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ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΛΕΜΜΑ:  

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει μία μελέτη περίπτωσης της ψυχοθεραπευτικής 

διεργασίας της Λ., μιας νεαρής γυναίκας που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία με αίτημα την 

ανάπτυξη μιας διαφορετικής αίσθησης και εικόνας του εαυτού της. Η Λ. αντιμετώπιζε 

συναισθήματα διαρκούς απογοήτευσης, ματαίωσης, έλλειψη κινήτρου, συμπτώματα 

διαταραχών πρόσληψης τροφής και σωματικής αποσύνδεσης. Τα κυρίαρχα θέματα 

που επεξεργαστήκαμε εντός θεραπευτικού πλαισίου ήταν η επικριτικότητα και 

κυριαρχικότητα των γονέων της, η οποία ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία, η 

αρνητική εικόνα εαυτού της δομημένη μέσω διπόλων εξιδανίκευσης και υποτίμησης 

καθώς και η δυσκολία της να συνδεθεί με τις σωματικές της αισθήσεις. Στο 

θεραπευτικό πλαίσιο εστιάσαμε στην επανανοηματοδότηση παλαιότερων αφηγήσεων, 

στην αποδόμηση των εσωτερικών επικριτικών φωνών και στην δόμηση αφηγήσεων 

του ενσώματου εαυτού. Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αφηγηματική-

διαλογική οπτική SANE (Systemic Attachment Narrative Encephalon). Οι νέες πιο 

ευέλικτες θέσεις των εσωτερικών φωνών δημιούργησαν έναν πιο συνθετικό τρόπο να 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ενισχύοντας την αποδοχή του ενώ οι συμπερίληψη των 

αφηγήσεων εστιασμένων στην αυτοπαρατήρηση και σε σωματικές εμπειρίες ανέπτυξε 

μια πιο αυτο-φροντιστική στάση μειώνοντας την ανάγκη για σωματική αποσύνδεση. Η 

θεραπεία της Λ. είναι εν εξελίξει στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας διαλογικής οπτικής 

του εαυτού δημιουργώντας χώρο για να ακουστούν όλες οι εσωτερικές της φωνές προς 

μία συνθετική κατεύθυνση. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Αφηγηματική θεραπεία, Διαλογικός εαυτός, Ενσώματος εαυτός. SANE, Σωματική 

αποσύνδεση 
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Πλαίσιο συνεργασίας και θεωρητική προσέγγιση 

Η θεραπευτική διαδικασία της Λ. ξεκίνησε ως μια συνεργατική πρακτική πριν ενάμιση 

χρόνο σε ιδιωτικό πλαίσιο με την μορφή ατομικών συνεδριών ανοιχτού συμβολαίου σε 

εβδομαδιαία βάση και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

Η θεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε ακολουθεί την εμπλουτισμένη 

συστημική θεωρία του SANE (System – Attachment – Narrative – Encephalon) η 

οποία αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική 

Ψυχοθεραπεία «Λόγω Ψυχής» όπου και έχω εκπαιδευτεί ως ψυχοθεραπεύτρια. Η 

συγκεκριμένη θεώρηση αποτελείται από την σύνθεση τεσσάρων θεραπευτικών 

οπτικών: την συστημική οπτική, την οπτική του συναισθηματικού δεσμού, τα 

ερευνητικά και κλινικά ευρήματα της αφηγηματικής θεραπείας και αυτά των 

νευροεπιστημών (Androutsopoulou, Bafiti & Kalarritis, 2021). 

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη περίπτωσης βασίζεται θεωρητικά σε μία από τις 

τέσσερις οπτικές του SANE, στην αφηγηματική/διαλογική οπτική (Androutsopoulou 

et al., 2021). Η συγκεκριμένη οπτική αποτελείται από τα εξής στάδια: (Α) αναγνώριση 

περιοριστικών θεμάτων και (Β) κυρίαρχων εσωτερικών φωνών στην αφήγηση της 

θεραπευόμενης, (Γ) αναθεώρηση περιοριστικών θεμάτων και η ενίσχυση σιωπηλών ή 

πιο αδύναμων εσωτερικών φωνών, (Δ) ανακάλυψη πιο απελευθερωτικών θεμάτων και 

δημιουργία και διατήρηση μιας αναστοχαστικής εσωτερικής φωνής με στόχο την 

αυτοπαρατήρηση, την δημιουργικότητα και την δημιουργία χώρου για κατασκευή 

διαλόγων μεταξύ των εσωτερικών φωνών. 

  

Η θεραπευόμενη και το αίτημά της 

Η Λ. είναι μια 27χρονη γυναίκα που εργάζεται ως δασκάλα ξένης γλώσσας παιδιών 

και ενηλίκων και είναι φοιτήτρια ΑΕΙ στην Αθήνα. Είναι ιδιαίτερα εκφραστική και 

άμεση ενώ συχνά χρησιμοποιεί το χιούμορ της για να αναφερθεί σε δύσκολα 

περιστατικά της καθημερινότητας της ή και του παρελθόντος της .  

Η συνεργασία μας ξεκίνησε πριν από 1.5 χρόνο με βασικό αίτημα την ανάπτυξη της 

αποδοχής του εαυτού. Η Λ. αντιμετώπιζε πολλαπλές δυσκολίες στην επικοινωνία με 

τα μέλη της οικογένειας της, στον τρόπο που επικοινωνούσε και αντιλαμβανόταν τον 

εαυτό της και το κοινωνικό της δίκτυο. Τα συναισθήματα της ήταν πολύ έντονα ενώ 

υπήρχε δυσκολία να διαχειριστεί την συγκίνησή της εντός συνεδριών. Η κλινική της 

εικόνα εμπεριείχε ένα διαρκές συναίσθημα απογοήτευσης ή/και θλίψης, απουσία 
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κινήτρου ή ενδιαφέροντος, συμπτώματα διαταραχών πρόσληψης τροφής και 

σωματικής αποσύνδεσης αλλά και μία παιδική διάθεση εξερεύνησης. Κατά την λήψη 

ιστορικού, η Λ. αναφέρθηκε στην σχέση της με τον πατέρα και την μητέρα της, δύο 

έντονα επικριτικές φωνές οι οποίες ταυτίζονταν με μια διαρκή προσδοκία μεγαλείου 

ενώ ταυτόχρονα εξέφραζαν έντονη απόρριψη. Η σχέσεις αυτές βιώθηκαν από την 

θεραπευόμενη αναπτύσσοντας ως κυρίαρχο συναίσθημα την ντροπή καθώς πολλές 

από τις αφηγήσεις της εξέφρασαν εμπειρίες υποτίμησης, απόρριψης, ανεπάρκειας, 

χειριστικότητας και παραβιαστικότητας.  

Ακόμα, η Λ. αναφέρθηκε στην δυσκολία δόμησης ασφαλών κοινωνικών σχέσεων, 

στην ανάγκη αναβίωσης μιας παραβίασης των δικών της σωματικών ορίων σε 

συναινετικά πλαίσια (π.χ. BDSM πρακτικές) και στην εμπειρία του συναισθηματικού 

διπόλου ευχαρίστησης και πόνου. 

Η Λ. προσήλθε στο γραφείο μου μέσω παραπομπής από άλλη επαγγελματία που της 

συνέστησε την συστημική θεραπευτική προσέγγιση ως πιο κατάλληλη για την 

θεραπεία της. Πριν από κάποια χρόνια βρισκόταν σε μια προηγούμενη θεραπευτική 

διαδικασία την οποία τερμάτισε λόγω της αυξημένης αίσθησης επικριτικότητας και 

χειριστικότητας που βίωσε εντός θεραπευτικού πλαισίου. 

Η στάση της προς εμένα ήταν αρχικά πιο απόμακρη ενώ εξέταζε το νέο θεραπευτικό 

πλαίσιο που της προτάθηκε. Λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της, οι έννοιες της 

ισοτιμίας και της συνεργασίας στην θεραπευτική σχέση είχαν εξέχουσα σημασία για 

την δόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Μέσω μίας συνεργατικής πρακτικής της 

συστημικής αφηγηματικής προσέγγισης αναπτύχθηκε ο θεραπευτικός ρόλος από μία 

θέση, όχι της αυθεντίας αλλά ως συμμάχου-ακροάτριας, που δεν μπορεί να γνωρίζει 

καλύτερα την ζωή της θεραπευόμενης από την ίδια την θεραπευόμενη (not-knowing 

position) (Malinen & Anderson, 2004). Τα στοιχεία αυτά μοιάζει να συνέβαλλαν στην 

εμπιστοσύνη και την συνέπεια που έδειξε η θεραπευόμενη στην θεραπευτική της 

πορεία.  

