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Αποκαθιζηώνηαρ μια ηπαςμαηιζμένη εικόνα εαςηού: ηο ζυμαηικό έλλειμμα και 

η επίδπαζη ηος γονεφκού καθπεθηίζμαηορ. 

Αναζηαζία Αναζηαζοπούλος, Msc
1
 

 

Πεπίλητη 

Σηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ έλα ζσκαηηθφ έιιεηκκα ζηελ αξρή 

ηεο δσήο επηδξά ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη 

ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηνπ γνληθνχ θαζξεθηίζκαηνο ζηελ δφκεζε αιιά θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε απηήο ηεο εηθφλαο. Ο Γ. ηνπ νπνίνπ ηελ ηζηνξία ζα παξνπζηάζσ έρεη 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο ζην έλα ηνπ πφδη εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ απφ 

πνιηνκπειίηηδα φηαλ ήηαλ έμη κελψλ. Η εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηνπ έρεη πιεγεί βαζηά 

θαη ε αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ ηξαχκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεη φιε ηελ νηθνγέλεηα δελ 

ηνλ έρεη βνεζήζεη λα εληάμεη ηελ αλαπεξία ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Αληίζεηα, ε 

αλαπεξία έσει γίνει ε ηαπηφηεηά ηνπ.  

Ο ηξφπνο πνπ δηαρεηξίζηεθα απηφ ην πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηνλ θνηλφ 

ηφπν κεηαμχ ηεο ζπζηεκηθήο ζεψξεζεο, ηεο ςπρνδπλακηθήο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ.  

Λέξειρ κλειδιά: αλαπεξία, γνλετθφ θαζξέθηηζκα, αλαζηνραζηηθή ιεηηνπξγία, 

ζεσξία ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ 

 

 

 

 

                                                        
1 Χπρνιφγνο – Χπρνζεξαπεχηξηα, Msc 

   Δθ ησλ Έλδνλ- Φψξνο Σπκβνπιεπηηθήο & Χπρνζεξαπείαο-www.ektonendon.gr 
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Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη 

Η διαμόπθωζη ηος εαςηού και η εικόνα ηος ζώμαηορ 

Η ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο, ηεο λφεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιειεπηδξνχλ 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απηφ ην ζηαζεξφ εζσηεξηθφ ζεκείν αλαθνξάο πνπ νλνκάδνπκε 

εαπηφ. Τν βξέθνο αληηιακβάλεηαη αξρηθά ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηηο ζσκαηηθέο ηνπ 

εκπεηξίεο θαη απνθηά κηα εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηηο ζσκαηηθέο ηνπ 

θαηαθηήζεηο. Τν ζψκα καδί κε ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ηα νπνία πξνζιακβάλνπλ ηα 

εξεζίζκαηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

απνηεινχλ ηελ πεγή απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ αξγφηεξα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (Wallin, 2007). 

O Daniel Stern (1985) αλαθέξεη, φηη ν ππξεληθφο εαπηφο, πξνθχπηεη απφ ηελ 

εμειηζζφκελε αίζζεζε ηνπ βξέθνπο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ζηαζεξέο «παξάκεηξνη 

εαπηνχ» ζην θέληξν ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη βαζηθά ην ίδην ηνπ ην ζψκα θαη ηα φξηα 

ηνπ. Δπηπιένλ, ν Damasio (1999) αλαθέξεη φηη ε ζηαζεξφηεηα ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππάξμεη κηα εκπεηξία εαπηνχ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Bowlby (1969) ε αξρηθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

ζσκαηηθή εκπεηξία ηεο νπνίαο φκσο ε πνηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο πξσηαξρηθέο 

ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο.  

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηελ αξρή ηεο δσήο ν εαπηφο είλαη ζηε 

βάζε ηνπ ζσκαηηθφο (Freud, 1923) θαη ζηγά ζηγά ζα εμειηρζεί κέζσ ησλ 

ζπλδηαιιαγψλ ηνπ κε ηα πξσηαξρηθά πξφζσπα ηεο δσήο ηνπ απνθηψληαο πην 

ζχλζεηεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο (εηθφλεο, ζπλαηζζήκαηα, ιέμεηο, ζθέςεηο, ηδέεο). 

Ψζηφζν, ε πξσηαξρηθή ζσκαηηθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ζα αθήζεη ην ςπρηθφ ηεο 

απνηχπσκα. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο πνπ ν θάζε άλζξσπνο θέξεη σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηελ έκθπηε δπλαηφηεηα ηνπ βξέθνπο λα δήζεη θάπνηεο ηθαλνπνηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, φζν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πάξεη κηα 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο πξσηαξρηθνχο θξνληηζηέο ηνπ.  
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Η ππωηαπσική ζσέζη με ηη μηηέπα 

Σηελ αξρή ηεο δσήο νη ζρέζεηο είλαη βαζηθά δπαδηθέο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

κεηξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ςπρηθή εμέιημε ηνπ 

βξέθνπο θαζψο κέζα απφ εθείλε ζα αξρίζεη λα δίλεη λφεκα ζηελ εκπεηξία ηνπ πνπ 

αξρηθά απνηειείηαη απφ απξνζδηφξηζηεο ζθφξπηεο ςεθίδεο. Τα φξηα αλάκεζα ζηνλ 

πξψηκν εαπηφ ηνπ βξέθνπο θαη ζηελ κεηέξα είλαη δπζδηάθξηηα. Δθείλε ιεηηνπξγεί 

αξρηθά σο έλα καγηθφ δεκηνχξγεκα ηνπ βξέθνπο θαζψο εκθαλίδεηαη αθξηβψο φηαλ 

εθείλν ηελ αλαδεηά (Τζακπαξιή, 2004).  

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν εαπηφο θαη ην αληηθείκελν (ε κεηέξα ) βηψλνληαη σο 

κηα ζπγρσλεπκέλε παξάζηαζε ε νπνία είλαη άιινηε νιφηεια θαιή (all good) θαη 

άιινηε νιφηεια θαθή (all bad) αλάινγα κε ην αλ ε επηζπκία ηθαλνπνηείηαη ή φρη.  Η 

ζχλζεζε ηειηθά ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ- ε θαηάθηεζε ηεο ακθηζπκίαο - είλαη έλα  

πνιχηηκν ςπρηθφ επίηεπγκα πνπ βάδεη ηα ζεκέιηα γηα ηε δπλαηφηεηα κηαο πγηνχο 

ζπλχπαξμεο αληηθξνπφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ, αληηθαηηθψλ, εζσηεξηθψλ εηθφλσλ ή 

πιεπξψλ ηνπ εαπηνχ αιιά θαη ελφο θαζαξνχ νξίνπ αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ζηνλ 

άιιν (Klein & Riviere, 1990). 

Σπκθσλά κε ηνλ Winnicott (1971) ε ςπρηθή απηή δηαδξνκή  πξνυπνζέηεη κηα 

κεηέξα πνπ λα κπνξεί λα επηηειεί γηα ην βξέθνο ηεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξαηήκαηνο 

(holding), ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy), ηνπ θαζξεθηίζκαηνο (mirroring). Να κπνξεί 

δειαδή λα δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην παηδί θαη θαηά ζπλέπεηα 

ην αίζζεκα φηη ππάξρεη ην ίδην σο απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνηνο είλαη παξψλ, 

δέρεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ην δηεπθνιχλεη λα βάιεη ηάμε ζε κηα εζσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπρλά είλαη αζχλδεηε θαη ρανηηθή. 

  Ο Bowlby ζεψξεζε φηη ε αλάγθε ελφο παηδηνχ λα πξνζθνιιεζεί ζην άηνκν 

πνπ ην θξνληίδεη ζπληζηνχζε κηα βηνινγηθά πξνγξακκαηηζκέλε ιεηηνπξγία πνπ 

θαηαξρήλ είρε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ. Δμειίζζνληαο ηε ζθέςε ηνπ 

ζεψξεζε φηη ε ηάζε γηα πξφζδεζε δελ νθεηιφηαλ κφλν ζηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία 

αιιά θαη ζηελ αλάγθε γηα επηβεβαίσζε φηη ν θξνληηζηήο είλαη δηαζέζηκνο. Με ηνλ 

φξν δηαζέζηκνο δελ ελλννχζε κφλν πξνζβάζηκνο αιιά θαη ηθαλφο γηα αληαπφθξηζε 

(Bowlby, 1973 Siegel, 1999). Σην ίδην θιίκα νη Sroufe θαη Waters (1977) ζεψξεζαλ 

φηη ν ζηφρνο ηεο αλάγθεο γηα πξφζδεζε δελ ήηαλ θπξίσο ε ξχζκηζε ηεο θπζηθήο 

απφζηαζεο αιιά ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο (felt security). Οη πξψηεο απηέο εκπεηξίεο 
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ζρέζεο ηειηθά ζα εζσηεξηθεπζνχλ θαη ζα απνηειέζνπλ  ηηο εζσηεξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο (εζσηεξηθά κνληέια εξγαζίαο – internal working models) ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ζα εξκελεχεη ην παηδί ηνλ θφζκν (Bowlby, 1973).  

 

Το καθπέθηιζμα και η καηάκηηζη ηηρ αναζηοσαζηικήρ λειηοςπγίαρ 

Η κεηξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαζξεθηίζκαηνο έηζη φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν 

Winnicot είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο γηα ηε δφκεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο εηθφλαο 

ηνπ. Τν βξέθνο αλαδεηά ζην βιέκκα ηεο κεηέξαο ηνπ θάηη απφ ηνλ αλαδπφκελν εαπηφ 

ηνπ θαη ε κεηέξα ρξεηάδεηαη λα γπξίζεη πξάγκαηη πίζσ ζην βξέθνο έλα βιέκκα πνπ 

λα πεξηέρεη θάηη δηθφ ηνπ (Winnicott, 1971).  

Μηιψληαο γηα ην ίδην δήηεκα ν Bion (1962), αλαθέξεηαη ζηελ πνιχηηκε 

ιεηηνπξγία «άιθα» πνπ ρξεηάδεηαη λα επηηειέζεη κηα κεηέξα. Θεσξεί φηη ν ςπρηζκφο 

ηνπ βξέθνπο πεξηιακβάλεη δπν εηδή ζηνηρείσλ (β θαη α). Ψο ζηνηρεία β νξίδνληαη ηα 

αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα (νπηηθά, αθνπζηηθά, απηηθά) πνπ απνηεινχλ ηηο πξψηεο 

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο ηνπ βξέθνπο θαη βηψλνληαη σο μέλεο. Ο φξνο ιεηηνπξγία α 

πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ αθαηέξγαζησλ αηζζεηεξηαθψλ ζηνηρείσλ β 

ζε α. Η κεηέξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ξέκβεο (reverie) πξνζιακβάλεη ην άγρνο 

πνπ απηά δεκηνπξγνχλ, ηα δηεξγάδεηαη θαη ηα επηζηξέθεη ζην βξέθνο κεηαβνιηζκέλα. 

Τν βξέθνο ηψξα κπνξεί λα ηα αθνκνηψζεη σο δηθά ηνπ θαη ζηαδηαθά κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζθέςεο λα ηνπο δψζεη έλα λφεκα.   

Ο Bowlby (1980) πνπ κε αθεηεξία ηηο αληηθεηκελφηξνπεο ζρέζεηο εηζήγαγε 

ηελ ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ (attachment theory) κίιεζε απφ ηε δηθή ηνπ 

πιεπξά γηα ηε ζεκαζία ηεο πξσηαξρηθήο απηήο ζρέζεο κε ηε κεηέξα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζξεθηίζκαηνο. ηαλ ην θαζξέθηηζκα ηεο κεηέξαο δελ είλαη ζπλεπέο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αίζζεζε εζσηεξηθνχ θελνχ ή ςεπδνχο εαπηνχ. Γηαηί απηφ 

πνπ επηζηξέθεηαη ζην παηδί δελ είλαη θάηη δηθφ ηνπ αιιά θάηη πνπ αθνξά εθείλε.  

Αληίζεηα, ε αληαπφθξηζε ηεο κεηέξαο ζηηο βξεθηθέο αλάγθεο (ε ηθαλφηεηά ηεο 

δειαδή αθελφο λα κελ ηα ππεξ-δηεγείξεη κε κηα ππεξβνιηθά δηεηζδπηηθή παξνπζία θαη 

αθεηέξνπ λα επαλαθέξεη ηελ ηζνξξνπία φηαλ ην παηδί ληψζεη ζπλαηζζεκαηηθά 

απνδηνξγαλσκέλν) ηελ θάλνπλ λα βηψλεηαη απφ ην βξέθνο σο κηα αζθαιήο θηγνχξα 

πνπ ζηγά-ζηγά εζσηεξηθεχεηαη δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθνπθίδεηαη θαη λα 
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απηνξπζκίδεηαη θαη ελ ηε απνπζία ηεο. Δπηπιένλ, ην βνεζά λα ληψζεη φηη νη πξνζέζεηο 

ηνπ γίλνληαη αληηιεπηέο, φηη κπνξεί λα αζθήζεη έιεγρν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη βάδεη 

ηα ζπέξκαηα γηα ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο αλαζηνραζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Η αλαζηνραζηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζπγγελεχεη κε ηελ έλλνηα ηεο ελ-λνήζεο 

(mentalisation) είλαη θπξίσο κηα θαληαζηαθή δηαδηθαζία δηφηη ζα πξέπεη λα 

θαληαζηνχκε ηί ελδερνκέλσο ζθέθηνληαη ή αηζζάλνληαη νη άιινη. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πνιχ βαζηθή παξάκεηξν ηνπ πγηνχο ςπρηζκνχ πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ λνπ λα κπνξεί λα 

είλαη θνξέαο ελφο άιινπ λνπ.  Δλ-λννχκε φηαλ βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο εθ ησλ έμσ 

θαη ηνπο άιινπο εθ ησλ έζσ, θαηά έλα ηξφπν. Μαο βνεζάεη ζηα πξψηα βήκαηα ηεο 

δσήο λα δηαθξίλνπκε ηελ εζσηεξηθή απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο 

εζσηεξηθέο  δηεξγαζίεο απφ ηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. ζν αλαπηχζζεηαη ην ελ-

λνείλ ηφζν ν αλζξψπηλνο θφζκνο γίλεηαη πην εμεγήζηκνο θαη πην πξνβιέςηκνο. (Allen, 

2006).  

Η θαηάθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηφζν γηα αλαζηνραζηηθή ιεηηνπξγία φζν θαη 

γηα ελ-λφεζε απνηεινχλ αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπνζεηνχλ ηε βάζε γηα 

ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, εκπινπηηζκέλσλ πξννπηηθψλ αιιά θαη 

επειημίαο ζηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχκαζηε απέλαληη ζηηο εκπεηξίεο καο. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηεινχλ θαη ηε βάζε γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επαλφξζσζεο θαη ηεο αιιαγήο.  

