν εκεί. Άλλες στιγμές αξιοποιώντας τις 

ιστορίες των μελών μπορούσε αποστασιοποιημένα από τον δικό της πόνο να 

προσεγγίσει αυτά που την δυσκόλευαν, όπως την ανάγκη για εξάρτηση ή την επιβίωση 

ενός τραυματικού γεγονότος. Σιγά σιγά γινόταν μια ειδική ψυχική εργασία όπου όλες 

οι δύσκολες εμπειρίες αναδύονταν στην επιφάνεια με άλλη ποιότητα, χωρίς την 

επένδυση της μόνωσης του συναισθήματος ή χωρίς να απωθούνται με άλλα μέσα. 
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Αυτό κίνησε τα νήματα τόσο για επαναδιαπραγματεύσεις με την οικογένειά της όσο 

και επανατοποθέτηση απέναντι στον παιδικό εαυτό με συμπόνοια και αναρώτηση.   
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Αξιοποίηση εποπτείας και προσωπικός αναστοχασμός 

 Η προσωπική μου εποπτεία κινήθηκε αφενός στο πως βίωνα τη θεραπευτική 

σχέση με την Ελίνα και αφετέρου στα κομμάτια που ένιωθα να ταυτίζομαι με εκείνη. 

Ως θεραπεύτριά της συχνά είχα την εντύπωση ότι όσο κι αν με χρειάζεται ή με βιώνει 

ως μια καλοσυνάτη φιγούρα άλλο τόσο ανομολόγητα με έβαζε σε μια θέση κριτή έως 

και εξουσιαστή που με τα λόγια μου την αλλοτρίωνα. Αποδεχόταν ό,τι έλεγα, με 

δικαίωνε σε κάθε παρέμβαση και προσπαθούσε να εφαρμόζει όσα συζητούσαμε χωρίς 

να χάνει χρόνο. Όταν επεσήμανα την τάση της να συμφωνεί διαρκώς απαντούσε με 

λογικά επιχειρήματα χωρίς να φέρνει το συναίσθημά της όντας στη θέση ανάγκης από 

εμένα. Έμοιαζε συμμορφωμένη προς εμένα και όσα φανταζόταν ότι προσδοκούσα από 

εκείνη κάτι που με έκανε να ανησυχώ ότι μπορεί και να με φοβάται, να θυμώνει ή να 

επισπεύδει την θεραπεία της για να μπορέσει να αποσυνδεθεί έχοντας φτάσει το 

επίπεδο αυτοβελτίωσης που επιθυμούσε. Υπήρχαν στιγμές που αυτό με 

ακινητοποιούσε γιατί η προσπάθειά μου να συνδεθώ μαζί της με συναισθηματικούς 

πέρα από λογικούς όρους θα ανακινούσε φόβους εξάρτησης που δεν θα της ήταν 

υποφερτοί και μπορεί να διέκοπτε πρόωρα. Αναρωτιόμουν σε ποιο βαθμό χρειαζόταν 

να κάνω παρεμβάσεις και τι είδους, πόσο μπορούσα να την ενισχύω να αποφασίζει για 

τη ζωή της χωρίς να ακυρώνω την πρωτοβουλία της αλλά να μην αισθάνεται και 

αδιαφορία ή παθητικότητα όμοια με των δικών της αλλά και πόσο μπορούσα να 

επιδιώκω μια συναισθηματική επαφή χωρίς να την τρομάζει.   