 

Δεοντολογικά ζητήματα 

Αρκετές πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα έχουν τροποποιηθεί 

την προστασία των προσωπικών της στοιχείων της θεραπευόμενης και για την 

αποφυγή ταυτοποιήσεων. Η θεραπευόμενη έχει συναινέσει στην παρουσίαση την 

συνεργασίας μας μέσω την παρούσας μελέτης. 
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

 

Ο αφηγηματικός εαυτός 

Σύμφωνα με την οπτική της αφηγηματικής ψυχολογίας ο εαυτός ορίζεται ως μια 

συνεχόμενη συγγραφή μιας αυτοβιογραφίας ή αυτο-αφήγησης. Ο εαυτός δεν είναι 

κάποια σταθερή και στατική ουσία ή οντότητα αλλά μια κατασκευή την οποία 

δημιουργούμε και επαναδημιουργούμε μέσω της αφήγησης (Ίσαρη, 2011).  Μέσω της 

αέανης αυτής συγγραφικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η κατασκευή νοημάτων.   

Η αφήγηση του εαυτού λοιπόν είναι κοινωνικά κατασκευασμένη μέσα από  την 

γλώσσα και νοηματοδοτείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια.  Αποτελεί 

μια κοινωνική αλλά και μια προσωπική κατασκευή με ψυχοκοινωνικά και πολιτισμικά 

στοιχεία. Σύμφωνα με την θεωρία της αφηγηματικής ταυτότητας (McAdams & Janis, 

2004) η αφήγηση του εαυτού εξαρτάται από τα κοινωνικά πλαίσια και ως 

ψυχοκοινωνική κατασκευή εμπεριέχει συγκεκριμένα σκηνικά περιβάλλοντα, σκηνές, 

χαρακτήρες, θέματα και πλοκές (Gergen & Gergen, 1988). Η ταυτότητα αποτελεί μια 

προσωπική ιστορία την οποία τα άτομα ξεκινούν να συνθέτουν , συνειδητά ή 

ασυνείδητα , κατά τη διάρκεια της όψιμής τους εφηβείας (Ίσαρη, 2011). Η αφήγηση 

του εαυτού ως μία ψυχοκοινωνική κατασκευή διαμορφώνεται από το εξωτερικό αλλά 

και το εσωτερικό ακροατήριό της (Androutsopoulou, 2015) αφού η αφήγηση έχει 

πάντα μια εσωτερική ή εξωτερική απεύθυνση.  

 

Eνσώματες εμπειρίες και αφηγήσεις 

Οι ενσώματες εμπειρίες που αφηγηματοποιούμε επιλέγονται ανάμεσα σε άλλες που 

παραμένουν μη ειπωμένες, παραμένουν δηλαδή σε ένα περιθώριο. Η επιλογή των 

εμπειριών που αφηγούμαστε βασίζεται σε προηγούμενες αφηγήσεις και στον τρόπο 

που έχουμε νοηματοδοτήσει τις προηγούμενες εμπειρίες μας. Από την παιδική μας 

ηλικία, οι γονείς μας ή άλλοι ενήλικες αποφασίζουν ποιες ενσώματες εμπειρίες είναι 

σημαντικές και ποιες όχι. Κατασκευάζουν δηλαδή αφηγήσεις με πρωταγωνιστές εμάς 

βασισμένες στην δική τους υποκειμενική εμπειρία. Αποφασίζουν ακόμα για τον τρόπο 

που θα ειπωθούν, εάν θα έχει κάποιο θετικό ή αρνητικό πρόσημο και κάπως έτσι 

κατασκευάζουν μια ευρύτερη "οικογενειακή μυθολογία" (Ανδρουτσοπούλου, 2019). 

Καθώς η σχέση μεταξύ της αφήγησης και της ενσώματης εμπειρίας είναι διαδραστική, 

αυτά τα οικογενειακά αφηγήματα δημιουργούν νέες ενσώματες εμπειρίες με κοινές 

νοηματοδοτήσεις. Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ των ενσώματων 

εμπειριών και της δημιουργίας αφηγήσεων. Μία ενσώματη εμπειρία μπορεί να γίνει 
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αφήγηση αλλά και μία ιστορία μπορεί να κατασκευάσει την ενσώματη δράση. Ο 

ενσώματος και ο αφηγηματικός εαυτός μοιάζουν αχώριστοι και συμπληρωματικοι 

(Dings, 2019). 

Στα πεδία της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας η σχέση αυτή παρουσιάζεται κυρίως 

μονοκατευθυντική, δηλαδή ο αφηγηματικός εαυτός ορίζεται ως το «αποτέλεσμα» της 

σωματικής εμπειρίας. Ωστόσο, ο αφηγηματικός εαυτός ανατροφοδοτεί το σώμα μας 

καταλήγοντας σε μία διαδρατική σχέση ενσώματης εμπειρίας και αφήγησης (Dings, 

2019). Η σχέση αυτή είναι ουσιαστικά αμφίδρομη: η αφήγηση δεν διαμορφώνεται 

μόνο από την ενσώματη εμπειρία αλλά συμβαίνει και το αντίστροφο (Køster, 2016). 

Η επίδραση της κατανόησης του εαυτού μέσω της αφήγησης της ενσώματης εμπειρίας 

και της σωματικής ύπαρξης του δρώντος υποκειμένου στον κόσμο επηρεάζει την 

σχέση που αποκτούμε με όλα τα κομμάτια του εαυτού δομώντας μια πιο ξεκάθαρη 

αυτοεικόνα (Mackenzie, 2014). Αυτή η σχέση λοιπόν με όλα τα κομμάτια μας μπορεί 

να δημιουργήσει νέες πιο αισιόδοξες αφηγήσεις οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν 

ξανά τις ενσώματες εμπειρίες (Mackenzie, 2014). 

 

Εσωτερικές φωνές και Πολυφωνικότητα 

Το εύρος βιωμένων και επιτρεπτών συναισθημάτων αναπτύσσεται ανάλογα με το 

εύρος των αφηγηματοποιημένων ενσώματων εμπειριών. Η αίσθηση της ύπαρξης 

πολλών, ακόμα και αντιφατικών κομματιών εαυτού ή εσωτερικών φωνών οδηγεί σε 

έναν εσωτερικό διάλογο που γίνεται δημιουργικός εφόσον υπάρχει μία φωνή 

συντονιστική που προωθεί την πιο προστατευτική οπτική (Ανδρουτσοπούλου, 2019). 

Ο αφηγηματικός εαυτός μπορεί να φανταστεί το μέλλον και να ανακατασκευάσει το 

παρελθόν. Μπορούμε λοιπόν να αφηγηθούμε τις ιστορίες μας από πολλές 

διαφορετικές θέσεις στο χρόνο και στο χώρο. Συνεπώς υπάρχουν κομμάτια του εαυτού 

μας ή αλλιώς εσωτερικές φωνές που συνδέονται με αυτές τις διαφορετικές θέσεις και 

βρίσκονται σε μία διαλογική σχέση μεταξύ τους. Όταν μία από αυτές τις φωνές 

κυριαρχεί πάνω στις υπόλοιπες, είναι δηλαδή πιο δυνατή, οι υπόλοιπες φωνές 

χαμηλώνουν ή σωπαίνουν. Τότε διαταράσσεται η ισορροπία των κομματιών του 

εαυτού και συχνά ο εαυτός γίνεται δυσλειτουργικός (Androutsopoulou, 2014). Οι 

κυρίαρχες αυτές φωνές εξαρτώνται από εξωτερικές φωνές ή αλλιώς κυρίαρχες 

φιγούρες στην ιστορία μας. Αυτές οι φιγούρες μπορεί να ανήκουν στο οικογενειακό 

περιβάλλον, σε κοινότητες των οποίων είμαστε μέλη ή και στο ευρύτερο πολιτισμικό 

πλαίσιο στο οποίο ανήκουμε.  
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Ο διαλογικός εαυτός 

Η θεωρία του διαλογικού εαυτού προκύπτει από τις προηγούμενες μετανεωετερικές 

προσεγγίσεις θεωρώντας τον εαυτό πολυδιάστατο, σχεσιακό και ενσωματωμένο σε 

κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά πλαίσια. Η ψυχολογική δυσλειτουργία ορίζεται 

ως ένα πρόβλημα αυτής της διαλογικής διαδικασίας και των σχέσεων μεταξύ των 

εσωτερικών φωνών (Hermans & Lyddon, 2006). 

Η διαλογική φύση του εαυτού συνεπάγεται μια διαλογική θεώρηση της 

ψυχοθεραπευτικής διεργασίας η οποία υλοποιείται μέσω της κατασκευής και 

προώθησης νέων φωνών και την σταδιακή ανατροπή της κυριαρχίας των πιο 

περιοριστικών ή επικριτικών φωνών. Η διαδικασία της αλλαγής στην ψυχοθεραπεία 

είναι κατασκευασμένη μέσα από διαλογικές διεργασίες «αφήγησης μιας ιστορίας σε 

ένα ακροατήριο» και κατά συνέπεια μέσω της δημιουργίας νέων πιο λειτουργικών και 

προσαρμοστικών ιστοριών.  Οι νέες, εναλλακτικές θέσεις των κομματιών του εαυτού 

προκύπτουν αντιμετωπίζοντας τις πιο κυρίαρχες και συνήθως επικριτικές φωνές 

(Auletta, 2012). Η σημασία που δίνεται στις πιο κυριαρχικές/επικριτικές φωνές στον 

εσωτερικό διάλογο είναι κοινή για πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

(Androutsopoulou, 2014).  

