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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ εξγαζία απηή θαηαηέζεθε ζε κηα πην πξώηκε κνξθή ηεο σο δηπισκαηηθή εξγαζία ζην 

Δξγαζηήξην Γηεξεύλεζεο Αλζξώπηλσλ ρέζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδίθεπζεο ζηε πζηεκηθή θαη Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία. Δπραξηζηώ όινπο ηνπο εθπαηδεπηέο 

θαη επόπηεο κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο. 

 

Δπραξηζηώ ηδηαηηέξσο ηελ επηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ Κ.Ζ. ΑΝΑΑ γηα ηελ πνιύηηκε 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζή ηεο, θαζώο θαη όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο γηα ηελ εμαηξεηηθή 

ζπλεξγαζία καο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνπζία ησλ «ζεκαληηθώλ Άιισλ» ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη θαηαιπηηθό ξόιν ζηε κεηέπεηηα ςπρνζσκαηηθή ζπγθξόηε ζή ηνπ. Ζ 

απνπζία ηνπο, απελαληίαο, ή ν βίαηνο απνρσξηζκόο από απηνύο -ηδηαίηεξα ζε πξώηκα 

ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ- ελδέρεηαη λα βησζεί ερζξηθά αθήλνληαο έλα αίζζεκα 

θελνύ ή/θαη πξνθαιώληαο έληνλα, επώδπλα ζπλαηζζήκαηα. Ζ εκθάληζε ηεο 

Γηαηαξαρήο Πξόζιεςεο Σξνθήο ηεο Φπρνγελνύο Βνπιηκίαο πηζαλά ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξνπζία θαη ηελ απνπζία, κε ηελ (ππεξ)πιεξόηεηα θαη ην θελό κε «κέζν» ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηελ απνβνιή ηεο ηξνθήο. ην πεξηζηαηηθό πνπ ζα παξνπζηαζηεί, 

καδί κε ηε λνεκαηνδόηεζε ηνπ ζπκπηώκαηνο, εμεηάδνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 

ζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δηαηαξαρήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 18 κελώλ. 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο, ςπρνγελήο βνπιηκία, απνρσξηζκόο, 

νκαδηθή ζεξαπεία 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 1 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΡΟΦΗ 

 

Οη δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο
2
 απνηεινύλ ζνβαξέο ςπρνγελείο λόζνπο, όπνπ ε 

αζηηία θαη ε ππεξθαγία εθδειώλνληαη σο ζπκπηώκαηα ππνθείκελσλ ςπρνινγηθώλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζθνιηώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηνπνζεηνύληαη αλάκεζα ζηηο 

πξώηεο ζέζεηο ρξόλησλ παζήζεσλ πνπ πιήηηνπλ ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο (Chavez & 

Insel, 2007) θαη ε επίπησζή ηνπο απμάλεηαη (ίκνο, 1996; Hoek & van Hoeken, 2003; 

Fairburn & Harrison, 2003; Sours, 1969; Duddle, 1973; Kendell et al. 1973; Halmi, 

1974; Ikemi et al. 1974; Crisp et al. 1976 ζην Garner and Garfinkel, 1980; Μάλνο, 

1997).  

 

Απηή ε εκθαλήο αύμεζε ηεο δηαηαξαρήο έρεη παξαιιειηζηεί κε ηελ «αηζζεηηθή 

πξνηίκεζε» ηνπ πνιηηηζκνύ καο ππέξ ηεο ιεπηόηεηαο ζηηο γπλαίθεο. Χζηόζν, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί όηη ε αμία ηνπ αδπλαηίζκαηνο θαη ηεο ιεπηόηεηαο ζπζρεηίδνληαη κελ κε 

ηελ έθθξαζε ησλ ΓΠΣ, αιιά δελ απνηεινύλ επαξθή ιόγν γηα ηελ παζνγέλεζή ηνπο 

(Berrettini, 2004).  

 

Μνινλόηη ην θεληξηθό ζύκπησκα έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο, ζηηο ΓΠΣ 

ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί αζπλείδεηα θαη κε ηξόπν δπζιεηηνπξγηθό ηελ ηξνθή σο 

«κέζν» γηα λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη αλάγθεο, ηα 

νπνία δελ κπνξεί εύθνια λα «αληέμεη». 

 

Ζ έληνλε (παξάινγε) αλεζπρία ηνπ αηόκνπ γηα ην βάξνο θαη ηε δηάπιαζε ηνπ 

ζώκαηνο θαζώο θαη ε «έκκνλε» ζθέςε θη ε ππεξβνιηθή ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ 

ηξνθή ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απώιεηα κέηξνπ (ειέγρνπ) είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνεμάξρνπλ θαη ηα νπνία απνθξύπηνπλ ή/θαη απνθαιύπηνπλ άιιεο κνξθέο 

ςπρνπαζνινγίαο.  

 

Οη ΓΠΣ έρνπλ πνιύ-παξαγνληηθή αηηηνινγία θαη ζην ζπλερέο ηεο αηηηνινγηθήο 

δηεξεύλεζεο -εθηόο από ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο- εληάζζνληαη θαη άιινη 

πξνδηαζεζηθνί, εθιπηηθνί θαη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη: α) 

                                                 
2
 Όπνπ Γηαηαξαρέο Πξόζιεςεο Σξνθήο, ΔΠΤ. 
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ε ηδηνζπγθξαζία (ζηνηρεία πξνζσπηθόηεηαο), β) θνηλσληθέο παξάκεηξνη, όπσο ην 

«ιεπηό θαη θαιιίγξακκν ζώκα», θαζώο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηόηεηα 

ησλ γπλαηθώλ (νη νπνίεο θηλδπλεύνπλ ζαθώο ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό από απηέο 

ηηο δηαηαξαρέο), γ) αλαπηπμηαθνί ιόγνη, θαη, εηδηθά, ε κεηάβαζε ζηελ εθεβεία θαη ηελ 

ελειηθίσζε θαη δ) ε ίδηα ε απηνηξνθνδνηνύκελε δπζιεηηνπξγηθή δηαηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζρόιηα ησλ άιισλ∙ όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε (Cierpka, Reich & Kraul, 1998) θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο δηαηαξαρήο. 

 

Οη ΓΠΣ ζπλαληώληαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο εθεβείαο ή ηεο 

ελειηθίσζεο θη απηό κπνξεί λα εμεγεζεί, θαζώο ζηε θάζε απηή αλαδηνξγαλώλεηαη 

ηόζν ην ίδην ην άηνκν όζν θαη ε νηθνγέλεηα. Όζνλ αθνξά ζην άηνκν, ην ζώκα θαη ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε αιιάδεη πνιιέο θνξέο δξακαηηθά. Ζ ζσκαηηθή 

απηνεηθόλα/απηνεθηίκεζε κνηάδεη λα έρεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ή θαη λα 

κεηώλεηαη αηζζεηά, ελώ νη ζπγθξίζεηο κε ηα θνηλσληθά πξόηππα, ππαξθηά ή κε, 

εληαηηθνπνηείηαη∙ ην ιεπηό ζώκα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ειθπζηηθόηεηα, ηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία, θαη ηελ απηνεθηίκεζε, απνθηά κεγάιε 

ζεκαζία. 

 

Σν πξόβιεκα δελ εκθαλίδεηαη «μαθληθά», αληηζέησο -ζπλήζσο- εληνπίδεηαη ζην 

παξειζόλ θαη αθήλεη ζην παξόλ ζεκάδηα, πνπ «πξνδίδνπλ» ηε ζπκπησκαηνινγία. 

πρλά, ππξνδνηείηαη από έλα ηξαπκαηηθό γεγνλόο, κία απώιεηα ή αιιαγή θαη δελ 

αλαπηύζζεηαη κόλν από ηηο θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ή ηελ έλαξμε θάπνηαο 

δίαηηαο, πνπ, απιώο, απνηειεί εθιπηηθό παξάγνληα (Burton & Stice, 2006).  

 

πκβνιηθά, νη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο «αλαπαξηζηνύλ κηα αζπλείδεηε δηαδηθαζία 

απνθπγήο ηεο εθεβείαο, ηεο ςπρνινγηθήο σξίκαλζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

απαξηίσζεο, κηα «θπγή» από ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο» (Μσξόγηαλλεο, 2000). H 

δηαηαξαγκέλε (δηαηξνθηθή) ζπκπεξηθνξά εμππεξεηεί αληθαλνπνίεηεο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο θαη ν έιεγρνο ηεο ηξνθήο θαη ηνπ ζώκαηνο ηζνδπλακεί -κέζσ ηεο κεηάζεζεο- 

κε ηνλ έιεγρν ησλ ελνξκήζεσλ. Σν άηνκν πνπ επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην 

ζσκαηηθό βάξνο ηνπ, απνθεύγεη λα εμεηάζεη ην ζπλνιηθό εαπηό ηνπ, ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνπο άιινπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ ΓΠΣ 
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αλαδύεηαη ηόηε σο «ιύζε», σο έλαο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ 

ηεο απνθπγήο ηεο αλάπηπμεο (Μσξόγηαλλεο, 2000).  

 

Κπξίαξρεο εθθάλζεηο ησλ ΓΠΣ είλαη ε ςπρνγελήο αλνξεμία θαη ε ςπρνγελήο βνπιηκία. 

Παξ’ όηη κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ εμσηεξηθή εθδήισζή ηνπο, ζε ό,ηη αθνξά 

ζηελ ππνβόζθνπζα ςπρνπαζνινγία ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο θνηλά ζεκεία. Μάιηζηα, 

θιηληθνί ζπγθιίλνπλ ζην όηη απνηεινύλ «ηηο δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο» 

(Modjtaba, 2007) θαη νη πάζρνληεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο αζζέλεηαο, 

πεξλνύλ από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλνξεμίαο ζ’ απηά ηεο βνπιηκίαο, θαη 

αληίζηξνθα (Fairburn & Harrison, 2003). Δθηόο από ηηο δύν ηππηθέο κνξθέο, 

ππάξρνπλ θαη νη άηππεο ή κε αιιηώο θαζνξηδόκελεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. 

 

1.1. Φπρνγελήο Βνπιηκία: Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα – σκαηηθέο επηπηώζεηο 

Από ηνλ 19
ν
 αηώλα νη βνπιηκηθέο ζπκπεξηθνξέο ππήξμαλ αληηθείκελν κηαο καθξάο 

λνζνγξαθηθήο πεξηπιάλεζεο. Ζ Νεπξνγελήο ή Φπρνγελήο Βνπιηκία
3
 γηα πξώηε θνξά 

πεξηγξάθεθε ην 1979 από ηνλ Russell ζαλ κηα εθδνρή -όπσο ήδε αλαθέξζεθε- ηεο 

Νεπξνγελνύο Αλνξεμίαο (Fairburn, 1995). 

Ζ ΦΒ εθδειώλεηαη ζε δύν θάζεηο: ζηελ πξώηε, ην άηνκν ζπάεη ηε δηαηξνθηθή 

«ξνπηίλα» θαη ηα θαλνληθά γεύκαηα θαη «θαηαβξνρζίδεη» ζε ζύληνκν ρξόλν (θαηά 

επεηζόδηα) κεγάιεο πνζόηεηεο θαγεηνύ κε απώιεηα ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ∙ ζηε 

δεύηεξε, βηώλεη αηζζήκαηα ελνρώλ θαη δπζαλεμίαο θαη ιακβάλεη κέηξα 

«επαλόξζσζεο», όπσο είλαη ν πξνθιεηόο έκεηνο (απνβνιή ηνπ θαγεηνύ), ε εληαηηθή 

γπκλαζηηθή θαη ε ρξήζε δηνπξεηηθώλ θαη θαζαξηηθώλ.  

Σππηθά ηα άηνκα κε δηάγλσζε ΦΒ έρνπλ θπζηνινγηθό βάξνο, αλ θαη ππάξρνπλ 

ελδείμεηο όηη ελδερνκέλσο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο ην βάξνο ηνπο κπνξεί λα 

ήηαλ απμεκέλν. Ζ έλαξμε ηεο ΦΒ ηνπνζεηείηαη ζηελ εθεβεία ή ζπλεζέζηεξα ζηελ 

πξώηκε ελήιηθε δσή θαη ην 90% ησλ παζρόλησλ είλαη γπλαίθεο (Bryant-Waugh & 

Lask, 1992 ζην Lask and Bryant-Waugh, 1995; Μάλνο, 1997; Fairburn, 1999; 

Fairburn & Harrison, 2003; Hoek & Van Hoeken, 2003). Ζ δηαηαξαρή είλαη πην 

ζπρλή ζε θνπέιεο πνπ αζρνινύληαη κε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, όπσο ρνξεύηξηεο 

κπαιέηνπ, αζιήηξηεο, κνληέια θ.α. (Hsu, 1996) (Hoek, 2002; Andersen, 2002 ζην 

                                                 
3 Όπνπ ςπρνγελήο βνπιηκία, ΦΒ 
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Openshaw, 2004; Becker & Fay ζην Wonderlich et al., 2006), όπνπ ην ζσκαηηθό 

βάξνο απνθηά κεγάιε ζεκαζία θη απαηηείηαη απμεκέλε πξνζνρή θαη έιεγρνο πάλσ 

ζην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο.  

 

Ο επηπνιαζκόο ηεο Φπρνγελνύο Βνπιηκίαο ζεσξείηαη όηη είλαη 1-3% (Μάλνο, 1997), 

ελώ ζύκθσλα κε πξόζθαηε επηζθόπεζε ησλ ππαξρόλησλ επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ 

ησλ Hoek θαη Van Hoeken (2003) ε επίπησζή ηεο είλαη δώδεθα πεξηπηώζεηο αλά 

100.000 άηνκα ζηνλ πιεζπζκό ηνλ ρξόλν. 

 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε ΝΒ
4
 θαηά DSM-IV είλαη ηα εμήο: 

Α. Δπαλεηιεκκέλα επεηζόδηα ππεξθαγίαο. Έλα επεηζόδην ππεξθαγίαο ραξαθηεξίδεηαη 

θαη από ηα δύν από ηα παξαθάησ: 

(1) ην λα ηξώεη θάπνηνο κέζα ζε κηα δηαθξηηή ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. ζε κηα 

πεξίνδν 2 σξώλ) κηα πνζόηεηα θαγεηνύ πνπ είλαη ζαθώο κεγαιύηεξε από 

όζε ζα έηξσγαλ νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξόκνηαο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ θαη θάησ από παξόκνηεο πεξηζηάζεηο 

(2) κηα αίζζεζε έιιεηςεο ειέγρνπ ηνπ πόζν ηξώεη θάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επεηζνδίνπ  

Β. Δπαλεηιεκκέλε αθαηάιιειε αληηζηαζκηζηηθή ζπκπεξηθνξά γηα λα απνηξέςεη ηελ 

απόθηεζε βάξνπο (έληνλε γπκλαζηηθή, θαηάρξεζε θαζαξηηθώλ, πξόθιεζε εκεηώλ) 

Γ. Ζ ππεξθαγία θαη νη αθαηάιιειεο αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπκβαίλνπλ 

θαηά κέζν όξν ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 3 κήλεο.  

Γ. Ζ εθηίκεζε ηνπ εαπηνύ αδηθαηνιόγεηα επεξεάδεηαη από ην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο 

θαη ηνπ βάξνπο. 

Δ. Ζ δηαηαξαρή δελ ζπκβαίλεη απνθιεηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ 

ςπρνγελνύο αλνξεμίαο. 

 

Οη θπξηόηεξεο ηαηξηθέο επηπινθέο είλαη: (1) ειεθηξνιπηηθέο αλσκαιίεο (π.ρ. 

ππνθαιηαηκία από ηνπο ζπρλνύο εκέηνπο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαβνιηθή 

                                                 
4 Διακρίνονται δύο τύποι ΨΒ.  

Ο τύπος κάθαρσης στον οποίο το άτομο εμπλέκεται συστηματικά στην πρόκληση εμετού και την 

κατάχρηση καθαρτικών, διουρητικών ή ενεμάτων.  

Ο τύπος μη-κάθαρσης στον οποίο το άτομο δε χρησιμοποιεί την κάθαρση αλλά άλλες 

αντισταθμιστικές συμπεριφορές (όπως π.χ. νηστεία, υπερβολική άσκηση) 
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αιθάισζε), (2) ελδνθξηλνινγηθέο, (3) ζηνκαηηθέο (π.ρ. μεξνζηνκία, ππεξηξνθία ησλ 

ζηεινγόλσλ αδέλσλ, θζνξά ηεο αδακαληίλεο ησλ δνληηώλ), (4) γαζηξεληεξηθέο (π.ρ. 

νηζνθαγίηηδα, νηζνθαγηθή ξήμε, δπζπεςία, γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε, ρξόληα 

δπζθνηιηόηεηα θαη δηάξξνηα από ηε ζπρλή ρξήζε θαζαξηηθώλ), (5) θαξδηαγγεηαθέο 

(π.ρ. αξξπζκίεο κε θίλδπλν ην ζάλαην, θαξδηνκπνπάζεηεο), (6) ππεξθαγία (ε νπνία 

από κόλε ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη γαζηξηθή ξήμε, λαπηία, πόλνπο ζηελ θνηιηαθή 

ρώξα θαη αύμεζε ηνπ βάξνπο). Αθόκα, ζπρλά εκθαλίδνληαη θάινη ή νπιέο ζηε 

ξαρηαία επηθάλεηα ησλ ρεξηώλ θαη δηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξύζεσο (Μάλνο, 1997). 

