
1 
 

                                   ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

                        ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

                                      ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΤΝΘΔΣΗΚΖ 

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖΝ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ. 

 

 

                   ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: 

Όλνκα: ΚΑΝΣΟΛΛΑΡΖ ΗΧΑΝΝΑ 

Α.Μ: 2543 

   

             Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Ησάλλεο Νέζηνξνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρέζπκλν                             5 - 12- 2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ΠΗΝΑΚΑ  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΔΗΑΓΧΓΖ………………………………………………………………....ει. 3 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Οη απαξρέο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηηο ςπρηθέο λόζνπο.  

………………………………………………………………………………ει. 4-6   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ση είλαη ςπρνζεξαπεία………………………...ει.7 

1.1. Ζ ςπρνδπλακηθή ζρνιή………………………………………………...ει. 8 

1.2. Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή…………………………………………… ει. 8-9   

1.3. Ζ αλζξσπηζηηθή - ππαξμηαθή ζρνιή…………………………………...ει. 9 

1.4. Σάζεηο ζηελ ςπρνζεξαπεία……………………………………………...ει.9 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ηζηνξία ηεο ηξέιαο ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ ζεξαπεία: 

πξνγελέζηεξεο κέζνδνη ζεξαπείαο…………………………………………ει.10-11  



3 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Δμειίμεηο ζηνλ όξν ηεο ζρηδνθξέλεηαο………ει.12-13 

4.1.  Παξάγνληεο πνπ κεηαβάινπλ ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ ζρηδνθξελνύο 

αηόκνπ………………………………………………………………………ει.13-14 

4.2. Θεηηθά ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα……………………………………..ει.14-17 

4.3. Αξλεηηθά ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα…………………………………...ει.17-19 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο ςπρνζεξαπείαο: 

ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο……………………………………………………ει.20 

5.1. Φπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε…………………………………………ει.21-23 

5.2. Ζ ππαξμηαθή θαη αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε………………………ει.23-24 

5.3. Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε……………………………………ει.24-25 

5.4. Οη επηθπιάμεηο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ………...ει.25-26 

5.5. Δμειίμεηο κεηα ην έηνο 2000 ζηελ ςπρνζεξαπεία ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο……………………………………………………………...ει.26-27 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ζύλζεζεο κνληέισλ 

ςπρνζεξαπείαο: ε αλάγθε γηα επίηεπμε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία…………………………………………………………ει.27-29 

6.1. Παξάγνληεο πνπ παξαθίλεζαλ ηελ ζύλζεζε ςπρνζεξαπεηώλ…ει.30-31  

6.2. Οη θνηλνί ςπρνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ……………………………ει.32-35 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: πλζεηηθή ςπρνζεξαπεία: ε πξνέιεπζε ηνπ κνληέινπ 

θαη ε ζεξαπεία αηόκσλ κε ςπρσζηθά ζπκπησκαηα……………………..ει.36-39 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ:   Δηζαγσγηθή αλαθνξά ζην βηβιίν θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Έξηθ……………………………………………………………………ει.39-43 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΝΑΣΟ: Ζ νδύζζεηα ηνπ Έξηθ………………………….ει.44-56 

9.1.  Θεξαπεία………………………………………………………………ει.56-58 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ: Απνηειέζκαηα......................................................ει.59-62  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: Ζ πεξίπησζε ηνπ ‘Αληδειν………………..ει.63-66 

11.1.  Θεξαπεία……………………………………………………………..ει.66 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΧΓΔΚΑΣΟ: Απνηειέζκαηα………………………………ει.66-70 

12.1. ρεδηαγξάκκαηα απνηειεζκαηηθόηεηαο……………………………ει.71-74 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ: Βηβιηηνγξαθία…………………………ει.75-82 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα εξγαζία είλαη ε ζπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Όπσο απηή παξνπζηάζηεθε θαη αθνξά ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε. Ζ νπνία δέρηεθε φπσο ζα δνχκε 

κεγάιε εμειηθηηθή πνξεία κέρξη λα θηάζεη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Πάληα φκσο ν 

εθπξφζσπφο ηεο Γξ. Ησάλλεο Νέζηνξνο πίζηεπε πσο κπνξεί λα απνθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνπο αζζελείο κε ςχρσζε, φπσο θαη ζηελ λεχξσζε. ρεηηθά κ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία. Απηή αθνξά 

γεληθά ηελ δηεξεχλεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο αξρηθά. Σν πψο πξνέθπςε θαη εμειίρζεθε 