 Μέσα από τη συνεργασία μου μαζί της ήρθα σε επαφή πολύ και με τα δικά μου 

κομμάτια θαυμασμού της μοναχικότητας, επιδίωξης μιας έντονης εξατομίκευσης και 

αυτάρκειας και διάθεσης εμπιστοσύνης μόνο στον εαυτό και όχι στους άλλους. Μέσα 

από την προσωπική μου θεραπεία ήμουν ενήμερη του δικού μου πρόωρου 

μεγαλώματος που εξυπηρετούσε τις συναισθηματικές δυσκολίες της μητέρας μου που 

μου καλλιέργησε ένα ισχυρό αίσθημα ατομικής ευθύνης, φροντίδας των άλλων και 

επιδίωξη τελειότητας και αριστείας. Αυτός ο οικογενειακός ρόλος μου, ως βοηθού και 

εξισορροπιστή, με απομάκρυνε από την επαφή με τον εαυτό μου και με καλούπωσε 

γύρω από τα μάτια και τις προσδοκίες των άλλων. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα τη 

σχέση με την Ελίνα κατοπτρική, σαν να είμαι ο δίδυμος εαυτός της. Ήταν μια μάχη να 

μην χάνομαι μέσα σε μια ταύτιση μαζί της και μια πρόκληση να βλέπω πέρα από τα 

τυφλά μου σημεία προσπαθώντας να διευρύνω επανορθωτικά τον δικό της φακό. Εν 

τέλει η συνεργασία μας μας προχώρησε αμοιβαία και τις δύο και γι’αυτό νιώθω 

ευγνωμοσύνη.       
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Αξιολόγηση πορείας και αποτελέσματος 

 Η Ελίνα βρίσκεται σε μια θεραπευτική πορεία εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια 

και ακόμα αναπτύσσεται και επεξεργάζεται θέματα για τον εαυτό της και τις σχέσεις 

της. Στην ομάδα αποτελεί σημαντικό μέλος που πάντα συμμετέχει με μεγάλο νοιάξιμο 

και εγγύτητα προς τους υπόλοιπους. Επιζητά την σύνδεση με προθυμία και λαχτάρα 

χωρίς να βιώνει αποσταθεροποίηση ή απειλή. Φέρνει την εικόνα μιας πολύ 

ενδυναμωμένης γυναίκας που διαχειρίζεται τις καταστάσεις με αυτοπαρατήρηση που 

ενέχει συμπόνοια προς τον εαυτό αλλά και αναστοχασμό. Εξακολουθεί να είναι πολύ 

ενεργητική, αεικίνητη και δυναμική έχοντας όμως στρέψει την ορμή της προς την 

κάλυψη δικών της στόχων και επιθυμιών και όχι καθηκόντων ή ανομολόγητων χρεών. 

Έχει μια συντροφική σχέση που της δίνει μεγάλη ασφάλεια και ικανοποίηση. Έχει 

αρχίσει να διαπραγματεύεται κάποιες αλλαγές στην επικοινωνία με τους γονείς της αν 

και εξακολουθεί να μπλοκάρει όταν χρειάζεται να φανερώνεται σε εκείνους. Είναι σε 

μεγάλη επαφή με το συναίσθημά της, μπορεί να το αναγνωρίζει και να το εκφράζει με 

αμεσότητα. Ενώ ήρθε ομολογώντας ότι ήταν αδύνατον να κλάψει πλέον συγκινείται, 

δακρύζει και κλαίει ελεύθερα εντός και εκτός θεραπείας.  

 Η κατανάλωση του νερού έχει μειωθεί σημαντικά και μπορεί και να μην 

ξεπερνά τα δύο λίτρα ημερησίως. Ομοίως η ενασχόληση και η σκέψη για την ανάγκη 

της για νερό έχει υποχωρήσει. Η αλλαγή αυτή επιτεύχθηκε με την εκμάθηση σε 

εσωτερικούς τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος, ανοχή του βιώματος της θλίψης 

ή άλλων δυσφορικών συναισθημάτων και εξοικείωσης με την έκφραση και την 

επεξεργασία μέσα από το μοίρασμα και την κουβέντα. Όσο προχωράει η επαφή και 

επιτρεπτικότητα των συναισθημάτων ανοίγει περισσότερο το κομμάτι του πένθους. 