 

1.2. Πξνθίι ησλ βνπιηκηθώλ αζζελώλ 

Οη βνπιηκηθνί αζζελείο παξνπζηάδνληαη σο ηδηαίηεξα θνηλσληθά άηνκα κε 

απηνπεπνίζεζε, επηηπρία θαη επηπρία, γη’ απηό θαη ε δηαηαξαρή πεξλά απαξαηήξεηε 

γηα ρξόληα (Kayrooz, 2001; Μσξόγηαλλεο, 2000). Ζ εηθόλα ηνπο, σζηόζν, έξρεηαη ζε 

αληίθαζε κε απνηειέζκαηα κειεηώλ πνπ δείρλνπλ όηη έρνπλ ηδηαίηεξα ρακειή 

απηνεθηίκεζε (Ζaller, 1992; Freeman et al., 1988), θαη είλαη πεξηζζόηεξν 

θαηαζιηπηηθνί θαη παξνξκεηηθνί ζε ζρέζε κε άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Freeman et 

al, 1988). ηελ παξνύζα εξγαζία ε αζζελήο, πνπ ζα νλνκάζσ Γεσξγία, παξνπζηάδεη 

έλα ηέηνην πξνθίι.  

 

ηνπο πάζρνληεο ζπλππάξρνπλ ρακειή αλεθηηθόηεηα ζηηο απνγνεηεύζεηο/άγρνο θαη 

κεησκέλε ηθαλόηεηα γηα αλαγλώξηζε θαη άκεζε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (ηδίσο ηνπ 

ζπκνύ). Ζ βνπιηκηθή ζπκπεξηθνξά -πιαζκαηηθά- κεηώλεη ηελ έληαζε, βνεζά ζηελ 

«απηo-δηαρείξηζε» θαη πξνζθέξεη κία «δηέγεξζε» ηθαλή λα ακβιύλεη αηζζήκαηα 

«θελνύ» (Ζaller, 1992; Glassmann, 1992). Η Γεσξγία πνιύ ζπρλά ζηε ζεξαπεία ηεο 

θέξλεη ην ζέκα ηεο αίζζεζεο θελνύ. 

 

Οη παξνξκεηηθέο θαη απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο απνηεινύλ παξάγνληεο 

επηθηλδπλόηεηαο (Waugh & Lask, 1995; Βάξζνπ, 2008; Halmi, 2005), ελώ ζεκαληηθό 

πνζνζηό βνπιηκηθώλ αζζελώλ θάλεη ρξήζε/θαηάρξεζε νπζηώλ θαη αιθνόι (Βulik et 

al., 2004; Wade et al., 2000 ζην Halmi, 2005). Σέινο, ηζηνξηθό θάπνηαο κνξθήο 

θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία ππάξρεη ζε πεξηπηώζεηο 30-50% ησλ αζζελώλ 

απηώλ, πνζνζηό ειαθξά κεγαιύηεξν από ην αλαθεξόκελν πνζνζηό θαθνπνίεζεο ζην 

γεληθό ςπρηαηξηθό πιεζπζκό (Βάξζνπ, 2008; Miller, 1993). 
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Oη Polivy & Herman παξαηεξνύλ πσο ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ςπρνγελή βνπιηκία 

«παγηδεύνληαη ζ’ έλαλ θαύιν θύθιν ζπκπεξηθνξώλ πνπ εληζρύεηαη από ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηελ ελνρή, ηε ληξνπή, ηελ αεδία θαη ηελ απέρζεηα γηα ηνλ εαπηό 

ηνπο» (Μσξόγηαλλεο, 2000). πρλά -όπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεσξγίαο- 

ν ζεξαπεπηήο είλαη ν πξώηνο άλζξσπνο ζηνλ νπνίν νη αζζελείο «εμνκνινγνύληαη» ην 

επώδπλν κπζηηθό ηνπο, θάπνηεο θνξέο -κάιηζηα- έπεηηα από αξθεηά ρξόληα.  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΦΒ 

2.1. Γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθά κνληέια  

Ζ βαζηθή ζπκπεξηθνξηθή ππόζεζε γηα ηα βνπιηκηθά ζπκπηώκαηα, ζπλδέεη ηελ 

πξόθιεζε εκεηνύ/ θάζαξζε κε ηε κείσζε ηνπ άγρνπο.  

 

Μέζα από ην ζπκπεξηθνξηζηηθό πξίζκα, νη ΓΠΣ κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ σο 

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δηαηεξνύληαη ιόγσ ζεηηθήο (π.ρ. αίζζεζε ειέγρνπ θαη 

επηηπρίαο κέζα από ηε δίαηηα ή/θαη ηηο θαζαξηηθέο κεζόδνπο, θνηλσληθή ελίζρπζε γηα 

ην ιεπηό ζώκα) θαη αξλεηηθήο ελίζρπζεο (π.ρ. απόζπαζε πξνζνρήο θαη απνθπγή 

επζπλώλ κέζα από ην «πξόβιεκα»).  

 

Σν γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν δηαηήξεζεο ηεο ΝΒ ηνπ Fairburn et al. (1986, 

1995) δείρλεη ην «θαύιν θύθιν» πνπ πξνθαιείηαη: 

Υακειή απηνεθηίκεζε 

 

Τπεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο θαη ην βάξνο 

 

Τπεξβνιηθή δίαηηα 

 

Τπεξθαγία 

 

Αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (εκεηόο ή θάζαξζε) 

  

Έλα άιιν κνληέιν από ηνλ Wilson (1989) γηα ηε ΝΒ αλαιύεη θαη ζηνηρεία πνπ 

ζπλνδεύνπλ ηα βνπιηκηθά επεηζόδηα, όπσο ν θόβνο (ηεο αύμεζεο βάξνπο) θαη νη 

ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο κεηά από ηελ «θάζαξζε» π.ρ. κείσζε ηνπ άγρνπο, ζσκαηηθή 
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αλαθνύθηζε, ελνρή θαη θαηάζιηςε, πηώζε απηνεθηίκεζεο, ππόζρεζε όηη δελ ζα 

μαλαγίλεη θαη αύμεζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ζην θαγεηό. 

 

2.2. Φπρνδπλακηθά κνληέια  

Οη πξώηεο ςπραλαιπηηθέο εμεγήζεηο ηόληζαλ ηε ζηνκαηηθή θαζήισζε. Σν 

«ζηνκαηηθό άηνκν», ζαλ ην κσξό πνπ ζειάδεη θαη θπξηαξρείηαη από κία έληνλε 

αλάγθε αθνκνίσζεο κε δπλάκελν λα θάλεη ζσζηά ην δηαρσξηζκό αλάκεζα ζην Δγώ 

θαη ην κε Δγώ, βηώλεη θάζε ζρέζε ζπγρσλεπηηθά θαη παζεηηθά θαη ζπλάπηεη 

εμαξηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο ελαιάζζνληαο ζπλαηζζεκαηηθή απιεζηία κε ηε 

βίαηε απόξξηςε.  

 

Ζ Bruch (1973) αλαθέξεηαη ζηε ζύγρπζε αηζζήζεσλ θαη ζπγθηλήζεσλ, ζηελ 

εμάξηεζε από ηε κεηέξα, ζηελ εύζξαπζηε ηαπηόηεηα θαη «κήηξα» πνπ γελλά ηηο 

δηάθνξεο δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ άιισο ή ζπλερήο 

αληαπόθξηζε ηεο κεηέξαο ζηηο πνηθίιεο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ηεο κέζσ ηεο ηξνθήο 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο κεηέπεηηα αλάγθεο πνπ θαιύπηνληαη κε ηε βνπιηκία 

(αθειιαξόπνπινο, 1998).  

 

ηε δεθαεηία ’80-’90 ν Jeammet εκκέλεη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ηαπηόηεηαο, θαζώο 

επίζεο θαη ζηε ζεκαζία ηεο ζύγθξνπζεο εμάξηεζε/απηνλνκία. Θεσξεί όηη θπξηαξρεί ε 

παζνινγία ηνπ Δγώ πνπ νθείιεηαη ζηηο πξώηκεο λαξθηζζηζηηθέο ειιείςεηο.  

 

Ζ βνπιηκία κπνξεί, πξάγκαηη, λα ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε αληηθαηηθώλ αλαγθώλ θαη 

ελδνςπρηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ ζπγθξνύζεσλ, όπσο ηελ αλάγθε γηα ηξνθή θαη 

θξνληίδα ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλάγθε απηνλόκεζεο, ηελ επηζπκία λα είλαη θαλείο 

«θαιόο» θαη απνδεθηόο, λα ζπκκνξθώλεηαη απέλαληη ζηηο επηηαγέο ηεο νηθνγέλεηαο ή 

ηεο θνηλσλίαο, λα είλαη «ειθπζηηθόο» αιιά θαη ηαπηόρξνλα λα επαλαζηαηεί θαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη (Glassmann, 1992).  

 

Οη ζύγρξνλνη ζπγγξαθείο (π.ρ. Kestenberg) αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκπηώκαηα, ηα 

ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπλύπαξμε ακπληηθώλ δηεξγαζηώλ δηαθόξσλ 

επηπέδσλ ζ’ έλα δηαγλσζηηθό ζπλερέο πνπ ζπγγελεύεη κε ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

παξνξκεηηθόηεηα ησλ νξηαθώλ πξνζσπηθνηήησλ κπνξεί λα εθδεισζεί κε 
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δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζηελ πξάμε: βνπιηκία, απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ή 

πξάμεηο βίαο, θιεπηνκαλία, αιόγηζηεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο θ.α. 

 

ηηο πεξηπηώζεηο ΦΒ ζεκαληηθό επίζεο ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ηα απσζεκέλα 

ηξαύκαηα (π.ρ. ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο), νη ζεκαληηθέο απώιεηεο, νη καηαηώζεηο 

θαη νη αιιαγέο, πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αλαθαηαηάμεηο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο θαη επηπινθέο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ θιίκαθα ηεο δηαθνξνπνίεζεο
5
 ηνπ θάζε 

κέινπο. 

 

Η ζεξαπεπόκελε, ε ηζηνξία ηεο νπνίαο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, ζηελ αξρή ηεο 

ελήιηθεο δσήο ηεο βίσζε έληνλεο ζθελέο θαη ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ιόγσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιθννιηζκνύ ηνπ παηέξα ηεο, πνπ ηελ έθαλε λα αλαιάβεη ξόιν «δπλαηήο» 

θαη «ππεύζπλεο». Ο ζάλαηόο ηνπ ηελ απειεπζέξσζε από ηελ ςεπδή εηθόλα ηεο 

«δπλαηήο», όκσο παξάιιεια ελεξγνπνίεζε ηε «κόλσζε» ησλ επώδπλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηεο, γεγνλόο πνπ όπσο θαίλεηαη ηελ νδήγεζε ζηε βνπιηκία. Η βνπιηκία 

ελδέρεηαη λα έγηλε γηα εθείλε, όπσο ην είρε εηζαγάγεη ν Lieberman, «έλα ζρήκα 

απνθπγήο ζε νηηδήπνηε ζπκίδεη ηελ απώιεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηα κε εθθξαζκέλα 

ζπλαηζζήκαηα ζπκνύ θαη ελνρήο πνπ ηείλνπλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζξήλνπ» (Γακαζθελίδνπ, 2010).  

 

2.2.1. Η πξώηκε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο. Πξνζθόιιεζε θαη απνρσξηζκόο 

Ο Winnicott (1969) γξάθεη όηη ε ςπρηθή πγεία είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αδηάθνπσλ 

θξνληίδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. 

Πεξηγξάθεη επίζεο ηελ έλλνηα ηνπ «κεηαβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ», απηνύ δει. πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη από ην παηδί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο πξνο ηε 

δηαθνξνπνίεζε σο αληίδνην ηνπ άγρνπο απνρσξηζκνύ από ηε κεηέξα. 

 

Καη ν Βνwlby (1969) αζρνιήζεθε κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξόσξνπ απνρσξηζκνύ 

κεηέξαο-παηδηνύ. Ζ δηαηξνθή είλαη ν άμνλαο γύξσ από ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ε 

ζρέζε ηνπο∙ γηα ην κσξό ε δηαηξνθή έρεη κία δηπιή ιεηηνπξγία, αθ’ ελόο 

                                                 
5 Σν επίπεδν ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαλεξώλεη ηελ ηθαλόηεηα λα εκπιέθεηαη θαλείο ζηελά κε άιινπο, δηαηεξώληαο 

σζηόζν ηελ αηνκηθόηεηά ηνπ θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ αηόκνπ από ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ (Γακαζθελίδνπ, 2010) 
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ηθαλνπνίεζεο από ηελ πείλα θαη αθ’ εηέξνπ ζηνκαηηθήο ιηβηδηληθήο ηθαλνπνίεζεο, 

όπσο ηελ είρε πεξηγξάςεη ν Freud.  

 

Έλαο πξώηκνο, επνκέλσο, ή βίαηνο απνρσξηζκόο από ηε κεηέξα κπνξεί λα νδεγήζεη 

αξγόηεξα ζε ζνβαξέο δηαηαξαρέο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ κε ηε Γεσξγία λα πάζρεη 

από ςπρνγελή βνπιηκία.  

 

Παξαηεξνύκε πσο, αξγόηεξα, ζηελ εθεβεία, ν αγώλαο γηα ηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηνλ 

απνρσξηζκό από ην κεηξηθό αληηθείκελν εθθξάδεηαη κε ακθηζπκία πνπ κεηαηίζεηαη 

ζην θαγεηό (πξόζιεςε-απνβνιή) θαη σο δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε θαη έθθξαζε ηεο 

επηζεηηθόηεηαο. Οη Dare and Crowther (Μσξόγηαλλεο, 2000) ππνζηεξίδνπλ: «ην λα 

ηξσο αληηπξνζσπεύεη ηηο αλάγθεο ζπγρώλεπζεο κε ηε κεηέξα, θαη ην λα απνβάιιεηο 

ηηο ηξνθέο ηελ αζπλείδεηε επηζπκία γηα απνρσξηζκό θαη απηνλνκία». 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα ππνγξακκίζσ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεσξγίαο ηελ έλλνηα ηνπ 

«κεηαβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ» θαη ηηο δπζθνιίεο απηνλόκεζεο-δηαθνξνπνίεζεο. Η 

Γεσξγία θαηά θάπνηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνίεζε σο κεηαβαηηθό αληηθείκελν ην ίδην ηεο ην 

ζώκα. 

 

2.3. Γνλετθέο ζηάζεηο - Οηθνγελεηαθά κνληέια  

Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αηηηνινγία θαη δηαηήξεζε ησλ ΓΠΣ έρεη δηεξεπλεζεί 

από νηθνγελεηαθνύο ζεσξεηηθνύο θαη θιηληθνύο πνπ ηελ ζεσξνύλ «δπζιεηηνπξγηθή» 

(Davila & Bradbury, 1998; Cierpka, Reich & Kraul, 1998) (Latzer & Gaber, 1998; 

LeGrange, 2005; McGrane & Carr, 2002; Minuchin, Rosman & Baker, 1978 ζην 

Latzer, 2009).  

 

Ζ ππεξαπαζρόιεζε ησλ γνλέσλ κε ην βάξνο, ηε δηάπιαζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηε 

δηαηξνθή ζην ζπίηη είλαη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λόζνπ 

(Lucas, 2010; MacKinnon, 2007; Levine, 1996; Fairburn, 1999; Cierpka, Reich & 

Kraul, 1998; Wonderlich et al., 2006)∙ έρεη θαλεί όηη ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο 

απέλαληη ζηελ δηαηξνθή θαη ην αδπλάηηζκα, γεληθά, θαη, εηδηθόηεξα, νη δηαηαξαγκέλεο 

γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ άκεζε ζύλδεζε κε ηηο παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηώλ θαη ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο πνπ απηά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ (Cierpka, 

Reich & Kraul, 1998). Δπηπξόζζεηα, ε αλάπηπμε ησλ ΓΠΣ ζπζρεηίδεηαη κε ηζηνξηθό 
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παρπζαξθίαο (Steinhausen & Weber, 2009) ή/θαη δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο ζηελ 

νηθνγέλεηα (Lucas, 2010; Halmi, 2005).  

 

Πνιιέο ζεσξίεο ησλ ΓΠΣ ππνγξακκίδνπλ, επίζεο, ηε ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

παξαγόλησλ, εηδηθά ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ θαη δπζιεηηνπξγηθώλ «ζρεκάησλ» 

αιιειεπίδξαζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ δηαηαξαρώλ απηώλ (Βenninghoven, 

Schneider, Strack, Reich & Cierpka, 2003; Latzer, Hochdorf, Bachar & Conetti, 2002; 

Wisotsky et al., 2003; Davies & Forman, 2002; LeGrange, 2005 ζην Latzer, 2009). 

