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Δπραξηζηίεο 

Πξψηκε κνξθή ηεο εξγαζίαο απηήο απνηέιεζε ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο εηδίθεπζήο ηεο ζηε πζηεκηθή θαη Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία ζην Δξγαζηήξην 

Γηεξεχλεζεο Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο θαη 

επφπηεο κνπ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε. 

Ηδηαηηέξσο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηελ βαζηά κνπ εθηίκεζε θαη αγάπε ζηε 

ζεξαπεχηξηά κνπ Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ πνπ κέζα απφ ζπλερέο λνηάμηκν θαη θξνληίδα 

θαηάθεξε λα επνπιψζεη παιηέο πιεγέο κνπ θαη λα κε βνεζήζεη λα ηζνξξνπήζσ σο άλζξσπνο. 

  

                                                                   

                                                                                  Κπξηαθή Αλησλάθε
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 Ζ Κπξηαθή Αλησλάθε είλαη ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεχηξηα. Δξγάδεηαη θαη δηαηεξεί ηδησηηθφ 

γξαθείν..
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Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδσ ηε ζεξαπεπηηθή ζπλεξγαζία κνπ κε ηε ‘νθία’, κηα 

γπλαίθα κε ζπκπηψκαηα γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

εζηηάδεη ζηε ζεξαπεπηηθή δνπιεηά πνπ έγηλε κε βάζε ηα φλεηξα πνπ είδε ε νθία ζηε δηάξθεηα ηε 

ζεξαπείαο ηεο.  Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηεο ζε ζηάδηα βαζίζηεθε ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Καηάθε (1992, 1997). Ζ ζέαζε ησλ νλείξσλ σο ηζηνξηψλ πνπ εμειίζζνληαη θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαη βαζίζηεθε ζηηο εξγαζίεο ηεο Αλδξνπηζνπνχινπ (2005, 2008. βι. θαη 

Androutsopoulou, 2011). Σέινο, ε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ αιιά θαη νη ηξφπνη 

ππνβνήζεζήο ηνπ βαζίζηεθε ζηελ εξγαζία ηνπ Sluzki (1992). ην πξψην κέξνο επηρεηξείηαη ε 

αλαζθφπεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: γεληθεπκέλε αγρώδεο δηαηαξαρή, ζεξαπεπηηθά ζηάδηα, όλεηξα, .  
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ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΤΣΖΜΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Σπλζεηηθέο ηάζεηο ζην ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη (ΣΥ.ΜΟ.ΣΥ.Θ) 

Γηα έλα ζπζηεκηθφ ζεξαπεπηή, ε ζεξαπεπηηθή δνπιεηά κε ηα φλεηξα πξνυπνζέηεη κηα 

βάζε πνπ λα επηηξέπεη ζπλδέζεηο θαη ζπλζέζεηο ηεο ζπζηεκηθήο ηνπ επηζηεκνινγίαο κε ζεσξίεο 

θαη ηερληθέο απφ άιιεο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο πνπ έρνπλ παξάδνζε ζηε ρξήζε ησλ νλείξσλ.   

 Οη Nichols & Schwartz (2001), θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ησλ ζπλζεηηθψλ ηάζεσλ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, ζεσξνχλ πσο ν φξνο 

‘ζχλζεζε’(integration) ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: ηνλ εθιεθηηζκφ 

(ειεχζεξνο δαλεηζκφο κνληέισλ θαη ηερληθψλ), ηνλ επηιεθηηθφ δαλεηζκφ (δαλεηζκφο ηδεψλ θαη 

ηερληθψλ πνπ ηαηξηάδνπλ ή ζπκπιεξψλνπλ ην κνληέιν εξγαζίαο ελφο ζεξαπεπηή,) θαη ηα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα ζπλζεηηθά κνληέια. Απηά είηε ζπλδπάδνπλ δχν μερσξηζηέο πξνζεγγίζεηο απφ ην 

ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, είηε ζπλζέηνπλ ηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε κε κηα 

άιιε πξνζέγγηζε, γηα παξάδεηγκα κε ηελ ςπρνδπλακηθή,  είηε- ηέινο- πξνζθέξνπλ έλα επξχηεξν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην (meta-framework), κέζα ζην νπνίν ρσξνχλ πνιιέο θαη ρξήζηκεο ζεσξήζεηο 

θαη ηερληθέο απφ ην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο  θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο.  

Ζ ζχλζεζε, κε ηελ ηειεπηαία απηή ζεκαζία ηνπ φξνπ (δειαδή ηνπ επξχηεξνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ) έρεη βξεη εθαξκνγή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κέζα απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίεο ηεο Καηάθε (π.ρ. Katakis, 2002a; 2002b; 1986, Kαηάθε, 1991) (Αλδξνπηζνπνχινπ, 

2002). 

Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν ζπζηεκηθήο  ζεξαπείαο (Τ.ΜΟ.Τ.Θ),  απνηειεί ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, κηα ελνπνηεηηθή νπηηθή πνπ μεπεξλάεη ηνπο αθαηάζρεηνπο ζρεηηθηζκνχο, ηνπο δπηζκνχο ή 

ηελ άθακπηε αδηαιιαμία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζρνιψλ θαη εμππεξεηεί ηελ 

αλάγθε γηα δηεπξπκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα αλαθνξάο (Καηάθε,2010). Με βάζε έλλνηεο θαη 

αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο επηζηεκνινγίαο, δηάθνξεο ζρνιέο θαη πξνζεγγίζεηο –θαη φρη κφλν απφ ην 

ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο- αμηνπνηνχληαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, 

ρσξίο λα ζίγνληαη ε αθεξαηφηεηα θαη ε εζσηεξηθή ηνπο ζπλέπεηα (Καηάθε, 2003). 
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Bαζηθέο κεηαζεσξεηηθέο έλλνηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεξαπεπηηθήο δηεξγαζίαο φπσο 

είλαη ν νξηζκφο ηεο ςπρνζεξαπείαο (Katakis, 1988), θαη ε απηναλαθνξά (Seligman, 1988; 

Antonovsky, 1979), νδήγεζαλ αξθεηνχο ζεξαπεπηέο (Prochaska and DiClemente, 1982), 

ζηαδηαθά λα κηιήζνπλ γηα καθξφρξνλε ζεξαπεία πνπ πεξλάεη κέζα απφ ζηάδηα. Ο Βαζηιείνπ 

(1972), ζα αλαθεξζεί ζηε ςπρνζεξαπεία ζαλ κηα δηαδηθαζία κε ειηθνεηδή πνξεία πξνο αλψηεξα 

επίπεδα νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε Καηάθε (1990), δνπιεχνληαο πάλσ 

ζηηο ζπζηεκηθέο έλλνηεο (ηεξαξρία, απην-νξγάλσζε, απηναλαθνξά) ζα κηιήζεη γηα ην Γλσζηηθφ 

χζηεκα Απηναλαθνξάο.  

χκθσλα κε ηελ Αλδξνπηζνπνχινπ (2005), ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ Γ..A είλαη 

(γλσζηηθν-ζπγθηλεζηαθά) θαη ζα κπνξνχζαλ λα παξνκνηαζζνχλ  κε  ηνπο  πεηξφιηζνπο κηαο  

ππξακίδαο. ηε  βάζε ηεο ππξακίδαο  βξίζθνληαη νη  θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο  έλα άηνκν επηθνηλσλεί θαη ζπλδηαιέγεηαη  κε ηνπο άιινπο  («ηη θάλσ»). Απφ πάλσ 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη ξφινη πνπ παίξλνπκε ζηελ νηθνγέλεηα έηζη φπσο έρνπλ αζπλείδεηα 

δηαλεκεζεί («πσο ην θάλσ»). Πην πάλσ βξίζθεηαη ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη  κε 

ηα πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο («πνηνο είκαη, ηη κε ζπλδέεη κε ηνπο άιινπο»). Καη ζηελ θνξπθή, 

ηνπνζεηείηαη ν ζθνπφο («πνπ πάσ θαη γηαηί»), ν νπνίνο εηζάγεη ζέκαηα θαηεχζπλζεο ζηε δσή 

αιιά θαη κηα ππαξμηαθή δηάζηαζε ζην λφεκα ηεο ςπρνζεξαπείαο. Δπνκέλσο, θάζε ζεξαπεπηηθφο 

ζηφρνο ζρεηίδεηαη  κε ηελ πξννδεπηηθή αλαθαηαζθεπή θαη ζπγθαηαζθεπή ηνπ θάζε δνκηθνχ 

ζπζηαηηθνχ, μεθηλψληαο απφ ηε βάζε θαη πξνρσξψληαο βήκα-βήκα σο ηελ θνξπθή. 

  Σν ΓΑ εθθξάδεη ινηπφλ ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο αμίεο, ζρεηηθά κε ην πνηφο 

είλαη θάπνηνο  (ε απηνξξπζκηδφκελε ηνπ ηαπηφηεηα) θαζψο θαη ην πξνο ηα πνχ θαηεπζχλεηαη θαη 

γηαηί (ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ) (Καηάθε, 1992). 

Σα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ αθνξά ζηα ζηάδηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλδέζεθαλ κε ηηο 

δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ Γ..Α. (Καηάθε, 2010). Απνηππψλνπλ ηε ζεξαπεπηηθή πνξεία σο 

κηα γλσζηηθνζπγθηλεζηαθή πξόνδν απφ ην ζηάδην ηεο «κε ζπζηεκηθήο άπνςεο γηα ηε δσή», 

φπνπ θπξηαξρεί ε δηπνιηθή θαη δνγκαηηθή ζθέςε θαη έιιεηςε επαθήο κε ην ζπλαίζζεκα, ζε κηα 

λέα, ζπζηεκηθή άπνςε («ην λέν ηαμίδη ζηε δσή») φπνπ ν ζεξαπεπφκελνο βξίζθεηαη 
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εθνδηαζκέλνο κε ράξηε (θαηλνχξγηεο δεμηφηεηεο θαη ηξφπν ζθέςεο) θαη ππμίδα (ζπληνληζκέλν 

ζπλαίζζεκα). Δλδηάκεζα πεξλά απφ έλα ζηάδην γλσζηηθνζπγθηλεζηαθνχ ράνπο («ην εζσηεξηθφ 

θελφ») θαη έλα άιιν ζηάδην λέσλ ζπλδέζεσλ θαη αλαηξνπψλ («εζσηεξηθφ ηαμίδη») 

(Αλδξνπηζνπνχινπ, 2005). 

ΣΑΓΗΟ Α: Mε ζπζηεκηθή άπνςε γηα ηε δσή 

Σν άηνκν έξρεηαη ζην ζεξαπεπηή κε πξνβιήκαηα ή ζπκπηψκαηα απφ ηα νπνία ζέιεη λα 

απαιιαγεί. Απηά ηα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλα πξνβιήκαηα εξκελεχνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη κε βάζε κηα αηηηνθξαηηθή, ζηαηηθή, λνκνηειεηαθή, απνζπαζκαηηθή ζεψξεζε ηεο 

δσήο, πνπ απνηειεί ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ζεξαπείαο. 

 Καζψο δελ κπνξεί λα δεη ηνπο κεραληζκνχο αλάδξαζεο, αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ή ζηνπο 

παξάγνληεο ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο, ηνπ δηαθεχγνπλ θξίζηκνη ζπζρεηηζκνί. Απφ ηελ κηα 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη ζχκα εμσηεξηθψλ αηηηψλ (είκαη εγθαηαιειεηκκέλνο, απαηεκέλνο, 

παξακειεκέλνο θιπ.) ή λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ ππαίηην γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηε δηθή ηνπ ή 

ησλ άιισλ, νπφηε θπξηαξρείηαη απφ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο ή θαηάζιηςε («είκαη θαθηά κάλα», 

«δελ είκαη άμηνο γηα ηίπνηα»). Οη απαηηήζεηο ή νη πξνζδνθίεο ηνπ είλαη ν ζεξαπεπηήο λα ηνπ 

ιχζεη λα πξνβιήκαηά ηνπ ρσξίο λ’ αιιάμεη ε θαηάζηαζε ηνπ. 

ηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ν ζεξαπεπφκελνο λα απνθηήζεη έλα ζπζηεκηθφ ηξφπν 

ζρέζεο, λα αξρίζεη ηελ απην-νξγάλσζή ηνπ αιιάδνληαο ηνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ζπλήζσο ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. ΄Δηζη, αξρηθά επίθεληξν ηεο πξνζπάζεηαο 

είλαη ε ζπκπεξηθνξά θαη φρη νη ελδνπξνζσπηθέο εμεξεπλήζεηο. Απηή ε βησκαηηθή εκπεηξία, 

αιιάδεη ζηαδηαθά ηε καηηά ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη ηνλ αλαγθάδεη λα αληηθαηαζηήζεη ην 

πξνεγνχκελν γλσζηηθφ πιαίζην κ’ έλα δηαθνξεηηθφ: «ην ρέξη κνπ είλαη λ’ αιιάμσ, ηελ 

θαηάζηαζε ζηε δσή κνπ». 

ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ηα πξνβιήκαηα ή ηα ζπκπηψκαηα εμαθαλίδνληαη ή 

κεηψλεηαη ή έληαζε ηνπο, αξθεηνί  ζεξαπεπφκελνη  εγθαηαιείπνπλ  ζε απηφ ην ζεκείν ηελ 

ζεξαπεία θαζψο ράλνπλ ηα αξρηθά θίλεηξα πνπ ηνπο ψζεζαλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα. ΄Ηζσο  

αληηιακβάλνληαη θαη ζ’ έλα βαζχηεξν επίπεδν φηη ε αλάιεςε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ζα ηνπο 

ππνρξεψζεη λα δερζνχλ λέεο πηέζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ. 
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ΣΑΓΗΟ Β1: Σν Δζσηεξηθό Κελό 

 ην ζηάδην απηφ ν ζεξαπεπφκελνο  δελ ζπγθεληξψλεη πιένλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε 

ζπκπεξηθνξά (ζηνηρείν ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ), αιιά έρεη ζηξαθεί ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ 

θφζκν. ηελ αξρηθή θάζε είλαη κπεξδεκέλνο θαη αθηλεηνπνηεκέλνο. Κπξηαξρείηαη απφ κηα 

δηάρπηε αλεζπρία, έρεη απνηξαβερηεί απφ ηνλ έμσ θφζκν θαζψο θαιείηαη λα εμεξεπλήζεη ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ννηψζεη εχζξαπζηνο θαζψο αγγίδεη ην εζσηεξηθφ ηνπ θελφ. Γελ 

κπνξεί λα γπξίζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηνπ θαη λα λνηψζεη ηελ φπνηα παξεγνξηά ηνπ 

ράξηδε ε πεπνίζεζε πσο ηα πξάγκαηα δελ αιιάδνπλ. ε γλσζηηθφ επίπεδν βηψλεη ηελ αληίθαζε 

«Σψξα γλσξίδσ φηη κπνξψ λα αιιάμσ ηελ θαηάζηαζε κνπ, αιιά δελ κπνξψ». Καηά θαλφλα, νη 

ζεξαπεπφκελνη  δελ δηαθφπηνπλ ζ’ απηφ ην ζηάδην, ε αλαγλψξηζε απφ ηνλ ζεξαπεπφκελν  φηη δελ 

μέξεη «πνηφο είλαη» θαη ε απφθαζε πνπ παίξλεη ζην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ λα θηλεζεί κέζα 

απφ εζσηεξηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε δσή ηνπ απνηειεί θαη ην αξρηθφ ζηνηρείν ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί.  

ΣΑΓΗΟ Β2: To εζσηεξηθό ηαμίδη 

Απηφ ην ζηάδην πεξηγξάθεηαη ην δπζθνιφηεξν απ’ φια. Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζε 

παξνπζηάδεη απεξηφξηζηε πνηθηιία. ΄Δρνληαο απνξξνθήζεη ν ζεξαπεπφκελνο ηνλ ζπζηεκηθφ 

ηξφπν ζθέςεο, πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο κεραληζκνχο αλάδξαζεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Καζψο ε 

απηνγλσζία ηνπ πξνρσξάεη, ηφζν πεξηζζφηεξν νη νινθιεξσκέλεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

γλψζεηο αληηθαηνπηξίδνληαη ζε κηα πινπζηφηεξε, πην απζφξκεηε, απαιιαγκέλε απφ αλαζηνιέο, 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη αληαπφθξηζε. Βαζκηαία γθξεκίδεη θεληξηθέο 

γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο δνκέο. Αλαζεσξεί παιηφηεξνπο ζηεξεφηππνπο ραξαθηεξηζκνχο 

εθηηκψληαο ζπζηεκηθά  ηελ λέα ζεψξεζε ηεο δσήο ηνπ.  

’απηφ ην πςειφηεξν γλσζηηθφ ζχζηεκα απην-αλαθνξάο νη γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο 

δνκέο γίλνληαη φιν πην ζπκππθλσκέλεο θαη πεξηεθηηθέο δηαδξακαηίδνληαο έηζη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηινγψλ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ.  

ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ γίλνληαη άκεζεο δπλακηθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη εηζβάινπλ ζε βαζχηεξεο δνκέο ηνπ εαπηνχ, φπσο 

είλαη ε δηαθνπή δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ, βαζηζκέλσλ ζε παιηά πιέγκαηα αιιειεπηδξάζεσλ 
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π.ρ. ε απαιιαγή απφ κηα απνηεικαησκέλε δνπιεηά, ην πνχιεκα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο ζπηηηνχ 

πνπ ζπλδέεηαη κε νηθνγελεηαθνχο κχζνπο, ε δηαθηλδχλεπζε κε επαγγεικαηηθά ή θνηλσληθά 

αλνίγκαηα, ε εγθαηάιεηςε ηεο ζεξαπείαο, θιπ. Σν πφζν πίεζε ζα αζθήζεη θαη πφζν έληνλε ζα 

είλαη ε παξέκβαζε ηνπ ζεξαπεπηή, θαζψο εδψ δελ βνεζνχλ πιένλ νη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο, έρεη 

πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ζεξαπεπηή γηα ηε βαζχηεξε δνκή ηνπ ζεξαπεπφκελνπ 

θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ. ΄Οηαλ εκθαλίδεηαη ηζρπξή αληίζηαζε ε πιένλ 

ξεαιηζηηθή επηινγή είλαη ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Σα ππφινηπα ζα ηα αλαιάβεη ε δσή. 

ΣΑΓΗΟ Γ: Σν Νέν Σαμίδη ζηε Εσή 

ην ζηάδην απηφ ν ζεξαπεπφκελνs αληηθξίδεη ηελ δσή κε λέα πξννπηηθή. Οπιηζκέλνο κε 

ηελ απφθαζε ηνπ λα δήζεη δεκηνπξγηθά, μεθηλάεη γηα ηελ επηδίσμε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΄Δρνληαο απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππνινγίδεη 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θξαγκνχο βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε λα παιέςεη κε ηα άθακπηα φξηα 

ησλ άιισλ αιιά θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ θφβνπο θαη αλαζηνιέο. Ζ κεγαιχηεξε απηνγλσζία 

πνπ έρεη απνθηήζεη ζα ηνλ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηνπο θξαγκνχο θαη λα παξακείλεη ζηελ 

αλνδηθή ηνπ πνξεία (Kαηάθε,1992). 

Γαλεηδφκελνη νξνινγία απφ ηνλ Βyng-Hall (1999), ε Androutsopoulou (2005),   

κεηάθξαζε ηα ζηάδηα ηεο Καηάθε κε αθεγεκαηηθνχο θαη θνλζηξνπμηνληζηηθνχο φξνπο, ψζηε λα 

θάλεη πην πξνζηηφ ην κνληέιν απηφ ζε κηα κεξίδα ζπζηεκηθψλ ζεξαπεπηψλ πνπ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο αθεγεκαηηθνί. ‘Έηζη,  νη «θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη νη ηξφπνη 

ζπλαιιαγήο» κεηαθξάζηεθαλ σο «ζελάξηα», νη «ξφινη» σο «scripts» (ην script πεξηιακβάλεη ηηο 

νδεγίεο  γηα ην πψο λα παηρηεί έλα ζελάξην) θαη ε «ηαπηφηεηα» σο «κύζνη» (myths) (κηα πνπ νη 

νηθνγελεηαθνί κχζνη απνηεινχλ έλα κίγκα απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη θάζε κέινο γηα ηελ 

ηαπηφηεηα , ηε δηθή ηνπ θαη ησλ άιισλ, θαζψο θαη απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο αληηιήςεηο). Διιείςεη άιινπ έηνηκνπ φξνπ,  ν ζθνπφο  ‘κεηαθξάζηεθε’ 

κε αθεγεκαηηθνχο φξνπο σο κηα «αθήγεζε δσήο κε ζθνπφ» (purposeful life-narrative).  