Στο πλαίσιο της διαλογικής οπτικής εξετάζονται τα συναισθήματα ως κινήσεις σε έναν 

μεταφορικό χώρο στον οποίο κάποιος τοποθετείται ανάμεσα στις θέσεις των 

κομματιών του εαυτού ή σε σχέση με κάποιον ή κάτι (Gkantona, 2018). Ο εαυτός 

λειτουργεί ως κοινωνία από θέσεις του Εγώ, δηλαδή ως μια μικροκοινωνία, ανάλογη 

με τη μακροκοινωνία. Ως μέρος του διαλογικού εαυτού, το Εγώ είναι δεσμευμένο σε 

συγκεκριμένες θέσεις στο χρόνο και χώρο αλλά έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί 

από τη μια θέση στην άλλη  (Hermans, 2014). 

Η ύπαρξη αντιθετικών θέσεων ή φωνών συχνά μας παρακινεί σε μία προσπάθεια να 

μειώσουμε αυτήν την ασυμφωνία ή την παραφωνία και να επιτύχουμε μία 

συνεννόηση. Η ιδέα ότι οι ψυχολογικές αντιθέσεις είναι κατά κάποιον τρόπο 

αλληλοσυμπληρωματικές και, ως εκ τούτου, μια αναγκαιότητα για την ανάπτυξη ενός 

ώριμου εαυτού οδηγεί στην αποδοχή και την σύνθεση των αντιθετικών θέσεων. Η 

σύνθεση ή η συμφιλίωση των αντιθετικών θέσεων ή των μερών ενός διπόλου είναι πιο 

συμβατή με την θεωρία του διαλογικού εαυτού από την μείωση της έντασης μεταξύ 

των αντιθετικών πόλων, οπτική που κατείχαν οι πιο κλασσικές θεωρήσεις της 

ψυχολογίας (Hermans,1996). 
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Ιστορικό  

Η Λ. γεννήθηκε το 1994 στην Αθήνα. Έχει μια μικρότερη αδερφή κατά 6 χρόνια, 

σπουδάζει σε προπτυχιακό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Αθήνας, στον τομέα των 

ανθρωπιστικών σπουδών και εργάζεται ως δασκάλα ξένης γλώσσας. Της αρέσει να 

διαβάζει, να γράφει και να ζωγραφίζει ενώ αγαπά την φύση, τον χορό και την μουσική.  

Τα πρώτα χρόνια της ζωής της έζησε στην Αθήνα ενώ για τρία χρόνια (10-13 ετών) 

μετακόμισε οικογενειακώς στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του 

πατέρα της. Εκεί φοίτησε σε ξενόγλωσσο σχολείο στις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού. Σε ηλικία 13 ετών γύρισε στην Αθήνα όπου και ξεκίνησε να την φοίτηση 

της σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο.  

Η μητέρα της Λ. γεννήθηκε και μεγάλωσε σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. 

Σπούδασε στην Αθήνα και αργότερα εργάστηκε σε διάφορα σχολικά πλαίσια. 

Παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία και γέννησε δύο κόρες. Κατά την περίοδο που έζησε 

στο εξωτερικό δεν εργάστηκε ενώ εκείνα τα χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο του 

μαστού. Την συγκεκριμένη πάθηση κατάφερε να ξεπεράσει μέσω της χειρουργικής 

επέμβασης της αφαίρεσης του καρκινώματος.  

Όταν έμεινε έγκυος έδωσε κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασε στην σχολή 

ψυχολογίας στην οποία όμως δεν φοίτησε ενεργά. Τον τελευταίο χρόνο άρχισε να 

παρακολουθεί ξανά την σχολή. Η ίδια μεγάλωσε σε μία οικογένεια με αρκετά 

αυστηρούς κανόνες μιας και ο πατέρας της ήταν αστυνομικός ενώ η μητέρα της ήταν 

νοικοκυρά. Η γιαγιά της Λ. εμφάνιζε εξαρτητικές συμπεριφορές και 

ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία ενώ συνδεόταν ανασφαλώς με τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας. Η μητέρα της Λ. περιγράφεται από την Λ. ως μία προσωπικότητα με 

έντονα δραματικά στοιχεία και ψυχαναγκασμούς, στοιχεία διαταραχής 

παρασυσσώρευσης και έντονη αμφιθυμικότητα στον τρόπο συναισθηματικής 

σύνδεσης της με τους σημαντικούς άλλους. Η μητέρα της Λ. ήταν αρκετά επικριτική 

και κυριαρχική απέναντι στην Λ. ενώ κατείχε ένα υποτακτικό ρόλο στην σχέση της με 

τον πατερά της Λ. και σύζυγό της. Έχοντας εμμονή με συγκεκριμένα πρότυπα 

ομορφιάς και εικόνας επέβαλλε στην Λ. τρόπους πειθάρχησης της συμπεριφοράς της, 

της λεκτικής και σωματικής της έκφρασης ενώ επιμελούταν συνεχώς την εμφάνιση της 

κόρης της χωρίς να ενδιαφέρεται για τις προτιμήσεις της.  

Σήμερα, η μητέρα της επικοινωνεί με την Λ. δύο με τρείς φορές την εβδομάδα. Οι 
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σχέσεις τους μοιάζουν πιο κατασταλαγμένες μιας και η μητέρα έχει μετακινηθεί 

αρκετά στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κόρη της. Η Λ. έχει αρχίσει να 

διαφοροποιείται από τα πρότυπα που προσπαθούσε η μητέρα της να της επιβάλλει τα 

προηγούμενα χρόνια χωρίς να βιώνει ενοχικά συναισθήματα. Υπάρχει περισσότερος 

σεβασμός στα όρια, λιγότερη παρεμβατικότητα και ελάχιστες εντάσεις μεταξύ τους. 

Ο πατέρας της Λ. μεγάλωσε επίσης σε μία αυστηρή και συντηρητική οικογένεια. 

Ήταν το δεύτερο παιδί στην οικογένεια. Φοίτησε σε εσώκλειστο σχολείο και αμέσως 

μετά έγινε δεκτός στον ελληνικό στρατό. Εργάστηκε εκεί για πολλά χρόνια και στην 

συνέχεια σε άλλες επιχειρήσεις σε υψηλόβαθμες θέσεις, ενώ έχει πλέον 

συνταξιοδοτηθεί. Η μητέρα του και γιαγιά της Λ. ήταν μια πολύ αυστηρή και 

κυριαρχική φιγούρα που την ενδιέφερε ιδιαίτερα η κοινωνική υπόληψη της ίδιας και 

της οικογένειας της ενώ περιγράφεται ως μια ναρκισσιστική προσωπικότητα.  

Κάποια από τα στοιχεία αυτά αποδίδονται και στον ίδιο τον πατέρα. Εκείνος 

περιγράφεται ως μια πολύ αυστηρή και κυριαρχική φιγούρα στην οικογένεια με 

έντονη χειριστικότητα και προκλητικότητα στην συμπεριφορά του προς την μητέρα 

και τα παιδιά. Συχνά ήταν απών από την καθημερινότητα των υπόλοιπων μελών της 

οικογένειες μιας και απουσίαζε σε ταξίδια λόγω της δουλειάς του. Όταν επέστρεφε η 

καθημερινότητα των παιδιών άλλαζε ριζικά ενώ υπήρχαν έντονες συγκρούσεις για 

θέματα της τάξης του σπιτιού και της συμπεριφοράς των παιδιών. 

Η σχέση μεταξύ των δύο γονέων περιγράφεται επίσης ως μια άνιση σχέση με 

επίκεντρο τον έλεγχο, την ψυχολογική και λεκτική βία και έντονες ασυμφωνίες 

σχετικά με την συνύπαρξη και το μεγάλωμα των παιδιών. Ο πατέρας υποτιμούσε την 

μητέρα ως ανεπαρκή, αδιαφορούσε για εκείνη και διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις. 