Πεξηζζόηεξν έρεη κειεηεζεί ε ΦΑ, αιιά πην πξόζθαηα πεξηγξάθνληαη θαη 

νηθνγέλεηεο κε κέινο πνπ πάζρεη από ΦΒ.  

 

Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί ελδεηθηηθά (θη όρη παζνγλσκηθά) λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ βνπιηκηθώλ αζζελώλ, αλαθέξνληαη «ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζηε δηάθξηζε θαη ηελ επηηπρία, ην ράνο ζε ό,ηη αθνξά ζηε δνκή, ε 

κεησκέλε ζπλεθηηθόηεηα, νη αλνηθηέο ζπγθξνύζεηο θαη ην βίσκα κηαο αδηάθνξεο 

κεηέξαο» (ίκνο, 1996; Ζaller, 1992).  

 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ πεξηγξαθεί ηξεηο ηύπνη «βνπιηκηθώλ» νηθνγελεηώλ (Levine, 

1996; Κayrooz, 2001): ε «ηέιεηα», ε «ππεξπξνζηαηεπηηθή» θαη ε «ρανηηθή». ύκθσλα 

κε ηε ζπζηεκηθή νπηηθή, νη νηθνγέλεηεο είλαη «δπζπξνζαξκνζηηθέο» θαη έλα κέινο 

ηνπο εθδξακαηίδεη ηε «δπζθνιία» όιεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ εθδήισζε 

ζπκπησκάησλ (Kayrooz, 2001). 

 

ηελ πξώηε, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εκθάληζε, ηε θήκε, ηηο επηδόζεηο θαη ηα 

θαηνξζώκαηα. Τπάξρεη κία έληνλε θαη εκπιεθόκελε αθνζίσζε, κε ηα κέιε λα 

κέλνπλ πηζηά ζε θνηλά κπζηηθά θαη λα θξαηνύλ ηνλ πόλν θξπκκέλν. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε βνπιηκία απνηειεί ηελ «ηέιεηα» κέζνδν λα αλήθεη θαλείο ζην ζύζηεκα 

αιιά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ηνπ επηηίζεηαη (κε παζεηηθό ηξόπν). ηε δεύηεξε, 

ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζπδπγηθέο εληάζεηο θαη νη αλεπαξθείο δεμηόηεηεο επίιπζεο 

ζπγθξνύζεσλ. Ζ αλάγθε ησλ παηδηώλ γηα απηνλνκία δελ αλαγλσξίδεηαη. ’ απηό ην 

πιαίζην, ε βνπιηκία ζέηεη όξηα θαη μερσξίδεη επηβάιινληαο ηνλ έιεγρν. ηελ ηξίηε, νη 

θαλόλεο δελ είλαη ζπλεθηηθνί θαη ν ζπκόο εθθξάδεηαη αλνηρηά. Έλαο ή θαη νη δπν 

γνλείο είλαη πξαθηηθά ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθά «κε-δηαζέζηκνη» θαη ζπρλά, ζπλππάξρεη 

θαη ρξήζε νπζηώλ ή αιθνόι. Έηζη, ε θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο δίλεη κηα αίζζεζε 
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πξνζσξηλήο «δεζηαζηάο» θαη θξνληίδαο κε απνηέιεζκα πιαζκαηηθά λα γεκίδεη ην 

«θελό» πνπ βηώλεηαη.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Γεσξγίαο ζα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε γηα κία πεξηζζόηεξν 

«ρανηηθή» νηθνγέλεηα. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζηνπο νηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο ηζηνξηθό αιθννιηζκνύ 

(Dunne et al., 1991; Walsh, 2000) αιιά θαη θαηάζιηςεο ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο (Walsh et al., 2000). πγθεθξηκέλα, ζε  κειέηε ησλ 

Hatsukami et al. (βι. Dunne et al., 1991) έρεη βξεζεί όηη νη γνλείο ησλ αζζελώλ κε 

βνπιηκία είλαη επηξξεπείο ζην αιθνόι κε πνζνζηά 18-32% ζηνπο παηέξεο θαη 8-12% 

ζηηο κεηέξεο.  

 

Σόζν ζηε κεηέξα (θαηάζιηςε) όζν θαη ζηνλ παηέξα (αιθννιηζκόο) ηεο Γεσξγίαο ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη εκθαλή, ίζσο, δε θαη θαηαιπηηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο ηεο. 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΒΟΤΛΙΜΙΑ 

Ζ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο απνηειεί ην βαζηθόηεξν ζεκείν αλαθνξάο, θαζώο ε 

πνιππινθόηεηα όισλ ησλ ΓΠΣ, θαζηζηά ηε ζεξαπεία ηνπο ζρεδόλ αδύλαηε ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία αξηζκνύ επαγγεικαηηώλ πγείαο (γεληθόο ηαηξόο, ςπρίαηξνο 

ή παηδνςπρίαηξνο, ςπρνιόγνο, δηαηξνθνιόγνο, εξγνζεξαπεπηήο), πνπ παξέρνπλ 

ζθαηξηθό κνληέιν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο
6
. 

 

Οπζηαζηηθό ηξόπν ελεκέξσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο (αιιά θαη ησλ νηθείσλ ηνπ) 

ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο αζζέλεηαο απνηειεί ε ςπρνεθπαίδεπζε∙ πεξηιακβάλεη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηε θπζηνινγία ηεο δηαηξνθήο θαη ηηο ηξνθέο, όζν θαη γηα ηε 

δηαηαξαρή θαη ηηο ηαηξηθέο ζπλέπεηέο ηεο. Γελ απνηειεί απηνηειή ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε, αιιά ζπλήζσο πξνεγείηαη θάζε ζεξαπεπηηθήο πξνζπάζεηαο (Βάξζνπ, 

2008). 

 

                                                 
6 Σν εμεηδηθεπκέλν Κ.Ζ. ΑΝΑΑ δηέπεηαη από ηελ αξρή απηή. 
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Πέξαλ ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο, ε αληηκεηώπηζε ηεο δηαηαξαρήο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο 

ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο, θαζώο ε δηεξγαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο επηηξέπεη ηελ 

αλαβίσζε θαη ηελ επεμεξγαζία αλεζηαικέλσλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

Δπηπξόζζεηα, ε εζσηεξηθή δηεξεύλεζε γύξσ από δεηήκαηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα 

ην άηνκν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε ζηαζεξέο αιιαγέο θαη λα 

πξνιάβεη ηελ ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ. 

 

Σα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθέο 

ζεξαπείεο, νη ςπρνζεξαπείεο ςπρνδπλακηθνύ πξίζκαηνο, νη νηθνγελεηαθέο ζεξαπείεο 

θαη ηα θάξκαθα. 

 

Ζ πξόγλσζε ηεο ΦΒ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, θαιή. Καηά κέζν όξν, ηα βνπιηκηθά 

ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ ζε πνζνζηό πεξίπνπ 20-30% ησλ αζζελώλ (αθόκα θαη απηώλ 

πνπ νινθιεξώλνπλ πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο) (Bryant-Waugh & Lask, 1995; 

Steinhausen & Weber, 2009). Ζ πξόγλσζε είλαη θαιύηεξε γηα αζζελείο πνπ 

εκθαλίδνπλ επηόηεξε ζπκπησκαηνινγία ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο. 

 

3.1. Οκαδηθή ζεξαπεία. Γηαηί «θιεηζηνύ ηύπνπ»; 

Έπεηηα από κία ζύληνκε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ηεο 

βνπιηκίαο, ε πην απνηειεζκαηηθή (θαη, θπξίσο, νηθνλνκηθά απνδνηηθή) 

ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα είλαη ε γλσζηηθνζπκπεξηθνξηθή (CBT) 

(Waller, 2009; Chavez & Insel, 2007; Schmidt et al., 2007; Baer, 2006; Οpenshaw et 

al., 2004; Agras et al., 2000; Walsh et al., 1997; Wilfey, 1993)∙ είλαη, άιισζηε, απηή 

πνπ σο «κεηξήζηκε» κνξθή ζεξαπείαο έρεη κειεηεζεί πεξηζζόηεξν. Χζηόζν,  δελ 

είλαη πάληα ε θαηάιιειε, θαζώο έρεη βξεζεί ζε κειέηεο όηη ην 50% ησλ αζζελώλ 

έρνπλ ζην κέιινλ ππνηξνπέο (Οpenshaw et al., 2004; Thompson, 2003; Safer et al., 

2001).  

 

ε ό,ηη αθνξά γεληθά ζηελ έθβαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, ε νκαδηθή ζεξαπεία 

(γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή, ςπρν-εθπαηδεπηηθή, ςπρνδπλακηθή, δηαπξνζσπηθή, 

«απηό-βνήζεηαο», ππνζηεξηθηηθή, εθιεθηηθή θ.α.) θαίλεηαη πσο είλαη κία πνιύ 

απνηειεζκαηηθή κνξθή ςπρνζεξαπείαο, ηνπιάρηζηνλ ηζόηηκε κε ηελ αηνκηθή ζε ό,ηη 

αθνξά ζηε δύλακή ηεο λα παξέρεη νπζηαζηηθά νθέιε (Yalom, 2005). 
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Δμάιινπ, είλαη ε κόλε ζεξαπεία πνπ δίλεη ζηνπο ζεξαπεπόκελνπο ηελ επθαηξία λα 

σθειήζνπλ ηνπο άιινπο. Ο Yalom (2005) εμεγεί πσο «γηα ηνπο αζζελείο […] πνπ 

δηαθαηέρνληαη ζπρλά από κία βαζηά αίζζεζε όηη δελ έρνπλ ηίπνηα αμηόινγν λα 

πξνζθέξνπλ, ε αλαθάιπςε όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ «ζεκαληηθνί» είλαη κία 

αλαδσνγνλεηηθή εκπεηξία πνπ ηνλώλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο».  

 

Αθόκα, ε νκάδα έρεη κεγάιε δύλακε ζην λα βνεζήζεη θάπνηνλ λα πξνζσπνπνηήζεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ, λα ηελ ζπγθεθξηκελνπνηήζεη, λα ηελ εμεηάζεη ζε ελδνπξνζσπηθό 

θαη δηαπξνζσπηθό επίπεδν θαη λα ηελ ζπλζέζεη (Dies, 1994). Σν άηνκν βιέπεη ηνλ 

εαπηό ηνπ -θαη άξα θαη ην ζύζηεκα αμηώλ θαη πεπνηζήζεώλ ηνπ- λα 

«αληηθαηνπηξίδεηαη» ζηνπο άιινπο. Ζ απηνεπίγλσζε κέζσ ηεο γλσζηηθήο 

επεμεξγαζίαο θέξλεη αιιαγή θαη ε απηό-αμηνιόγεζε γίλεηαη πην εύθνιε.  

 

ηελ νκαδηθή ζεξαπεία ζπληειείηαη θαη ζπκπεξηθνξηθή αιιαγή. Ζ ελεξγεηηθή 

αθξόαζε, ε δέζκεπζε θη ε ππεπζπλόηεηα, ε αλνηρηή θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία, ε 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, νη δηαπξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη νη ζπκβηβαζκνί, 

είλαη ζηνηρεία, πνπ πξνσζνύλ ην «ζρεηίδεζζαη» θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνύ (Dies, 

1994). 

 

Ο Yalom (2005) ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ην βίσκα ηεο νκαδηθήο ζεξαπείαο θαη 

δηάδξαζεο, γξάθεη: «ηα κέιε ηεο νκάδαο δνπλ καδί θαζνξηζηηθέο εκπεηξίεο δσήο, 

απνβάιινπλ ηα πξνζσπεία πνπ δηαζηξεβιώλνπλ ηελ αιήζεηα θαη παζρίδνπλ λα είλαη 

εηιηθξηλή κεηαμύ ηνπο. ε ζρέζε κε ην αλ ν θνηλσληθόο «κηθξόθνζκνο» ηεο νκάδαο 

είλαη πξαγκαηηθόο ή ηερλεηόο, ζρνιηάδεη: «Γελ είλαη μέλνη». Σν αληίζεην: γλσξίδνληαη 

βαζηά θαη νινθιεξσηηθά. Ναη, είλαη αιήζεηα όηη πεξλνύλ κόλν έλα κηθξό κέξνο ηεο 

δσήο ηνπο καδί, αιιά ε ςπρνινγηθή πξαγκαηηθόηεηα δελ ηζνδπλακεί κε ηελ πιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα». 

 

Γηα ηα πεξηζζόηεξα κέιε κηαο νκάδαο απηή ε επθαηξία γηα ζπζηεκαηηθό κνίξαζκα 

θαη εμεξεύλεζε ηνπ εαπηνύ κε άιινπο αλζξώπνπο είλαη κνλαδηθή, θαη, γηα θάπνηνπο, 

είλαη ε πξώηε (δηνξζσηηθή) εκπεηξία θνληηλόηεηαο θαη νηθεηόηεηαο (Dies, 1994). 

 

Μνινλόηη ε αμία ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο νκάδαο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ΓΠΣ δελ έρεη 

αθόκα δηεξεπλεζεί επαξθώο (McRoberts & Burlingame, 1998), κπνξεί, πξάγκαηη, λα 
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απνηειέζεη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζε άηνκα κε βνπιηκία (Levine & Mishna, 

2007; Levine, 1996; Riess & Rutman, 1992; Hobbs, Birtchnell, Harte, & Lacey, 

1989).  

 

Παξ’όηη νξηζκέλνη αζζελείο κε ΓΠΣ ζεσξνύλ αδηαλόεην (αίζζεκα ληξνπήο)  ην λα 

ππνβιεζνύλ ζηε δηαδηθαζία όπνπ θαη άιινη άλζξσπνη ζα γλσξίδνπλ γηα ην πξόβιεκά 

ηνπο (Fairburn, 1995), ην γεγνλόο όηη κέζα ζηελ νκάδα βιέπνπλ πσο δελ είλαη νη 

«κνλαδηθνί» κε ηόζν «ζπάληα» ή «απνηξόπαηα» πξνβιήκαηα όζν θαληάδνληαλ, θαη 

ζπλεηδεηνπνηνύλ, επίζεο, όηη  ππάξρνπλ (πην) απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη λα εθθξάδεη 

θαλείο δπλαηά ή έληνλα -θαη ίζσο βαζηά απσζεκέλα γηα ρξόληα- ζπλαηζζήκαηα, 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα θαηαπξαπληηθό από κόλν ηνπ. 

 

ε εμεηδηθεπκέλα θέληξα δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαηαξαρώλ, ε αλαδήηεζε βξαρύηεξσλ κνξθώλ (νκαδηθήο) ζεξαπείαο ηξνθνδνηείηαη 

από νηθνλνκηθέο πηέζεηο.  

 

Ζ ΑΝΑΑ απνηειεί ηελ πξώηε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ζηελ Διιάδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, πξόιεςε θαη ππνζηήξημε ησλ αλζξώπσλ 

πνπ πάζρνπλ από Γηαηαξαρέο Πξόζιεςεο Σξνθήο. Ξεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο 

εζνπνηνύ Εέηαο Γνύθα -πνπ έρεη βηώζεη ηελ αζζέλεηα- θαη κηαο νκάδαο επηζηεκόλσλ.  

 

ην εμεηδηθεπκέλν Κέληξν Ζκέξαο
7
 ηεο ΑΝΑΑ δνθηκάζακε πηινηηθά λα παξέρνπκε 

ζηνπο ζεξαπεπόκελνπο έλα ζρήκα ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο (combined therapy). Απηό 

πεξηιακβάλεη εβδνκαδηαία δίσξε νκαδηθή ςπρνζεξαπεία θιεηζηνύ ηέινπο (κε ηα κέιε 

λα μεθηλνύλ θαη λα απνθνηηνύλ όια καδί) γηα δηάξθεηα 1 κε 1½ ρξόλν, δει. πεξίπνπ 

50-60 ζπλεδξίεο
8
 θαη -ζπκπιεξσκαηηθά- κία αηνκηθή ζπλεδξία κε ηνλ ίδην ζεξαπεπηή 

κε ζπρλόηεηα πνπ θαζνξίζηεθε αλά 3 εβδνκάδεο.  

 

                                                 
7
 Όπνπ Κέληξν Ζκέξαο, Κ.Ζ. 

8
 Οη βξαρπρξόληεο νκαδηθέο ζεξαπείεο δηαξθνύλ ζπλήζσο από 8 έσο 25 ζπλνιηθά ζπλεδξίεο (Dies, 

1993, Yalom, 2005).  
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Οη θύξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξηρζήθακε (θαηά Yalom, 2005; Dies, 1994; Weiss 

et al., 1999) γηα ηε δηακόξθσζε απηνύ ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηα εμήο ζεκεία: 

 

o Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ νκαδηθή ζεξαπεία έρεη κεγάιε ζεκαζία. Οη αηνκηθέο 

ζπλεδξίεο πνπ πξνεγνύληαη ηεο έληαμεο ελόο ζεξαπεπόκελνπ ζηελ νκάδα 

είλαη απαξαίηεηεο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Ο θάζε ζεξαπεπηήο έρεη 

θαιύηεξε επνπηεία ησλ ζεξαπεπόκελώλ ηνπ, θάηη πνπ δηεπθνιύλεη θαη’ αξράο 

ηε ζσζηή επηινγή γηα ηε ζύζηαζε ηεο νκάδαο. 

