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Πεξίιεςε 

Η ιεθέηδ αοηή απμηεθεί ηδκ πενζβναθή ηδξ εεναπεοηζηήξ πμνείαξ ημο Μάνζμο 

(ρεοδώκοιμ) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αημιζηήξ ζοζηδιζηήξ εεναπείαξ. Πανάθθδθα 

ακαθύμκηαζ ηα δζθήιιαηα ηαζ μ ακαζημπαζιόξ ημο εεναπεοηή. Τα ηονίανπα εέιαηα 

αθμνμύκ ηδκ ηαημπμίδζδ από ημ μζημβεκεζαηό πενζαάθθμκ αθθά ηαζ ηδκ ροπζηή 

αζεέκεζα ζηδκ μζημβέκεζα. Δπίζδξ ελεηάγμκηαζ μζ επζπηώζεζξ ηςκ παναπάκς ζηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ πνμζςπζηώκ ηαζ μζημβεκεζαηώκ ζπέζεςκ ηαζ πανμοζζάγεηαζ έκα 

θάζια ηεζζάνςκ πανειαάζεςκ ζπεηζγόιεκεξ ιε ημ ηναύια. Αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ επακαθαιαακόιεκςκ μκείνςκ ζπεηζηά ιε ημ ηναύια, ηδ πνήζδ ημο 

αθδβδιαηζημύ ενβαθείμο “fiction” ηαζ ηδκ ροπμεεναπεοηζηή δμοθεζά πνμξ ηδκ 

απαθθαβή ηαζ ηδ ζοβπώνεζδ ακαδεζηκύμκηαξ ηδκ αλία ηδξ εεναπείαξ ςξ δζμνεςηζηή 

ειπεζνία. 

 

Λέμεο θιεηδηά: θαθνπνίεζε, ηξαύκα, ςπρηθή αζζέλεηα, ζπγρώξεζε.  
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Θεςνδηζηή ακαζηόπδζδ. 

Η ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη νη επηπηώζεηο ηεο. 

Γεκζηόηενα μ όνμξ «ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ» αθμνά ζηα ζελμοαθζηά ζπόθζα 

(βναπηά ηαζ πνμθμνζηά), ζηα ενςηζηά πάδζα, ζηδ ζελμοαθζηή επαθή ηαζ ζε άθθεξ 

ιμνθέξ ζελμοαθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ (Berk, 1989).  

Τμ εέια ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ζοπκά έπεζ απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ 

ζογήηδζδξ, αιθζζαήηδζδξ, ή αηόια ηαζ ακηζπανάεεζδξ ιεηαλύ ηςκ εζδζηώκ, αθμύ 

είκαζ δοζδζάηνζηα ηα όνζα ηδξ ζοπκόηδηαξ αθθά ηαζ ηδξ έκηαζδξ ηάεε ηαημπμζδηζηήξ 

ζελμοαθζηήξ ζοιπενζθμνάξ πνμηεζιέκμο κα παναηηδνζζηεί ιε αεααζόηδηα ςξ 

ηαημπμίδζδ. Ακηίεεηα ιε ηδ ζςιαηζηή αία, όπμο ηακείξ ιπμνεί κα μνίζεζ ιε 

ζαθήκεζα ημ ηναύια ηαζ ηδκ πθδβή, ζηδ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ οπάνπμοκ πμθθά 

ζημζπεία πμο ιπμνεί κα είκαζ αιθζθεβόιεκα ηαζ κα πνμηαθμύκ ενςηδιαηζηά ζηδκ 

επζζηδιμκζηή ημζκόηδηα (Barnett, Manly & Cicchetti, 1993). Αοηό ηάκεζ ηδκ ηθζκζηή 

πναηηζηή δοζημθόηενδ, δζόηζ δ ενιδκεία ηδξ θύζδξ ηςκ πνάλεςκ ιπμνεί κα οπόηεζηαζ 

ζηδκ οπμηεζιεκζηόηδηα ημο εηάζημηε εεναπεοηή.  

Η ηαημπμίδζδ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ μζ επζπηώζεζξ ηδξ ζημ άημιμ πμο ηδκ 

οθίζηαηαζ έπμοκ ιεθεηδεεί πμζηζθμηνόπςξ. Οζ πενζζζόηενεξ ένεοκεξ πενζβνάθμοκ 

ζδζαίηενα έκημκεξ δοζημθίεξ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ημο αηόιμο αθθά ηαζ ζηδ 

ζπέζδ ημο ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηό. Μία ένεοκα ηςκ Mullen et al. (1988) έδεζλε όηζ 

οπάνπεζ ζύκδεζδ ιεηαλύ ηςκ ηναοιαηζηώκ βεβμκόηςκ ζηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ ηαεώξ ηαζ ηζξ θμαίεξ. Άθθεξ ένεοκεξ, όπςξ ηςκ Briere 

ηαζ Runtz (1988) ηαηαδεζηκύμοκ πςξ δ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ζηδκ μζημβέκεζα 

ιπμνεί κα έπεζ ζδιακηζηό ακηίηηοπμ ζηδκ αοημεηηίιδζδ, ηδ νύειζζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ηδ ζελμοαθζηή εοπανίζηδζδ. Δπίζδξ μζ Kirschner & Kirschner 

(1996) ιζθμύκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θόαμο εββύηδηαξ ηαζ μζηεζόηδηαξ ή δέζιεοζδξ 

ζε ιζα ενςηζηή ζπέζδ. 

 Δπζπνμζεέηςξ, μζ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ακαδεζηκύμοκ ςξ ημζκό παναηηδνζζηζηό 

όθςκ ηςκ αηόιςκ ηδκ αθελζεοιία (αδοκαιία εκηόπζζδξ ή θεηηζημπμίδζδξ 

ζοκαζζεδιαηζηώκ ηαηαζηάζεςκ), δ μπμία πνμηύπηεζ από ηδκ ακαζημθή ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ακάπηολδξ ζηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ μδδβεί ζηδκ αδοκαιία 

ακηίθδρδξ εζςηενζηώκ ζοκαζζεδιαηζηώκ ηαηαζηάζεςκ (Kaplan, 1996).  
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Οζ ιαηνμπνόκζεξ επζπηώζεζξ ηδξ ηαημπμίδζδξ είκαζ πζεακό κα παναηδνμύκηαζ 

αηόια ηαζ ζηζξ επόιεκεξ βεκζέξ, ηαεώξ μζ βμκείξ πμο έπμοκ ηαημπμζδεεί ζελμοαθζηά 

από ημοξ βμκείξ ημοξ ιπμνεί κα έπμοκ αολδιέκεξ πζεακόηδηεξ κα ημ επακαθάαμοκ. 

Αοηόξ μ θόαμξ είπε εηθναζηεί ηαζ από ημκ εεναπεοόιεκό ιμο, μ μπμίμξ θμαόηακ 

ανηεηά κα ιδκ επακαθάαεζ, θόβς ηδξ ειπεζνίαξ ιε ημκ παηένα ημο, ηδκ ίδζα 

ζοιπενζθμνά ηαζ ζηα δζηά ημο παζδζά. Οζ Kaufman ηαζ Zigler (1987) ακέθοζακ ζε 

ένεοκέξ ημοξ ημ ζοκεπέξ ηδξ ηαημπμίδζδξ ζηζξ μζημβέκεζεξ δζαβεκεσηά. Αοηέξ μζ 

ένεοκεξ, αεααίςξ, εα πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ιε πνμζμπή δζόηζ δεκ είκαζ πάκηα εθζηηό 

κα ιεηνδεεί δ ηαημπμίδζδ, δζόηζ πμθθέξ θμνέξ δεκ ακαθένεηαζ. Ωζηόζμ, δ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ  ιπμνεί κα ιεζώζεζ ηδκ ζηακόηδηα ημο αηόιμο κα είκαζ έκαξ επζηοπδιέκμξ 

βμκζόξ, αηόια ηαζ ακ ημ ίδζμ ημ άημιμ δεκ είκαζ ηαημπμζδηζηό. Πμθθέξ ιεθέηεξ 

δείπκμοκ όηζ μζ βμκείξ ιε ηέημζμο είδμοξ δοζημθίεξ ζοκακημύκ ζοπκόηενα πνμαθήιαηα 

ζημ κα ιεβαθώζμοκ ηα παζδζά ημοξ (Lee & Gotlib,1989).  

 Σηζξ μζημβέκεζεξ ιε ηονίανπα ζημζπεία ηαημπμίδζδξ, δ αβάπδ ηαζ δ 

ειπζζημζύκδ ακάιεζα ζηα ιέθδ ανπίγεζ κα πάκεηαζ ηαζ ηόηε ηα ιέθδ πνμζπαεμύκ κα 

ηδκ ακαηηήζμοκ ή κα απμημπμύκ από αοηή βζα κα πνμζηαηεοημύκ. Η μζημβεκεζαηή 

εεναπεία έπεζ ακαβκςνίζεζ ηδκ ακάβηδ ελζζμννόπδζδξ ιεηαλύ ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ 

ημο «ιαγί» πνμηεζιέκμο ηα άημια κα ζοκάπημοκ οβζείξ ζπέζεζξ. Ο Bowen (1978) 

λεηαεάνζζε ηδκ παναπάκς ζδέα ιε ζαθή ηνόπμ πενζβνάθμκηαξ αοηή ηδκ δοκαηόηδηα 

ελζζμννόπδζδξ ςξ «δζαθμνμπμίδζδ». Έηζζ, όζμ θζβόηενμ δζαθμνμπμζδιέκμ είκαζ έκα 

άημιμ, ηόζμ πενζζζόηενμ άβπμξ αζώκεζ βζα κα ιπμνέζεζ κα ζηαεενμπμζήζεζ ηδκ 

πνμζςπζηόηδηά ημο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο. 

 Από ηδκ άθθδ, δ απμζηαζζμπμίδζδ ηαζ δ απμημπή από ημοξ μζηείμοξ, βεβμκόξ 

πμο παναηδνείηαζ ιεηά από ηάπμζα ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ, δδιζμονβμύκ ιζα ρεοδμ-

ακελανηδζία, δζόηζ ημ άημιμ δεκ επζθέβεζ κα ιείκεζ ιόκμ αθθά ακαγδηά ηζξ 

απμζηάζεζξ θόβς ημο άβπμοξ πμο πνμηαθεί δ ζπέζδ. Άθθμηε πάθζ δ οπενειπθμηή 

ζηζξ ζπέζεζξ πνμηαθεί ιζα ρεοδμ-μζηεζόηδηα, ηαεώξ ηα άημια ζοβπςκεύμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιε ημοξ άθθμοξ. H ρεοδμ-μζηεζόηδηα ζοπκά ζοκακηάηαζ ζε άημια 

πμο παναηηδνίγμκηαζ από παιδθή αοημεηηίιδζδ, ακαζθάθεζα ηαζ παμηζηή δμιή 

(Hargrave, 1994). 

 Δπίζδξ, ηα ηαημπμζδιέκα άημια, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ακηαπμηνζεμύκ 

ζηα ζοκαζζεήιαηα, ζηζξ ζηέρεζξ ηαζ ζηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ άθθςκ, ζοπκά πάκμοκ 
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ηδκ επαθή ιε ημκ εαοηό ημοξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ, ακαθαιαάκμοκ πμθύ ιεβαθύηενδ 

εοεύκδ από αοηή πμο ημοξ ακαθμβεί ηαζ ιπθμηάνμοκ ηα δζηά ημοξ ζοκαζζεήιαηα. 

Κάκμοκ έκα αβώκα βζα κα ηαηαθένμοκ κα έπμοκ ηεθζηά ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ημοξ, αθθά ζοπκά απμηοβπάκμοκ (Von Steen, 1997). Οζ ζπέζεζξ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ ηαημπμζδιέκςκ παζδζώκ αθάπημοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ αοημννύειζζδξ αθθά ηαζ ηςκ ημζκςκζηώκ δελζμηήηςκ. Με ημκ 

ηαζνό ηα άημια είκαζ πζεακό κα ακαπηύλμοκ δοζημθίεξ ζηδ ζπμθζηή επίδμζδ, ζηδκ  

ημζκςκζηή πνμζανιμβή αθθά ηαζ κα ειθακίζμοκ επζηίκδοκεξ ζοιπενζθμνέξ, όπςξ 

πνήζδ μοζζώκ (Cicchetti & Toth 1998). Η έθθεζρδ γεζηαζζάξ ηαζ μνζμεέηδζδξ πμο 

αζώκμοκ αοηά ηα παζδζά ηα μδδβμύκ ζε αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ πνμξ ημκ εαοηό ημοξ ηαζ 

πνμξ ημοξ άθθμοξ ηαεώξ ηαζ ζε εηδναιαηίζεζξ ζελμοαθζηώκ ηαζ όπζ ιόκμ 

ζοιπενζθμνώκ (Miller, 1993). Όπςξ ακαθένεζ μ Sufridge (1991), εάκ ημ άημιμ 

πζζηεύεζ όηζ μζ βμκείξ ηζιςνμύκ ηαζ εθέβπμοκ όθα ηα άημια ηα μπμία είκαζ ζε ζπέζδ 

ελάνηδζδξ ιαγί ημοξ, αοηό ημο δδιζμονβεί ιζα ζοκεπή αίζεδζδ άβπμοξ πενζιέκμκηαξ 

κα επαθδεεοηεί δ πεπμίεδζή ημο. Σε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ πζεακή δ αοηόαμοθδ 

πνόηθδζδ ηδξ ακαιεκόιεκδξ ηζιςνίαξ πμο εα θήλεζ αοηή ηδκ πνμζιμκή. Όπςξ 

πνμηύπηεζ ηαζ από ημ ζζημνζηό ημο Μάνζμο, μ ίδζμξ ακηζιεηώπζγε δοζημθίεξ ζηδ 

δζαπναβιάηεοζδ ηςκ ζπέζεώκ ημο πνμξ όθεθόξ ημο αθθά ηαζ είπε ειπθαηεί ζε 

επζηίκδοκεξ βζα εηείκμκ ζελμοαθζηέξ ζοιπενζθμνέξ. 

 Τα παζδζά, βεκζηά, δδιζμονβμύκ πνμζδμηίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ 

αθθά ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ ααζζζιέκα ζηδκ ακηαπόηνζζδ ηαζ ηδκ 

πνμζααζζιόηδηα ηςκ πνςηανπζηώκ ημοξ θνμκηζζηώκ (Bowlby, 1980). Όιςξ ηα 

ηαημπμζδιέκα παζδζά πνμζεββίγμοκ ηζξ κέεξ ειπεζνίεξ ιε πνμηαηαθήρεζξ ηαζ 

πνμζδμηίεξ αθθά ηαζ ιε ηάζεζξ θακεαζιέκδξ αλζμθόβδζδξ ηαζ ενιδκείαξ ηςκ 

ζπέζεςκ (Sroufe, Carlson, Levy & Egeland, 1999). Τμ δοζπνμζανιμζηζηό ιμηίαμ 

ζοζπέηζζδξ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ημο παζδζμύ ηείκεζ κα εζςηενζηεύεηαζ ηαζ κα 

δζαζηνεαθώκεζ ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ημ αίςια ηςκ ζπέζεςκ ηαζ κα αθθμζώκεζ ηζξ 

πνμζδμηίεξ, ηζξ απόρεζξ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ (Carlson & Sroufe, 1995). Τμ ιμίναζια 

θέλεςκ ιεηαλύ βμκζμύ ηαζ παζδζμύ αμδεά ζηδκ εβηαείδνοζδ ημο κμήιαημξ ηςκ 

εκκμζώκ, όπςξ ή αβάπδ, δ εθεοεενία, ημ ηαθό ηαζ ημ ηαηό. Όζμ ημ παζδί ακαπηύζζεζ 

ηδκ ζηακόηδηά ημο κα πνδζζιμπμζεί ηδ βθώζζα βζα κα ιμζνάγεηαζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ 

ζηέρεζξ ιε ημκ βμκζό, δδιζμονβείηαζ ιζα ημζκή μπηζηή δ μπμία εζςηενζηεύεηαζ. 

Κάκμκηάξ ημ αοηό, ημ παζδί ηαηαθένκεζ κα ελαζηήζεζ ηδκ ζηακόηδηά ημο κα ιπμνεί κα 
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ακηζθδθεεί ηαζ αζζεακεεί ηδ εέζδ ημο άθθμο. Αοηή δ δζαδζηαζία, ηαηά ηδκ μπμία ημ 

παζδί ιπμνεί ηαζ αθθδθεπζδνά ιε ημοξ βύνς ημο αθθά ηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ είκαζ 

ζδιακηζηή βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο, ηςκ ακηζθήρεώκ ημο αθθά ηαζ ηδξ 

ζηακόηδηάξ ημο κα ζπεδζάγεζ βζα ημ ιέθθμκ. Δάκ αοηή δ δζενβαζία δε θάαεζ πώνα, 

ηόηε δ ζοιπενζθμνά ημο αηόιμο ή βίκεηαζ πζμ πανμνιδηζηή ή ιαεαίκεζ κα 

δζαπεζνίγεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ιε ημ κα ιζιείηαζ ημκ ηνόπμ πμο ημ ηάκμοκ μζ 

άθθμζ ηαζ όπζ ιε ημ κα δζαιμνθώκεζ δζηέξ ημο δελζόηδηεξ (Charon, 1985). Οζ Fonagy 

et al. (1996) οπέεεζακ όηζ ηα εύιαηα παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ 

ακηεπελένπμκηαζ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πναβιαηζηόηδηαξ αοηήξ ιε ημ κα ιδκ 

εζςηενζηεύμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημο βμκζμύ ώζηε κα ηζξ επελενβαζημύκ  (από θόαμ όηζ 

αοηό εα ημοξ εέζεζ ζε ηίκδοκμ) αθθά κα ηζξ ακαπανάβμοκ ιδπακζηά. Έηζζ 

απμθεύβμοκ ιζα δζενβαζία πμο, όπςξ ακαθένεζ μ Siegel (1999), μδδβεί ζε ιζα 

ακεεηηζηή πνμμπηζηή πμο πνμςεεί ηδκ ημζκςκζηή επάνηεζα, ηδκ αοημκμιία ηαζ ημκ 

αοημπνμζδζμνζζιό. 

 Δπζπνμζεέηςξ ηαζ ζε αζμθμβζηό επίπεδμ, ημ ηναύια πμο πνμηαθείηαζ από ηδ 

ζοκεπή ηαημπμίδζδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ροπμθοζζμθμβζηέξ αθθαβέξ 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ιδ θοζζμθμβζηήξ δναζηδνζόηδηαξ ζηζξ ελεηάζεζξ EEG ή/ηαζ 

κα αθθάλεζ ηδκ παναβςβή ηςκ μνιμκώκ πμο πνμηαθμύκ ζηνεξ (Hart, Gunnar & 

Cicchetti 1995, Pollack et al, 1997). Αοηά ηα απμηεθέζιαηα είκαζ πζεακό κα ιεζώζμοκ 

ηαζ ημ ααειό θεζημονβζηόηδηαξ ημο αηόιμο. Ο Navalta et al. (2006) ανήηακ πςξ μζ 

βοκαίηεξ ιε ζζημνζηό επακαθαιαακόιεκδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ όηακ ήηακ 

παζδζά ζηόνανακ πεζνόηενα ζε ηεζη ιαεδιαηζηώκ δελζμηήηςκ ζε ζπέζδ ιε ημ δείβια 

ιδ ηαημπμζδιέκςκ. Τμ δείβια ηςκ ηαημπμζδιέκςκ βοκαζηώκ ελεηάζηδηε ηαζ 

πνμθμνζηά όιςξ ηα απμηεθέζιαηα ήηακ πμθύ πζμ ζηακμπμζδηζηά. Βάζδ αοηήξ ηδξ 

ζπέζδξ οπέεεζακ  πώξ δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ διζζθαζνίςκ ηαεώξ ηαζ δ θεηηζηή ηαζ 

μπηζηή αναποπνόεεζιδ ικήιδ είπακ επδνεαζηεί ζδιακηζηά θόβς ηδξ ηαημπμίδζδξ. 

Γηπνιηθή δηαηαξαρή θαη νηθνγέλεηα- Γπζθνιίεο ζηελ εμέιημε θαη ην ζπλαίζζεκα. 

 

Καεώξ δ ιδηένα ημο Μάνζμο είπε δζαβκςζηεί ιε δζπμθζηή δζαηαναπή είκαζ 

ζδιακηζηό κα εκημπζζημύκ μζ δοζημθίεξ πμο ιπμνεί αοηή κα εζζάβεζ ζε ιζα 

μζημβέκεζα ζε επίπεδμ ακάπηολδξ, κμδιαημδόηδζδξ ηαεδιενζκώκ ζοιπενζθμνώκ 

αθθά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηώκ ζοκδζαθθαβώκ.  
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 Η δζπμθζηή δζαηαναπή ηδξ ιδηέναξ ημο Μάνζμο είπε ιζα ιαηνμπνόκζα πμνεία. 