Η μητέρα έμπαινε σε μία θέση αβοηθητότητας ή θύματος προς εκείνον. Αντίθετα, 

ήταν πια παρεμβατική και κυριαρχική μητέρα ως προς τα παιδιά εκφράζοντάς τον 

θυμό της για την πίεση που βίωνε από τον σύζυγό της. Όταν η Λ. ήταν 22 ετών οι 

γονείς της πήραν διαζύγιο 

Η Λ. έχει μία μικρότερη αδερφή κατά 6.5 χρόνια. Στα 18 της έδωσε εξετάσεις για την 

κρατική επαγγελματική σχολή χορού όπου όμως δεν κατάφερε να εισαχθεί. Έτσι 

εγκατέλειψε τον χορό και πέρασε σε μια πολυτεχνειακή σχολή εκτός Αθηνών. Για μια 

πρόσφατη περίοδο δύο ετών ζούσε με την μητέρα της ενώ εμφάνιζε έντονες δυσκολίες 

στην κοινωνικοποίηση της καθώς έμοιαζε να έχει αναπτύξει μια εξαρτητικότητα από 
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εκείνη. Η σχέση των δύο αδερφών είναι ασταθής μιας και η Λ. την βιώνει άλλοτε 

ενοχικά, άλλοτε φροντιστικά και άλλοτε ανταγνωνιστικά. Πλέον η αδερφή της Λ. έχει 

επιστρέψει στην Πάτρα και συνεχίζει τις σπουδές της ενώ η κοινωνικές της επαφές 

έχουν αυξηθεί.  

Η Λ. στην 2α γυμνασίου γύρισε στην Ελλάδα και φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο έως την 

2α λυκείου. Ακόμα, στα 14 της χρόνια, τέλος της 3ης γυμνασίου υποβλήθηκε σε 

χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης θυρεοειδούς αδένα λόγω καρκινώματος. Κατά την 

εφηβεία της αντιμετώπισε για πρώτη φορά συμπτώματα διαταραχών πρόσληψης 

τροφής, κυρίως με βουλιμικές κρίσεις ενώ ήρθε σε επαφή με την χρήση ουσιών. Λόγω 

του έντονου θυμού που εξέφραζε, βίωνε αντιπαραθέσεις στην οικογένεια της οι οποίες 

κατέληγαν σε τιμωρητικές συμπεριφορές κυρίως από τον πατέρα της.  

Λίγο αργότερα στην 2α λυκείου, λόγω δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην 

κοινωνικοποίηση της με συνομηλίκους επέλεξε να αλλάξει σχολείο και να πάει στο 

δημόσιο σχολείο της περιοχής της. Οι γονείς της θορυβήθηκαν στην μέση της χρονιάς 

μιας και δεν ενέκριναν τις παρέες της ενώ έμαθαν πως η κόρη τους έκανε χρήση 

ουσιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να την επιβάλλουν να επιστρέψει στο ιδιωτικό 

σχολείο και να παραπεμφθεί στο θεραπευτικό πλαίσιο ΟΚΑΝΑ λέγοντας της πως 

αυτή η διαδικασία είναι «η τιμωρία της». Ακόμα, κατά την περίοδο εκείνη συνεχίζουν, 

και οι δύο γονείς, με διαφορετικούς τρόπους, να παραβιάζουν τα προσωπικά της 

δεδομένα, να της προσδίδουν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς συνδεδεμένους με την 

σεξουαλικότητα της, να σεξουαλικοποιούν την συμπεριφορά της στον λόγο τους και 

να εκφράζουν απορριπτικότητα απέναντι της. 

 

Σήμερα η Λ. ζει μόνη της σε ένα μεγάλο, νεόχτιστο διαμέρισμα πάνω από το πατρικό 

της σπίτι, το οποίο ανήκει στον πατέρα της. Οι δύο της γονείς ζουν σε διαφορετικές 

περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών και ως ελεύθερη 

επαγγελματίας – δασκάλα ιδιαίτερων μαθημάτων ξένης γλώσσας, ενώ ολοκληρώνει τις 

σπουδές της. Στις ασχολίες της περιλαμβάνονται η γιόγκα και το butoh, μια μορφή ιαπωνικού 

χοροθεάτρου που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών κίνησης και αυτοσχεδιασμού 

βασισμένες στην ιδέα του σώματος ως μία ρευστή μάζα (Kasai, 1999) με χαρακτηριστικά 

διαλογισμού, κινητικής παραμόρφωσης και έλλειψης πρόθεσης στα κινητικά μοτίβα από 

την/τον περφόρμερ. Ακόμα μέσα στα ενδιαφέροντά της είναι το shibari, μια αρχαία Ιαπωνική 

πρακτική δεσίματος σωμάτων. Τέλος, για κάποια χρόνια ήταν μέλος ομάδων-δικτύων BDSM, 

σεξουαλικών πρακτικών με εστίαση στα δίπολα κυριαρχίας-υποταγής, σαδισμού-μαζοχισμού. 
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Βασικά Θέματα στην Ιστορία της Λ. 

 

Α. Το σχεσιακό δίπολο κυριαρχίας και υποταγής 

Η Λ. μοιάζει να βίωσε την παιδική της ηλικία μέσω ενός δίπολου κυριαρχικότητας – 

υποτακτικότηας εντός οικογενειακού πλαισίου. Τα ναρκισσιστικά στοιχεία των δυο γονέων 

καθώς και οι ιδέες μεγαλείου οι οποίες χαρακτήριζαν τις αφηγήσεις τους για τον κόσμο 

δημιούργησαν δύο ακραίες θέσεις για τον τρόπο που κάποια/ος αλληλοεπιδρά εντός μίας 

σχέσης. Ακόμα, η ελεγκτικότητα, η τιμωρία, ο εκφοβισμός, η υποτίμηση αποτέλεσαν 

σημαντικά βιώματα για την ανάπτυξη ταυτίσεων με την κυριαρχική φιγούρα στην 

αλληλεπίδρασή της με συνομήλικους ή με την υποτακτική σε αλληλεπιδράσεις με μεγαλύτερα 

άτομα. 

 

Β. Η ντροπή ως κυρίαρχο συναίσθημα της παιδικής της ηλικίας 

Η Λ. περιγράφει συχνά τον εαυτό της ως υποκείμενο που αισθάνεται ντροπιασμένο ενώ 

συνδέει την αποστασιοποίηση και την δυσκολία της στο να εκφράσει τα συναισθήματα της 

στους άλλους με το συναίσθημα της ντροπής. Ακόμα, συνδέει την ντροπή με την αρνητική 

εικόνα που έχει κάποιες φορές για το σώμα της.  

 

Γ. Η σωματική/αισθητηριακή της εμπειρία στην καθημερινότητα 

Η σωματική/αισθητηριακή εμπειρία της Λ. δομείται συχνά μέσω αφηγήσεων που εμπεριέχουν 

την αίσθηση της αποσύνδεσης ως βίωμα. Μέσω των διαφορετικών σωματικών και μη 

πρακτικών που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και της χρήσης κάνναβης και άλλων 

ναρκωτικών ουσιών μοιάζει να αποσυνδέει το σώμα της από τον χώρο και την κοινωνική 

αλληλεπίδρασή ως έναν μηχανισμό αυτοπροστασίας. Ο μηχανισμός αυτός μοιάζει να την 

δυσκολεύει πλέον μιας και θεωρεί πως της στερεί κομμάτια εμπειριών. Συχνά συγκινείται 

εξιστορώντας σωματικές της εμπειρίες και κατακλύζεται από τα συναισθήματά της. 

 

Δ. Η εικόνα του εαυτού της ως αντίθεση 

Οι αφηγήσεις που αφορούν τον εαυτό της μοιάζουν να βασίζονται στην ανάγκη της για 

τρυφερότητα, ανεμελιά, συναισθηματική και σωματική ασφάλεια και παιχνίδι μέσα σε πλαίσια 

εμπιστοσύνης. Στον αντίποδα αυτής της εικόνας βρίσκεται ο σεξουαλικοποιημένος εαυτός της 

ο οποίος δυσκολεύεται να συνομιλήσει με την ανάγκη της για φροντίδα και τρυφερότητα. 

Παρουσιάζεται ως ένας πιο κυρίαρχος αλλά ανασφαλής εαυτός που επιβάλλεται στο ίδιο της 

το σώμα και χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα με απώτερο στόχο τον θαυμασμό και όχι 

απαραίτητα την επαφή ή την απόλαυση. Ο αντιθετικός τρόπος συνύπαρξης των δύο αυτών 

κομματιών εαυτού της προκαλεί δυσφορία και αισθήσεις όπως η αβεβαιότητα, η ευαλωτότητα, 

η ανημπόρια και η ματαιότητα. 
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Σκέψεις και προβληματισμοί 

Οι αφηγήσεις της Λ. σχετικά με τις ποιότητες των σχέσεων της με τα μέλη της 

οικογένειας της αλλά και με άτομα του ευρύτερου κοινωνικού της δικτύου εμπεριείχαν 

έντονα το στοιχείο της αμφισβήτησης και της έλλειψης εμπιστοσύνης και αποδοχής. Η 

Λ. συχνά περιέγραφε πως δυσκολεύεται να εμπιστευθεί, να εκφραστεί αυθόρμητα ή να 

βιώσει συναισθήματα ασφάλειας με άτομα της ηλικίας της. Επιπρόσθετα, ο κλονισμός 

της εμπιστοσύνης και η αίσθηση χειρισμού στο προηγούμενο θεραπευτικό πλαίσιο 

όπου είχε απευθυνθεί ενέτειναν την δυσκολία της δόμησης μιας ασφαλούς 

θεραπευτικής σχέσης. Οι συγκεκριμένες σκέψεις με έκαναν να εστιάσω αρκετά στην 

δόμηση μίας ισότιμης σχέσης όπου συμμαχούμε προς έναν κοινό στόχο ενώ η καθεμία 

από εμάς από τον ρόλο της, αναλαμβάνει την ευθύνη της θεραπευτικής εξέλιξης. Οι 

βιωματικές ασκήσεις ως συνεργατικές διαδικασίες, οι διερευνητικές ερωτήσεις και η 

αυτο-αποκάλυψη ήταν στοιχεία και τεχνικές που βοήθησαν στην δόμηση αυτής της 

ισοτιμίας. 