 

Ο πόλορ ηος παηέπα ζηη δόμηζη ηος εαςηού 

Ο παηέξαο είλαη ε πξψηε εκπεηξία πνπ έρεη ην βξέθνο ελφο άιινπ εθηφο ηεο 

κεηέξαο (Mahler et al., 1975). Δίλαη θαηά ηνλ Raphael – Leff  (1991), έλα αληίδνην 

ζηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ζηε κεηέξα, αιιά θαη κηα εκπεηξία φηη ην ίδην θαηέρεη κηα 

ζεκαληηθή ζέζε θαη ζην κπαιφ θάπνηνπ άιινπ. Ο παηέξαο ηνπνζεηεί κηα απφζηαζε 

αλάκεζά ηνπο αιιά θαη αλαιακβάλεη ην παηδί αθήλνληαο ρψξν ζηε κεηέξα λα 

απνζπξζεί γηα ιίγν θαη ζην παηδί λα ληψζεη μερσξηζηφ. Η ιεηηνπξγία ηνπ θαίλεηαη λα 

βάδεη πην μεθάζαξα φξηα αλάκεζα ζην κέζα θαη ζην έμσ, ζην ζπγρσλεπκέλν θαη ην 

μερσξηζηφ, ζην παξφλ θαη ζην απφλ, ζην αξζεληθφ θαη ζην ζειπθφ.  

Πξνυπφζεζε σζηφζν γηα λα πάξεη ην ξφιν ηνπ είλαη θαη ε επηηξεπηηθφηεηα 

ηεο κεηέξαο πνπ πεγάδεη απφ ηε δηθή ηεο δπλαηφηεηα γηα ςπρηθή απηνλνκία θαη 
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δηαθνξνπνίεζε. Αλ ην επηηξέςεη, ην παηδί ζα κπνξέζεη λα δήζεη απηή ηε πνιχηηκε 

ςπρηθή δηαδηθαζία ηεο ηξηαδηθφηεηαο. Αλ φρη, ηφηε ε εγγχηεηα κε ην παηδί ηεο πνπ 

θάπνηε ήηαλ σθέιηκε θαη απαξαίηεηε ζα γίλεη πεγή δπζιεηηνπξγίαο (Marks, 2002). 

Ο Freud (1905) κίιεζε πξψηνο γηα ηελ νηδηπφδεηα θάζε θαηά ηελ νπνία ην 

παηδί αληηιακβάλεηαη ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε ησλ γνληψλ ηνπ θαη θαηαιακβάλεηαη απφ 

απαγνξεπκέλεο επηζπκίεο, θφβν θαη ζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα. Σχκθσλα κε ηελ 

ζεσξία ηνπ, σο ζπλέπεηα ηεο ιχζεο ηνπ Οηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο εγθαζίζηαηαη ην 

ππεξεγψ θαη θαζνξίδεηαη ε βαζηθή ςπρηθή δνκή ηνπ αηφκνπ. Δηδηθά ην αγφξη 

πξνζπαζεί λα ιχζεη ηελ ακθηζπκία πξνο ηνλ παηέξα ηνπ εζσηεξηθεχνληαο ηνλ θαη 

θάλνληάο ηνλ κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ ηφζν σο κηα κνξθή πνπ δξα σο ζπλείδεζε, φζν 

θαη σο κηα κνξθή κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη.  

Ο Britton (1989) κηιψληαο γηα απηφ ην δήηεκα, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ 

πξσηαξρηθνχ νηθνγελεηαθνχ ηξηγψλνπ θαη κηιάεη γηα ηελ ζεκαζία ηνπ. Τν παηδί 

αηζζάλεηαη δχν δεζκνχο λα ην ελψλνπλ κε ηνλ θάζε γνληφ μερσξηζηά, αιιά θαη έλα 

ηξίην (δεζκφ) πνπ ελψλεη ηνπο γνλείο κεηαμχ ηνπο θαη πνπ ην θξαηά απνθιεηζκέλν 

δίλνληάο ηνπ ηελ εκπεηξία κηαο ζρέζεο ζηελ νπνία είλαη κάξηπξαο θαη φρη 

ζπκκεηέρσλ. Οη ζρέζεηο γίλνληαη ηφηε αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη ην παηδί κπνξεί 

λα θαληαζηεί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ λα γίλεηαη αληηθείκελν παξαηήξεζεο. Οη ακνηβαίεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ εηθφλσλ απνηεινχλ ηελ απαξρή γηα ηελ 

ακνηβαηφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο θαη εμνπιίδνπλ ηνλ άλζξσπν κε ηε 

δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζπλδηαιιαγή κε ηνπο άιινπο.  

Η είζνδνο ηνπ παηέξα ζηελ ςπρηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζεκαηνδνηεί 

θαη ην πέξαζκα ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Η απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηέξαο 

παηδηνχ ζηελ αξρή ηεο δσήο αιιά θαη νη ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην πξσηαξρηθφ ηξίγσλν, βάδνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα εκπεηξία κε 

πην ζχλζεηεο δπλακηθέο, γηα ηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο πηα ζε κηα νκάδα. Τελ 

νηθνγέλεηα αξρηθά θαη αξγφηεξα ην ζρνιείν, ηνπο θίινπο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

Το ηπαύμα και η διασείπιζη ηηρ απώλειαρ 

Ψο ηξαχκα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην απνηχπσκα πνπ αθήλεη ζηνλ ςπρηζκφ έλα 

εξέζηζκα πνπ εηζέξρεηαη βίαηα θαη δελ κπνξεί  λα κεηαβνιηζηεί. Τν ηξαχκα κπνξεί λα 
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είλαη ζσκαηηθφ ε ςπρηθφ αλ θαη δχζθνια κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε δηαρσξηζηηθή 

γξακκή κεηαμχ ησλ δχν αθνχ νηηδήπνηε ιακβάλεη ρψξα ζην ζσκαηηθφ πεδίν κπνξεί 

λα απνηππψλεηαη ζην ςπρηθφ θαη αληίζηξνθα. Κάζε ηξαχκα γηα λα επνπισζεί 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη αληηθείκελν πέλζνπο θαη ηειηθά λα εληαρζεί ζηελ ςπρηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειψληαο έλα επεμεξγαζκέλν θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο 

πνπ θηηάρλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Dale, 1983 Cath,  Glud & Blane, 1957). 

Τν πέλζνο αλ θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ζηελ νπνία κπαίλεη ν 

ςπρηζκφο κεηά απφ κηα πνιχ ζεκαληηθή απψιεηα (π.ρ. ζάλαην), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη κηα ςπρηθή πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία πνπ είλαη (ή ζα έπξεπε λα είλαη) ζπλερψο 

ελεξγή θαη πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε δσή. Φσξίο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

ςπρηζκνχ λα πελζεί, λα αληέρεη δειαδή ηε ζιίςε ηνπ απνρσξηζκνχ θαη  λα κπνξεί λα 

μαλαγπξίδεη ζε κηα βαζηθή εζσηεξηθή νξγάλσζε ζηξακκέλε πξνο ηε δσή ζα ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν λα επηβηψζνπκε (Worden, 2009).  

Τν ζσκαηηθφ ηξαχκα ζηελ αξρή ηεο δσήο απνηειεί ζπλζήθε πνπ ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πνιινχο ινγνχο. Η θπζηθή ηάζε θάζε νξγαληζκνχ είλαη λα 

επαλαθέξεη ηελ ηζνξξνπία αλ ππάξμεη θάπνηα απνζηαζεξνπνίεζε. Απηφ φκσο 

πξνυπνζέηεη λα ππάξρεη θάηη ζην νπνίν ζα επηζηξέςεη. Σηελ αξρή ηεο δσήο ε 

εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ξεπζηή θη επνκέλσο δελ ππάξρεη κηα εζσηεξηθή 

αθφκα ζηαζεξή δνκή ζηελ νπνία λα κπνξεί λα επηζηξέςεη εληάζζνληαο ζε απηή ην 

ηξαπκαηηθφ θνκκάηη αιιά ην ηξαχκα γίλεηαη εμαξρήο δνκηθφ πιηθφ ηνπ εαπηνχ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη (Niederland, 1965). 

Δπηπιένλ, ζε εθείλε ηελ ειηθία έλα ζεκαληηθφ  θνκκάηη ηεο λαξθηζζηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη ην ζψκα. Η δχλακε, ε θαηάθηεζε, ε επηηπρία είλαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ζσκαηηθέο εκπεηξίεο. Τν παηδί θαηαθέξλεη λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη λα 

πεξπαηήζεη, λα πηάζεη κφλν ηνπ ην αληηθείκελν πνπ επηζπκεί, λα ληψζεη φηη αζθεί 

έιεγρν ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ (είηε κεηαθηλνχκελν, είηε 

κεηαθηλψληαο ζηνηρεία ζε απηφ) ελψ αξγφηεξα κεηξψληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ, παίδνληαο 

κε ηα άιια παηδηά, ζπγθξίλνληαο ηε ζσκαηηθή ηνπ ξψκε θαη ληθψληαο. Τν ζσκαηηθφ 

έιιεηκκα πνπ εθείλε ηε πεξίνδν είλαη δχζθνιν λα ππνθαηαζηαζεί κε θάηη άιιν 

ππνζθάπηεη ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηφζν ηνπ ζψκαηνο φζν θαη 

ηνπ εαπηνχ ζην ζχλνιφ ηνπ ( Thomas & Siller, 1999). 
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Απηφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη είλαη θαη‟ αξρήλ ε δπλαηφηεηα ησλ γνλέσλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κέζα ηνπο ην ηξαχκα θαη θαη‟ επέθηαζε ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα λα 

ην απνξξνθήζεη (Selingman, 2007). Αλ απηφ δε ζπκβεί ε αλαπεξία κπνξεί αθελφο λα 

γίλεη κηα νηθνγελεηαθή πξνβιεκαηηθή θαη αθεηέξνπ, ζε αηνκηθφ επίπεδν, λα 

παξακείλεη έλα βαζηθφ πιήγκα ζηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ πνπ κέλεη κε νινθιεξσκέλε 

θαη θαηαθεξκαηηζκέλε. Τν ηξαπκαηηθφ ζηνηρείν παξακέλεη δηρνηνκεκέλν θαη 

επαλαιακβάλεηαη ζρεδφλ ακεηάιιαθην (κε ηελ ειπίδα θάπνηε λα θζαξεί) 

απνηειψληαο πηα θνκκάηη ηνπ ραξαθηήξα. Έηζη ην άηνκν κπνξεί λα δεη κηα δσή ζηελ 

νπνία αηζζάλεηαη φηη δέρεηαη δηαξθψο επηζέζεηο ζηηο νπνίεο ληψζεη αλίζρπξν έρνληαο 

κηα πιεγή ε νπνία δελ έρεη επνπισζεί πνηέ (Greenacre, 1959). 

Οη θπζηνινγηθή ςπρηθή δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ (ε δεκηνπξγία 

ελφο πξψηνπ ζσκαηηθνχ εαπηνχ, ε εμέιημε κέζα απφ ηηο πξψηεο εκπεηξίεο ζρέζεο κε 

ηε κεηέξα, νη ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ εηζάγνπλ ηελ ηξηαδηθνπνίεζε θαη ην 

βίσκα κέζα ζηε δπλακηθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο) ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γ. 

πνπ εμεηάδνπκε εδψ δηαηαξάρζεθαλ βαζηά.  

 

Αναζηοσαζμοί γύπω από ηην κλινική ππάξη 

Πξηλ παξνπζηάζσ ην θιηληθφ πεξηζηαηηθφ θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ επέιεμα λα 

θάλσ, ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ ην ζθεπηηθφ κνπ γχξσ απφ απηέο. Τηο ζεσξίεο πνπ κε 

έρνπλ επεξεάζεη, ηνλ ηξφπν πνπ έρσ επηιέμεη λα ηηο ζπλζέζσ, ηηο αλαξσηήζεηο πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη κέζα κνπ γηα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έρσ 

βξεη. Γηαηί ζεσξψ φηη φπσο ν γνληφο ρξεηάδεηαη λα αλαζηνράδεηαη γχξσ απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνλ γνλετθφ ηνπ ξφιν, ην ίδην πξέπεη λα θάλεη θαη ν ζεξαπεπηήο γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ θαη ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

Ο Bowlby (1988) έιεγε φηη κηα κεηέξα ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα ην παηδί ηεο κηα 

αζθαιήο βάζε απφ ηελ νπνία ζα μεθηλήζεη λα εμεξεπλήζεη ηνλ θφζκν. Καηά ηνλ ίδην 

ηξφπν ν ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη θαη απηφο λα ιεηηνπξγήζεη σο βάζε γηα λα 

εμεξεπλήζεη ν ζεξαπεπφκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εγθαζηδξχζεη κηα λέα, αζθαιή 

απηή ηε θνξά πξνζθφιιεζε (Goodman, 2010). Απηή ε ππφζεζε κνπ θαίλεηαη ζηε 

βάζε ηεο αξθεηά ζπζηεκηθή αθνχ θαη νη νηθνγελεηαθνί ζεξαπεπηέο ζεσξνχλ πσο αλ 

νη αλάγθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηε ζεξαπεία είλαη δηαθνξεηηθέο, ν ζεξαπεπφκελνο 
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δελ ζα ρξεηάδεηαη πηα λα ππεξεηεί ηνλ ξφιν
2
 πνπ εμππεξεηνχζε ζην ζχζηεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ (Schlippe & Schweitzer, 2008).   

Δλδηαθέξνλ έρεη γηα κέλα ε άπνςε ηνπ Spezzano (2007), πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

αλάγθε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ λα βηψζεη ην λνπ ηνπ ζεξαπεπηή σο έλα θαηαθχγην ή έλα 

πξνζσξηλφ ζπίηη κέζα ζην νπνίν ν ίδηνο ππάξρεη. Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη ν 

ζεξαπεπφκελνο ρξεηάδεηαη λα βηψζεη ηνλ λνπ ηνπ ζεξαπεπηή σο ειεχζεξν γηαηί κφλν 

ηφηε ζα κπνξέζεη λα ηαπηηζηεί κε απηφλ (ηνλ ειεχζεξν λνπ) θαη λα απνδερηεί κέζα 

ηνπ ηηο εξκελείεο ή ηηο ηδέεο ηνπ ρσξίο λα ηηο αηζζάλεηαη αθιφλεηεο θαη απηαξρηθέο, 

αιιά σο θάηη γηα λα παίμεη καδί ηνπο, φπσο πξφηεηλε θαη ν Winnicott (1971). 

Βαζηθή ππνρξέσζε ελφο ζεξαπεπηή είλαη λα κελ ελδψζεη ζηελ ππφγεηα 

πξφζθιεζε ηνπ ζεξαπεχνκελνπ λα επαλαιάβεη ην ηξαπκαηηθφ ζελάξην ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ παίδνληαο αληίζηνηρνπο ξφινπο (κέζσ πξνβιεηηθήο ηαχηηζεο). Απηφ κπνξεί λα 

κελ είλαη πάληα εχθνιν γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ε δπλακηθή ηνπ ζεξαπεχνκελνπ 

είλαη δπλαηφλ λα ελεξγνπνηήζεη ην εζσηεξηθφ κνληέιν ηνπ ζεξαπεπηή αιιά θαη ηα 

ηπθιά ηνπ ζεκεία, παξαζχξνληαο ηνλ ζε δηαδξακαηίζεηο θαη βγάδνληάο ηνλ – ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αζπλείδεηα - εθηφο ξφινπ.  