Τέημζεξ πμνείεξ πενζθαιαάκμοκ επακαθαιαακόιεκεξ ειπεζνίεξ από οπμηνμπέξ πμο 

δζαιμνθώκμοκ ηδκ μζημβέκεζα. Με ημκ ηαζνό μζ μζημβέκεζεξ επδνεάγμκηαζ από αοηό 

ηαεώξ ελεθίζζμκηαζ ηαζ αθθάγμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηύηθμο γςήξ ημοξ (Rolland, 

1987). 

 Ο θόαμξ βζα οπμηνμπή ιπμνεί κα μδδβεί ζε ιείςζδ ηδξ ειπζζημζύκδξ ζημ 

ζοκαίζεδια ηαζ κα δδιζμονβεί έκα πενζαάθθμκ πμθύ εθεβηηζηό ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

εκαθθαβέξ. Από ηδκ άθθδ πθεονά είκαζ πζεακό ηα έκημκα ζοκαζζεήιαηα (εεηζηά ηαζ 

ανκδηζηά) κα απμηεθμύκ ακηζηείιεκμ άνκδζδξ ή ηαζ κα απμθεύβμκηαζ. Ο Μάνζμξ 

ζοπκά έδεζπκε κα θμαάηαζ ιδ κμζήζεζ ηαζ μ ίδζμξ, όηακ έκζςεε έκημκα ζοκαζζεήιαηα. 

Μζα ηέημζα ακηζιεηώπζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ιζα 

«πανάδμζδ» ζηδκ μζημβέκεζα πμο ιεηαθένεηαζ ηαζ δζαβεκεσηά Οζ πενζζζόηενμζ από 

ημοξ ενεοκδηέξ παναηδνμύκ όηζ αοηό ιπμνεί κα έπεζ ηαζ ακηίεεηδ θμνά, δδθαδή κα 

παναηδνείηαζ ιεβαθύηενδ ηάζδ κα δζαβκςζηεί έκα ιέθμξ ιζαξ μζημβέκεζαξ ιε 

δζπμθζηή δζαηαναπή όηακ δ μζημβέκεζα αοηή έπεζ ηδκ ηάζδ κα απμθεύβεζ ηαζ κα 

ανκείηαζ ηα ζζπονά ζοκαζζεήιαηα (Stierlin et al., 1986). Όπςξ, δζαθαίκεηαζ ηαζ ζημ 

δεύηενμ ιένμξ, δ μζημβέκεζα ημο Μάνζμο είπε πμθύ ζζπονμύξ ηακόκεξ βζα ηδκ 

«επζηνεπηή» ζοκαζζεδιαηζηή έηθναζδ, ηακόκεξ πμο όπςξ ακέθενε ηζ μ ίδζμξ οπήνπακ 

πνζκ από ηα πνώηα επεζζόδζα ηδξ ιδηέναξ ημο.  

 Σύιθςκα ιε ημκ Bowlby (1995), μζ βμκείξ είκαζ οπεύεοκμζ βζα ηδ νύειζζδ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ ηαζ αοημί ιεηααζαάγμοκ αοηή ηδ δοκαηόηδηα ζηα παζδζά ημοξ. Σηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ, όπμο δ ζηαεενόηδηα ημο ζοκαζζεήιαημξ είκαζ 

ελαζνεηζηά νεοζηή, μζ μζημβέκεζεξ ζοπκά δοζημθεύμκηαζ ζε αοηό ημκ ημιέα.    

Σύιθςκα ιε ημκ Moltz (1993) δ αθθαβή ηαζ δ ακάπηολδ ιζαξ μζημβέκεζαξ 

είκαζ δζενβαζίεξ πμο απαζημύκ πεζναιαηζζιό, αζηάεεζα, έκημκα ζοκαζζεήιαηα ηαζ εάκ 

ιζα μζημβέκεζα έπεζ ιάεεζ όηζ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά είκαζ επζηίκδοκα ηαζ πνέπεζ κα 

απμθεύβμκηαζ ιε ηάεε ηόζημξ, ηόηε δε εα πανέπεζ ημ ηαηάθθδθμ ηαζ αζθαθέξ 

πενζαάθθμκ βζα ηέημζεξ αθθαβέξ. 

Η επζηοπήξ ελέθζλδ ηαζ ιεηάααζδ από ιία ελεθζηηζηή θάζδ ζε ιζα άθθδ 

απαζηεί ζογήηδζδ, δζαπναβιάηεοζδ ηαζ επίθοζδ ζοβηνμύζεςκ. Αοηέξ μζ δελζόηδηεξ 

είκαζ ζδζαζηένςξ απαβμνεοιέκεξ ζε μζημβέκεζεξ πμο γμοκ ιε άημια ιε δζπμθζηή 

δζαηαναπή ηαζ ιζα μζημβέκεζα πμο δεκ ηζξ έπεζ ακαπηύλεζ, δεκ ιπμνεί κα ηζξ έπεζ 
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δζαεέζζιεξ ηζξ ζηζβιέξ πμο πνεζάγεηαζ κα αθθάλεζ. Τέθμξ ζε ιζα μζημβέκεζα πμο 

«παθεύεζ» ιε πζεακμύξ ηζκδύκμοξ απμδζμνβάκςζδξ θόβς επακαθαιαακόιεκςκ 

οπμηνμπώκ, οπαβμνεύμκηαζ ηακόκεξ ζοιιόνθςζδξ ηαζ μιμζμιμνθίαξ ηςκ ιεθώκ, εκώ 

μζ ηακόκεξ ελαημιίηεοζδξ ηςκ ακαβηώκ ημο ηάεε ιέθμοξ παναιενίγμκηαζ (Moltz, 

1993). 

 Σηζξ μζημβέκεζεξ όπμο οπάνπεζ ηάπμζμ πνόαθδια ζε έκακ ή ηαζ ημοξ δύμ 

βμκείξ  πμο ημοξ ηαεζζηά ακήιπμνμοξ κα είκαζ πανόκηεξ ζημ ιεβάθςια ηςκ παζδζώκ 

(όπςξ δ δζπμθζηή δζαηαναπή) είκαζ πζεακό ηα παζδζά κα εηηεθμύκ ηαζ ηάπμζμοξ από 

ημοξ βμκεσημύξ νόθμοξ. Έηζζ ζοκέααζκε ηαζ ζηδκ μζημβέκεζα ημο Μάνζμο, όπςξ 

ακαθένεηαζ ηαζ ζημ δεύηενμ ιένμξ. Δηείκμξ θνόκηζγε ηδ ιδηένα ημο ηαζ ηδκ 

ιζηνόηενδ αδεθθή ημο ηδκ μπμία είπε ελ μθμηθήνμο ακαθάαεζ, δζόηζ δ ιδηένα ημοξ 

ήηακ «ημοναζιέκδ», όπςξ ακέθενε ζοπκά μ παηέναξ ημο. Αοηόξ μ νόθμξ ημο 

ζοκεπίζηδηε ηαζ ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ημοξ . 

H έκκμζα ηδξ βμκεμπμίδζδξ ακαθένεδηε ανπζηά από ημοξ Boszormenyi-Nagy 

ηαζ Spark (1984) ηαζ μνίζηδηε ςξ δ πνμζιμκή ηδξ μζημβέκεζαξ από έκα ή 

πενζζζόηενα παζδζά κα εηπθδνώζμοκ βμκεσημύξ νόθμοξ. Ο Minuchin (1974) ιζθάεζ 

βζα ημ νόθμ ημο βμκεσημύ παζδζμύ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ οπμζύζηδια ηςκ βμκζώκ από 

ημ οπμζύζηδια ηςκ παζδζώκ πμο ανζζηόηακ ιέπνζ ηόηε. 

 Δάκ αοηό βίκεηαζ πνμζςνζκά, βζα πανάδεζβια ιε αθμνιή ιζα πεναζηζηή 

αζεέκεζα ημο βμκζμύ, ημ κα ακαθάαεζ έκα ιεβαθύηενμ παζδί ηδκ θνμκηίδα ηάπμζμο 

ιζηνόηενμο ιέθμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ, αοηή ιπμνεί κα είκαζ ιζα δδιζμονβζηή ειπεζνία 

πμο εα ημκ/ηδκ αμδεήζεζ ζηδκ ιεηέπεζηα γςή ημο (George & Solomon, 1999). Από 

ηδκ άθθδ πθεονά, ηάπμζα παζδζά ειπθέημκηαζ ζε ζοκεπείξ νόθμοξ θνμκηίδαξ πνμξ 

ημοξ βμκείξ ηαζ ηα αδέθθζα ημοξ πμο πενζθαιαάκμοκ πμθύ ηαίνζα ηαεήημκηα, όπςξ 

έκα εκκζάπνμκμ παζδί κα ηναηάεζ ανπείμ βζα ηα πάπζα πμο θαιαάκεζ δ ιδηένα ημο, κα 

ιαβεζνεύεζ ηαζ κα πδβαίκεζ ηα αδέθθζα ημο ζημ ζπμθείμ. Τμ «βμκεμπμζδιέκμ» παζδί 

ιπμνεί επίζδξ κα παίνκεζ εοεύκδ ηαζ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ άθθςκ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηαζ κα πνμζθένεζ ακαημύθζζδ, όηακ μ βμκζόξ ή ηάπμζμ άθθμ ιέθμξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ανίζηεηαζ ζε έκηαζδ. Γζα έκα παζδί, δ θνμκηίδα ηςκ ζοκαζζεδιαηζηώκ 

ακαβηώκ ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ πμθύ πζμ δύζημθμ ένβμ από ημ κα εηηεθεί ηαεδιενζκά, 

πναηηζηά ηαεήημκηα (Byng-Hall, 2002).  
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Αληηκεησπίδνληαο ηελ θαθνπνίεζε: έλα θάζκα ηεζζάξσλ παξεκβάζεσλ:  

1). Η ςπρνζεξαπεία σο δηνξζσηηθή εκπεηξία θαη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή. 

 

Ανηεηέξ ένεοκεξ ιζθμύκ βζα ηδ ζηάζδ ημο εεναπεοηή ηαζ πώξ αοηόξ ιπμνεί κα 

ακηζζηαεεί ζηδκ έθλδ από ημκ εεναπεοόιεκμ κα εκζζπύζεζ έκα ιδ θεζημονβζηό ιμηίαμ 

ζπέζδξ. Πμθθά ηθζκζηά ιμκηέθα ημπμεεημύκ ηδ δζμνεςηζηή ζοκαζζεδιαηζηή ειπεζνία 

ςξ έκακ πονδκζηό ιδπακζζιό ηδξ εεναπεοηζηήξ αθθαβήξ ηαζ ηδξ επμύθςζδξ ημο 

ηναύιαημξ (π.π. Pollack & Horner 1985, Strupp & Binder 1984, Teyber 2000).    

Οζ Dozier ηαζ Tyrrell (1998) ακαθένμοκ πςξ βζα κα πανέπεζ μ εεναπεοηήξ ημ 

πθαίζζμ ηδξ δζμνεςηζηήξ ειπεζνίαξ δ πνόηθδζδ ημο είκαζ κα ακηζζηαεεί ζηδ θοζζηή 

έθλδ, ημο κα ακηαπμηνζεεί ζημκ ηύπμ δεζιμύ πμο ήδδ έπεζ μ εεναπεοόιεκμξ ιε ημ κα 

ημκ εκζζπύζεζ (π.π. απμθεοηηζηό). Γζα πανάδεζβια, μ εεναπεοηήξ εα πνέπεζ κα 

ακηζζηαεεί ζηδ θοζζηή ηάζδ ημο εεναπεοόιεκμο κα απμθύβεζ κα ιζθήζεζ βζα πζμ 

ζοκαζζεδιαηζηά εέιαηα ηαζ κα παναιείκεζ ζε επζθακεζαηή πενζβναθή θζβόηενμ 

θμνηζζιέκδξ εειαημθμβίαξ. Ακη’ αοημύ, μ εεναπεοηήξ πνέπεζ κα πνμηαθέζεζ ήπζα ηζξ 

ζηναηδβζηέξ ημο πεθάηδ ιε ημ κα πνμςεήζεζ ηδ ζηαδζαηή δζενεύκδζδ ηςκ 

ζοκαζζεδιαηζηώκ εειάηςκ. Από ηδκ άθθδ πθεονά, όηακ ηακείξ δμοθεύεζ ιε έκα 

άημιμ πμο ανίζηεηαζ ζε ζοκαζζεδιαηζηή ακαηαναπή μ εεναπεοηήξ μθείθεζ κα εζζάβεζ 

ηδκ έκκμζα ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ κα απςεήζεζ ζζβά ζζβά ηδκ ηάζδ ημο βζα ελάνηδζδ. 

Όπςξ ακαθένμοκ μζ Dozier, Cue ηαζ Barnett (1994) έκαξ πανάβμκηαξ πμο 

ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημ εεναπεοηή ζηδ ιδ ζοιπθδνςιαηζηή ημο ακηαπόηνζζδ είκαζ μ 

δζηόξ ημο ααειόξ αζθαθμύξ δεζιμύ. Οζ ένεοκέξ ημοξ έδεζλακ πςξ μζ εεναπεοηέξ πμο 

πανμοζίαγακ ηέημζμο είδμοξ δεζιό, ήηακ πζμ απμηεθεζιαηζημί ζημ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ιε ημ κα ιδκ εκζζπύμοκ ημ δοζθεζημονβζηό ιμκηέθμ  

ζοκαζζεδιαηζημύ δεζιμύ ημο εεναπεοόιεκμο. Έηζζ ηαηάθενκακ κα δμοθεύμοκ ζε 

ιεβαθύηενμ αάεμξ. Σοιπθδνςιαηζηά, μ Kiesler (1996) ακαθένεζ όηζ όηακ δ δοάδα 

εεναπεοηή ηαζ εεναπεοόιεκμο αμδεζέηαζ ζδιακηζηά ςξ πνμξ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηόηδηα  ημο εεναπεοηή, όηακ μ ίδζμξ ηείκεζ κα ιδκ εκζζπύεζ ημκ άηαιπημ 

ηαζ δοζπνμζανιμζηζηό ηνόπμ ζοζπέηζζδξ ημο εεναπεοόιεκμο. Δπίζδξ μ Kohut 

(1984) ιίθδζε βζα ηδκ ακάβηδ βζα «δζμνεςηζηή» ζοκαζζεδιαηζηή ειπεζνία ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εεναπείαξ, όπμο ιέζα από ημ ζοκαζζεδιαηζηό ηαενέθηζζια, ιεζώκεζ 

ηακείξ ηα ειπόδζα ηδξ κηνμπήξ ηαζ μ εεναπεοόιεκμξ ιπμνεί πθέμκ κα ηαηαπναΰκεζ 
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ημκ εαοηό ημο ηαζ λεηζκά κα εεναπεύεηαζ από ημ ηναύια. Αοηό εα ιπμνμύζε ιε 

ιεβαθύηενδ αηνίαεζα κα πενζβναθεί ςξ «δζμνεςηζηή ζπεζζαηή ειπεζνία» πμο έπεζ 

ζοκαζζεδιαηζηά, βκςζηζηά ηαζ ζπεζζαηά απμηεθέζιαηα. Η εκζοκαίζεδζδ ημο 

εεναπεοηή, δ ζοκενβαηζηή ημο ζηάζδ ηαζ μ ιεβάθμξ ααειόξ οπμζηήνζλδξ αμδεά ζηδκ 

ακαβκώνζζδ ηαζ ηαηακόδζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ζηδκ επακαζύκδεζδ ιε ηα εεηζηά 

ζημζπεία ηαζ ζηδκ αίζεδζδ απμδμπήξ ζημ εδώ ηαζ ηώνα (Najavits, 2006). 

Ο Byng-Hall (1995) ακαθένεζ όηζ ημ κα γήζεζ ηάπμζμξ ιζα δζμνεςηζηή 

ειπεζνία ζπεηζηά ιε ημ  ζοκαζζεδιαηζηό δεζιό πμο είπε ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο, 

ζοιαάθθεζ ζημ κα ζηαιαηήζεζ ηδκ δζαβεκεσηή ζοκέπζζδ ημο ιδ θεζημονβζημύ ηύπμο  

ζοκαζζεδιαηζημύ δεζιμύ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια δ ζπέζδ εκόξ παζδζμύ ιε ημκ παηένα 

ημο ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ηαζ ζηδκ επόιεκδ βεκζά όηακ ημ ίδζμ ημ παζδί εα ηάκεζ δζηά 

ημο παζδζά, εάκ δεκ έπεζ γήζεζ ηάπμζα δζμνεςηζηή ειπεζνία. Έκαξ ηνόπμξ κα 

απμθεοπεεί αοηό ηαζ έηζζ κα ιεηαηναπεί έκαξ ιδ αζθαθήξ δεζιόξ ζε αζθαθή είκαζ κα 

ιπμνέζμοκ ηα παζδζά κα δδιζμονβήζμοκ ιζα ζοκεηηζηή αίζεδζδ βζα ημ πανεθεόκ ηαζ 

ηδκ ζζημνία ηδξ μζημβέκεζαξ ιέζς ηδξ εεναπείαξ ηαζ έηζζ κα έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα κα 

πνμζθένμοκ ιζα ηαθύηενδ βμκεσηή ειπεζνία ζηα παζδζά ημοξ (Byng-Hall, 1995).  

 

2.) Δπαλαιακβαλόκελα Γπζάξεζηα Όλεηξα ζρεηηδόκελα κε ην ηξαύκα: αλάιπζε 

θαη παξεκβάζεηο. 

 

Έκαξ ζδιακηζηόξ ζηαειόξ ηδξ εεναπείαξ ημο Μάνζμο ήηακ δ ακαθμνά ημο ζε 

έκα πμθύ δοζάνεζημ αθθά ηαζ επακαθαιαακόιεκμ όκεζνμ. Τμ όκεζνμ πενζβνάθεηαζ 

ακαθοηζηά ζημ δεύηενμ ιένμξ όιςξ έκα ααζζηό ζημζπείμ πμο είκαζ κα ηναηήζμοιε 

είκαζ όηζ ημ έαθεπε βζα ανηεηά πνόκζα ηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνόιμ ηάεε θμνά. Σύιθςκα ιε 

ηδκ Ακδνμοηζμπμύθμο (2005), δ δζαθμνά εκόξ πμθύ δοζάνεζημο μκείνμο από έκακ 

εθζάθηδ, έβηεζηαζ ζημ απόημιμ λύπκδια. Έηζζ εθζάθηδ ιπμνμύιε κα μκμιάζμοιε ημ 

δοζάνεζημ εηείκμ όκεζνμ πμο ιαξ ηάκεζ κα λοπκήζμοιε ηαζ ημο μπμίμο ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηάκμοιε ηάπμζμ πνμκζηό δζάζηδια βζα κα δνειήζμοιε. Δπίζδξ βζα κα 

είκαζ εθζάθηδξ πνέπεζ κα εοιόιαζηε ηδκ πθμηή ημο ζεκανίμο. Γζαθμνεηζηά 

ακαθενόιαζηε ζε κοπηενζκό ηνόιμ ηαηά ημκ μπμίμ λοπκάιε ηνμιμηναηδιέκμζ, αθθά 

δε εοιόιαζηε ηδκ πθμηή. 
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Σηα παζδζά μζ εθζάθηεξ είκαζ πζμ ζοπκό θαζκόιεκμ. Έκα ζηα ηέζζενα παζδζά 

ιπμνεί κα αθέπεζ έκακ εθζάθηδ ηδκ εαδμιάδα, ακ όιςξ αοηό είκαζ έκα πζμ ζοπκό 

θαζκόιεκμ, ηόηε είκαζ ακδζοπδηζηό ζδιάδζ ηαζ ιπμνεί κα πνεζαζηεί δ ζοκδνμιή 

εζδζημύ. Όπςξ ηαζ ζημοξ εκήθζηεξ έηζζ ηαζ ζηα παζδζά, ζοπκμί εθζάθηεξ οπμδεζηκύμοκ 

ηδκ ύπανλδ ηναοιαηζηώκ βεβμκόηςκ ή ηδ δζαηαναπή ηδξ ζπέζδξ ημο παζδζμύ ιε ηδκ 

μζημβέκεζά ημο ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζοκαζζεδιαηζηήξ αζθάθεζαξ (Zadra & Donderi, 

2000). H Ακδνμοηζμπμύθμο (2005) ακαθένεζ όηζ ηα δοζάνεζηα όκεζνα ηςκ παζδζώκ 

αθθά ηαζ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ ηονίςξ ηα επακαθαιαακόιεκα ζπεηίγμκηαζ ηαζ ακηθμύκ ημ 

οθζηό ημοξ από πναβιαηζηά βεβμκόηα ηαζ ειπεζνίεξ πμο ιπμνεί κα έπμοκ λεπαζηεί ηαζ 

πμο έπμοκ απμηηήζεζ ηάπμζμο είδμοξ ιεηαθμνζηή ζδιαζία (αθ. ηαζ 

Ακδνμοηζμπμύθμο, 2011).  