ν φξνο ζρηδνθξέλεηα. Όπσο θαη ην πνηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζην παξειζφλ άιια θαη 

ζχγρξνλα. Σα παξαπάλσ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνχο θαη Διιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο. Καηά ηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαη νη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο 

απφςεηο ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην ζπλζεηηθφ 

κνληέιν ςπρνζεξαπείαο θαη ε ζεκαζία απηνχ ζηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ 

δηεξεχλεζε δπν κειεηψλ πεξίπησζεο. Καη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε λα θαηαιήμνπκε ζην αλ επαιεζεχεηαη ε 

φρη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Να δείμνπκε αλ ε εθαξκνγή ηεο ζπλζεηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο κπνξεί λα επηθέξεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ζεξαπεία ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. Δάλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ε εμάιεηςε ησλ ζρηδνθξεληθψλ 

ζπκπησκάησλ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο είλαη 

θαη‟ επέθηαζε φηη: Μπνξεί λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο  ζπλζεηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα. 

Δίηε απνθιεηζηηθά κε ηελ ρξήζε κφλν ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο είηε 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ ρξήζε θαη θαξκαθνζεξαπείαο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ εμεηάζακε δπν κειέηεο πεξίπησζεο. Σελ πεξίπησζε ηνπ Έξηθ φπσο 

παξαηίζεηαη παξαθάησ  θαη ζηνλ νπνίν θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ςπρνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα ε πξνζέγγηζε 

ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Δλψ ζηελ δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη θαξκαθνζεξαπεία. 

 

 ΟΗ ΑΠΑΡΥΔ ΣΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΗ ΦΤΥΗΚΔ ΝΟΟΤ  

      

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ καο ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε αλ ππήξραλ ζην παξειζφλ 

κέζνδνη ζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο, πνίεο ήηαλ 

απηέο,  πσο εμειίρζεθαλ θαη πνηνπο αθνξνχζαλ.  Καζψο επηζπκνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε αλ πξνέβαηλαλ ζηελ αλαδήηεζε ζεξαπεηψλ γηα 

απηήλ ηελ νκάδα πιεζπζκνχ ζην παξειζφλ θαη πνηα ε ζεκαζία απηψλ.   
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       Ζ εληχπσζε πνπ έρεη επηθξαηήζεη είλαη πσο ε ςπρνζεξαπεία απνηειεί κηα 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ εδψ θαη έλαλ αηψλα κφλν εκθαλίδεηαη ζηνπο ρψξνπο    

ςπρηθήο πγείαο. Όπσο επίζεο πσο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

απνηέιεζε ε θξνυδηθή ζεσξία. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ πθίζηαηαη θαη απνηειεί έλα 

ζέκα πνπ ραίξεη επαλεμέηαζεο, απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί αληηιεπηφ, αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο ηνλ πινχην ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο αθφκα θαη πξηλ ηελ 

θιαζηθή επνρή ηνπ 5
νπ

 Π.Υ αηψλα. Όπσο  θαη άιινπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ εμίζνπ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο κεζφδνπο ςπρνζεξαπείαο. Σα ζηνηρεία 

ςπρνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ έρνπλ θαηαγξαθεί  ζηελ βηβιηνγξαθία ησλ 

εθάζηνηε αξραίσλ πνιηηηζκψλ. Ζ ζπκβνιή ησλ πνιηηηζκψλ απηψλ ζηελ ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε ππήξμε θαζνξηζηηθή. Παξ‟ φια απηά φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ην  έξγν           

<< Παγθφζκηα ηζηνξία ηεο ςπρηαηξηθήο>>  δελ κπφξεζε λα ππεξβεί ηελ ζπλεηζθνξά 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ε νπνία είλαη καθξάλ ε πην ζεκαληηθή. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία σζηφζν ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ ράζεθε χζηεξα απφ ηελ 

ππξπφιεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο. Κάηη ηέηνην απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή απψιεηα θαζψο ελδέρεηαη λα ππήξραλ θαη λα κπνξνχζακε λα έρνπκε ζηα 

ρέξηα καο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κεγάιεο αμίαο πνπ λα καο έδηλαλ πεξαηηέξσ 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πψο μεθίλεζε, πνηνη άιινη παξάγνληεο ζπλέβαιιαλ θαη 