Υπάξρεη έλαο δσεξφο δηάινγνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδξακάηηζε
3
 (Αλαζηαζνπνχινπ & Φνκπάο, 2012), πνπ έρνληαο ηηο θηινζνθηθέο ηεο 

ξίδεο ζηνλ κεηακνληέξλν ζηνραζκφ βάδεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ δπλαηφηεηα 

νπδεηεξφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηή θαη επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θιαζζηθέο έλλνηεο φπσο ε 

                                                        
2 Τα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο αλαιακβάλνπλ ξφινπο - ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκπιεξσκαηηθνχο-  ψζηε 

ε ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο λα δηαηεξείηαη. Δκπινθέο ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε «δηαλνκή» δχζθνισλ θαη απαηηεηηθψλ ξφισλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κπνξεί λα 

αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ «αηψληνπ παηδηνχ», ηνπ «γνλενπνηεκέλνπ παηδηνχ», ηνπ «καχξνπ πξφβαηνπ» θαη 

πνιιψλ άιισλ παξαιιαγψλ κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο ηζνξξνπίαο αιιά θαη ηελ 

αίζζεζε κηαο ςεπδνχο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (Byng – Hall, 2002). 

 
3 Οη δηαδξακαηίζεηο (enactments) πνπ εθηπιίζζνληαη κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ην πξνηφλ 

ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη ησλ αληηκεηαβηβαζηηθψλ απνθξίζεσλ ηνπ 

ζεξαπεπηή. Φξεηάδεηαη σζηφζν λα ηεινχλ ππφ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ψζηε αθελφο λα 

θαηαλνείηαη ε ζεκαζία ηνπο ηφζν γηα ηνλ ζεξαπεπηή φζν θαη γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν, αθεηέξνπ λα 

αμηνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Henry Smith (1993) γξάθεη φηη είλαη 

δχζθνιν λα θαληαζηεί κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε απαιιαγκέλε απφ δηαδξακαηίζεηο, ελψ ν Boesky (2000)  

ιέεη φηη είλαη δχζθνιν λα πεη θαλείο ηί δελ είλαη δηαδξακάηηζε κέζα ζηε ζεξαπεία. Σχκθσλα κε ηνλ 

Renik (1993), νη δηαδξακαηίζεηο είλαη έλα πνιχ πινχζην πιηθφ γηα ηε ζεξαπεία αλ ν ζεξαπεπηήο είλαη 

ζε ζέζε λα ηηο αλαγλσξίζεη θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη. Αλ δελ ηηο αλαγλσξίζεη (γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο δηθέο ηνπ αλεπεμέξγαζηεο εκπεηξίεο) κπνξεί  λα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ αιιαγή θαη λα 

επαλαηξαπκαηίζνπλ ηνλ ζεξαπεπφκελν. 
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κεηαβίβαζε θαη ε αληηκεηαβίβαζε
4
. Μέζα απφ ηε ζθνπηά ηεο δηυπνθεηκεληθφηεηαο 

πνπ εθθξάδνπλ ηφζν ηα ζρεζηαθά ςπραλαιπηηθά κνληέια φζν θαη ην ξεχκα ηνπ 

θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ν ζεξαπεπηήο  ζπκκεηέρεη ζηνλ ηξφπν πνπ ε ζρέζε 

βηψλεηαη. Καη καδί κε ηνλ ζεξαπεπφκελν δνπλ απηφ πνπ ν Mitchell (1993), o Stolorow 

(1987) θαη ε Benjamin (1999) νλφκαζαλ ακνηβαία δηαδξαζηηθή επηξξνή (mutual 

reciprocal influence). Σχκθσλα κε απηφ ην ζθεπηηθφ, ν ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη λα 

ππνδέρεηαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζεξαπεπφκελσλ (ζπκπάζεηαο ή 

επηζεηηθφηεηαο) γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα θίλεηξα ηνπ φρη κφλν σο πιεξνθνξία γηα 

ηνπο ίδηνπο αιιά θαη σο πιεξνθνξία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σθέθηνκαη φηη απηή ε ζηξνθή 

ηνπ ζεξαπεπηή πξνο ηα κέζα ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ 

εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κπνξεί λα γίλεη έλα πξφηππν 

αλαζηνραζκνχ. Δπηπιένλ, απηή ή ε ζηάζε δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε ζηνλ 

ζεξαπεπφκελν φηη ν ζεξαπεπηήο είλαη αλνηρηφο ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηα 

δηθά ηνπ θαη ηνπ άιινπ αθφκα θαη αλ είλαη δπζάξεζηα.  

Έλα εξψηεκα πνπ κε έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά είλαη πνηά είλαη απηή ε 

ηδηαίηεξε πνηφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ ηελ θάλεη απφ ηε κηα λα «επηηξέπεη» 

ζην ηξαχκα λα αλαδπζεί θαη απφ ηελ άιιε λα επνπισζεί. Βξίζθσ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

ηελ άπνςε ηνπ Wallin (2007) πνπ κηιψληαο γη απηφ ην ζέκα αλαθέξεη πσο έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ιεηηνπξγεί σο πεδίν αιιαγήο είλαη ην 

γεγνλφο πσο βηψλεηαη σο κεηαβαηηθφο ρψξνο παηρληδηνχ (κε ηελ έλλνηα ηνπ 

Winnicott)
5
. Ο ζεξαπεπηήο ζέηεη ην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο (ηα φξηα) θαη αθήλεη λα 

                                                        
4 Η αιήζεηα είλαη πσο φηαλ ν Freud (1914) αλαθάιπςε φηη νη ζρέζεηο ηνπ παξειζφληνο επεξεάδνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπ παξφληνο (εηζάγνληαο έηζη ηελ έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο), καο έδσζε έλα ηζρπξφ θιηληθφ 

εξγαιείν. Γηαηί κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ν ζεξαπεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαβηψζεη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη εγθαζηδξπκέλα κνηίβα ζρεηίδεζζαη. Δπηπιένλ έρεη κηα δεχηεξε επθαηξία λα ηα 

δηεξγαζζεί θαη λα ηα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αληηκεηαβίβαζε, ηα ζπλαηζζήκαηα 

δειαδή πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ζεξαπεπηή γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν (ζην βαζκφ πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ 

ίδην αιιά απνηεινχλ αληαπφθξηζε ζηηο αζπλείδεηεο πξνζθιήζεηο ηνπ αζζελή λα δηαδξακαηίζεη ηηο 

θαληαζηψζεηο ηνπ κέζα ζηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε) αλ θαη αξρηθά αληηκεησπίζηεθε σο εκπφδην, είλαη 

επίζεο θνξέαο πινχζηνπ πιηθνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 

 
5 Ο Winnicot (1971) ζεσξεί ζπνπδαία εμειηθηηθή θαηάθηεζε ηε δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα ππφθξηζε 

(pretend) ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη. Παίδνληαο, ηα παηδηά δνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

αθφκα θαη κε ηα επηθίλδπλα πεξηερφκελά ηεο ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ απφ απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

θαηαθηνχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπκβνιηζκνχ. Οη γνλείο απφ ηε κεξηά ηνπο βνεζνχλ ην παηδί φηαλ 

παξαηεξνχλ, ζπκκεηέρνπλ ή ζρνιηάδνπλ ην ζπκβνιηθφ ηνπ παηρλίδη γηαηί έηζη πξνζθέξνπλ θαη κηα 

άιιε πξννπηηθή, κηα ελήιηθε πξννπηηθή πνπ ηα βνεζά λα ζπλδέζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηεο 

θαληαζίαο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ν 

ζεξαπεπηήο θάλεη θάηη παξφκνην φηαλ ζπλαηζζάλεηαη ηνλ ζεξαπεπφκελν θαη εξκελεχεη φρη βέβαηα ζε 

ζρέζε κε ην παηρλίδη απηή ηε θνξά αιιά κε ηελ εκπεηξία ηεο ζρέζεο πνπ κνηξάδνληαη. 
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αλαπηπρζεί ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ φκσο δελ είλαη νχηε κφλν αιεζηλή, νχηε κφλν 

θαληαζησζηθή - φπσο θαη ην παηρλίδη. Έηζη, κπνξεί λα βησζνχλ ζπλαηζζήκαηα πνπ 

θαίλεηαη ζαλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ ζεξαπεπηή ή ηα ππφινηπα κέιε κηαο 

ζεξαπεπηηθήο νκάδαο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αθνξνχλ άιια πξφζσπα θαη 

άιιεο ζπλζήθεο (π.ρ. ηνπο γνλείο). ηαλ βνεζάκε ηνλ ζεξαπεπφκελν λα πξνζεγγίζεη, 

λα θσηίζεη θαη λα γεθπξψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

δηεπθνιχλνπκε ηελ απαξηίσζε εκπεηξηψλ πνπ πξνεγνπκέλσο έλησζε ηελ αλάγθε λα 

απνζρίζεη ή λα απνθεξχμεη (Wallin, 2007). 

Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, ην παηδί ζα θαηαθέξεη 

λα απαξηηψζεη κνλφ φ,ηη νη πξσηαξρηθέο θηγνχξεο ηεο δσήο ηνπ κπφξεζαλ λα 

θηινμελήζνπλ κέζα ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα απνθιείζεη απφ ηε ζπλείδεζε 

ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απεηινχλ ηε ζρέζε καδί ηνπο. 

Έηζη, έλα θνκκάηη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζα κείλεη θαηαθεξκαηηζκέλν  θαη ρσξίο 

δπλαηφηεηα λα κπεη ζε ιέμεηο. Ο Bromberg (1998α) αλαθέξεηαη ζηηο λεζίδεο 

ηξαχκαηνο (islands of trauma) ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ηνλ απνζπαζκαηηθφ, κε 

ζπλνρηθφ ηξφπν πνπ εγγξάθεηαη ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Η Fraiberg (2005), ζεσξεί 

φηη ν ζεξαπεπηήο είλαη εθείλνο πνπ  θαηαξρήλ θαληάδεηαη  θαη αξγφηεξα βάδεη ζε 

ιέμεηο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ην ηξαχκα έρεη θαηαιχζεη. 

Σε απηή ηε δηαδηθαζία λνκίδσ πσο είλαη βνεζεηηθφ ν ζεξαπεπηήο  λα 

παξαθνινπζεί φρη κνλφ ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή φζσλ ιέγνληαη αιιά θαη φζσλ 

εθθξάδνληαη κε ιεθηηθά. Να ηα θηινμελήζεη κέζα ηνπ θαη λα ηνπο δψζεη έλα λφεκα 

ην νπνίν ζα επηθνηλσλήζεη ζπγθαηαζθεπάδνληαο κε ηνλ ζεξαπεπφκελν ηελ ηζηνξία 

ηνπ.  

Σπκθσλά κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ν εαπηφο είλαη 

ην πξντφλ ησλ ηζηνξηψλ πνπ θαηαζθεπάδνπκε νη ίδηνη σο απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ 

πνπ δνχκε, αιιά θαη ησλ ηζηνξηψλ πνπ αθνχκε λα ιέγνληαη γηα καο (Anderson & 

Goolishian,1988). Οη ηζηνξίεο απηέο εμειίζζνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη φπσο ηα 

θεθάιαηα ελφο βηβιίνπ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ θάζε θνξά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

απηνβηνγξαθία ηνπ θαζελφο εμειίζζεηαη (Androutsopoulou, 2005). Δπνκέλσο, 

βαζηθφο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο είλαη ε αλαζθεπή ησλ ηζηνξηψλ ησλ ζεξαπεπφκελσλ 

έηζη ψζηε λα πεξηθιείνπλ ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
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κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ίδηνη σο πξσηαγσληζηέο 

ζηελ ηζηνξία ηνπο θαη πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηελ ζπλνίθεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Reissmen, 1993). 

Γηα λα εμαζθήζεη ν ζεξαπεπηήο απηφ πνπ ν Freud νλνκάδεη ην «απίζαλν 

επάγγεικα» είλαη ζεκαληηθφ λα απνδεηρζεί δηαζέζηκνο ψζηε ν ζεξαπεπφκελνο λα ηνπ 

εγθαηαζηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη εθείλνο λα ηνπ ηελ επηζηξέςεη πίζσ 

κεηαβνιηζκέλε γηα λα ηελ θάλεη μαλά δηθά ηνπ. Να θαηαιαβαίλεη, λα ζπλαηζζάλεηαη 

αιιά θαη λα πεξηκέλεη ηνλ ζεξαπεπφκελν ψζπνπ λα θαηαθηήζεη θάηη. Να ηνλ δέρεηαη 

φπσο είλαη αιιά θαη λα επελδχεη ζηελ εμέιημε ηνπ.  

Ο Bromberg (1998β) πεξηγξάθεη ηελ ςπρνζεξαπεία σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ζεξαπεπφκελνπο λα αιιάμνπλ ελψ παξακέλνπλ ίδηνη. Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Friedman (1988), πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν 

ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη λα δέρεηαη ηνλ ζεξαπεπφκελν κε ηνπο φξνπο ηνπ ελψ 

παξάιιεια αξλείηαη λα ζπκβηβαζηεί κε απηνχο. Πίζσ απφ απηή ηελ πνιχ ζχλζεηε 

απαίηεζε ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη ζεξαπεπφκελνί καο είλαη ηθαλνί 

γηα θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ λνκίδνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ρσξίο 

σζηφζν λα παξαγλσξίδνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο. πσο νη γνλείο γηα παξάδεηγκα, 

πνπ θηίδνπλ πάλσ ζηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο γηα νκηιία κε ην λα ηνπο ιέλε 

ιέμεηο ηηο νπνίεο ηα ίδηα δε κπνξνχλ αθφκα λα αξζξψζνπλ, έηζη θαη ν ζεξαπεπηήο 

ρξεηάδεηαη λα επνηθνδνκεί ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ λα αηζζαλζεί, λα 

ζπλδέζεη, λα αλαζηνραζηεί.  

Έλαο πξνβιεκαηηζκφο κνπ είλαη θαηά πφζν νη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο (φπσο 

θαηά θάπνην ηξφπν ηηο παξνπζίαζα θαη παξαπάλσ) κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ θαη λα 

ζπλππάξμνπλ. Η αιήζεηα είλαη φηη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ 

πεδίν αλνηρηφ ζηε ζχλζεζε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αληαιιαγή. Πξνζπαζψληαο 

σζηφζν, λα βξσ ηε δηθή κνπ ζέζε, δηαβάδνληαο, ζπλνκηιψληαο αιιά θαη αληιψληαο 

εκπεηξία απφ ηνπο ξφινπο κνπ (σο εθπαηδεπφκελε, σο ζεξαπεπφκελε θαη σο 

ζεξαπεχηξηα) θαηέιεμα φηη είλαη πξάγκαηη ρξήζηκν θαη πινχζην γηα έλαλ ζεξαπεπηή 

μεθηλψληαο απφ κηα βαζηθή ζεσξία πνπ ζα ληψζεη ζπγγεληθή πξνο ηνλ ίδην, λα 

αηζζαλζεί ειεχζεξνο λα εμεξεπλήζεη άιιεο νπηηθέο, ζεσξίεο, ηδέεο, φηαλ απηέο 

κπνξνχλ λα  ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη αληηθαηηθά ή 

ζπγρπηηθά. Ννκίδσ πσο έηζη κπνξεί λα βξεη θαη θάηη πνιχ απζεληηθά δηθφ ηνπ – κηα 
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εζσηεξηθή αιήζεηα – πνπ ίζσο λα απνηειέζεη θαη ηε βάζε γηα λα βνεζήζεη ηνλ 

ζεξαπεπφκελν λα βξεη ηε δηθή ηνπ.  