Η πνάλδ ηδξ αθήβδζδξ εκόξ εθζάθηδ ή εκόξ πμθύ δοζάνεζημο μκείνμο ζημ 

βμκζό απμηεθεί έκα είδμξ έηηθδζδξ βζα αμήεεζα αθθά δείπκεζ ηαζ ημ ααειό 

ειπζζημζύκδξ ημο παζδζμύ πνμξ ημ βμκζό ημο. Δίκαζ ζακ κα ημκ εέηεζ έηημξ ημο 

θάζιαημξ ηδξ απεζθήξ ηαζ κα ημκ εεςνεί έκα αζθαθέξ ηαηαθύβζμ. Δπίζδξ είκαζ ζακ 

κα πζζηεύεζ όηζ εηείκμξ ιπμνεί κα ημ αμδεήζεζ. Η αμήεεζα ιπμνεί κα βίκεζ όπζ ιόκμ 

ιέζς ηδξ πανδβμνζάξ αθθά ηαζ ιε ημ κα δώζεζ ζδιαζία ζημ πενζεπόιεκμ ηαζ κα ηάκεζ 

ηάηζ βζα όζα ακδζοπμύκ ημ παζδί. Ακ αοηή δ ακηαπόηνζζδ βίκεζ ιε επζηοπία, ηόηε 

παναηδνείηαζ αύλδζδ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ειπζζημζύκδ ηαζ ηδκ αζθάθεζα 

(Ακδνμοηζμπμύθμο, 2005). 

Σηα δοζάνεζηα επακαθαιαακόιεκα όκεζνα, ακηζεέηςξ ιε ηα οπόθμζπα όκεζνα, 

είκαζ ανηεηά δύζημθμ κα εζηζάζμοιε ζηζξ εκαθθαηηζηέξ πμο εα ιπμνμύζακ κα 

πνμζεέζμοκ ιζα κέα πθδνμθμνία, αθμύ είκαζ πζεακό μύηε ζημ ζοκεζδδηό ημιιάηζ ημο 

εαοημύ ιαξ κα ιδκ έπμοιε επζηνέρεζ κα ζηεθημύιε ηάηζ δζαθμνεηζηό (Craig & Walsh, 

1993). Όπςξ ακαθένεζ δ Hill (2004), ιπμνμύιε κα επέιαμοιε ζημ όκεζνμ ηαζ κα 

ζηνέρμοιε ημκ εεναπεοόιεκμ ζε ηάπμζα ιμνθή εκαθθαηηζηήξ δνάζδξ, ιε ημ κα 

αθθάλμοιε ηάπμζα ιένδ ημο. Έηζζ ζοπκά ημ άημιμ πμο αθέπεζ ημ όκεζνμ ηαθείηαζ κα 

δώζεζ έκα ηέθμξ ζε πενίπηςζδ πμο αοηό ανίζηεηαζ ζε εηηνειόηδηα ή έκα 

δζαθμνεηζηό ηέθμξ, ακ αοηό πμο έπεζ δεζ ζακ όκεζνμ πενζθαιαάκεζ πμθύ δοζάνεζηα 

ζοκαζζεήιαηα. Η επακάθδρδ ημο μκείνμο, ειπενζέπεζ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα κα λακαπεί 

ηδκ ζζημνία ιε δζαθμνεηζηό ηνόπμ αθθά αοηό ζοπκά βίκεηαζ πμθύ ανβά ηαζ δεκ 

επζηοβπάκεηαζ ζε ααειό ώζηε κα ακαημοθζζηεί ημ άημιμ πμο ημ αθέπεζ ηαζ έηζζ 

παναιέκμοκ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ εηηνειόηδηεξ πμο εηθνάγεζ. 
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 Η Ακδνμοηζμπμύθμο (2005) ακαθένεζ όηζ μζ εεναπεοόιεκμζ ζοπκά 

δοζημθεύμκηαζ κα δώζμοκ απακηήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκέπεζα ημο μκείνμο αθθά ηαζ 

ηα άημια πμο εα ήεεθακ κα ζοιπενζθάαμοκ ζημ όκεζνμ αοηό, δζόηζ δ ζδέα πςξ ημ 

όκεζνμ είκαζ έκα δζηό ημοξ δδιζμύνβδια ηαζ έηζζ έπμοκ ηδκ δοκαηόηδηα κα επέιαμοκ 

ζε αοηό ηαζ κα ημ αθθάλμοκ ημοξ θαίκεηαζ λέκδ. Ο Uliman (1993) θέεζ όηζ ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ μιαδζηήξ ροπμεεναπείαξ ιπμνμύιε κα ειπθέλμοιε ηαζ ηα οπόθμζπα 

ιέθδ ηαζ κα ηα αάθμοιε κα δώζμοκ δζηέξ ημοξ εκαθθαηηζηέξ βζα ηδ ζοκέπζζδ ημο 

μκείνμο ηαζ ηδκ αθθαβή ημο λεηζκώκηαξ ιε ηδ θνάζδ «ακ ημ όκεζνμ ήηακ δζηό 

ιμο…». Κάπμζεξ από ηζξ εκαθθαηηζηέξ πμο εα πανμοζζαζημύκ από ηα άθθα ιέθδ ηδξ 

μιάδαξ, ημ άημιμ ιπμνεί κα ηζξ οζμεεηήζεζ ςξ δζηέξ ημο.  

 H Ακδνμοηζμπμύθμο (2005) ιζθώκηαξ βζα ημοξ θόαμοξ πμο εηθνάγμκηαζ ιέζα 

από ηα όκεζνα ζηδκ εεναπεία ακαθένεζ ηαζ ημκ θόαμ ημο εεναπεοόιεκμο κα 

απμηαθύρεζ ηαζ κα επελενβαζηεί ηάπμζεξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ, δζόηζ ακδζοπεί όηζ 

αοηό εα ημκ αθάρεζ πανά εα ημκ ςθεθήζεζ. Η ακάθοζδ πμο πνδζζιμπμίδζα ζε ζπέζδ 

ιε ηα όκεζνα ημο Μάνζμο ήηακ ααζζζιέκδ ζηα ζηάδζα ακάθοζδξ μκείνςκ ηδξ Faraday 

(1972). Ακαθενόιεκδ ζηα επίπεδα ακάθοζδξ ηςκ μκείνςκ, ηα πςνίγεζ ζε ηνία ζηάδζα 

ακάθμβα ιε ημ εεναπεοηζηό ζηάδζμ. Τμ πνώημ ζηάδζμ ημ μκμιάγεζ «ημζηώκηαξ πνμξ 

ηα έλς», όπμο ημ όκεζνμ βίκεηαζ πδβή ενεεζζιάηςκ βζα ηδκ εεναπεία ηονίςξ βζα 

θόαμοξ ηαζ αβςκίεξ πμο δεκ έπμοκ ακαθενεεί ζηδκ εεναπεία ηαζ δε ανίζημκηαζ ζε 

πμθύ ζοκεζδδηό επίπεδμ. Τμ επόιεκμ ημ μκμιάγεζ «ημζηώκηαξ ιέζα ζημκ ηαενέπηδ», 

όπμο ημ άημιμ πνμζπαεεί κα δεζ ημ όκεζνμ αθθά ηαζ ηδκ αθήβδζή ημο ιέζα από ηδκ 

μπηζηή ηδξ δζηήξ ημο επζννμήξ ζηζξ ζπέζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο. Σημ ηνίημ 

επίπεδμ « ημζηώκηαξ πνμξ ηα ιέζα» ηαζ ηαεώξ δ εεναπεοηζηή πμνεία ελεθίζζεηαζ, ηα 

όκεζνα απεζημκίγμοκ ηνίζζια δζθθήιαηα, εζςηενζηέξ ζοβηνμύζεζξ, ενςηήιαηα ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ηαοηόηδηα, πνμζςπζημύξ ηαζ μζημβεκεζαημύξ ιύεμοξ αθθά ηαζ 

οπανλζαηέξ ακδζοπίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απόδμζδ ημο κμήιαημξ (Faraday, 

1972). 

3). Τν εξγαιείν κπζνπιαζίαο «fiction» θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζεξαπεπηηθή 

επεμεξγαζία ηνπ ηξαύκαηνο. 

 

Σύιθςκα ιε ημκ Parry (1991) από ηδκ μπηζηή ηδξ αθδβδιαηζηήξ εεναπείαξ, μζ 

εεναπεοηέξ ηαθμύκηαζ κα δμοθέρμοκ ιε ημ πενζεπόιεκμ ηςκ ηονίανπςκ ζζημνζώκ ηαζ 

ιύεςκ ηςκ πεθαηώκ ημοξ ηαζ κα πνμηαθμύκ ημ ακ πναβιαηζηά ηαζνζάγμοκ μζ 
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αθδβήζεζξ ζηζξ πναβιαηζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ. Αηόια κα ελζζημνήζμοκ ηαζ ηζξ δζηέξ 

ημοξ ζζημνίεξ πμο βζα ηάπμζμ θόβς έπμοκ απμζζςπδεεί ηαζ πενζεςνζμπμζδεεί. Πμθθά 

ζημζπεία από ηδκ ζζημνία ημο Μάνζμο θαίκμκηακ κα έπμοκ απμζζςπδεεί ιέζα ζημ 

πθέβια ηςκ αοζηδνώκ ηακόκςκ αθθά ηαζ ηςκ ηναοιαηζηώκ ειπεζνζώκ. Έκαξ ηνόπμξ 

πμο επέθελα κα δμοθέρς πνμξ αοηή ηδκ ηαηεύεοκζδ ήηακ ημ αθδβδιαηζηό ενβαθείμ 

“fiction” πμο έπεζ ακαπηοπεεί από ηδκ Ακδνμοηζμπμύθμο ςξ ενβαθείμ επελενβαζίαξ 

ακαθμνώκ ηςκ εεναπεοόιεκώκ ιμο ζε ηαζκίεξ, εεαηνζηά ένβα αθθά ηαζ αζαθία βζα 

εεναπεοηζημύξ ζημπμύξ. Τμ ενβαθείμ αοηό ααζίγεηαζ ζηδκ οπόεεζδ όηζ ηάεε θμνά 

πμο μζ εεναπεοόιεκμζ ακαθένμοκ ζημ εεναπεοηή ημοξ ηάηζ πμο δζάααζακ ή είδακ ηαζ 

ημ ηζ έηακε ή είπε μ παναηηήναξ ιζαξ ζζημνίαξ, είκαζ ζακ κα οζμεεημύκ ιζα 

δζαθμνμπμζδιέκδ μπηζηή βζα κα ιζθήζμοκ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ή ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ 

ημοξ ιε έκακ ηνόπμ πμο ημοξ ηάκεζ κα αζζεάκμκηαζ πζμ αζθαθείξ από ημ κα ημ έηακακ 

ιζθώκηαξ βζα ημκ εαοηό ημοξ ηαζ ιάθζζηα ζημ πνώημ πνόζςπμ. Ο εεναπεοηήξ 

ζηαδζαηά ημοξ πνμζηαθεί κα ζοκδέζμοκ ιε ημκ εαοηό ημοξ αοηά ηα εηθναζιέκα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ έηζζ κα ηα απμδώζμοκ ζημκ εαοηό ημοξ. Τμ ενβαθείμ πενζθαιαάκεζ 

ημ κα δώζμοκ μζ εεναπεοόιεκμζ ιζα δζηή ημοξ πενίθδρδ βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ιεηά κα 

επζθέλμοκ δύμ ιε ηνεζξ παναηηήνεξ πμο έκζςζακ πζμ ημκηά ημοξ ηαζ κα ιζθήζμοκ βζα 

ημ πώξ αζζεάκεηαζ μ ηαεέκαξ από αοημύξ ηαζ κα ημκ πνμαάθθμοκ ζημ ιέθθμκ ηαζ κα 

ημοξ απμδώζμοκ ηάπμζα ελέθζλδ. Οζ απακηήζεζξ ζε αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ 

απμηαθύπημοκ ζοκαζζεήιαηα ηαζ ακηζθήρεζξ πμο οπμεεηζηά δεκ ακήημοκ ζημοξ 

δμζιέκμοξ νόθμοξ ηςκ εεναπεοόιεκςκ ηαζ έηζζ δεκ μιμθμβμύκηαζ από ημοξ ίδζμοξ 

από θόαμ ηδξ απμδμπήξ ή ηδξ απόννζρήξ ημοξ από ημ άημιμ ηαζ ηδκ μζημβέκεζα 

(Androutsopoulou, 2001).  

 Σηδ εεναπεοηζηή δμοθεζά ιε ημ ηναύια ιπμνεί ηακείξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ 

ενβαθείμ αοηό ιε ζημπό κα επζαεααζώζεζ ιζα αίζεδζδ πμο ιπμνεί κα έπεζ από ημκ/ηδκ 

εεναπεοόιεκμ/δ ηαζ κα ζοκδέζεζ ηζξ αβςκίεξ πμο εηθνάγμκηαζ από ημ ίδζμ ημ άημιμ 

βζα ηδ γςή ημο ιε ηζξ ηονίανπεξ-ηονζανπζηέξ θςκέξ ηςκ ιεθώκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο 

(Ακδνμοηζμπμύθμο, 2012).  

4). Απαιιαγή θαη Σπγρώξεζε. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκενβαζίαξ ιαξ ιε ημ Μάνζμ πνδζζιμπμίδζα ημ 

ιμκηέθμ ηςκ ηεζζάνςκ ζηαειώκ πνμξ ηδκ απαθθαβή ηαζ ηδ ζοβπώνεζδ ημο Hargrave 

(1994).  
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Σημ ιμκηέθμ ημο o Hargrave (1994) ακαπηύζζεζ ηέζζενζξ ζηαειμύξ ηδξ 

ζοβπώνεζδξ, όπςξ ημοξ μκμιάγεζ μ ίδζμξ. Οζ πνώημζ δύμ ζηαειμί αθμνμύκ ηδκ 

απαθθαβή από ηδκ αδζηία ή ημ ηναύια πμο έπεζ οπμζηεί ημ άημιμ από ηδκ μζημβέκεζα 

ηαζ μζ επόιεκμζ δύμ ηδκ ίδζα ηδ ζοβπώνεζδ. Σε όθεξ ηζξ πενζπηώζεζξ βίκεηαζ έκαξ 

δζαπςνζζιόξ ιεηαλύ ημο κα απαθθάλεζ ηακείξ από ηζξ ηαηδβμνίεξ ηδκ μζημβέκεζά ημο, 

αθθά ηαζ κα απαθθαβεί ηζ εηείκμξ από ημκ εοιό ημο ηαζ κα γήζεζ ηδκ πναβιαηζηή 

ζοβπώνεζδ. Αοηόξ μ δζαπςνζζιόξ είκαζ ηαζ πναηηζηόξ, αθμύ δεκ βίκεηαζ ηακείξ κα 

ζοβπςνέζεζ ηαζ κα επακαθένεζ ηδκ ειπζζημζύκδ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζηδ ζπέζδ πάκηα. 

Έηζζ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα πενάζεζ ηακείξ από όθμοξ ημοξ ζηαειμύξ ηαζ κα 

επακαθένεζ ηδ ηναοιαηζζιέκδ ζπέζδ όπςξ ηαζ κα είκαζ αοηή ή ηαζ όηζ ηαζ κα ηδκ 

πνμηάθεζε. Σε ιενζηέξ πενζπηώζεζξ είκαζ  ιάθζζηα επζηίκδοκμ κα επακαθδθεεί ημ 

ηναύια. 

Οζ ηέζζενζξ ζηαειμί ημο Hargrave ζοκμπηζηά έπμοκ ςξ ελήξ: 

Πξώηνο Σηαζκόο: Δλόξαζε. 

 

Η εκόναζδ είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο επζηνέπεζ ζημοξ ακενώπμοξ κα ηάκμοκ ηα 

ανπζηά ημοξ αήιαηα ιε πνμμνζζιό ηδκ ειπζζημζύκδ. Παηάεζ πάκηα ζε πνμδβμύιεκεξ 

εκμνάζεζξ ηαζ πηίγεηαζ ζηαδζαηά. Η βκώζδ αοηή ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ 

ζύκδεζδ ιε ηδ ικήιδ ηςκ βεβμκόηςκ. Σε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ εεναπεοηήξ ααζίγεηαζ 

ζηζξ δοκάιεζξ ημο εεναπεοόιεκμο βζα κα πάεζ όθμ ηαζ πζμ πίζς. Έκαξ ηνόπμξ πμο 

πνμηείκεηαζ είκαζ ηαζ δ πνήζδ βεκεμβνάιιαημξ.  Σύιθςκα ιε ημκ Boszormenyi-Nagy 

(1984), δ πανημβνάθδζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ιέζς εκόξ βεκεμβνάιιαημξ ιπμνεί κα 

αμδεήζεζ ζηδκ αλζμθόβδζδ ηδξ δζαβεκεσηήξ ιεηααίααζδξ ηαζ ζημκ εκημπζζιό πζεακώκ 

επακαθαιαακόιεκςκ ιμκηέθςκ ζοιπενζθμνάξ πμο ζοκεέημοκ ημ μζημβεκεζαηό 

ζεκάνζμ. Η δζαιόνθςζδ εκόξ εονύηενμο ενιδκεοηζημύ πθαζζίμο ακαθμνάξ ιπμνεί κα 

θακενώζεζ ηνοθμύξ ηνόπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ έπεζ αθμζζςεεί ημ άημιμ ζημ 

μζημβεκεζαηό ζύζηδια.  

 Μζα πνώηδ ηίκδζδ πνμξ αοηό είκαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ημο νίζημο βζα κα  

πθδβςεεί ημ άημιμ λακά ή κα ημ αθάρμοκ πενζζζόηενμ, αθθά ηαζ ημ κα ιζθήζεζ βζα ημ 

ηζ έπεζ ζοιαεί. Έηζζ ημ άημιμ ιπμνεί κα αμδεδεεί κα ηαηακμήζεζ ημοξ άλμκεξ ηδξ 

ζοζπέηζζήξ ημο ιε ημ μζημβεκεζαηό ημο πενζαάθθμκ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα 

ζζμννμπία ιεηαλύ ημο «δίκς ηαζ παίνκς». Όηακ οπάνπεζ ιζα ζμαανή ακζζόηδηα 
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ιεηαλύ αοηώκ ηςκ δομ, ηόηε ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ έπμοκ ηδκ αίζεδζδ όηζ έπμοκ 

αδζηδεεί ή όηζ αοηό πμο ημοξ δίκεηαζ ημ έπμοκ ηθέρεζ από ηα οπόθμζπα ιέθδ. Τόηε ημ 

άημιμ αζζεάκεηαζ απεζθή ςξ πνμξ ημ δζηαίςιά ημο κα οπάνπεζ ζε αοηό ημ ζύζηδια 

ηαζ ιπμνεί κα ηαηαθύβεζ ζε αία, ζοκαζζεήιαηα ιίζμοξ αθθά ηαζ ζε ιζα ηάζδ κα 

εκδζαθένεηαζ πενζζζόηενμ βζα ημ δζηό ημο ηαθό εζξ αάνμξ όιςξ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. 

 

Γεύηεξνο ζηαζκόο:  Καηαλόεζε. 