 

o Οη παξάιιειεο αηνκηθέο ζπλεδξίεο, ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ γελλώληαη (θαη) κέζα ζηελ νκάδα θαη ζηελ απνθπγή ηνπ 

πξόσξνπ ηεξκαηηζκνύ θάπνησλ εθ ησλ κειώλ (drop out).  

 

o Σν ζέκα ησλ νξίσλ ηίζεηαη από ηελ πξώηε θηόιαο ζπλεδξία, όηαλ ζπδεηείηαη ε 

παξνπζία, ε ζπλέπεηα, ε θνηλσληθνπνίεζε εθηόο νκάδαο θαη ε 

εκπηζηεπηηθόηεηα. Οη ζαθείο νδεγίεο παξέρνπλ μεθάζαξν πιαίζην γηα 

ζεξαπεπηηθή αιιαγή θαη πξνζθέξνπλ ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο ζε αλζξώπνπο 

πνπ, από ηε κία, έιαβαλ ην «ξίζθν» λα εληαρζνύλ ζε νκάδα, θαη, από ηελ 

άιιε, έρνπλ ράζεη ην «κέηξν» ζηε δσή ηνπο (ππεξθαγία = απώιεηα ειέγρνπ, 

θάζαξζε = επαλαθνξά ειέγρνπ). 

 

o Σα κέιε κίαο βξαρείαο νκαδηθήο ζεξαπείαο κε ίδην ππξήλα πξνβιεκάησλ 

βαζίδνληαη ην έλα ζην άιιν θαη πηζηεύνπλ πσο ν ξόινο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζην 

λα κνηξάδνληαη (παξόκνηα) βηώκαηα∙  ληώζνπλ νηθεία όηαλ ξσηνύλ, κπαίλνπλ 

ζε δηαιόγνπο θαη δίλνπλ ζπκβνπιέο επηδεηώληαο ηελ απνδνρή. ε αξρηθά 

ζηάδηα ε ζησπή είλαη γηα όινπο «βαξεηά». Έλαο ζηόρνο είλαη κέζα από ηελ 

νκαδηθή δηαδηθαζία λα κάζνπλ λα επηθεληξώλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη λα 

εζηηάδνπλ ζε δηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα δηαηεξώληαο ηνλ 

πξνζσπηθό ηνπο ρώξν. 

 

o Ζ βξαρεία νκάδα δελ είλαη ζπληεηκεκέλε καθξόρξνλε νκάδα. Σν 

μεθαζάξηζκα ηνπ αηηήκαηνο, ε απνζαθήληζε ησλ ζηόρσλ, ε ελίζρπζε ηνπ 

θηλήηξνπ θαη ε θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ απνηεινύλ απαξαίηεηα ζηνηρεία. 
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Σα ρξνληθά όξηα ππελζπκίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, έηζη ώζηε νη 

ζεξαπεπόκελνη λα εηζπξάμνπλ ην κέγηζην όθεινο ηεο ζεξαπείαο. 

 

o Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

πιενλέθηεκα. πρλά ην επηβεβιεκέλν ρξνληθό όξην απμάλεη ηελ 

απνδνηηθόηεηα θαη ελεξγνπνηεί ηε ζεξαπεία θαη ηελ επζύλε ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ.  

 

o Σν ζθεπηηθό καο ήηαλ όηη έλα πξόγξακκα βξαρείαο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο 

δελ είλαη απαξαίηεηα κία νξηζηηθή ζεξαπεία. ηελ νκάδα νη αζζελείο 

πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια, ή βηώλνπλ κία επαλνξζσηηθή εκπεηξία, γηα λα 

δήζνπλ πην πνηνηηθά ζηε δσή ηνπο. Ο κεραληζκόο ηεο αιιαγήο ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία, αιιά ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο δελ νινθιεξώλεηαη απαξαίηεηα 

κέζα ζ’ απηήλ.  

 

o O «ηίηινο» ηεο νκάδαο δελ θαζνξίδεη ην έξγν ηεο νκάδαο, αληηζέησο ην 

θέληξν βάξνπο είλαη δηαδξαζηηθό. Μέζσ ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο αλαηξνθνδόηεζεο από ηα κέιε θαη ηνλ ζεξαπεπηή, 

θεξδίδεηαη ε απηό-απνδνρή, ε απηνεπίγλσζε, ν απηό-έιεγρνο, ε 

απηνεθηίκεζε. 

 

o πγθεθξηκέλεο ηερληθέο (π.ρ. CBT) κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζην λα 

αλαθνπθίζνπλ πην άκεζα από ηα ζπκπηώκαηα θαη λα απνθνξηίζνπλ ηνπο 

ζεξαπεπόκελνπο. Ο νκαδηθόο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από επειημία 

θαη λα ρξεζηκνπνηεί όια ηα κέζα (εθιεθηηθόηεηα ζε πξνζεγγίζεηο, ζεώξεζε 

θαη ηερληθέο) πνπ δηαζέηεη γηα λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ
9
.  

 

o Καη βέβαηα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πεπνίζεζε, ζηελ νπνία ζηεξηρηήθακε, ε 

πίζηε ζηελ αμία ηεο νκάδαο από ηνλ ίδην ηνλ/ηνπο ζεξαπεπηή/εο. Δάλ ν 

ζεξαπεπηήο πηζηεύεη ζηε ζεκαληηθόηεηα ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο 

παξνπζίαο ζ’ απηήλ, κεηαδίδεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ θαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

                                                 
9 To εκεξνιόγην θαηαγξαθώλ γηα ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα/ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κ’ 

απηήλ, γηα παξάδεηγκα, -θιαζηθή ηερληθή ηεο CBT- κπνξεί λα βνεζήζεη εμίζνπ όπσο ε επεμεξγαζία ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ αλεζπρηώλ πίζσ από ηα ζπκπηώκαηα ζηηο ΓΠΣ (Yalom, 2005). 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 4 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ 

4.1. Αηνκηθό ηζηνξηθό
10

 αζζελνύο
11

     

H Γεσξγία, 28 εηώλ, είλαη πηπρηνύρνο Α.Δ.Η. θαη επαγγεικαηίαο ρνξεύηξηα. Απηό πνπ 

ηελ ώζεζε λα δεηήζεη βνήζεηα ήηαλ ε ςπρνγελήο βνπιηκία.  

 

Σν πξόβιεκα μεθίλεζε γηα πξώηε θνξά ζηα 16 ηεο ρξόληα. Σόηε, θαη γηα έλα έηνο, 

είρε ππεξθαγηθά επεηζόδηα θη εκέηνπο ζρεδόλ θαζεκεξηλά (θάπνπ είρε αθνύζεη γη’ 

απηό σο κέζνδν «γηα λα κελ παρύλεη»). Δθείλε ηελ επνρή είρε θύγεη καδί κε ηνλ 

παηέξα ηεο ζε επαγγεικαηηθό ηνπ ηαμίδη. Λέεη πσο ε ίδηα -έρνληαο ζηακαηήζεη ην 

ρνξό- μέθπγε από ηελ απζηεξόηεηα ηεο ζρνιήο, ηε δπγαξηά θιπ. θαη πήξε ιίγα θηιά∙ 

γηα λα «επαλνξζώζεη», άξρηζε δίαηηα κε ελαιαζζόκελα επεηζόδηα ππεξθαγίαο, ώζπνπ 

επαλήιζαλ νη έκεηνη. Όηαλ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα, ζεώξεζε όηη ήηαλ πην εύθνιν λα 

ηνπο ειέγμεη θη έηζη ηνπο ζηακάηεζε ρσξίο βνήζεηα. Γελ είρε πνηέ πξνεγνπκέλσο 

πξόβιεκα κε ηα θηιά θαη ηελ εκθάληζή ηεο, ιόγσ όκσο ηνπ ρνξνύ, είρε άγρνο, θαζώο 

ζηηο ζρνιέο πξαγκαηνπνηνύληαλ αηθληδηαζηηθέο κεηξήζεηο βάξνπο ησλ 

καζεηεπνκέλσλ. 

 

Πξηλ 2 ρξόληα πεξίπνπ -θη ελώ ήηαλ θαπλίζηξηα από ηελ πξνεθεβεία- δηέθνςε ην 

θάπληζκα κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην ζσκαηηθό ηεο βάξνο. Λίγνπο κήλεο κεηά 

επαλήιζαλ ηα βνπιηκηθά, ηα νπνία ήηαλ ζηελ αξρή έληνλα θαη θαζεκεξηλά (4-5 

εκεηνί/24 hr), κε ζηαδηαθή κείσζε (2-3/week) ζηε ζπλέρεηα.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ απηώλ έηξσγε πνιύ γξήγνξα θαη ηππηθά κεγάιεο 

πνζόηεηεο ηξνθήο κε πςειή ζεξκηδηθή αμία. Κάπνηεο θνξέο, έθεπγε αθόκε θαη από 

ηελ παξέα ηεο ιόγσ ηεο παξόξκεζήο ηεο λα θάλεη ππεξθαγία. ε θείλε ηε θάζε ηελ 

ππνηξνπή ηελ ζπλδέεη κε ηελ έληνλε πίεζε πνπ έλησζε ζε κία ρνξνγξαθία, νπόηε θαη 

αλαθέξεη πσο γηα πξώηε θνξά έλησζε άβνια θαη αλαζθαιήο ζε ζρέζε κε ην ζώκα 

ηεο θαη ην ρνξό. 

                                                 
10 Σν ηζηνξηθό ειήθζε από ςπρίαηξν-ςπρνζεξαπεπηή, ζπλεξγάηε ζην Κ.Ζ. θαη γηα ηελ παξνπζίαζε 

ζπκπιεξώζεθε από πιεξνθνξίεο πνπ έιαβα θαηά ηηο αξρηθέο ζπλεδξίεο καο. 
11 Καηά ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ) «αζζελήο» είλαη εθείλνο πνπ δελ ραίξεη ζσκαηηθήο ή/θαη 

ςπρηθήο / πλεπκαηηθήο πγείαο. 
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Όηαλ ήξζε ζην Κ.Ζ. είραλ μαλαξρίζεη ηα βνπιηκηθά επεηζόδηα. Γηα ηε βνπιηκία, 

ληώζεη, όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «ηύςεηο θαη αεδία». ηόρνο ηεο είλαη, λα ηξώεη 

θαλνληθά θαη λα θύγεη επηηέινπο από ην κπαιό ηεο ε «εκκνλή» ηνπ θαγεηνύ. 

  

Από κηθξή είρε κία κειαγρνιία θαη κία κόληκε ζύγθξνπζε κέζα ηεο, έλα 

«αληθαλνπνίεην», αιιά δειώλεη πσο δελ κπνξεί λα ην ζπλδέζεη κε θάηη. Έθαλε πνιιά 

πξάγκαηα γηα λα μεράζεη. Πήγαηλε «από ην έλα ζην άιιν» θαη πξνζπαζνύζε λα βξεη 

ραξά. Γελ βξίζθεη πνπζελά ηθαλνπνίεζε, πάληα έλησζε ηξνκεξή κνλαμηά.  

 

4.2. Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό - Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

Ο παηέξαο ηεο απεβίσζε πξηλ 2 έηε από ΟΔΜ ζηα 57 ηνπ. Ήηαλ θαπληζηήο θαη 

βαξεηάο κνξθήο αιθννιηθόο. Δμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ, έιεηπε πνιύ ζπρλά από ην 

ζπίηη θαη ηε ρώξα. Όηαλ πέζαλε, βξηζθόηαλ ζην εμσηεξηθό.  

 

«Γηα ράξε ηνπ», ε Γεσξγία ιέεη πσο «έρεη ηξέμεη πνιύ» θαη πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

εθείλνο δελ έιεγρε πηα ηνλ εαπηό ηνπ. Νηώζεη πσο ηνπ «ρξσζηνύζε», δηόηη όηαλ ήηαλ 

παηδί ηελ θξόληηδε πεξηζζόηεξν από ηε κεηέξα ηεο. Ζ ίδηα ζεσξεί όηη έρεη απσζήζεη 

νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην ζάλαηό ηνπ θαη ληώζεη κάιινλ ελνρέο πνπ δελ ηνλ 

θξόληηζε αξθεηα. Μέζα ηεο κνηάδεη λα έρεη εγθαηαζηαζεί έλαο αλεπεμέξγαζηνο 

ζξήλνο. 

 

Ζ κεηέξα ηεο, 58 εηώλ, γλώξηζε ηνλ άλδξα ηεο ζε θνηλό εξγαζηαθό ρώξν. Δίλαη, όπσο 

αλαθέξεη, «παρνπιή» θαη ηξώεη «βνπιηκηθά». Αλαθέξεη όηη αλέθαζελ αζρνινύληαλ 

πνιύ κε ην ζέκα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο ηεο θη επέβαιιε ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή ζην ζπίηη, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη γεληθά κε ην αίζζεκα πεηζαξρίαο θαη 

απζηεξόηεηαο, πνπ ελέπλεε ε ίδηα, αιιά θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Γεσξγίαο (από 

πξνζρνιηθή ειηθία έθαλε ρνξό). Σα γιπθά ζην ζπίηη ήηαλ απαγνξεπκέλα θαη 

θαηαλαιώλνληαλ θξπθά θη εμεγεί πσο απηό ζπλέβαηλε ιόγσ πξνβιήκαηνο πγείαο (ηεο 

κεηέξαο).  

 

Γίλεη ηελ πιεξνθνξία, επίζεο, πσο ε κεηέξα είλαη θαηαζιηπηηθή ππό θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. Με ηε γέλλεζε ηεο Γεσξγίαο, είρε λα αληηκεησπίζεη ην ζάλαην ηεο δηθήο ηεο 

κεηέξαο, γεγνλόο πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ηεο αζζελνύο. 
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Ζ ζρέζε κε ηε κεηέξα ηεο ηήο πξνθαιεί ακθηζπκία. Κάπνηε ήηαλ αληαγσληζηηθέο 

κεηαμύ ηνπο. Ζ κεηέξα είρε ηνλ έιεγρν γηα ηα πάληα, ζεσξεί πσο ηελ πίεδε λα έρεη 

θαιέο επηδόζεηο ζην ζρνιείν θαη ζην ρνξό, λα ηξέθεηαη ζσζηά θ.ιπ. Σώξα, ε ζρέζε 

ηνπο είλαη «επηθαλεηαθά θαιή», όπσο αλαθέξεη. «Σελ αγαπώ, ηελ εθηηκώ, δελ ζέισ λα 

ηελ ζηελνρσξήζσ», ιέεη. Παξαδέρεηαη πσο ε κεηέξα ηεο ζηεξίδεηαη πάλσ ηεο θαη ε 

Γεσξγία ηελ έρεη έλλνηα ζπλερώο. Χζηόζν, κε ηελ θξηηηθή, πνπ ηεο αζθεί, ηελ θάλεη 

λα ληώζεη έλνρε («ληώζσ όηη ρξσζηάσ παληνύ»).  

 

Ο αδεξθόο ηεο, ιίγα ρξόληα κεγαιύηεξόο ηεο, έρεη ηειεηώζεη ην παλ/κην θη εξγάδεηαη 

ζαλ ηδησηηθόο ππάιιεινο. Έρνπλ θαιή ζρέζε κεηαμύ ηνπο, αιιά είλαη πην 

απνζηαζηνπνηεκέλνο.  

 

Αλαθέξεη επαθέο θηιηθέο, θαη θαιή θνηλσληθή δσή, ελώ κε ην ζύληξνθό ηεο, ην 

Γεκήηξε, θαηά 7 ρξόληα κεγαιύηεξό ηεο, δηαηεξεί ζρέζε εδώ θαη 3 ρξόληα πεξίπνπ. 

Δίλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλε. Πξνεγνπκέλσο, είρε δεζκό κε θάπνηνλ άιιν άλδξα γηα 4 

ρξόληα, αιιά ρώξηζε κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο, θαη, θαζώο, όπσο ιέεη, ηα 

πξάγκαηα δελ ήηαλ θαιά κεηαμύ ηνπο. 

 

Γηα ην πξόβιεκά ηεο δελ γλσξίδεη θαλείο από ηνλ νηθνγελεηαθό ηεο θύθιν ή ηνπο 

θίινπο ηεο. 

 

4.3. Γηάγλσζε – Αίηεκα 

Αίηεκα ηεο Γεσξγίαο ήηαλ λα πάξεη βνήζεηα από έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν. Τπήξρε 

απόιπηε ηαύηηζε ηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηνπ αηηήκαηόο ηεο («έρσ βνπιηκία», ιέεη). 

«Ιδαληθά, πεξηκέλσ όηη θάπνηνο ζα κε θαζνδεγήζεη, ώζηε λα ζηακαηήζσ…κε ελνριεί 

θαη ηδενινγηθά σο πξάμε, δει. πνηα είκαη εγώ πνπ έρσ ηέηνηα πξνβιήκαηα 

πνιπηειείαο;…ζέισ λα ην ζηακαηήζσ ΣΧΡΑ!», είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ιόγηα ηεο. 