 

Θεραπευτικές δυνατότητες 

Η Λ. είναι ένα άτομο με πολύ ανεπτυγμένη την δεξιότητα του αναστοχασμού και της 

κριτικής – αναλυτικής σκέψης. Η διγλωσσία, οι σπουδές της στην φιλοσοφία και ο 

ρόλος που της αποδόθηκε στο οικογενειακό πλαίσιο συνετέλεσαν στην κατασκευή 

μίας δυναμικής και δημιουργικής προσωπικότητας η οποία ξεδιπλώνεται αργά κατά 

την διάρκεια των συνεδριών. Εκφράζει περιέργεια σχετικά με τον τρόπο που δομείται 

ο εαυτός, ενδιαφέρεται για τις σχεσιακές και κοινωνικές επιρροές στην δόμηση αυτή 

ενώ κατανοεί μοτίβα συμπεριφοράς και συναισθηματικές εκφράσεις που συνδέονται 

με βιώματα της παιδικής της ηλικίας. Η ψυχολογική της σκέψη, η ενσυναίσθηση και η 

οξυμένη συναισθηματική της αντίληψη γίνονται ιδιαίτερα εμφανή ως στοιχεία της 

προσωπικότητάς της σε περιόδους και χώρους όπου βιώνει την συναισθηματική 

ασφάλεια.  

 

Θεραπευτικός σχεδιασμός 

 

Ο θεραπευτικός μου σχεδιασμός βασίστηκε στην αφηγηματική-διαλογική οπτική 

στοχεύοντας στην παρατήρηση της δομής του λόγου της Λ., στην 

επανανοηματοδότηση ιστοριών παλαιότερων αλλά και πιο πρόσφατων ενσώματων 

εμπειριών , στην ενίσχυση μιας αυτοεικόνας που εμπεριέχει συνθετικά όλα τα 

κομμάτια του εαυτού, αλλά και στην δημιουργία χώρου για την δόμηση διαλόγου 
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μεταξύ των εσωτερικών φωνών της Λ. 

Αρχικά, χρησιμοποίησα τις καθοδηγητικές ερωτήσεις της αφηγηματικής οπτικής: 

1. Αφηγηματική Συνοχή: Προσπάθησα να παρατηρήσω εάν η αφήγηση της Λ. 

φαινόταν γενικά συνεκτική, ποιες ιστορίες φαίνονται λιγότερο συνεκτικές από άλλες 

και εάν οι λιγότερο συνεκτικές αφηγήσεις συνδέονται με συναισθηματικά φορτισμένα 

ή ευαίσθητα θέματα (Androutsopoulou et al., 2004). 

2. Κεντρικα Θέματα: Εντόπισα τα κύρια και τα περιοριστικά θέματα στις ιστορίες 

της Λ. και τις εσωτερικευμένες φωνές που εμφανίζονταν στις αφηγήσεις της. 

Διαχώρισα τις πιο κυρίαρχες από τις πιο σιωπηλές-αδύναμες φωνές, Προσπάθησα να 

συνδέσω τις φωνές αυτές με τα άτομα του οικογενειακού-κοινωνικού της δικτύου. 

Εντόπισα ακόμα τις επικριτικές-απορριπτικές εσωτερικές φωνές και τις πιο 

ενδυναμωτικές-δημιουργικές φωνές και προσπάθησα να ξεκινήσω έναν διάλογο 

μεταξύ των φωνών αυτών. 

3. Αυτό-αξιολόγηση και Κοινά Σημεία: Διερεύνησα τα δικά μου 

επαναλαμβανόμενα-περιοριστικά θέματα και τις εσωτερικές φωνές που πιθανόν να 

εξέφραζαν επικριτικότητα ή αυστηρότητα και δεν προωθούσαν τον θεραπευτικό 

διάλογο. Προσπάθησα να δω εάν προκύπτει η εμφάνισή τέτοιων φωνών στην 

θεραπευτική διεργασία και εάν υπάρχουν σημεία ταύτισης της ιστορίας μου με αυτήν 

της Λ. 

 

Διαλογική Οπτική 

Στην συνέχεια, χρησιμοποίησα την διαλογική οπτική στην θεραπευτική πρακτική ώστε 

να εντοπίσω εσωτερικές φωνές που έρχονται σε σύγκρουση και να δημιουργήσω χώρο 

στον διάλογο ώστε να ακουστούν περισσότερο οι πιο ενδυναμωτικές φωνές. Ακόμα, 

θεώρησα σημαντική την ανεύρεση απαντήσεων μέσω του διαλόγου των εσωτερικών 

φωνών σε σημαντικά ερωτήματα του εσωτερικού μονολόγου της Λ. τα οποία 

συνδέονται με ιστορίες της παιδικής της ηλικίας και την δόμηση της αυτ0-εικόνας της 

καθώς και την αποδόμηση διπόλων. 

 

Ενσώματη Εμπειρία και Αφηγηματική Πρακτική 

Τέλος, προσπάθησα να δώσω έμφαση στην αφήγηση των ενσώματων εμπειριών της. 

Θέλησα να την παρακινήσω να δώσει φωνή στην σωματικότητα της - μιας και συχνά 

έφερνε το θέμα της αποσύνδεσής της από σωματικές ανάγκες και αισθήσεις – 

δημιουργώντας έναν διάλογο με το σώμα της ως το εσωτερικό της παιδί με στόχο την 

ανάπτυξη της αντίληψης των αναγκών του και της φροντίδας του εαυτού ευρύτερα. 
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Πορεία θεραπείας, χρήση εργαλείων και θεραπευτική σχέση 

 

• 1η φάση  

Η πρώτη φάση της θεραπείας αφορούσε την αναγνώριση των περιοριστικών θεμάτων 

στην αφήγηση της Λ. Τα θέματα αυτά αφορούσαν κυρίως την αυτο-εικόνα της,  την 

σχέση της με το σώμα της αλλά και την σχέση της με τους δύο γονείς της.  

Η Λ. ήρθε με το αίτημα «να σταματήσει να παραβιάζει το σώμα της και τις ανάγκες 

του». Αυτό συνέβαινε είτε μέσω σεξουαλικών πρακτικών είτε μέσω της διατροφής 

(βουλιμικές κρίσεις ή αποφυγή πρόσληψης τροφής), είτε μέσω της χρήσης ουσιών. Η 

συνοχή του λόγου της ήταν αρκετά χαμηλότερη όταν συζητούσε για το συγκεκριμένο 

θέμα.  Ακόμα, συχνά αφηγούταν ιστορίες σχετικά με τα πράγματα που θέλει να κάνει 

και το σώμα της δεν της το επιτρέπει. 

 

Παράλληλα, η Λ. σταδιακά άρχισε να αναγνωρίζει την επίδραση που έχει η 

συνηθισμένη αλληλεπίδραση με τους γονείς της στον τρόπο που βιώνει τον εαυτό της 

και την καθημερινότητά της. Διαπραγματευόταν το θέμα της οριοθέτησης των δύο 

γονέων σχετικά με τις επιλογές της, τον προσωπικό της χώρο και χρόνο. Η Λ. 

επεξεργαζόταν αναμνήσεις από την εφηβεία της. Δεν κατάφερνε να θυμηθεί 

περιστατικά από την παιδική της ηλικία. Επικεντρωθήκαμε στις αφηγήσεις γύρω από 

τα μοτίβα επικοινωνίας που αναπτύσσονταν και αναπαράγονταν στην οικογένεια τα 

οποία συνδέονταν με συναισθήματα ντροπής, ενοχής και ανεπάρκειας. 

Κατά την εφηβεία της, ο πατέρας της Λ. συχνά την έκανε να αισθάνεται ανεπαρκής ή 

ένοχη. Ήταν ο κυρίαρχος στο οικογενειακό πλαίσιο, παραβίαζε τον προσωπικό της 

χώρο, έλεγχε τις επικοινωνίες της, λειτουργούσε εκφοβιστικά ενώ συχνά την 

υποβίβαζε χαρακτηρίζοντας την με υβριστικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την 

όψη της και την σεξουαλικότητά της. 