 

Δκώ ιζθώκηαξ βζα ηδκ εκόναζδ ράπκμοιε κα ανμύιε ημ πώξ έβζκακ ηα 

βεβμκόηα, ζηδκ ηαηακόδζδ ράπκμοιε κα ανμύιε ημ βζαηί. Σε αοηή ημ ζηαειό μ 

εεναπεοηήξ δζενεοκά ηζ πνμζδμηίεξ οπάνπμοκ. Τζξ πενζζζόηενεξ θόνεξ αηόια ηαζ ακ 

βζα ημ άημιμ πμο ειπθέηεηαζ δεκ είκαζ ηαηακμδηό, δ ζοκαζζεδιαηζηή γδιζά έπεζ από 

πίζς ηδξ θόβμοξ ηαζ ζοκεήηεξ πμο θαιαάκεζ πώνα. Σύιθςκα ιε ημκ ζοββναθέα, όηακ 

ηαηακμμύιε αοημύξ ημοξ πανάβμκηεξ, ηόηε επακαζοκδεόιαζηε ιε ηζξ πδβέξ δύκαιδξ 

ηαζ επμύθςζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

Ενοχή και απαλλαγή 

    Τα εύιαηα ζοπκά εζςηενζηεύμοκ ηδκ πνάλδ πμο ημοξ έηακε κα κζώζμοκ 

άζπδια ηαζ εεςνμύκ ημοξ εύηεξ ημοξ οπεύεοκμοξ όπζ ιόκμ βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ, αθθά 

ηαζ βζα ημ πώξ ημοξ έηακακ κα κζώζμοκ. Έηζζ είκαζ ζακ κα  ηναηάιε ημοξ θηαίπηεξ 

οπεύεοκμοξ ηαζ βζα ηδκ εκμπή ημοξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ κηνμπή πμο αζζεακόιαζηε βζα 

αοηό πμο ιαξ ζοκέαδ. Τμ κα ηαηακμήζμοιε ημ εύηδ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ κα ημκ 

ζοβπςνέζμοιε αθθά κα ιπμνέζμοιε ιε ηάπμζμκ ηνόπμ κα ένεμοιε ζηδκ εέζδ ημο ηαζ 

κα ηαοηζζημύιε ιε ιζα πανόιμζα ζοκεήηδ πμο γμύζε μ ίδζμξ όηακ ιαξ έαθαρε. Με 

αθθά θόβζα ημκ απαθθάζζμοιε από ηδκ ηαηαδίηδ ηαζ όπζ από ηδκ εκμπή ημο. Τμ κα 

ηαηακμήζμοιε όθα αοηά αμδεά ζημ κα ζηαιαηήζεζ μ πόκμξ πμο έπεζ πνμηθδεεί από 

παθζέξ αδζηίεξ. 

 

Τξίηνο ζηαζκόο:  Γίλνληαο ηελ επθαηξία γηα απνδεκίσζε. 

 

Ακμίβμκηαξ ηδκ πόνηα ζε αοηόκ ημ ζηαειό εα θέβαιε πςξ ακμίβμοιε ηδκ 

πόνηα ζε έκα νίζημ κα ιαξ λακααθάρμοκ. Μάθζζηα αοηό είκαζ ηαζ δ ηονζόηενδ 

δζαθμνά ιεηαλύ ημο κα απαθθάλμοιε ηαζ ημο κα δώζμοιε ηδκ εοηαζνία βζα 
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απμγδιίςζδ. Σε αοηήκ ηδκ ηίκδζδ δεκ έπμοιε ηδκ εοηαζνία κα ηάκμοιε πίζς πνζκ 

λακαζοιαεί ηάηζ ανκδηζηό.  

 Τμ κα ζοβπςνέζεζ ηακείξ ακμίβεζ όιςξ ηαζ ιζα δοκαιζηή βζα κα θάαμοιε 

ηάπμζμο είδμοξ απμγδιίςζδ. Αοηό δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζε όθεξ ηζξ πενζπηώζεζξ, ιζα 

ηαζ δ απόηηδζδ ηάπμζαξ απόζηαζδξ αζθαθείαξ ηαζ πνμζηαζίαξ είκαζ ιενζηέξ θόνεξ 

απαναίηδηδ. Γζαηί όιςξ κα είκαζ απαναίηδημ ηάηζ ηέημζμ? Γζόηζ δ μζημβέκεζα είκαζ ημ 

ιόκμ ανιόδζμ ζύζηδια πμο ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ 

ηαημπμίδζδξ, αθθά ηαζ ηδξ εοεύκδξ βζα αοηήκ. Γεκ ιζθάιε πζα βζα ηδκ ακαημύθζζδ 

ημο πόκμο, αθθά βζα ηδκ ίαζή ημο. 

 

 Τέηαξηνο ζηαζκόο:  Η αλνηρηή πξάμε ηεο ζπγρώξεζεο 

 

Δίκαζ μ πζμ απόημιμξ ηαζ δναιαηζηόξ ζηαειόξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

πνμδβμύιεκμοξ. Αηόια ηζ ακ βίκεηαζ ιε ηαθή εέθδζδ ηαζ από ηζξ δομ πθεονέξ, μζ 

παθζέξ απμζηεοέξ ηάκμοκ πενζζζόηενμ πενίπθμηδ ηδ δζαδζηαζία. Γεκ είκαζ ιζα 

εοηαζνία βζα κα αημοζημύκ ηα παναπόκα ηςκ δομ πθεονώκ. Κάπμζεξ θμνέξ δμοθεύεζ 

ζακ ιζα επζηύνςζδ ηαζ πόηε ζακ ηδκ ανπή ηδξ ζοιθςκίαξ βζα ιζα κέα ζπέζδ. Μζα 

ζοιθςκία όπμο μ εύηδξ ηαζ ημ εύια ανίζημοκ ιζα κέα ζοκηαβή ζοζπέηζζδξ, αθθά ηαζ 

ιζα ημζκή ακαβκώνζζδ όηζ έπεζ ζοιαεί ιζα ζδιακηζηή ηαημπμίδζδ πμο είπε κόδια ηαζ 

επζννμή ζηδκ ζπέζδ. Μζα ηέημζα ακαβκώνζζδ αεααζώκεζ ημ εύια όηζ εα απμδμεεί 

δζηαζμζύκδ. 

 Σηδκ απμθμβία δίκεηαζ δ δζααεααίςζδ όηζ οπάνπεζ δ επζεοιία κα ζαδζηεί μ 

πόκμξ από ημ άημιμ πμο ημκ πνμηάθεζε αθθά ηαζ ιζα οπόζπεζδ όηζ έπεζ ιεηακζώζεζ 

βζα όηζ έπεζ βίκεζ ηαζ δε εα ημ επακαθάαεζ. Η απμθμβία εκενβμπμζείηαζ ζηδ ζπέζδ, 

ιόκμ ακ εηείκμξ πμο ηδκ θαιαάκεζ ηδ δέπεηαζ. 

 Πανόθ’ αοηά δ ακμζπηή πνάλδ ηδξ ζοβπώνεζδξ δεκ αθθάγεζ ημ ηαεεζηώξ ηδξ 

ζπέζδξ ακάιεζα ζηα ειπθεηόιεκα άημια, αθθά δδιζμονβεί ιζα δοκαιζηή βζα ημ 

λεηίκδια ιζαξ δίηαζδξ ζπέζδξ. Γζα κα ζοκεπίζεζ αοηή δ ζπέζδ πνέπεζ μζ ζοκδζαθθαβέξ 

κα οπμζηδνίγμοκ ηδκ απμθμβία. Ο εεναπεοηήξ έπεζ ηδκ εοεύκδ κα δζαηδνδεμύκ όθεξ 

αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ παναβςβζηέξ ηαζ κα ιδ εοιαημπμζδεεί ηακέκαξ.  Τμ εύια 

θμαάηαζ πςξ δεκ έπεζ ηδκ ζςζηή αίζεδζδ βζα ημ θάεμξ πμο έβζκε εζξ αάνμξ ημο, έηζζ 
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όηακ ημ εέια ακμίβεηαζ θαιαάκεζ ιζα επζηύνςζδ όηζ όθα αοηά ζζπύμοκ. Αοηό ιεζώκεζ 

ηδκ εκμπή. Δπίζδξ είκαζ κα αζζεακεεί μ εεναπεοόιεκμξ πςξ ημ νίζημ πμο εα πάνεζ δε 

εα ηάκεζ ηδκ γςή ημο πεζνόηενδ. (Hargrave, 1994). 

 Όπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημ δεύηενμ ιένμξ δ δμοθεζά ιμο ιε ημκ Μάνζμ αββίγεζ 

πενζζζόηενμ ημοξ δύμ πνώημοξ ζηαειμύξ, δζόηζ μ ίδζμξ ήηακ πμθύ εοιςιέκμξ βζα κα 

ιπμνέζεζ κα επακαθένεζ ηδκ ειπζζημζύκδ ζηδ ζπέζδ ηαζ κα δώζεζ ηδκ εοηαζνία βζα 

απμγδιίςζδ. Ήηακ βζα εηείκμκ πμθύ ιεβάθδ δ ακαημύθζζδ από ημ θόαμ ηαζ ηδκ 

αίζεδζδ ηζκδύκμο ηαζ από ηζξ εοεύκεξ πμο απέδζδε παθζόηενα ζημκ εαοηό ημο πμο δεκ 

ήεεθε κα νζζηάνεζ κα ημ παθάζεζ. 
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Ιζημνζηό  

Σύκημιμ Ιζημνζηό 

Ο Μάνζμξ δεκ απεοεύκεδηε ζε ειέκα ιε ημκ ζοκδεζζιέκμ ηνόπμ, δδθαδή ιε ημ κα 

ηδθεθςκήζεζ ηαζ κα ηθείζεζ έκα νακηεαμύ ή κα ημκ παναπέιρεζ ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ 

ζε ειέκα. Γεκ είπε πνμδβμύιεκδ ειπεζνία από ηάπμζα ροπμεεναπεία. Η δζαδζηαζία 

ημο κα ένεεζ ηεθζηά ζε έκα πνώημ νακηεαμύ ηαζ κα λεηζκήζεζ κα δμοθεύεζ ιε ημκ 

εαοηό ημο ήηακ ιζα δζαδζηαζία πμο ελεθζζζόηακ βζα πενίπμο δύμ πνόκζα. Τμ ζζημνζηό 

ημο εα ιπμνμύζε κα ελδβήζεζ αοηόκ ημκ ζδζαίηενμ ηνόπμ πμο ιε πνμζέββζζε ηαζ εα 

ακαθοεεί ζηδ ζοκέπεζα, όιςξ εκ ζοκημιία ήηακ εκδεζηηζηό ηδξ δοζημθίαξ πμο είπε κα 

ειπζζηεοηεί ημοξ άθθμοξ, αηόια ηαζ ημοξ πζμ ημκηζκμύξ, αθθά ηαζ ημ πώξ ήηακ 

δμιδιέκεξ μζ ζπέζεζξ ημο ιέπνζ ηαζ ηδ ζηζβιή πμο απμθάζζζε κα ηάκεζ εεναπεία Ο 

ίδζμξ ενβαγόηακ ζακ βζαηνόξ εθδιενίαξ ζε ιζα ροπζαηνζηή ηθζκζηή, εκώ δεκ είπε 

επζθέλεζ αηόια ηδκ εζδζηόηδηά ημο. Σηδκ ίδζα ηθζκζηή ενβαγόιμοκ ηαζ εβώ, αθθά δεκ 

είπαιε πμηέ ζοκενβαζηεί, ηαεώξ δ δζηή ημο ενβαζία ήηακ έηηαηηδ ηαζ κοπηενζκή.   

 Σηδκ πνώηδ ιαξ ζοκάκηδζδ (αθμύ είπε ηάκεζ δύμ πνμδβμύιεκεξ απόπεζνεξ κα 

ιε πνμζεββίζεζ ηα ηεθεοηαία δύμ πνόκζα) ιμο ακαημίκςζε όηζ δεκ έπμοιε πμθύ πνόκμ 

ιπνμζηά ιαξ δζόηζ ζε πενίπμο δύμ ιήκεξ εα έθεοβε ζημ ελςηενζηό βζα πενίπμο έκα 

έημξ. Έηζζ ηάκαιε έκα ζοιαόθαζμ βζα ηζξ επόιεκεξ επηά ζοκακηήζεζξ.  Σε αοηή ηδ 

ιζηνή πενίμδμ είπαιε ηδκ εοηαζνία κα πνμβναιιαηίζμοιε ιενζηά πνάβιαηα ζε ζπέζδ 

ιε ηδ εεναπεία αθθά ηαζ κα ιζθήζμοιε ακμζπηά βζα ηδκ ιέπνζ ηώνα δζαδζηαζία 

πνμζέββζζήξ ηδξ ηαζ ηζ ζήιαζκε βζα εηείκμκ. Μίθδζε ακμζπηά βζα ημ πόζμ όθα αοηά 

απμζημπμύζακ ζημ κα αεααζςεεί βζα ημ ακ εα ιπμνμύζε κα ειπζζηεοηεί ηάπμζμκ ηαζ 

κα ιζθήζεζ βζα όθα αοηά πμο ημο είπακ ζοιαεί αθθά ηαζ πμο ημκ απαζπμθμύζακ πςνίξ 

κα πάεεζ ηαηό μ ίδζμξ ιε ημ κα ηα επακαθένεζ ή κα αζπμθδεεί ιε αοηά. Έηζζ ζηδκ 

πενίμδμ αοηή δμοθέραιε ηαζ πνμπαναζηεοαζηζηά ιζθώκηαξ βζα όθεξ ηζξ αβςκίεξ ηαζ 

απμνίεξ πμο είπε ζε ζπέζδ ιε ηδ εεναπεία.  

 Σηδκ ηεθζηή πνμζέββζζδ μ Μάνζμξ ιέζα ζηδ πνώηδ εαδμιάδα πμο επέζηνερε 

από ημ ελςηενζηό επζημζκώκδζε ιαγί ιμο βζα ηέηανηδ θμνά ηαζ λεηζκήζαιε ηζξ 

ζοκακηήζεζξ ιαξ.  

Ο Μάνζμξ ήηακ 31 εηώκ, πνμζεβιέκμξ ειθακζζζαηά, ημ αάνμξ ημο ήηακ ηάπςξ 

αολδιέκμ ηαζ ακ ηαζ ήηακ κέμξ ηα ιαθθζά ημο ήηακ ηάηαζπνα βεβμκόξ πμο ημκ 
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απαζπμθμύζε ηαζ ημ απέδζδε ζημ πμθύ άβπμξ, ηονίςξ ηδκ πενίμδμ ηδξ θμζηδηζηήξ ημο 

γςήξ. Τμ κηύζζιμ ημο είπε ηάηζ ημ παθανό ηαζ θακένςκε ιζα ημοθημύνα 

«επακαζηαηζηή» . Σε ακηίεεζδ ιε ηδκ ειθάκζζδ, έδζκε ηδκ αίζεδζδ εκόξ ιζηνόηενμο 

δθζηζαηά αηόιμο, ιε πμθύ θεπημύξ ηαζ εοβεκζημύξ ηνόπμοξ ηαζ ανηεηά βθοημιίθδημο. 

Σηζξ ανπέξ ηαεόηακ ιαγειέκμξ ζημκ ηακαπέ ηαζ ιε ημζημύζε ιε πμθύ πνμζμπή ηαζ 

ηαηακόδζδ ημοκώκηαξ ημ ηεθάθζ ηαηαθαηζηά ζπεδόκ ζε όθα. Σηδκ πνώηδ ιαξ 

ζοκάκηδζδ ιε πνμζθώκδζε «αβαπδηέ» θέλδ πμο ιμο θάκδηε αβαθιέκδ από ημοξ 

εοβεκείξ ηάπμζαξ άθθδξ επμπήξ.  

Η μζημβέκεζα ημο Μάνζμο είπε ένεεζ από ιζα πώνα ημο ελςηενζημύ, όπμο οπήνπε 

έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκόηδηαξ ηαζ από ηδκ μπμία ακαβηαζηεί κα θύβεζ. 

Οζ βμκείξ ημο ήνεακ πακηνειέκμζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ακαβηάζηδηακ κα πνμζανιμζημύκ 

ζηδκ ηόηε πναβιαηζηόηδηα. Τδ ιεηάααζδ αοηή πάκηα ηδκ έθενακ αανέςξ, δζόηζ ζηδ 

πώνα πμο γμύζακ ακήηακ ζε ορδθή ηάλδ ηαζ έπαζνακ ημ ζεααζιό ηδξ ημζκςκίαξ. Τμ 

επίπεδμ γςήξ ημοξ ήηακ πμθύ ορδθό ηαζ ημ ίδζμ ηαζ ημ ιμνθςηζηό. Πνμζπαεμύζακ 

έηημηε κα ακαπανάβμοκ ημκ ηνόπμ πμο γμύζακ, πνζκ πνεζαζηεί κα θύβμοκ. Έηζζ δεκ 

ακμίβμκηακ ζε πανέεξ ιε Έθθδκεξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ζπεηίγμκηακ πενζζζόηενμ ιε 

ζοββεκείξ. 

  Ο Μάνζμξ είπε ιεβαθώζεζ ιε ημοξ βμκείξ ημο ηαζ ηδ ιζηνόηενδ ηαηά ηνία 

πνόκζα αδεθθή ημο. Τδκ πενίμδμ πμο λεηίκδζε ηδκ εεναπεία ημο γμύζε πθέμκ ιόκμξ 

ημο ζε έκα ιζηνό ζπίηζ ημκηά ζημοξ βμκείξ ημο, εκώ είπε ιείκεζ ανηεηό πνμκζηό 

δζάζηδια ζημ ελςηενζηό ζηδ πώνα πμο ζπμύδαζε (πενζζζόηενμ πνόκμ από όηζ 

δζήνηεζακ μζ ζπμοδέξ ημο) αθθά ηαζ ζε ιζα άθθδ πώνα ηδξ Δονώπδξ.  

Ο παηέναξ ημο ήηακ ηζ εηείκμξ βζαηνόξ ηαζ ανηεηά ιεβάθμξ ζε δθζηία (70 εηώκ) ηαζ 

πνμβναιιάηζγε ηδ ζοκηαλζμδόηδζή ημο. Τύβπακε ιεβάθδξ ακαβκώνζζδξ από ημοξ 

μιόηζιμύξ ημο αθθά ηζ από ημοξ αζεεκείξ ημο. Τμκ ηεθεοηαίμ ηαζνό ακηζιεηώπζγε 

ηάπμζα πνμαθήιαηα οβείαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηίκδζδ ημο. 

Η ιδηένα ημο (50 εηώκ) ανηεηά ιζηνόηενδ από ημ ζύγοβό ηδξ, ήηακ 

ζοιαμθαζμβνάθμξ, αθθά αζημύζε ημ επάββεθια πενζζηαζζαηά ηαεώξ είπε είπε 

δζαβκςζηεί ιε δζπμθζηή δζαηαναπή ηαζ θάιαακε ροπζαηνζηή αβςβή. Η ιζηνόηενδ 

αδεθθή ημο (29 εηώκ) είπε επζζηνέρεζ από έκα ιεηαπηοπζαηό ζημ ελςηενζηό ηαζ είπε 

λεηζκήζεζ κα ενβάγεηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ηδθεόναζδξ. Πνζκ από ιενζηά πνόκζα είπε 

δζαηόρεζ βζα έκα ιζηνό πνμκζηό δζάζηδια ηζξ ζπμοδέξ ηδξ ηαζ είπε ηαζ εηείκδ 
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επζζηεθηεί ηάπμζμκ ροπίαηνμ ηαζ είπε δζαβκςζηεί ιε ηαηάεθζρδ. Σημ ζπίηζ 

ηαημζημύζε ιόκζια ηαζ δ παναιάκα ηςκ παζδζώκ πμο ηα είπε μοζζαζηζηά ιεβαθώζεζ 

ηαζ γμύζε ιαγί ημοξ όθα αοηά ηα πνόκζα. Δηείκδ ήηακ ηόηε 67 εηώκ. Ήηακ ζδιακηζηόξ 

άκενςπμξ βζα ημκ Μάνζμ ηαεώξ ημκ πήβαζκε ζημ ζπμθείμ, ημκ θνόκηζγε ηαζ ημο 

«έθεβε ηναβμύδζα ηαζ ηαθέξ ημοαέκηεξ». Φαζκόηακ όηζ μζ βμκείξ ημο, ηονίςξ, 

γδημύζακ από εηείκμκ κα ημοξ ελοπδνεηεί ιέζα από δζάθμνμοξ νόθμοξ, πςνίξ 

μοζζαζηζηά εηείκμξ κα παίνκεζ ηάηζ από αοηό. Έηζζ πόηε ημο γδημύζακ κα είκαζ μ 

βζαηνόξ ηδξ ιδηέναξ, πόηε μ ηαλζηγήξ ημο παηένα πμο δοζημθεοόηακ πθέμκ κα 

μδδβήζεζ, πόηε μ ζοκμδόξ ηδξ ιζηνόηενδξ αδεθθήξ πμο δεκ είπε θίθμοξ ηαζ έπνεπε κα 

ηδξ ηάκεζ ηάπμζμξ πανέα.  