 

Όπσο πεξηγξάθεθε ζην ζεσξεηηθό θνκκάηη, ε ΦΒ εκθαλίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζε 

άηνκα πνπ αζρνινύληαη κε ην ρνξό. Απηό ήηαλ γηα ηε Γεσξγία έλαο ιόγνο πνπ ηελ 

έθαλε λα ληώζεη πεξηζζόηεξεο ελνρέο, θαζώο αηζζαλόηαλ «ξερή». ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, ην ζύκπησκά ηεο δελ είρε λα θάλεη ηόζν κε ηελ αλεζπρία γηα 

ην ζώκα ηεο -κέζσ ηεο έθζεζήο ηνπ ζην ρνξό- αιιά κε γεληθόηεξεο θαη βαζύηεξεο 

πξνζσπηθέο ηεο αλεζπρίεο/δπζθνιίεο. 
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Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ απεπζύλζεθε ζε εηδηθνύο, θαη, έλησζε έηνηκε λα ην θάλεη∙ 

είρε ελαηζζεζία όηη πάζρεη θαη παξαδέρηεθε πσο όλησο ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη 

θξνληίδα. «Υατδεύσ ιίγν ηνλ εαπηό κνπ», κνύ ιέεη δηζηαθηηθά ζηελ πξώηε καο 

ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία. Αξγόηεξα, βιέπνληαο κέζα ζηελ νκάδα αλζξώπνπο κε 

ρξνληόηεηα ηεο ζπκπησκαηνινγίαο (βνπιηκηθά επεηζόδηα), δήισζε πσο ληώζεη ηπρεξή 

πνπ εθείλε ην απνθάζηζε λσξίο λα δεηήζεη βνήζεηα. 

 

Από ηελ πιεπξά κνπ, αλαγλώξηζα ηελ απόγλσζε πνπ ηελ έθεξε ζην ζεκείν λα 

απνθαιύςεη ην κπζηηθό ηεο, θαη πξνζπάζεζα λα εδξαηώζσ γξήγνξα εκπηζηνζύλε θαη 

κηα αίζζεζε «επηθπιαθηηθήο ειπίδαο» ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Έλησζα πσο απηό πνπ 

ρξεηαδόηαλ ήηαλ λα ηελ θαηαιάβσ, λα ηελ αθνύζσ θαη λα ηελ θξνληίζσ, 

επηηξέπνληάο ηεο λα βηώζεη κέζα από ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε κία ζπλαηζζεκαηηθή 

«επαλνξζσηηθή εκπεηξία». Ήμεξα πσο νη ρεηξηζκνί κνπ ζα έπξεπε λα είλαη 

πξνζεθηηθνί, θαζώο ε Γεσξγία είρε ηηο δηθέο ηεο αληηζηάζεηο ζηε ζεξαπεία θαζώο θη 

έλα ηζηνξηθό «εύζξαπζησλ» ζρέζεσλ θαη βίαησλ απνρσξηζκώλ. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδηλε, κε βνεζνύζαλ λα απνθηώ εηθόλα γηα ηελ ίδηα θαη ην 

πιαίζην ζην νπνίν έδεζε. Από ηελ πξώηε θηόιαο ζπλεδξία θάλεθε όηη είλαη 

κπεξδεκέλε, όηη ζπγθξίλεη ζπρλά ηνλ εαπηό ηεο κε ηνπο άιινπο κε απνηέιεζκα λα 

ληώζεη θαηώηεξε∙ ην θπξίαξρν ζέκα πνπ αλαδύζεθε, σζηόζν, είλαη ε «κόλσζε» ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηεο θάησ από ην πέπιν ηεο δηαλνεηηθνπνίεζεο. 

 

Μεηά ηε δηαγλσζηηθή θάζε, ζπκθώλεζε ζην πξσηόθνιιν ηεο ζεξαπείαο θαη 

μεθηλήζακε κε εβδνκαδηαίεο αηνκηθέο ζπλεδξίεο ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε ιήμε. Σεο 

πξόηεηλα παξάιιειε νκαδηθή ζεξαπεία κειινληηθά, ε ζθέςε ηεο νκάδαο, όκσο, ζε 

εθείλε ηε θάζε ηελ αγρώλεη. Καηά ηα άιια, δειώλεη ηελ πξόζεζή ηεο λα είλαη 

παξνύζα θάζε εβδνκάδα ζηηο ζπλαληήζεηο καο θαη κνηάδεη ήδε δεζκεπκέλε. 

 

Ζ αηκόζθαηξα ηεο πξώηεο ζπλεδξίαο ήηαλ πνιύ θαιή. Ζ ζηάζε ηεο πξνο εκέλα 

ζεηηθή. Ζ Γεσξγία δείρλεη ζθιεξή ζαλ λα θνξά παλνπιία, αιιά θαίλεηαη πσο είλαη 

άλζξσπνο γιπθόο θη επαίζζεηνο, θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ςάμεη θαλείο βαζηά γηα λα ην 

δεη απηό. 

 



 27 

Άκεζα, ελεκεξώλεηαη γηα ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο
12

 ζηηο νπνίεο νθείιεη λα ππνβιεζεί 

θαη θαλνλίδεη ζπλάληεζε θαη κε ην γεληθό ηαηξό ηνπ Κ.Ζ. Αξγόηεξα, ζπδεηάκε γηα 

θάπνηεο ζπλαληήζεηο θαη κε ηελ θιηληθή δηαηξνθνιόγν ηνπ Κ.Ζ., πεξηζζόηεξν γηα κία 

δηαηξνθνινγηθή ζπκβνπιεπηηθή (θαη «απελνρνπνίεζε» ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθώλ). Ζ 

ζπλεξγαζία ηεο κε όινπο ηνπο εηδηθνύο ήηαλ ππεύζπλε θαη -θαηά ηα ιεγόκελά ηεο- 

βνεζεηηθή. 

 

4.4. Θεξαπεία (αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεδξίεο) 

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηεο ζην Κ.Ζ. (18 κήλεο), αθνινπζώληαο ηελ 

αλάγθε ηεο, ζπδεηάκε πνιύ γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, πνπ ηελ θνξηίδνπλ, έρνληαο 

πάληα ζην λνπ καο ηε βνπιηκία θαη πξνζπαζώληαο λα ηελ ζπλδέζνπκε κε ηνπο ιόγνπο 

πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. 

 

Δίλαη πάληα ζπλεπήο (απνπζίαζε ειάρηζηεο θνξέο θαη πάληα εμαηηίαο εξγαζηαθώλ ηεο 

ππνρξεώζεσλ) κε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε θαη δέζκεπζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη 

ζηηο ζπλαληήζεηο, θάζεηαη ζπλήζσο κπξνζηά-κπξνζηά ζηελ θαξέθια ηεο. Γείρλεη λα 

έρεη κεγάιε αγσλία θαη αλάγθε γηα βνήζεηα, ηαπηόρξνλα όκσο θαη ηζρπξό θίλεηξν, 

πνπ επηβεβαηώλεηαη από ην γεγνλόο όηη έπεηηα από ηελ πξώηε δηαγλσζηηθή 

ζπλάληεζε θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςπρνζεξαπείαο ηεο (θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο 

ηεο ζηε ιίζηα αλακνλήο γηα 1½ κήλα), είρε ήδε μεθηλήζεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα κελ 

θάλεη βνπιηκηθά επεηζόδηα.  

 

ην μεθίλεκα ηεο ζεξαπείαο ηεο αθνινπζεί κηα πγηεηλή δηαηξνθή. Δίλαη 

ηθαλνπνηεκέλε κ’ απηό, ιέεη πσο κπνξεί λα βάιεη ρσξίο ελνρέο ζην δηαηξνθνιόγηό 

ηεο θάηη πνπ ηελ επραξηζηεί, θάπνηεο θνξέο πνπ ηξώεη γιπθά, σζηόζν, ληώζεη πνιύ 

άζρεκα. Γελ ζέιεη πάιη λα θάλεη «πεξηνξηζκνύο», πνπ ζίγνπξα ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηε 

βνπιηκία, αιιά θνβάηαη ζπλερώο ηνλ παξνξκεηηθό ηεο ραξαθηήξα∙ ην ζέκα ηνπ 

θαγεηνύ απνξξνθά όιε κέξα ηε ζθέςε ηεο.  

 

Παξάιιεια κε ην δηαηξνθηθό, πνπ ζηηο αξρέο απνηειεί ην κείδνλ ζέκα, αγγίδεη θη 

επεμεξγάδεηαη θη άιια δεηήκαηα. Με αθνξκή κία ηαύηηζε πνπ θάλεη κε γλσζηή ηεο 

θνπέια ζε ζρέζε κε ζέκα πγείαο ηνπ παηέξα ηεο, αλνίγεη ζηγά-ζηγά ην ζέκα ηνπ δηθνύ 

                                                 
12

 Αηκαηνινγηθέο θαη ειεθηξνιπηηθέο εμεηάζεηο γηα πνζνζηά θαιιίνπ, λαηξίνπ θ.α., πνπ επεξεάδνληαη 

από ηελ πξόθιεζε ησλ εκέησλ θαη ηελ απώιεηα πγξώλ. 
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ηεο (αιθννιηζκόο). Δίλαη θαλεξό πσο ελώ ηεο ζπκίδεη έληνλα ηε δηθή ηεο ηζηνξία,  

απνθεύγεη, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα θάλεη νπνηαδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε. 

Πξνζπάζεζα λα ηελ βνεζήζσ λα εζηηάζεη. Θπκάηαη πσο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είρε 

ην ξόιν ηεο «ππεύζπλεο» θαη ηεο «δπλαηήο». Ζ κεηέξα ηεο ήηαλ αδύλακε λα ην 

δηαρεηξηζηεί, ελώ ν αδεξθόο ηεο έθαλε «ζαλ λα κε βιέπεη». Αλαθέξεη, επίζεο, πσο 

έπεηηα από ζπλερείο ηζαθσκνύο γηα ηνλ ηόηε θίιν ηεο (βι. ηζηνξηθό), ηνλ νπνίν νη 

γνλείο ηεο δελ «ελέθξηλαλ», ηνπο απαγνξεύεη λα ηεο μαλακηιήζνπλ. Λίγν θαηξό 

αξγόηεξα, ν παηέξαο ηεο μαλαξρίδεη ην αιθνόι γεγνλόο πνπ ην ρξεώλεηαη θαη κέρξη 

θαη ζήκεξα ηελ γεκίδεη κε έληνλεο ελνρέο.  

 

Δληππσζηαθό είλαη όηη πνιύ ζπρλά ζέινληαο λα εθθξάζεη ηε «δηαθσλία» ηεο κε θάηη, 

ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ηε θξάζε «ζα θάλσ εκεηό», πνπ «ζπκπησκαηηθά» 

ζρεηίδεηαη κε ην ζύκπησκά ηεο. Πνιιέο θνξέο, δελ αθήλεη ηνλ εαπηό ηεο λα 

νινθιεξώζεη θαλ κηα θξάζε πνπ έρεη μεθηλήζεη,  θαζώο απηνινγνθξίλεηαη ζπλερώο. 

Σεο ην επηζεκαίλσ. Σεο θάλσ εξσηήζεηο γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη θαη ε 

ίδηα πσο ην θάλεη ζαλ ν εαπηόο ηεο λα έρεη αλαιάβεη ην ξόιν ηεο «ππεξεγσηηθήο» 

κεηέξαο. 

 

Δπαλεξρόκαζηε ζην ζέκα ηεο θξνληίδαο. Ο παηέξαο, κνύ ιέεη, ηελ θξόληηδε 

πεξηζζόηεξν από ηε κάλα. Πάλσ ζε απηό, δηαηππώλσ κηα εξκελεία, όηη δειαδή κνπ 

θαίλεηαη πσο ηε ζηηγκή -ζηε θάζε ηεο εθεβείαο- πνπ ε Γεσξγία είρε αλάγθε λα 

βαζηζηεί πάλσ ηνπ, όπσο θαη ηόηε πνπ ε ίδηα ήηαλ κσξό, νύηε εθείλνο νύηε ε κεηέξα 

αληαπνθξίζεθαλ. Βνπξθώλεη γηα πξώηε θνξά.  

 

ε άιιε ζπλεδξία καο, πεξηγξάθεη πόζν ελνρηθά ληώζεη. Δθείλε ηελ πεξίνδν δελ έρεη 

πξόβεο θαη ζηεξίδεηαη ζην επίδνκα πνπ ιακβάλεη κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο. 

Πιήξσο ελνρνπνηεκέλε, ληώζεη «άρξεζηε» θαη ηεκπέια∙ ην επίδνκα αηζζάλεηαη πσο 

ην ζηεξεί από θάπνπ αιινύ, ελώ ην δηθαηνύηαη πεξηζζόηεξν από ηνλ θαζέλα! 

 

θέθηεηαη «λνζηαιγηθά» ηνλ παηέξα ηεο∙ όηαλ ηελ ελζαξξύλσ, βνπξθώλεη, μεθηλά λα 

«αθνπκπά» ην πέλζνο ηεο. Ζ δηαλνεηηθνπνίεζε θάπσο ζηακαηά θη αξρίδνπλ λα 

θαίλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο.  
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Όηαλ θάπνηα ζηηγκή, επαλεκθαλίδνληαη ηα βνπιηκηθά επεηζόδηα, -κε κηθξόηεξε 

ζπρλόηεηα, βέβαηα, θαη κε άιιε έληαζε απ’ όηη ζην πξόζθαην παξειζόλ-, κνπ 

εμνκνινγείηαη πσο ληξεπόηαλ λα έξζεη λα κνπ ην πεη. Αηζζάλνκαη πσο 

«κεηαβηβαζηηθά» κε βάδεη ζηε ζέζε ηεο «απζηεξήο» κεηέξαο. πλεηδεηνπνηεί, βέβαηα, 

πσο ε κεηέξα ηεο δελ ηεο έρεη δώζεη πνιιά, σζηόζν αλαγλσξίδεη ηε δπζθνιία ηεο λα 

δεηάεη. Αλαθέξεη ζ’ απηό ην ζεκείν πσο νύηε θαη ζηηο παξαζηάζεηο ηεο δελ πήγαηλαλ 

νη δηθνί ηεο, γηαηί ε ίδηα δελ ηνπο ην δεηνύζε, παξ’ όηη θαηά βάζνο ην επηζπκνύζε. Γηα 

κέλα, απηό, απνηειεί ζεκείν πξνβιεκαηηζκνύ. Σαπηίδεη εκέλα κε ηε κεηέξα ηεο; 

Μήπσο κνπ δεηάεη θάηη; Ή κήπσο, ηειηθά, κνπ δεηά πνιιά; 

 

Ο παξνξκεηηζκόο κε ηνλ νπνίν έκπαηλε ζηα πξάγκαηα έρεη αξρίζεη λα ηελ θνπξάδεη, 

αιιά δελ μέξεη πώο λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά. Αξγόηεξα, αξρίδεη λα ραώλεηαη θαη 

λα αληηπαιεύεη ην «θαηεζηεκέλν». Αλαζεσξεί ηα πάληα. Λέεη «δελ κνπ αξέζεη ν 

ρνξόο», κε ηνλ νπνίν αζρνιείηαη από ηα 4 ηεο. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ -έζησ θαη  κε 

ηε ζθέςε ηεο- αλαηξέπεη ηα πάληα.  

 

Ούζα απζηεξή κε ηνλ εαπηό ηεο, ζηε θάζε όπνπ δελ ηα πάεη θαιά κε ηα βνπιηκηθά, 

κνπ ιέεη πσο κε θάπνηνλ ηξόπν επαλαπαύηεθε, ήμεξε πσο εγώ δελ ζα ηελ «κάισλα» 

θαη γη’ απηό μαλαμεθίλεζε, θάλνληαο απηή ηε θνξά κεηαβίβαζε ζε κέλα ζαλ ηνλ 

«ραιαξό» θη «επηεηθή» παηέξα ηεο.  

 

ηηο ζπλεδξίεο καο κηιάκε ζπρλά γηα ηα δύν άθξα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο: ηελ 

ππεξβνιηθή πεηζαξρία θαη ηελ απόιπηε απώιεηα ηνπ ειέγρνπ, πνπ ηελ αθνινπζνύλ 

ζηε δσή ηεο. Μνπ κηιάεη γηα ην πάζνο ηεο γηα ην ηζηγάξν θη από ηελ άιιε πόζν 

άκεζα ην έθνςε. Γίλεηαη «έλα» κε ην ηζηγάξν, όπσο επίζεο θαη κε ην θαγεηό, θάηη 

πνπ κε σζεί λα ζθεθηώ ζνβαξά ηε ζεκαζία ηνπ «απνιεζζέληνο κεηαβαηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ». Όιεο νη θηλήζεηο ηεο θαηαδεηθλύνπλ ηε δπζθνιία ηεο λα μερσξίζεη από 

ηε κεηέξα ηεο. Χζηόζν, ε θάζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο έρεη αξρίζεη.  

 

Σεο ιέσ λα αθήζεη ιίγν ηνλ έιεγρν, λα ραιαξώζεη θαη λα παξαηεξήζεη ηνλ εαπηό ηεο. 