Στην αρχή επικρατούσε έντονη αμηχανία, νευρικό γέλιο ή αφοριστική λογική στα 

ζητήματα του θανάτου και του πένθους. Στο παρόν φέρνει μια ευρεία γκάμα 

αντιδράσεων. Έχει πολλές απορίες για το τι σημαίνει να πεθαίνει κάποιος, τι γίνεται με 

αυτόν που φεύγει και με αυτούς που μένουν πίσω ή πως το ανακοινώνουν. 

Συγκινείται, τρομάζει ή κλαίει απαρηγόρητη αν ακούει στις ειδήσεις για ατυχήματα ή 

απρόσμενους θανάτους. Οι απορίες της συχνά έχουν μια γλυκιά παιδικότητα όπως του 

πως γίνεται να χωράει ένας άνθρωπος σε ένα οστεοφυλάκιο. Η ονειρική της 

δραστηριότητα είναι πολύ ενεργή και κάθε φορά όλο και αυξάνεται η επαφή της με 

μια γενικευμένη στεναχώρια. Εμμένει όμως το πάγωμα και το κενό όταν αναρωτιέται 

για τον μπαμπά της ή για τον εαυτό της ως παιδί που βίωσε το θάνατο τόσο τραγικά. 

Σιγά σιγά μαθαίνει πως είναι να θεραπεύει τα τραύματα της μέσα από την επαφή, να 

ζει και να συνυπάρχει χωρίς τρόμο και πίκρα, αλλά με ανακούφιση και κράτημα. Από 
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εκεί που ήταν ένα αγριόχορτο μακριά από όλους βρίσκεται με σε έναν κήπο, 

περιτριγυρισμένη από άλλους με αίσθηση ασφάλειας και προοπτική να ανθοβολήσει.      
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Abstract 

The present paper regards the presentation of the psychotherapeutic work with Elina, a 

40-year old woman who presented symptoms of excessive water consumption 

(polydipsia). In her story predominant issues that arose were a complex grief due to the 

loss of her father in a tender age, a subsequent upbringing deprived of emotion and the 

development of a highly individualistic and lonely figure.  The therapeutic process 

focused on the reparation of the emotional bond using the principles of the enriched 

systemic psychotherapy SANE (Systemic Attachment Narrative Encephalon). Elina's 

avoidant type of attachment did not allow her to formulate internal mechanisms of 

emotion regulation and rendered her vulnerable to somatizations and addictive 

behaviors. Psychotherapy freed unspoken prohibitions on relationship issues, such as 

the fear of dependence and helplessness, and strengthened a repertoire of emotional 

self-regulation that harnessed the potential of the self and the support network. 
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Παράρτημα 

Όνειρα 

«Ονειρεύομαι ότι είμαι σε έναν χώρο με ένα φέρετρο από πλέξιγξκλας και 

μέσα του βρίσκεται η μαμά μου και ο μπαμπάς μου (εννοεί τον πατριό της). Μοιάζουν 

σαν να κοιμούνται και είναι ακίνητοι. Καταλαβαίνω ότι έχουν πεθάνει αλλά ξέρω ότι 

αν κάνω μια κίνηση κάπως, ένα φου θα είναι στη ζωή πάλι. Δεν θα μιλάνε ούτε θα 

σηκωθούν αλλά θα ξέρω ότι αυτή η κίνησή μου θα είναι ζωή. Τους πλησιάζω, 

σκέφτομαι με ποιο τρόπο θα πρέπει να το κάνω, αν θα πρέπει να φυσήξω και τους δύο 

ή μόνο τον έναν, από ποια γωνία να το κάνω. Νιώθω ήρεμη ότι όταν χρειαστεί να το 

κάνω θα λειτουργήσει αλλά αποφασίζω να μην το κάνω ακόμα».  

«Είδα τον θείο μου που πέθανε τώρα από κορονοϊό. Δεν το θυμάμαι καλά αλλά 

θυμάμαι ότι βρίσκομαι στη δουλειά και ξέρω ότι έχει πεθάνει. Αλλά στο όνειρο λίγες 

μέρες μετά το θάνατό του θα είχαμε ένα ραντεβού για να τα πούμε. Οπότε όπως είμαι 

στη δουλειά τον βλέπω στο γραφείο μου και ενώ και οι δυο ξέρουμε ότι είναι νεκρός 

δεν το συζητάμε. Είναι σαν να ξέρουμε ότι η συνάντησή μας θα γινόταν ούτως ή 

άλλως, ό,τι κι αν συνέβαινε». 