Δπίζδξ ηαζ ηαεώξ (όπςξ εα ακαθοεεί παναηάης) δ ζοκαζζεδιαηζηή έηθναζδ 

ηαζ ηονίςξ αοηή πμο αθμνμύζε ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ή αηόια ηαζ ηα πζμ 

έκημκα θαζκόηακ κα απαβμνεύεηαζ, ήηακ πναβιαηζηά πμθύ δύζημθμ κα 

επζημζκςκήζμοκ ζε έκα πζμ ζοκαζζεδιαηζηό επίπεδμ. Από δζαθόβμοξ πμο ιμο 

ιεηέθενε, εα έθεβε ηακείξ όηζ ιζθμύζακ ιε πνςηόημθθό εοβεκώκ πςνίξ έκημκεξ θέλεζξ 

ηαζ ζοκαζζεήιαηα.  

Τδ ζηζβιή πμο λεηίκδζε δ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία, μ Μάνζμξ δεκ είπε ηάπμζα 

ζπέζδ ηαζ αοηό ημ είπε επζθέλεζ δζόηζ ήεεθε κα «λεηαεανίζεζ». Δίπε ιόθζξ πςνίζεζ από 

ιζα ζπέζδ πμο ημκ είπε «ηαθαζπςνήζεζ ανηεηά» όπςξ έθεβε. Ήηακ ιζα ζπέζδ ηνζώκ 

εηώκ ιε έκακ άκηνα. Τδκ πενζέβναθε ζακ ζοβηνμοζζαηή, ιε έκημκμοξ ηζαηςιμύξ ηαζ 

πεζνμδζηίεξ αθθά ηαζ πμθύ ελανηδηζηή ηαζ ημκηζκή. Σημ πανεθεόκ είπε ηάκεζ πμθθέξ 

πενζζηαζζαηέξ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ ηζξ πενζζζόηενεξ θμνέξ ήηακ ζελμοαθζηέξ 

(πενζζζόηενμ ιε άκηνεξ) ηαζ ζοκήεςξ πενζεθάιαακακ αία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζελ 

ηαζ δζάθμνα επζηίκδοκα ζελμοαθζηά παζπκίδζα ηαζ πεζναιαηζζιμύξ.  

 Η ιμκαδζηή ημο ζπέζδ ιε βοκαίηα ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή ήηακ βζα 4 πνόκζα 

ιε ιζα ζοιθμζηήηνζά ημο. Σηδ ζοκέπεζα ηδξ εεναπεοηζηήξ πμνείαξ βκώνζζε ιζα 

βοκαίηα ηδ Γέζπμζκα, πμο ήηακ ιμοζζηόξ ζηδκ ίδζα δθζηία ιε εηείκμκ, ήηακ ηαζ 

εηείκδ ζε εεναπεία ηαζ πνζκ ιείκμοκ ιαγί έιεκε ιε ηδκ ιδηένα ηδξ ηαζ ημκ παηνζό ηδξ, 

ηαεώξ είπε πάζεζ ημκ παηένα ηδξ όηακ ήηακ ανηεηά ιζηνή. Μεηά από έκακ πνόκμ 

έιεζκακ ιαγί ηαζ πακηνεύηδηακ ιεηά από ηνία πνόκζα ζπέζδξ.  

Δίπε ηνείξ πμθύ ημκηζκμύξ θίθμοξ μζ μπμίμζ βκώνζγακ ηα πάκηα βζα αοηόκ ηαζ 

είπακ ζπεδόκ ημ ίδζμ πνμθίθ. Σηδκ πμνεία ηδξ εεναπείαξ, μ Μάνζμξ ιμο απμηάθορε 
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όηζ είπακ πεζναιαηζζηεί ηαζ ζελμοαθζηά μζ ηνείξ ημοξ. Πήβαζκακ όθμζ ιαγί δζαημπέξ 

ηαζ έαβαζκακ όθμζ ιαγί.  Καεώξ μ Μάνζμξ είπε ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ροπμθμβία 

ηαζ δζάααγε αζαθία ροπακάθοζδξ ιμο είπε ακαθένεζ βζ’ αοηήκ ηδκ πανέα, 

αζηεζεοόιεκμξ, πςξ είπε «εζζάβεζ» έκα κέμ μνζζιό ζηδκ ροπμθμβία πμο μκμιαγόηακ 

«ηνζαζςηζημί» ζακ ιζα ζύκεεζδ ηδξ ζοιαζςηζηήξ ζπέζδξ ιε ημκ ανζειό ηνία. 

Ο Μάνζμξ ζακ παζδί  είπε ακαθάαεζ πμθθέξ οπμπνεώζεζξ πςνίξ κα ημο επζηνέπεηαζ κα 

θέεζ «όπζ». Οζ βμκείξ ημο πενίιεκακ από αοηόκ κα είκαζ ηέθεζμξ ιαεδηήξ ηαζ κα ιδκ 

δδιζμονβεί πνμαθήιαηα. Η ηεθεζόηδηα ήηακ ηάηζ ημ θοζζηό ηζ ακαιεκόιεκμ ηαζ δεκ 

ήηακ ακηζηείιεκμ επζανάαεοζδξ. Όηακ ελέθναγε (ζπάκζα) ηάπμζμ πανάπμκμ ημκ 

ιάθςκακ ηαζ ημο έθεβακ όηζ δεκ είκαζ ζςζηό. Ο ηαεέκαξ ιπμνμύζε κα ημο ιζθήζεζ 

ηαζ κα ημο θενεεί όπςξ ήεεθε, πςνίξ ηακέκα πανάπμκμ ηαζ ηαιία ακηίζηαζδ. 

Φνόκηζγε ηδκ αδεθθή ημο από πμθύ ιζηνόξ ηζ ακηζηαεζζημύζε επάλζα ηδκ παναιάκα, 

όζμ εηείκδ έθεζπε. 

 Τα ηαθμηαίνζα ηα πενκμύζακ ιε ηδκ εονύηενδ μζημβέκεζα ηαζ ηα λαδέθθζα ζε 

έκα ελμπζηό ηδξ μζημβέκεζαξ. Δηεί ηα πνάβιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα παζδζά ήηακ 

ακελέθεβηηα ηαζ έηζζ μ Μάνζμξ ήηακ εύια ημο πεζναιαηζζιμύ ηςκ ιεβαθοηένςκ. 

 Έηζζ ηα ιεβαθύηενα λαδέθθζα, ηονίςξ αβόνζα, πηοπμύζακ, ζδιάδεοακ ιε ηα 

αενμαόθα ηαζ ημ ηονζόηενμ έκα από αοηά εκέπθεηε ημκ Μάνζμ από έθδαμ, ζε 

ζελμοαθζημύξ πεζναιαηζζιμύξ μιμθοθμθζθζημύ παναηηήνα.  

Γηάγλσζε –Αίηεκα. 

 

Ο Μάνζμξ δεκ αλζμθμβήεδηε επίζδια από ηάπμζμ ροπμιεηνζηό ηεζη, ακ ηαζ ημ 

ζζημνζηό ηδξ μζημβέκεζαξ αθθά ηαζ δ ανηεηά ζύκεεηδ εζηόκα ημο εεναπεοόιεκμο 

δδιζμονβμύζε ημ αίηδια βζα ηάηζ ηέημζμ, δεκ ημ επέθελα. Τμ εέια ηδξ αλζμθόβδζδξ 

ήηακ ηάηζ πμο ιε πνμαθδιάηζζε ηαζ απμηέθεζε εέια επμπηείαξ, ηεθζηά ζοιθςκήζαιε 

ιε ηδκ επόπηνζά ιμο κα ιδκ βίκεζ. Ο πνμαθδιαηζζιόξ ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθόβδζδ 

αθμνμύζε ημ ροπζαηνζηό ζζημνζηό ηδξ ιδηέναξ ημο ηαζ δ ζηέρδ ημο όηζ εα ιπμνμύζε 

ηαζ μ ίδζμξ κα έπεζ ηάπμζμ ακηίζημζπμ πνόαθδια πμο εα έπνεπε κα βκςνίγς. Όιςξ 

επεζδή μ Μάνζμξ είπε ανηεηέξ βκώζεζξ ροπζαηνζηήξ ηαζ ροπμιεηνζηώκ ήηακ πζεακό κα 

ηνόιαγε ιε ηδ δζάβκςζδ, ηαεώξ δ ειπζζημζύκδ ημο ήηακ αηόια ανηεηά ιεηέςνδ ή κα 

ημο δδιζμονβμύζε ηδκ αίζεδζδ πςξ επακαθαιαάκεηαζ δ ζζημνία ηδξ 
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«αννςζημπμίδζδξ» ηςκ δοζημθζώκ  πμο ακηζιεηώπζγε όπςξ βζκόηακ ηαζ ζηδκ 

μζημβέκεζά ημο. 

Αμηνιόγεζε Θεξαπεπηή. 

  

Ο Μάνζμξ θαζκόηακ όηζ δοζημθεοόηακ κα δζαηοπώζεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο, 

ηαζ ηονίςξ ηα ανκδηζηά, κα ιπμνέζεζ κα ένεεζ ζε επαθή ιε αοηά αθθά ηαζ κα ηα 

επζημζκςκήζεζ. Γοζημθεοόηακ πμθύ κα δζαπεζνζζηεί ηζξ ζπέζεζξ ημο ηαζ κα ηζξ 

μνζμεεηήζεζ. Γεκ είπε ηακέκα ηνόπμ κα πνμζηαηεύεζ ημκ εαοηό ημο από ημοξ άθθμοξ 

αθθά ηαζ ηακέκα έθεβπμ γςήξ ζε ζπέζδ ιε ζηόπμοξ ηαζ πμνεία. Όθα ζοκέααζκακ ή 

αοηόιαηα ή επεζδή ηάπμζμξ άθθμξ ηα όνζγε. Πμθθέξ θμνέξ θαζκόηακ κα ακαγδηά από 

ιόκμξ ημο ηδκ ηαημπμίδζδ, ηδκ μπμία είπε ζοκδέζεζ ζημκ ενςηζηό ημιέα ηαζ ιε ηδκ 

απόθαοζδ ηαζ ηδκ πενζπέηεζα. Δίπε πμθθμύξ ηακόκεξ ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ, εηηόξ από 

ηζξ ελαζνέζεζξ ημο επζηίκδοκμο ζελ. Φαζκόηακ ακμζπηόξ ζημ κα αημύζεζ κέα πνάβιαηα 

αηόια ηζ ακ δεκ ήηακ. Αοηό όιςξ είπε ζακ εεηζηό κα δίκεζ πνόκμ ζημ κα ακαπηοπεεί δ 

ζπέζδ ηαζ κα δμοθέρεζ δ εεναπεία ηαζ κα ιπμνέζεζ κα αζζεακεεί ηζ μ ίδζμξ όηζ έπεζ 

απμηεθέζιαηα. Δπίζδξ, ηδνώκηαξ όθμοξ ημοξ ηακόκεξ ιε ιεβάθδ πνμεοιία δεκ 

ιπμνμύζα κα πάνς πθδνμθμνίεξ βζα ημ πμζμξ από αοημύξ ημκ δοζημθεύεζ. Ήηακ 

ανηεηά απμθαζζζιέκμξ. Πίζηεοε όηζ δ αθθαβή εα ενπόηακ ιέζα από ηδ εεναπεία ηαζ 

επέκδοε ζε αοηή.  

Αμηνιόγεζε Θεξαπεπηή γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

 

Η μζημβέκεζα ημο Μάνζμο βζα ηάπμζμκ ελςηενζηό παναηδνδηή θαζκόηακ ςξ «δ 

ηέθεζα μζημβέκεζα». Αοηό ήηακ αέααζα απμηέθεζια πμθύ ιεβάθδξ πνμζπάεεζαξ πμο 

έηακακ μζ βμκείξ βζα κα ιδκ οπάνπεζ ημ παναιζηνό πμο εα παθμύζε ηδκ εζηόκα ημοξ.. 

Η ζπέζδ ηςκ βμκζώκ ήηακ ανηεηά απόιαηνδ. Ο Αβδζίθαμξ δεκ επέηνεπε ζημκ εαοηό 

ημο ηαιία ζοκαζζεδιαηζηή επαθή ιε ηα παζδζά ημο ηζ μ Μάνζμξ δεκ ιπμνμύζε κα 

εοιδεεί ηακέκα πενζζηαηζηό πμο κα ημο είπε ιζθήζεζ γεζηά ή κα ημκ είπε αβηαθζάζεζ μ 

παηέναξ ημο. Τμ ιεβάθςια ηςκ παζδζώκ βζκόηακ ζακ κα είπε αβεζ από εβηοηθμπαίδεζα 

πςνίξ κα πνμζδζμνίγεηαζ από ηα βεβμκόηα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα. Η ιδηένα είπε 

«ααθηίζεζ» όθα ηδξ ηα έκημκα ζοκαζζεήιαηα είηε ςξ απόννμζα ηδξ θανιαηεοηζηήξ 

αβςβήξ πμο θάιαακε, είηε ζακ ζύιπηςια ηδξ αζεέκεζαξ. Σε αοηό ζοκηεθμύζε ηαζ μ 
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ζύγοβόξ ηδξ πμο έααγε ηαζ ηδ «ζθναβίδα» βζαηνμύ. Σηα παζδζά δεκ είπε δμεεί ηαιία 

ελήβδζδ βζα ηδκ αζεέκεζα ηδξ ιδηέναξ. Η ιζηνόηενδ αδεθθή ήηακ πενζζζόηενμ 

επακαζηαηζηή ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπμθμίπμοξ, όιςξ ζοπκά πνμζπαεμύζακ κα ηδκ 

«δνειήζμοκ» ιε ημ κα ηδκ πδβαίκμοκ ζε ροπζάηνμοξ αθθά ηαζ ιε άθθεξ ιεεόδμοξ. 

Μζα μζημβέκεζα πμο είπε ανηεηά ιοζηζηά βζα ηα μπμία δεκ επζηνεπόηακ κα ιζθήζεζ 

ηακείξ, αηόια ηζ ακ ηα βκώνζγε. Νόηα αζζζμδμλίαξ ηαζ θνμκηίδαξ ηςκ παζδζώκ δ 

Καθθζόπδ, δ παναιάκα ηςκ παζδζώκ πμο είπε ακαθάαεζ ημ νόθμ ηδξ ιδηέναξ. 

Γηαηύπσζε ην αηηήκαηνο. 

Ο Μάνζμξ ιμο γήηδζε ανπζηά κα πνμζπαεήζς κα ημκ αμδεήζς κα 

δζαπεζνζζηεί ηζξ ημκηζκέξ ημο ζπέζεζξ ώζηε κα ιδκ ημκ «πκίβμοκ» αθθά ηαζ ζε έκα 

ιαηνμπνόεεζιμ πθαίζζμ κα ιπμνεί κα θέεζ όπζ πςνίξ κα αζζεάκεηαζ πμθύ άζπδια. 

Δπίζδξ ιμο ακέθενε όηζ εέθεζ ηεθζηά κα ιάεεζ βζα ημκ εαοηό ημο πμζα είκαζ δ 

ζελμοαθζηή ημο πνμηίιδζδ βζα κα ιπμνέζεζ κα ηαηαζηαθάλεζ ηαζ ηέθμξ κα ιπμνέζεζ 

κα ηαηαθάαεζ βζαηί είπε ειπθαηεί ζε ηόζμ επζηίκδοκα ενςηζηά παζπκίδζα. 

 Τμ ανπζηό ζοιαόθαζμ ηεθζηά δζαιμνθώεδηε ζε εαδμιαδζαίεξ ζοκακηήζεζξ. 

Ονίζηδηε έκαξ πνμκζηόξ μνίγμκηαξ 5 ζοκακηήζεςκ ( πνμ-ζοιαόθαζμ) ιε ζημπό κα 

ιπμνέζς κα πάνς έκα feedback βζα ημ πώξ αζζεάκεηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηαζ έηζζ κα 

ζοιθςκήζμοιε ζε έκα ιαηνμπνόεεζιμ ζοιαόθαζμ. Ο ζημπόξ ημο πνμ-ζοιαμθαίμο 

ήηακ κα απμθύβς ημκ αοημιαηζζιό ηςκ ζπέζεςκ πμο είπε ιέπνζ ηόηε πμο ιπμνμύζακ 

κα ζοκεπίγμκηαζ ηαζ κα μνίγμκηαζ από ημοξ άθθμοξ ηζ εηείκμξ απθά κα ζοκαζκεί.. Η 

εεναπεία ημο Μάνζμο δζήνηεζε ζοκμθζηά δοόιζζδ πνόκζα. Όηακ ημ ανπζηό ζοιαόθαζμ 

μθμηθδνώεδηε, πνμπςνήζαιε ζε κέμ ζοιαόθαζμ πμο αθμνμύζε ζημ κα ιζθήζεζ βζα ηα 

δύζημθα αζώιαηα ηδξ παζδζηήξ ημο δθζηίαξ αθθά ηαζ κα ιπμνέζεζ κα ηα ζοκδέζεζ ηαζ 

κα ηαηαθάαεζ ημ πώξ ζοκδέμκηακ ιε ηζξ επζηίκδοκεξ ζοιπενζθμνέξ ημο.  

Υπνζέζεηο. 

 

Σε ζπέζδ ιε ηδ δοζημθία ηδξ επαθήξ ιε ηα ζοκαζζεήιαηα αθθά ηαζ ηδκ 

έηθναζή ημοξ ζημοξ άθθμοξ, δ οπόεεζδ (ζε ζπέζδ ιε ηδκ μζημβέκεζα) ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ έθθεζρδ ειπζζημζύκδξ ζηα ζοκαζζεήιαηα αθθά ηαζ ιε ηδ δοκαηόηδηα 

αοημννύειζζήξ ημοξ. Σοκήεςξ μζ βμκείξ αμδεμύκ ζηδ νύειζζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ 

ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημο βζα κα βίκεζ απμδεηηό ζύιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο 
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ζοκαζζεδιαηζημύ δεζιμύ (Bowlby 1995). Σηδκ πενίπηςζδ ημο Μάνζμο ιε ιζα 

ιδηένα ιε δζπμθζηή δζαηαναπή δ μπμία δοζημθεοόηακ κα νοειίζεζ ημ ζοκαίζεδιά ηδξ 

ηζ έκακ παηένα απαβμνεοηζηό ηαζ απόιαηνμ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοκαζζεήιαηά ημο, 

εηείκμξ δεκ ειπζζηεοόηακ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ηαζ δεκ είπε άθθα ενβαθεία κα ηα 

νοειίζεζ πένα από εηείκα ηδξ «ηαηαζημθήξ» ηαζ ηδξ αίαζδξ απεθεοεένςζδξ πςνίξ 

ηαιία νύειζζδ. 

Δπίζδξ θόβς ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζήξ ημο από ημκ παηένα ημο (αθθά ηαζ από 

άθθα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ), ιε ημκ μπμίμ είπε πμθύ απμζηαζζμπμζδιέκεξ ζπέζεζξ, 

ιάθθμκ ακηζθαιαακόηακ ζακ ιμκαδζηό ηνόπμ απμδμπήξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημ κα 

ένπεηαζ ημκηά ιε ημοξ άθθμοξ ιέζς έκημκςκ ζελμοαθζηώκ επαθώκ (ιε άκηνεξ) πμο 

πενζείπακ έκημκδ ζςιαηζηή αίζεδζδ ηαζ ζοκαζζεήιαηα πμο εηπμνεύμκηαζ από αοηή. 

Ο Μάνζμξ εηπαζδεύηδηε από ημοξ βμκείξ ημο ζημ κα ιδκ ιπμνεί κα δζαιμνθώζεζ 

ηακόκεξ πνμζηαζίαξ ηςκ ζπέζεώκ ημο, αθθά ακηζεέηςξ κα αημθμοεεί πνςηόημθθα 

ζοιπενζθμνάξ πμο ηαίνζαγακ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ βμκζώκ ημο ηαζ όπζ ζηζξ πνμζςπζηέξ 

ημο ακάβηεξ. 

Σύιθςκα ιε ημοξ Main ηαζ Hesse (1990) ηα παζδζά παναηδνώκηαξ ηδκ 

απόζονζδ ημο βμκζμύ θόβς ηδξ δζαπείνζζδξ ηάπμζμο ηναύιαημξ ή αζεέκεζαξ, ακ δεκ 

έπμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ θόβμ πμο βίκεηαζ αοηό ώζηε κα δμιήζμοκ ηάπμζα 

ζηναηδβζηή, ιπμνεί κα ακαπηύλμοκ άθθεξ ζηναηδβζηέξ πμο κα είκαζ πμθύ ηζιςνδηζηέξ 

βζα ημοξ βμκείξ ηαζ εθεβηηζηέξ ή όπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μάνζμ πμθύ θνμκηζζηζηέξ 

βζα ημ βμκζό όπςξ βζα πανάδεζβια κα ακαθαιαάκμοκ κα ακαημοθίζμοκ 

ζοκαζζεδιαηζηά ημ βμκζό ή/ηαζ κα ιδκ εηθνάγμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακάβηεξ βζα κα ιδκ ημκ επζαανύκμοκ (Main et al., 1985). Αοηή είκαζ δ οπόεεζδ πμο 

δζαηύπςζα ζπεηζηά ιε ηδκ πμθύ ημκηζκή ηαζ πνμζηαηεοηζηή ζπέζδ ιε ηδκ ιδηένα ημο. 