Φπζηθά, κε γλσξίδνληαο πσο γίλεηαη, κνπ δεηάεη θη άιια. Με πξνθαιεί λα ηεο πσ 

θάηη πην «απηό». Δθθξάδεη θαη πάιη ην «βνπιηκηθό» θαη ιαίκαξγν ραξαθηήξα ηεο∙ ηα 

ζέιεη όια, σζηόζν εγώ ηεο βάδσ όξην ρσξίο επίθξηζε αιιά κε θξνληίδα.  
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ε ζρέζε κε ηε δηαηξνθή ηεο έρεη θάλεη πνιινύο θύθινπο. ηεξεηηθή δίαηηα → 

έληνλα, θαζεκεξηλά, πνιιαπιά ή ζπρλά βνπιηκηθά επεηζόδηα → κείσζε ησλ 

επεηζνδίσλ → θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ ηξνθήο (θξίζεηο ππεξθαγίαο) ρσξίο 

λα αθνινπζεί απνβνιή ηνπο → ππνηξνπή, επαλεκθάληζε θαη αύμεζε ζπρλόηεηαο ησλ 

βνπιηκηθώλ. Θέιεη λα ζηακαηήζεη ηνπο εκέηνπο, ηελ ηαιαηπσξεί πάξα πνιύ όιν απηό. 

Θέιεη ρσξίο ελνρέο λα ηξώεη ό,ηη ζέιεη, απηό όκσο ηεο είλαη δύζθνιν. Ζ ηδέα ηνπ λα 

παρύλεη, ηελ ηξνκνθξαηεί. Θέιεη θάηη λα αιιάμεη, είλαη πνιύ πξνβιεκαηηζκέλε. 

Βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθή θάζε.  

 

ηγά ζηγά, ε Γεσξγία αξρίδεη λα ραιαξώλεη, ρσξίο θαλ λα ην ζπλεηδεηνπνηεί. 

θέθηεθε αθόκε θαη ην λα κηιήζεη ζην ζύληξνθό ηεο γηα ην πξόβιεκα. Οη απνθάζεηο 

ηεο δελ ιακβάλνληαη παξνξκεηηθά πηα. 

 

Σν θιίκα ζηηο ζπλεδξίεο είλαη θαιό. Τπάξρεη θαιή ζπλαηζζεκαηηθή επαθή. 

πδεηήζακε γηα ηελ νκάδα. ε ζρέζε κε πξνεγνύκελε θνξά, ήηαλ, ηώξα, πην 

αλνηρηή.  

 

Δπαλέξρεηαη μαλά ζε ζπλεδξία καο κε «επίπεδν» ζπλαίζζεκα θαη δηαλνεηηθνπνίεζε∙ 

κνπ εμηζηνξεί ηηο αιιαγέο ζηε δσή  ηεο ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα. Βάδεη ζηελ -θελή 

από ζπλαίζζεκα- αθήγεζή ηεο καδί κε ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο, ην θόςηκν ηνπ 

ηζηγάξνπ, ηε κεηαθόκηζε από ην παηξηθό ηεο, ην ρσξηζκό ηεο από ηνλ ηόηε θίιν ηεο, 

ην πηπρίν από ην παλ/κην. Λνγνθξίλεηαη, δηαθόπηεη πξνηάζεηο θαη ιέμεηο, ληώζεη πσο 

ρξσζηά. «Καλνληθά ζα έπξεπε λα είκαη ραξνύκελε, αθνύ δε κνπ ιείπεη ηίπνηα ζ’ απηή 

ηε θάζε», ιέεη. Γελ είλαη, όκσο, γηαηί ηεο ιείπεη ν παηέξαο ηεο θη απηόλ ηνλ έραζε κε 

άζρεκν ηξόπν. Σεο ιείπεη ε παξνπζία ηνπ θη ό,ηη απηόο εθπξνζσπνύζε θαη κπνξνύζε 

λα ηεο πξνζθέξεη, ηεο ην ιέσ. ησπά θαη βνπξθώλεη, κόλν ηόηε έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνλ εαπηό ηεο.  

 

 Ό,ηη έθαλε έσο ηώξα, ην έθαλε απηνκαηνπνηεκέλα θαη γηα άιινπο. Με ηε δηαηξνθηθή 

δηαηαξαρή «αλαγθάζηεθε» λα ζηξέςεη ην θαθό ζηνλ εαπηό ηεο. «Πξέπεη» λα πεξάζεη 

κέζα από ην πέλζνο θαη ηνλ «άιπην ζξήλν» ηεο γηα λα κπνξέζεη λα επραξηζηεζεί θαη 

ηα πξάγκαηα ζηε δσή ηεο. «Πξέπεη» λα ζηακαηήζεη λα ληώζεη έλνρε θαη όηη ρξσζηάεη 

ζε θάπνηνλ γηα λα ηα επραξηζηεζεί. «Πξέπεη» λα ληώζεη θαιά κε ηνλ εαπηό ηεο θαη λα 
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ηνλ ζεβαζηεί. Φεύγνληαο από ην ρώξν, κνπ είπε ραξηηνινγώληαο: «ειπίδσ λα έξζσ 

ηελ Σεηάξηε», ελλνώληαο ζηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο. 

 

Έπεηηα από 2½ κήλεο θαη κόιηο  8 αηνκηθέο ζπλεδξίεο, ε Γεσξγία κπαίλεη ζε νκαδηθή 

ζεξαπεία ζε εβδνκαδηαία ηαθηηθή βάζε, κε παξάιιειε, ιηγόηεξν ζπρλή, αηνκηθή 

παξαθνινύζεζε (x1/3 βδνκάδεο), ζύκθσλα κε ην ζεξαπεπηηθό ζρεδηαζκό πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ.  

 

Ήξζε, ινηπόλ∙ κε κία κηθξή θαζπζηέξεζε, αιιά ήηαλ εθεί. Δθδήισζε κε σξηκόηεηα 

ηα «ζέισ» θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο από ηελ νκάδα, όπσο δεηήζεθε από όια ηα κέιε. 

Χζηόζν, κε ηξόπν «βνπιηκηθό» εμέθξαζε ηελ αγσλία -ελδερνκέλσο όισλ ησλ κειώλ- 

σο πξνο ην ηη ζα γίλεη, εάλ δελ «ζεξαπεπηνύλ» κέρξη ηε ιήμε ηεο νκαδηθήο ζεξαπείαο. 

 

ην αηνκηθό, πνπ αθνινύζεζε
13

, έζημα απηό ην ζέκα, θαζξεθηίδνληάο ηεο ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν επέδεημε κηα «ιαίκαξγε» ηάζε, θαζώο, κε ην πνπ μεθίλεζε ε νκάδα, είπε 

κεηαθνξηθά «πόζν ζα έρσ;», «πόζν ζα κνπ δώζεηε;», «ζέισ θη άιιν», «ζέισ 

γξήγνξα». πδεηήζακε γεληθά γηα ηελ νκάδα. Οη αιιειεπηδξάζεηο είλαη έληνλεο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θνξηίδνπλ. Κιαίγνληαο από εθείλε ηε ζηηγκή θαη ζε όιε ηε 

ζπλεδξία κνπ είπε πόζν αλάγθε έρεη γηα ζπλαηζζεκαηηθή επαθή θαη επηθνηλσλία. 

Θέιεη λα «αλνίμεη» λα ην δνπλ θη νη άιινη απηό, αιιά ζέιεη θη από ηνπο άιινπο λα ηεο 

ην πξνζθέξνπλ.  

 

Ζ Γεσξγία εμειίζζεηαη ζε θνξπθαία παξνπζία ζηελ νκάδα κε θαηαιπηηθό ξόιν θαη 

θπξίαξρε ζέζε ηόζν κεηαθνξηθά όζν θαη θπξηνιεθηηθά (ζηε κέζε ηεο νκάδαο θαη 

απέλαληη από εκέλα θαη ηε ζπλζεξαπεύηξηα κνπ). ε έλα ζθεληθό έληνλν, πνπ 

αθνξνύζε όιε ηελ νκάδα, εθθξάδεη ην ζπκό ηεο. Δθηίζεηαη κέζα ζηελ νκάδα θαη 

βνεζά θαη ηνπο ζπλζεξαπεπόκελνύο ηεο.  

 

Αλνίγεη πνιιά ζέκαηα, δπζθνιίεο δηθέο ηεο, αλεζπρίεο βαζηέο, ππαξμηαθέο. 

Δκπηζηεύεηαη. Γηεγείηαη δύζθνιεο ζηηγκέο θαη δξακαηηθά πεξηζηαηηθά. Σν δηαηξνθηθό 

ηεο πξόβιεκα θαη νη ξίδεο ηνπ μεθηλνύλ λσξίο θαη απιώλνληαη βαζηά∙ ην ίδην θαη ην 

                                                 
13 πιένλ ε ζπρλόηεηα νξίδεηαη ζηηο 3 βδνκάδεο 
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θελό ηεο. Ζ νκάδα αξρίδεη θαη ζπλεηδεηνπνηεί πσο θαη ε Γεσξγία πξάγκαηη «έρεη 

ιόγνπο» λα πάζρεη θαη λα κελ είλαη θαιά.  

 

Ζ έληαμή ηεο ζηελ νκάδα κνηάδεη λα ηελ βνεζά λα θέξεη θη άιιν πινύζην πιηθό θαη 

ζηηο αηνκηθέο καο ζπλεδξίεο. Μνπ κηιάεη γηα ην πόζν «ρακέλε» έλησζε, όηαλ 

επέζηξεθε ζηελ Διιάδα, έπεηηα από ηαμίδηα ζην εμσηεξηθό, εμαηηίαο ηεο δνπιεηάο 

ησλ γνληώλ ηεο. Ζ δαζθάια ηεο έδεημε ζηε κεηέξα ηεο ηηο ζθνηεηλέο δσγξαθηέο ηεο 

σο παηδί. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ «εμέζεζε», ηελ «μεγύκλσζε» κπξνζηά ζηε κεηέξα 

ηεο θη απηό ηελ πείξαμε πην πνιύ απ’ όια. Κάπνηεο αλακλήζεηο ηεο έρνπλ 

αλαπαξαρζεί θαη ζηελ ελήιηθε δσή, π.ρ. ληώζεη έληνλε έθζεζε θαη μεγύκλσκα 

κπξνζηά ζε δηθνύο ηεο αλζξώπνπο, όηαλ ρνξεύεη. 

 

Θπκάηαη ηνλ εαπηό ηεο λα θιαίεη ηα βξάδηα. Σεο έιεηπε ν κπακπάο ηεο πνπ ήηαλ πην 

ραιαξόο, ελώ κε ηε κεηέξα ηεο έλησζε θαηαπίεζε, θη όηαλ, θακηά θνξά εθείλε ηελ 

έβιεπε λα θιαίεη, ηεο έιεγε  λα ζηακαηήζεη λα είλαη  «ππεξεπαίζζεηε».  

 

Ζ Γεσξγία μεθίλεζε λα απειεπζεξώλεη ην επάισην θνκκάηη ηεο. Σα ζπκπηώκαηα, 

σζηόζν, ηεο ςπρνγελνύο βνπιηκίαο επαλήιζαλ θη είλαη απεηιεηηθά ηώξα. Αξρίδεη, 

βέβαηα, λα αζρνιείηαη κε ηνλ εαπηό ηεο θαη ώξεο-ώξεο πξαγκαηηθά δελ μέξεη «ηη λα 

ηνλ θάλεη», όπσο καο ιέεη. 

 

Ζ νκάδα ηεο δίλεη ηελ επθαηξία λα κνηξαζηεί κε αλζξώπνπο απηά πνπ ηελ 

απαζρνινύλ. Καη, πξάγκαηη, εθεί, είλαη πάληα παξνύζα θαη γηα θείλε θαη γηα ηνπο 

άιινπο. Μηιά ηδηαίηεξα βνεζεηηθά θη έηζη γίλεηαη θαη απνδεθηή. Αιιά θη ε ίδηα ηελ 

νκάδα ηελ αμηνπνηεί γηα ηελ εμέιημή ηεο. 

 

ε επόκελε ζπλάληεζε επαλέξρεηαη ην θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκά ηεο. Κιαίεη 

ζπλέρεηα. Μηιάεη γηα «ζπλαηζζεκαηηθό θελό». Δίλαη έλα ξάθνο. Σα επεηζόδηα έληνλα. 

«Γε κνπ αξέζεη ηίπνηα», έιεγε θαη μαλαέιεγε. Ρσηά ηε γλώκε κνπ γηα θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. Γελ έρεη απηνθηνληθό ηδεαζκό, αιιά δελ ηελ λνηάδεη θαη λα πεζάλεη. Μέζα 

από ηελ αθήγεζή ηεο γηα ην πώο αηζζάλεηαη, καο ιέεη πσο ηαπηίδεηαη κε εζνπνηνύο 

πνπ -ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ηαηλίεο- είλαη ςπρηθά δηαηαξαγκέλνη ή 

απηνθηνλνύλ.  
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Θέιεη θαη πάιη λα ηεο πσ θάηη «καγηθό». Πξνο ην παξόλ, εμαθνινπζώ λα ηεο ιέσ πσο 

είλαη λα «πεξάζεη κέζα από απηό». Έρσ ηελ αίζζεζε πσο πιένλ ην ζπλεηδεηνπνηεί 

θαη ε ίδηα θαη νη αληηζηάζεηο ηεο έρνπλ κεησζεί. Σώξα, εθδειώλεη κε ιέμεηο ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ από κηθξή έλησζε∙ έλα «θελό» θαη έλαο «άιπηνο ζξήλνο». 

Αλνίγεηαη πεξηζζόηεξν θαη νη άιινη ηελ ληώζνπλ πην νηθεία θαη γιπθεηά (ζηελ νκάδα, 

πιένλ, θάζεηαη εμ’ αξηζηεξώλ από κέλα, θη όρη ζην θέληξν ηεο). Αθήλεη ζηγά-ζηγά ηελ 

«παλνπιία».  

 

Πξνζέγγηζε, κάιηζηα, θαη παιηέο ηεο θίιεο, πνπ ηεο έρνπλ ιείςεη. Έλησζε γηα πξώηε 

θνξά πσο δελ ρξσζηά θαη ζέιεη λα αθήζεη ηε κεηέξα ηεο λα ζπάζεη ιίγν ην ηείρνο, 

πνπ έρεη νξζώζεη (θαη) ε ίδηα. Έθιαηγε. Μνηάδεη ζαλ λα άξρηζε επηηέινπο λα 

πξνζπαζεί λα θαιύςεη έλα κεγάιν «θελό», πνπ ηεο άθεζαλ παιαηόηεξεο  απώιεηεο, 

κε άιιεο, δεζηέο, αλζξώπηλεο επαθέο θη όρη κε θαγεηό θη εκεηνύο. Παξ’όι’απηά, ηα 

βνπιηκηθά επεηζόδηα ζπλερίδνληαη. 

 

Ζ επόκελε ζπλάληεζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Ζ Γεσξγία είλαη «ρείκαξξνο». Σα 

επεηζόδηα έρνπλ ζηακαηήζεη (3 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο νκάδαο θαη 5 από ην 

μεθίλεκα ηεο αηνκηθήο ηεο ζεξαπείαο). ην επαγγεικαηηθό ηαμίδη, πνπ έιεηςε, ηα 

πέξαζε θαιά θη έιαβε ζεηηθή θξηηηθή από ηνπο ρνξνγξάθνπο θη έηζη είρε θηηάμεη θη ε 

δηάζεζή ηεο θαη ε δηαηξνθή ηεο.  

 

Μηιά γηα ηελ θξηηηθή θαη ην πόζν ηελ επεξεάδεη ε γλώκε ησλ άιισλ, γηα ηελ 

απζηεξόηεηα ηεο πεηζαξρίαο, πνπ έρεη ν ρώξνο, αιιά θαη ζπλάκα, ην «θαιιηηερληθό» 

αλνξηνζέηεην. Ο ρνξόο είλαη κηα «ζπλερήο δνθηκαζία» γηα ηελ ίδηα. Δθζέηεη ζηελ 

νκάδα ηνλ εαπηό ηεο. Μηιά γηα αληαγσληζκό θαη δήιηα πξνο κία ζπλάδειθό ηεο, πνπ 

δηεθδίθεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάπνηα ρνξεπηηθή νκάδα, ελώ ε ίδηα δελ ην ηόικεζε, 

θη απηό ηελ ελνριεί, ηελ έθαλε λα ληώζεη «κηθξόςπρε». Λόγσ ηεο ρακειήο ηεο απηό-

εθηίκεζεο, δελ επηιέγεη, αθήλεη λα ηελ επηιέγνπλ, γηαηί θνβάηαη πσο κπνξεί λα κελ 

είλαη άμηα ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο. Πάληα πξνζπαζεί λα απνδείμεη όηη κπνξεί λα ηα 

θαηαθέξεη.  

 

Αλαθέξεη, επίζεο, πσο ηεο είραλ δεηήζεη λα πξνβάιιεη ηηο γλώζεηο ηεο ζ’ έλα project 

γηα ηε δνπιεηά ηεο, θη εθείλε «έηξεκε» ζηελ ηδέα. Όιε ε νκάδα δείρλεη θαηαλόεζε. 
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Μηινύλ γηα δηθέο ηνπο αδπλακίεο θη αλαζθάιεηεο θαη εληζρύνπλ ηε Γεσξγία ζην όηη 

είλαη επαγγεικαηίαο θαη κάιηζηα θαιή επαγγεικαηίαο. 