 Γαλεηδφκελε ζηε ζπλέρεηα φξνπο απφ ηνλ Gergen (1994), ζηε ζέζε ηεο ππξακηδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, ε Androutsopoulou πξνηείλεη κηα 

θνληξνπμηνληζηηθή αλαπαξάζηαζε, θαη κηιά γηα ηζηνξίεο πνπ «θσιηάδνπλ» ε κηα κέζα ζηελ 

άιιε (nested stories). Κάζε ηζηνξία πνπ θσιηάδεη κέζα ζε κηα άιιε ιέγεηαη «κηθξναθήγεζε» 

(micronarrative), ελψ εθείλε πνπ θηινμελεί ζηνπο θφιπνπο ηεο κηαλ άιιε ιέγεηαη 
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«καθξναθήγεζε» (macronarrative). ΄Οπσο αλαθέξεη, ζε θάζε «καθξναθήγεζε» (nesting story) 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ράλνληαη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ κηα πην αθεξεκέλε κεγαιχηεξε 

ηζηνξία. Αιιαγέο ζηελ κηθξναθήγεζε (nested story) απηφκαηα  επεξεάδνπλ κηα κεγαιχηεξε 

ηζηνξία θαη ην αλάπνδν. ΄Δηζη ινηπφλ, θάζε ζελάξην βξίζθεηαη θσιηαζκέλν κέζα ζ’ έλα script, 

έλα script κέζα ζ’ έλα κχζν θαη θάζε κχζνο ζε κηα αθήγεζε δσήο κε ζθνπφ. Κάζε αιιαγή (γηα 

παξάδεηγκα, κέζα ζ’ έλα script) ζεσξείηαη φηη επηθέξεη αιιαγέο ληφκηλν ζηηο ηζηνξίεο πνπ 

θσιηάδνπλ κέζα ζην ζελάξην θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηζηνξίεο (ζην κχζν, θαη ζηελ αθήγεζε δσήο 

κε ζθνπφ).  

 Φπζηθά ε δηαδηθαζία δελ είλαη ηφζν επδηάθξηηε φπσο πεξηγξάθεηαη, αιιά εθνδηάδεη ην 

ζεξαπεπηή κ’ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην ψζηε ηφζν απηφο φζν θαη ζεξαπεπφκελνο λα απνθηήζεη κηα 

αίζζεζε ηεο κεγάιεο πιεξνθνξίαο πνπ θνπβαιάεη ε ηζηνξία ηνπ. 

ONΔΗΡΑ ΣΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Οπηηθέο γηα ηα όλεηξα 

Ζ δνπιεηά κε ηα φλεηξα ζηε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα απνδεηρζεί έλα ρξήζηκν θαη 

αμηφπηζην εξγαιείν, θαζψο ν ζεξαπεπηήο καζαίλεη λα αμηνπνηεί ζεξαπεπηηθά ην νλεηξηθφ 

πεξηερφκελν θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ηνπ ζχκθσλα θαη κε ην 

ζεξαπεπηηθφ ζηάδην πνπ βξίζθεηαη. Καζψο ζ’ έλα επίπεδν κε ζπλεηδεηφ ε εζσηεξηθή ινγνθξηζία 

απνπζηάδεη, θαίλεηαη πσο ζέκαηα πνπ δνπιεχνληαη ζην άγξππλν επίπεδν ζπλνςίδνληαη, 

αλαθαηαζθεπάδνληαη ή εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ νλεηξηθή αθήγεζε (Αλδξνπηζνπνχινπ,  

2005).  

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε δελ πξνηείλεη δηθνχο ηεο ηξφπνπο δνπιεηάο κε ηα φλεηξα θαη 

δεκνζηεχζεηο γχξσ απφ απηά είλαη ειάρηζηεο ζην ρψξν. Πξνεγνχκελεο εξγαζίεο γηα ηα φλεηξα 

ζην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο αμηνπνίεζαλ ηδέεο απφ ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία ηνπ Κelly (Feixas,Cunillera, and Mateu,1990), ηελ Gestalt 

(Andrews,Clark,and Zinker, 1988), (βι. θαη Αndroutsopoulou, 2011). 

Yπάξρνπλ δχν βαζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξήζεηο γηα ηελ «εξκελεία» ηνπ νλείξνπ, ε 

ςπρνδπλακηθή θαη ε θαηλνκελνινγηθή-πξαγκαηηζηηθή (Craig &Walsh, 1993). χκθσλα κε ηελ 

πξψηε, ηα φλεηξα έρνπλ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε.  
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Απνηεινχλ κελχκαηα πνπ ζηέιλεη θάπνην κέξνο ηνπ εαπηνχ καο, πηζαλφλ ην 

«αζπλείδεην». χκθσλα κε ηε δεχηεξε, «ηα φλεηξα απνηεινχλ ηα νπζηαζηηθά πξντφληα ελφο  

κπαινχ ην νπνίν ζπλερίδεη θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ λα ζθέθηεηαη, λα θαληάδεηαη, λα κηιά κε 

ηνλ «εαπηφ» ηνπ θαη λα πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, φπσο θάλεη θαη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ μχπληνπ» (Αλδξνπηζνπνχινπ 2005, ζει.13). Με άιια ιφγηα, ηα φλεηξα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

ζπλέρεηα ηεο ζπλεηδεηήο θαη ηεο ιηγφηεξν ζπλεηδεηήο πξνζπάζεηαο πνπ γίλεηαη ζην μχπλην καο 

γηα λνεκαηνδφηεζε ησλ εκπεηξηψλ καο, απνθξπζηάιισζε ζθέςεσλ θαη ζχλδεζε κε 

ζπλαηζζήκαηα (Domhoff, 1999, 2003). 

H γιψζζα ησλ νλείξσλ είλαη θπξίσο εηθνλνγξαθηθή, φπσο έρεη επηζεκάλεη ηφζν ν Freud 

φζν θαη ν Jung. χκθσλα κε ηνλ Freud: «ην νλεηξηθφ πεξηερφκελν δηαηίζεηαη ηξφπνλ ηηλά ζε 

ηεξνγιπθηθή εθδνρή, ηα ζεκεία ηεο νπνίαο πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ έλα πξνο έλα ζηε γιψζζα 

ησλ νλεηξηθψλ ηδεψλ». Πξφθεηηαη γηα «εηθνλφγξηθνπο» (Freud, 1900, ζ.251-252).  

Ο Jung αλαθέξεη πσο ζπρλά δπζθνιεπφκαζηε λα θαηαλνήζνπκε ηηο κεηαθνξέο πνπ 

εθθξάδνπλ έκκεζα ην λφεκα κηαο θαηάζηαζεο. ΄Οηαλ απηφ ζπκβαίλεη δελ είλαη φηη ην φλεηξν 

πξνζπαζεί ζθφπηκα λα απνθξχςεη θάηη, αιιά φηη εκείο έρνπκε δπζθνιία λα θαηαιάβνπκε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε εηθνλνγξαθηθή γιψζζα ησλ νλείξσλ (Jung, 1964).  

Παξφια απηά, ν ηξφπνο κεηάθξαζεο βάζεη θνηλψλ θσδίθσλ δελ κπνξεί πάληα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο πνπ έρεη γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν έλα 

νλεηξηθφ αληηθείκελν ή κηα εηθφλα. Απηφ ην πξνζσπηθφ λφεκα πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο θαη θαηαζθεπάδεηαη κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεηξκψλ. Σα εξεζίζκαηα ηεο άγξππλεο 

δσήο, δειαδή ην ηη έρεη πξνεγεζεί, θαίλεηαη λα παίδνπλ  θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νλεηξηθή 

κεηάθξαζε. ΄Δηζη, παξφηη ζηνλ χπλν καο ε ζπλεηδεηφηεηα είλαη ρακειή, ηα εξεζίζκαηα πνπ 

έρνπλ αγλνεζεί ζηνλ μχπλην θαη παξακέλνπλ αλεπεμέξγαζηα ή βξίζθνληαη ζε ρακειή 

ζπλεηδεηφηεηα απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο καο (Αλδξνπηζνπνχινπ, 2005).  

΄Δηζη ινηπφλ, φηαλ πξνζπαζνχκε λα κεηαθξάζνπκε έλα φλεηξν θαινχκαζηε λα θάλνπκε 

ηελ δηαδηθαζία αληίζηξνθα. Ξεθηλψληαο απφ ην φλεηξν, πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε ηα 

εξεζίζκαηα ηεο εγξήγνξζεο, πνπ θαίλεηαη λα ήηαλ ζεκαληηθά αιιά παξακειεκέλα, θαη λα ηα 

επεμεξγαζηνχκε ζε ζπλεηδεηφ επίπεδν. ΄Οηαλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη ζε ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηα εξεζίζκαηα γηα ηελ εκθάληζε νλείξσλ, ηα νπνία ζα επηιέμεη λα αθεγεζεί, 
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κπνξνχλ ζπλήζσο λα εληνπηζζνχλ ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή ή ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο 

(βι.Yalow, 2001). 

 Kαζψο ε λνεκαηνδφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο εμειίζζεηαη, ε εηθνλνγξαθηθή 

γιψζζα ηνπ νλείξνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή. Ο κεγαιχηεξνο ξεαιηζκφο αληηθαηνπηξίδεη 

ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλεηδεηφηεηαο πνπ έρνπκε εμαζθαιίζεη ζηνλ μχπλην καο φζνλ αθνξά ηελ 

εχξεζε κηαο πην αλαθνπθηζηηθήο νπηηθήο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πνπ καο απαζρνιεί ή ηε 

ζχλδεζε εκπεηξηψλ κε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα.  

Ζ εμέιημε κπνξεί λα γίλεη θαλεξή ηφζν ζε βάζνο ρξφλνπ φζν θαη ζηα φλεηξα ηεο ίδηαο 

βξαδηάο (Αλδξνπηζνπνχινπ, 2005). ΄Αιιεο θνξέο ε νλεηξηθή αθήγεζε κνηάδεη λα έρεη θνιιήζεη. 

Αθξαίν παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα φλεηξα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο (θπζηθή θαηαζηξνθή, πφιεκν, βηαζκφ θιπ) θαη ππνθέξνπλ απφ κεηαηξαπκαηηθφ 

ζχλδξνκν. Οπζηαζηηθά ηα φλεηξά ηνπο αλαπαξάγνπλ ηξαπκαηηθέο ζθελέο πνπ έρνπλ βηψζεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ηα επαλαιακβαλφκελα φλεηξα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ή θαη 

ρξφληα, ζπλήζσο ππάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε θαη ε βαζηθή ηζηνξία παξακέλεη ίδηα. Δθεί, ε 

κεηάθξαζε ηνπ νλείξνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ζπλεηδεηή 

λνεκαηνδφηεζή ηνπ θαη αθνινχζσο λα εμειηρζεί θαη ε νλεηξηθή αθήγεζε (Αλδξνπηζνπνχινπ, 

2008).  

Θεξαπεπηηθά ζηάδηα θαη όλεηξα 

    ην βηβιίν ηεο «Σν κσβ πγξφ» αιιά θαη ζε άιια βηβιία ηεο ε Καηάθε (1992, 1997) 

παξαζέηεη παξαδείγκαηα νλείξσλ πνπ βιέπνπλ νη ζεξαπεπφκελνη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ γλσζηηθνζπγθηλεζηαθή πξφνδν ηνπ ΓΑ. Ο 

ζεξαπεπηήο κπνξεί λα βνεζεζεί ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζηαδίνπ πνπ βξίζθεηαη ν ζεξαπεπφκελνο 

ηνπ απφ ηα φλεηξα πνπ αθεγείηαη (βι. θαη Αλδξνπηζνπνχινπ, 2005). 

  ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε αμηνπνηψ παξάιιεια κε ηηο ηδέεο ηεο Καηάθε θαη ηηο ηδέεο 

ηεο Androutsopoulou (2011), ε νπνία κε αθεγεκαηηθνχο φξνπο πεξηγξάθεη ηφζν ηα αληίζηνηρα 

ζηάδηα φζν θαη ηελ ζεξαπεπηηθή δνπιεηά κε ηα φλεηξα ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη σο πξνζσπηθέο 

αθεγήζεηο ζε εμέιημε.  
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 ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΔΙΡΑ: Υηίδνληαο ζεξαπεπηηθή ζρέζε.  

Tα φλεηξα απηά απνθαιχπηνπλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθνχο θφβνπο ησλ ζεξαπεπφκελσλ ζηελ 

αξρή ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηα αξρηθά φλεηξα, νη θφβνη εθθξάδνληαη κε κεηαθνξηθνχο 

ηξφπνπο: Π.ρ. Φφβνο φηη ε ζεξαπεχηξηα δελ ζα είλαη κε ην κέξνο ηεο ζεξαπεπφκελεο, θαη φηη 

ίζσο δελ κπνξέζεη λα ηελ εκπηζηεπζεί. Δθθξάδεηαη αθφκα ν θφβνο γηα ηελ έληαμε ζε κηα νκάδα 

σο λέν κέινο. ΄Αιινο  θφβνο κπνξεί λα είλαη φηη ε ζεξαπεχηξηα ζα δεη πξάγκαηα ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ, φηη ζα ηνλ παξαβηάζεη. Φφβνο φηη νη 

αιιαγέο δελ ζα κπνξέζνπλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη φηη ζα ππάξμεη εμάξηεζε 

απφ ην ζεξαπεπηή πνπ δελ ζα κπνξέζεη λα ιπζεί. Αθφκα, θφβνο φηη ν πειάηεο δελ ζα έρεη ηελ 

απαξαίηεηε δχλακε ή αληνρή γηα ηε δηαδηθαζία.  

 ΄Αιινη θφβνη πνπ εθθξάδνληαη ζηα φλεηξα ζπκπεξηιακβάλνπλ θφβνπο φηη ηίπνηα δελ ζα 

αιιάμεη ή πσο δελ ζα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο αιιαγέο, αιιά θαη ην θφβν πσο ε απνθάιπςε ή 

επεμεξγαζία θάπνησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ κπνξεί λα βιάςεη παξά λα βνεζήζεη. 

 Ζ αθήγεζε ηνπ νλείξνπ δίλεη επνκέλσο κηα κνλαδηθή επθαηξία λα εθθξαζηνχλ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηεζνχλ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη λα ζπδεηεζνχλ θαη λα δηεπθξηληζηνχλ παξαλνήζεηο. 

Δπίζεο βνεζά λα θαζνξηζηεί έλαο ζεξαπεπηηθφο ξπζκφο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα ζην ζεξαπεπφκελν (Αndroutsopoulou, 2011) (βι. αξρηθφ φλεηξν β΄κέξνο). 

 

ηάδην Α΄:  

Οη ηζηνξίεο (φπσο θαη νλεηξηθέο ηζηνξίεο), φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ, είλαη 

νξγαλσκέλεο κε βάζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο (Sluzki, 1992): ρξφλνο, ηφπνο (πιαίζην), αηηηφηεηα, 

ζρέζεηο, αμίεο, ιφγνο θαη ζρεηίδνληαη κε πεξηνξηζηηθέο αθεγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζεξαπεπφκελνη ζπλήζσο απνδίδνπλ ηα ςπρνινγηθά ή ηα νηθνγελεηαθά ηνπο πξνβιήκαηα είηε ζε 

εμσηεξηθά («απηφ ην αγφξη πάληα ήηαλ πξφβιεκα»), είηε ζε εζσηεξηθά αίηηα («είκαη θαθή 

κεηέξα», αηηηφηεηα). ΄Δηζη νη ηζηνξίεο ηνπο απνθηνχλ κηα πεξηνξηζηηθή ζεκαηηθή. Σα 

πεξηνξηζηηθά ζέκαηα πνπ δνπιεχεη ν ζεξαπεπηήο κε ηνλ ζεξαπεπφκελν, δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ, θαη πνιιά απφ απηά αληαλαθιψληαη 

θαη ζηα φλεηξα ηνπ. Οη εηθφλεο πνπ ηα φλεηξα παξέρνπλ κπνξεί λα ηδσζνχλ σο πξνζσπηθνί αιιά 

θαη νηθνγελεηαθνί θψδηθεο γηα ζπκπεξηθνξέο, αληηιήςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 



17 
 

ηάδην Β (1 θαη 2):  

ην Β΄ηάδην νη ζεξαπεπφκελνη θαινχληαη λα απνδνκήζνπλ θαη λα αλαδνκήζνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα αλαηξέςνπλ ηα πεξηνξηζηηθά ζέκαηα ζηηο ηζηνξίεο ηνπο. ΄Οπσο έρεη 

αλαθεξζεί παξαπάλσ, νη ζεξαπεπφκελνη ζην (Β1) ζηάδην έρνπλ ζηξαθεί ζηελ εζσηεξηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, αξρηθά  λνηψζνπλ κπεξδεκέλνη θαη αθηλεηνπνηεκέλνη, βηψλνπλ έλα εζσηεξηθφ θελφ. 

Καζψο πεξλνχλ ζην  (Β2) ζηάδην κεηαθέξνπλ καδί ηνπο ηελ αίζζεζε πσο «δελ μέξνπλ πνηνί 

είλαη», πσο έρνπλ ράζεη ηελ αίζζεζε ηεο ζηαζεξήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ δπζάξεζηε αίζζεζε ηεο 

ρακέλεο ηαπηφηεηαο ζα έρεη αιιάμεη σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ θαζψο ζα 

επηηεπρζνχλ ζηαδηαθά κε λέεο αλαθνπθηζηηθέο ζπλδέζεηο (Αλδξνπηζνπνχινπ, 2008). 

ην (Β1) ζηάδην πνιιέο θνξέο νη ζεξαπεπφκελνη βιέπνπλ φλεηξα φπσο φηη  βξίζθνληαη ζε 

αθπβέξλεην θαξάβη  ζηε κέζε ηνπ σθεαλνχ ή ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν ελφο εξεηπσκέλνπ θαη ελφο 

λένπ ζπηηηνχ. ην (Β2) ζηάδην, ηα φλεηξα ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζέκαηα ηαπηφηεηαο, 

αληίζηνηρν ζέκα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ε ζεξαπεπφκελε ζην φλεηξν ηεο (βι. φλεηξα β΄κέξνπο). 

ηάδην Γ΄:  

 ηε ηειηθή θάζε (ζηάδην Γ΄) ν ζεξαπεπφκελνο βξίζθεηαη θαη πάιη εζηηαζκέλνο ζηε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη βάδεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηε δσή ηνπ. Ο  

ζεξαπεπφκελνο έρεη κάζεη λα αλαζεσξεί ηζηνξίεο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ αθήγεζε ή λα 

δίλεη ηέηνην λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπ πνπ λα κπνξεί λα αθεγεζεί ηθαλνπνηεηηθέο ηζηνξίεο 

(Αλδξνπηζνπνχινπ, 2008), δειαδή ηζηνξίεο κε ζπλνρή (Sluzki, 1992) πνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Σαπηφρξνλα νη ζεξαπεπφκελνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη 

βαζηθά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ ζα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη θαη κεηά ηε ζεξαπεία.  

Σα φλεηξά ηνπο ζε απηή ηε θάζε ζπρλά εκθαλίδνπλ έλα θαηλνκεληθφ «πηζσγχξηζκα», θάηη πνπ 

γξήγνξα φκσο κνηάδεη λα ην αληηιακβάλνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ρσξίο δπζθνιία ηα ζρεηηθά 

ζρφιηα θαη ην θαζξέθηηζκα ησλ ζπλ-ζεξαπεπφκελσλ ηνπο ή ησλ ζεξαπεπηψλ ηνπο 

(Αλδξνπηζνπνχινπ, 2005). 
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  ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΟΝΔΗΡΑ: ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΖ    ΟΝΔΗΡΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ. 