 

Πρώτες αναμνήσεις πριν 2.5 χρόνια 

 

Είμαι περίπου 6 ετών και ο παππούς με πηγαίνει σχολείο. Όπως περπατάμε και 

μιλάμε εγώ κοιτάζω κάτω γιατί πάντα μου λένε να κοιτάω κάτω όταν περπατάω για να 

μην πατήσω κάτι που δεν πρέπει. Ξαφνικά βλέπω ένα ποντίκι(δεν νομίζω ότι είχα 

ξαναδεί ποτέ μέχρι τότε) και φωνάζω στον παππού μου. Εκείνος κάνει ένα δυνατό 

βήμα, το πατάει και το λιώνει. Δεν νιώθω αηδία, αλλά σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή 

δεν μιλάω καθόλου. Φέρνω και ξαναφέρνω στο μυαλό μου την σκηνή που πατάει το 

ποντίκι και δεν νιώθω κάτι. Ωστόσο, ποτέ δεν μου άρεσε ο Μίκι Μάους, δεν μου 

άρεσαν τα λούτρινα ποντίκια και ακόμη και τώρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου.  

 

Είμαι 6 ετών και παίζω στη γειτονιά με τα άλλα παιδιά και ακούω την μαμά 

μου να με φωνάζει από το μπαλκόνι. Πάω σπίτι και βρίσκω τη μαμά μου στο δωμάτιο 

της μπροστά από την ντουλάπα να ψάχνει για μαύρα ρούχα. Είμαι με την αδερφή μου 

και μου λέει ότι ο ξάδερφός μας ο Παναγιώτης πέθανε. Η μητέρα μου είναι θυμωμένη 

που ψάχνει πάλι για μαύρα ρούχα. Εγώ είμαι επίσης θυμωμένη γιατί θέλω να ξαναπάω 

να παίξω και δεν με νοιάζει που πέθανε ο Παναγιώτης αλλά δεν μπορώ να το πω στη 

μαμά αυτό φυσικά.  
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Είμαι περίπου 6 ετών και είμαι στο κομμωτήριο με τη μητέρα μου ένα 

Σάββατο. Η μαμά μου πηγαίνει κάθε Σάββατο εκεί για να χτενιστεί και είναι σχεδόν 

φίλη με όλους εκεί. Εγώ θέλω τα μαλλιά μου να μακρύνουν αλλά η γιαγιά μου και η 

μαμά μου τα κόβουν συνέχεια κοντά και είμαι σαν αρνί. είμαι στην καρέκλα με την 

κομμώτρια (η μαμά μου είναι λίγο πιο πέρα) και με ρωτάει πως θέλω να κουρευτώ και 

λέω ότι θέλω να με κουρέψει ελάχιστα. Όταν τελειώνει το κούρεμα με πηγαίνει στη 

μαμά μου να με δει και εκείνη λέει ότι δεν κουρεύτηκα αρκετά. Της απαντάω «αφού 

αρέσουν σε μένα εσένα σου περισσεύουν», που κάπου το είχα ακούσει ως έκφραση 

και μου είχε αρέσει πολύ και ταίριαζε κιόλας. Και ξαφνικά ακούγεται ένα «ιιιιιιι» από 

τη μητέρα μου σαν να είχα πει κάτι πάρα πολύ κακό. Αρχίζει να μου λέει μπροστά σε 

όλους ότι είναι απαράδεκτο να της μιλάω έτσι μια σταλιά σκατό, ότι είναι πολύ 

απογοητευμένη από τη συμπεριφορά μου και ότι την έκανα ρεζίλι. Εγώ δεν μιλάω 

αλλά δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό. Η μαμά μου είναι πάρα πολύ 