 

Κλινικό μέπορ 

Λίγερ πληποθοπίερ για ηον Δ. και ηην ιζηοπία ηος 

Ο Γ. είλαη έλαο ςειφο, εκθαλίζηκνο άληξαο πνπ φηαλ ήξζε ζην γξαθείν κνπ ήηαλ 40 

εηψλ. Έρεη κηα θηλεηηθή δπζθνιία ζηε βάδηζε, είλαη πξνθαλέο φκσο φηη δελ 

ρξεηάδεηαη θάπνην βνήζεκα γηα λα πεξπαηά, λα απηνεμππεξεηείηαη, λα αλεβαίλεη 

ζθάιεο ή λα νδεγεί. Τν αξρηθφ ηνπ αίηεκά κνπ θάλεθε αξθεηά αζαθέο. Ήηαλ γεληθά 

θαιά, απιά ηνλ απαζρνινχζαλ θάπνηα θιεηζηνθηβηθά άγρε, ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο 

άιινπο θαη γεληθά «επηζπκνχζε λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ». Κπξίσο φκσο 

θαηλφηαλ πσο αθνινπζνχζε ηε ζπκβνπιή ελφο νηθνγελεηαθνχ θίινπ– γηαηξνχ ζην 

επάγγεικα- ηνλ νπνίν εθηηκνχζε βαζηά θαη ν νπνίνο ηνλ είρε παξαπέκςεη ζε κέλα.   

Ο Γ. είλαη ην κηθξφηεξν παηδί κηαο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο. Αξξψζηεζε απφ 

πνιηνκπειίηηδα φηαλ ήηαλ 6 κελψλ θαη ρξεηάζηεθε λα εγρεηξηζηεί ηξεηο θνξέο θαζψο 

κεγάισλε. Φνξάεη κφλν εηδηθά νξζνπεδηθά παπνχηζηα πνπ βνεζνχλ λα κεηψλεηαη ε 

δηαθνξά χςνπο ησλ πνδηψλ ηνπ πξάγκα πνπ ηνλ ελνριεί πνιχ γηαηί ηα βξίζθεη πνιχ 

άθνκςα αιιά θαη δεισηηθά ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ. 

Ο Γ. πνπ έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη έρεη απνθηήζεη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ δηδαθηνξηθφ δίπισκα είλαη δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ζε κηα κεγάιε 

επηρείξεζε. Τα επηηεχγκαηα ηνπ απηά δελ έρεη θαηαθέξεη λα ηα εληάμεη νπζηαζηηθά 

ζηελ εηθφλα ηνπ θαη άιινηε  ζεσξεί πσο ηνπ έρνπλ ραξηζηεί θαη δελ ηνπ αλήθνπλ θαη 

άιινηε γαληδψλεηαη απφ απηά γηα λα αληέμεη ην πφζν αζήκαληνο ληψζεη.  

Δίλαη έλαο θαιφβνινο άλζξσπνο πνπ ζπάληα ζπκψλεη ή αληηπαξαηίζεηαη 

θπξίσο κε ηνπο πνιχ νηθείνπο ηνπ. Γελ είρε πνηέ αλαπηχμεη ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο 

επαθέο εθηφο νηθνγελείαο θαη ε εξσηηθή ηνπ δσή έρεη ππάξμεη θησρή. Πξνθαιεί 

σζηφζν εληχπσζε ή αληίθαζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή δσή 

ηνπ – ε πξψηε είλαη θαιά αλαπηπγκέλε, ε δεχηεξε ηδηαίηεξα ειιεηκκαηηθή. 
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Η ζσέζη με ηα ςπόλοιπα μέλη ηηρ οικογένειαρ και ο πόλορ ηος 

Ο Γ. ζπλδέεηαη κε ηε κεηέξα ηνπ κε έλαλ βαζηά εμαξηεηηθφ ηξφπν. Σρεδφλ 

πνηέ δελ θάλεη θάηη ρσξίο λα δεηήζεη ηε γλψκε ηεο θαη ζρεδφλ πνηέ δελ ληψζεη 

αξθεηά αζθαιήο καθξηά ηεο. Αιιά θαη εθείλε αλ γηα θάπνην ιφγν ν Γ. ιεηηνπξγήζεη 

πξνο κηα θαηεχζπλζε έζησ θη ζηνηρεηψδνπο απηνλφκεζεο πιεγψλεηαη βαζηά.  

Πξφθεηηαη γηα κηα γπλαίθα πνπ έρεη παξακειήζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζχκθσλα 

κε ηηο νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο ζηακάηεζε λα αγνξάδεη ξνχρα ή λα πεξηπνηείηαη ηνλ 

εαπηφ ηεο απφ ηφηε πνπ αξξψζηεζε ν Γ. Δθείλνο, πιθανώρ ζε μια πποζπάθεια να 

επανοπθώζει, πνιιέο θνξέο ηεο έρεη αγνξάζεη θνξέκαηα θαη κπινχδεο πνπ ζεσξεί 

θνκςέο αιιά εθείλε δελ ηα θνξά γηαηί ηα θαζεκεξηλά ηεο ξνχρα δελ έρνπλ αθφκα 

παιηψζεη αξθεηά, ή – θα έλεγα εγώ - ηο ηπαύμα ηηρ δεν έσει ακόμα θθαπεί. 

Ο παηέξαο παξνπζηάδεηαη εξγαηηθφο, παξαδνζηαθφο, απφηνκνο κε ηελ κεηέξα. 

Ο Γ. κηιά κε ζεβαζκφ γηα εθείλνλ φκσο θαίλεηαη πσο νη δχν ηνπο δελ έρνπλ 

κνηξαζηεί φζα ζα ήζειε (π.ρ. ηηο ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο). Η αλαπεξία ηνπ δελ ηνπ ην 

επέηξεπε φπσο ζπλέβαηλε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ πνπ ζπλφδεπε ηνλ παηέξα ζην ρσξάθη ηα 

θαινθαίξηα. Δθείλνο αληίζεηα πήγαηλε κε ηε κεηέξα γηα ηακαηηθά κπάληα. 

Τε ζρέζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ δελ ηελ έλησζε πνηέ ηζφηηκε. Πηζαλψο είρε θαη 

εθείλνο – ν αδεξθφο ηνπ - πνιχ κπεξδεκέλα ζπλαηζζήκαηα: ιχπεζε, νίθην, ζπκφ, 

ληξνπή, ελνρή, ίζσο θαη θζφλν γηα ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ ιάκβαλε ν Γ. αθφκα 

θαη αλ απηή πξνεξρφηαλ απφ ηελ αδπλακία ηνπ (Bergmann, 1971 McKeever, 1983) . 

ια απηά ηνλ έθαλαλ άιινηε λα παίξλεη έλα ξφιν δαζθάινπ θαη θαζνδεγεηή 

απέλαληη ζηνλ Γ. θαη άιινηε λα θξαηηέηαη ζε απφζηαζε απνθεχγνληαο ηελ επαθή 

καδί ηνπ. Ο Γ. αλαδεηψληαο πάληα έλα θαζξέθηηζκα ζηε καηηά ηνπ άιινπ αιιά θαη 

έρνληαο εμηδαληθεχζεη ηνλ κεγάιν ηνπ αδεξθφ, θξεκφηαλ θπξηνιεθηηθά απφ ηα ρείιε 

ηνπ, έηνηκνο λα πξνζαξκφζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε φ,ηη εθείλνο ελέθξηλε.  

Μέζα ζε φια απηά ν ξφινο ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα βαξχο θαζψο ζπληεξνχζε κηα 

ιεπηή αιιά θαη δσηηθή ηζνξξνπία γηα φινπο αλαιακβάλνληαο λα ηνπο πξνζηαηεχεη 

απφ φ,ηη ηνπο θαηλφηαλ δπζβάζηαθην. Έηζη απέθνπηε ηελ αλαπεξία απφ ηελ 

ζπλδηαιιαγή καδί ηνπο ελψ ζπξξηθλσλφηαλ ζε κηα εηθφλα “παηδηνχ” αθνχ απηφ 

θαηλφηαλ λα ην άληεραλ θαιχηεξα.  
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Υποθέζειρ και ζηόσοι ηηρ θεπαπείαρ  

Η νηθνγέλεηα ηνπ Γ. κνηάδεη κε έλα ζχζηεκα πνπ δελ θαηαθέξλεη λα 

δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη απψιεηεο αιιά θαη νη αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο ηνπ αιιά θαη ν ίδηνο δελ 

θαηάθεξαλ λα πελζήζνπλ ην ζσκαηηθφ ηνπ έιιεηκκα – πνπ έγηλε ην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο ηξαχκα - θαη πξνζπαζνχλ λα αλαθνπθηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο πιήζνο 

κεραληζκψλ άκπλαο (π.ρ. δηάςεπζε). Γηα παξάδεηγκα πξνηίκεζαλ λα ηνλ βιέπνπλ σο 

παηδί παξά σο αλάπεξν. Έηζη, αθελφο είραλ κηα πην αλεθηή δηθαηνινγία γηα ηηο 

καηαηψζεηο πνπ δνχζαλ, αθεηέξνπ ήηαλ ζαλ λα ζπλέρηδαλ λα δνπλ ζηελ πεξίνδν πξηλ 

ηελ αξξψζηηα. ηαλ εθείλνο ήηαλ βξέθνο θαη ε αλαπεξία δελ ήηαλ αθφκα εθεί… 

Δπηπιένλ, απηή ηνπο ε ζηάζε πηζαλψο πξνέθππηε απφ ηελ ελνρηθή αληηζηξνθή ησλ 

δπζθνξηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έλησζαλ γηα εθείλνλ θαη ηελ αλαπεξία ηνπ 

(ππεξπξνζηαηεπηηθή αγάπε ζηε ζέζε ηνπ ζπκνχ, ηεο απφξξηςεο θαη ηεο 

απνγνήηεπζεο). 

Τν θαζξέθηηζκα ηεο κεηέξαο ηνπ ήηαλ πάληα θάηη δχζκνξθν πνπ απνηχπσλε 

πεξηζζφηεξν ηελ δηθή ηεο απνγνήηεπζε (ε αλαπεξία ηνπ γηνχ ηεο ήηαλ έλα 

λαξθηζζηζηηθφ πιήγκα γηα ηελ ίδηα) θαη ιηγφηεξν θάηη πνπ αθνξνχζε ηνλ ίδην. Έηζη, 

αλ θαη θπζηθά παξνχζα, ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ εγθαηέιεηπε.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν παηέξαο εμαηηίαο ίζσο κηαο δηθήο ηνπ αδπλακίαο 

αλνρήο ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο κπιφθαξε ηελ ηαχηηζε ηνπ γηνχ ηνπ καδί ηνπ ζε ζρέζε 

κε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ηδεψδε πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν ησλ αλδξψλ.  

Ο Γ. πνπ θνπβαιά κηα πνιχ ηξαπκαηηζκέλε αιιά θαη δηρνηνκεκέλε εηθφλα 

εαπηνχ έλησζε πάληα ηνπο άιινπο ηζρπξφηεξνπο απφ εθείλνλ κε απνηέιεζκα είηε λα 

ηνπο εμηδαληθεχεη είηε λα ληψζεη ηξνκνθξαηεκέλνο απφ απηνχο. Σηελ πξψηε 

πεξίπησζε απνδεηνχζε ηελ έγθξηζή ηνπο ψζηε λα ληψζεη θαη ν ίδηνο ζεκαληηθφο ελψ 

ζηε δεχηεξε, ππνηαζζφηαλ κε έλαλ ππφγεην ζπκφ γηα λα απνθχγεη ηελ ήηηα θαη ηνλ 

αθαληζκφ.  

Η εξγαζία κε ηνλ Γ. έρεη ππάξμεη καθξφρξνλε θαη έρεη πεξάζεη απφ δηάθνξα 

ζηάδηα. Οη βαζηθνί ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη απφ ηελ αξρή απηήο ηεο πνξείαο ζρεηίδνληαλ 

κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ Γ. λα δηαθνξνπνηεζεί, ηελ ηθαλφηεηα λα απνδερηεί ηελ 

έιιεηςε θαη λα επηηχρεη ηελ ζχλζεζε, λα δηαπξαγκαηεπζεί ηε κεηάβαζε απφ ηε ζέζε 
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ηνπ παηδηνχ ζηε ζέζε ελφο ελήιηθνπ άλδξα θαη λα δήζεη κηα δσή ηεο νπνίαο λα κπνξεί 

λα έρεη ηνλ έιεγρν. 

 

Διάγνωζη  

Η πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη δηαγλσζηηθά έλα ζεξαπεπηήο απηφ πνπ δεη 

κε ηνλ ζεξαπεπφκελν γηα άιινπο ζεσξείηαη εκπφδην θαη γηα άιινπο δηεπθφιπλζε. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ε αλαγλψξηζε κνηίβσλ ζηε ζρέζε κε βάζε ηε ζεσξία ηεο 

πξνζθφιιεζεο είλαη πνιχ βνεζεηηθή θαζψο καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ππνζέζεηο γηα 

ηνπο πξσηαξρηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο εκπεηξίαο ελφο αλζξψπνπ. Έηζη 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηη ρξεηάδεηαη απφ εκάο, ζε ηη θαινχκαζηε λα αληαπνθξηζνχκε.   

Ψζηφζν, ε πνιππινθφηεηα ηνπ ςπρηζκνχ κπνξεί κεξηθέο θφξεο λα θάλεη 

δχζθνιε ηελ θαηάηαμε ζε κηα θαηεγνξία. Δπηπιένλ, ε θιηληθή εκπεηξία έρεη δείμεη φηη 

έλαο ζεξαπεπφκελνο κπνξεί λα εθθξάζεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ αλά πεξηφδνπο, ηηο κεηαβηβαζηηθέο θηλήζεηο 

ή ηηο θάζεηο ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Η πξνζσπηθή κνπ αίζζεζε είλαη πσο έρνληαο φια 

απηά ππφςε (πεξηνξηζκνχο θαη δπλαηφηεηεο) κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλαλ 

θπξίαξρν ηχπν ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ θαη κε βάζε απηφλ λα ζρεκαηίζνπκε ηηο 

ππνζέζεηο καο θαη λα πξνζαξκφζνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο.  