Όπσο θάζε ηζηνξία, έηζη θαη ε νλεηξηθή, ρξεηάδεηαη λα εμειηρζεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ψζηε λα 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξε ζπλνρή. Ο Sluzki (1992), αλαθέξεηαη ζηε ζεξαπεία ζαλ κηα 

κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη αζζελείο, νη νηθνγέλεηεο θαη ζεξαπεπηέο ζπλ-

δεκηνπξγνχλ πνηνηηθέο αιιαγέο ζε ηζηνξίεο πνπ κνηάδεη λα κελ έρνπλ ζπλνρή. ην άξζξν ηνπ, 

αλαθέξεηαη θαη ζε παξακέηξνπο φπσο είλαη: ρξόλνο, ηόπνο(πιαίζην), αηηηόηεηα, αιιειεπίδξαζε, 

αμίεο, ιόγνο, (discourse), βάζεη ησλ νπνίσλ ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

κνξθή ησλ ηζηνξηψλ (transformative shifts).  

 Γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εξγαζίαο αμηνπνίεζα κέζσ εξσηήζεσλ θάπνηεο  παξακέηξνπο 

ηνπ Sluzki πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αμίεο θαη ζην ιφγν (discourse) ηεο ηζηνξίαο, πνπ αλαιπηηθά 

παξαζέησ παξαθάησ.  

 

Μεηαζρεκαηηζκνί ζηηο Aμίεο ηεο ηζηνξίαο 

 Απηέο νη κεηαηνπίζεηο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε αμηνινγηθέο 

έλλνηεο, κεηαηνπίζεηο δειαδή ζ’ έλα  επίπεδν εζηθήο πνπ μεπεδνύλ από ηελ ηζηνξία. Απηόο ν 

κεηαζρεκαηηζκόο είλαη έλα ζπρλό έκκεζν απνηέιεζκα άιισλ κεηαηνπίζεσλ ζηελ αθήγεζε, νη 

νπνίεο νδεγνύλ ζε αιιαγέο ζηε θαηαλνκή ησλ αμηώλ ζηα γεγνλόηα ή ζηνπο αλζξώπνπο, θαη ζηνλ 

εληνπηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο θαιόο/θαθόο, γελλαηόδσξνο/ηζηγθνύλεο, πγηήο/αζζελήο, θιπ. 

Παξόια απηά, κπνξεί λα είλαη θαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ ζρνιίσλ ηνπ ζεξαπεπηή από κηα 

ζηάζε ζεηηθήο ρξνηάο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δξακαηηθέο αιιαγέο ζηηο ππνζέζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα:  «Καζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζαο δελ είραηε παξαδείγκαηα πσο είλαη λα είζζε 

ππνκνλεηηθόο θαη θξνληηζηηθόο, δελ είζζε ζθιεξόο, έρεηε άγλνηα!».- «Η άγλνηα», είλαη έλα 

καιαθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ είλαη ακεηαθίλεην ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα θαη κπνξεί 

λ’αιιάμεη κέζα από ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ή γηα παξάδεηγκα,  «Καη εγώ λνηώζσ όηη έρεηο 

κεηαθηλεζεί από εθείλε ηε ζέζε κε πνιύ θόπν! Ννκίδσ, όηη θαλείο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δελ ζε 

είρε αλαθνπθίζεη ώζηε λα ζπκπνλάο θαη εζύ ηηο αδπλακίεο ζνπ.» (βι.β΄κέξνο). 
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Μεηαζρεκαηηζκνί ζην ιόγν (discourse) ηεο ηζηνξίαο 

Παζεηηθόο/Δλεξγεηηθόο (κεηαηνπίζεηο από κηα ηζηνξία  όπνπ ν ζεξαπεπόκελνο είλαη ην 

«αληηθείκελν» θαη νη άιινη, αθόκα θαη ηα ζπκπηώκαηα, ζπκπξσηαγσληζηνύλ, ζε κηα ηζηνξία όπνπ 

ν ζεξαπεπόκελνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο θαη άξα ππνινγίζηκνs):  Αλ θάπνηνο πεξηγξάθεη κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη ή λνηώζεη  ζύκα, ν ζεξαπεπηήο, γλσξίδνληαο όηη ε πεξηγξαθή 

απνηξέπεη ηνλ ζεξαπεπόκελν από ηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή κπνξεί λα ξσηήζεη:  « Καη ηη έθαλεο 

ζρεηηθά κ’απηό;», ή «...θαη ηη έρεηο θάλεηο ζε ζρέζε κ’απηό κε επηηπρία ζην παξειζόλ;». 

Μηα κεηαηόπηζε από παζεηηθή ζέζε (ζύκα) ζε ελεξγεηηθή (αgent) απνηειεί έλα δπλακηθό 

ηξόπν γηα λα επεθηαζεί ε ηζηνξία. Σέηνηα πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη όηαλ νη 

ζεξαπεπόκελνη πεξηγξάθνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο ζύκαηα ζπκπησκάησλ, ή πεξηγξάθνπλ ζρέζεηο 

όπνπ ε παζεηηθόηεηα δελ έρεη επηβιεζεί κέζα από εμάζθεζε βίαο, νηθνλνκηθήο θαηαπίεζεο, ή 

ηδενινγηθνύ εμαλαγθαζκνύ. Π.ρ.« Καηαιαβαίλσ πόζν απειπίδεζαη όηαλ δελ λνηώζεηο θαιά, αιιά 

λνκίδσ όηη έρνπκε δεη πόζν δύζθνιν ζνπ είλαη όηαλ κεηαθηλείζαη. Μνηάδεη θαη απηή ηε θνξά  ηα   

ζπκπηώκαηα ζνπ λα ζε ζηακαηάλε». ( βι. β΄κέξνο). 

 Παξόια απηά απηή ε κεηαηόπηζε κπνξεί λα κελ είλαη επηζπκεηή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζπκαηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζ΄έλα παηδί, ή κηα θαθνπνηεκέλε γπλαίθα, ή θάπνηνλ πνπ πάζρεη από 

ρξόλην πόλν, θαζώο ε ελαιιαθηηθή νπηηθή, κεηαζρεκαηηζκόο, κπνξεί λα ελνρνπνηήζεη ην ζύκα. ε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε πεξηγξαθή ηεο παζεηηθόηεηαο ή ηεο ζπκαηνπνίεζεο κέζα από ηελ εθηίκεζε 

ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθώλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ίζσο ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεζεί ώζηε 

λα εληζρπζεί θαη΄αξράο ν ζεξαπεπόκελνο. 

Αλεπάξθεηα/Δπάξθεηα  (κεηαηνπίζεηο κεηαμύ κηαο πεξηγξαθήο πνπ νξίδεη ηνλ 

ζεξαπεπόκελν, ή νπνηαδήπνηε νκάδα ζηελ νπνία απηόο αλήθεη, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα παξάδεηγκα, 

σο αθαηάιιειε θαη κηαο κεηαηόπηζεο ζηελ νπνία ε επάξθεηα έρεη επηζεκαλζεί). Αλ ν 

ζεξαπεπόκελνο, πεξηγξάθεη ηνλ εαπηό ηνπ σο αλεπαξθή, αδαή, ή κπεξδεκέλν, ν ζεξαπεπηήο κπνξεί 

λα ηνπ αλαδείμεη ηελ ζνθία πνπ απηή ε αλαγλώξηζε ζπλεπάγεηαη, ή ηελ δηαύγεηα ηνπ λνπ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα θξίλνπκε ηελ ζύγρπζε ή λα ηελ πεξηγξάςνπκε κε ηόζε ζαθήλεηα. 

 Ο ζεξαπεπηήο κπνξεί επίζεο, λα εζηηάζεη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηνλ 

ζεξαπεπόκελν σο απνηειεζκαηηθό ή ζνθό. Π.ρ. «Μνηάδεη ζαλ λα έρεηο απνθαζίζεη λα 

πξσηαγσληζηήζεηο ζηε δσή ζνπ!», «΄Ολησο έρεηο θάλεη πνιύ δξόκν, ζπλήζσο ηειεηώλνπλ ηελ 
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ζεξαπεία ηνπο όζνη αληέρνπλ!», «Παξόηη ζην πξνεγνύκελν όλεηξν ζνπ έκνηαδεο λα έρεηο θνιιήζεη, 

ζπκάζαη ηα πόδηα ζνπ ήηαλ δεκέλα, ηώξα ζε βιέπσ λα αλεβαίλεηο ηα ζθαιηά θαη κάιηζηα λα 

ζηνρεύεηο ςειά ζην ακθηζέαηξν, δελ λνκίδεηο θαη εζύ όηη μεθνιιήζακε;» ( βι. β΄κέξνο). 

 Από ηελ άιιε, ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα βαζκό αβεβαηόηεηαο ζην 

ζεξαπεπόκελν όηαλ απηόο πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη κηα άςνγε εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ, ξσηώληαο:  

« Πνηό είλαη ην πιενλέθηεκα πνπ ζε θάλεη λα πεξηγξάθεηο ηνλ εαπηόλ ζνπ όηη έρεη πάληα δίθην;» ή  

« Πνηά είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ άιισλ από απηή ζνπ ηε ζηάζε;». 

Ζ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΜΟΤ ΜΑΣΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΟΝΔΗΡΑ 

        ην δεχηεξν κέξνο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζεξαπεπηηθή πνξεία ηεο νθίαο, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη κέζα απφ ηα φλεηξά ηεο ζηα δηάθνξα ζεξαπεπηηθά ζηάδηα, κε έκθαζε ζην Β 

ζηάδην. Ζ πξνζσπηθή κνπ πεπνίζεζε είλαη φηη ε ηερληθή ησλ νλείξσλ είλαη έλα πνιχ βνεζεηηθφ 

θαη αμηφπηζην ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν ηεο ζεξαπείαο. ΄Οηαλ ν ζεξαπεπφκελνο αλαθαιχςεη ηε 

δχλακε ηνπ νλείξνπ ηνπ θαη ζηαδηαθά εκπηζηεπηεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ γιψζζα, ε εξκελεία ηνπ 

νλείξνπ παχεη λα είλαη έλαο δχζθνινο ρεηξηζκφο πνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ζεξαπεπηή. Μαδί 

ζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπφκελνο ζπγθαηαζθεπάδνπλ ηελ εξκελεία ηνπ νλείξνπ πνπ πξνζδίδεη θαη 

ην θαηλνχξγην λφεκα. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνληαη ζε θάζεηο ζεξαπεπηηθψλ αιιαγψλ, φηαλ 

ζπλδένληαη θαη κε παξάιιειε νλεηξηθή εμέιημε είλαη έληνλα θαη εληζρχνπλ ηελ δηείζδπζε ζηε 

ζεξαπεία. 

ηα  φλεηξα πνπ αλαθέξσ ζην β΄κέξνο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεξαπεπφκελεο πεξλάεη 

παξάιιεια κέζα απφ ηα ζηάδηα θαη ηα φλεηξα, φπνπ αιιάδεη ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν  

αληίζηνηρα κε ην νλεηξηθφ (ηάδην Β1/Β2).  ΄Δηζη, θαζψο αιιάδεη θαη ν βαζκφο ζπλεηδεηφηεηαο 

απέλαληη ζηα ζέκαηα ηεο, ην φλεηξν κεηαηξέπεηαη απφ ζνπξεαιηζηηθφ ζε ξεαιηζηηθφ. (Αξρηθφ 

φλεηξν, επφκελα). Σα φλεηξα έπνληαη ή αθνινπζνχλ ηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο. Ζ ζχλδεζε κε 

παιαηφηεξα φλεηξα θαη ε θαηλνχξγηα λνεκαηνδφηεζε δηεπθνιχλεη ηελ εμέιημε. (Ζ ζεξαπεπφκελε 

πξνο ην ηέινο ηνπ Β ζηαδίνπ επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ φλεηξν θαη δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα 

λνεκαηνδφηεζε).  
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Mέζα απφ ηελ επίπνλε δηαδηθαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο, θζάλεη κέζα απφ ην νλεηξηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ Β2 ζηαδίνπ, λα αγγίμεη βαζχηεξα θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηεο θαη λα αλαηξέςεη 

ηελ εηθφλα ηνπ αδχλακνπ θαη θνβηζκέλνπ παηδηνχ, ζε κηα γπλαίθα πνπ επηζπκεί λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζην δηθφ ηεο ζεαηξηθφ έξγν, ζηε δσή ηεο.  

ΗΣΟΡΗΚΟ 

Ζ νθία είλαη κηα λεαξή γπλαίθα 38 εηψλ παληξεκέλε κε δχν παηδηά. ην γξαθείν κνπ 

έθζαζε κεηά απφ ζχζηαζε άιιεο ζεξαπεπφκελεο πνπ είρε ζηακαηήζεη ηε ζεξαπεία ηεο πξηλ 

θάπνηνπο κήλεο. Σν ξαληεβνχ ην έθιεηζε ηειεθσληθά κε θάπνηα εκθαλή βηαζχλε θαη αγσλία. 

΄Ζηαλ θνθηή θαη ιαθσληθή θαη απηή ε πξψηε επηθνηλσλία πεξηνξίζηεθε ζηε κέξα θαη ζηελ ψξα. 

Ζ πξψηε ζπλάληεζε κε έθεξε κπξνζηά ζε κία λεαξή γπλαίθα θαινβαικέλε, 

θξνληηζκέλε κε επηκέιεηα, ρσξίο θαλέλα εμσηεξηθφ ζεκάδη ςπρηθήο θαηαπφλεζεο. ηε εξψηεζε 

κνπ «ηη ηελ θέξλεη θνληά κνπ;» ε απάληεζε ηεο ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε, ιέγνληαο 

κνπ φηη θαηξφ  ζθεθηφηαλ λα επηζθεθζεί έλα ςπρνιφγν αιιά δελ ην απνθάζηδε. Σψξα πηα 

λνηψζεη φηη δελ ηα θαηαθέξλεη κφλε ηεο γηαηί έρεη έληνλα ζπκπηψκαηα πνπ δελ ηελ αθήλνπλ λα 

εζπράζεη. ΄Οηαλ ηελ ξψηεζα «ηη ελλνεί;» άξρηζε πνιχ θνξηηζκέλα λα κνπ κηιάεη γηα ηηο θνβίεο 

ηεο πνπ θπξίσο αθνξνχζαλ ην κηθξφηεξν γηφ ηεο θαη ηελ πγεία ηνπ. Αγσληνχζε γηα θάπνην 

ιίπσκα πίζσ απ’ ην απηί ηνπ, γηα ην νπνίν ελψ νη γηαηξνί ηελ θαζεζπράδνπλ φηη δελ είλαη ηίπνηα 

ζνβαξφ θαη ζα απνξξνθεζεί κε ηελ ελειηθίσζε ηνπ, εθείλε δελ ηνπο εκπηζηεχεηαη θαη ηνπο 

ελαιιάζζεη.  

Δίλαη ζρεδφλ εκκνληθφ, αλαθέξεη, ππάξρνπλ θνξέο πνπ έρσ θαληαζησζεί θαη ηε θεδεία 

ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζε κηα δηαξθή εζσηεξηθή ηεο αγσλία πνπ δελ μέξεη γηαηί ππάξρεη. 

΄Οηαλ είλαη  δχζθνια λνηψζεη ηξεκνχια θαη πίεζε ζην ζηήζνο κέρξη πνπ δελ κπνξεί λα 

αλαπλεχζεη. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη αθηλεηνπνηεκέλε ζην θξεβάηη. ΄Αιιεο θνξέο ηελ 

πνλάλε ηα άθξα ηεο θαη θπξίσο ηα γφλαηα ηεο, ψζηε λα κελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη. 

’απηή ηε ζπλεδξία δελ ζέιεζα λα αλνίμσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν, κνπ έκνηαδε θαλεξφ φηη 

ε αλάγθε θαη ν εζσηεξηθφο ηεο  πφλνο ηελ είραλ θέξεη γηα ζεξαπεία. ΄Δηζη, ηεο εμήγεζα ηνλ 

ηξφπν πνπ δνπιεχσ θαη φηη ζα ρξεηαδφκνπλ ζην κέιινλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα εθείλε θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο πνπ ζα κε βνεζνχζαλ λα ηελ γλσξίζσ θαιχηεξα ψζηε  λα κπνξέζσ λα ηε 
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βνεζήζσ. Σελ ελεκέξσζα φηη κεηά ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο ζα ζπδεηνχζακε γηα ην ρξφλν 

ζεξαπείαο ηεο. πκθσλήζακε ζε έλα επφκελν ξαληεβνχ. 

ηηο επφκελεο ηξεηο ζπλεδξίεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμα  κε βνήζεζαλ λα θαηαιάβσ 

ηνπο βαζχηεξνπο θφβνπο θαη αγσλίεο ηεο. Φφβνη πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία 

θαη ηελ αθνινχζεζαλ ζηελ ελήιηθε δσή ηεο, κεηακθηεζκέλνη άιινηε ζε θνβίεο, άιινηε ζε 

θαηάζιηςε, ή άιινηε ζε κηα δηαξθή αγσλία. Ρσηψληαο ηελ αλ ζα ήζειε λα κνηξαζζεί καδί κνπ 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο, άξρηζε λα κνπ κηιάεη γηα ηελ παηξηθή ηεο 

νηθνγέλεηα, γηα ην δχζθνιν κεγάισκα ηεο θαη ηηο ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ γνληψλ ηεο. 

΄Δκνηαδε ην ζέκα ηεο ζεξαπείαο ηεο λα είρε ζθηαγξαθεζεί ζρεδφλ απφ ηηο πξψηεο εθείλεο 

ζπλεδξίεο, θαζψο ε νθία είρε πιήξσο κεηαθεξζεί ζην παξειζφλ. 

 Ζ νθία είλαη 38 εηψλ, γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε κηα ζπλνηθία ηνπ Πεηξαηά θαη είλαη 

ην  πξψην θνξίηζη απφ ηα δχν ηεο νηθνγέλεηαο ηεο. Δίλαη παληξεκέλε 17 ρξφληα κε ηνλ Κψζηα, 

θαη έρεη απνθηήζεη δχν γηνπο 15 ½ θαη 13 ½ ρξφλσλ. Καη νη δχν θνηηνχλ ζην Γπκλάζην. Ζ ίδηα 

δελ εξγάδεηαη, γηαηί φπσο αλέθεξε ν ζχδπγνο ηεο ηα θαηαθέξλεη θαιά θαη έηζη δελ ρξεηάζζεθε 

λα βνεζήζεη. Ζ αδειθή ηεο, ε Λία είλαη ελάκηζε ρξφλν κηθξφηεξε. ΄Δρεη ηειεηψζεη ην Λχθεην, 

δελ εξγάδεηαη θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Κψζηα, ν νπνίνο εξγάδεηαη σο νδεγφο κεηαθνξψλ, 

απφ ην γάκν ηνπο έρνπλ απνθηήζεη δχν θφξεο 12 ½ θαη 9 ½ ρξφλσλ. 

Οη γνλείο ηεο νθίαο παληξεχηεθαλ ζηελ Αζήλα απφ πξνμεληφ, φηαλ ε κεηέξα ηεο ήηαλ 

22 θαη ν παηέξαο ηεο 20 εηψλ. Ο παηέξαο ηεο εξγαδφηαλ σο παινζθαιηζηήο γηα πνιιά ρξφληα ζε 

δηθφ ηνπ καγαδί. Ζ κεηέξα ηεο αξρηθά δελ εξγαδφηαλ, αξγφηεξα δνχιεςε γηα θάπνηα ρξφληα καδί 

ηνπ. Σα παηδηθά ηεο ρξφληα ηα πεξηγξάθεη  δχζθνια. Οη γνλείο ηεο δελ επηθνηλσλνχζαλ ζρεδφλ 

θαζφινπ θαη ην ζπίηη ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο άδεην. Γηέκελαλ ζε ηδηφθηεην δηακέξηζκα κηαο 

ηξηψξνθεο νηθνγελεηαθήο πνιπθαηνηθίαο. ηνπο άιινπο δχν νξφθνπο έκελαλ νη αδειθέο ηεο 

κεηέξαο ηεο κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. ην κεγάισκά ηεο ζπκάηαη αλνηρηέο πφξηεο ζηνπο νξφθνπο 

θαη θαβγάδεο αλά νηθνγέλεηα.  