θάησ απφ πνηνπο ζθνπνχο ψζηε λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα αλαθνξηθά 

κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ςπρνζεξαπείαο. ε άιιεο ςπρνζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ. Όια απηά δπζηπρψο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα αγλννχκε 

(Hawkins & Nestoros, 1997). Όπσο επίζεο ην γεγνλφο απηφ έρεη δψζεη ηελ ψζεζε ζε 

πνιιέο ζχγρξνλεο ζρνιέο θαη πξνζεγγίζεηο ςπρνζεξαπείαο << πσο έρνπλ 

μαλαεθεχξεη ην ηξνρφ πνιιέο θνξέο>> (Nestoros & Vallianatou,1990,ζει. 38).    

 

         Τπάξρνπλ άθζνλα ζηνηρεία απφ ην παξειζφλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ςπρνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Απφ θάπνηα απφ απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη πσο είδε απφ ηνλ 

έθην αηψλα Π.Υ  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηέιεζεο ηεξνηειεζηηψλ ζηνλ λαφ ηνπ 

Αζθιεπηνχ ήηαλ δηαδεδνκέλε κηα κνξθή ζεξαπείαο, πνπ νλνκαδφηαλ (λννζεξαπεία: 

nootherapeia) θαη ζεκαίλεη ζεξαπεία ηνπ κπαινχ. Δλψ απηφ πνπ ζπλάγεηε κέζν απηήο 

είλαη πσο ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ε κεηάλνηα ζπλέβαιε ζην λα 

αληηιακβάλεηαη ε λα αληηκεησπίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ 

απαζρνινχλ, ν επηζθέπηεο ε αζζελήο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηξνπνπνηείηε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη αξραίεο απηέο κνξθέο ςπρνζεξαπείαο είραλ θαηνξζψζεη λα 

πξνζεγγίζνπλ ην θχξνο ησλ ζχγρξνλσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Chessick, 

1987). Δλψ απηφ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πσο πθίζηαηαη θαζψο ζήκεξα νη ελ 

ιφγσ κνξθέο ζεξαπείαο ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο γλσζηηθέο-

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεξαπείεο. Δλψ κηα άιιε κνξθή ζεξαπείαο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ πνπ εθαξκνδφηαλ ζηνλ ίδην ρψξν ππήξμε ε ηειεηνπξγηθή << θνίκεζε 

ζηνλ λαφ>>  (ελθνίκεζεο: enkoimisis) (Chessick, 1987). H νπνία αλαγφκελε πάιη 

ζηηο ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζνκνηάδεηαη κε κηα κνξθή θιηληθήο 
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χπλσζεο πνπ απνηειεί εξγαιείν ζεξαπείαο ηεο ςπραλάιπζεο (Nestoros, Pattakou- 

Parasiri, Sfakianakis, & Vasdekis (In press, a). 

 

Μηα άιιε κνξθή ςπρνζεξαπείαο, δένπζαο ζεκαζίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε ε εθδνρή ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 

ρνξνχ. Σα κνπζηθά φξγαλα πνπ είζηζηαη λα επηζηξαηεχνληαλ ε πεξηιακβάλνληαλ θαη 

ζπλέβαιιαλ ζηελ ζεξαπεία, ήηαλ ην θιάνπην θαη ην κεηαιιηθφ ηχκπαλν, πνπ 

ζπλαληάηε ζε ηειεηέο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο θξπγηθήο ζεφηεηαο Κπβέιε ( Milns,  

1986). Απηέο νη ηειεηνπξγίεο πηζηεχεηαη πσο πεξηειάκβαλαλ κηα κνξθή θάζαξζεο. 

Γηα θάζε μερσξηζηή ςπρηθή αζζέλεηα ρξεζηκνπνηνχληαλ ην θαηάιιειν κνπζηθφ 

φξγαλν. Ζ κνπζηθή ηνπ θιάνπηνπ ζεσξνχληαλ βνεζεηηθή γηα αλζξψπνπο πνπ 

έπαζραλ απφ θαηάζιηςε ήηαλ ην, ελψ ε Dorian mode εθιακβάλνληαλ σο ζεξαπεπηηθή 

γηα αλζξψπνπο πνπ ππέθεξαλ απφ δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (Milns, 1986).  

Γελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε θπζηθά θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ζηελ επίηεπμε ηεο ςπρνζεξαπείαο. ε δηάθνξεο θιαζηθέο ηξαγσδίεο 

θαη θσκσδίεο ζπλαληάκε ζε αθζνλία ηελ χπαξμε αιιειεπηδξάζεσλ κε 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζεκαζία. Θα κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν κηα 

ζθελή απφ ηελ αξραία ηξαγσδία << Βάθρεο >> ηνπ Δπξηπίδε ζηελ νπνία 

αλαπαξηζηάηε αξηζηνηερληθά κηα κνξθή ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θεληξηθή 

εξσίδα  Δθάβε, θαηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ, ηξαγηθή θηγνχξα βηψλεη απηφ πνπ 

νλνκάδεηε ζε ζεαηξηθνχο φξνπο, ηξαγηθή εηξσλεία. Καζψο ρσξίο λα έρεη επίγλσζε, 

θξαηά ζηα ρέξηα ηεο ην θνκκέλν θαη καησκέλν θεθάιη ηνπ γηνπ ηεο (Pentheus). Σφηε 

αλαιακβάλεη δξάζε ν παηέξαο ηεο, ν νπνίνο ηελ επαλαθέξεη ζηελ ινγηθή κε 

αξηζηνηερληθφ ςπρνζεξαπεπηηθφ ηξφπν. ε απηή ηελ ζθελή ε Δθάβε θαιείηαη λα 

θαηαζηεί ζηαδηαθά ηθαλή λα αλαγλσξίζεη ηελ ηεξαηψδε πξάμε ηεο θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πξέπεη λα κάζεη λα δεη κε απηφ (Milns, 1986). ηελ ηξαγσδία 

απηή ηνπ Δπξηπίδε παξαηεξείηαη θαη πεξηγξάθεηε κε αθξίβεηα, φπσο επίζεο αθήλεη λα 

γίλεη θαηαλνεηφ κε έλαλ δηαηζζεηηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ Devereux φρη κφλν ε 

ςπρηθή αζζέλεηα αιιά θαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, απηή ε ςπρνζεξαπεπηηθή 

ζθελή ησλ Βαθρψλ απνδίδεηαη σο θιηληθά άςνγε (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Milns, 

1986). ε βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη κε άλεζε, ίζσο θαη λα ππεξβεί 

νπνηαδήπνηε ζχγρξνλε πεξίιεςε ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, φπσο ζα 

δηαηππσλφηαλ απφ έλαλ επαγγεικαηία θιηληθφ ςπρνιφγν (Devereux, 1970). Δπηπιένλ 

ζηα έξγα ηνπ δηάζεκνπ θσκηθνχ ηεο αξραηφηεηαο κπνξνχκε λα βξνχκε εμίζνπ πνιιέο 

αλαθνξέο ζε πιηθφ κε ςπρνζεξαπεπηηθή αμία. Υαξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ <<θήθεο>> φπνπ 

παξαζέηεη έλαλ θαηάινγν δηαθνξεηηθψλ επεξγεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε θαη παξνπζίαδε ήηαλ ε πεηζψ κε θαζεζπραζηηθά ιφγηα θαη ε 

επγέλεηα, ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα αλαγλσξηζηνχλ σο κεξηθά απφ ηα θνηλά -

βαζηθά ζηνηρεία φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιψλ ςπρνζεξαπείαο (Milns, 1986). 
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      Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε Milns (1986), αξραίνη ζπγγξαθείο πξνεξρφκελνη απφ ηνλ 

θιάδν ηεο ηαηξηθήο φπσο ν Ηππνθξάηεο, Caelius Aurelianus, Κέιζνπ θαη ν Γαιελφο, 

ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ λα κηιήζεη θάπνηνο ζηνλ αζζελή κε ηέηνην ηξφπν πνπ  λα 

πξνζπαζήζεη λα δηαιχζεη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ κε αηηηνινγεκέλε επηρεηξεκαηνινγία. 

Αλ, φκσο, ν αζζελήο γίλεηαη ζπγθηλεκέλνο ζην λα αληηθξνπζηεί ην «εκείο» ζα πξέπεη 

λα ζπκθσλνχλ κε απηφλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ρηνχκνξ λα πξνζπαζήζεη λα μεδηαιχλεη 

ηηο  θαληαζηηθή έλλνηεο ηνπ. 