 

Τεσνικέρ αξιολόγηζηρ 

Αλ θαη δελ ρνξεγήζεθε επίζεκα ην εξγαιείν (απφ πηζηνπνηεκέλν 

ζπλεληεπθηή) ζηε κεηαμχ καο επηθνηλσλία εζηίαζα ηελ πξνζνρή κνπ ζηα θξηηήξηα 

πνπ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ AAI 
6
 καο βνεζνχλ λα εθηηκήζνπκε κηα 

αθήγεζε: πνζφηεηα (πφζν ιεπηνκεξείο ή πφζν ζχληνκεο είλαη νη απαληήζεηο), 

πνηφηεηα (πφζν ζπλεπείο ή πφζν αληηθαηηθέο είλαη), ζρεηηθφηεηα (πφζν θνληά ζην 

                                                        
6 Τν ΑΑΙ (Adult Attachment Interview) είλαη έλα εκηδνκεκέλν εξγαιείν ππφ κνξθή ζπλέληεπμεο ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηε  Mary Main θαη ζηφρν έρεη λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχζηεκα πξνζθφιιεζεο 

ηνπ ελήιηθα θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ αλαγλψξηζε ελφο αζθαινχο θαη ελφο αλαζθαινχο ηχπνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κε ηνλ δεχηεξν λα ππνδηαηξείηαη ζηνλ απνξξηπηηθφ (dismissing), ζηνλ 

απνξξνθεκέλν (preoccupied) θαη ζηνλ απνδηνξγαλσκέλν (unresolved) (Main, 1996).  
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ζέκα παξακέλνπλ) θαη κνξθή (πφζν ζπλνρηθφο ή πφζν ζπγρπηηθφο είλαη ν ηξφπνο 

φζσλ ιέγνληαη) (Main, 1996).  

Δπηπιένλ, έρνληαο ζην κπαιφ κνπ ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζπλνρήο ησλ Αλδξνπηζνπνχινπ θαη ζπλ (2004)
7
 κπνξνχζα λα δηαθξίλσ πνιιά 

αθεγεκαηηθά ξήγκαηα πνπ κε έθαλαλ λα εληνπίδσ αθφκα πην θαζαξά ηηο πεξηνρέο 

γχξσ απφ ηηο νπνίεο ν Γ. είρε ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο.  

Τέινο, πξνζπαζψληαο λα αμηνινγήζσ ηα δεδνκέλα πνπ κνπ έθεξε ν Γ. θαη 

επεξεαζκέλε απφ ηε δνπιεηά ηνπ Fonagy  πάλσ ζηελ αλαζηνραζηηθή ιεηηνπξγία
8
 πνπ 

επίζεο αμηνινγείηαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε, αλαδήηεζα ελδείμεηο σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ γηα αλαζηνραζκφ.  

Δλδεηθηηθά κφλν αλαθέξσ φηη: 

- Ο ιφγνο ηνπ θαηλφηαλ λα ράλεη ηε ζπλνρή ηνπ, λα έρεη δηαθνπέο θαη λα κέλεη 

ζε επηθαλεηαθέο, αλψδπλεο, ζχληνκεο εμεγήζεηο ελψ ρξεζηκνπνηνχζε έλα 

θησρφ ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην θάζε θνξά πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ αλαπεξία 

ηνπ, ζε θάπνηα απψιεηα ή ζε θάπνην απνρσξηζκφ.  

- Μίιαγε ρσξίο λα ζθέθηεηαη αλ απηφ πνπ έιεγε κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηφ 

απφ ηνλ αθξναηή ηνπ θαη έηζη νη θξάζεηο ηνπ αθνχγνληαλ απνζπαζκαηηθέο 

θαη αλνινθιήξσηεο. 

- Γαλεηδφηαλ ιέμεηο δηθέο κνπ πνπ φκσο αθφκα δελ ηηο είρε ζπληαηξηάμεη κε κηα 

δηθή ηνπ (ζπλαηζζεκαηηθή) θαηαλφεζε θαη ρξεζηκνπνηνχζε έλα «ζθεπηηθφ» 

πνπ φκσο έκνηαδε λα ην επηθνηλσλεί σο θιηζέ. 

- Η νπηηθή ηνπ θαηλφηαλ κνλν-επίπεδε θαη έκνηαδε ζε κεγάιν βαζκφ ζίγνπξνο 

γηα ην πψο αηζζάλνληαλ νη άιινη ή γηα ην πψο αηζζάλνκαη εγψ (π.ρ. «ε λχθε 

κνπ είλαη ζίγνπξα ζπκσκέλε καδί κνπ γηαηί έρνπκε δηαθνξεηηθή γλψκε»).  

                                                        
7 Έρεη θαλεί φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ γισζζηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο φηαλ αλαθέξνληαη ζε ηξαπκαηηθέο πεξηνρέο ηηο νπνίεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ επαξθψο. Τα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα ζέµαηα πνπ αθνξνχλ φρη µφλν ην παξειζφλ 

θαη ηηο παηδηθέο εκπεηξίεο αιιά θαη ην παξφλ θαη ηηο ελήιηθεο ζρέζεηο, δηαηππψλνληαη σο ηζηνξίεο µε 

ραµειφ βαζµφ ζπγθξφηεζεο (Androutsopoulou, Thanopoulou, Economou, Bafiti, 2004). 

 
7  Οη Fonagy, Target, Steele & Steele έρνπλ θαηαζθεπάζεη εξγαιείν πνπ αμηνινγεί ηελ αλαζηνραζηηθή 

ιεηηνπξγεία πάλσ ζην Adult Attachment Interview. Οη παξαηεξήζεηο κνπ βαζίζηεθαλ ζηηο αξρέο 

απηνχ ηνπ εξγαιείνπ (Fonagy et al, 1998).  
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Με βάζε ηέηνηνπ είδνπο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλα αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζα ζαλ νδεγφ ζεψξεζα φηη ν Γ. έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνθεπθηηθνχ ηχπνπ πξνζθφιιεζεο εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πνπ έρεη λα έξζεη ζε 

επαθή κε ην ηξαχκα θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα απνθχγεη ηελ 

επαθή κε ηα επψδπλα ζπλαηζζήκαηα.  

 

Θεπαπεςηικέρ παπεμβάζειρ 

Απφ ηνλ πξψην θαηξφ ηεο ζεξαπείαο θαη γηα κεγάιν δηάζηεκα ν Γ. εξρφηαλ 

ζηηο ζπλεδξίεο θνπβαιψληαο ηνλ «θαιφ ηνπ εαπηφ» ελψ κηινχζε απνζηαζηνπνηεκέλα 

γηα φ,ηη θνπβαινχζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Αλ θαη δήισλε ελζνπζηαζκέλνο 

απφ ηελ επαθή καο εγψ έλησζα φηη έλα θνκκάηη ηνπ δπζθνξεί πνπ βξίζθεηαη εθεί. Οη 

ζπρλέο καηηέο ζην ξνιφη εηδηθά φηαλ νδεγνχζα ηελ ζπδήηεζε ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο 

επηβεβαίσλαλ κέζα κνπ απηέο ηηο ζθέςεηο.  Μάιηζηα ζε κηα ζπλεδξία κνπ απνθάιπςε 

πσο φηαλ δηαβάδεη έλα βηβιίν, πξνζπεξλά ηηο ζειίδεο πνπ πεξηγξάθνπλ θάηη 

δπζάξεζην, γηαηί ηνπ δεκηνπξγνχλ έλα πιάθσκα (απηφ έγηλε κηα θξάζε θιεηδί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζακε θάζε θνξά πνπ δπζθνιεπφηαλ λα αγγίμεη κηα επαίζζεηε πεξηνρή).  

Δπίζεο απηφ πνπ παξαηεξνχζα ήηαλ πσο φζν πεξηζζφηεξν απμαλφηαλ ε 

εθηίκεζή ηνπ γηα κέλα ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζπαζνχζε λα εμαθαλίζεη νπνηαδήπνηε 

αδπλακία ηνπ έβγαηλε ζηελ επηθάλεηα θαη λα θαλεί επαξθήο, πγηήο, ολόκληπορ. 

Αζθαιψο βέβαηα θαηαιάβαηλα φηη ήηαλ θαη νη ζηηγκέο πνπ ςπρηθά βαζαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν αθνχ πάζρηδε λα εθηνπίζεη νηηδήπνηε ζα ακαχξσλε ηελ εηθφλα ηνπ ζηα 

κάηηα κνπ κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ηειηθά κπξνζηά κνπ πάληνηε μιζόρ.                     

Παξαηεξνχζα κε πξνζνρή φζα δηαδξακαηίδνληαλ κεηαμχ καο φιε απηή ηελ 

πεξίνδν θαζψο ν Γ. κε φρεκα ηε δηθή καο ζρέζε κνπ επέηξεπε λα κεηαθεξζψ ζηε 

δηθή ηνπ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία κνπ θαηλφηαλ γεκάηε δηρνηνκήζεηο, 

αθξαία ζεκεία, εμηδαληθεχζεηο ή απαμίσζε, απνδνρή ή απφξξηςε, αξξψζηα ή πγηή, 

κηζά ή νιφθιεξα, θαιά ή θαθά θνκκάηηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζπληεζνχλ θαη 

θξαηνχληαλ ζπζθνηηζκέλα.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο κνπ έγηλε ζηαδηαθά λα πξνζπαζήζσ λα θέξσ ζηελ 

επηθάλεηα θάπνηεο απφ απηέο ηηο απνθνκκέλεο πιεπξέο ηνπ Γ. Σε θάπνηεο ζπλεδξίεο 

εθείλεο ηεο  πεξηφδνπ ήηαλ ιηγνκίιεηνο θαη θαηλφηαλ θαηλφηαλ ζπλαηζζεκαηηθά 
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απνζπξκέλνο. Αληηκεηαβηβαζηηθά παξαηήξεζα φηη θη εγψ δπζθνιεπφκνπλ λα θάλσ 

επαθή καδί ηνπ. Αλαξσηήζεθα ηί ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη θάηη ηέηνην γηα κέλα θαη 

γηα εθείλνλ. Η αιήζεηα είλαη φηη φζνλ αθφξα ηνλ εαπηφ κνπ έρσ ηελ ηάζε λα  ζπεχδσ 

λα αλαθνπθίζσ ηα δπζθνξηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζεξαπεπφκελσλ πεξηζζφηεξν απφ 

ην λα ηα αθήζσ λα κείλνπλ ζε εθθξεκφηεηα πξάγκα πνπ έρσ ζην λνπ κνπ θαη 

πξνζπαζψ λα ειέγμσ. Σθέθηεθα πσο ίζσο ε αλάγθε κνπ λα ηνλ πξνθπιάμσ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ απηή ηε θνξά εθθξαδφηαλ κε ην λα ηνλ αθήλσ λα απνζχξεηαη ελψ 

θαηλφηαλ πσο ππήξρε θάηη πνπ ηνλ ελνρινχζε. Απνθάζηζα λα γίλσ 

απηναπνθαιππηηθή ιέγνληαο ηνπ πσο αηζζάλνκαη. 

Θ: Ννκίδσ πσο εδψ θαη θάπνηεο ζπλεδξίεο δπζθνιεχνκαη λα ληψζσ φηη             

ζπληνληδφκαζηε, ζαλ λα βξηζθφκαζηε ζε κηα απφζηαζε, ζαλ λα ππάξρεη θάηη πνπ 

καο εκπνδίδεη λα έξζνπκε ζε επαθή. Τν ληψζεηο θη εζχ? 

Γ: Δγψ είκαη κηα ραξά, απιά ληψζσ θνπξαζκέλνο…κε βαξαίλεη ε δνπιεηά θαη 

κεηά είλαη δχζθνιν λα ζπλερίζσ θαη εδψ  

Θ: …λα βαξαίλεηο? 

Γ: …… 

Θ: Ίζσο λα ππάξρεη θαη κεηαμχ καο θάηη πνπ ζε βαξαίλεη ? 

Γ: Τη ελλνείο? 

Θ: Σθέθηνκαη φηη ίζσο λα ππάξρεη θάηη πνπ λα ην ληψζεηο ζπλαηζζεκαηηθά βαξχ 

θαη απηφ λα ζε θάλεη λα απνζχξεζαη, λα πξνζπεξλάο ηηο ζειίδεο πνπ κηινχλ γηα 

ηα άζρεκα (θξάζε θιεηδί). Καη ίζσο θη εγψ γη‟ απηφ λα ληψζσ φηη ηηο ηειεπηαίεο 

θφξεο  δπζθνιεχνκαη λα ζε «βξσ». 

Γ: Δίλαη θαη ε θνχξαζε…απφ ηε δνπιεηά… 

Θ: Φαληάδνκαη πσο είλαη θνπξαζηηθή δνπιεηά ην λα θξαηάο ζπγθαιπκκέλα φζα     

ζε βαξαίλνπλ.  

Γ: Με θνπξάδεη απηφ πνπ θάλεηο  

Θ: Πνην; 

Γ: Τν λα  ζθάβεηο εθεί βαζηά  

Θ: Τν λα ζθάβσ ή ην λα ζάβεηο; 

Γ: (Γαθξχδεη) ... Γπζθνιεχνκαη λα έξρνκαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. 

Μεηά απφ εθείλε ηε κέξα κε ην αζαλζέξ. 

Γπφ εβδνκάδεο πξηλ, θαζψο έβγαηλε απφ ην γξαθείν κνπ, θάπνηνο έλνηθνο καο 

πιεξνθφξεζε φηη ην αζαλζέξ είρε ραιάζεη. Ο Γ. κε ραηξέηεζε γξήγνξα θαη θαηέβεθε 
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ηηο ζθάιεο. Σηε ζπλέδξηα πνπ παξνπζηάδσ κνπ απνθάιπςε φηη εθείλε ηελ εκέξα είρε 

ληψζεη πνιχ άζρεκα γηαηί ζα αλαγθαδφηαλ λα θαηέβεη κε ηα πφδηα θαη εγψ ζα έβιεπα 

ηελ αλαπεξία ηνπ. Απηφ ηνλ έθαλε λα ληψζεη κεγάιε ληξνπή ελψ ήηαλ ζίγνπξνο φηη θη 

εγψ ζα είρα ληψζεη νίθην γηα ην ηξαπκαηηζκέλν ηνπ ζψκα πνπ ηψξα πηα είρε εθηεζεί 

αλεπαλφξζσηα ζηα κάηηα κνπ. 

Γηα κέλα ζε απηφ ην ζεκείν, δελ είρε αμία λα θάλσ πεξαηηέξσ ζπλδέζεηο θαζψο 

ζεψξεζα πσο ην ζεκαληηθφ είρε επηηεπρζεί. Σηελ θνηλή καο εκπεηξία θάλακε ρψξν 

γηα έλα θνκκάηη πνπ ιεηηνπξγνχζε ππφγεηα, πνπ είρε απνθνπεί θαη ην ελψζακε. 

Πεξηνξίζηεθα λα ηνχ πσ πσο κε αλαθνπθίδεη ην γεγνλφο φηη κπνξέζακε λα 

κηιήζνπκε γηα πξάγκαηα πνπ βαξαίλνπλ θαη έηζη λα θαηαιάβνπκε ν θαζέλαο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ πψο ην βάξνο απηφ καο θάλεη λα αηζζαλφκαζηε θαη κεηαμχ καο. 