΄Οηαλ ηελ ξψηεζα πσο έλνησζε γηα φια απηά πνπ γίλνληαλ ζην ζπίηη, κνπ είπε φηη ηψξα 

πνπ κεγάισζα θαηαιαβαίλσ φηη δελ δνχζα κφλν ζην δηθφ κνπ ζπίηη. Ζ πνιπθαηνηθία νιφθιεξε 

ήηαλ ην ζπίηη κνπ κε θαπγάδεο, εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο, δηαδχγηα, αξξψζηηεο θαη ζαλάηνπο. Πάληα 

λφκηδα φηη ζην δηθφ κνπ ζπίηη ππήξρε εζπρία, δελ ήηαλ εζπρία... ήηαλ απνμέλσζε.  
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Σα ρξφληα πξηλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν δελ ηα ζπκάηαη ηδηαίηεξα. ΄Οπσο δειψλεη έρεη θελά 

κλήκεο. Οη αλακλήζεηο μεθηλνχλ θάπνπ ζην Γεκνηηθφ. Μλήκεο απφ νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο δελ 

έρεη. Θπκάηαη ηελ κεηέξα ηεο άιιεο θνξέο αλήζπρε λα κπαηλνβγαίλεη θαη άιιεο θνξέο λα είλαη 

μαπισκέλε ζηνλ θαλαπέ γηα ψξεο. Δπηθνηλσλία ηδηαίηεξε κεηαμχ ηνπο δελ ππήξρε. ην ζρνιείν 

δηάβαδε κφλε ηεο θαη θξφληηδε λα είλαη ζπλεπήο: « κεγαιψζακε θαη εγψ θαη ε αδειθή κνπ ζαλ 

ρνξηαξάθηα ζην βνπλφ», ιέεη, «αλ έβγαηλε ν ήιηνο καο θψηηδε, αλ έβξερε πνηηδφκαζηαλ, έηζη 

ηπραία!»               

Αλαθέξεηαη ζηνλ παηέξα ηεο πφζν απψλ ππήξμε ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. ΄Οηαλ 

αηζζαλφηαλ θαη απηή θαη ε αδειθή ηεο ηνλ παηέξα ηνπο ζην ζπίηη θάηη βαξχ απισλφηαλ ζηελ 

αηκφζθαηξα: «΄Οια ήηαλ βαξηά, ζησπειά θαη άδεηα», ιέεη. Δμνκνινγείηαη φηη κε ηελ κάλα ηεο 

πέξαζε δχζθνια εμαηηίαο ησλ εμσζπδπγηθψλ ηεο ζρέζεσλ (βι. Παξάξηεκα Η.) 

ηελ αθήγεζε ηεο ππάξρεη κεγάιε έληαζε, θάπνηεο ζηηγκέο δαθξχδεη. Μνπ κηιάεη γηα 

ηελ αγσλία πνπ έλνησζε γηα ηελ κεηέξα ηεο αλ ρψξηδε ηνλ παηέξα ηεο, ηη ζα απνγηλφηαλ κε 

απηφλ ηνλ άλδξα. Δίρε επζχλε λα κελ καζεπηεί! Δθείλε ηελ επνρή γχξσ ζηα 12 απνθάζηζε λα 

ζηακαηήζεη λα παίδεη ζηε γεηηνληά. Σελ ξψηεζα γηαηί απηφ; Μάισλε κε ηα άιια παηδηά, δελ είρε 

θίινπο; Tη ζπλέβε; « Γελ μέξσ», κνπ απάληεζε.«΄Δλνησζα θαιχηεξα κέζα ζην ζπίηη. Δίρα έηζη  

ην λνπ κνπ ζηελ αδειθή κνπ. Απηή φιν έμσ ήηαλ έπαηδε κε ηα παηδηά, ήηαλ πάληα πην 

ραξνχκελε θαη θνηλσληθή απφ εκέλα».  

 Σελ ξσηάσ γηα ηα εθεβηθά ηεο ρξφληα, ηα ρξφληα ζην Γπκλάζην. Γχζθνια καδεχσ ηηο 

πιεξνθνξίεο. «Γελ έθαλα πνιιά» κνπ ιέεη,« ζπκάκαη κφλν φηη έθιαηγα  θαη δεηνχζα φιν θαη 

θάηη. Ενξηδφκνπλα κε ηα καζήκαηα, δελ θαηαιάβαηλα, δελ ζπκάκαη.  Θπκάκαη φκσο φηη ν 

παηέξαο κνπ ζηελαρσξηφηαλε θαη είπε ζηε κεηέξα κνπ λα κνπ θέξνπλ θάπνην λα κε δηαβάδεη. 

Κάηη ζαλ θξνληηζηήξην ζην ζπίηη. ΄Ζηαλ ην κφλν πνπ θάλαλε καδί. Δίρακε αιιάμεη θαη πεξηνρή 

θαη φια ήηαλ θαηλνχξγηα.» Γηαηί απηφ ηελ ξσηάσ; «΄Οηαλ ν παηέξαο κνπ έκαζε  γηα ηε ζρέζε 

ηεο κάλαο κνπ  έγηλε κεγάινο θαπγάο. ΄Ζηαλ λα ρσξίζνπλ  αιιά κεηά απνθαζίζαλε λα 

κεηαθνκίζνπκε. Ννηθηάζακε ην ζπίηη καο θαη αιιάμακε πφιε. Κνληά βέβαηα ζηε γηαγηά θαη ζηε 

ζεία πάιη. Πξέπεη λα ληξεπφκνπλα γηα ηα θακψκαηα ηεο κάλαο κνπ πνιχ ηφηε. Γελ μέξσ ήηαλ 

πνιχ κπεξδεκέλα φια ηφηε». 
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Σελ ξσηάσ γηα ηηο παξέεο ηεο εθείλε ηελ επνρή ηηο εμφδνπο ηεο. «Γελ έβγαηλα πνιχ, κνπ 

ιέεη, πξνηηκνχζα λα είκαη ζην ζπίηη, δελ μέξσ γηαηί. Ζ αδειθή κνπ παξφηη κηθξφηεξε, φιν έμσ 

ήηαλ θαηλφηαλ ραξνχκελε. Αθφκα θαη νη παξέεο κνπ ηψξα πνπ ην ζπδεηάκε ήηαλ ζιηβεξέο. 

Γπζθνιεκέλα παηδηά θαη δελ έθαλα παξέα κε πνιινχο. Μεηά ην ζρνιείν ραζήθακε. Παξέα 

έθαλα πνιχ κε ηελ μαδέιθε κνπ θαη ηελ ζεία κνπ ηελ αδειθή ηνπ παηέξα κνπ. Ο παηέξαο κνπ 

λνκίδσ φηη ήζειε λα κε πξνζηαηεχζεη απφ ηελ κάλα κνπ θαη κε αθνχκπεζε ζηε ζεία κνπ. ΄Δκελα 

εθεί ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηελ είρα ζρεδφλ κάλα κνπ. Ζ ζεία κνπ ήηαλ πνιχ παξαδνζηαθή 

γπλαίθα. Δληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηε κεηέξα κνπ, άλζξσπνο ηνπ  πξέπεη, νπζηαζηηθά εθείλε κε 

κεγάισζε. Γνπιεηέο, λνπζεζίεο, ήηαλ γπλαίθα γηα ην ζπίηη. Αθφκα θαη κεηά ην γάκν κνπ κε 

ζπκβνχιεπε πσο λα θξαηήζσ ηα γθέκηα ζην ζπίηη κνπ θαη πσο λα ζέβνκαη ηνλ άληξα κνπ. 

Αηζζαλφκνπλα δήιηα θακηά θνξά γηα ην ζπίηη πνπ θξαηνχζε, παξφηη δελ ρψξηζε κε ηνλ ζείν κνπ 

ήηαλ θνληά κε ηελ θφξε ηεο, ηεο έδηλε πνιιά θαη ηελ ζπκβνχιεπε.»  

Όηαλ ηελ ξψηεζα γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο κεηά ην ζρνιείν κνπ είπε φηη έθαλε θξνληηζηήξην 

θαη έδσζε εμεηάζεηο, παξφηη θαλείο ζην ζπίηη δελ ελδηαθεξφηαλ γη’απηφ πνπ ηελ απαζρνινχζε. « 

Οη γνλείο κνπ ήηαλ ζηα δηθά ηνπο, ηα πξάγκαηα είραλ θάπσο εζπράζεη κεηαμχ ηνπο θαη εγψ δελ 

ήζεια λα ελνριψ. Μφλε κνπ βξήθα ην θξνληηζηήξην, κφλε κνπ δηάβαδα, κφλε ζθεθηφκνπλα ην 

αχξην. ΄Οηαλ βγήθαλ ηα απνηειέζκαηα πέξαζα ζηα ΣΔΗ ζηε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζηηο έξξεο. 

Πνηέ δελ πήγα! Οχηε λα γξαθηψ. Γελ είρα θαλέλα λα ην κνηξαζζψ. Γελ ελδηέθεξε ηελ 

νηθνγέλεηα ε επηηπρία κνπ. ΄Αιισζηε ηφηε θαη εγψ λνκίδσ δελ ήζεια λα θχγσ. ΄Ζηαλ ε κφλε 

ήζπρε πεξίνδνο ζην ζπίηη θαη νη γνλείο κνπ είραλ απνθαζίζεη λα πνπιήζνπλε ην παηξηθφ ηεο 

κεηέξαο κνπ θαη λα αγνξάζνπλε έλα θαηλνχξγην. Μνπ άξεζε ε ηδέα φηη θάηη θαηλνχξγην 

γελληφηαλε. Φνβφκνπλα λα ηνπο αθήζσ θαη κφλνπο, κελ θάηη ζηξαβψζεη. Σψξα πνπ κεγάισζα 

ιππάκαη πνπ δελ ζπνχδαζα.» πγθηλείηαη! «΄Δηζη θαη αιιηψο κεηά απφ ρξφληα ρψξηζαλ!» 

 Αλαθέξεη φηη απφ ηα δεθανθηψ έσο ηα είθνζη ηεο ρξφληα εξγάζζεθε ζ’έλα  θίιν ηνπ 

παηέξα ηεο ρξπζνρφν. ηα 20 ηεο ρξφληα ζπλαληάεη κέζα απφ θηιηθή παξέα ηνλ άληξα ηεο ηνλ 

Κψζηα. ηακάηεζε λα δνπιεχεη θαη ζε ζχληνκν δηάζηεκα παληξεχηεθαλ.  

Πεξηγξάθεη ηνλ άληξα ηεο ζνβαξφ θαη κεηξεκέλν.΄Αλζξσπν δπκσκέλν ζηε δνπιεηά απφ 

ηα 12 ρξφληα ηνπ. ΄Δρεη  ηειεηψζεη ηε Γεπηέξα Γπκλαζίνπ, είλαη απηνδεκηνχξγεηνο θαη 

εκπνξεχεηαη ζε δηθή ηνπ εηαηξεία Λακαξίλεο. Ζ  εηαηξεία είλαη εηαηξηθή κε ηνπο γακπξνχο ηνπ. 

Μαδί ηνπ λνηψζεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά. 
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 Ενχλε άλεηα ηε δσή ηνπο θαη θπξίσο ζεσξεί φηη είλαη έλαο θαιφο άλζξσπνο πνπ ηεο 

ζπκπαξαζηέθεηαη πάληα ζηηο δπζθνιίεο ηεο. Μαδί ηνπ έρεη απνθηήζεη δχν γηνπο 15 ½ θαη 13 ½ 

ρξφλσλ, καζεηέο Γπκλαζίνπ.  

Με ηα παηδηά ηεο δελ έρεη θαιή επηθνηλσλία, φπσο ιέεη, παξφηη ζπλερψο ηα έρεη έλλνηα, 

ηδηαίηεξα ην κηθξφ ηεο γηφ.  Σα πξάγκαηα είλαη θαιά ζην ζπίηη, αιιά ζησπειά! Ννηψζεη φηη 

κάιινλ δελ είλαη θαιή κεηέξα θαη ζχδπγνο θαη θάπνηα κέξα ν Κψζηαο κπνξεί λα βαξεζεί λα 

παίδεη ην καμηιάξη ηνπ πφλνπ θαη λα θχγεη. Με ηα ππφινηπα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, 

πεζεξηθά, θνπληάδεο, μαδέιθηα  έρεη θαιή ηππηθή ζρέζε. Με ηελ αδειθή ηεο δελ έρεη ζηελέο 

ζρέζεηο αιιά γεληθά είλαη θαιά καδί ηεο, ζεσξεί φηη απηή έρεη πεξηζζφηεξν ζηελέο ζρέζεηο κε 

ηνπο γνλείο θαη είλαη πην θνληά ζηε κεηέξα ηεο. Οη θίινη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη πεξηζζφηεξν 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άληξα ηεο. 

ΓΗΑΓΝΧΖ- ΑΗΣΖΜΑ 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο νθίαο δελ έγηλε κέζα απφ επίζεκε δηάγλσζε. Ζ θχζε ησλ 

ζπκπησκάησλ φκσο πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά  ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ,  κνπ έδσζαλ ηελ εηθφλα 

γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, ε νπνία δίλεηαη βάζεη ησλ εμήο θξηηεξίσλ ηνπ DSM IV TM. 

A. Τπεξβνιηθφ άγρνο θαη αλεζπρία (θνβηζκέλε πξνζδνθία) πνπ εκθαλίδνληαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο κηαο πεξηφδνπ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ, γηα κία ζεηξά γεγνλφησλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ε εξγαζία θαη ε ζρνιηθή επίδνζε). 

   χκθσλα κε ην DSM ηδηαίηεξα νη ελήιηθνη κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή 

αλεζπρνχλ ππεξβνιηθά γηα ζέκαηα φπσο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα νηθνλνκηθά ηνπο, ε πγεία ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, πηζαλέο αηπρίεο/θαηαζηξνθέο ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα 

κηθξά ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σν επίθεληξν ηεο αλεζπρίαο κπνξεί λα κεηαθέξεηαη απφ ην 

έλα ζέκα ζην άιιν. 

Ζ νθία αλαθέξεη ηε δηαξθή αλεζπρία ηεο γηα ηελ πγεία ηνπ γηνχ ηεο θαη ηε 

θαληαζίσζε ηεο γηα πηζαλφ επηθείκελν ζάλαηφ ηνπ. Δπίζεο ε ίδηα αλαθέξεηαη ζε δηθά ηεο 

ζπκπηψκαηα φπσο ηξεκνχια, πίεζε ζην ζηήζνο. 
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B. Σν άηνκν αηζζάλεηαη φηη είλαη δχζθνιν λα ειέγμεη ηελ αλεζπρία. 

 Ζ νθία αλαθέξεηαη ζε κηα δηαξθή εζσηεξηθή ηεο αγσλία πνπ δελ μέξεη γηαηί ππάξρεη. 

Γ. Σν άγρνο θαη ε αλεζπρία ζπλδένληαη κε ηξία (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα έμη 

ζπκπηψκαηα (κε ηνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ απηά λα είλαη παξφληα ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ. 

(1) λεπξηθφηεηα ή αίζζεκα αγσλίαο ή ηελησκέλα λεχξα 

(2) εχθνιε θφπσζε 

(3) Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο ή αίζζεκα φηη ην κπαιφ αδεηάδεη 

(4) Δπεξεζηζηφηεηα 

(5) κπτθή έληαζε 

(6) δηαηαξαρή χπλνπ (δπζθνιία επέιεπζεο ή δηαηήξεζεο ηνπ χπλνπ, ή αλήζπρνο, κε 

ηθαλνπνηεηηθφο χπλνο). 

 Μεξηθέο θνξέο φηαλ είλαη δχζθνια (αγσλία), είλαη αθηλεηνπνηεκέλε ζην θξεβάηη 

(θφπσζε), ηελ πνλάλε ηα άθξα ηεο θαη θπξίσο ηα γφλαηα ηεο, ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

πεξπαηήζεη  (κπτθή έληαζε, θφπσζε).  

ηε πνξεία ηεο ζεξαπείαο γηα λα θαηαλνήζσ κε ζπζηεκηθφ ηξφπν ηελ εηθφλα πνπ ε 

ζεξαπεπφκελε  είρε γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

αμηνπνίεζα αζθήζεηο απφ ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνξνχζαλ πεξηγξαθή εαπηνχ, 

νηθνγέλεηαο θαη αλαθνξά ζην βηβιίν «έλα  παηδί κεηξάεη η’ άζηξα», πνπ πξφζθαηα είρε 

δηαβαζζεί. (βι.παξάξηεκα ΗΗ). Αλαιχνληαο ηηο αζθήζεηο, αλαγλψξηζα φηη ε νθία είρε δχν 

ηνπιάρηζηνλ νξηαθά ζηνηρεία,  πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εκπεηξίεο εγθαηάιεηςεο θαη ην ρανηηθφ 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, ηνλ ππφγεην θαη κε εθθξαζκέλν ζπκφ θαη ηε δηαζρηζηηθή εηθφλα γηα ηνλ 

εαπηφ θαη ηνπο άιινπο (Μάλνο,1997). 

Καη ζηηο ηξεηο αζθήζεηο ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν είρε ζηνηρεία δηρνηφκεζεο θαη 

πιήζνο αληηθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ  ηφζν  ηα θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηεο, φζν θαη  ηελ 

εζσηεξηθεπκέλε εηθφλα πνπ δηαηεξνχζε γηα ηνπο γνλείο κε  εληνπηζκφ  έληνλνπ ππφγεηνπ ζπκνχ.  

Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ην θχιν ηνπ ζπγγξαθέα (ζβήλεη θαη γξάθεη) θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο, έζησ θαη επηθαλεηαθά, σο δπλαηφ θαη αμηνπξεπέο άηνκν πνπ φκσο 
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άιινη κνηάδεη λα ιππνχληαη, ελψ εθθξάδεη θαιπκκέλν ζπκφ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. (βι. 

Αλάιπζε Αζθήζεσλ, παξάξηεκα ΗΗΗ). 

    Αξρηθά ην αίηεκα ηεο νθίαο ήηαλ ε άκεζε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Καζψο 

ε πξνζδνθία ηεο γηα ηε ζεξαπεία έκνηαδε λα πεξηνξίδεηαη ζην λα αθνπκπάεη ην πξφβιεκα ηεο 

θαη εγψ ζπκβνπιεπηηθά λα ηελ θαζνδεγψ, πξνζπάζεζα απφ ηηο αξρηθέο ζπλεδξίεο λα ηελ 

ελεκεξψζσ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζα λα ηελ βνεζήζσ θαη ην ξφιν πνπ ζα 

έπαηδα ζε απηή ηε δηαδξνκή πνπ είρε απνθαζίζεη λα δηαλχζεη. 

ηαδηαθά, θαζψο απνθηνχζε έλα πην ζπζηεκηθφ ηξφπν ζθέςεο ηξνπνπνίεζε ην αίηεκα 

ηεο ζην λα κάζεη λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα ζηέθεηαη ζηα πφδηα ηεο. To αξρηθφ 

ζπκβφιαην ηεο ζεξαπείαο ηεο νξίζζεθε ζε εβδνκαδηαία αηνκηθά ξαληεβνχ δηάξθεηαο πέληε 

κελψλ. πκθσλήζακε λα ην επαλαδηαπξαγκαηεπζνχκε ζην ηέινο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο. Ζ νθία έκεηλε ζπλνιηθά πέληε ρξφληα ζηε 

ζεξαπεία, δελ επαλαδηαπξαγκαηεπζήθακε κεηά ηνπο πέληε κήλεο θαη αλαθέξζεθε 

ραξηηνινγψληαο γηα ηνλ ζπκβνιηθφ ρξφλν ησλ πέληε κελψλ ηνπ αξρηθνχ ζπκβνιαίνπ ηεο πξνο 

ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ηεο. 