 

«Αισθανόμουν πως όλα γίνονταν υπό προϋποθέσεις. Έπρεπε πάντα να λάβει κάτι από 

εμένα για να μου δείξει αποδοχή…σε όλα υπήρχε ένα «ναι, αλλά»..» 

 

«..ερχόταν κοντά μου και έκανε πως θα με χτυπήσει αλλά δεν με χτυπούσε» 

 

Ξεκινήσαμε λοιπόν να επεξεργαζόμαστε την φιγούρα του πατέρα αποδομώντας την 

δυναμικότητα του εστιάζοντας στη οριοθέτησή του στο σήμερα, την απενοχοποίηση 
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της Δ. σχετικά με αυτήν την οριοθέτηση αλλά και την αναγνώριση του μοτίβου - 

διπόλου κυριαρχικότητας - υποτακτικότητας και σε άλλες σχέσεις της και κοινωνικές 

επαφές. 

Με παρόμοιο τρόπο επεξεργαστήκαμε και θέματα γύρω από την μητρική φιγούρα για 

την οποία η Λ. αισθανόταν ενοχή και οίκτο. Η μητέρα της στην παιδική της ηλικία 

μοιάζει να ήταν επίσης κυριαρχική απέναντί της με έναν πιο έμμεσο τρόπο. Μία από 

τις λίγες παιδικές αναμνήσεις που θυμάται η Λ. είναι η εξής: 

 

«Με έντυνε πάντα όπως ήθελε, σαν να ήμουν η κούκλα της…μου έφτιαχνε τα μαλλιά 

όπως ήθελε εκείνη…Θυμάμαι μια μέρα που πήγαμε στο κομμωτήριο χωρίς να το θέλω. 

Θυμάμαι να μου κόβουν τα μαλλιά και να ντρέπομαι τόσο πολύ…να πονάω και να 

ταπεινώνομαι» 

 

Οι γονείς της λειτουργούσαν μέχρι και την τότε χρονική περίοδο - όταν ξεκινήσαμε 

την θεραπεία -  σαν να μην υπάρχει ο προσωπικός χώρος της Λ. Έμπαιναν στο σπίτι 

της χωρίς ενημέρωση, την καλούσαν στο τηλέφωνο και θύμωναν όταν δεν απαντούσε, 

της επέβαλλαν τις απόψεις τους για θέματα καθημερινότητας ενώ την επίκριναν για τις 

επιλογές της (π.χ. σπουδές, εργασιακούς στόχους). 

 

• 2η φάση  

Η Λ. μετά από αρκετές συνεδρίες κατάφερε να οριοθετήσει την επικοινωνία με τους 

γονείς της σύμφωνα με το πόσο εκείνη αντέχει αυτήν την επαφή. Ήταν φανερό πως αν 

και από την μία πλευρά την δυσκόλευε η επαφή τους, από την άλλη ένιωθε την ανάγκη 

να της δείξουν την αποδοχή τους.  

Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμασταν την σχέση της με το σώμα της. Σκέφτηκα πως θα 

ήταν βοηθητικό να δώσουμε «φωνή» στο σώμα της και να διερευνήσουμε τρόπους 

που αντιλαμβάνεται τις εξωτερικές συνθήκες. Η Λ. συχνά μιλούσε για την δυσκολία 

της να έρθει σε επαφή με το σώμα της, σαν να ήθελε να το «κοιμίζει». Αυτό το έφερνε 

εις πέρας μέσω της χρήσης κάνναβης. 

 

«Ακόμα και τα πρωινά που ξυπνάω και αισθάνομαι καλά με αυτό (το σώμα) είναι σαν 

να του λέω «όχι δεν θα ζήσεις, δεν θα σε αφήσω να αισθανθείς», και έτσι καπνίζω 

(κάνναβη). Τότε αισθάνομαι σαν να επικοινωνώ διαφορετικά με το εξωτερικό 

περιβάλλον, περισσότερο σαν να με παρατηρώ από μακριά» 
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Η παθητική θέση στην οποία έμπαινε η Λ. μέσω της χρήσης ουσιών αλλά και μέσω 

άλλων πρακτικών (παρακολούθηση σειρών στο διαδίκτυο για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα, κατανάλωση τροφίμων χωρίς να πεινάει, κ.α.), πιθανότατα να είχε μια 

προστατευτική λειτουργία. Η Λ. σε άλλη συνεδρία εξηγεί: 

 

«είναι σαν να μου δίνει χώρο να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου δίχως κρίση – πιο κοντά 

στο βίωμα ως έχει» 

 

Για αυτόν τον λόγο προσπαθήσαμε να μην εστιάσουμε στο θέμα των ουσιών ή των 

πρακτικών που την ανακούφιζαν αλλά στις δραστηριότητες, τα περιβάλλοντα και τους 

ανθρώπους με τους οποίους η Λ. αισθανόταν σωματική και συναισθηματική 

ασφάλεια. Στόχος μας ήταν η ασφάλεια αυτή να επιτρέψει στην Λ. να μετακινηθεί σε 

μία πιο ενεργή θέση και να αναπτύξει την πρωτοβουλία της (agency) στις αφηγήσεις 

για τον εαυτό της. 

 

Συχνές ερωτήσεις από Θεραπεύτρια:  

• Πώς αισθάνεται το σώμα σου σε αυτόν τον χώρο; Τι σε κάνει να νιώθεις πιο 

ενεργό το σώμα σου;  

• Τι παρατηρεί το σώμα σου σε αυτό το περιβάλλον; 

• Πως ένιωσες σωματικά εκεί; Πως νιώθεις σωματικά τις τελευταίες μέρες; 

• Σε ποιο σημείο του σώματος σου το αισθάνθηκες; 

• Πότε άρχισες να αισθάνεσαι τον πόνο αυτό; 

 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου της θεραπευτικής διαδικασίας η Λ. άρχισε να 

επεξεργάζεται και τις κοινωνικές της σχέσεις και να στρέφεται προς τα άτομα που την 

έκαναν να αισθάνεται αυτήν την συναισθηματική ασφάλεια. Ένα από αυτά τα άτομα 

έγινε σταδιακά πολύ στενή της φίλη. Η σχέση της μαζί της μετατράπηκε σε μία 

μοναδική εξαίρεση (unique outcome) σε σχέση με τον τρόπο που είχε μάθει να 

συνδέεται μέχρι τότε, αποδομώντας σταδιακά το δίπολο κυριαρχικότητας-

υποτακτικότητας.  

Κατά το κλείσιμο του πρώτου έτους της θεραπευτικής μας σχέσης η Λ. όρισε τις 

παρακάτω αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και τους άλλους: 

 

«Πλέον οι γονείς μου δεν επεμβαίνουν τόσο στην ύπαρξή μου, έχουμε λιγότερη 

επαφή…Βλέπω πιο φροντιστικά τον εαυτό μου, τον αποδέχομαι περισσότερο, δεν τον 
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παραβιάζω τόσο συχνά…Μου είναι πιο ξεκάθαρος ο στόχος της αυτοφροντίδας αν και 

μερικές φορές μου είναι δύσκολο να αναγνωρίσω τι είναι φροντιστικό…συχνά μένω 

ανικανοποίητη με αυτά που κάνω στην ζωή μου.» 

 

• 3η φάση  

Συνεχίζοντας να επεξεργαζόμαστε το θέμα της συναισθηματικής ασφάλειας μέσω της 

αυτό-φροντίδας και της επαφής με άτομα και χώρους που της παρείχαν αυτήν την 

αίσθηση αρχίσαμε να μιλάμε και για τις εσωτερικές φωνές και τα κομμάτια του 

εαυτού. Διαχωρίσαμε τις επικριτικές φωνές από τις πιο αισιόδοξες.  

Σε μία εικαστική αποτύπωση του εαυτού, η Λ. επέλεξε να ζωγραφίσει πολλές φιγούρες 

αντί για μία ως κομμάτια του εαυτού της. Οι φιγούρες αυτές ανταποκρίνονταν σε 

εσωτερικές φωνές συσχετισμένες με διαφορετικές περιόδους της ζωής της αλλά και με 

συναισθηματικές της εκφάνσεις. Οι φιγούρες ήταν οι εξής: 

 

1. Ο ανέμελος: 3 χρονών 

2. Ο Χοντρός: Άχρονος 

3. Ο Μπερδεμένος: 16 ετών 

4. Η ΄21: 27 χρονών 

5. Η Αλίκη: 18 ετών 

6. Η μεγάλη Αλίκη: 30 ετών 

7. Η Βάσω: 46 ετών 

 

Η Λ. συνέδεσε τις δύο πρώτες φιγούρες με πιο θετικά συναισθήματα ενώ μοιάζει να 

ταυτίζεται στο παρόν περισσότερο με το νούμερο 4. Τα σημαντικά στοιχεία που έδιναν 

στην Λ. πιο αισιόδοξα συναισθήματα ήταν αυτά της ανεμελιάς, την παιδικότητας, της 

ασφάλειας, της απαλλαγής από ευθύνες, στοιχεία που είχαν οι τρεις πρώτες παιδικές 

φιγούρες. Αντίθετα, οι πιο ενήλικες φιγούρες εμπεριείχαν χαρακτηριστικά 

αβεβαιότητας, μοναξιάς, ματαίωσης, αποξένωσης από τους άλλους. 