στεναχωρημένη και με σχολιάζει με τις κομμώτριες και εγώ κάθομαι σε μια καρέκλα, 

νιώθω τιμωρημένη και επαναλαμβάνω συνεχώς από μέσα μου τη φράση που είπα για 

να καταλάβω από μόνη μου ποιο ήταν το πρόβλημα. Στο γυρισμό για το σπίτι δε 

μιλάμε καθόλου αλλά όταν γυρίζουμε λέει στη γιαγιά και στην αδερφή μου τι έγινε και 

πιστεύουν κι εκείνες ότι ήταν πολύ κακό αυτό που έκανα. Τρώμε όλοι μαζί αλλά πάλι 

δεν μου μιλάνε και εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει να περιμένω να περάσουν μέρες για να 

ξεχαστεί αυτό που έκανα και να μου μιλάνε πάλι.   

 

Τωρινές αναμνήσεις 

 

Είμαι περίπου 6-7 ετών και πηγαίνω στο Δημοτικό με τον παππού μου. 

Ξαφνικά τον βλέπω να κάνει μια μεγάλη δρασκελιά και να πατάει το κεφάλι ενός 

μεγάλου ποντικιού. Πετάγονται αίματα και είναι πολύ αηδιαστικό και με τρομάζει. Ο 

παππούς μου κι εγώ συνεχίζουμε τη διαδρομή μας χωρίς να ανταλλάξουμε κουβέντα 

γι’ αυτό αλλά εγώ νιώθω ένα σφίξιμο, σιχαμάρα και φόβο. Είμαι αγέλαστη, θλιμμένη 

και σκυφτή και προσέχω πολύ που πατάω.      

 

Είμαι περίπου 4 ετών και είμαστε σε μια γιορτή στη Μάνη. Ο πατέρας μου έχει 

ήδη πεθάνει και είμαστε εκεί με τη μητέρα μου, την αδερφή μου και συγγενείς του 

μπαμπά μου. Όλα τα παιδιά χορεύουμε σε κύκλο πιασμένα από το χέρι και εγώ είμαι η 

πιο μικρή. Το κοριτσάκι δίπλα από εμένα είναι πολύ μεγαλύτερο και χοντρό και όπως 
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χορεύουμε με πατάει με το ξύλινο τσόκαρό της στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου. 

Ενώ κατάλαβε τι έγινε συνεχίζει να χορεύει κι εγώ πάω λίγο πιο πίσω γιατί δεν μπορώ 

να συνεχίσω. Μου έχει φύγει όλο το νύχι του δαχτύλου μου. Το καταλαβαίνουν οι 

ενήλικοι και έρχονται να το περιποιηθούν και ε΄γω απλά κάθομαι σε ένα σκαμπό. Δε 

μιλάω και δεν κλαίω και όλοι μου λένε τι δυνατό παιδί που είμαι και πόσο γενναίο. 

Σκέφτομαι ότι δεν γίνεται να κλάψω τώρα γιατί μετά δεν θα αξίζω τα μπράβο που μου 

έχουν πει.  

Είμαι περίπου 5 ετών και παίζω με τουβλάκια στο δωμάτιο που μοιράζομαι με 

την αδερφή μου. Είμαι μόνη μου εκεί με την πόρτα κλειστή και είναι Σάββατο. 

Μπαίνει ο παππούς μου και με βοηθάει να κατασκευάσω κάτι με τα τουβλάκια. Μου 

λέει ότι είμαι πολύ έξυπνη και ότι αυτό που έχω κάνει με τα τουβλάκια είναι πολύ 

δύσκολο. Αισθάνομαι πολύ περήφανη αλλά δεν θέλω να το μοιραστώ με κανέναν. 

Νιώθω χαρά αλλά και βάρος γιατί κάτι με σταματάει από το να πω πόσο περήφανη 

νιώθω με αυτό που έφτιαξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