ΤΠΟΘΔΔΗ 

Ζ νθία ζην αξρηθφ ηεο αίηεκα δεηνχζε άκεζε αλαθνχθηζε ζηα ζπκπηψκαηά ηεο, 

ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδεη λα ζπλδένληαλ  κε πνιιά αλέθθξαζηα ζπλαηζζήκαηα θαη θπξίσο 

ζπκνχο  ηεο παηδηθήο ηεο ειηθίαο. Σν αξρηθφ ηεο αίηεκα ιίγν αξγφηεξα ηξνπνπνηείηαη ζε αλάγθε 

λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα παηήζεη ζηα πφδηα ηεο, ίζσο κηιψληαο αζπλείδεηα γηα ηελ 

επηζπκία ηεο λα απηνλνκεζεί    θαη λα ελειηθησζεί.  Πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηε ιήςε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηεο έθαλα ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Ζ νθία κνηάδεη λα είλαη ην γνλενπνηεκέλν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο ηεο. Μεγάισζε κέζα 

ζε κηα αλαζθαιή νηθνγέλεηα φπνπ νη γνλείο ηεο πνιχ απνξξνθεκέλνη ζηα δηθά ηνπο θαη 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δπζθνιίεο δελ θαηάθεξαλ λα πξνζθέξνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο γηα ηα παηδηά ηνπο. H  δηαξθήο  αγσλία  γηα ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο» ηεο 

δσήο ηεο, θαη ν ξφινο  ηνπ «ελδηάκεζνπ» θαίλεηαη λα δπζθφιεςαλ ηελ πξνζσπηθή ηεο 

αλάπηπμε θαη απηνλνκία.  Ζ παηδηθή ηεο εγθαηάιεηςε θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο ζε 



28 
 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ηεο κεηέξαο, θαίλεηαη λα δπζθφιεςαλ πνιχ ηα αλαπηπμηαθά ηεο 

ρξφληα, ηφζν ηα παηδηθά φζν θαη ηα εθεβηθά, ψζηε λα δπζθνιεχεηαη ζηελ ελήιηθε δσή 

ηεο λα ζπλζέζεη ηφζν ηελ δηθή ηεο εηθφλα, φζν θαη ηελ εηθφλα ησλ γνληψλ ηεο. 

ηελ ελήιηθε δσή ηεο κάρεηαη κε αληηθαηηθά θνκκάηηα ηεο «δπλαηφο, αδχλακνο», 

θαζψο θαη κε αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα εμάξηεζεο, αλεμαξηεζίαο, απηνπεξηνξηζκνχ 

θαη εμέιημεο. Μνηάδεη ζαλ νη πνλνθέθαινη, νη δαιάδεο θαη νη πφλνη ζηα πφδηα λα 

ζπκβνιίδνπλ ηελ δπζθνιία ηεο λα παξαρσξήζεη ην δηθαίσκα ζηνλ εαπηφ ηεο λα έρεη 

πξνζσπηθά ζέισ θαη επηζπκίεο. 

 Ζ παληειήο έιιεηςε νξίσλ ζηε δσή ησλ γνληψλ ηεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή παξαβίαζε 

απφ ηηο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο ηεο κεηέξαο ηεο, ηελ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε λα έρεη 

απφιπην έιεγρν ζηε δσή ηεο . Πξνζπαζεί λα βξεη εζσηεξηθή γαιήλε θαη ηζνξξνπία 

επηβάιινληαο ζθιεξά φξηα θαη πξέπεη ζηνλ εαπηφ ηεο, ζε αληίπνδα ηεο ρανηηθήο δσήο 

πνπ έδεζαλ νη γνλείο ηεο. ΄Δρνληαο απηή ηελ αξλεηηθή εκπεηξία απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο 

πεξηβάιινλ θαίλεηαη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή εαπηνχ, λα αλέπηπμε κηα ζηελή 

ζρέζε κε ηελ ζεία ηεο, αδειθή ηνπ παηέξα ηεο, γηα λα θαιχςεη ηα θελά ελφο αλαζθαινχο 

ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ. 

 

 Ζ επφκελε αλαδήηεζε δηνξζσηηθήο εκπεηξίαο είλαη ε επηινγή ηνπ ζπληξφθνπ ηεο. 

Δπηιέγεη λα παληξεπηεί  ηνλ Κψζηα, έλα άληξα πνπ ηεο εκπλέεη εκπηζηνζχλε, ηελ 

θξνληίδεη θαη θπξίσο ηελ αλαθνπθίδεη απφ ηα βάζαλα ηεο κε ην λα ηελ αθνχεη! 

Μεηαθέξεη δειαδή ζην γάκν ηεο φρη κφλν ηελ αλάγθε ηεο γηα πξνζνρή θαη αγάπε αιιά 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε πνπ είρε επηιέμεη σο παηδί. Σν παηδί πνπ δπζθνιεχεηαη έρεη 

πξνβιήκαηα, λνηψζεη αλεκπφξηα. ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηεο δελ εθδειψλεη ζπκφ 

γηα ην ζχληξνθφ ηεο θαη κνηάδεη λα έρεη γηα απηφλ κηα ζηαζεξή εηθφλα.  

 

 ην κηθξφηεξν γην ηεο ε νθία κνηάδεη λα πξνβάιιεη ηηο άκεζεο δηθέο ηεο αγσλίεο, νη 

νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε θνβίεο γηα ηελ πγεία ηνπ, ν νπνίνο  ζπγθεληξψλεη θαη ηελ 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηα δχν ηεο παηδηά. «Καηά ηε δηεξγαζία ηεο νηθνγελεηαθήο 

πξνβνιήο, ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη ην άγρνο ηνπ αδηαθνξνπνίεηνπ γνλέα, ή ησλ 

αδηαθνξνπνίεησλ γνλέσλ, κεηαβηβάδεηαη ζην παηδί ή ζηα παηδηά. Οη γνλείο εζηηάδνπλ ζε 

ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο ηνπο, 
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φπσο είλαη ε ζσκαηηθή πγεία θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ» ( Εαθείξεο & Εαθείξε 

1999,  ει.99). 

ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Ζ απφθηεζε κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ήηαλ ην θχξην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεπφηαλ ε νθία ζηε ζεξαπεία ηεο. Απηφ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηεο δηαθνξνπνίεζε, έλαο ζηφρνο καθξνπξφζεζκνο, πνπ ζα απαηηνχζε ρξφλν, 

δέζκεπζε θαη ηζρπξφ πξνζσπηθφ θίλεηξν. Δπίζεο, έλαο άιινο θχξηνο ζηφρνο  κε θαηεχζπλζε λα 

απμεζεί ε απηνεθηίκεζε ηεο, ήηαλ ε νθία λα δνπιέςεη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη θπξίσο λα 

κπνξέζεη λα ζπλζέζεη ηα αληηθαηηθά ηεο θνκκάηηα. Απηφ ζα ηεο πξφζθεξε κηα ξεαιηζηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη κεγαιχηεξε αίζζεζε αζθάιεηαο γηα λα εμειηρζεί.  

 ΄Δλαο αξρηθφο ζηφρνο ζηε ζεξαπεία ηεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ έλα θιίκα αζθάιεηαο θαη 

απνδνρήο, ψζηε ζηαδηαθά λα κ’εκπηζηεπζεί θαη λα αθνπκπήζεη ηα ζέκαηα ηεο. Μέζα απφ 

ζηαζεξή  βνήζεηα κε δηαθξηηά φξηα, αγάπε θαη λνηάμηκν ζηφρνο κνπ ήηαλ ε ζεξαπεία 

καθξνπξφζεζκα λα απνηειέζεη κηα δηνξζσηηθή εκπεηξία, αληίπνδα ηνπ κεγαιψκαηνο ηεο φπνπ 

ηίπνηα δελ ήηαλ αζθαιέο, ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν. 

           Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε 

αιιά θαη ην ζηάδην πνπ  βξηζθφηαλ. ηελ εξγαζία απηή ζα επηθεληξσζψ ζηε παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ β΄ζηαδίνπ θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ. 

 πλνπηηθά ζην α΄ζηάδην νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ νη   αθφινπζνη:         

 ην πξψην ζηάδην  ζεξαπείαο ε νθία ήηαλ λα θχγεη απφ ην γξακκηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη 

λα ζπλδέζεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο, κε παιηφηεξεο αγσλίεο ηεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

ηφρνο κνπ ήηαλ  λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ζηαδηαθά  ηη αηζζάλεηαη θαη λα ην εθθξάδεη 

θπξίσο  ρσξίο εξκελείεο θαη αλαιχζεηο, ψζηε λα αξρίζεη λα ζπλδέεηαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο.  

 Να αλαγλσξίζεη ην ξφιν πνπ είρε αλαιάβεη σο παηδί θαη  λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο 

αλάγθεο ηεο. 

 Να βάιεη φξηα ζηηο νηθνγελεηαθέο, πξνζσπηθέο ηεο ζρέζεηο θαη λα αξρίζεη λα δνθηκάδεη 

θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο κέζα θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα. 
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  Να κάζεη λα αλαγλσξίδεη ηηο θπξίαξρεο επηθξηηηθέο θσλέο θαη ζηε ζέζε ηνπο λα βάδεη 

πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο θσλέο πνπ ζα ηελ έβγαδαλ απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο αδηέμνδν.  

 Να πάξεη ζηαδηαθά ζέζε επζχλεο θαη λα απνθηήζεη ειπίδα φηη απηά πνπ βηψλεη κπνξεί λα 

αιιάμνπλ κε πξνζσπηθή ηεο ζπκκεηνρή.        

    Β΄ΣΑΓΗΟ   

Ζ νθία κπήθε ζην δεχηεξν ζηάδην έρνληαο δνπιέςεη ζέκαηα ξφινπ θαη 

ζπκπεξηθνξάο πξνζπαζψληαο άιινηε κε επηηπρία θαη άιινηε φρη λα νξηνζεηείηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. Δίρε κάζεη λα θξχβεη ηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα απφ ηνπο άιινπο, δελ 

είρε θαιή επαθή καδί ηνπο θαη ήηαλ θνξησκέλε κε επζχλεο, έλλνηεο, ελνρή θαη ληξνπή 

γηα ηνπο γνλείο πνπ είρε.  Χο ην ηξηγσλνπνηεκέλν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο  ξχζκηδε ηελ 

εζσηεξηθή θπθινθνξία, αλαιάκβαλε ην βαξχ θνξηίν λα επηιχεη δηαθνξέο, λα αθνχεη 

παξάπνλα αιιά ηαπηφρξνλα λα καιψλεη, λα ζπκψλεη θαη λα λνπζεηεί ηνπο γνλείο απφ ηε 

ζέζε  ηνπ γνληνχ θαη φρη ηνπ παηδηνχ. 

 Βίσλε ππεξβνιηθφ άγρνο, ρξένο θαη ηαπηφρξνλα ζπκφ, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ην ξφιν πνπ απφ παηδί ηεο δφζεθε. Καζψο μεθίλεζε λα δνπιεχεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο κε ηνπο γνλείο θαη ηελ αδειθή ηεο, έρεη αλνίμεη ην θεθάιαην ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο ηεο θαη ηα κπζηηθά ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ εμσζπδπγηθή ζρέζε ηεο 

κεηέξαο ηεο κε ηνλ ζείν ηεο. Γεηιά-δεηιά έρεη θέξεη ζέκαηα απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ 

Κψζηα θαη ηα παηδηά θαζψο αιιάδεη θαη ε καηηά γηα ηνλ εαπηφ ηεο. 

΄Δρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη έλα πξψην έιεγρν ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηελ 

πηέδνπλ θαη θπξίσο έρεη θαηαλνήζεη ζηε ζεξαπεία ηεο φηη έρεη θεληξηθφ ξφιν ζην λα 

αιιάμεη πξάγκαηα. ΄Δρεη ζηξαθεί ζηνλ εαπηφ ηεο θαη εθθξάδεη άκεζν ιφγν ρσξίο λα 

αιιάδεη ζέκαηα. 

 ην δεχηεξν ζηάδην θχξηνο ζηφρνο καο ήηαλ λα δνπιέςνπκε κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο  

            θαζψο είρε επηθεληξσζεί ζηνλ εαπηφ ηεο. 

 ηε πξψηε θάζε ηνπ Β΄ηαδίνπ, ζηφρνο καο ήηαλ λα  πξνεηνηκαζηεί γηα ηα δχζθνια 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έξρνληαλ θαη λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

κεηψλνληαο  έηζη ηελ ακθηζπκία ηεο πξνο ηε ζεξαπεία.   
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 ηε δεχηεξε θάζε ηνπ Β΄ηαδίνπ,  ζηφρνο  ήηαλ λα  βνεζεζεί λα αληέμεη ηνλ παληθφ πνπ 

βίσλε θαη ηελ απειπηζία ηεο φηη κπνξεί λα κελ ηα θαηαθέξεη. Καζψο ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

είραλ επηζηξέςεη δξηκχηεξα, δνπιεχνληαο ζέκαηα κε ηνπο γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηα, 

ζηφρνο καο ήηαλ λα κπνξέζεη λα αλαγλσξίζεη ηα αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο 

γνλείο θαη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζηαδηαθά λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο κε αζθάιεηα θαη 

ζπλνρή.  

 Να  βνεζεζεί λα απηνπξνζδηνξηζζεί, αλαπηχζζνληαο κηα αίζζεζε επζχλεο θαη ειέγρνπ 

ζηε δσή ηεο. 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ 

Γηα λα επηηχρσ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ρξεζηκνπνίεζα κηα πνηθηιία ηερληθψλ ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζπζηεκηθήο ζεξαπείαο. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, φκσο,  επέιεμα λα 

παξνπζηάζσ ηελ ηερληθή ηνπ νλείξνπ ζαλ έλα ηξφπν δνπιεηάο πνπ επηηξέπεη ζηνλ ζεξαπεπηή λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη κέζα απφ ην νλεηξηθφ ηνπ πεξηερφκελν. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ζε ζηάδηα βαζίζηεθε ζηηο εξγαζίεο ηεο Καηάθε. Ζ 

ζέαζε ησλ νλείξσλ σο ηζηνξηψλ πνπ εμειίζζνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη βαζίζηεθε ζηηο 

εξγαζίεο ηεο Αλδξνπηζνπνχινπ, ελψ ε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ αιιά θαη νη 

ηξφπνη ππνβφεζεζήο ηνπ (π.ρ. κέζα απφ θαηάιιειεο εξσηήζεηο), βαζίζηεθε ζηελ εξγαζία ηνπ 

Sluzki. ΄Οπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ηνπ νλείξνπ επέιεμα έλα αξρηθφ φλεηξν θαη κηα ζεηξά 

νλείξσλ απφ ην Β΄ζηάδην ζεξαπείαο, κε ζηφρν θπξίσο λα δείμσ πσο ε εμέιημε θαη ε πξφνδνο ηεο 

ζεξαπεπφκελεο απνηππψλεηαη ζηηο εμειηζζφκελεο νλεηξηθέο ηζηνξίεο. 

ην ηειεπηαίν φλεηξν ε ζεξαπεπφκελε βξίζθεηαη θνληά ζην ηέινο ηνπ Β2 ζηαδίνπ θαη ην 

νλεηξηθφ πεξηερφκελν είλαη ζπληνληζκέλν κε ην ζέκα ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαο. ΄απηφ ην 

φλεηξν  ε ζεξαπεπφκελε  είρε θζάζεη πιένλ ζην ζεκείν λα ακθηζβεηήζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

θαη λα αξρίζεη ε αλέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο πνξείαο κέζα απφ κηα πεξηζζφηεξν απηφλνκε θαη 

απειεπζεξσηηθή καηηά (βι.βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε). 
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Σα φλεηξα ηεο νθίαο         

            Αξρηθφ φλεηξν: Mφιηο έρεη μεθηλήζεη ζεξαπεία 

 Γύν γπλαηθείεο θηγνύξεο αλεθνξίδνπλ θαη απνκαθξύλνληαη από ηελ είζνδν ελόο 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. Τνλ θνηηάδνπλ θαη αλαξσηηνύληαη ηη κπνξεί λα ππάξρεη ζακκέλν.  

Τεο θάλεη εληύπσζε ε παικηθόηεηα ησλ θηλήζεσλ ηνπο, ην ξπζκηθό. Μνηάδεη ζαλ λα είλαη 

ζρεδόλ ζηακαίεο πνπ ελώ πεξπαηνύλ βξίζθνληαη ζε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο. Μαδί θπξηώλνπλ, 

καδί ζεθώλνληαη. Πεγαίλνληαο θνληύηεξα είδε όηη ε κεγαιύηεξε θαη πην ηζρπξή είρε δέζεη κε 

ζρνηλί ηελ άιιε κηα κηθξόηεξε αζζεληθή θηγνύξα πνπ δελ ηα θαηάθεξλε θαιά. Τελ θξαηάεη 

ζθηρηά θνληά ηεο, θνβάηαη κε ηεο θύγεη. Σηα ρέξηα ηνπο είλαη πεξαζκέλν έλα θνπβάξη θαη ε 

κηα βνεζάεη ηελ άιιε λα ην μεηπιίμνπλ. 

 ’απηφ ην αξρηθφ ζηάδην ν θφβνο ηεο γηα ηε ζεξαπεία είλαη θαιπκκέλνο θαζψο  

πεξηεξγάδεηαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ηε ζεξαπεία, κηα πεγαίλεη θνληά θαη κηα αλεθνξίδεη θαη 

απνκαθξχλεηαη. Αλαξσηηέηαη ηη ππάξρεη ζακκέλν πνπ ίζσο θνβάηαη λα ην βγάιεη ζηελ 

επηθάλεηα. Τπάξρεη ακθηζπκία ζην μεθίλεκα. Δπίζεο ε νλεηξηθή εηθφλα, αξθεηά ζνπξεαιηζηηθή, 

κε πιεξνθνξεί ην βαζηθφ ηεο ζέκα δπλαηή θαη αδχλακε ηαπηνρξφλσο. Γχν θνκκάηηα πνπ ζα 

ρξεηαζζνχλ ζχλζεζε ζηε ζεξαπεία ηεο. Παξφηη ζπλππάξρνπλ, γηα ηελ αθξίβεηα είλαη δεκέλα κε 

ζρνηλί, κνηάδνπλ θαηαθεξκαηηζκέλα.  

Απηφ ην φλεηξν γίλεηαη αθνξκή γηα λα ζπδεηήζνπκε ηνπο θφβνπο ηεο θαη ηηο αξρηθέο 

αγσλίεο ηεο. Μνπ δειψλεη θαη ηελ ακθηζπκία ηεο νηθνγέλεηαο. Αθηεξψλνπκε ρξφλν κηιψληαο γηα 

ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην θνπβάξη πνπ είλαη λα μεηπιίμεη. Σν θνκκάηη ηνπ νλείξνπ πνπ 

θαλεξψλεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαηαθεξκαηηζκφ- ζχγθξνπζε, κε ηε δπλαηή θαη αδχλακε πιεπξά  

ηεο, ζα ην αμηνπνηήζσ αξγφηεξα θαη θαζφιε  ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο φπνπ ρξεηάδεηαη.Σν 

φλεηξν απηφ ην αλαθαιεί ζην ηέινο ηνπ Β2 ζηαδίνπ  ηεο ζεξαπείαο ηεο δίλνληαο ηελ πξνζσπηθή 

ηεο εξκελεία. 
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 Βξίζθεηαη ζην Β1 ζηάδην: 

 ΄Οπσο έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζην ζηάδην απηφ νη ζεξαπεπφκελνη 

ζηξέθνληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο θαηάζηαζε. ΄Δρνπλ θχγεη απφ ην επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ηεο 

δηθήο ηνπο θαη ησλ άιισλ θαη βηψλνπλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, εηνηκάδνληαη γηα ην 

εζσηεξηθφ ηαμίδη.  