 

Σε επόμενη συνεδρία, επεξεργαστήκαμε 3 φωτογραφίες, μία παιδική, ένα τρίπτυχο 

φωτογραφιών σε νεαρή μετεφηβική  ηλικία και μία φωτογραφία σχετικά πρόσφατη 

όπου η Λ. ήταν δεμένη με την τεχνική του Shibari . Η παιδική φωτογραφία συνδέθηκε 

ξανά με θετικά συναισθήματα, ενώ οι άλλες δύο με έντονη αβεβαιότητα και 

επικριτικότητα. Η Λ. συνέδεσε το βλέμμα της στην δεύτερη σειρά φωτογραφιών με τα 

λόγια του πατέρα της. 
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«Όλοι μου λένε πως έχω λάγνο βλέμμα, και ο πατέρας μου το είχε πει…ένιωθα πως όλοι 

το βλέπουν αυτό πάνω μου...αυτό φαίνεται και σε αυτές τις φωτογραφίες…Πάντα 

ένιωθα υποχρεωμένη να είμαι έτσι, να εκπέμπω κάποια σεξουαλικότητα» 

 

«Θυμάμαι μία φορά που είμασταν έξω για φαγητό (με τον πατέρα της) και κοιτάχτηκα με 

έναν άντρα, και εκείνος μου είπε «καλά πως κοιτάς έτσι;!»..» 

 

Ορίσαμε ως μη βοηθητική και επικριτική την φωνή που της υποδεικνύει μια τόσο 

απόλυτη ταυτότητα και εστιάσαμε στο βλέμμα της και ως ένα βλέμμα που εκπέμπει 

χαρά, ανεμελιά, γνώση, παιδικότητα και βαθιά τρυφερότητα.  

Στις τελευταίες μας συνεδρίες, η Λ. έχει επικεντρωθεί στην εικόνα του εαυτού, στην 

σχέση της με τους άλλους. Σε ένα όνειρό της επεξεργάστηκε την ανοικειότητα που 

αισθάνεται με την εικόνα του εαυτού της μιας και τον είδε να περπατάει μπροστά της 

όντας πίσω του, σε έναν σκοτεινό χώρο. Το όνειρο αυτό αναγνώρισε τον εαυτό της και 

τον ακολούθησε ενώ αναφέρθηκε σε ένα συναίσθημα αποδοχής και την απουσία 

επίκρισης ως προς την φιγούρα της. Συνηθίζει τελευταία να παρατηρεί το σώμα της 

(π.χ. στο μπάνιο) προσπαθώντας να το γνωρίσει και να το αποδεχτεί.  

 

Όσον αφορά τις προσωπικές της επαφές και σχέσεις που εντάσσονταν στα δίπολα 

κυριαρχία-υποτακτικότητα και εξιδανίκευση-υποτίμηση, μοιάζει να έχει μετατοπιστεί 

αρκετά. 

 

«Είδα πρόσφατα τον Γ. (πρώην σύντροφός της με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και 

στοιχεία κυριαρχικότητας). Ένιωσα νίκη. Ήμουν δυνατή απέναντί του, ότι έλεγα ήταν 

ακέραιο, δεν με άγγιζε…δεν με ορίζει» 

 

«Αισθάνομαι πως εγώ ορίζω πόσο χαρούμενη θα είμαι. Συχνά δημιουργώ μόνη μου την 

έλλειψη στον εαυτό μου…τώρα καταλαβαίνω πότε αρχίζω να την δημιουργώ και 

αποφασίζω πόσο θα την αφήσω να εξελιχθεί» 

 

Ακόμα, έχει γίνει πιο ενεργή σχετικά με τα ενδιαφέροντά της και τις σπουδές της. 

Μοιάζει να έχει αναπτύξει την ατομική πρωτοβουλία της και σταδιακά να 

αντιλαμβάνεται περισσότερα κομμάτια του εαυτού της.  
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Επεξεργάζεται την ανάγκη της να την θαυμάζουν οι άλλοι από μία απόσταση ενώ 

διερευνά τρόπους που θα την βοηθήσουν να σπάσει αυτήν την απόσταση και να 

δημιουργήσει πιο στενές κοινωνικές επαφές. 

 

«Νιώθω έπαρση και ανασφάλεια ταυτόχρονα…θέλω να έρθουν να μου μιλήσουν να μην 

με θαυμάζουν από μακριά…νομίζω πως ξέρω πως αυτός ο ναρκισσισμός συνδέεται με 

τους γονείς μου…θέλω την επαφή αλλά ταυτόχρονα είμαι απόμακρη» 

 

Αξιοποίηση εποπτείας και προσωπικός αναστοχασμός 

 

Τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι πως η Λ. έχει αποκτήσει περισσότερη συνοχή στις 

αφηγήσεις που δομεί ως προς τα διαφορετικά κομμάτια του εαυτού της. Σκέφτομαι 

πως υπάρχει μία ανάγκη για την έναρξη διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών παιδικών 

και ενήλικων εσωτερικών φωνών της.  

 

Σε προηγούμενη εποπτική συνεδρία τέθηκε το θέμα του διαλόγου μεταξύ των 

εικαστικών απεικονίσεων του εαυτού που δημιούργησε. Το θέμα αυτό έχει παραμείνει 

σε εκκρεμότητα λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει συχνά σχετικά με την 

καθημερινότητά της και την αποσύνδεση που βιώνει σωματικά.  

 

Παρόλα αυτά, επεξεργαζόμαστε το κομμάτι της σύνθεσης των κομματιών αυτών μέσω 

της εναλλαγής από την θέση της παρατήρησης του εαυτού και της πιο 

αποστασιοποιημένης έκφρασης σε έναν κοινωνικό χώρο – όπως για παράδειγμα του 

χορού σε ένα πάρτι -  σε μία πιο διαδραστική συνδιαλλαγή  - όπως μία αυθόρμητη 

γνωριμία ή ένα παιχνίδι. Η εναλλαγή αυτή από την μία θέση στην άλλη προωθεί την 

πολλαπλότητα του εαυτού δίνοντάς της την ευκαιρία να ρυθμίζει εκείνη σε ποια θέση 

θέλει να βρίσκεται κάθε φορά. Σημαντικό ρόλο παίζει η αποδοχή και των δύο αυτών 

κομματιών του εαυτού σε μία διαδικασία με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και 

την διεύρυνση του κοινωνικού της δικτύου. Επίσης, στοχεύουμε στην αποδόμηση της 

εσωτερικής επικριτικής φωνής που δυναμώνει όταν έρχεται σε επαφή με 

συνομηλίκους. 

 

Αναλογιζόμενη την θέση μου ως θεραπεύτρια της Λ. αντιλήφθηκα πολλές φορές την 

τάση μου να παρέμβω θέλοντας να αναπτύξω την πρωτοβουλία της και να προτρέξω 

σε συνδέσεις. Αντιλήφθηκα ακόμα την ταύτιση που ένιωθα μαζί της σχετικά με τα 
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δικά μου κομμάτια παιδικότητας και τον ματαιωτικό τρόπο που τα βίωνα στην ενήλικη 

ζωή μου, ένα θέμα που επεξεργαζόμουν και στην προσωπική μου θεραπεία. Υπήρχε 

μία βιασύνη από πλευράς μου προς την νοηματοδότηση των αφηγήσεων της 

παιδικότητας και την δόμηση νέων ισχυρών ενήλικων φωνών μιας και ήταν κάτι που 

επεξεργαζόμουν με τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο. 

 

Σταδιακά συνειδητοποίησα πως ο χρόνος ήταν απαραίτητος ώστε να δομηθεί ένα 

πλαίσιο εμπιστοσύνης που θα αποδομήσει τα μοτίβα ανισότητας που είχε εγγράψει 

από προηγούμενες εμπειρίες της σε διάφορα σχεσιακά πλαίσια. Ακόμα, θεώρησα πως 

ήταν σημαντικό να δοθεί χώρος στο εσωτερικό παιδί, στις πιο παιδικές της φωνές να 

εκφραστούν εντός του θεραπευτικού πλαισίου. Συχνά διάλεγα να αφεθώ στην ανάγκη 

της να μιλήσει για θέματα που την συγκινούν και την αποφορτίζουν παραμένοντας 

απέναντί της ως ενεργή ακροάτρια και σταθερή συνεργάτις της σε αυτήν την 

διαδικασία. Αν και σε πολλές συναντήσεις μας θέλησα να της επισημάνω το πλαίσιο 

των συνεδριών μας και να υπενθυμίσω τα αρχικά της αιτήματα έδωσα χρόνο ώστε να 

επαναφέρει αυτά τα θέματα εκείνη στις συνεδρίες μας θεωρώντας πως αυτό θα 

ενισχύσει την ισοτιμία και το κίνητρό της. 