Με δεδμιέκα όθα ηα παναπάκς μ Μάνζμξ δεκ είπε αζθαθή αάζδ κα βκςνίζεζ 

ημκ εαοηό ημο ηαζ ημκ ηόζιμ ηαζ έηζζ αβκμμύζε πμθθά ζημζπεία βζα ημκ εαοηό ημο ηαζ 

ηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ, ιένμξ εη ηςκ μπμίςκ αοηώκ ήηακ ηαζ δ ζελμοαθζηή ημο 

πνμηίιδζδ. 
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Σηόρνη ηεο ζεξαπείαο 

Βξαρππξόζεζκνη Σηόρνη 

 

Πνώημξ ηαζ ηύνζμξ ζηόπμξ αθμνμύζε ημ κα ιπμνέζεζ κα ειπζζηεοηεί ηαζ κα 

ιείκεζ ζηδκ εεναπεία. Δπίζδξ άιεζμξ ζηόπμξ ήηακ ημ κα ιπμνέζεζ κα θνμκηίζεζ ηδκ 

οβεία ημο ηάκμκηαξ ελεηάζεζξ ηαζ δζαζθαθίγμκηαξ όηζ δεκ έπεζ ηάπμζμ ζελμοαθζηά 

ιεηαδζδόιεκμ κόζδια (θόβς ηςκ πμθθώκ ηαζ ηαηά ηακόκα απνμθύθαηηςκ επαθώκ 

πμο είπε). 

  Σηδ ζοκέπεζα μζ ζηόπμζ πμο ηέεδηακ αθμνμύζακ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ πίεζδξ πμο 

ημο πνμηαθμύζακ μζ ζπέζεζξ ημο ηαζ μζ ζπέζεζξ ιε ημοξ βμκείξ ημο. Δπίζδξ ζε αοηόκ 

ημκ ημιέα ήηακ ζδιακηζηό κα ιπμνέζεζ κα δζαηνίκεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή πίεζδ από 

ηδκ εζςηενζηή πίεζδ πμο ημο πνμηαθμύζακ μζ ηακόκεξ ζοιπενζθμνάξ. Θα πνεζαγόηακ 

θμζπόκ κα δμιήζεζ όνζα πνμζηαζίαξ ζηα αζηήιαηα ηςκ άθθςκ πμο ημκ εκμπθμύζακ 

ηαζ έηζζ πανααίαγακ ημ γςηζηό ημο πώνμ ηαζ κα ιπμνεί κα ζοκεζδδημπμζεί ηδκ 

εζςηενζηή πίεζδ ή κα ηδκ απαθύκεζ όηακ πνεζάγεηαζ.  

 Άθθμξ εεναπεοηζηόξ ζηόπμξ ήηακ κα ιπμνεί κα μκμιάγεζ ηαζ κα λεπςνίγεζ 

ηάπμζα από ηα ζοκαζζεήιαηά ημο (ηονίςξ ηα ανκδηζηά) ηαζ κα ιπμνέζεζ κα ζοκδέζεζ 

ηδ δοζημθία ημο ζηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ ιε ηδκ δοζημθία πμο είπε δ μζημβέκεζά 

ημο ηαζ ηονίςξ μζ βμκείξ ημο ζηδ ιεηαλύ ημοξ ζπέζδ. Αηόια κα ιπμνέζεζ κα 

ζοκεζδδημπμζήζεζ ημκ νόθμ πμο ημο είπε ακαεέζεζ δ μζημβέκεζα ηαζ κα ιπμνέζεζ κα 

ημκ ακαπνμζανιόζεζ ζηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ.  

Μαθξνπξόζεζκνη ζηόρνη 

 

Έκαξ ζηόπμξ ήηακ κα ιπμνέζεζ κα ιάεεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ εαοηό ημο ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ζελμοαθζηή ηαοηόηδηα αθθά ηαζ δ δζαιόνθςζδ  ιζαξ όζμ δοκαηόκ πζμ 

εκζαίαξ πνμζςπζηήξ ηαοηόηδηαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ κα ακαηηήζεζ ιεβαθύηενμ έθεβπμ 

ηδξ γςήξ ημο. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ εκώ απμηαθύθεδηε δ 

εειαημθμβία ηδξ ηαημπμίδζδξ από ημκ παηένα, ηέεδηε ζακ ζηόπμξ ηαζ δ δζαπείνζζδ 
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αοηήξ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ ειπθμηήξ ηδξ ζηδκ εζηόκα εαοημύ, ζηδ ζπέζδ ιε ημκ 

παηένα αθθά ηαζ ζηδ βεκζηόηενδ ζπέζδ ηδξ ιε ημοξ άκηνεξ. Σύιθςκα ιε ημκ 

Hargrave (1994), μ ζηόπμξ ηδξ εεναπείαξ ιε ηα εύιαηα είκαζ κα ιδκ 

αιθζηαθακηεύμκηαζ ακάιεζα ζημ ημκηά ηαζ ζημ ιαηνζά δζαηδνώκηαξ ιζα απμημιιέκδ 

ζπέζδ ιε ηδκ μζημβέκεζα πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ δδιζμονβεί ιζα απμημιιέκδ αίζεδζδ 

ημο εαοημύ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ιζαξ ρεοδμ-μζηεζόηδηαξ πμο μδδβεί ζηδ ζοβπώκεοζδ.

  

Μέζνδνη θαη ηερληθέο. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζηόπεοα ώζηε μ Μάνζμξ κα ιπμνέζεζ κα 

ειπζζηεοηεί ηαζ κα ιζθήζεζ βζα όθα αοηά πμο απαβμνεύμκηακ.  Έηζζ μ ημνιόξ ηδξ 

πανέιααζήξ ιμο αθμνμύζε ηδ δδιζμονβία εκόξ ηθίιαημξ όπμο εα γμύζε ιζα 

δζμνεςηζηή ειπεζνία ζοζπέηζζδξ ηαηά ηδκ μπμία εα ιπμνμύζε κα ένεεζ ημκηά ιε έκακ 

άκενςπμ πςνίξ αοηό κα ημκ αθάρεζ. Έηζζ ζοπκά πνεζαγόηακ κα ηδνώ ιζα ακμζπηή 

ζηάζδ όπμο επζηνεπόηακ κα «πανεηηναπεί» από ημοξ ηακόκεξ ηαζ κα ιζθήζεζ ηαζ βζα 

ημκ εοιό ημο βζα όζα είπακ βίκεζ ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο αθθά ηαζ βζα ηδκ κηνμπή ημο 

βζα ημ όηζ μζ δζημί ημο άκενςπμζ δεκ ημκ θνόκηζζακ ανηεηά. Ο ίδζμξ ζημ ηθείζζιμ ηδξ 

εεναπείαξ ημο ιμο ακέθενε όηζ δ ζδιακηζηή θνάζδ-ζηάζδ πμο ηαηαθάααζκε κα ημο 

επζημζκςκώ είκαζ ημ «δεκ ηνέπεζ ηίπμηα… πεξ ημ όπςξ ημ ζηέθηεζαζ».   

Σε ηάεε εειαημθμβία ηδκ επζθμβή κα ζηαιαηήζμοιε ηδκ ημοαέκηα, όπμηε 

εηείκμξ ήεεθε. Με αοηό ημκ ηνόπμ εηηόξ από ηδκ πνμζηαζία ημο, πνμζπαεμύζα κα 

ημκ αμδεήζς κα κζώζεζ όηζ είπε ημκ έθεβπμ ηδξ αθήβδζδξ ζε ακηίεεζδ ιε μηζδήπμηε 

είπε αζώζεζ. Έκα επζπνόζεεημ ζημζπείμ πμο πνμζπάεδζα κα δμοθέρς ιε ημ Μάνζμ 

ήηακ κα ιδκ ακδζοπεί βζα ειέκα ηαζ κα ιδκ πενζμνίγεζ ηζ εα ιμο πεζ ακαθόβςξ. Έηζζ 

πνμζπάεδζα κα ημο ελδβήζς όηζ ζακ άκενςπμξ έπς ζοκαζζεήιαηα βζα αοηά πμο ιμο 

θέεζ αθθά έπς ηαζ ηδκ εοεύκδ κα θνμκηίζς βζα αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα ιμο. Μένμξ 

αοηήξ ιμο ηδξ πανέιααζδξ αθμνμύζε ηδ δδιζμονβία εκόξ εεναπεοηζημύ πθαζζίμο 

όπμο εα ήηακ ιζα δζμνεςηζηή ειπεζνία βζα εηείκμκ ηαεώξ δεκ εα ακηαπμηνζκόιμοκ 

εεηζηά ζηδ ηάζδ ημο κα ιε πνμζηαηεύζεζ όπςξ έηακε ιε ηδ ιδηένα ηαζ ηδκ αδεθθή 

ημο παίνκμκηαξ αάνμξ. Σηδ δζμνεςηζηή ειπεζνία επίζδξ ζοκέααθε ηαζ ημ κα ημκ 

πνμζηαθώ κα αζώζεζ ηαζ όπζ κα απμθύβεζ ηα πζμ δύζημθα ζοκαζζεήιαηα όιςξ ιε ημ 

κα ηα ηαηακμεί ηαζ κα ζέαεηαζ ημ νοειό ημο.  
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 Πζζηεύς όηζ ημ κα αημύεζ ημκ εαοηό ημο κα ιζθάεζ βζα ηδκ ζζημνία ημο ιε ηδκ 

μζημβέκεζά ημο ηαζ ημ πόζμ δύζημθδ ήηακ, αμήεδζε ζημ κα ιπμνεί κα δμιήζεζ ιζα πζμ 

ζοκεηηζηή αθήβδζδ βζα αοηά (Byng-Hall, 1995.). Αοηή δ αθήβδζδ ημκ αμδεμύζε 

επίζδξ κα ιπμνέζεζ κα δεζ ηδκ ελέθζλή ημο ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα ιε ιία μπηζηή 

ζοζπέηζζδξ, βεβμκόξ πμο εα ημκ έηακε κα ιεζώζεζ ηα ζοκαζζεήιαηα κηνμπήξ ηαζ 

εκμπήξ.  

Δκδεζηηζηά ζε ιία ζοκεδνία πνμξ ημ ηθείζζιμ ηδξ πμνείαξ ημο ακαθένεζ: 

«…ιε ηαηαηαθαζπώνδζακ μζ βμκείξ ιμο, μζ άκενςπμζ πμο εα έπνεπε κα ιε 

θνμκηίγμοκ όηακ ήιμοκ παζδί ηαζ αοηό ημ ημοαάθδζα ιέζα ιμο βζα πμθθά πνόκζα ζακ 

δζηό ιμο θηαίλζιμ… δε ιμο έιαεακ πμηέ κα πνμζηαηεύς ημκ εαοηό ιμο ηαζ παναθίβμ 

κα πάς άηθαοημξ πάνδ ζε αοηό…».   

 Οζ πνώηεξ πανειαάζεζξ αθμνμύζακ ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ βύνς ημο. Έηζζ 

δμοθέραιε ιαγί ζηδκ ηαηακόδζδ ηςκ αζηδιάηςκ από ημοξ βύνς ημο ώζηε κα ιπμνεί 

κα  ηα αλζμθμβεί. Σηδ ζοκέπεζα δμοθεύαιε εκαθθαηηζημύξ ηνόπμοξ ακηζιεηώπζζδξ 

ημοξ μπμίμοξ είπε ηδκ εθεοεενία κα δμηζιάζεζ ηαζ κα θένεζ πίζς ηα ζοκαζζεήιαηα 

πμο ημο πνμηάθεζακ. Σε ανηεηά από ηα πενζζηαηζηά εζηζαζηήηαιε ζημ κα ιπμνεί κα 

ράπκεζ ηαζ κα δίκεζ εκαθθαηηζηέξ ενιδκείεξ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα πμο ημο 

πανμοζίαγακ μζ άθθμζ αηόια ηζ ακ δζέθενακ ηαηά πμθύ από ημοξ άθθμοξ. Σηδκ ανπή 

αοηό λεηίκδζε ιε ηδκ ιμνθή ημο brainstorming ηαζ όπζ ιζαξ δεζιεοηζηήξ αθήεεζαξ. 

Έηζζ εκζζπύαιε ηδκ ύπανλδ ηδξ δζηήξ ημο θςκήξ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηδξ μζημβέκεζαξ.  

 Παναεέης ηα δζηά ημο θόβζα από ιζα ζοκεδνία πνμξ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

εεναπείαξ πμο είπε ακαζημπαζηζηό παναηηήνα βζα εηείκμκ ηαζ πμο πενζβνάθμοκ πόζμ 

όθμζ ζπεδόκ μζ μνζζιμί βζα ηδ γςή ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ημο είπακ δώζεζ μζ βμκείξ 

ημο, ήηακ «θάεμξ» όπςξ ακαθένεζ. 

 «…Οζ βμκείξ ιμο, όηακ ιεβάθςκα, ιμο έιαεακ θάεμξ πάνα πμθθά πνάβιαηα: 

αβάπδ, θνμκηίδα, οπμπνέςζδ, ηαεήημκ, δζαζηέδαζδ, εοηοπία, ζοκηνμθζηόηδηα, 

επζημζκςκία. Έπνεπε κα ανς ημκ μνζζιό ηςκ θέλεςκ αοηώκ από ηδκ ανπή. Μαγί ιε 

αοηά πνεζάζηδηε κα ανς ηζ ζδιαίκεζ ζοββέκεζα, ηζ ζδιαίκεζ ηαηαβςβή. Δπζπθέμκ ηαζ 

αηόια πεζνόηενα ιμο είπακ θάεμξ ηζ ζδιαίκεζ άκηναξ, ηζ είκαζ βοκαίηα, ηζ είκαζ 

ένςηαξ, ηζ είκαζ ζπέζδ. Δίιαζ θμζπόκ έκαξ άκενςπμξ πμο πνεζάζηδηε κα ανεζ ημκ 

μνζζιό θέλδ πνμξ θέλδ από ηδκ ανπή». 
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 Σε ζοκέπεζα όθςκ αοηώκ πνμζπαεήζαιε κα ιπμνεί κα αθδβείηαζ ηζξ ζζημνίεξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηζξ δζηέξ ημο, αθθά ιζθώκηαξ ιέζα από ημ δζηό ημο πνίζια ηαζ 

πενζβνάθμκηαξ ημκ ηάεε άκενςπμ ιε δζαθμνεηζηά επίεεηα ηαζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ ιε 

ημ κα ημοξ δίκεζ έκακ λεπςνζζηό νόθμ. Αοηό ήηακ ανηεηά δύζημθμ, δζόηζ όθμζ ήηακ 

«ηαθμί» ηαζ «αβαπδημί» ηαζ δε δζέθενακ. Έηζζ απμθαζίζαιε κα βνάρμοιε έκα 

βεκεόβναιια ηδξ μζημβέκεζάξ ημο ιε ζημπό κα απμηοπώζμοιε όθα αοηά ηαζ κα 

ιπμνέζμοιε όπςξ ακαθένμοκ ηαζ μζ Boszormenyi-Nagy and Spark (1984) κα 

θακενώζμοιε ημοξ ηνοθμύξ ηνόπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ έπεζ αθμζζςεεί ημ άημιμ ζημ 

μζημβεκεζαηό ημο ζύζηδια. Δζηζαζηήηαιε ζηδκ ακηίθδρδ ημο Bowen (1978) βζα ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ πμο αθμνά ηδκ ζηακόηδηα ημο αηόιμο κα ιέκεζ ζοκαζζεδιαηζηά 

ημκηά ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο πςνίξ κα εθέβπμοκ ηζξ ζδέεξ, ηα ζοκαζζεήιαηα 

ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο. 

 Τμ πνώημ πνάβια πμο έβζκε θακενό από ημ βεκεόβναιια ηαζ ημ παναηήνδζε μ 

Μάνζμξ ήηακ όηζ όθμζ μζ ζοββεκείξ είπακ πανόιμζα πμνεία ηαζ δεκ δζαθμνμπμζμύκηακ 

ζπεδόκ ηαεόθμο. Κακέκαξ ζηδκ μζημβέκεζα δεκ είπε πςνίζεζ ηαζ ηακέκαξ δεκ είπε 

ιείκεζ ακύπακηνμξ ηαζ από ηζξ δύμ πθεονέξ. Με ηακέκακ δεκ οπήνπακ πμθύ ημκηζκμί 

δεζιμί ηαζ ιε ηακέκακ δεκ οπήνπε ζύβηνμοζδ. Η ιόκδ ελαίνεζδ ήηακ ιζα ελαδέθθδ 

πμο ηθέθηδηε ιε έκακ ιμοζμοθιάκμ ηαζ από ηόηε δ μζημβέκεζα ηδκ λέβναρε ηαζ δεκ 

είπακ πμηέ κέα ημοξ. Η ηαηάεθζρδ ηονίςξ ζηζξ βοκαίηεξ ήηακ πμθύ ζοπκή ηαζ 

ζπεηζγόηακ, ηαηά ηδκ μζημβέκεζα, ιε ηδ βοκαζηεία εοαζζεδζία.  

 Πνμζπαεώκηαξ κα πνμζδζμνίζεζ ημοξ νόθμοξ ζηδκ μζημβέκεζά ημο, έεεζε ημκ 

εαοηό ημο ζακ εηείκμκ πμο εα θνόκηζγε βζα όθμοξ ηαεώξ όπςξ έθεβε ήηακ ηαζ μ πζμ 

εανναθέμξ, νόθμξ πμο πανμοζζάγεηαζ ζοπκά ζε παζδζά μζημβεκεζώκ πμο ημ έκα ιέθμξ 

έπεζ ηάπμζμ πνόαθδια οβείαξ ή ροπζηήξ οβείαξ, ηδ ιδηένα ημο ζακ ημ παζδί ηδξ 

μζημβέκεζαξ πμο είκαζ εοπαεήξ ηαζ ηαθαζπςνδιέκδ, ημκ παηένα απόιαηνμ ηαζ αοηόκ 

πμο εέηεζ ημοξ ηακόκεξ (ηαζ ηζξ ηζιςνίεξ) αθθά δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηακέκα ηαζ ηδκ 

αδεθθή ημο ζακ ημ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο πνμζέπμοκ όθμζ βζαηί είκαζ ιζηνή αθθά 

ηαζ εοπαεήξ ζακ ηδκ ιδηένα.  

 Έηζζ ιπμνέζαιε κα ιζθήζμοιε βζα ημ πώξ ημ κα ιέκεζ ηακείξ εηηόξ 

πνμβνάιιαημξ ιπμνμύζε κα απεζθήζεζ ηδκ ζπέζδ αθθά ηαζ ημ πώξ ηα ζοκαζζεήιαηα 

ηαζ μζ δοζημθίεξ επζηνεπόηακ κα εηθναζημύκ ιόκμ ιέζα από αζεέκεζεξ ηαζ 

πεζνμπζαζηά ζοιπηώιαηα.  Έκα βεβμκόξ πμο παναηήνδζε ήηακ ημ πόζμ εύημθμ ημο 
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ήηακ κα ιζθάεζ ιε ηζξ ώνεξ ηαζ ιε θεπημιένεζεξ βζα ημοξ ζοββεκείξ ημο αθθά κα ιδκ 

ιπμνεί κα λεπςνίζεζ πμζμκ ή πμζα ζοιπαεμύζε πενζζζόηενμ ηαζ κα ημοξ απμδώζεζ 

λεπςνζζηά παναηηδνζζηζηά. Αοηή ημο δ παναηήνδζδ ήηακ πμθύ ζδιακηζηή βζα ηδκ 

ζοκέπεζα ηδξ πμνείαξ ημο, δζόηζ ημο ήηακ πμθύ ειθακέξ όπςξ είπε ζηδκ επόιεκδ 

ζοκάκηδζή ιαξ, όηζ δοζημθεοόηακ ανηεηά κα ιζθήζεζ βζα ακενώπμοξ πμο εεςνδηζηά 

είπε πενάζεζ όθδ ημο ηδ γςή ιαγί ημοξ. 