  Κιείλνληαο ην πξψην ζηάδην ζεξαπείαο ηελ έρσ πξνεηνηκάζεη γηα ηα δχζθνια πνπ 

έξρνληαη θαη έρεη απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη. 

 Σα φλεηξα ηεο απηφ ην δηάζηεκα, ζρεηίδνληαη κε κηα αγσλία λα επηβηβαζζεί ζ’έλα 

θαξάβη ή νλεηξεχεηαη φηη ζα ηαμηδέςεη θάπνπ καθξηά βιέπνληαο αγξηεκέλν θαηξφ. Σν νλεηξηθφ 

πεξηερφκελν είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ. 

΄απηφ ην δηάζηεκα είδε ην εμήο φλεηξν 

 «Βξίζθνκαη πάλσ ζ’έλα θαξάβη καδί κε ηνλ θαπεηάλην. Μνπ κνηάδεη όηη ηνλ μέξσ από 

παιηά ζην όλεηξν. Τνπ ιέσ όηη ζέισ λα θπβεξλήζσ ην θαξάβη κε πείζκα θαη ζηγνπξηά. Απηόο 

δελ ην αθήλεη ιέγνληαο κνπ όηη θαηεπζπλόκαζηε αλνηρηά θνληά ζηηο Σπνξάδεο. Να πεξηκέλσ 

ιίγν. Δγώ ηηο θέξλσ ζην κπαιό κνπ ζαλ ηηο ζπκπιεγάδεο. Σπκθσλνύκε θαη απνκαθξπλόκαζηε 

από ην θαξάβη γηα ιίγν». * Αθφκα αθνχγεηαη ην δηπιφ ζηνηρείν ηνπ εαπηνχ ηεο θαληάδεηαη ηηο 

πνξάδεο ζαλ ζπκπιεγάδεο. 

ηηο ζπλεδξίεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί έρεη απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

είλαη έληνλα θαζψο έρεη γπξίζεη ζην παξειζφλ θαη λνηψζεη κεγάιε πίεζε. Ννηψζεη κεγάιν θφβν 

θαη είλαη ζαλ λα πέθηεη ζε θελφ. Βηψλεη κεγάιε αλεκπφξηα θαη κνηάδεη λα απειπίδεηαη φηη δελ ζα 

ηα θαηαθέξεη. ηέθνκαη ππνζηεξηθηηθά θαη ζπκπνλεηηθά απέλαληη ηεο, θξνληίδνληαο  λα ηεο 

λνεκαηνδνηψ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνχξγηα δηαδξνκή θπξίσο κέζα απφ 

αλαπιαηζηψζεηο. 

Ννκίδσ φηη απηφ ην ζηάδην ηεο ζεξαπείαο είλαη ην πεξηζζφηεξν ζπγθηλεηηθφ  γηα ηνλ 

ζεξαπεπηή. ΄Δρεη ζηαζεξνπνηήζεη ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπφκελν θαη απηή ε θαηλνχξγηα ηνπ πνξεία 

δηαθηλεί θαη ηνλ ίδην ζπλαηζζεκαηηθά. Απφ ηε κηα κπνξεί λα λνηψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 
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ζεξαπεπφκελνπ ελζπκνχκελνο ηε δηθή ηνπ ζεξαπεία, απφ ηελ άιιε έρνληαο νινθιεξψζεη, 

κπνξεί λα λνηψζεη αηζηνδνμία θαη πίζηε φηη κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ρσξίο λα βηψλεη ηνπο θφβνπο 

θαη ηα αδηέμνδα κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

 Γίλεη ην θαηλνχξγην ζηίγκα ζηε ζεξαπεία ηεο. « Θέισ λα ζηακαηήζσ λα ηξέρσ. 

Κνπξάζηεθα θαη δελ βγαίλεη άιιν έηζη.  Γελ κε λνηάδεη πηα λα βγεη γξήγνξα, πνηέ δελ κε έλνηαδε 

λα βγεη θάηη γξήγνξα αλ δελ έβγαηλε ζσζηά. Λάζνο δελ ζέισ λα γίλεη.» Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην 

ζσζηφ θαη ην ιάζνο θαη πφζν κέζα απφ απηφ έρεη βαζαλίζεη ηε δσή ηεο. Φεχγεη κε κηα θαιχηεξε 

αίζζεζε αζθάιεηαο γηα ην θαηλνχξγην ηαμίδη. 

 Αξρέο Β2 ηαδίνπ: Ζ αίζζεζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ είλαη πσο « δελ μέξεη πνηφο είλαη», 

πσο έρεη ράζεη ηελ αίζζεζε ηεο ζηαζεξήο ηνπ  ηαπηφηεηαο. Οξηζκέλα φλεηξα απνηππψλνπλ πνιχ 

θαζαξά ηε δπζθνιία ή ηηο αληηζηάζεηο θαη δίλνπλ αθνξκή γηα ζπδήηεζε (βι.αληίζηνηρε αλαθνξά 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο).  

 ηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο βξίζθεηαη ζε δηαξθή εζσηεξηθή ζχγθξνπζε. Γελ μέξεη πσο 

λνηψζεη. Λέεη: «Δίκαη κπεξδεκέλε δελ μέξσ ηη κνπ γίλεηαη», ακθηζβεηεί ζπλερψο ηνλ εαπηφ ηεο. 

«Δίκαη θαιή κάλα;», «ζα ηα θαηαθέξσ λα γίλσ θαιά;», «ζα κπνξέζσ λα παξαθνινπζήζσ ην 

ζεκηλάξην;» Ννηψζεη ηχςεηο φηαλ ελαληηψλεηαη ζηνπο γνλείο ηεο. ΄Δρεη θαηαζηήζεη ηνπο γχξσ 

θαη θπξίσο ηνλ Κψζηα καμηιάξη ηνπ πφλνπ. Δθθξάδεη δηαξθή αδπλακία λα εζπράζεη έζησ θαη 

κία ζηηγκή. 

Κάησ απφ ην έληνλν άγρνο γελλάεη θνβίεο πνπ ηελ θαζειψλνπλ, πφλνπο, εκηθξαλίεο, 

ηαρππαικίεο, δχζπλνηα. Μπαίλεη ζε εκκνληθέο ζθέςεηο (ην παηδί ζα αξξσζηήζεη). 

          ’απηφ ην δηάζηεκα βιέπεη ην εμήο φλεηξν: 

« Δίκαη κε ηελ μαδέιθε κνπ θαη ηνλ άληξα κνπ. ΄Δρνπκε πάεη ζε δηάθνξα κέξε θαη εγώ 

θάζε θνξά μέξσ όηη έρσ αθήζεη ηελ ηαπηόηεηα κνπ θαη ζθέθηνκαη όηη αθνύ μέξσ πνπ είλαη 

όηαλ ζειήζσ ζα ηελ πάξσ. Τειεηώλνπκε ηα ςώληα θαη ν άληξαο κνπ κε ηελ μαδέιθε κνπ 

θάζνληαη θάπνπ. Τόηε εγώ αλαθαιύπησ όηη έρσ μεράζεη ηελ ηζάληα κνπ κε ηελ ηαπηόηεηα 

κνπ θαη  πάσ λα ηελ βξσ. Δίλαη έλαο δξόκνο αλεθνξηθόο, δύζβαηνο πνπ αλεβαίλσ. Αξηζηεξά 

είλαη ν Γηώξγνο (ν κηθξόηεξνο γηόο ηεο) θαη δεμηά ν Πέηξνο (ν κεγάινο ηεο γηόο) ζθπθηόο θαη 

θνληά. Δγώ θαηαιαβαίλσ όηη ελώ μέξσ πνπ είλαη ε ηαπηόηεηα κνπ δελ κπνξώ λα πεξπαηήζσ 
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γηαηί ηα πόδηα κνπ είλαη ζαλ δεκέλα. Τόηε ζθέθηνκαη όηη  επεηδή έρσ αξγήζεη ζίγνπξα ζα 

έξζεη ν άληξαο κνπ λα δεη πνπ είκαη θαη λα κε βνεζήζεη».*Καη εδώ ην νλεηξηθό πεξηερόκελν 

είλαη ξεαιηζηηθό παξόηη ην δηπιό ζηνηρείν εμαθνινπζεί λα εθθξάδεηαη κέζα από ηελ παξνπζία 

ησλ παηδηώλ ηεο.  

 Βξίζθεηαη ζηε δπζθνιφηεξε θάζε ηεο ζεξαπείαο θαη κνηάδεη λα κελ κπνξεί λα  

απηνπξνζδηνξηζζεί. ην φλεηξν ηεο πεξηγξάθεη ηελ αγσλία ηεο λα βξεη ηε ρακέλε ηεο ηαπηφηεηα, 

έλα ζηίγκα φηη ε ζεξαπεία ζα ζπλερηζζεί. Δμαθνινπζεί λα πεξηκέλεη θάπνηνο λα ηελ βξεη θαη λα 

ηελ ζψζεη.  

 Σν φλεηξν κνπ δίλεη αθνξκή λα ζπδεηήζνπκε γηα ην «θφιιεκα» πνπ λνηψζεη (βιέπεη ηα 

πφδηα ηεο δεκέλα) θαη ηελ αλάγθε πνπ αθφκα θαίλεηαη λα έρεη θάπνηνο λα ηελ ζψζεη. Σελ 

ππνζηεξίδσ ζηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα ηεο θαη πξνζπαζψ λα κεηαηνπίζσ ηελ αθήγεζε ηεο 

από παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή ζέζε θαηά ηηο πξνηάζεηο ηνπ Sluzki. Π.ρ.«Καηαιαβαίλσ πόζν 

απειπίδεζαη όηαλ δελ λνηώζεηο θαιά, αιιά λνκίδσ όηη έρνπκε δεη πόζν δύζθνιν ζνπ είλαη όηαλ 

κεηαθηλείζαη. Μνηάδεη θαη απηή ηε θνξά  ηα   ζπκπηώκαηα ζνπ λα ζε ζηακαηάλε.» 

 Σελ εκςπρψλσ κηιψληαο ηεο γηα παιηφηεξεο αιιαγέο θαη ηελ πξνεηνηκάδσ γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ ζχληνκα έξρνληαη. Παξαδέρεηαη φηη παξά ηηο δπζθνιίεο δελ κπνξεί λα γπξίζεη πίζσ 

θαη εθθξάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζην πξφζσπν κνπ. Αλαθαιεί παιηφηεξε θάζε ζεξαπείαο 

ζέινληαο λα επηζθξαγίζεη ηελ πξφζεζε ηεο λα ζπλερίζεη. 

 «Κάπνηα ζηηγκή δνξίζηεθα θαη έλνησζα ηελ αλάγθε λα ζηακαηήζσ, ηόηε όκσο 

ζ’άθνπζα λα κνπ ιεο θάηη θαηλνύξγην πνπ κνπ άξεζε γηαηί κνπ ήηαλ γλώξηκν θαη δελ ην 

θνβόκνπλ. «Μείλε Σνθία ζηα δύζθνια ζπλαηζζήκαηα, δήζε ηα θαη κελ ηα θνβάζαη, από εθεί 

ζα βγεηο.» Σ΄εκπηζηεύζεθα γηαηί αλ κνπ είρεο πεη απηό πνπ έιεγαλ όινη όηαλ ήκνπλ ράιηα 

«Βγεο, μέρλα γηα ιίγν, ληύζνπ, ςώληζε» ζα ζύκσλα καδί ζνπ. Απηό ην έθαλα γηα ρξόληα. Τνλ 

πόλν όκσο ηνλ ήμεξα θαη ηόηε κε θαινύζεο λα ηνλ γλσξίζσ αιιηώο.»( Ζ αλαθνξά ηεο είλαη 

απφ ην ηέινο α΄ζηαδίνπ). 

 Σέινο Β2 ηαδίνπ:  ην ηέινο ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ ν ζεξαπεπφκελνο θαιείηαη λα 

απνξξίςεη έλα βαζηθφ εξκελεπηηθφ θψδηθα, πξηλ λα ζρεκαηίζεη θαη λα παξαδερζεί έλα 

θαηλνχξγην. Οη δηαδνρηθέο ελνξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί, ηνλ νδεγνχλ ηειηθά ζε απνθαζηζηηθή 

αλακφξθσζε, ε νπνία απνηειεί δηείζδπζε (Καηάθε, 1993).  
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 ηε ζπλεδξία πνπ πξνεγήζεθε ηνπ νλείξνπ ε νθία γηα πξψηε θνξά θάλεη  ηφζεο πνιιέο 

ελνξάζεηο. Αγγίδεη βαζχηεξεο δνκέο ηνπ εαπηνχ ηεο, εθθξάδεηαη γηα ηνπο γνλείο ρσξίο  

αλαζηνιέο θαη ελνρή, εθθξάδεη αλνηρηά ην ζπκφ ηεο γηα ηε κεηέξα ηεο, παίξλεη ζέζε 

εθθξάδνληαο αλνηρηά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο. (παξαζέησ ηηο ζεκεηψζεηο ηεο ζπλεδξίαο ζην 

παξάξηεκα ΗΗΗ). 

 Αλαθέξεηαη ζε έλα πξφζθαην φλεηξν: 

«Μηα γπλαίθα ηαιαηπσξεκέλε κε άζπξα βξώκηθα ξνύρα αλεβαίλεη ηα ζθαιηά ηνπ 

ακθηζέαηξνπ ζηνρεύνληαο ηα ςειά θαζίζκαηα. Τελ παξαθνινπζώ από θάησ θαη ελώ 

αηζζάλνκαη ηε δπζθνιία ηεο λ’αλέβεη δελ ηξέρσ λα ηε βνεζήζσ. Δίλαη  άζρεκε ζην 

πξόζσπν. Κάπνηνο θύξηνο πνπ ζηέθεηαη δίπια κνπ, κνπ ιέεη θνίηαμε πόζν άζρεκε είλαη απηή 

ε γπλαίθα. Δθείλε ηνλ αθνύεη θαη έρνληαο θζάζεη ζηελ θνξπθή ήξεκα ηνπ απαληάεη κπνξεί λα 

θαίλνκαη άζρεκε απ΄έμσ, αιιά απηό πνπ βιέπεηο είλαη ε επηθάλεηα, θάησ από απηήλ θξύβεηαη 

έλαο άλζξσπνο ελδηαθέξσλ, γεκάηνο αηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη όιε ηελ εηθόλα 

ηνπ. ΄Οζν κηιάεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο όια ζηγά-ζηγά αιιάδνπλ θαη θαλείο δελ βιέπεη ηελ 

αζρήκηα ηεο. Δγώ λνηώζσ βαζηά κέζα κνπ όηη ιέεη αιιά ηαπηόρξνλα είκαη πνιύ θνπξαζκέλε 

από ηελ πξνζπάζεηα λα αλέβεη. Ξππλάσ βαξηά». 

 Σελ ξσηάσ πσο έλνησζε μππλψληαο θαη κνπ ιέεη βαξηά αιιά θαη αλαθνπθηζκέλε. 

Αλαγλσξίδσ, ιέεη, πνηά είλαη απηή ε γπλαίθα, έρεη θάλεη πνιχ δξφκν λα θζάζεη κέρξη  εδψ. 

πγθηλείηαη θαη θιαίεη! Μνπ πεξηγξάθεη πφζν βαζηά κέζα ηεο έλνησζε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο φζν 

κίιαγε γηα ηελ δπζθνιία ηεο θαη ηελ απφθαζε ηεο λα αλέβεη ςειά ζην ακθηζέαηξν. Κάλσ 

παξεκβάζεηο ψζηε λα εληζρχζσ ηε κεηαηφπηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο από ζέζε αλεπάξθεηαο ζε ζέζε 

επάξθεηαο θαηά ηηο πξνηάζεηο ηνπ Sluzki: π.ρ. «Μνηάδεη ζαλ λα έρεηο απνθαζίζεη λα 

πξσηαγσληζηήζεηο ζηε δσή ζνπ!», «΄Ολησο έρεηο θάλεη πνιύ δξόκν, ζπλήζσο ηειεηώλνπλ ηελ 

ζεξαπεία ηνπο όζνη αληέρνπλ!». 

 Αλαθαιεί ην αξρηθφ ηεο φλεηξν θαη ιέεη: « Σφηε ηα δχν κνπ θνκκάηηα ην δπλαηφ θαη ην 

αδχλαην ήηαλ δεκέλα πηζζάγθσλα, θαλέλα δελ κπνξνχζε λα δξαπεηεχζεη πήγαηλαλ καδί κε 

φπνην θφζηνο. Σψξα ηξία ρξφληα κεηά κπνξψ λα κε παξαηεξψ ζαλ έλα άλζξσπν πνπ παξφηη 

δπζθνιεχνκαη λα αλέβσ θαη λα πνξεπηψ, κε ζπκπνλάσ θαη κνπ ην αλαγλσξίδσ. Θέισ νη άιινη 

λα κε γλσξίζνπλ γη’απηφ πνπ είκαη θαη φρη γη’απηφ πνπ θαίλνκαη. Κάλσ παξεκβάζεηο κε ζηφρν 
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λα θχγεη απφ ην δίπνιν δπλαηόο/αδύλακνο θαηά ηηο πξνηάζεηο ηνπ Sluzki:  π.ρ.  « Καη εγώ λνηώζσ 

όηη έρεηο κεηαθηλεζεί από εθείλε ηε ζέζε κε πνιύ θόπν! Ννκίδσ, όηη θαλείο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

δελ ζε είρε αλαθνπθίζεη ώζηε λα ζπκπνλάο θαη εζύ ηηο αδπλακίεο ζνπ.», θαη δηάθνξεο 

δηαζπλδέζεηο, κε πξνεγνχκελα φλεηξα δείρλνληαο ηεο φηη ηα πφδηα ηεο δελ είλαη πηα θνιιεκέλα, 

κπνξεί λα βξεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαη κάιηζηα θαίλεηαη φηη ην φλεηξν ηεο ηελ ζπξψρλεη κπξνζηά 

γηαηί εθείλε ην έρεη απνθαζίζεη, βάδνληαο ηελ ζε κηα ζέζε επάξθεηαο: π.ρ. «Παξόηη ζην 

πξνεγνύκελν όλεηξν ζνπ έκνηαδεο λα έρεηο θνιιήζεη, ζπκάζαη ηα πόδηα ζνπ ήηαλ δεκέλα, ηώξα ζε 

βιέπσ λα αλεβαίλεηο ηα ζθαιηά θαη κάιηζηα λα ζηνρεύεηο ςειά ζην ακθηζέαηξν, δελ λνκίδεηο θαη 

εζύ όηη μεθνιιήζακε;» 

πγθηλείηαη θαη θιαίεη. Αλαθέξεηαη ζηε πξνεγνχκελε ζπλεδξία θαη εθθξάδεη αλνηρηά ην 

ζπκφ πνπ λνηψζεη γηα ηε κεηέξα ηεο θαη πφζν αλάγθε έρεη πηα λα ηεο κηιήζεη. 

 ηελ επφκελε ζπλεδξία πηάλεη ην ηηκφλη ηεο δσήο ζηα ρέξηα ηεο. Οδεγεί γηα πξψηε θνξά 

κεηά απφ πνιιά ρξφληα έρνληαο ηνλ Κψζηα ζπλνδεγφ ζηελ θνξπθή ηεο Πάξλεζαο ζην Mon-

Parnas. ηα επφκελα δχν ρξφληα νη αιιαγέο ηεο είλαη αξγέο θαη ζηαζεξέο, εμίζνπ απνθαιππηηθά 

θαη ηα φλεηξα ηεο! 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΓΗΛΛΖΜΑΣΑ 

ηε ζεξαπεία ηεο ππήξμε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλεπήο, θαη θαηλφηαλ πσο έθαλε κεγάιε 

πξνζπάζεηα λα δεζκεπηεί θαη λα πξνζπαζήζεη πνιχ γηα λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ηεο δσήο ηεο.  