 

πλερίδεη θη αλνίγεηαη θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν έξρεηαη πην θνληά ζηελ απνδνρή ηνπ 

εαπηνύ ηεο. Μαιαθώλεη θη έξρεηαη ζε επαθή θαη κε ηνπο άιινπο. Δμαθνινπζεί λα κελ 

έρεη επεηζόδηα βνπιηκίαο. Αγρώλεηαη, βέβαηα, πσο αλ ηξώεη θαλνληθά, ζα παρύλεη. 

Γηαρσξίζακε ην «θπζηνινγηθό» από ηελ ππεξβνιή.  

 

Γηα ηελ νκάδα ιέεη πσο ηεο αξέζεη: «δελ είκαη ζίγνπξε πσο επηδξά πάλσ κνπ, αιιά 

ληώζσ θαιά». Δκπηζηεύεηαη, αλήθεη θαη κνηξάδεηαη. Απηόο ήηαλ θη ν ιόγνο πνπ ηεο 

είρα πξνηείλεη λα εληαρζεί. Σελ επαηλώ γηα ηελ πξόνδό ηεο θαη ληώζσ βαζηά 

ηθαλνπνίεζε γηα ηελ απόθαζε πνπ είρα πάξεη πξηλ ιίγν θαηξό. 

 

Σα πξάγκαηα εμαθνινπζνύλ λα πεγαίλνπλ θαιά ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο 

δηαηξνθήο. Ζ νκάδα ρνξνύ, ζηελ νπνία δελ είρε δηεθδηθήζεη λα κπεη, ηεο έθαλε 

πξόηαζε ζπλεξγαζίαο θη επίζεο, εμέθξαζε ζηνπο αξκόδηνπο ηελ επηζπκία ηεο λα 

αλαιάβεη ην project, πνπ ηεο είρε δεηεζεί. «Γελ έρσ λα ράζσ ηίπνηα!», ιέεη.  

 

Ζ νκάδα ζπγθηλείηαη θαη ηελ επηβξαβεύεη. Δίλαη «θνκβηθόο» ν ξόινο ηεο ζε απηήλ. 

Πηάλεη επαίζζεηεο ρνξδέο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ώξηκε θαη νμεία 

αληίιεςε, πνπ ηελ δηαθξίλεη, ηα εθθξάδεη κε ηξόπν ήπην αιιά θαη δπλακηθό, όπνπ 

ρξεηάδεηαη.  

 

Έπεηηα από ιίγν θαηξό, ην ζπλαίζζεκά ηεο θαη πάιη κειαγρνιηθό. Πάιη αηζζάλεηαη 

έλα θελό, ζαλ ηίπνηα λα κελ είλαη αξθεηό. «Θέισ θάηη λα ιύζσ», ιέεη, «αιιά δελ 

μέξσ ηη είλαη απηό». Όιε ε νκάδα πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα ηελ αλαθνπθίζεη. Ζ 

ίδηα θαηαλνεί όηη ν παξνξκεηηζκόο ηεο ηήλ έρεη πηα θνπξάζεη πνιύ θαη ε αθξαία 

ζπκπεξηθνξά/ζηάζε ηεο δελ ηελ αθήλεη λα ζπλδπάζεη πεδία θαη αλζξώπνπο. 

Δπεμεξγάδεηαη κέζα ηεο ηηο αιιαγέο. 

 

Πεξηγξάθεη γηα κία αθόκα θνξά πσο ληώζεη ηελ αλάγθε λα έξζεη πην θνληά ζε 

αλζξώπνπο πνπ έρεη ράζεη ή ηεο έρνπλ ιέηςεη∙ ζπδεηάκε ην πώο απηή ε αίζζεζε ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ ηελ έθαλε λα θεύγεη θαη λα αλαδεηά «αιινύ» δεζηαζηά, ρσξίο, όκσο, 

πνηέ λα θαηαθέξλεη λα ηελ απνθηήζεη. Δίλαη γεγνλόο, δελ έρεη «θνιιεηνύο» θαη 
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ζηαζεξνύο θίινπο, γηαηί ελώ δελόηαλ, ραλόηαλ ην ίδην εύθνια κε βίαηνπο 

απνρσξηζκνύο. Σώξα δηαπξαγκαηεύεηαη κέζα ηεο πσο λα ζπλδπάδεη αλζξώπνπο θαη 

θαηαζηάζεηο. 

 

ε αηνκηθό ξαληεβνύ κνύ αθεγείηαη κία δύζθνιε ζθελή. Πήγε ζηνλ ηάθν ηνπ παηέξα 

ηεο κεηά από πνιύ θαηξό. Έλησζε γαιήληα κε ηξόπν πνπ δελ είρε μαλαληώζεη. Γελ 

κπνξνύζαλ δάθξπα λα θπιήζνπλ, δηάβαζε όκσο έλα πνίεκα από δηπιαλό ηάθν ελόο 

λένπ αλζξώπνπ θαη ηόηε αθέζεθε λα ληώζεη πόλν. Δθιαςε πνιύ, κνπ είπε. 

 

Καηάθεξε, επίζεο, θη είπε ζην ζύληξνθό ηεο πσο έρεη ηελ αλάγθε θαη «ζα μεθηλήζεη» 

ςπρνζεξαπεία.  

 

Έπεηηα, θεύγεη γηα έλα αθόκε επαγγεικαηηθό ηαμίδη, ην νπνίν ζα δηαξθνύζε έλαλ 

κήλα θαη επηζηξέθνληαο ζηε ζεξαπεία, εμαθνινπζεί λα θάλεη ζύγθξηζε κε άιιεο 

θνπέιεο, ηελ απαζρνιεί πνιύ ε εηθόλα ζώκαηνο θαη είλαη επεξέζηζηε ζε ζρόιηα 

άιισλ ζρεηηθά κε ην ζώκα ηεο, αθόκα θη όηαλ -ζπλήζσο- απηά είλαη πνιύ ζεηηθά. Χο 

πξνο ηε δηαηξνθή ηεο, παξακέλεη ελνρνπνηεκέλε θαη ε απηνεθηίκεζή ηεο είλαη 

ρακειή.  

 

ηαδηαθά, θη έρνληαο δηαθόςεη ηνπο εκέηνπο, ηξώεη πην απειεπζεξσκέλα, αιιά βάδεη 

ιίγν βάξνο θη απηό ηελ αγρώλεη. Σν ζώκα ηεο θαίλεηαη λα αξρίδεη λα ην απνδέρεηαη 

ρσξίο σζηόζν λα κπνξεί λα ην ραξεί αθόκα.  

 

ηελ νκάδα θάλεη ηαπηίζεηο θαη πξνβνιέο. Μέζα από ηελ έληνλε δηαλνεηηθνπνίεζε 

ζπλζεξαπεπόκελήο ηεο, κε ηελ νπνία ληώζεη ηδηαίηεξε θνληηλόηεηα, βιέπεη θνκκάηηα 

ηνπ εαπηνύ ηεο πνπ θαζξεθηίδνληαη. Μία θνξά ηαπηίδεηαη κε ην παηδί κηαο αθννιηθήο 

γπλαίθαο (θαη πξώελ ζπδύγνπ ζπλζεξαπεπόκελνύ ηεο ζηελ νκάδα). Θπκώλεη κε ηελ 

παξαθαηαζήθε πνπ αθήλεη ζην παηδί θαη ηελ επζύλε πνπ «πέθηεη» πάλσ ηνπ. Άιιεο 

θνξέο ζπκώλεη κε όιε ηελ νκάδα θη εκάο. Αηζζάλεηαη πσο νη άιινη δελ μέξνπλ ηη λα 

ηεο πνπλ. Νηώζεη αίζζεκα «θελνύ», ηίπνηα δελ είλαη αξθεηό γηα λα ην γεκίζεη. 

 

Αξρίδεη θαη δηεξεπλά πνπ είλαη ε ίδηα αλάκεζα ζηα πξάγκαηα. Πξνζπαζεί λα 

ζπλζέζεη ηα θνκκάηηα ηεο: ην έλα είλαη «παξνξκεηηθό» θαη ην άιιν είλαη 

«πεηζαξρεκέλν».  
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ηελ νκάδα θέξλεη έλα όλεηξν θαη δηεγώληαο ην θιαίεη γνεξά. Σεο ιείπεη ν παηέξαο 

ηεο, ε ζηήξημε θαη ε ηξπθεξόηεηά ηνπ. Υσξίο λα θαηαθέξλεη λα ιύζεη ηηο 

ζπγθξνύζεηο πνπ αηζζάλεηαη κέζα ηεο θαη λα εξεκήζεη ηα άγρε ηεο, ζαλ «καγηθή 

δηέμνδν» έρεη αξρίζεη λα βγαίλεη έμσ θαη λα πίλεη αξθεηά. Έηζη, αηζζάλεηαη πην 

απειεπζεξσκέλε.  

 

Μηιά γηα ηελ εγθαηάιεηςε πνπ έλησζε από ηνλ παηέξα ηεο θαη ην αίζζεκα απνπζίαο 

ηνπ «ηξπθεξνύ» γνληνύ. Φνβάηαη κήπσο γίλεη ζαλ εθείλνλ, κήπσο ράζεη εληειώο ηα 

όξηα. Δμάιινπ, έρεη δεη ηνλ εαπηό ηεο λα δηαζέηεη απηή ηελ παξνξκεηηθόηεηα πνπ ηελ 

έθαλε λα ράλεη ηνλ έιεγρν. Κιαίεη κε πόλν. 

 

ηελ πνξεία, ληώζεη θαιύηεξα κε ην ζώκα ηεο. Σνικά, εθηίζεηαη, αιιά θαη μέξεη πηα 

λα νξηνζεηείηαη. Βηώλεη απώιεηεο θαη πέλζε θαη κέζα από απηά σξηκάδεη. Έλα ρξόλν -

πιένλ- κεηά ηελ απνπζία ηνπ ζπκπηώκαηνο αηζζάλεηαη ραξά θαη αλαθνύθηζε. Σν 

ζώκα θαη ε «εηθόλα» ηεο ηελ απαζρνινύλ πηα κόλν ζε επίπεδν ρνξνύ, γεληθά, ληώζεη 

θαιά. Σν απνδέρεηαη θη επραξηζηηέηαη. «Κάπνηε ήκνπλ πην αδύλαηε, αιιά έλησζα 

απαίζηα», κνπ ιέεη κε ζπγθίλεζε ζηα κάηηα ηεο. Κάλεη απνινγηζκό θαη ζθέθηεηαη κε 

ρακόγειν: «πόζν θαιύηεξα, είκαη ηώξα!». Με επραξηζηεί. Δκέλα πξνζσπηθά αιιά θαη 

κέζσ εκνύ όιν ην Κ.Ζ. 

 

Κάλεη θη άιιεο ζπλεηδεηνπνηήζεηο, ζεκαληηθέο γηα ηε δσή ηεο. Πίζηεπε πάληα πσο ή 

έπξεπε λα είλαη ζθιεξή θαη δπλαηή ή ζα ήηαλ αδύλακε, ππεξεπαίζζεηε, θη άξα, όπσο 

ιέεη, «ραδνύια». Παξαηεξεί πσο ππάξρνπλ θνξέο πνπ είλαη θπξηαξρηθή, απόηνκε θη 

επηζεηηθή, γεκάηε ζπκό, αιιά δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη αθξηβώο γηαηί. Σελ 

παξνηξύλσ λα ην ζθεθηεί θη έηζη ζπκάηαη πσο απηό ζπκβαίλεη, όηαλ ληώζεη 

απεηιεκέλε, αδηθεκέλε, παξακειεκέλε…θη όηαλ ρξεηάδεηαη λα θαιύςεη αλαζθάιεηεο, 

επαηζζεζίεο θαη αδπλακίεο.  

 

Βιέπεη πηα πην θαζαξά πσο ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξώπνπο. «Σξηγσλνπνηείηαη» ζηε 

ζρέζε ηεο κε ην ζύληξνθν θαη ηελ θνιιεηή ηεο δίλνληάο ηνπο ξόινπο γνλέσλ. «Θέισ 

λα θάλεη θνκκά καδί κνπ!», κνύ ιέεη, παξαπνλεκέλε πνπ ε θίιε ηεο κπνξεί θαη λα 

δηαθσλεί καδί ηεο. Δθείλε όκσο ην βηώλεη βίαηα όιν απηό, ληώζεη πσο απόηνκα ηελ 

απνθόπηνπλ. 
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Ήηαλ «άζθεζε» λα ζθεθηεί πσο ληώζεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ην Γεκήηξε. Λέεη 

πσο αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη αγάπε, είλαη όκσο θη έξσηαο, θη αο ηνπ έρεη απνδώζεη 

έλαλ πην «γνλετθό» ξόιν. θέθηνληαη λα θάλνπλ παηδί.  

 

Δγώ ζθέθηνκαη πσο κία ηέηνηα εμέιημε ζηε δσή ηεο ζα κπνξνύζε πξάγκαηη λα 

θαιύςεη απηό ην κεγάιν θελό πνπ ε ίδηα ληώζεη, θαζώο έλα παηδί ππνδειώλεη κηα 

ζπλερή παξνπζία. Καη όιε ε νπζία βξίζθεηαη εθεί…αλάκεζα ζηελ παξνπζία θαη ηελ 

απνπζία. Σεο ην θαζξεθηίδσ. Ζ έλλνηα «παηδί» ηεο δίλεη λόεκα θαη θίλεηξν γηα δσή 

θαη ηελ γεκίδεη ραξά, παξαδέρεηαη εθείλε, «ρξεηάδεηαη όκσο πξνζνρή», αλαινγίδνκαη 

εγώ. 

 

Αθόκε θαη ζηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο καο, θέξλεη πιηθό. Ζ κάλα ήηαλ από ηελ πξώηε 

ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηεο απνύζα. Δίρε κόιηο ράζεη ηε δηθή ηεο κεηέξα θαη πελζνύζε. 

Γελ ηελ ζήιαζε, «δελ κπνξνύζε», ιέεη, θαη δελ ήηαλ θνληά ηεο. Σώξα, κε ηε κεηέξα 

ηεο ζπκώλεη πνπ ηελ βιέπεη παξαηηεκέλε. Αιιά απηό πνπ ηελ ελνριεί αθόκε 

πεξηζζόηεξν είλαη όηη εθείλε κνηάδεη λα κελ ππνθέξεη από ελνρέο.  

 

Σνλ παηέξα πνπ ηνλ έλησζε πην θνληά ηεο, ηνλ «έραλε», θάζε ηόζν, απόηνκα∙ ην 

μερώξηζκα θαη ε δηαθνξνπνίεζε βηώλεηαη από ηε Γεσξγία επηζεηηθά. Καηαλνεί πσο 

έλα θεληξηθό δήηεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηεί είλαη ην πώο δελ ζα αλαπαξάγεη 

ζηηο ζρέζεηο ηεο αλάινγα ζρήκαηα, θαη πσο ε δηαθσλία δελ είλαη πάληα 

«ερζξηθόηεηα» θαη απόξξηςε. 

 

4.5. Τπνζέζεηο 

ηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή, ε ππόζεζε πεξηγξάθεη ηα ζπκπηώκαηα 

ζπρλά κε ζεηηθή αλαπιαηζίσζε ζε ζρέζε κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ εκθάληζε ηεο βνπιηκίαο ηεο Γεσξγίαο κνηάδεη λα ζπλδέεηαη ζε κεγάιν 

βαζκό κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ  νηθνγελεηαθνύ ηεο ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ππνζέζεηο: 

  

 Ζ ελδνβνιή  δύν δηαθνξεηηθώλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ πξνθαινύλ 

ζύγρπζε θη έληνλα ζπλαηζζήκαηα: ε πεηζαξρεκέλε, απζηεξή θαη 

απνζηαζηνπνηεκέλε θηγνύξα ηεο κεηέξαο, από ηε κία, θαη ην αλνξηνζέηεην 

πξνθίι ηνπ ηξπθεξνύ απόληα παηέξα, από ηελ άιιε. Ο ζπκόο γηα ό,ηη βίσλε, 
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εθθξάζηεθε κέζσ ηεο δηαηαξαρήο ηεο κε ηξόπν «παζεηηθν-επηζεηηθό». Μ’ 

απηό ηνλ ηξόπν, παξέκεηλε ζην ζύζηεκα ζηξέθνληαο ηελ επηζεηηθόηεηα ζηνλ 

εαπηό ηεο.  

 

 Σν ζύκπησκα εθδήισζε ηε ζύγθξνπζε ησλ δύν αθξαίσλ θνκκαηηώλ ηνπ 

εαπηνύ ηεο. Σν έλα ήηαλ ην «θαζσζπξέπεη» θαη ην άιιν ην «άλαξρν». Από ηε 

κία πιεπξά, ν ρνξόο θαη ε πεηζαξρία, πνπ ηνλ ζπλνδεύεη, θη από ηελ άιιε, ν 

παξνξκεηηθόο ηεο ραξαθηήξαο κε ηηο επηβιαβείο ζπλήζεηεο. 