 Σε ζπέζδ ιε ημοξ νόθμοξ ιπμνέζαιε κα παναηδνήζμοιε πώξ ήηακ 

ιμζναζιέκμζ ζηδκ μζημβέκεζα, έηζζ ώζηε εηείκμξ κα ιδκ ιπμνεί κα αθήζεζ ηδ 

θνμκηίδα ηςκ αδύκαιςκ βοκαζηώκ ημο ζπζηζμύ ηαζ πώξ αοηό δδιζμονβμύζε ιζα 

πνμζδμηία βζα κα ακαπθδνώζεζ ημ ηεκό ημο αδζάθμνμο παηένα αθθά αοηό ζοβπνόκςξ 

ημκ απμιάηνοκε από εηείκμκ. Παναηδνώκηαξ αοηό ημ ημιιάηζ ημο νόθμο ημο, 

λεηίκδζε κα ιμο ιζθάεζ βζα ημ όηζ αοηό ημ είπε επςιζζηεί από ιζηνόξ όηακ λαθκζηά μζ 

βμκείξ ημο απμθάζζζακ όηζ είκαζ ιεβάθμξ πζα ηαζ πνέπεζ κα είκαζ οπεύεοκμξ βζα ηδκ 

αδεθθή ημο. Μέζα από ημκ νόθμ αοηό μ Μάνζμξ πίζηεοε όηζ δεκ ακηαπμηνζκόηακ 

ηαθά ζε αοηή ηδκ εοεύκδ πμο ημο είπακ ακαεέζεζ, δζόηζ πμθθέξ θμνέξ ιάθςκε ηδκ 

αδεθθή ημο βζαηί έηθαζβε. Πνμζπαεήζαιε κα δμοθέρμοιε ζημ κα παναηδνήζεζ ημκ 

νόθμ αοηό, ηαζ κα δμύιε πώξ επδνέαγε αηόια ηαζ ζήιενα ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ 

αδεθθή ημο ηαζ ηδ ιδηένα ημο αθθά ηαζ ημοξ οπμθμίπμοξ πμο θαζκόηακ κα 

«πνεζάγμκηαζ» ηδκ αμήεεζα ημο. Έηζζ όζμ εηείκμξ παναηδνμύζε όηζ είκαζ έκαξ νόθμξ 

πμο δεκ είπε κα ηάκεζ ιε ηα ηαεήημκηα εκόξ παζδζμύ αθθά εκόξ βμκζμύ, ιεζςκόηακ δ 

αίζεδζδ όηζ έπνεπε κα ιπμνεί κα εηηεθεί ηα ηαεήημκηα ημο ζημ αηέναζμ ηαζ 

ημθιμύζε κα αιθζζαδηήζεζ ημ πόζμ οπμπνεςιέκμξ ήηακ κα ημ ηάκεζ. Καεόηζ είπε 

λεηζκήζεζ ηαζ δ ζπέζδ ημο ιε ηδ Γέζπμζκα, πνμζπαεμύζε κα δμηζιάζεζ κα ζπεηζζηεί 

δζαθμνεηζηά ιαγί ηδξ από ηδκ ανπή. Κάπμζα ζηζβιή ηαζ ηαεώξ ακηζθαιαακόηακ όθμ 

ηαζ πενζζζόηενμ ημ αάνμξ πμο είπε μ νόθμξ αοηόξ ήνεε απμθαζζζιέκμξ ζημ βναθείμ 

ιμο ηαζ ιμο είπε: «δε εέθς κα πανίγμιαζ πθέμκ».  

 Με ημ κα παναηδνεί όηζ δεκ επζηνέπμκηακ μζ παναθθαβέξ ζηδκ μζημβέκεζα, 

άνπζγε ζζβά ζζβά κα ζοκδέεζ ημ θόαμ ημο βζα απόννζρδ ιε ηδκ έθθεζρδ οπαημήξ ζημοξ 

ηακόκεξ ηαζ κα ιεζώκεζ ηζξ εκμπέξ ημο βζα ηζξ ιζηνέξ παναθθαβέξ πμο είπε ημθιήζεζ.  

 Γμοθεύμκηαξ αοηό ημ ημιιάηζ ακμίβαιε ηδκ πόνηα βζα κα ιπμνέζμοιε κα 

αάθμοιε ηαζ ζε έκα πθαίζζμ ηζξ επζηίκδοκεξ ηαζ εηηόξ πθαζζίμο ζοιπενζθμνέξ ημο. 

Αοηέξ ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο μ Μάνζμξ, δεκ ιπμνμύζε κα ελδβήζεζ ηαζ κα ηζξ ζοκδέζεζ 
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ιε ηδ γςή ημο. Αοηό πμο ημκ έηακε κα απμνεί αηόια πενζζζόηενμ ήηακ ημ πώξ 

ιπμνμύζε κα κζώεεζ ακαημύθζζδ ηαζ εθεοεενία ζε ιένδ πμο ήηακ ηόζμ επζηίκδοκα 

(ακαθένεηαζ ζηα θμζηδηζηά ημο πνόκζα όηακ ζύπκαγε ζε gay ζάμοκεξ όπμο ζοιιεηείπε 

όνβζα). Ξεηίκδζε θμζπόκ κα ηζξ παναηδνεί ζακ ιένμξ ηδξ εηηόκςζδξ όθςκ αοηώκ ηςκ 

ηακόκςκ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζακ έκα δείηηδ βζα ημ πόζμ αηναία 

απαβμνεοιέκα ήηακ αοηά πμο απαζημύζακ ελίζμο αηναίμοξ ηνόπμοξ.  

 Αοηή δ ημοαέκηα άκμζβε ηαζ ημ δνόιμ βζα κα ιζθήζμοιε ηαζ βζα ηδκ 

ηαημπμίδζδ. Άνπζζε κα παναηδνεί ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημο αοηέξ ζακ ηάηζ πμο ιε ημκ 

έκα ή ιε ημκ άθθμ ηνόπμ είπακ ηαζ μζ άθθμζ ζηδκ μζημβέκεζα, ήηακ ηαζ μ ηαζνόξ πμο δ 

αδεθθή ημο εηιοζηδνεύηδηε όηζ είπε πεζναιαηζζηεί ιε ηζξ μοζίεξ. Σημ ίδζμ πθαίζζμ 

εκέηαλε ηαζ ηζξ πενζόδμοξ πμο δ ιδηένα ημο ειθάκζγε ιακζαηά επεζζόδζα. Η απμνία 

ιμο βζα ημ πώξ αοηό ειθακίγεηαζ ηαζ ζημκ παηένα θαζκόηακ κα ιδκ έπεζ αηόια 

απάκηδζδ.   

 Δηείκδ ηδκ πενίμδμ είπε ανπίζεζ ανηεηά κα ακαημοθίγεηαζ από ηα ηαεδιενζκά 

πνμαθήιαηα ηαζ κα εζηζάγεζ όθμ ηαζ πενζζζόηενμ ζημκ εαοηό ημο. Μεηά από ιία 

πενίμδμ πενίπμο 5 ιδκώκ πμο δμηίιαγε ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ηαηάθενκε κα 

ζπεηζζηεί ιε ηακόκεξ πνμζηαζίαξ ιε ημοξ άθθμοξ ηαζ αίςκε ηδκ ακαημύθζζδ βζα ημ 

όηζ δεκ πνεζαγόηακ κα είκαζ ζηζξ οπδνεζίεξ ημοξ, ημ ζοκαίζεδιά ημο άνπζζε κα 

ιεηααάθθεηαζ. 

 Άνπζζε κα ααναίκεζ ηαζ κα είκαζ πμθύ θζβόηενμ ζοιιεημπζηόξ ηαζ δεηηζηόξ. 

Ήηακ ανηεηέξ θμνέξ πμο ημ πνόζςπό ημο έπαζνκε ιζα έηθναζδ πμο έιμζαγε ζακ κα 

ήεεθε κα ημζιδεεί. Αοηά πμο έθεβε ήηακ θίβα. Έπμκηαξ ηάκεζ ηδ δμοθεζά ιε ηδκ 

έηθναζδ ηςκ δοζάνεζηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηδκ πνμδβμύιεκδ θάζδ ηδξ εεναπείαξ, 

ηώνα ημκ εκεάννοκα κα ιζθήζεζ βζα ηα δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδ 

δζαδζηαζία. Φαζκόηακ κα εοιώκεζ πμο δ ακαημύθζζδ από ημ πνώημ ζηάδζμ ηδξ 

εεναπείαξ έδζκε ηδκ εέζδ ηδξ ζηδκ εκαζπόθδζδ ιε ημκ εαοηό ημο. Σε ιία ιαξ 

ζοκάκηδζδ ημο πνόηεζκα ηδκ άζηδζδ ηδξ πενζβναθήξ εαοημύ. Αοηό ημ έηακα ιε ηδ 

ιμνθή πανέιααζδξ, ηαεώξ οπέεεηα πςξ δε εα ιπμνμύζε κα ηδκ ηάκεζ ηζ αοηό εα 

ζπδιαημπμζμύζε ηαζ ηδ δοζθμνία ημο. Πναβιαηζηά μ Μάνζμξ δεκ ιπόνεζε κα βνάρεζ 

ηίπμηα βζα ημκ εαοηό ημο, ήνεε ιεηά από 3 ζοκακηήζεζξ ιε έκα ηεκό πανηί ηαζ ανηεηά 

εοιςιέκμξ ηαζ ακαζηαηςιέκμξ. Μμο είπε όηζ δεκ ημο ανέζεζ ηαεόθμο αοηή δ 

άζηδζδ. Δβώ ημο πνόηεζκα κα ηδκ ηναηήζεζ ηαζ κα ηδκ ηάκεζ όπμηε εηείκμξ εα 
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ιπμνμύζε, ελδβώκηαξ ημο πςξ  ιένμξ ηδξ αδοκαιίαξ ημο κα ηδκ μθμηθδνώζεζ 

μθείθεηαζ ζημ όηζ έπεζ αθζενώζεζ πμθθέξ δοκάιεζξ ζημ κα ηαηακμήζεζ ηζξ επζεοιίεξ 

ηςκ άθθςκ ηαζ κα ηζξ ελοπδνεηήζεζ ηαζ αοηό ημο έπεζ ζηενήζεζ ηδ δζηή ημο εζηόκα βζα 

ημκ εαοηό ημο. Αοηό θαζκόηακ κα ημκ ανίζηεζ ζύιθςκμ αθθά ιε ηάπμζμ ηνόπμ ένζπκε 

ζε ειέκα ηαζ ηδκ εοεύκδ ηδξ δοζθμνίαξ πμο έκζςεε. Δηείκδ δ ζοκάκηδζδ δζαηόπδηε 

απόημια μ Μάνζμξ απμπώνδζε ανηεηά εοιςιέκμξ θέβμκηαξ όηζ είκαζ ιζα «παγή» 

άζηδζδ. 

 Σηδκ επόιεκδ ζοκάκηδζδ πήναιε πνόκμ κα επελενβαζημύιε αοηό ημ βεβμκόξ. 

Πνμζπάεδζα κα ημο δώζς κα ηαηαθάαεζ πςξ δ εκαζπόθδζδ ιε ημκ εαοηό ημο δεκ 

ήηακ ιζα οπμπνέςζδ ζακ όθεξ ηζξ άθθεξ πμο ημο είπακ ακαεέζεζ. Ακηζεέηςξ όηζ ήηακ 

επζθμβή ηαζ ιάθζζηα ιένμξ ηδξ θνμκηίδαξ ημο. Ο ίδζμξ ακέθενε όηζ όηακ ημ ζηέθηδηε 

ηάπςξ πζμ ήνειμξ, δ έκκμζα ηδξ οπμπνέςζδξ ημο εύιζγε ανηεηά ημκ παηένα ημο πμο 

ήηακ αοηανπζηόξ ηαζ ζοπκά ημκ οπμπνέςκε κα ηάκεζ πνάβιαηα πμο δεκ ήεεθε. Άνπζζε 

κα ιμο ακαθένεζ παναδείβιαηα όπμο ιέπνζ ηαζ εηείκδ ηδκ ζηζβιή δεκ ιμο είπε πεζ, 

όπςξ όηζ ημκ οπμπνέςκε κα αθέπεζ αζκηεμηαζέηεξ από μζημβεκεζαηέξ ζηζβιέξ λακά ηαζ 

λακά απθά βζα κα έπεζ ηάπμζμκ κα ζπμθζάγεζ. Αοηό ημ πενζζηαηζηό ακάιεζά ιαξ 

θάκδηε κα ημο πονμδμηεί πμθθά βεβμκόηα ζε ζπέζδ ιε ημκ παηένα ημο πμο θαζκόηακ 

κα ιδκ εοιάηαζ ιέπνζ ηόηε.  

Ξεηίκδζε κα ιμο θέεζ όηζ βζα πμθθά πνόκζα ζπεδόκ από 10 εηώκ αθέπεζ έκα 

επακαθαιαακόιεκμ όκεζνμ ζημ μπμίμ οπάνπεζ έκα ηενάζηζμ γώμ, πμθύ άβνζμ, κα 

λεθοηνώκεζ από ημ ιπάκζμ ημοξ ηαζ κα ημκ ηοκδβάεζ ακεθέδηα ιέπνζ κα ημκ πζάζεζ, 

εηείκμξ κα ιδκ ιπμνεί κα λεθύβεζ αθθά μύηε ηαζ κα ιπμνεί κα ημ ακηζιεηςπίζεζ ηαζ 

απθά κα ηνέπεζ ιέπνζ κα ηεθεζώζεζ ημ όκεζνμ. Παναηήνδζα πςξ ημ όκμια ημο γώμο 

ήηακ ημ ίδζμ ιε έκα παναηζμύηθζ πμο είπε μ παηέναξ ημο. Αοηό ημ όκεζνμ 

πνμζπαεήζαιε κα ημ δζενεοκήζμοιε ιε αάζδ ηα επίπεδα ηδξ Faraday (1972). Έηζζ ζε 

πνώημ επίπεδμ, μ Μάνζμξ θαζκόηακ κα αλζμθμβεί ζημ όκεζνό ημο ημκ παηένα ημο ζακ 

ηάηζ πμθύ επζηίκδοκμ, έκα ζοκαίζεδια ημ μπμίμ θαζκόηακ ζηδκ πναβιαηζηή ημο γςή 

κα είπε αθήζεζ πίζς ημο ή κα είπε οπμηζιήζεζ. Σε δεύηενμ επίπεδμ θαζκόηακ κα 

αζζεάκεηαζ ααμήεδημξ απέκακηί ημο ηαζ κα ιδκ ιπμνεί κα πνμζηαηεύζεζ ημκ εαοηό 

ημο από ημκ παηένα ημο ηαζ κα ιδκ ιπμνεί κα εθέβλεζ ηδ ζπέζδ, ηαεώξ δ θύζδ ημο 

μκείνμο δεκ ιπμνμύζε κα ένεεζ από ημκ ίδζμ. Τμ ζηδκζηό ημο μκείνμο, αοηό δδθαδή 

ηδξ ημοαθέηαξ, ιμο έηακε ζδζαίηενδ εκηύπςζδ ηαεώξ είκαζ έκα ιένμξ πμο ηακείξ 

ιπμνεί κα είκαζ βοικόξ ή εηηεεεζιέκμξ.  
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Ακμίβμκηαξ ημ ηεθάθαζμ αοηό μ Μάνζμξ άνπζζε κα ιμο δζδβείηαζ δζάθμνα 

πενζζηαηζηά ημ μπμία έιμζαγακ ανηεηά ιε ημ όκεζνό ημο. Τα πενζζζόηενα από ηα 

πενζζηαηζηά είπακ ηάπμζμ ζελμοαθζηό οπαζκζβιό ή εειαημθμβία, βεβμκόξ πμο 

παναηήνδζα ζε ζπέζδ ιε ημ όκεζνμ πμο επακαθαιαακόηακ. Έηζζ ιμο πενζέβναθε πςξ 

μ παηέναξ ημο, ημο έδζκε επζζηδιμκζηά άνενα, πμο όιςξ όθα αθμνμύζακ ζελμοαθζηέξ 

δοζθεζημονβίεξ ή αηόια ηαζ παναθζθίεξ, ημο έδζκε κα δζααάζεζ ενςηζηά-ζελμοαθζηά 

βνάιιαηα πνμβόκςκ ημοξ πμο είπε πενζζώζεζ εηείκμξ η.α. Έηημξ ηςκ πανειαάζεςκ 

πμο αθμνμύζακ ηδ δζαπείνζζδ αοημύ ημο οθζημύ πμο αηόια ηαζ εηείκδ ηδ ζηζβιή 

ενπόηακ ζηα πένζα ημο ιε έκακ «ηοπαίμ» ηαζ αθμπθζζηζηό ηνόπμ, ανπίζαιε κα ιζθάιε 

βζα αοηό ημ ημιιάηζ ημο παηένα ημο.  Ο Μάνζμξ εκώ ιπμνμύζε ζημ εδώ ηαζ ηώνα κα 

ηαηαθάαεζ ανηεηά, δοζημθεοόηακ κα ιζθήζεζ βζα αοηό ηαζ κα ηάκεζ ιζα μπμζαδήπμηε 

ζύκδεζδ. 

Έηζζ αθμύ δώζαιε ηάπμζμ πνόκμ ζηδκ επελενβαζία αοηώκ ηςκ βεβμκόηςκ αθθά ηαζ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο έθενκε ημ όκεζνμ, απμθάζζζα κα ημο δώζς ηδκ επόιεκδ 

αθδβδιαηζηή άζηδζδ (fiction) (αθέπε ζεθίδα 13)  ιε ζημπό κα ημκ αμδεήζς κα 

ιζθήζεζ βζα ηδκ ειπεζνία ηδξ ζπέζδξ αοηήξ πμο ήηακ πζεακό όπςξ ακαθένεζ μ Parry 

(1991)  κα έπεζ ιπεζ ζημ πενζεώνζμ ηαζ κα έπεζ ζζςπδεεί ιαγί ιε ηα ζοκαζζεήιαηα 

πμο ηδκ αθμνμύζακ. 

Με αάζδ αοηή ηδκ ημοαέκηα μ Μάνζμξ ιμο ακέθενε όηζ πάκηα είπε ιζα 

αίζεδζδ βζα ημκ παηένα ημο πςξ είπε ηάπμζμο είδμοξ ηνοθή γςή. Άνπζζε κα 

αιθζζαδηεί ημ πώξ ηάπμζα πνάβιαηα από ηδκ ζπέζδ ημο ιε ημκ παηένα ημύ θαίκμκηακ 

θοζζμθμβζηά ή ηαζ είπακ «ααθηζζηεί» έηζζ. Μαγί ιε αοηή ηδκ παναηήνδζδ άνπζζε κα 

αθθάγεζ ηδκ μπηζηή πμο είπε ηαζ βζα άθθα βεβμκόηα όπςξ ηζξ ζελμοαθζηέξ επαθέξ πμο 

είπε ιε ημκ λάδεθθό ημο ζηδκ εθδαεία, ηζξ μπμίεξ εεςνμύζε ιένμξ απθμύ 

πεζναιαηζζιμύ. Τμο ελδβμύζα όηζ ηα όνζα ημο ζελμοαθζημύ παζπκζδζμύ ηςκ ακδθίηςκ 

ζοκήεςξ δίκμκηαζ από ηζξ μζημβέκεζεξ. Δπίζδξ παναηδνμύζα όπςξ ακαθένεζ ηαζ μ 

Finkelhor (1978) όηζ δ πνμζηαζία ηςκ πνμζςπζηώκ μνίςκ ηαζ ηδξ δζαθμνεηζηόηδηαξ 

ζηδκ μζημβέκεζα ημο Μάνζμο δεκ ήηακ ειθακή. 

Σε εηείκμ ημ ζδιείμ είπακ επακέθεεζ πμθύ γςκηακά ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο 

αίςκε ζημ όκεζνμ πμο ακέθενα πνμδβμοιέκςξ. Δκζζπύμκηαξ αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα 

ηαζ ζοκδέμκηάξ ηα ιε ημ επακαθαιαακόιεκμ εηείκμ όκεζνμ, θηάζαιε κα ηάκμοιε ηζξ 

αθδβήζεζξ πζμ ζοβηεηνζιέκεξ. Ήηακ ζδιακηζηό κα ιδκ ηαεμδδβήζς ηαεόθμο ηδ 
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ζογήηδζδ ζε πζεακά βεβμκόηα δζόηζ ήηακ ανηεηά πζεακό κα ζοιθςκήζεζ ιαγί ιμο ζε 

ηάηζ πμο εα είπα πνόηεζκε ζακ πζεακή αζηία αοηώκ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ κα ηθείζεζ 

εηεί ημ εέια. Ακηζεέηςξ εζηίαζα ζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζημ πόζμ ακηίζημζπα 

θαίκμκηακ ιε ημ εδώ ηαζ ηώνα, όπμο μ παηέναξ ημο ήηακ έκαξ δθζηζςιέκμξ ιε 

ηζκδηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ζπεηζηά ακήιπμνμξ άκενςπμξ. Μεηά από ανηεηέξ 

ζοκακηήζεζξ ήνεε ανηεηά ηαναβιέκμξ, ακαθένμκηάξ ιμο πςξ είπε ζοκακηήζεζ ζημ 

δνόιμ έκα θίθμ ημο παηένα ημο, βζαηνό ηαζ αοηόκ, ημκ μπμίμ είπε επζζηεθηεί όηακ 

ήηακ έθδαμξ ηαζ εηείκμξ είπε πνμζπαεήζεζ κα ημκ πνμζεββίζεζ ζελμοαθζηά. Ήηακ 

ηάηζ πμο είπε απςεήζεζ από ηδκ ικήιδ ημο ηαζ θαζκόηακ κα εκενβμπμζείηαζ.  