Σηελ επφκελε ζπλάληεζε κε κεγάιε κνπ έθπιεμε, ηνλ άθνπζα λα αλαζχξεη 

αλακλήζεηο απφ αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ. Θπκήζεθε ηε κεηέξα θαη ηε ζεία 

ηνπ λα ηνλ θνηηνχλ λα θαηαβαίλεη ηηο ζθάιεο ηεο εθθιεζίαο φηαλ ήηαλ κηθξφο θαη λα 

πξνζπαζνχλ λα κελ θνηηάμνπλ ην πφδη ηνπ θαη ηνλ θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε.  

Θπκήζεθε ηηο ζθάιεο ηνπ ζρνιεηνχ θαη ηα παηδηά πνπ ηηο θαηέβαηλαλ ηξέρνληαο, 

ζπκήζεθε θαη ηε ζθάια ηνπ ζπηηηνχ  ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ πνπ ηνλ βφιεπε 

θαιχηεξα λα ηελ θαηεβαίλεη κπνπζνπιψληαο. Δπρφηαλ λα κελ είλαη θάπνηνο εθεί γηαηί 

ηφηε ζα αλαγθαδφηαλ λα ηελ θαηέβεη πεξπαηψληαο θαη απηφ ηνλ δπζθφιεπε. Μνπ είπε 

πσο απηέο νη αλακλήζεηο ζίγνπξα ππήξραλ γηα λα κπνξεί λα κνπ ηηο ιέεη, ηνπ έθαλε 

φκσο εληχπσζε πψο “απηά ηα πξάγκαηα δελ ηα είρε ζθεθηεί πνηέ”. Η δηθή κνπ ζηάζε 

ήηαλ λα ηνλ αθνχζσ θαη λα ηνλ βνεζήζσ λα αθεγεζεί ηηο αλακλήζεηο ηνπ πην 

ζπγθξνηεκέλα, ξσηψληαο θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο, ελζαξξχλνληαο λα ζπλερίζεη αιιά 

θπξίσο αθήλνληαο ηνλ εαπηφ κνπ λα κε «ζπγθηλήζεη». Πξνζθέξνληαο ηνπ δειαδή 

έλα πεδίν πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά  θαη ζα ηνλ βνεζήζεη 

λα ηε ληψζεη.  

H ζπλχπαξμε ησλ πιεπξψλ ηνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε αληηδηαζηνιή απνηέιεζε 

εμαξρήο έλα ζεξαπεπηηθφ ζηφρν πνπ επηρεηξνχζα ζπζηεκαηηθά λα ππεξεηήζσ. Απηφ 

δελ ήηαλ πάληα έλα εχθνιν έξγν θαζψο ν απνζπαζκαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Γ. 

δνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αληηιακβαλφηαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχζε λα 

ηνπνζεηεζεί ζηνλ αθξναηή ηνπ θάλνληαο ηνλ ζπκκέηνρν ζε απηή ηε δηρνηνκεκέλε 

εκπεηξία.  Έηζη, θάπνηεο θνξέο είρα κπξνζηά κνπ έλα αδχλακν θαη αζζεληθφ αγφξη 
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θαη θάπνηεο άιιεο έλαλ άηξσην ππεξ-ήξσα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είρα λα θάλσ 

κε έλα πξψηκν παηδηθφ ηνπ θνκκάηη πνπ κε πξνζθαινχζε άιινηε λα ηνλ αλαιάβσ 

κέζα ζηελ αλεκπνξηά ηνπ θαη άιινηε λα ηνλ ζαπκάζσ γηα ηελ επάξθεηά ηνπ.  ζεο 

θφξεο ελέδσζα δελ ήηαλ ηειηθά αλαθνπθηζηηθφ γηα εθείλνλ γηαηί έηζη ζπληεξνχζα 

κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε απηφ πνπ είρε δήζεη ζε φιε ηνπ ηε δσή θαη ζπληζηνχζε 

ην εζσηεξηθφ ηνπ δξάκα.  

Αληίζεηα, αθφκα θαη αλ ήηαλ επψδπλν θαηλφηαλ λα απνξξνθά θάζε 

παξέκβαζε πνπ εμηζνξξνπνχζε ηα ζπλαηζζήκαηα, ξχζκηδε ηηο απνζηάζεηο θαη 

παξελέβαηλε ζηελ δηπνιηθή ηνπ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα.  Η δηαδηθαζία απηή 

σζηφζν, απαηηνχζε ζηαζεξφηεηα θαη αξγφ ξπζκφ θαζψο εξρφηαλ λα αλαηξέςεη κηα 

βαζηά εγγξαθή θαη κπνξνχζε λα επηζχξεη ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη 

απνζηαζεξνπνίεζεο.  

Θα παξαζέζσ κηα εηθφλα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.  

Γ: Γε κπνξψ λα είκαη νχηε θνπηζφο νχηε πγηήο 

Θ: Ίζσο φκσο απηφ λα είζαη  

Γ: Τη απφ ηα δχν;  

Θ: Καη ηα δχν 

Γ: Μα ή ην έλα ζα είκαη ή ην άιιν 

Θ: Θα πξέπεη λα ζε δπζθνιεχεη πνιχ λα πξέπεη λα είζαη ή κφλν θνπηζφο ή απφιπηα 

πγηήο. 

Γ: Τψξα παίδνπκε κε ηηο ιέμεηο 

Θ: Μπνξεί παίδνληαο κε ηηο ιέμεηο λα βξνχκε παξαιιαγέο πνπ ζα καο ηαηξηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν. 

Γ: Ψξαία, αο παίμνπκε ηελ θνινθπζηά. Αλ δελ είκαη θνπηζφο ηη είκαη; 

Θ: Τη «άιιν» είζαη; 

Κάηη πνπ έιεηπε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Γ θαη αηζζάλζεθα φηη ρξεηαδφηαλ λα 

απνθαηαζηαζεί ήηαλ έλα πγηέο θαζξέθηηζκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Η καηηά ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαίλεηαη πσο θνπβαινχζε απνγνήηεπζε, ζιίςε θαη απνηξνπηαζκφ. Η αδπλακία 

ηεο λα πελζήζεη ε ίδηα ηελ απψιεηα ηελ είρε εκπνδίζεη λα εμειίμεη κέζα ηεο θαη ηελ 

εηθφλα ηνπ γηνχ ηεο κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεη λα ζνθάξεηαη απφ ην ζψκα ηνπ ζαλ 

θάζε θνξά λα ην έβιεπε γηα πξψηε θνξά.  
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Ο Γ. κνπ έιεγε ζπρλά φηη έλησζε μεγπκλσκέλνο φηαλ νη άιινη ηνλ θνηηνχζαλ 

ζηα πφδηα ελψ κηα (απφ ηηο ζπάληεο θνξέο) πνπ πήγε ζηε ζάιαζζα, ηνλ πιεζίαζε έλα 

θνξηηζάθη θαη εθείλνο αλαζθνπκπψζεθε θνβνχκελνο φηη ε κεηέξα ηνπ ζα ηξέμεη λα 

ην γιπηψζεη. “Να κελ πιεζηάζεη ην θξηθηφ” είπε ραξαθηεξηζηηθά.   

Σε κηα ζπλεδξία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ (θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο 

ζπλάληεζεο) ν Γ. ζήθσζε μαθληθά ην κπαηδάθη ηνπ θαη κνπ έδεημε ηε γάκπα ηνπ. 

«Δίλαη ιεπηή θαη πην θνληή απφ ηελ άιιε» κνπ είπε.  Καηέβαζε ην κπαηδάθη  ηνπ θαη 

ζρεδφλ κνλνινγψληαο ηνλ άθνπζα λα ιέεη! «Τψξα αλαθνπθίζηεθα». Σηελ επφκελε 

ζπλέδξηα θάζε άιιν παξά αλαθνπθηζκέλνο θαηλφηαλ. Φαληαδφηαλ φηη κπνξεί λα 

ζεψξεζα άπξεπε ηελ θίλεζε ηνπ. Σθέθηεθε πσο ην ζνθ ζα ήηαλ κεγάιν γηα κέλα ελψ 

θνβφηαλ φηη κπνξεί λα κελ ήζεια λα επηθνηλσλήζσ μαλά καδί ηνπ.  

Θ: Μνπ ζπκίδεη εθείλε ηελ ηζηνξία ζηε ζάιαζζα πνπ έλησζεο φηη ήζνπλ θξηθηφ θαη 

εθείλε ηε κεηέξα πνπ ζα ήζειε λα κελ έρεη ε θφξε ηεο θακία επηθνηλσλία καδί ζνπ. 

Γ: Ναη θνβφκνπλ λα ηελ θνηηάμσ, κήπσο ζπλαληεζνχλ ηα κάηηα καο… 

Θ: Καη ηη ζα έβιεπεο ζηα κάηηα ηεο; 

Γ: Τν κίαζκα, ηνλ θνπαζηκφδν 

Θ: Απηφ θαληάζηεθεο φηη είδα θη εγψ; 

Γ: Ναη, ζαλ λα ζε πξφζβαια έλησζα 

Θ: Σαλ λα πξφζβαιιεο ηα κάηηα κνπ 

Γ: Ναη, μέξεηο έλησζα απαίζηα, αιιά δε κπνξνχζα λα κελ ην θάλσ. Γε μέξσ, ζαλ λα 

έπξεπε λα ην θάλσ.  

Θ: Κάηη κέζα ζνπ ζε αλάγθαζε; 

Γ: ρη ήζεια..εδψ θαη πνιχ θαηξφ 

Θ: Μπνξεί λα ππήξμε θαη κηα πιεπξά ζνπ πνπ λα πίζηεπε φηη δελ ζα είλαη ηφζν 

πξνζβιεηηθφ απηφ ην ζέακα γηα κέλα, γη‟ απηφ θαη ήζειεο λα ην θάλεηο 

Γ: Γελ μέξσ ηξειάζεθα απφ ηελ αγσλία 

Θ: Μφλν αγσλία έλησζεο; 

Γ: Φφβν θαη ληξνπή 

Θ: Τη ζε έθαλε λα ληψζεηο ληξνπή; 

Γ: Πνπ ην θνίηαδεο εζχ 

Θ: Τν βιέκκα κνπ 

Γ: Ναη ην βιέκκα ζνπ 

Θ: Πψο ζε θνίηαμα; 
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Γ: Γελ μέξσ, δελ ηφικεζα λα θνηηάμσ. Φηάλεη πνπ ην έβιεπεο.  

Θ: Σθέθηνκαη πσο γηα λα ληψζεη θάπνηνο ληξνπή φηαλ εθηίζεηαη ζε έλα βιέκκα, ζα 

πξέπεη απηφ ην βιέκκα λα είλαη αξθεηά απνξξηπηηθφ  

Γ: Έηζη ληψζσ 

Θ: Αλαξσηηέκαη πφηε άιινηε έρεηο ληψζεη έηζη 

Γ: Γελ μέξσ, πάληα φηαλ κε θνηηάλε 

Θ: Καηαιαβαίλσ φηη είλαη θάηη πνπ μεθηλά απφ πνιχ παιηά. Ίζσο απηφ λα έλησζεο 

πσο ήηαλ θαη ην βιέκκα ηεο κεηέξαο ζνπ.  

Γ: Γειαδή ε κεηέξα κνπ έλησζε έηζη γηα κέλα; 

Θ: Γελ μέξσ πσο έλησζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεηέξα ζνπ φκσο απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ κνπ ιεο φηη αηζζάλεζαη, απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαληάδεζαη φηη αηζζάλνκαη εγψ, θαη 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαιαβαίλσ φηη θνηηάο εζχ ηνλ εαπηφ ζνπ ππνζέησ φηη θάπνηα 

ηέηνηα εκπεηξία ζα είρεο… εκπεηξία κε αλζξψπνπο πνπ έλησζεο φηη ζε θνίηαμαλ έηζη. 

Γ: Δγψ ζίγνπξα θνηηάσ έηζη ηνλ εαπηφ κνπ. Δζχ πσο κε θνίηαμεο; 

Θ: Η αιήζεηα είλαη πσο  μαθληάζηεθα. ρη κε ηε ζέα ηνπ πνδηνχ ζνπ αιιά κε ηε 

θίλεζε. Έρσ θαηαιάβεη φηη ληψζεηο πην βνιηθά φηαλ θαιχπηεηο θαη φρη φηαλ 

απνθαιχπηεηο ην πφδη ζνπ. Ήηαλ θάηη πνπ δελ πεξίκελα φηη ζα ήζειεο λα θάλεηο. 

Δπίζεο ζθέθηεθα φηη ε γάκπα ζνπ είλαη πξάγκαηη πην ιεπηή αιιά δελ είλαη - ζηα 

κάηηα κνπ ηνπιάρηζηνλ – ηφζν απνθξνπζηηθή φζν ηελ πεξηγξάθεηο -  φζν είλαη ζηα 

δηθά ζνπ κάηηα. 

Γ: Γε κπνξνχζα λα ην θξχβσ άιιν. Κάπνηα ζηηγκή ζα ην έβιεπεο. 

Θ: Απφ ηελ αξρή ην έρσ δεη και απηφ… 

Η εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ Γ., πνπ θάπνηε ππήξμε ε εηθφλα ηνπ άιινπ γη‟ απηφλ 

δεκηνπξγήζεθε ζηγά ζηγά, πξηλ αθφκα θαη απφ ηηο ιέμεηο. Ίζσο γη‟ απηφ είρε αλάγθε 

λα θέξεη ζηα κάηηα κνπ εηθφλεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ, απηνχ ηνπ πξψηνπ ζσκαηηθνχ 

εαπηνχ πνπ είρε φκσο θαηαθιχζεη φιε ηνπ ηελ ηαπηφηεηα. Έλα αλεπεμέξγαζην 

πξσηνγελέο πιηθφ γηα λα ην θάλνπκε ιέμεηο, λα ην απνθσδηθνπνηήζνπκε ζε κηα 

κνξθή πνπ λα είλαη πιένλ επεμεξγάζηκε.  

Δπηπιένλ, φζν παξάμελν θαη αλ θαίλεηαη ν Γ. είρε ηελ δηαζηξεβισκέλε 

εληχπσζε πσο αλ έθξπβε ηελ αλαπεξία ηνπ νη άιινη δελ ηελ έβιεπαλ. Σε εθείλε 

ινηπφλ ηε ζπλάληεζε πνπ κνπ έδεημε ην πφδη ηνπ, ήηαλ ζαλ λα απνθάζηδε γηα πξψηε 

θνξά λα ην εθζέζεη. Τψξα πηα ζηα κάηηα κνπ ήηαλ θνπηζφο. Γηα λα είκαη πην αθξηβήο 
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ήηαλ ΜΟΝΟ θνπηζφο. Απφ εδψ θαη πέξα φκσο ζα μεθηλνχζε ε δηαδξνκή πνπ ζα καο 

βνεζνχζε λα αλαθαιχςνπκε θαη ηί ΑΛΛΟ ήηαλ.  