 

 Οη πξώηκεο αιιά θαη νη κεηέπεηηα ζπλδέζεηο (θαη απνρσξηζκνί) ηεο κε ηνπο 

γνλείο ηεο κάιινλ απνηεινύλ θαηαιπηηθά ζηνηρεία. Με ηε κεηέξα ηεο 

θαίλεηαη πσο δελ αλαπηύρζεθε ζηαζεξόο δεζκόο αθήλνληάο ηελ κε έλα 

αίζζεκα θελνύ. Αιιά θαη ε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο, κε ηνλ νπνίν έλησζε 

κεγαιύηεξε δεζηαζηά θαη ιάκβαλε πεξηζζόηεξε θξνληίδα θαη ηξπθεξόηεηα, 

ήηαλ ην ίδην αζηαζήο, θαζώο ρξεηαδόηαλ λα ηνλ απνρσξίδεηαη ζπρλά θαη 

απόηνκα, ιόγσ ηεο δνπιεηάο ηνπ. Μέρξη πνπ πέζαλε, νπόηε ν απνρσξηζκόο 

ηνπο ήηαλ βίαηνο θαη ακεηάθιεηνο. Ζ βνπιηκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γέκηδε ην 

«θελό» όισλ απηώλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ηεο ειιείςεσλ. Από ηελ άιιε, νη 

ελνρέο ηεο πνπ δελ ζηάζεθε «ηθαλή» λα θξαηήζεη ηνπο γνλείο ηεο θνληά ηεο, 

ζπλδέζεθαλ κε ηελ ληξνπή πνπ ηεο πξνθαινύζε ε ίδηα ε δηαηαξαρή. 

 

 Αλ πξνρσξήζνπκε ιίγν απηέο ηηο ζθέςεηο, ζα θηάζνπκε ζηελ πην θεληξηθή 

ππόζεζε όηη δει. ε δηαηαξαρή ηεο βνπιηκίαο (απώιεηα ειέγρνπ/ππεξθαγία-

ζηέξεζε/δίαηηα) ηήο έδεημε όηη εάλ έραλε ηα όξηα, ζα θαηέιεγε ζην ζάλαην 

(ζαλ ηνλ παηέξα), ελώ εάλ ζπλέρηδε λα είλαη ζηεξεηηθή θαη πεηζαξρεκέλε, ζα 

έκελε κόλε (ζαλ ηελ κεηέξα). 

 

4.6. ηόρνη ζεξαπείαο 

Κπξίαξρνο (θαη βξαρππξόζεζκνο) ζηόρνο κνπ ήηαλ ε αληηκεηώπηζε ηνπ 

ζπκπηώκαηνο. Φπζηθά, απηόο ν ζηόρνο ζα είρε αληίθξπζκα ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηεο, θάηη πνπ γηα κέλα απνηειεί δήηεκα  

άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο. 
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Αθόκα, ε απόθηεζε κηαο πην ζπγθξνηεκέλεο εηθόλαο γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη ηηο 

ζρέζεηο ηεο, ε κεγαιύηεξε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο (αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη 

ζπλερήο επηθέληξσζε γύξσ από απηά) θαη ε ζπλαίζζεζε ησλ νξίσλ ηεο, ήηαλ 

θεληξηθνί ζηόρνη. Απώηεξνο ζθνπόο, ην λα απμήζεη ην «βαζηθό επίπεδν 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εαπηνύ» ηεο, νύησο ώζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξίλεηαη 

θαιύηεξα ζηηο θαηαζηάζεηο.  

 

Μέζα από ηε ζεξαπεπηηθή καο ζρέζε, ηελ ελζάξξπλα λα εθθξάζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ηα πξώηκα κνηίβα ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλαιιαγήο πνπ έρεη από ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο αιιά θαη ηηο ησξηλέο ζρέζεηο ηεο, θαη, κέζα ζηε δηθή καο λα 

θαηαζθεπάζνπκε καδί κία πξαγκαηηθόηεηα πνπ λα είλαη πην πγηήο θαη αλαθνπθηζηηθή 

γηα ηελ ίδηα.  

 

4.7. Μέζνδνη / Σερληθέο 

ηε ζπγθεθξηκέλε αζζελή, ιόγσ θπξίσο ηεο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο ηεο αιιά θαη ηεο αγσλίαο ηεο λα βξεη έλαλ άλζξσπν λα 

«αθνπκπήζεη» θαη λα ηελ θξνληίζεη, έδσζα κεγάιε ζεκαζία θη έκθαζε ζηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε κέζσ θπξίσο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο θαη ηεο απζεληηθήο 

απνδνρήο ηεο αθνινπζώληαο ην δηθό ηεο ξπζκό.  

 

Αμηνπνηώληαο ηε βησκαηηθή (εκπεηξηθή) πξνζέγγηζε, επίθεληξν ηεο ζεξαπείαο είλαη ε 

δηαδηθαζία θαη ν ηξόπνο πνπ θάζε άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

εκνύ) βηώλεη ζπλαηζζήκαηα, εθζέηεη επαηζζεζίεο θαη κνηξάδεηαη ζθέςεηο ρσξίο 

ινγνθξηζία. Ζ ζεξαπεπόκελε κνπ κνύ είρε δείμεη από ηελ αξρή ηεο ζρέζεο καο 

εκπηζηνζύλε. Καη ζεσξώ, όπσο έρεη γξάςεη ν  Thorne (1996), πσο αθνύ «επηηξέςεη» 

έλαο άλζξσπνο ηελ έληαμε ελόο λένπ αηόκνπ -ηνπ ζεξαπεπηή- ζηε δσή ηνπ, ε 

πνηόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε θύζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, πνπ απηόο πξνζθέξεη, 

θη όρη ηόζν νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζνξίδνπλ ηειηθά ην εάλ ζα πξνθύςεη ή 

όρη αιιαγή.  

 

Ο ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη ηνλ εαπηό ηνπ γηα λα σζήζεη ηνπο 

ζεξαπεπόκελνπο λα πξάμνπλ αλάινγα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Σν ζηάδην 

πξνζσπηθήο αλάπηπμήο ηνπ αζθεί επηξξνή ζην είδνο ηεο ζηήξημεο / βνήζεηαο πνπ ζα 

πξνζθέξεη. Αιιά θαη ν ίδηνο ρξεηάδεηαη λα «θεξδίδεη» κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο 
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ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. πκθσλώ κε ηελ ηδέα όηη «ν ζεξαπεπηήο πνπ δελ 

επσθειείηαη ζεξαπεπηηθά από ηε δνπιεηά ηνπ, έρεη ιίγα λα πξνζθέξεη» (Whitaker ζην 

Goldenberg, 2005). 

 

Καηά ηε γλώκε κνπ, ε έλλνηα ηεο  «κεηαβίβαζεο» θαη ηεο  «αληηκεηαβίβαζεο» είλαη 

ζηε ζπζηεκηθή ζεξαπεία ην ίδην ζεκαληηθή όπσο θαη ζηελ ςπραλαιπηηθή. Σα 

ζηνηρεία απηά κέζα ζηηο ζπλεδξίεο απνηεινύλ πηζαλά ηνπο πην ζεκαληηθνύο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ζεξαπείαο. Ηδηαίηεξα όηαλ ε ζεξαπεία 

εζηηάδεηαη ζε δεηήκαηα πξώηκεο αλάπηπμεο θαζώο θαη δεηήκαηα ζρέζεσλ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, όπσο είδακε λα ζπκβαίλεη θαη ζηε ζεξαπεία ηεο Γεσξγίαο, αλαπόθεπθηα 

ηα θύξηα πξνβιήκαηα ηνπ ζεξαπεπόκελνπ βξίζθνπλ «αληαλάθιαζε» ζηε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα κεηαβίβαζεο-αληηκεηαβίβαζεο. 

 

Δπίζεο είρα πάληα ζην λνπ κνπ όηη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε απνηειεί ηε βάζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία είλαη κία ζπλερήο θαη εμειηθηηθή δηεξγαζία. ηε 

ζεξαπεία απηή, ήκνπλ ζε «επηθπιαθή» αλαιύνληαο κέζα κνπ ζπλερώο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνέθππηαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά είλαη ε δεζηαζηά, ην λνηάμηκν, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε θαη ε 

εηιηθξίλεηα. 

 

Ζ ζεξαπεία ηεο Γεσξγίαο πεξηειάκβαλε έλα «ζύλζεηό» από κόλν ηνπ ζρήκα, απηό 

ηεο ζπλδπαζκέλεο -αηνκηθήο θαη νκαδηθήο- ζεξαπείαο («combined therapy» θαηά 

Yalom).  

 

Ζ αηνκηθή ζεξαπεία ήηαλ ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο. ε ό,ηη αθνξά, όκσο, ζηε 

ζεξαπεία ζηελ νκάδα ζπλνιηθά θηλεζήθακε πάλσ ζε έλα ζπλζεηηθό, εθιεθηηθό 

κνληέιν, εθ’ όζνλ θαη ε ζπλζεξαπεύηξηά κνπ, θιηληθή ςπρνιόγνο, πξνέξρεηαη από 

έλα ςπρνδπλακηθό εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν. Μέζα από ηελ «θαζαξή» καηηά ηεο ζηα 

πξάγκαηα, ηελ εζηίαζή ηεο ζηηο ελδνςπρηθέο δηεξγαζίεο ησλ ζεξαπεπόκελσλ αιιά 

θαη ην απζεληηθό ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε δηαδηθαζία, επηηεύρζεθε ε πνιύηηκε 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηά καο πνπ ζπλεηζέθεξε από ηε κία ζηελ άςνγε κεηαμύ καο 

ζπλεξγαζία θαη από ηελ άιιε ζην ζεηηθό ―feedback‖ πνπ ιάβακε ζηε ιήμε ηεο 

νκάδαο από ηνπο ζεξαπεπόκελνύο καο. 

 



 41 

4.8. Γπζθνιίεο / Θεξαπεπηηθά δηιήκκαηα 

 Μία δπζθνιία πνπ αληηκεηώπηζα ζρεηίδεηαη κε ηελ «ηδηαηηεξόηεηα» πνπ 

ζπλαληάηαη ζηα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά πνπ πάζρνπλ από ΓΠΣ∙ από ηε κία 

ήηαλ ε δηάζεζε λα κπσ ζην «ζύζηεκα» ηεο ζεξαπεπόκελήο κνπ, ελλνώληαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή πξαγκαηηθόηεηά ηεο επηδεηθλύνληαο 

απζεληηθόηεηα, απνδνρή θαη θαηαλόεζε, αιιά από ηελ άιιε ε «ππνρξέσζε» 

λα δηαηεξώ ηελ ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, εηδηθά όηαλ, όπσο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην «παηρλίδη» κε ηα όξηα θαη ηελ απώιεηα 

ειέγρνπ (βνπιηκία, αιθνόι, παξνξκεηηζκόο θ.α.) ήηαλ πάληα δηαθξηηό. 

 

 ηε θάζε ηεο βαζηάο ξήμεο κέζα ηεο όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο δσήο ηεο θαη ηελ 

ακθηζβήηεζε ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ ηνκέα γηα εθείλελ, όπσο είλαη ν ρνξόο      

θαη έρνληαο πεξάζεη θαηά πνιύ ηε δηάζηαζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, πνπ γηα 

όινπο κέζα ζηελ νκάδα ήηαλ θνηλή, αλαξσηηόκνπλ αλ απηό πνπ κπνξνύζα λα 

ηεο πξνζθέξσ ήηαλ «αξθεηό» ηόζν σο πξνζέγγηζε όζν θαη σο πιαίζην. ε 

αηνκηθή καο ζπλεδξία αιιά θαη ζηελ νκάδα ηεο αληηθαηόπηξηζα -κέζα από ηε 

δηθή κνπ ζπλαηζζεκαηηθή νπηηθή σο ζεξαπεύηξηά ηεο- ηελ αίζζεζε πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιεί ζηνπο αλζξώπνπο γύξσ ηεο.  Πξάγκαηη, θάπνηα θνξά, ηεο 

κίιεζα αλνηρηά. «Αηζζάλεηαη θαλείο καδί ζνπ πσο δελ κπνξεί λα είλαη 

αξθεηόο», ηεο είπα, ηνλίδνληαο ην αίζζεκα θελνύ πνπ έρεη κέζα ηεο αιιά θαη 

ηηο ππεξβνιηθέο ηεο απαηηήζεηο, πνπ θάλνπλ ηνπο άιινπο λα ληώζνπλ άβνια.  

 

4.9. Αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο – Πξόγλσζε 

Δπεηδή ε Γεσξγία ήξζε ζηε ζεξαπεία (θαη) κε αηηήκαηα ηαπηόηεηαο, βαζύηεξα θαη 

ππαξμηαθά, όπσο ην «πνύ πάσ;», «πνηά είκαη;», έρσ ηελ εληύπσζε πσο κέζα ζε κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα (18 κελώλ) έθαλε πνξεία κέζα από πνιιά ζηάδηα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Από ην επίπεδν ηνπ ξόινπ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ, πνπ δνθίκαζε λα 

αιιάμεη, θαη ηελ «εγθαηάιεηςε» ηνπ ζπκπηώκαηνο, κέρξη ηελ «απηνδηαθνξνπνίεζε» 

θαη ην πέξαζκα κέζα από ζπλαηζζήκαηα δύζθνια θη επώδπλα θαη ηελ αλαγλώξηζε 

ξηδσκέλσλ βησκάησλ κε ηελ ελζάξξπλζε ιήςεο ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ.  

 

Σν «λέν ηαμίδη ζηε δσή» ηεο Γεσξγίαο έρεη ήδε μεθηλήζεη. Οη αιιειεπηδξάζεηο κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ε ζηξνθή ζηηο ζεκαληηθέο ζρέζεηο είλαη παξόληα. ίγνπξα, βέβαηα, 
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έρεη δξόκν κπξνζηά ηεο λα δηαλύζεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο εζσηεξηθνύο θόβνπο 

ηεο (αίζζεζε θελνύ θαη αδηεμόδνπ πνπ πνιιέο θνξέο ληώζεη) θαη λα βξεη ην ζθνπό 

ηεο δσήο ηεο, ώζηε λα κπνξέζεη ν εαπηόο ηεο λα γίλεη ν ζεξαπεπηήο ηεο. Όκσο ε 

Γεσξγία απνθάζηζε. Δίλαη ζήκεξα έγθπνο θαη κπνξεί λα αληέμεη απηό ην ηαμίδη ζηε 

δσή ηεο κε ειπίδα! 

 

ηελ ΑΝΑΑ νινθιήξσζε έλαλ θύθιν ζεξαπείαο. ’ απηόλ ηνλ πξώην θύθιν 

λνεκαηνδνηήζεθε ε δπζιεηηνπξγηθή ηεο ζπκπεξηθνξά, αληηκεησπίζηεθαλ ηα 

ζπκπηώκαηα, θαη βειηηώζεθε, νπζηαζηηθά, ε πνηόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηεο∙ 

έγηλε επεμεξγαζία ζεκάησλ επηθνηλσλίαο, δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ξόισλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο θαη θαηάθεξε αιιαγέο θαη κεηαθηλήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

αληίιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

 

Σν θιείζηκν ηεο νκάδαο ην βίσζε θαιά ιέγνληαο πσο ηελ αλαθνύθηζε ηόζν ην 

γεγνλόο  όηη έθηαζε ζην ηέινο ηεο θη εθείλε ηελ αμηνπνίεζε ζην έπαθξν, όζν θαη ην 

όηη κπνξεί λα έρεη επαθή κε θάπνηνπο ζπλζεξαπεπόκελνύο ηεο θαη ε απνπζία ηνπο 

από ηε δσή ηεο δελ ζα είλαη νξηζηηθή.  

 

Σν «μερώξηζκα» από ηε δηθή καο ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζε επίπεδν αηνκηθό, θάλεθε 

πσο ην έδεζε ήπηα σο απνρσξηζκό θη απηό είλαη ζεκαληηθό πξνθεηκέλνπ λα 

«απηνλνκεζεί» θαη λα πξνρσξήζεη κε πγηή θαη πην πξνζαξκνζηηθό ηξόπν ζηε δσή θαη 

ηα όλεηξά ηεο. 

 

Σε ζεξαπεία ηεο ζα ηελ ζπλερίζεη εθηόο ΑΝΑΑ θαζώο θαη ε ίδηα ην επηζπκεί, αιιά 

θαη παξνηξύλζεθε λα θάλεη. Έρεη πινύζην πιηθό λα επεμεξγαζηεί θαη κεγάιε 

ζπλαηζζεκαηηθή νμπδέξθεηα γηα λα θηάζεη ζε βάζνο ησλ πξαγκάησλ… 
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Abstract 

 

 

 

 

The presence of "significant others" in an individual’s life can play an influential role 

in his/her later psychosomatic construction. The absence of these, on the contrary, or 

any violent separation from these -especially in early developmental stages-, may be 

experienced with hostility, leaving the individual with a feeling of emptiness and/or 

causing intense, painful emotion. The eating disorder Bulimia Nervosa (with its main 

features of consuming and purging food) might therefore be associated with presence 

and absence, with completeness and void. In this case study, whilst searching the 

meanings of the disorder’s symptoms, we examine a specific treatment model and its 

efficacy for a period of 18 months. 
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