Παξφια απηά, θάπνηα ζηηγκή έκνηαδε ε ζεξαπεία ηεο λα κελ πξνρσξάεη, γεγνλφο πνπ κε 

απαζρνινχζε θαη κε πξνβιεκάηηδε θαζψο δελ κπνξνχζα λα εληνπίζσ ηελ αηηία. Τπήξρε έλαο 

παζεηηθφο ζπκφο πνπ δελ ηνλ εμέθξαδε θαη ηειεηψλνληαο κηα απφ ηηο ζπλεδξίεο ζηηο νπνίεο 

ζπλέρηδα λα έρσ απηφ ην ζπλαίζζεκα, απνθάζηζα λα ην αλνίμσ εγψ πξψηε ιέγνληαο ηεο φηη κνπ 

κνηάδεη θνπξαζκέλε θαη ίζσο λα πξέπεη λα θάλεη ιίγν πίζσ γηαηί πξνζπαζεί πνιχ θαη βηάδεηαη. 

 Ζ πξφζθιεζε κνπ άλνημε έλα κεγάιν ζέκα πνπ ηελ βάξπλε αιιά ηαπηφρξνλα ηελ 

ζχκσλε πνιχ. « ΄Δρσ πξνζπαζήζεη ζ΄απηή ηε ζεξαπεία πνιχ γηα κέλα θαη γηα ζέλα», κνπ ιέεη, 

«λνηψζσ φηη πεξηκέλεηο πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα κελ κπνξψ λα ζηα δψζσ, λα κελ ηα 

θαηαθέξσ», «δελ πεξίκελα φηη ε ζεξαπεία ζα ήηαλ θάηη ηφζν ζθιεξφ, λφκηδα φηη ζα κε 

ζπκβνχιεπεο πάλσ ζηα πξνβιήκαηά κνπ θαη εγψ ζα αθνινπζνχζα. Πξνζπαζψ ηφζν πνιχ θαη 

ηίπνηα δελ γίλεηαη, κάιινλ δελ ηα θαηαθέξλνπλ φινη!» 
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 Σν θεθάιαην πνπ είρε αλνίμεη είρε δηπιή αλάγλσζε. Απφ ηελ κηα έλνησζα ηελ ππεξβνιή 

ζηε πξνζπάζεηα ηεο θαη ηελ κεηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηεο πξνζδνθηψλ ζην πξφζσπν κνπ, 

αιιά απφ ηελ άιιε αηζζαλφκνπλ φηη θάπνπ κπνξεί  λα κνπ κεηέθεξε θαη έλα θνκκάηη αιήζεηαο 

απφ ηε κεηαμχ καο ζρέζε. Δίλαη αλακελφκελν πσο ηα ζέκαηά καο ζπλερνχζαλ (Δlkaim, 1989). 

Δγψ έλνησζα φηη ε νθία κπνξoχζε λα εμειηρζεί, λα πξνρσξήζεη ρσξίο ίζσο λα 

αληηιακβαλφκνπλ ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ πεξλνχζε. ΄Δκνηαδε αζπλείδεηα λα έηξερα καδί ηεο 

ηελ θνχξζα.  

 Σεο νκφινγεζα  ινηπφλ φηη ηα δηθά κνπ ζπλαηζζήκαηα ηνπιάρηζηνλ ζε ζπλεηδεηφ 

επίπεδν δελ είλαη θαζφινπ έηζη.  Ξέξσ φηη παιεχεη πνιχ ζθιεξά θαη απηφ κε ζπγθηλεί πνιχ. ΄Οηη 

κπνξψ λα ηελ πεξηκέλσ φζν ρξφλν ρξεηαζζεί γηαηί εδψ δελ θάλνπκε πξσηαζιεηηζκφ, δελ 

ζηήλνπκε δηθαζηήξηα θαη δελ βάδνπκε deadlines. Με πξνβιεκαηίδεη φκσο, ηεο είπα, γηαηί απηέο 

νη επηθξηηηθέο θαη απζηεξέο θσλέο πνπ έρεηο κέζα ζνπ ζε κπινθάξνπλ θαη θακηά θνξά ζε 

ζακπνηάξνπλ θηφιαο ψζηε λα κελ πξνρσξάο. 

Απφ ηελ άιιε, ηεο νκνιφγεζα φηη είλαη λα  δσ θαη εγψ ηη κπνξεί λα θάλσ ιάζνο  ρσξίο 

λα ην αληηιακβάλνκαη θαη λα ην ζπλεηδεηνπνηψ. «΄Ηζσο, ηεο είπα, παξά ηηο πξνζέζεηο κνπ ε 

ζεξαπεία ζνπ λα κελ είλαη αγψλαο δξφκνπ, θάπνπ έλα θνκκάηη κνπ λα έρεη ζπληνληζζεί καδί ζνπ 

θαη λα ζε δπζθνιεχσ. Υαίξνκαη έζησ θαη έηζη πνπ έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε 

αλνηρηά ηα ζπλαηζζήκαηά καο, γηαηί απηή ε ζρέζε λνκίδσ φηη πεξηζζφηεξν απ’φιεο ηηο άιιεο 

είλαη λα ζηεξηρζεί ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ζηελ αζθάιεηα». 

  Ζ ζπδήηεζε πνπ  θάλακε είρε φθεινο θαη γηα ηηο δχν καο. Ζ νθία ζπγθηλήζεθε θαη κνπ 

είπε φηη λνηψζεη φηη ηελ βνεζάσ πνιχ, παξά ην απζηεξφ θνκκάηη πνπ ηεο βγάδσ θαη θακηά θνξά 

κε  βιέπεη  θαη σο δαζθάια ηεο, φζν γηα ηα δχζθνια θαη απαηηεηηθά θνκκάηηα ηεο ηα ζπλέδεε κε 

ην κεγάισκα ηεο θνληά ζηε ζεία ηεο, θάηη πνπ δνπιεχηεθε αξθεηφ θαηξφ ζηε ζεξαπεία ηεο. 

Απφ ηελ άιιε, έλνησζα θαη εγψ αλαθνπθηζκέλε θαζψο κνπ είρε δνζεί ε επθαηξία λα δσ 

θαη δηθά κνπ ηπθιά ζεκεία ζηε ζεξαπεία. Σν λνεηηθφ θνκκάηη ηεο νθίαο ήηαλ πνιχ ηζρπξφ θαη 

λνκίδσ παξά ηελ βαζηά επίγλσζε πνπ είρα φηη έπξεπε καδί ηεο λα δνπιέςσ θπξίσο 

ζπλαηζζεκαηηθά αξθεηέο θνξέο ζπληνληδφκνπλ κέζα απφ εξκελείεο θαη αλαιχζεηο πνπ έκνηαδε 

λα ηηο είρε αλάγθε. Κάηη θπζηθά πνπ ηελ επηβάξπλε πεξηζζφηεξν αληί λα ηελ αλαθνπθίδεη. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ-ΤΝΘΖΚΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

 Ζ ζεξαπεία ηεο νθίαο ππήξμε κηα πνιχ επνηθνδνκεηηθή δνπιεηά γηα ην μεθίλεκά κνπ σο 

ζεξαπεχηξηα. Μαδί ηεο έθαλα έλα κεγάιν ηαμίδη πνπ είρε πνιιέο δπζθνιίεο, εξσηήκαηα 

ακθηζβεηήζεηο γηα ηνπο ρεηξηζκνχο κνπ,  αιιά θαη ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη αλαθνχθηζεο θάζε 

θνξά πνπ ηελ έβιεπα λα πξνρσξάεη.  

  ε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηεο, απνδείρζεθε έλα άηνκν 

δπλαηφ, κε ηζρπξή ζέιεζε θαη δέζκεπζε ζηνπο πξνζσπηθνχο ηεο ζηφρνπο. ην ηέινο ηεο  

ζεξαπείαο ηεο θαηάθεξε λα αηζζάλεηαη πγηήο θαη ζε κεγάιν βαζκφ λα έρεη θηλεζεί πέξα απφ ηνπο 

αξρηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο, έρνληαο απνθηήζεη κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο  θαη 

αζθάιεηαο γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Σψξα, κπνξεί λα ζπλδέεη κφλε ηεο ην παξφλ κε ην παξειζφλ 

θαζψο θαη ζπλαηζζήκαηα κε ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 Γνπιεχνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηελ παηξηθή νηθνγέλεηα κπφξεζε ζηαδηαθά λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηά ηεο, θπξίσο ηνλ ζπκφ ηεο θαη ηελ ληξνπή πνπ βίσλε γηα 

ηηο «αηαζζαιίεο» ησλ γνληψλ ηεο, θαη λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο κε ζπλνρή θαη αζθάιεηα, 

δνπιεχνληαο ηα ζέκαηα ηεο άιινηε ζην εδψ θαη ηψξα θαη άιινηε ζην εθεί θαη ηφηε.  

 Μεηά απφ πνιιή δνπιεηά κε ηνπο γνλείο ηεο θαηάθεξε λα απνθηήζεη κηα πεξηζζφηεξν 

ζπγθξνηεκέλε εηθφλα γη’απηνχο, λα βάιεη φξηα ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη λα 

απνηξηγσλνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ 

ρξεηαδφηαλ λα μεπεξαζζεί ήηαλ ν θφβνο ηεο εγθαηάιεηςεο πνπ ηελ θπξίεπε θαη ηελ 

αθηλεηνπνηνχζε θάζε θνξά πνπ ήηαλ λα κεηαθηλεζεί ζε κηα πεξηζζφηεξν απηφλνκε 

ζπλαηζζεκαηηθά ζέζε.  

Με ηελ κεηέξα ηεο αξρηθά θαηάθεξε λα ζπδεηήζεη αλνηρηά  φηη ηελ βάξαηλε απφ ην 

παξειζφλ θαη κπήθε ζηε ζέζε ηνπ παηδηνχ πνπ κπνξεί θαη λα δεηάεη. ήκεξα αλαγλσξίδεη φηη 

ζέιεη λα ηελ έρεη ζηε δσή ηεο, αιιά επεηδή εμαθνινπζεί λα θνβάηαη ην αληάιιαγκα απηήο ηεο 

ζρέζεο πξνηηκά λα βξίζθεηαη θαη λα πεξλάεη θαιά καδί ηεο νξηνζεηεκέλα. Ζ εηθφλα πνπ είρε γηα 

ηελ αδειθή ηεο έρεη αιιάμεη αξθεηά θαη ζρεηίδνληαη κέζα απφ κηα πεξηζζφηεξν ηζφηηκε ζρέζε. 

Γελ ηελ ππνηηκάεη πηα θαη ζεσξεί φηη θαη εθείλε ζήθσζε έλα κεξίδην επζχλεο γηα φηη ζπλέβαηλε 

ζην ζπίηη κε ηνλ δηθφ ηεο «αλάιαθξν» ηξφπν. 
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 Με ηνλ παηέξα ηεο είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή, έρεη θάλεη δηάθνξεο 

δηαπηζηψζεηο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, θαη παξφηη κηιάεη πιένλ μεθάζαξα θαη ρσξίο αλαζηνιέο γηα 

ην αλεχζπλν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηνπ αλαγλσξίδεη φηη κέζα απφ ην ξφιν ηνπ παππνχ έρεη 

ππάξμεη βνεζεηηθφο θαη πξνζπαζεί λα αλαπιεξψζεη φηη θελφ ππήξρε ζην κεγάισκα ηεο.  

 Μεηά ην ηέινο ηνπ β΄ζηαδίνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ηεο νη αιιαγέο ηεο θαη ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν πήγαηλαλ ρέξη-ρέξη κε ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηα. Μεηά ηελ απφθαζε ηεο 

λα νδεγήζεη μαλά,(ηέινο β΄ζηαδίνπ), άξρηζε λα παίξλεη θαη ην ηηκφλη ηεο δσήο ηεο. 

Δλεξγνπνηείηαη λα βξεη δνπιεηά. Σψξα δελ ζθεθηφηαλ φηη ν «ζχδπγνο» ηεο ηα θαηαθέξλεη θαιά 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη, ήζειε λα παηήζεη κφλε ηεο ζηα πφδηα ηεο θαη λα «κπξίζεη 

κπξσδηέο!» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε. Βξήθε κηα part-time δνπιεηά γηα μεθίλεκα, σο 

γξακκαηέαο ζε εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ, έθαλε δηάθνξα ζεκηλάξηα γηα computers, θαη κεηά απφ 

δηάζηεκα ελφο έηνπο απνθάζηζε λα μεθηλήζεη Αγγιηθά ζηελ Ακεξηθάληθε ΄Δλσζε γηα λα 

βειηηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ζέζε. Ο ηξφπνο πνπ επηδφζεθε ζηε ζπνπδή ησλ αγγιηθψλ ηεο 

παξά ηηο θνβίεο θαη ηα ζθακπαλεβάζκαηά ηεο, ήηαλ ζπζηεκαηηθφο θαη ζηνρεπφκελνο φπσο θαη ε 

ζεξαπεία ηεο. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηεο απνρψξεζεο ηεο καο πήξε πεξίπνπ έλα ρξφλν. Παξά ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έβγαδε, ε αίζζεζε ηεο ήηαλ φηη είρε  κεγαιψζεη θαη ήζειε λα δνθηκάζεη 

θαη κφλε ηεο κε ηηο δπλάκεηο ηεο. Ζ απνθνίηεζε ηεο λνηψζσ φηη γηα ηα ζέκαηα πνπ ήζειε θαη 

είρε απνθαζίζεη λα δνπιέςεη έγηλε ζηελ ψξα ηεο. Θα κπνξνχζε λα είρε κείλεη θαη λα δνπιέςεη 

πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Κψζηα θαη ηα παηδηά, αιιά λνκίδσ δελ ήηαλ έηνηκε γηα θάηη 

πεξηζζφηεξν, θαζψο θαη εθεί είραλ γίλεη αιιαγέο έζησ θαη αξρηθέο πνπ ηελ βνεζνχζαλ γηα λα 

αηζζάλεηαη θαιά. Ο γάκνο ηεο κε ηνλ Κψζηα παξφηη είρε ζέκαηα, ήηαλ ην κφλν αζθαιέο 

θεθάιαην ζηε δσή ηεο θαη δελ λνκίδσ φηη ζχληνκα ζα ην αθνπκπνχζε βαζχηεξα. ΄Αιισζηε 

απηφο πνπ έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη ζηε ζεξαπεία είλαη ν ζεξαπεπφκελνο θαη φρη ν 

ζεξαπεπηήο.  

 Ο ηξφπνο πνπ απνρσξηζζήθακε είρε ραξά θαη ζηγνπξηά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο φηη ηα 

πξάγκαηα ζα πξνρσξήζνπλ θαιχηεξα ζηε δσή ηεο . Ζ νθία κε απνρσξίζζεθε κε πεξηζζφηεξν 

θνληηλφ ηξφπν απφ φζν κε γλψξηζε θαη λνκίδσ απηή ήηαλ θαη ε θαηλνχξγηα ηεο αζθάιεηα. 
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              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η:  

             (Απόζπαζκα ηζηνξηθνύ) 

 « Ζ κεηέξα κνπ είρε θάλεη ζρέζε κε ηνλ ζείν κνπ, ηνλ ζχδπγν ηεο αδειθήο ηνπ παηέξα 

κνπ. Δίρα θαηαιάβεη φηη θάηη γηλφηαλ κέρξη πνπ κηα κέξα πήγακε ζηε γηαγηά κνπ, ηφηε δελ έκελε 

καδί καο ζηε πνιπθαηνηθία θαη θξπθάθνπζα έλα ηειεθψλεκα ηεο, κεηά ν ζείνο κνπ 

εκθαλίζζεθε.  ήκνπλ κηθξή ζην δεκνηηθφ πήγαηλα. ΄Οηαλ καζεχηεθε έγηλε θαζαξία θαη ηα 

ζπίηηα ρσξίζαλε, ε κεηέξα κνπ δελ μαλακίιεζε κε ηε ζεία κνπ. Ο ζείνο κνπ ηελ έπεθηε γεληθά 

θαη ζθέθηνκαη φηη ε κάλα κνπ ίζσο έθαλε ζρέζε καδί ηνπ γηα λα εθδηθεζεί ηνλ παηέξα κνπ. 

΄Δκελε πνιιέο ψξεο κφλε θαη ήηαλ επάισηε».| 

«Μεηά απφ ρξφληα έθαλε ζρέζε κε θάπνηνλ απφ ηε γεηηνληά. ΄Δγηλε θαζαξία, ήξζε ε 

γπλαίθα ηνπ λα δεηήζεη ινγαξηαζκφ. Ζ γεηηφληζζα  έβξηδε ηε κάλα κνπ γηαηί ηεο έθιεςε ηνλ 

άληξα ηεο. Ζ κάλα κνπ ηεο έιεγε δελ ήζνπλ άμηα λα ηνπ ξάςεηο νχηε έλα θνπκπί. ΄Αιιεο θνξέο 

ηελ ζπκάκαη λα καγεηξεχεη ηαςηά κε παζηίηζην θαη κνπζαθά θαη λα ηα ζηέιλεη απέλαληη. Μαο 

έπαηξλε καδί ηεο ζην ζπίηη ηνπ, μεθπιιίδακε κε ηελ αδειθή κνπ πεξηνδηθά κφδαο ζην ζαιφλη ηνπ 

θαη εθείλε βξηζθφηαλ καδί ηνπ ζην δηπιαλφ δσκάηην. Μηα άιιε κέξα, ε θίιε ηεο κάλαο κνπ 

ζπκκεηάζρεη ζε εθεβηθφ παηρλίδη κε ηελ κάλα κνπ θαη ρνξεχεη κε ηξαβεγκέλε ηελ θνπξηίλα γηα 

λα μεζεθψζεη ηνλ γείηνλα. Ζ ζεία κνπ γλψξηδε ηα θακψκαηα ηεο κάλαο κνπ θαη ζπκάκαη κηα 

κέξα πνπ ηνπο είδε λα πίλνπλ καδί  κπχξα ζην πεδνδξφκην απφ ην ίδην κπνπθάιη ηελ επέπιεμε 

φηη ην έρεη παξαμειψζεη θαη φινη έρνπλ θαηαιάβεη ηη γίλεηαη κεηαμχ ηνπο». 
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      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ. 

      Αζθήζεηο αθεγεκαηηθέο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ:  

      (Αλάιπζε Αζθήζεσλ) 

 

    1) ΄Αζθεζε πεξηγξαθήο εαπηνύ 

Ζ  νθία πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο κε δηαλνεηηθφ ηξφπν έρνληαο  ειάρηζηε πξφζβαζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο πνπ είλαη βνπβά θαη εθινγηθεπκέλα. Αλαγλσξίδεη σο ηζρπξφ, δπλαηφ θνκκάηη 

ηεο απηφ πνπ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ζηηο θαηαζηάζεηο. Ζ εζσηεξηθή ηεο θσλή είλαη απζηεξή, 

επηθξηηηθή θαη άθακπηε πξνζδηνξίδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο σο απηαξρηθφ, επηζεηηθφ, απφηνκν θαη 

απφιπην, θάηη πνπ ηελ θάλεη λα αηζζάλεηαη φηη έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην πεξηβάιινλ, ηνπο 

θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. (Aλδξνπηζνπνχινπ, 2003). ’απηφ ην ζεκείν δελ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη γηα ην θχιν ηνπ ζπγγξαθέα (ζβήλεη θαη γξάθεη).  

 Δθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηεο αλάγθεο κφλν κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή ηεο ηαπηφηεηα, 

αδηαθνξνπνίεηε απφ ηελ ζεία ηεο πνπ θαίλεηαη λα έρεη παίμεη ξφιν γνλεηθήο θηγνχξαο. Απφ εθεί 

ειέγρεη θαη θαζνδεγεί, επηδεηθλχνληαο ππέξκεηξν δήιν θαη ηειεηνζεξία. 

Ζ ζθέςε ηεο είλαη θηλεηήξηα δχλακε ηφζν κέζα ζηε γνλεηθή νηθνγέλεηα πνπ ηελ 

αλαγλσξίδνπλ σο έμππλε, φζν θαη κέζα ζηηο ζρέζεηο ηεο φπνπ αλαιακβάλεη ξφιν 

ζπκβνπιεπηηθφ, βνεζψληαο θπξίσο κε ηηο γλψζεηο ηεο.  Ζ ππεξεκπινθή ηεο κε ηνπο γνλείο ηεο 

κνηάδεη λα ηελ έρεη δπζθνιέςεη λα δηακνξθψζεη κε ηελ αδειθή ηεο κηα ζηαζεξή ζρέζε κε 

ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα, θαζψο  θαίλεηαη λα ηελ  ππνηηκά θαη λα ηελ επηθξίλεη. 

Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο, 

δειψλνληαο εκκέζσο θαη ηε δπζθνιία ηεο λα εθθξαζζεί ζπλαηζζεκαηηθά. 

΄Οηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ άληξα ηεο θαη ηα παηδηά ηεο  κηιάεη κε ην ινγηθφ ηεο θνκκάηη, 

παξαιιειίδνληαο ηελ αγάπε κε έιεγρν θαη απζηεξφηεηα. Πξνβάιιεη πάλσ ζηα παηδηά ηεο ηελ 

αλάγθε ηεο γηα απηνλνκία θαη δχλακε ελψ ε ίδηα αλαγλσξίδεη ην άδεηαζκα ηνπ εαπηνχ ηεο απφ 

ηελ ππεξπξνζπάζεηα λα ζρεηηζζεί καδί ηνπο ρσξίο λα έρεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν.  

 Γεηιά- δεηιά πξνο ην ηέινο ηεο αθήγεζεο ηεο αλαθέξεηαη ζε κηα θξπθή πιεπξά ηνπ 

εαπηνχ ηεο, ηα επαίζζεηα ζπλαηζζήκαηά ηεο πνπ φκσο θνβάηαη λα ηα εθθξάζεη αθήλνληαο 
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αληθαλνπνίεηε ηελ αλάγθε ηεο λα πάξεη αγάπε (θαη ελδερνκέλσο λα δψζεη). Σελ απηνεθηίκεζε 

ηεο ηελ ζπληεξεί κφλν κέζα απφ ζαπκαζκφ ησλ άιισλ πνπ ζέιεη ηελ αλαγλσξίδνπλ σο δπλαηφ, 

αμηνπξεπέο θαη ππεξήθαλν άηνκν, πνπ φκσο δελ ζέιεη λα ηε ιππνχληαη θαη λα απαζρνιεί ηνπο 

άιινπο.  

     2)΄Αζθεζε πεξηγξαθήο νηθνγέλεηαο 

ηε πεξηγξαθή ηεο νηθνγέλεηαο ην ζπλαίζζεκα ηεο είλαη  απνζηαζηνπνηεκέλν θαζψο 

θαίλεηαη λα κηιάεη γηα έλα ηδηαίηεξα επαίζζεην ζέκα ηεο δσήο ηεο. Χο νηθνγέλεηα ηεο 

αλαγλσξίδεη ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα παξφηη είλαη παληξεκέλε 16 ρξφληα θαη έρεη δχν κεγάια 

παηδηά, δειψλνληαο έηζη θαη ην αδηαθνξνπνίεην θνκκάηη ηεο. ΄Δρεη ηελ καηηά παξαηεξεηή θαη 

είλαη ζαλ λα κηιάεη απφ γνλεηθφ ξφιν κε απζηεξή θαη επηθξηηηθή θσλή. Κάηη πνπ είλαη ζην 

κέιινλ λα δηεξεπλεζεί πνηαλνχ θσλή είλαη απηή; (Aλδξνπηζνπνχινπ, 2002).  Ζ αθήγεζε ηεο 

δελ έρεη ζπλνρή θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ κνηάδεη λα έρνπλ θακία ζπλεμάξηεζε. «ε 

γεληθέο γξακκέο ε αθεγεκαηηθή ζπλνρή ζεσξείηαη πσο έρεη ηφζν εζσηεξηθά νθέιε (αίζζεζε φηη 

ππάξρεη ζπλέρεηα, ζθνπφο, λφεκα) φζν θαη δηαπξνζσπηθά (ζπληειεί νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ αθεγεηή απφ ην αθξναηήξην)» (Αλδξνπηζνπνχινπ 2001
α. , ζει.7

). 

Αλαθεξφκελε ζηνλ παηέξα ηεο είλαη επηθξηηηθή, κηιάεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη  κάιηζηα ηα αξλεηηθά, ρσξίο λα αλαθέξεηαη  ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  

«Δίλαη αλεχζπλνο, απφιπηνο θαη αλεμάξηεηνο», έρνληαο ηαπηίζεη ηελ αλεμαξηεζία κε ηελ 

αδπλακία  ηνπ λα ζρεηίδεηαη. Μεηά ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα ηνπ κέζα απφ αληίθαζε είλαη 

ειαθξφο αιιά άκεζνο πνπ ηνλ θάλεη αγαπεηφ ζηηο παξέεο ηνπ. ΄Ηζσο εθθξάδνληαο θαιπκκέλα 

θάπνηα ζεηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα. 

 Δπίζεο, κέζα απφ αληίθαζε πεξηγξάθεη ηελ κεηέξα ηεο ιηηά θαη απζηεξά. Δίλαη 

επαίζζεηε πνπ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη θαηαζηάζεηο αιιά επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ άιινπο. 

Γελ ππάξρεη νχηε εδψ ζρεζηαθή ζθέςε. ηε ζρέζε κε ηελ αδειθή ηεο αλαθέξεηαη πεξηγξαθηθά 

κέζα απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη κάιηζηα αληηθαηηθά. Ζ 

νθία είλαη ζνβαξή, ε κηθξφηεξε  αιέγξα, αθήλνληαο λα ππνλνεζεί θάηη αλάιαθξν ζην 

ραξαθηήξα ηεο. 
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 Ζ θαιή θνηλσληθή εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ παηέξα θαη ηηο θφξεο 

δειψλνληαο θάπνηνπ ηχπνπ απνδνρή ηνπ. ΄Ηζσο κηα ζπκκαρία ησλ ηξηψλ. Δπαλέξρεηαη ζηε 

κεηέξα ηεο εθθξάδνληαο  θαπζηηθά ηελ αληίζεζε ηεο γηα  ηελ θαηαπάηεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

νξίσλ. Μέζα απφ ην πξφζσπν ηνπ παηέξα ηεο πνπ «παξάηεζε» ηε γπλαίθα ηνπ εθθξάδεη ην 

θαιπκκέλν ζπκφ ηεο. Μεηά πάιη ππάξρεη αληίθαζε θαζψο ε κεηέξα ηεο ηα θαηαθέξλεη θαη 

παίξλεη ηε δσή ζηα ρέξηα ηεο δνπιεχνληαο. 

 Ζ αθήγεζε ηεο ράλεη ηειείσο ζπλνρή, θαζψο απφηνκα αιιάδεη ζέκα θαη αλαθέξεηαη ζε 

έιιεηςε νξίσλ απφ πιεπξάο ηνπ παηέξα  ζε ζέκαηα δνζνιεςίαο κε ππαηληγκφ αλεληηκφηεηαο. 

Δδψ ζπγθαιχπηεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο. ε αληηδηαζηνιή εθζεηάδεη ηελ εληηκφηεηα ηεο 

κεηέξαο ηεο πνπ δελ ζέιεη λα ρξσζηάεη πνπζελά. 

 ην ηέινο ηεο πεξηγξαθήο ζρνιηάδεη θαπζηηθά ηελ αδχλακε πιεπξά ηεο κεηέξαο ηεο, κηα 

ππνδεέζηεξε εηθφλα, πνπ κέζα απφ «θαθνκνηξίζηηθν» χθνο επαηηεί ζπκπφληα. 

θέςεηο γύξσ από έλα αγαπεκέλν βηβιίν 

Δδψ ε αθήγεζε ηεο είλαη ελζαξξπληηθή θαζψο κπνξεί λα κηιήζεη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

γηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα, αθφκα θαη γηα ηα αληηθαηηθά θνκκάηηα ηεο.  

 Δληνπίδνληαη θξπθά κελχκαηα ζε ζρέζε κε ην ζεξαπεπηηθφ ζηφρν αιιά θαη ελαιιαθηηθέο 

θσλέο έζησ θαη αδχλακεο γηα πξφζθιεζε δηαιφγνπ. χκθσλα κε ηελ Αλδξνπηζνπνχινπ (2002), 

φηαλ ην εχξνο ησλ αθεγεκαηνπνηεκέλσλ εκπεηξηψλ είλαη αλαινγηθά κεγάιν (είκαη θαη απηφ θαη 

ην άιιν) θαη ζπλνδεχεηαη απφ αληηζηνηρία κεγάισλ θαη επηηξεπηψλ ζπλαηζζεκάησλ (αηζζάλνκαη 

θαη έηζη θαη αιιηψο), ε αίζζεζε ηεο χπαξμεο πνιιψλ, αθφκα θαη αληηθαηηθψλ θνκκαηηψλ νδεγεί 

ζε εζσηεξηθφ δηάινγν (“πνιιέο θσλέο») θαη πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ θσλψλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή είλαη δεκηνπξγηθή εθφζνλ επηηξέπεη λα επηθξαηεί εθείλε ε θσλή πνπ νδεγεί θάζε θνξά 

ζηελ πην πξνζηαηεπηηθή γηα ηνλ εαπηφ νπηηθή, ζηελ πην ιεηηνπξγηθή θαη επέιηθηε ιχζε, θαη 

ζπληεξεί κηα ζεηηθή αιιά ηαπηφρξνλα ξεαιηζηηθή εηθφλα εαπηνχ. Δίλαη ε θσλή ηνπ εαπηνχ-

απηνβηνγξάθνπ, ε «δηθή καο» θσλή (Parry, 1991) 

Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη «΄Δλα παηδί κεηξάεη η’άζηξα» ηνπ Μ.Λνπληέκε. Ο ήξσαο ηεο, 

έλα λεαξφ αγφξη, είλαη πξσηαγσληζηήο ηνπ βηβιίνπ, ν νπνίνο ζπγθξνχεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα φλεηξα ηνπ, κε φπιν ηνπ, ην πάζνο ηνπ γηα κάζεζε.  
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Δδψ κηιψληαο δηα ζηφκαηνο «Μέιηνπ» αθνχγνληαη θσλέο αληίινγνπ, ζηελ πεξηνξηζκέλε 

εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Πξνβάιιεη ζην πξφζσπφ ηνπ ζεηηθά ζηνηρεία ηεο φπσο ε 

αμηνπξέπεηα, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε ληνκπξνζχλε. Ο «Mέιηνο κέζα απφ έλα ηαμίδη πξνο ηελ 

ελειηθίσζε, ηαμηδεχεη θαη πξνο ηε γλψζε. Μηα θξπκκέλε επηζπκία ηεο λα ζπνπδάζεη γηα λα 

θιείζεη εθθξεκφηεηεο ηνπ εαπηνχ ηεο απφ ην παξειζφλ. ΄Δλα  άιιν θξπκκέλν κήλπκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζεξαπεπηηθά, είλαη φηη ςάρλεη θάπνηνλ λα ηεο αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο, 

αιιά ζέιεη λα ηελ βνεζήζεη δηαθξηηηθά γηα λα πεηχρεη ην φλεηξφ ηεο. 

 Γηαιέγεη ηξεηο ήξσεο: Tξία θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηεο. (Αλδξνπηζνπνχινπ, 2001b).  Καη 

νη ηξεηο ήξσεο βηψλνπλ δηπιά θαη αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Ο «Μέιηνο», ν ήξσαο, έρεη ηαιαηπσξεζεί ζηε δσή ηνπ θαη έρεη θαηαρσληάζεη φια ηα 

δχζθνια ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηαηί είλαη πεξήθαλνο θαη δελ ζέιεη λα ηα δείρλεη. Απφ ηελ άιιε, 

παξφηη θαηαηξεγκέλνο θαη αλήκπνξνο είλαη ζπγρξφλσο δπλαηφο θαη αδηθεκέλνο. 

Ο «Μπίζξνο», ν γχθηνο, είλαη θαηαηξεγκέλνο γηαηί φπνπ λα πάεη ηνλ βξίζθνπλε θαη ηνλ 

θπλεγάλε. 

Ο « Γάζθαινο», θαίλεηαη λα είλαη ην γνλεηθφ θαη ην ζπδπγηθφ ηεο θνκκάηη. Γελ έρεη 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ζηα αηζζήκαηά ηεο. Θέιεη  λα πιεζηάζεη ηα παηδηά ηεο αιιά δελ 

έρεη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Αθφκα θαη γηα ηνλ άληξα ηεο πνπ ηεο ιέεη φηη ηελ αγαπάεη, 

αηζζάλεηαη άζρεκα γηαηί δελ θαηαιαβαίλεη ηη ηεο βξίζθεη. 

Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε ζηε ζεξαπεία ηεο θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο δσήο ηνπ θαζέλα 

ήξσα. χκθσλα κε ηελ Αλδξνπηζνπνχινπ (2001
b
), φζνη νινθιεξψλνπλ ηελ πνξεία ηνπο ε 

ειπίδα είλαη φηη ζα επηιέμνπλ λα θέξνπλ κηα ηζηνξία πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ ησλ εξψσλ 

είλαη εληέιεη ζεηηθά (φινη νη ήξσεο «βγαίλνπλ», ππάξρνπλ δηέμνδνη, ππάξρεη ειπίδα, «ζσηεξία»), 

ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ αλαγλσξίδνληαη θαη δπζθνιίεο, ή θαίλεηαη ε πηζαλφηεηα λα εμειηρζνχλ 

ζεηηθά ζην κέιινλ, ζεκάδη πεξηζζφηεξν ξεαιηζκνχ παξά απαηζηνδνμίαο. 

Ο «Μέιηνο», πνπ πξσηαγσληζηεί, κέζα απφ πνιιέο δπζθνιίεο θαη θφπν εμαηηίαο ηνπ 

δπλαηνχ θαη αζπκβίβαζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζα ηα θαηαθέξεη ζηε δσή ηνπ. Αζπλείδεηα θαίλεηαη 

φηη απηφ ειπίδεη λα γίλεη. 
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Ο «Μπίζξνο» είλαη ην θνκκάηη ηεο πνπ δηαξθψο πξνζπαζεί  ψζηε λα θηίζεη έλα θαιχηεξν 

αχξην κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη 

Ο «Γάζθαινο» εθθξάδεη ηνλ ζπδπγηθφ ηεο ξφιν, κέζα απφ ηνλ νπνίν ειπίδεη, αλ είλαη 

ηπρεξή θαη θαηαιάβεη ν άληξαο ηεο πσο ηνλ αγαπάεη θαη θξχβεη βαζηά ζπλαηζζήκαηα γη’απηφλ 

παξά ηελ θαηλνκεληθή παγσκάξα ηεο, λα θαηαθέξεη λα γίλεη επηπρηζκέλε γεκάηε αηζζήκαηα θαη 

αγάπε. 

           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV.     

    (Απνζπάζκαηα ηεο ζπλεδξίαο πνπ ζπλδένληαη κε φλεηξν Β2 ζηαδίνπ)  

ηε ζπλεδξία απηή αγγίδεη βαζχηεξεο δνκέο ηνπ εαπηνχ ηεο. Θπκψλεη κε ηελ κεηέξα ηεο 

θαη δεηάεη απφζηαζε. Γπξλάεη ζηα παηδηθά ηεο ρξφληα θαη ζπκάηαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

Αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνπέο καδί ηνπο, φηαλ ν γάκνο εηνηκαδφηαλ λα δηαιπζεί θαη έλνησζε ην 

βάξνο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ γνληψλ.  

Αλαθαιεί ηελ ππεξπξνζπάζεηα ηεο λα θάλεη πσο ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη γηα λα 

αλαθνπθίζεη ηελ κεηέξα ηεο πνπ είρε παξαδνζεί, αλήκπνξε λα αληηκεησπίζεη απηφ πνπ 

εξρφηαλ.. Σόηε, ιέεη, κνπ γελλήζεθαλ θαη νη πξώηεο θνβίεο κνπ. 

Aλαθέξεηαη  ζην παηέξα ηεο. Σνλ πεξηγξάθεη αλεχζπλν θαη ηαπηφρξνλα ζαλ ηνλ 

άλζξσπν γηα ηνλ νπνίν φπνηνο ηνλ ζπλαλαζηξαθεί αηζζάλεηαη θαη ππνρξέσζε πνπ ηνλ γλψξηζε. 

΄Οηαλ ηνπ δήηεζε βνήζεηα ςπρνιφγνπ γηα ηηο θνβίεο ηεο, ηεο είπε φηη κφλε ηεο ζα πξνζπαζήζεη 

λα ηα θαηαθέξεη γηαηί είλαη δπλαηή. Απηό ζρνιηάδεη είλαη θαη ην motto ηεο νηθνγέλεηαο καο λα 

ηα πεγαίλνπκε κόλνη καο. 

 Πηάλεη ηελ ακθηζπκία κε ηνλ εαπηό ηεο. «Λεηηνπξγνύζα σο δπλαηή, απηή πνπ 

θαηεπζύλεη θαη θαηαηξνπώλεη ηνπο άιινπο αλ ρξεηαζζεί, αιιά κέζα κνπ πάληα θνπβαινύζα 

έλα θνβηζκέλν παηδί». «Μηθξή 12-13-15 δηακαξηπξφκνπλ θαη έθιαηγα εχθνια. Εεηνχζα 

βνήζεηα γηα ην ζρνιείν θαη ζπκπεξηθεξφκνπλ σο πξνβιεκαηηθή. Σψξα λνηψζσ φηη ηνπο κάδεπα 

γχξσ κνπ. Οη γνλείο κνπ δελ επηθνηλσλνχζαλ γηα ηίπνηα θαη κφλν κέζα απφ κέλα έδεηρλαλ 

θάπνην ελδηαθέξνλ γηα λα κηιήζνπλ. ΄Ζκνπλ ην θνηλό ηνπο». 
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 «Θπκάκαη φηαλ ε κεηέξα κνπ επξφθεηην κεηά ην ρσξηζκφ κε ηνλ παηέξα κνπ λα ηα 

θηηάμεη μαλά κε ηνλ γείηνλα, θνβφκνπλα γηα εθείλε πσο ζα ηα θαηαθέξεη καδί ηνπ αιιά 

ζπγρξφλσο ζθεθηφκνπλα ηα παξειθφκελα θαη ηε ληξνπή πνπ ζα θνπβαινχζα. Δγώ δελ ήζεια 

ηέηνηα κπιεμίκαηα ζηε δσή κνπ, ήζεια λα δήζσ κε αμηνπξέπεηα.» 

 «Θπκψλσ λα βιέπσ ηελ κεηέξα κνπ κηα δσή λα κε ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαθνπθηζζεί. 

Με λνηάδεηαη θαη κε θξνληίδεη φηαλ θαηαξξέσ, φηαλ κε δεη λα παηάσ ζηα πφδηα κνπ έξρεηαη λα 

μεθνξηψζεη ηα δηθά ηεο. Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα κνπ γθξίληαδε γηα ηελ ζεία κνπ (αδειθή 

ηεο κεηέξαο), γηαηί ζθέθηεηαη λα ζπδήζεη κε ην θίιν ηεο. Γελ κ’ελδηέθεξε  λα ηελ αθνύζσ θαη 

ηεο είπα γηα πξώηε θνξά αλνηρηά ηελ άπνςε κνπ, λα κελ αλαθαηεύεηαη θαη λ’ αθήζεη ηνλ 

θαζέλα λα θάλεη όηη θαηαιαβαίλεη. Μνπ ζχκσζε θαη φζε ψξα ήκνπλ ζην ζπίηη ηεο δελ κε 

θνίηαδε θαη έθαλε δνπιεηέο.» 
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ABSTRACT 

This paper presents my therapeutic collaboration with ‘Sofia’, a client with symptoms of 

generalized anxiety disorder. The case is analyzed in the second part of the paper and presents 

the work done with Sofia’s dreams during her therapeutic course. The classification of her 

dreams in stages was based on Kataki (1992, 1997). The viewing of dreams as tales that unfold 

and transform was based on Androutsopoulou (2005, 2008, 2011). Finally, the evaluation of this 

transformation and other ways of its assistance (e.g. through the appropriate questions), was 

based on Sluzki’s paper (1992).  

            Key Words: generalized anxiety disorder, therapy stages, dreams 