 

Αξιολόγηση πορείας και μελλοντικός σχεδιασμός  

 

Η αφηγηματική συνοχή στις πρώτες συνεδρίες ήταν αρκετά χαμηλή ειδικά όταν 

αγγίζαμε θέματα της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας. Οι ιστορίες φαίνονταν 

λιγότερο συνεκτικές αφορούσαν την έλλειψη αποδοχής στις σχέσεις της με τους γονείς 

της και της πιο πρόσφατες σωματικές της εμπειρίες αποσύνδεσης. Σταδιακά, η 

αφηγήσεις της Λ. έχουν γίνει πιο συνεκτικές ενώ η αντίληψη και ρύθμιση των 

συναισθημάτων της κατά της διάρκεια της αφήγησης είναι πιο υψηλή.  

Τα κεντρικά περιοριστικά θέματα αφορούσαν κυρίως την δυσκολία της να συνδεθεί με 

άλλους ανθρώπους, την εικόνα του εαυτού της ως ανεπαρκή ή ένοχο και το 

συναίσθημα της ντροπής. Αυτή η εικόνα εαυτού συνδέθηκε με τις επικριτικές φωνές 

των δύο γονέων και των υποτιμητικών φράσεων-χαρακτηρισμών που επέμεναν να 

χρησιμοποιούν για εκείνη σε μία πολύ ευαίσθητη ηλικία όπως αυτή της εφηβείας. Οι 

χαρακτηρισμοί αυτοί αφορούσαν αρνητικά στοιχεία προσωπικότητας καθώς και μία 

επιβολή της σεξουαλικοποίησης. Τα λόγια αυτά μοιάζει να είχαν δομήσει μια εικόνα 

εαυτού την οποία η Λ. συνέχιζε να υπηρετεί και στην ενήλικη ζωή της.  
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Μέσω της επανανοηματοδότησης των παλαιότερων αφηγήσεων αλλά και της 

οριοθέτησης αυτών των γονεϊκών σχέσεων στο παρόν επεξεργαστήκαμε τις 

επικριτικές φωνές που είχε εσωτερικεύσει η Λ.. Οι πιο σιωπηλές-αδύναμες φωνές της 

που αφορούσαν την δημιουργικότητα της, την  επικοινωνία της με τα παιδιά μέσω του 

επαγγέλματός της, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές της επιδόσεις και την 

τρυφερότητα της σωματικής επαφής καταλαμβάνουν πλέον περισσότερο χώρο εντός 

της θεραπείας και συνεπώς αποκτούν περισσότερη δύναμη εντός του αφηγηματικού 

εαυτού.  

 

Τα πιο δημιουργικά προσωπικά μου κομμάτια που είχα εντοπίσει στην δική μου 

προσωπική θεραπεία αποτέλεσαν πυξίδα για την ενίσχυση των δημιουργικών 

κομματιών της Δ. και την δημιουργία κινήτρου ενώ η ενασχόλησή μου με σωματικές-

κινητικές δραστηριότητες (χορός, θέατρο, κινητικός αυτοσχεδιασμός) και η 

καταγραφή συναισθημάτων και αισθήσεων μετά ή πριν από αυτές τις δραστηριότητες 

μου έδωσε την δυνατότητα να κατασκευάσω ερωτήσεις που αφορούσαν την δική της 

ενσώματη εμπειρία. Οι ερωτήσεις αυτές αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της 

δημιουργίας μίας πιο ξεκάθαρης εικόνας του εαυτού της. Η αποσύνδεση που βίωνε 

από την σωματική της εμπειρία σταδιακά μειώνεται ενώ συντηρείται ο διάλογος 

μεταξύ των κομματιών παιδικότητας όπως το σώμα της ως εσωτερικό παιδί και μιας 

πιο ενήλικης μη επικριτικής, φροντιστικής και αυτοπροστατευτικής φωνής. 

 

«Νιώθω πως φέτος ήμουν ταυτόχρονα ο γονιός του εαυτού μου και το παιδί μου, δεν 

μου αρνήθηκα τίποτα»  

 

«Τώρα θέλω να μάθω να βάζω πιο υγιή όρια στην ζωή μου» 

 

Σημαντικό στοιχείο στην μέχρι τώρα πορεία της θεραπευτικής διεργασίας αποτέλεσε 

επίσης η αποδόμηση των αντιθετικών ακραίων θέσεων ή δίπολων όπως 

σεξουαλικότητα-παιδικότητα, κυριαρχικότητα-υποτακτικότητα, θαυμασμός-απέχθεια, 

εξιδανίκευση-υποτίμηση. Η διαδικασία αυτής της αποδόμησης, η αναγνώριση ενός 

φάσματος συναισθημάτων και εννοιών και η δημιουργία μίας πιο συνθετικής σκέψης 

βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 

Η εμπειρία μου ως θεραπεύτρια στην σχέση μου με την Λ. εμπεριείχε πολλές στιγμές 

συγκίνησης, ανησυχίας, θαυμασμού, χιούμορ, ενθουσιασμού και δημιουργικότητας. 
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Τα συναισθήματα είναι πάντα ζωντανά και διαγράφουν μεγάλες και μικρές κινήσεις 

και πορείες μέσα στην διαλογική μας διεργασία. Μελλοντικά, στοχεύουμε να 

συνεχίσουμε την συνεργασία μας και να εστιάσουμε περισσότερο στις αφηγήσεις 

ενσώματων εμπειριών. Ακόμα, θα εστιάσουμε περισσότερο στην αναγνώριση της 

πολυφωνίας των εσωτερικών  φωνών της καθώς και στην δημιουργία χώρου για την 

ανάπτυξη περισσότερων διαλόγων μεταξύ των κομματιών του εαυτού.  Τέλος, η 

προσέγγιση του συναισθήματος της ντροπής μέσω της επανανοηματοδότησης 

πρώιμων ενσώματων εμπειριών και η ενίσχυσης της ευελιξίας μετακίνησης μεταξύ 

των θέσεων του εγώ είναι κάποιες ακόμα κατευθύνσεις της μελλοντικής συνεργασίας 

μας. 
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Abstract 

 

The current paper presents a case study of the psychotherapeutic process of L., a young 

woman who started psychotherapy with a request to develop an alternative sense and 

image of herself. L. She was experiencing feelings of constant frustration, lack of 

motivation, symptoms of eating disorders and dissociation. The dominant themes 

within the therapeutic context concern the judgmental behaviour of her parents, the 

negative image of her body and herself - constructed through a duality of idealization 

and devaluation of her body image, as well as her difficulty in connecting with her 

bodily sensations. We focused on the process of older narratives, deconstructing inner 

critical voices and creating new narratives of the embodied self. The approach used 

was the SANE (Systemic Attachment Narrative Encephalon) narrative-dialogic 

perspective. More flexible positions of inner voices created a synthetic way of 

perceiving herself, enhancing her acceptance. Self-observations and narratives of 

bodily experiences developed a self-caring attitude towards bodily self, reducing the 

need for dissociation. L.'s therapy is ongoing, aiming to develop a dialogic view of the 

self by creating space to listen to all her inner voices in a synthetic direction. 

 

Keywords 

Narrative therapy, Dialogic self, Embodied self. SANE, Dissociation 
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Παράρτημα 

1. ΟΝΕΙΡΟ 

Στην αρχή βρισκόμουν σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά. 

Περπατούσα εκεί μέσα και έψαχνα. Υπήρχε ένας καθρέφτης 

μεγάλος. Το μέρος άρχισε να αλλάζει γινόταν σαν ένας μεγάλος 

λαβύρινθος, σαν ένας ναός αρχαίος. Υπήρχαν παντού fractals. Τα 

χρώματα που κυριαρχούσαν ήταν το μαύρο και το πορτοκαλί. 

Είδα τον εαυτό μου από πίσω ήταν σαν να ήμουνα από πέτρα. 

Υπήρχαν παντού πέτρινα πράγματα. Φοβόμουν τον εαυτό μου 

και ταυτόχρονα ένιωθα σαν να ήξερα πως με ακολουθούν. Στο 

τέλος είδα ένα πέτρινο άγαλμα με ένα τρίτο, εξόφθαλμο μάτι στη 

μέση του κούτελου. Κοιμόμουν αλλά ήξερα ότι βρίσκομαι σε 

όνειρο. Όταν είδα το άγαλμα ξύπνησα. 

 