Μεηά από ανηεηό ηαζνό ηαζ ανηεηέξ αιθζαμθίεξ βζα ημ ακ εοιάηαζ ηαθά ηαζ 

βζα ημ ακ έπεζ δίηζμ βζα ημ πώξ ημ έγδζε, ιμο πενζέβναρε ιζα ακάικδζδ από ηδκ 

δθζηία ηςκ μηηώ εηώκ, όπμο μ παηέναξ ημο θαζκόηακ κα ημκ αββίγεζ ενςηζηά ζημ 

ιπάκζμ ημο ζπζηζμύ ημοξ ιε ημ πακηεθόκζ ηαηεααζιέκμ. Η ελήβδζδ πμο ημο είπε δώζεζ 

ηόηε μ παηέναξ ημο ήηακ πςξ ημο ιαεαίκεζ πώξ κα πθέκεηαζ ζημ ιόνζό ημο. Ήηακ 

πενζζζόηενμ έημζιμξ κα ιζθήζεζ βζα αοηό, ηαεώξ όθα ηα πνμδβμύιεκα πενζζηαηζηά 

αθθά ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ηαεώξ ηαζ δ δμιή ηδξ μζημβέκεζάξ ημο ζοκδέμκηακ. 

Αοηή ημο δ πενζβναθή ζδιαημδμημύζε ζηδκ πναβιαηζηόηδηα ηαζ έκα ηέθμξ 

αθδβήζεςκ βειάηεξ ηαημπμίδζδ. Ο ίδζμξ δοζημθεοόηακ κα επακέθεεζ ζηδκ 

επελενβαζία αοηήξ ηδξ ακάικδζδξ ηαζ βζα ημ θίβμ πνμκζηό δζάζηδια πμο ιπμνέζαιε 

κα ιζθήζμοιε βζα αοηή, πνμζπάεδζα κα ηδκ ζοκδέζς ιε ηζξ επζηίκδοκεξ ζελμοαθζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ πμο είπε ζακ εκήθζημξ ηαζ πώξ ιζα ηόζμ ηναοιαηζηή ειπεζνία 

πνμζπαεμύζε κα ιδκ ηδκ αζώζεζ ζακ ηέημζα ιέζς αοηώκ ηςκ επαθώκ. Αοηή δ 

δζενβαζία αθμνμύζε ημ ζηαειό ηδξ εκόναζδξ πμο ακαθένεζ μ Hargrave ( αθέπε 

εεςνδηζηή ακαζηόπδζδ) .Έκα ζημζπείμ πμο δζαπναβιαηεοόηακ ήηακ ημ ακ εα πίζηεοε 

ηδκ δζηή ημο εηδμπή βζα ημ ηζ είπε ζοιαεί ή αοηή πμο ημο είπε δώζεζ μ παηέναξ. Έκα 

εκδεζηηζηό όκεζνμ εηείκδξ ηδξ πενζόδμο πμο δείπκεζ ηαζ αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ 

αιθζαμθίεξ από ηδ ιζα πθεονά αθθά ηαζ ηάπμζα αεααζόηδηα βζα ηδ δοζημθία πμο είπε 

πενάζεζ ήηακ ημ αηόθμοεμ: 

«Έπμοιε πάεζ επίζηερδ ζημοξ βμκείξ ιζα παθζάξ ιμο βηόιεκαξ, εέθς κα ημοξ νςηήζς 

ακ ηαζ εηείκμζ εοιμύκηαζ πόζμ δύζημθα ήηακ ηα πνάβιαηα βζα ειέκα όηακ ήιμοκ 

ιζηνόξ, ηακείξ δε θαίκεηαζ κα ιμο απακηά ηαζ ηόηε νςηώ ημ βαηάηζ ηδξ πμο ημ 

αβαπμύζε πμθύ, αοηό ημζηάγεζ ιε απμνία ηδκ βηόιεκά ιμο ηαζ δεκ απακηά, εα ήεεθα 

ιάθθμκ πμθύ κα έπς ηάπμζμκ ιάνηονα βζα όζα έπμοκ ζοιαεί ζηδ γςή ιμο». 
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Έπμκηαξ πθέμκ ζηα πένζα ιαξ ζπεδόκ όθμ ημ ζζημνζηό ηςκ ηαημπμζήζεςκ ηαζ 

ηςκ δύζημθςκ ηαηαζηάζεςκ πμο είπε γήζεζ μ Μάνζμξ, ιπμνμύζαιε κα δμοθέρμοιε 

όπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Hargrave (1994) ζημ κα ανμύιε ημοξ θόβμοξ ηδξ αδζηίαξ ηαζ ηζ 

«εοεύκεηαζ» βζα αοηήκ (ηαζ όπζ κα ηαηδβμνεί ημκ εαοηό ημο) ηαζ κα ιπμνέζεζ κα 

ηαηαθάαεζ ιε πμζμοξ ηνόπμοξ επακαθαιαάκεηαζ δ ανπζηή αδζηία ηαζ κα ημοξ 

ζηαιαηήζεζ. Με ημοξ παναπάκς ηνόπμοξ ιπμνεί ημ εύια κα ηαζνζάλεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ιε ημ άημιμ πμο είκαζ οπεύεοκμ ηαζ όπζ ιε όθμοξ ημοξ ακενώπμοξ 

βύνς ημο ή ημκ εαοηό ημο.  

  Καηά ημ δεύηενμ ζηαειό ημο ιμκηέθμο ζοβπώνεζδξ ημο Hargrave o Μάνζμξ 

λεηίκδζε κα δζενεοκά ημ βζαηί έβζκακ όθα αοηά. Μζθώκηαξ βζα ημκ παηένα ημο, 

λεηίκδζε κα αθέπεζ ηάπμζμοξ θόβμοξ πμο ημκ είπακ ηάκεζ κα είκαζ ηόζμ ελμοζζαζηζηόξ 

ιε ημοξ βύνς ημο αθθά ηαζ ιε ημκ εαοηό ημο. Οζ ζοκδέζεζξ αοηέξ δεκ είπακ κα ηάκμοκ 

ιε ημ κα ημκ ζοβπςνέζεζ, αθθά κα ιπμνέζεζ κα έπεζ ηάπμζα εζηόκα βζα ημ ηζ είπε βίκεζ. 

Έκα ααζζηό πνάβια πμο δζαπίζηςζε ηαεώξ επελενβαγόηακ όθα ηα παναδείβιαηα ημο 

πανεθεόκημξ, ήηακ πςξ «μζ ηακόκεξ ζηδκ μζημβέκεζά ιαξ ήηακ θηζαβιέκμζ βζα κα ιδκ 

έπμοκ έκκμζα μζ βμκείξ ιμο, όπζ από αβάπδ». Μζα θνάζδ πμο έδεζπκε ηδκ απόθαζή 

ημο βζα μνζζηζηή απόζονζδ ηδξ ειπζζημζύκδξ ημο ζε αοηό ημ ιμκηέθμ. 

 Τμ επόιεκμ πνμκζηό δζάζηδια εζηζάζηδηε ανηεηά ζηζξ κέεξ ημο ζπέζεζξ. Από 

ημοξ παθζμύξ ημο θίθμοξ ηνάηδζε έκακ ιόκμ. Με ημοξ  οπμθμίπμοξ εκώ πνμζπάεδζε 

κα έπεζ πζμ λεηάεανεξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκεξ ζπέζεζξ, εηείκμζ επέιεκακ ζημ παθζό 

ιμκηέθμ. 

Έηζζ εζηζαζηήηαιε ζηδ ζπέζδ ημο ιε ηδ Γέζπμζκα πμο ήηακ δ ημπέθα ημο ηαζ 

είπακ ανπίζεζ κα εέθμοκ κα ζογήζμοκ. Τα ααζζηά πνάβιαηα πμο δζαπναβιαηεοόηακ 

ιε ηδ Γέζπμζκα αθμνμύζακ ημ κα ιδκ επακαθαιαάκεζ εηείκμξ ημ ιμκηέθμ ημο ηαθμύ 

παζδζμύ ηαζ ημ πώξ εα δζεηδζημύζε ημ πώνμ ημο ζηδ ζπέζδ. Αοηό πμο έηακε δύζημθα 

ζηδκ ανπή ηα πνάβιαηα ήηακ πςξ πνεζαγόηακ κα πνμζηαηεύεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ηαζ ηζξ 

επζεοιίεξ ημο αηόια ηαζ ακ μ ηίκδοκμξ δεκ ήηακ ηόζμ ειθακήξ, όπςξ αοηόξ ιε ημκ 

παηένα ημο ηαζ ημοξ οπμθμίπμοξ ζοκηνόθμοξ πμο είπε. Σε αοηή ηδ ζπέζδ ιπόνεζε κα 

δεζ πςξ μζ ζπέζεζξ πμο βίκμκηαζ πζεζηζηέξ δεκ αθμνμύκ ιόκμ πζεζηζηά άημια αθθά έκα 

ιμκηέθμ ζπέζδξ. 

Σηδ Γέζπμζκα μ Μάνζμξ είπε ανεζ έκα άημιμ πμο είπε γήζεζ ηζ εηείκμ δύζημθα 

πνάβιαηα αθθά είπε έκα οβζέξ ημιιάηζ πμο ιπμνμύζε κα ζοκδεεεί ιαγί ημο. Αοηό 
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θάκδηε κα είκαζ ιεβάθδ ακαημύθζζδ βζα εηείκμκ. Αοημύ ημο είδμοξ ηζξ ζπέζεζξ είπε 

λεηζκήζεζ κα δδιζμονβεί ηαζ ιε κέμοξ θίθμοξ ηαεώξ ηαζ ιε ηδκ αδεθθή ημο. Με ηδκ 

αδεθθή ημο θίβμ πνζκ ζηαιαηήζεζ ηδ εεναπεία ιπόνεζακ ηαζ ιίθδζακ ακμζπηά βζα όζα 

είπακ βίκεζ ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ ηαζ ζοκέδεζακ ηζξ ζζημνίεξ ημοξ αθθά ηαζ ηα 

«ιοζηζηά» πμο ηναημύζακ ιέζα ημοξ ιε όθεξ ημοξ ηζξ δοκάιεζξ. Έηζζ πνμζπάεδζακ 

κα ζπεηζζημύκ ιε δζαθμνεηζημύξ νόθμοξ από ηαζ ζε πζμ ζζόηζιδ αάζδ. 

Με ηδ ιδηένα ημο ιπόνεζε κα έπεζ ιζα πζμ μνζμεεηδιέκδ ζπέζδ, αθθά ιε ημκ 

παηένα ημο απμθάζζζε κα ιδκ πνμζπαεήζεζ κα ένεεζ πζμ ημκηά. Φαναηηδνζζηζηό 

όκεζνμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζπέζδ ιε ημκ παηένα ημο ήηακ ημ παναηάης:  

«είιαζ ζημ ζπίηζ ηαζ είκαζ πμθύ ηαεανό ηαζ όιμνθμ. Δίκαζ εηεί όθμζ μζ θίθμζ 

ιμο ηαζ ηάκμοιε πάνηζ. Δίκαζ δ αδεθθή ιμο, δ ιδηένα ιμο ηαζ δ Γέζπμζκα, όθμζ 

έπμοκ θένεζ από ηάηζ ηαζ είιαζ πμθύ πανμύιεκμξ. Ξαθκζηά αθέπς ημκ παηένα ιμο 

από ηδκ απέκακηζ πμθοηαημζηία κα ηναηάεζ έκα ιεβάθμ θοηό ηαζ κα θέεζ …θάεμξ 

ηηίνζμ αθθά ηακείξ δεκ ημκ πνμζηαθεί κα ένεεζ ζημ ηακμκζηό».  

Αοηό ημ όκεζνμ ήηακ ημ ηεθεοηαίμ από ιζα ζεζνά μκείνςκ πμο είπακ ηδκ ίδζα 

δμιή, όιςξ ηαηέθδβακ ζημ κα παθάεζ ημ πάνηζ θόβς ημο παηένα ημο. Έκα ιάθζζηα 

από αοηά ηα όκεζνα, όηακ είπα γδηήζεζ κα ιμο ημ βνάρεζ, ημ είπε ηάκεζ ζηίηζμ. Σημ 

ζηίηζμ απμοζίαγε μ παηέναξ ημο εκηεθώξ ηαζ πηοπμύζε έκα ηδθέθςκμ ηαζ ήηακ 

εηείκμξ ηαζ ημοξ πάθαβε ημ πάνηζ. Έηζζ ημο γήηδζα κα επακαζπεδζάζεζ ημ ζηίηζμ ηαζ 

κα ημπμεεηήζεζ ηάπμο ηαζ ημκ παηένα ημο δίκμκηαξ ημο ημκ έθεβπμ κα ιπμνέζεζ κα 

ημκ αάθεζ εηείκμξ όπμο ήεεθε. Σημ ζηίηζμ μ παηέναξ ημο πόηζγε ηα θμοθμύδζα ζηδκ 

ηανάηζα. Τμ κα ιπμνεί εηείκμξ κα δζαθέβεζ ηδκ απόζηαζδ πμο εα είπε ιε ημκ παηένα 

ημο, ημο ιείςζε ηδκ αβςκία όηζ εα ιπμνμύζε κα εζζαάθεζ ζηδκ γςή ημο ηαζ κα ημο 

παθάζεζ όθα αοηά πμο είπε θηζάλεζ ηαζ παζνόηακ. 

Όηακ ημ έηακε αοηό γήηδζε κα μθμηθδνώζεζ ηδκ εεναπεία ημο πςνίξ κα 

ιπμύιε ζηδ δζενβαζία ηςκ δύμ επόιεκςκ ζηαειώκ πμο αθμνμύζακ ηδκ απμγδιίςζδ 

ηαζ ηδ ζοβπώνεζδ ηονίςξ δζόηζ θαζκόηακ βζα εηείκμκ μ ηίκδοκμξ ημο κα πθδβςεεί 

λακά κα θαίκεηαζ ιεβαθύηενμξ από ημ ηένδμξ πμο πίζηεοε πςξ εα θάαεζ. Τμ εέια ηδξ 

ζελμοαθζηήξ ημο ηαοηόηδηαξ θαζκόηακ κα ιδκ ακμίβεζ πμθύ ηαζ ηάεε θμνά πμο ημ 

αββίγαιε ημκ έηακε κα αζζεάκεηαζ όηζ εα νίζηανε κα πάζεζ ημ ιμκαδζηό άκενςπμ πμο 

είπε ηαηαθένεζ κα ένεεζ ηόζμ ημκηά. 
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Λίβμοξ ιήκεξ ιεηά ημ ηθείζζιμ ιμο έζηεζθε ιζα πνόζηθδζδ βζα ηα εβηαίκζα 

ημο κέμο ημο ζαηνείμο ηαζ έκα πνόκμ ιεηά ιε εκδιένςζε βζα ημ βάιμ ημο ιε ηδ Γάθκδ 

ηαζ ημ παζδί ημοξ. Σε όθεξ ιαξ ηζξ επζημζκςκίεξ ιμο ακέθενε πώξ πνμζπαεμύζε κα 

ηάκεζ ηα πνάβιαηα ιε ημ δζηό ημο ηνόπμ «πςνίξ ζηεκό θνάημ ηαζ ιπάηθεν», όπςξ 

έθεβε αζηεζεοόιεκμξ. 

 Αμηνιόγεζε Πνξείαο –Σπλζήθεο νινθιήξσζεο. 

Ο Μάνζμξ έηακε ιζα πμθύ ιεβάθδ πνμζπάεεζα κα απαθθαβεί από ημοξ ηακόκεξ 

ηαζ ηα «θακηάζιαηα» ημο πανεθεόκημξ. Ήηακ ιζα πμνεία ζηδκ μπμία πνεζάζηδηε 

πναβιαηζηά κα εζηζάζεζ ζημκ εαοηό ημο ηαζ κα ιπμνέζεζ κα ζπδιαηίζεζ ιζα εζηόκα 

μθμηθδνςιέκδ βζα εηείκμκ. Αοηό δεκ ήηακ πάκηα εύημθμ, δζόηζ ημο πνμηαθμύζε 

ιεβάθδ αβςκία ημ όηζ δεκ βκώνζγε πμθθά πνάβιαηα βζα εηείκμκ πένα από ηα «πνέπεζ». 

Τεθζηά όιςξ ημ κα ιαεαίκεζ ηαζ κα πνμζδζμνίγεζ ηα πνάβιαηα ιέζα από ηα δζηά ημο 

ιάηζα ημκ ακαημύθζγε πμθύ ηαζ έηζζ οπενηενμύζε δ ακαημύθζζδ ζακ ζοκαίζεδια ηαζ 

αοηό ημκ αμδεμύζε κα πνμπςνά. 

 Μπόνεζε κα ζπεηζζηεί ιε ημοξ βύνς ημο ηαζ κα ημκ ζεααζημύκ ηζ αοημί 

απεθεοεένςζε ηαζ ημ δοκαιζηό ημο ζημκ επαββεθιαηζηό ημιέα. Μπόνεζε κα ένεεζ 

ημκηά ιε ημοξ ακενώπμοξ πςνίξ κα ημοξ θμαάηαζ αθθά ηαζ πςνίξ κα ημοξ παναπςνεί 

ηα πάκηα. Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ ημο πνμζέθενακ έκα πέπθμ δνειίαξ ηαζ εοπανίζηδζδξ 

πμο όιςξ ηάθορε ηα οπόθμζπα εέιαηα. 

 Η μθμηθήνςζδ ηδξ εεναπείαξ ήνεε ζε έκα ζδιείμ έκημκδξ εοπανίζηδζδξ από 

όθα όζα είπε επζηύπεζ αθθά ηαζ έπμκηαξ πζα λεηάεανα ζημ ιοαθό ημο πςξ οπήνπε έκα 

«δςιάηζμ», όπςξ είπε, ζημ «ζπίηζ» ημο εαοημύ ημο πμο δεκ είπε ελενεοκήζεζ ηαζ πμο 

δεκ ήεεθε κα αζπμθδεεί ιαγί ημο, βζαηί θμαόηακ όηζ εα ημο παθμύζε ηα οπόθμζπα. 

Έκα πνόκμ ιεηά είπαιε ιζα ζοκάκηδζδ ιε αθμνιή ηδ ζμαανή αζεέκεζα ημο 

παηένα ημο πμο ιάθθμκ εα έπακε. Δηεί ιμο ακέθενε ηδκ αβςκία ημο βζα ημ όηζ δεκ 

ιπόνεζε πμηέ κα ζπεηζζηεί ιαγί ημο αθθά ηαζ ημ πώξ μ εοιόξ ημο βζα όζα είπακ βίκεζ 

ιεηαλύ ημοξ δεκ ήηακ ηάηζ πμο ιπμνμύζε κα ηάκεζ ζηδκ άηνδ. Τμο πνόηεζκα κα ημ 

«γοβίζεζ» ιέζα ημο ηαζ κα απμθαζίζεζ ακ εέθεζ κα ημ δμύιε ζε έκα κέμ ζοιαόθαζμ, 

ηάηζ πμο ηεθζηά δεκ έηακε πμηέ.  
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Abstract  

This is a case study describing  the therapeutic process of Marios (a pseudonym) in an 

individual systemic therapy setting while analyzing the dilemmas and the reflections 

of the therapist. The dominant issues involve the sexual abuse and mental illness in 

the family. The effects of these in the management of personal and family 

relationships are also examined. In addition, a range of four interventions related to 

trauma is presented. These interventions include the management of recurrent dreams 

relating to trauma, the use of the narrative tool called "fiction" and the 

psychotherapeutic work dealing with forgiveness and releasement, proving the value 

of therapy as a corrective experience. 

 

Key words: abuse, trauma, mental illness, forgiveness. 