Η πξνζπάζεηα κνπ ζην απφζπαζκα πνπ παξέζεζα ήηαλ: 

- Να ζπλζέζσ ηηο ζθφξπηεο εηθφλεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ σο θαηαξρήλ  

ζπλδεφκελεο (ε καηηά ηεο γπλαίθαο ζηε ζάιαζζα, ε καηηά ε δηθή κνπ, ε καηηά 

ηεο κεηέξαο ηνπ, ε καηηά πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ).  

- Να δεκηνπξγήζσ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα (ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, ε καηηά ηνπο) κε ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα (ν 

ηξφπνο πνπ εξκελεχεη ν ίδηνο).   

- Να ηνλ εθζέζσ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα πξνζιακβάλνπλ ηελ 

εκπεηξία. Ο δηθφο ηνπ ηξφπνο εξκελείαο δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο εξκελείαο 

(ε γάκπα ζνπ ζηα κάηηα κνπ δελ είλαη ηφζν απνθξνπζηηθή φζν ζηα δηθά ζνπ) 

- Να εληζρχζσ ηελ αίζζεζε πξφζεζεο θαη πξνζσπηθνχ ειέγρνπ απέλαληη ζηελ 

αίζζεζε φηη βξίζθεηαη ζην έιενο ηνπ άιινπ, ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηεο δσήο (δελ 

ήζνπλ αλαγθαζκέλνο λα ην δείμεηο, ήζειεο γηαηί κπνξεί λα έλησζεο θάπνηα 

εκπηζηνζχλε) 

- Να ηνλ βνεζήζσ λα απαξηηψζεη κηα εηθφλα εαπηνχ επηζηξέθνληαο ηνπ ηε δηθή 

κνπ εηθφλα γη απηφλ πνπ ηνλ ζπκπεξηιακβάλεη πην νιφθιεξν (ην έρσ δεη και 

απηφ). 

- Να θξαηήζσ κηα φρη ηφζν ελεξγνπνηεκέλε ζηάζε (φπσο ε κεηέξα ηνπ πνπ 

έζπεπδε λα ηνλ αλαιάβεη σο παηδί γηα λα αλαθνπθίζεη ην δηθφ ηεο ζνθ)  

Πνιιέο θφξεο ζηε καθξφρξνλε ζεξαπεπηηθή πνξεία ηνπ Γ. ρξεηάζηεθε λα γίλσ 

γηα εθείλνλ κηα κεηέξα πνπ ηνπ εμεγεί πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ψζηε λα κελ ηνπ 

θαίλνληαη παξάινγα ή ηξνκαθηηθά. Δπίζεο κηα κεηέξα πνπ δελ ηνλ ρξεηάδεηαη σο 

ειεγρφκελε πξνέθηαζε ηεο, πνπ δελ θνβάηαη κήπσο ηελ εθζέζεη ζε επψδπλα 

ζπλαηζζήκαηα (ηελ παξαδνρή ηεο αλαπεξίαο) θαη πνπ επραξηζηηέηαη ην μερψξηζκά 

ηνπ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη.  

Άιινηε πάιη ρξεηάζηεθε λα ιεηηνπξγήζσ σο έλαο παηξηθφο («ηξίηνο») ρψξνο πνπ 

ζα ηνπ έδηλε δηέμνδν θαη ζα ηνλ δηαρψξηδε απφ φ,ηη θηλδχλεπε λα ηνλ απνξξνθήζεη 

ζπγρσλεπηηθά. Δπηπιένλ, απφ ηελ ίδηα ζέζε έλησζα πσο θαινχκαη λα ηνπ εμεγήζσ 

πξάγκαηα γηα ηνλ θφζκν, λα εκπηζηεπηψ ηε δχλακή ηνπ θαη λα ηνλ εθζέζσ ζηα 

δχζθνια ρσξίο λα ηνλ θνβάκαη (ίζσο κέζα απφ πην «ζθιεξέο» παξεκβάζεηο).  
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Υπήξραλ θνξέο πνπ ρξεηαδφηαλ λα είκαη αθεγεηήο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ 

ηζηνξίαο, ηε ζεξαπεπηηθήο ηνπ πνξείαο ή έλαο κάξηπξαο ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο 

άιινπο. Ήιπηδα απηή ηε ιεηηνπξγία κνπ λα ηελ εζσηεξηθεχζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο εζσηεξηθφο ρψξνο ηθαλφο γηα παξαηήξεζε.  Έηζη, ζα κπνξνχζε ίζσο λα 

αληηιεθζεί πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ πνπ ηνλ θξαηνχζε εγθισβηζκέλν ζε βαξείο ξφινπο.  

Ο Γ. δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα απνθηήζεη κηα καθξνζθνπηθή ζεψξεζε ηεο ζέζεο 

ηνπ ζηε νηθνγέλεηα θαη ηνπ ξφινπ εθείλνπ πνπ ζπζζσξεχεη ηελ δπζιεηηνπξγία αιιά 

θαη πνπ ζπληεξεί ηνλ πφλν θξπθφ. Η απνρψξεζε σζηφζν απφ ηνλ βαξχ ηνπ ξφιν 

πξνυπφζεηε κηα βαζηά δηαθνξνπνίεζε πξάγκα πνπ δελ ήηαλ εχθνιν θαζψο κέζα απφ 

ηελ εκπεηξία ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπ ζρέζεσλ δελ ήηαλ εχθνιν λα ληψζεη μερσξηζηφο, 

έηεξνο.  

Η πξνζπάζεηα κνπ λα ζπγθξνηήζεη ν Γ. κηα αθήγεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ρηηδφηαλ 

εηθφλα – εηθφλα,  ιέμε- ιέμε θαη επειπηζηνχζα ε ηζηνξία πνπ πξνζπαζνχκε λα 

θηηάμνπκε λα γίλεη ηειηθά γηα εθείλνλ κηα απηνβηνγξαθία κε λφεκα. Σηφρνο κνπ ήηαλ 

ηφζν λα εληνπίζσ ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαλ κε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο φζν θαη λα ηνλ βνεζήζσ λα αλαβαζκίζεη ηελ αθήγεζή ηνπ 

απνθαιχπηνληαο πεξηζζφηεξα επίπεδά ηεο θαη θάλνληάο ηελ πεξηζζφηεξν ζχλζεηε. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα επαλαιακβαλφκελν ζέκα ηεο αθήγεζεο ηνπ ήηαλ ε αλάγθε ηνπ 

λα κείλεη παηδί. Θα παξνπζηάζσ ηνλ ηξφπν πνπ ζηαδηαθά πξνζπαζήζακε λα 

εμειίμνπκε απηφ ην ζέκα ψζηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο αιιά θαη 

κεγαιχηεξν λφεκα γηα ηνλ ίδην.  

Σηηο ζπλεδξίεο ν Γ. εξρφηαλ ιέγνληαο ζπλερψο πφζν δπζθνιεκέλνο είλαη ρσξίο 

φκσο λα αλαιακβάλεη λα θάλεη θάηη γη‟ απηφ. Τν ίδην θαη ζηε ζεξαπεία. Πεξίκελε απφ 

κέλα λα ζθεθηψ, λα ππνζέζσ, λα εξκελεχζσ, λα ζπλδέζσ. Απηφ κε έθαλε λα ληψζσ 

εμνπζελσκέλε αιιά θαη θάπσο καηαησκέλε απφ ηελ αίζζεζε ζηαζηκφηεηαο. 

Καηάιαβα πσο κάιινλ, είρα ελδψζεη ζηελ ππφγεηα πξφζθιεζε πνπ κνπ είρε θάλεη 

θαη είρα κπεη ζηε ζέζε ησλ γνληψλ ηνπ πνπ ηνλ αληηκεηψπηδαλ σο αλίθαλν παηδί. 

Απνθάζηζα λα βγσ απφ ην ξφιν ηνπ ζσηήξα θαη λα εκπηζηεπζψ πεξηζζφηεξν απηφ 

γηα ην νπνίν έλησζα φηη ήηαλ ηθαλφο. 

Θ: Ννκίδσ πσο θη εδψ καδί κνπ ιεηηνπξγείο ζαλ λα είζαη παηδί. 

Γ: Τη πξέπεη λα θάλσ; 
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Θ: Ννκίδσ πσο ην μέξεηο 

Γ: ρη 

Θ: Δγψ λνκίδσ φηη έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα απαληάο θαη φ ίδηνο ζε απηά πνπ ξσηάο.  

 

Άιιεο θνξέο πάιη κπνξεί λα θξαηνχζα κηα πην ζησπειή ζηάζε αθήλνληάο ηνλ 

λα πάξεη εθείλνο κεγαιχηεξε επζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Μηα ηέηνηα ζηάζε απφ κέλα ηνπ 

πξνθαινχζε δπζθνξία. Θεψξεζα φκσο πσο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο λα δνθηκάζεη ζηελ 

πξάμε λα εθζέζεη ην πην ελήιηθν θνκκάηη ηνπ, θαζψο νη απφπεηξεο κνπ γηα κεγάιν 

δηάζηεκα λα εξκελεχσ εγψ απηφ πνπ ζπλέβαηλε αθνχγνληαλ (θαη ζηα απηηά κνπ 

αθφκα ) δηαλνεηηθέο θαη έπεθηαλ ζην θελφ.   

Γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη θάζε θνξά πνπ ν Γ. ηφικαγε ηειηθά λα ην θάλεη 

έλησζε κεγάιε αγσλία. Ψζηφζν, απηέο νη απφπεηξεο απνηέιεζαλ κηα αθνξκή γηα λα 

αξρίζεη λα θαηαιαβαίλεη πσο ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ζηε ζπληήξεζε απηήο ηεο 

αδχλακεο παηδηθήο ζέζεο πνπ κπνξεί λα είρε θάπνηα δεπηεξνγελή νθέιε θαη σο εθ 

ηνχηνπ λα κελ ήζειε λα ηελ απνρσξηζηεί. Μπνξεί λα ήηαλ βαζαληζηηθφ απηφ πνπ 

δνχζε ζε έλα επίπεδν, ηνλ θξάηαγε φκσο πξνζηαηεπκέλν ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο 

ηνπ (θαη ηεο δηθήο κνπ) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δήζεη ηελ αγσλία ηεο ελειηθίσζεο. 

Καηάιαβε πσο ίζσο απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ δελ δηάβαδε έλα βηβιίν απηνβνήζεηαο γηα 

ηε θνβία ζην αεξνπιάλν πνπ είρε αγνξάζεη. Αξθεηά ζπγθηλεκέλνο κνπ είπε πσο 

θνβφηαλ λα πεηάμεη, θνβφηαλ φκσο πεξηζζφηεξν λα ην μεπεξάζεη. Με ηελ ίδηα έλλνηα 

πνπ αλππνκνλνχζε λα δεη θάπνηα αιιαγή απφ ηελ ζεξαπεία αιιά ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ηξνκαθηηθφ λα αιιάμεη.  

Τν λα κπνξέζεη ν Γ. λα θάλεη ηέηνηνπ είδνπο ζπλδέζεηο ηνπ έδηλε κηα αίζζεζε 

ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πνπ εξρφηαλ λα αλαηξέζεη 

ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζσκαηηθή αλαπεξία ήηαλ κηα θαζνιηθή αλαπεξία. Τν λα κπνξεί 

λα αηζζάλεηαη πγηή κηα ιεηηνπξγία ηνπ (ηελ ζθέςε ηνπ) θαη λα ηελ ελεξγνπνηεί γηα λα 

ζηνραζηεί σο πξνο ηελ αλαπεξία ηνπ ήηαλ κηα επαλνξζσηηθή εκπεηξία κεγάιεο αμίαο 

γηα εθείλνλ.  

Οη ζπλδέζεηο απηέο βνεζνχζαλ σζηφζν, ν Γ. βξηζθφηαλ αθφκα ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ άιινπ σο κηθξφ αγφξη. Σηφρνο καο ζπλέρηδε λα είλαη ην λα δνχκε ηη 

ζήκαηλε ε εκκνλή ηνπ λα κέλεη ηφζν παηδφκνξθνο. Έηζη θάλεθε φηη απφ ηε κηα κεξηά 

κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηάθεξλε λα κέλεη ζπλδεδεκέλνο θαη λα απνθεχγεη ηνλ θίλδπλν 
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ηεο εγθαηάιεηςεο (θάηη πνπ είρε δήζεη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηε κεηέξα ηνπ) θαη απφ 

ηελ άιιε δελ αληηκεηψπηδε ην θφβν ηεο αληηπαξάζεζεο (κηα ςπρηθή ζχγθξνπζε πνπ 

δελ είρε επηιχζεη κε ηνλ παηέξα ηνπ). 

Δπηπιένλ φκσο θαηλφηαλ φηη πάζρηδε λα θξαηήζεη απνκνλσκέλα ηα επηζεηηθά 

ηνπ ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία θαη ν ίδηνο θνβφηαλ πνιχ. Έρνληαο ηελ εκπεηξία κηαο 

κεηέξαο πνπ δελ κπνξνχζε λα αληέμεη θαζφινπ ηα αξλεηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα θαη 

ελφο παηέξα πνπ αζπλείδεηα δελ ηνλ ζεψξεζε πνηέ έλαλ ελ δπλάκεη άληξα αιιά ηνλ 

παξαρψξεζε ζηε κεηέξα σο θνξίηζη, είρε κεγάιε δπζθνιία λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

ζπκφ ηνπ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ, ηε δήιεηα ηνπ, ηελ νξγή ηνπ. Αληίζεηα, 

ζεσξνχζε πσο αλ ηφικαγε λα παξαδερηεί θάηη ηέηνην ζα ηηκσξνχληαλ γη‟ απηφ. 

Φξεηαδφηαλ λα δνθηκάζεη κε πνιινχο ηξφπνπο θαη γηα πνιχ θαηξφ καδί κνπ απηή ηελ 

ηξνκαθηηθή ζπλζήθε. Άηζαια θαη δηζηαθηηθά ρξεζηκνπνηνχζε αξρηθά έλα επηζεηηθφ 

ιεμηιφγην φηαλ αλαθεξφηαλ ζε ζπλαδέιθνπο. Αξγφηεξα κπφξεζε λα κηιήζεη πην 

ειεπζέξα γηα ηε δπζθνξία πνπ ηνπ πξνθαινχζαλ θάπνηα ζρφιηα ησλ γνληψλ ηνπ ή ηε 

δήιεηα πνπ κπνξεί λα έλησζε γηα ηνλ αδεξθφ ηνπ. Τέινο, κπφξεζε λα ζπκψζεη θαη 

καδί κνπ γηα ηελ αιιαγή θάπνησλ ζπλαληήζεσλ ζε κηα πεξίνδν πνπ αηζζαλφηαλ πνιχ 

επάισηνο. 

Δμεξεπλψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν απηφ ην παηδηθφ θνκκάηη, άξρηζε λα αλαδχεηαη 

θαη έλαο άιινο θφβνο πνπ έθαλε ηελ αθήγεζε πην πεξηπινθή. Γελ ήηαλ κφλν φηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θαζεζχραδε ηα άγρε απνρσξηζκνχ ή θξάηαγε κε έλα δπζιεηηνπξγηθφ 

ηξφπν ζε έιεγρν ηηο επηζεηηθέο ηνπ πιεπξέο. Η αίζζεζε ηνπ φηη είλαη παηδί θαίλεηαη 

λα ήηαλ απνηέιεζκα θαη ηεο αγσλίαο ηνπ φηη αλ δε ήηαλ παηδί ζα ήηαλ αλάπεξνο. Καη 

απηφ ήηαλ δπζβάζηαρην. 

 

Παξαζέησ κηα βηληέηα: 

Γ: Σθέθηνκαη θακηά θνξά ηνλ εαπηφ κνπ θαη ιππάκαη ξε γακψην! Θα κπνξνχζε λα 

είλαη άιιε ε ηχρε κνπ. Μεηά ζθέθηνκαη φηη θαη νη αηπρίεο κέζα ζηε δσή είλαη...αιιά 

γηαηί εγψ; Παιηά ήηαλ δχζθνιν λα θαηαιάβσ θαλ φηη απηφ είλαη πξφβιεκα αιιά 

ηψξα ηη κπνξψ πξαγκαηηθά λα αιιάμσ; Ίζσο θαη λα κπνξψ... 

Δίλαη θφξεο πνπ απηφ πνπ κνπ έρεηο πεη – ηνπ ζπκίδσ ηε ιέμε -  λαη, ε 

«ειιεηκκαηηθφηεηα» θαηαιαβαίλσ φηη είλαη αιήζεηα, φηη είλαη εθεί θαη φηη θάηη ιείπεη 
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αιιά θαη φηη θάηη ππάξρεη θαη ηφηε κε πηάλεη κηα ζηελνρψξηα... αιιά κεηά δε μέξσ, 

ζπκψλσ θαη κε πηάλεη κηα αλππνκνλεζία θαη θεχγεη ε ζηελνρψξηα. Μεηά δε κπνξψ λα 

ζθεθηψ ηίπνηα .  

Γ: ........ (ζησπή) 

Θ: Τη ζθέθηεζαη ηψξα? 

Γ: Τίπνηα. Τψξα ζφισζα πάιη. Τψξα ληψζσ πάιη ζαλ ην κηθξφ παηδί... 

Θ: Γηα ιίγν ήζνπλ κεγάινο εδψ καδί κνπ αιιά έπξεπε λα ζπξξηθλσζείο πάιη.  

Γ: Πνηέ ήκνπλ κεγάινο; 

Θ: ηαλ κνπ έιεγεο πφζν ζε ζηελαρσξεί ην λα ζπλεηδεηνπνηείο φηη έρεηο ράζεη θάηη, ή 

φηη αθφκα θαη φηαλ ληψζεηο πσο θάηη ιείπεη, ληψζεηο πσο θαη θάηη είλαη εθεί. 

Καηάιαβα πσο κνπ κίιαγεο γηα θάηη πνπ ζε έρεη πνλέζεη πνιχ, γηα ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 

επηδξάζεη πάλσ ζνπ αιιά θαη γηα ην ηί κπνξείο λα αιιάμεηο κέζα ζνπ, πψο λα 

εμειηρζείο.  Αιιά ηφηε ζηακάηεζεο πάιη λα ζθέθηεζαη θαη έλησζεο ζαλ ην κηθξφ 

παηδί... Φαίλεηαη ζαλ λα κελ έρεηο πνιιέο ελαιιαθηηθέο... 

Γ: Αλ δελ είκαη παηδί... 

Θ: Τη κπνξείο λα είζαη; 

Γ: Θπκάκαη φηαλ ήκνπλ κηθξφο ηνλ αδεξθφ κνπ κε άιια παηδηά λα παίδνπλ θη εγψ λα 

θνηηάσ απφ ην παξάζπξν... 

Θ: Δζχ δελ έπαηδεο καδί ηνπο; 

Γ: Ήκνπλ κηθξφο 

Θ: Τη παηρλίδη έπαηδαλ; 

Γ: Κπλεγεηφ θαη ηα κήια 

Θ: Θα ρξεηαδφηαλ λα ηξέρεηο γξήγνξα. Μπνξνχζεο; 

Γ: Γελ μέξσ 

Θ: Δίρεο δνθηκάζεη; 

Γ: Γε ζπκάκαη 

Θ: Πάλησο ζθέθηνκαη φηη ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ζέλα λα ζπκκεηέρεηο ζε εθείλα ηα 

παηρλίδηα, εηδηθά ηφηε πνπ αθφκα δελ είρεο θάλεηο θαη ηελ ηειεπηαία εγρείξεζε πνπ ζε 

βνήζεζε πνιχ 

Γ: Με πνλάεη απηφ πνπ κνπ ιεο 

Θ: Κάλσ κηα ππφζεζε κε βάζε απηά πνπ κνπ έρεηο πεη εζχ 

Γ: Γε κ‟ αξέζεη λα ην βιέπσ έηζη. Γελ ην έρσ ζθεθηεί έηζη. Δγψ ζθέθηνκαη φηη ήκνπλ 

κηθξφο 

Θ: Μάιινλ φκσο δελ ήηαλ απηφο ν ιφγνο πνπ δελ έπαηδεο. 
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Γ: Γελ έπαηδα επεηδή ήκνπλ θνπηζφο; 

Θ: Αλ έβγαηλεο λα παίμεηο ζα θαηλφηαλ φηη είζαη θνπηζφο, ίζσο λα ήηαλ θαιχηεξα λα 

κέλεηο κέζα επεηδή ήζνπλ κηθξφο. 

Μέζα απφ απηή ηελ επεμεξγαζία είδακε ζηγά – ζηγά κε ηνλ Γ. φηη ην κηθξφο 

ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή εμήγεζε γηα εθείλνλ. Ήηαλ φκσο κηα εμήγεζε πνπ δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ηνλ βνεζνχζε λα αληηκεησπίζεη απηφ 

πνπ ηνλ πφλαγε πξαγκαηηθά. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή κέζα ηνπ ήηαλ ε αίζζεζε φηη 

ελψ απηφ θάπνηε ηνλ δηεπθφιπλε ηψξα θαηλφηαλ λα ηνλ εκπνδίδεη. Θα άληερε φκσο 

απηφ πνπ θξπβφηαλ πίζσ απφ ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη παηδί;  

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα θαηαθέξεη λα πελζήζεη απηή ηε ζεκαληηθή 

απψιεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ πξάγκα πνπ δελ  ήηαλ – θαη δελ είλαη αθφκα  - εχθνιν. Τα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ επηζχξεη έρνπλ κεγάιε έληαζε θαη κνηάδνπλ ζαξσηηθά. Απφ ηελ 

άιιε, ε αδπλακία πέλζνπο ραξαθηεξίδεη φιε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην λα ην θάλεη ν Γ. 

ζπλεπάγεηαη έλα βαζχ μερψξηζκα.   

Δχρνκαη θαη ειπίδσ λα ην θάλνπκε λα ζπκβεί.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Allen, J.G., (2006). Mentalizing in practice. In Allen, J.G., & Fonagy, P. (Eds.). 

Handbook of mentalization – based treatment (pp 3-30). West Sussex : John 

Wiley & Sons Ltd 

Αλαζηαζνπνχινπ, Α., Φνκπάο, Φ. (2012). Η ηζηνξηθή πνξεία απφ ηελ εθδξακάηηζε 

έσο ηελ δηαδξακάηηζε θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ νπδεηεξφηεηα. Οιδίποςρ, 7, 89-

110. 

Anderson, H. & Goolishian, H. (1988) Human systems as linguistic systems: 

Evolving ideas about the implications for theory and practice. Family Process 

27, 371-393. 



 35 

Androutsopoulou, Α., Thanopoulou, Κ., Economou, Δ., Bafiti, Τ. (2004) Forming 

criteria for assessing the coherence of clients‟ life stories: A narrative study. 

Journal of Family Therapy, 26, 383-405 

Αλδξνπηζνπνχινπ, Α. (2005). Σρέζεηο (ζη)νξγήο: Μαθξφρξνλε ζπζηεκηθή ζεξαπεία 

σο παξαιιαγέο ζε έλα ζέκα. Σην Φ. Καηάθε θαη Α. Αλδξνπηζνπνχινπ (επηκ.), 

Με σάπηη και πςξίδα: Αθηγήζειρ Σςζηημικήρ Ψςσοθεπαπείαρ. Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Benjamin, J. (1999). Recognition and deconstruction: An outline of intersubjectivity. 

In S. Mitchell & L. Aron (Eds.). Relational psychoanalysis: The emergence of 

a tradition. Hillsdale, NJ: Analytic Press.   

Bergmann, T. & Wolfe, S. (1971). Observations of the reactions of healthy children to 

their chronically ill siblings. Bulletin Phila. Association of Psychoanalysis 21, 

145-161 

Bion, W.R. (1962). Learning from experience. London: Heinemann. 

Boesky, D. (2000). Affect, Language And Communication. International Journal of  

Psychoanalysis, 81, 257-262 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss:Vol. 1. Attachment . London: Hogarth Press 

and the Institute of Psychoanalysis.  

Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger. New 

York: Basic Books.  

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3. Loss, Sadness and depression. New 

York: Basic Books.  

Bowlby, J. (1988). A secure base. New York: Basic Books.  

Britton, R. (1989). The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex. In R. 

Britton, M. Feldman, & E. O‟Shaughnessy (Eds.) The Oedipus Complex Today (pp. 

83-102). London: Carnac Books.   

Bromberg, P.M. (1998a). Standing in the spaces: Essays on clinical process, trauma, 

and dissociation. Hillsdale, NJ: Analytic Press.  



 36 

Bromberg, P.M. (1988b). Staying the same while changing: Reflections on 

clinician judgment. Psychoanalytic Dialogues, 8, 225-236. 

Byng-Hall, J. (2002). Relieving parentified children‟s burdens in families with 

insecure attachment patterns. Family Process, 41, 375-388.  

Cath, S.H., Glud, E. and Blane, H.T. (1957). The Role of the Body-Image in 

Psychotherapy with the Physically Handicapped. Psychoanalytic Reviews, 44, 

34-40 

Dale, F. (1983). The Body as Bondage. Work with Two Children with Physical 

Handicap. Journal of Child Psychotherapy, 9, 33-45 

Damasio, A.R. (1999). The feeling of what happens: Body and emotions in the making 

of consciousness. New York: Harcourt. 

Fonagy, P. & Target, M. (1998). Relective Functioning manual, version 5.0, for 

application to adult attachment interviews. London: University College 

London.  

Freud, S. (1905). Three assays on the theory of sexuality. Standard Edition. London: 

Hogarth Press. 

Freud, S. (1914). Remembering, repeating, and working through. Standard Edition. 

London: Hogarth Press. 

Freud, S. (1923). The ego and the id. Standard Edition. London: Hogarth Press.  

Friedman, L. (1988). The anatomy of psychotherapy. Hillsdale, NJ: Analytic Press.  

Goodman, G. (2010). Therapeutic Attachment Relayionships. Plymouth: Αronson.  

Greenacre, P.(1959). Early Physical Determinants in the Development of the Sense of 

Identity. International Journal of Psycho-Analysis, 40, 364-365.  

Klein, M. & Riviere, J. (1990). Η αγάπη και ηο μίζορ. Η ανάγκη ηηρ επανόπθωζηρ. 

Αζήλα: Δθδφζεηο Κνληδάξε. 

Mahler, M.S., Pine, F., & Bergman, A. (1975). The psychological Birth of an infant. 

New York: Basic Books 

http://www.pep-web.org/search.php?volume=40&journal=ijp


 37 

Main, M. (1996). Introduction to the Special Section on Attachment and 

Psychopathology: 2. Overview of the Field of Attachment. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 64, 2, 237-243. 

Marks, M. (2002). Letting Fathers In. In Trowell, J., & Etchegoyen, A. The 

Importance of Fathers – A Psychoanalytic Re–evaluation. (pp. 93-106). East 

Sussex: Routledge.    

McKeever, P. (1983) Siblings of chronically ill children. American Journal of 

Orthopsychiatry 53 209-229. 

 

Mitcell, S. (1993). Hope and dread in psychoanalysis. New York: Basic Books.  

Niederland, W.G. (1965). Narcissistic Ego Impairment in Patients with Early Physical 

Malformations. The Psychoanalytic Study of the Child, 20:518-534 

 

Raphael Leff, J. (1991). Psychological Processes of Childbearing. London: Chapman 

and Hall.  

Renik, O. (1993). Countertransference enactment and the Psychoanalytic Process. In 

M. Horowitz, O. Kenberg, & E. Weinshel (Eds.), Psychic structure and 

psychic change (pp. 135-158). Madison, CT: International University Press.  

Riessman Kohler, C. (1993) Narrative Analysis (Qualitative Research Methods). Sage 

publication. 

Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2008). Εγσειπίδιο ηηρ Σςζηημικήρ Θεπαπείαρ και 

Σςμβοςλεςηικήρ. Θεζζαινλίθε: University Studio Press.  

Seligman, M., & Darling, B.R. (2007). Ordinary Families, Special Children:  

A systems approach to Childhood Disability. London: The Guilford Press.  

 

Siegel. D.J. (1999).  The developing mind: How relationships and the brain interact 

to shape who we are. New York: Guilford Press. 

Smith, H.F. (1993). Engagements in analysis and their use in self analysis. In J.W. 

Barron (Ed.), Self – Analysis (pp. 88-109). Hillsdale, NJ : Analytic Press.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Dr.%20Catherine%20Kohler%20Riessman


 38 

Spezzano, C. (2007). A home for the mind. The psychoanalytic Quarterly, Vol. 

LXXVI, Supp.:1563-1583.  

Sroufe, L.A., 7 Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child 

Development, 48, 1184-1199. 

Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from 

psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books. 

Stolorow, R., Brandschaft, B., & Atwood, G. (1987). Psychoanalytic treatment : An 

intersubjective perspective. North vale NJ: Jason Aronson.  

Thomas, K. R., & Siller, J. (1999). Object Loss, Mourning, and Adjustment to 

Disability.Psychoanalytic Psychology, 16:179-197. 

Τζακπαξιή, Α. (2004). Η Ψςσαναλςηική Πποζέγγιζη ηηρ Οικογένειαρ. Αζήλα: 

Αηξαπφο. 

Wallin, D. J. (2007) Attachment in Psychotherapy. New York: T Guilford Press.  

Winnicott, D. W. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock.  

Worden, J.W. (2009). Grief Counselling and Grief Therapy. A Handbook for the 

Mental Health Practitioner. New York: Springer Publishing Company, LLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pep-web.org/search.php?volume=16&journal=ppsy


 39 

Abstract 

The present paper examines the way a physical impairment early in life may have an 

effect on the formation of self-image. Moreover, it outlines the crucial role played by 

parental mirroring in structuring as well as restoring this self-image. I present the case 

study of Mr. D., a client with kinetic difficulties in one leg due to a polio infection 

when he was six months old. His body-image since has been deeply wounded and the 

inability of his family to deal with and work-through the trauma has not helped him 

accommodate his disability into his identity. On the contrary, his disability has 

become his identity. The way I approached the case can be sought on the common 

ground between systemic consideration, psychodynamic understanding and 

attachment theory. 
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