      Γελ ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα παξαιείςνπκε ηελ ζπκβνιή ηεο θηινζνθίαο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία εδψ εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα δηθαίσο απνηειεί ν σθξάηεο θαζψο 

εθείλνο εμεχξε θαη καο άθεζε ελέρπξν κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεζφδνπο 

ςπρνζεξαπείαο. Ο σθξάηεο φπσο γλσξίδνπκε ππήξμε ν πξψηνο πνπ βνεζνχζε ηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπ λα θαηαιήμεη ζηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

νξηζκέλε κέζνδν ζπδήηεζεο, ηελ επνλνκαδφκελε καηεπηηθή. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θαηάιιειεο έκκεζεο εξσηήζεηο θαζνδεγνχζε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ λα βξεη κφλνο ηνπ 

ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ. Απηή απνηειεί ηελ θαιχηεξε κέζνδν ςπρνζεξαπείαο 

σο εθ ηνχηνπ θαζψο εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ φηη κπνξεί λα 

αλαθαιχςεη ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαη απνδεηθλχεηαη κέζσ απηήο πσο 

πξάγκαηη ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα ζηνλ θάζε  άλζξσπν κέζα ηνπ. Γελ απνηειεί 

πξνλφκην ησλ ιίγσλ πνπ ηελ παξέρνπλ ζηνπο πνιινχο (Νέζηνξνο, 2012).  
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ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

      ην παξειζφλ φπσο έγηλε εκθαλέο παξαπάλσ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ε εχξεζε θαη 

ε εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ λφζσλ. ηελ πνξεία κε ηελ 

εμέιημε ησλ επηζηεκψλ θαη κε ηελ γέλλεζε ηεο ςπρνινγίαο ζηαδηαθά αλαδχζεθε 

ζηελ επηθάλεηα έλαο λένο φξνο απηφο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Πνπ απνηεινχζε ηελ 

ζχγρξνλε κέζνδν ζεξαπείαο ησλ ςπρηθψλ λφζσλ. χκθσλα κε ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηνπ 

ηη είλαη ςπρνζεξαπεία φπσο ηνλ εηζήγαγε ν Wolberg (1988) απηφο απνδίδεηαη σο 

εμήο: << Ζ ςπρνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεία κε ςπρνινγηθά κέζα ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο, θαηά ηελ νπνία έλα εηδηθεπφκελν άηνκν δεκηνπξγεί ζθφπηκα 

κηα επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή κε ζθνπφ: (1) ηελ αθαίξεζε, κεηαηξνπή ε 

επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ησλ ππαξρφλησλ ζπκπησκάησλ (2) ηε κεηαβνιή 

δηαηαξαγκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη (3) ηελ παξαγσγή ζεηηθήο αλάπηπμεο 

θαη εμέιημεο ηεο  πξνζσπηθφηεηαο>> (ζει.3). Ο Wolberg (1988) επηπιένλ επηζήκαλε 

πσο ζηελ ςπρνζεξαπεία ε ιέμε αζζελήο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ιέμε 

άηνκν θαζψο ςπρνζεξαπεία δελ δέρνληαη νχηε ρξεηάδνληαη κφλν ηα άηνκα πνπ 

θέξνπλ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα αιιά θαη νη πγηήο. Μάιηζηα εθείλνη κπνξνχλ λα 

επεξγεηεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ απηή θαζψο  κπνξεί λα βειηηψζεη πεξηζζφηεξν ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα φπσο απηά έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ζηελ Ακεξηθή ην 10% ησλ πνιηηψλ ησλ ΖΠΑ 

έρνπλ πξνηξέμεη ζε εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο λα ιάβεη ζπκβνπιή απφ απηνχο ζε 

θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Δλψ θάζε ρξφλν ππέξνγθν είλαη ην πνζφ πνπ δηαζέηεη ε 

ρψξα γηα λα απαζρνιεί ηνλ αθφκα κεγάιν αξηζκφ ησλ  εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ 

ςπρηάηξσλ θαη πελήληα ρηιηάδσλ ςπρνιφγσλ  ( Marmor, Castelnuovo-Tedesco, & 

Lewis 1981). Έλα ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ηελ δεθαεηία ηνπ 2010 

ζεκεηψλεηαη ξαγδαία εμάπισζε ησλ ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ ςπρνζεξαπείαο θαζψο 

άλνηγαλ ζσξεδφλ λέα. Όπσο επίζεο ε εηζρψξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ δσή ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία απνηέιεζε έλαλ αθφκα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο δηάδνζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη 

ην πνίεο κνξθέο απηήο ππάξρνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ςπρνζεξαπεία άξρηζε λα 

απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επίδξαζεο ζηελ θνηλσλία. Κάζε κνξθή 

ςπρνζεξαπείαο είρε θαη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ζηεξηδφηαλ ζε κία ελλνηνινγηθή 

βάζε κέζν ηεο νπνίαο κπνξνχζε λα εξκελεχεη ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηελ ςπρνπαζνινγία θαη ηελ ςπρνζεξαπεία. Απνηεινχζαλ ηνλ θνξκφ 



10 
 

ζηνλ νπνίν βαζηδφηαλ γηα λα „‟επηιέγεη‟‟ πνηά κέζνδφ θαη πνηεο ηερληθέο ζα επηιεγνχλ 

αλάινγα θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.  Δλψ εθείλε ηελ πεξίνδν ηξία ήηαλ ηα 

ξεχκαηα πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ Φπρνδπλακηθή ζρνιή, ε 

αλζξσπηζηηθή – ππαξμηαθή ζρνιή θαη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή ςπρνζεξαπείαο. 

ην ζεκεία απηφ αμίδεη λα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε απηέο θαη ηελ ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ ςπρνζεξαπεία θαζψο απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο ςπρνζεξαπείαο (Νέζηνξνο, 

2012).  

 

    2.1  Ζ Φπρνδπλακηθή ζρνιή  

       Ζ Φπρνδπλακηθή ζρνιή είρε ηδξπηή ηεο ηνλ Sigmund Freud (1856-1939). 

Απέθηεζε γξήγνξα ηεξάζηην θχξνο απφ ην μεθίλεκα ηεο εκθάληζεο ηεο πνπ 

ζεκαηνδνηείηε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ην νπνίν δηαηήξεζε έσο 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  Ο Freud δεκνζίεπζε ην πξψην ςπραλαιπηηθφ 

ηνπ έξγν κε ηίηιν Μειέηεο γηα ηελ πζηεξία ην 1985 κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Josef 

Breuer. ηελ πνξεία δεκνζίεπζε ηα έξγα: Ζ εξκελεπηηθή ησλ νλείξσλ ην 1900 θαη 

Σξία δνθίκηα γηα ηελ ζεσξεία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ θαηαηάζζνληαη ρξνλνινγηθά 

ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Σα έξγα απηά γλψξηζαλ κεγάιε αληαπφθξηζε επξέσο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα  λα νδεγήζεη ζηελ ζπγθξφηεζε αξρηθά ηεο Φπραλαιπηηθήο 

εηαηξίαο ηεο Βηέλλεο θαη αθνινχζσο ηεο Γηεζλνχο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξίαο ην 1910 

ζηελ νπνία πξψηνο πξφεδξνο απνηέιεζε ν Carl G. Jung. Δλψ ην 1909, ην 

παλεπηζηήκην Clark ησλ ΖΠΑ ηνπ απέκεηλε ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ηηκήο έλεθελ γηα 

κία ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ έδσζε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ε θιαζηθή 

ςπραλάιπζε δηθαίσο γλψξηζε κεγάιε θαηαμίσζε. ηελ πνξεία φκσο θάλνληαο ηελ 

αξρή ν Alfred Adler  ην 1911 κε ηελ απνρψξεζε ηνπ θαη ν Carl Jung ην 1914 θαη 

άιισλ πνπ αθνινχζεζαλ, πνπ απνηεινχζαλ καζεηέο ηνπ Freud, είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία λέσλ ξεπκάησλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απηψλ δεκηνχξγεζε 

ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο είηε σο ζπλερηζηέο ηνπ Freud θαη νη νπνίνη σο εθ ηνχηνπ 

απνθαινχληαη λενθξνπδηζηέο, είηε απνζπάζηεθαλ απφ απηφλ θαζψο δηαθσλνχζαλ 

θαη αλέπηπμαλ δηθέο ηνπο ζεσξίεο θαη νλνκάζηεθαλ ζρηζκαηηθνί. Χζηφζν αμίδεη λα 

επηζεκάλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, θαζψο θαζίζηαηαη αμηφινγν πσο νη λενθξνπδηζηέο 

αλ θαη επέιεμαλ λα εθζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ Freud βειηηψλνληαο ηελ αξρηθή ζεσξεία 

κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο ε ηεο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ θαηά βάζε νη απφςεηο ηνπο 

θαηέιεγαλ λα δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ απηέο ηνπ Freud ζε αληίζεζε κε απηέο ησλ 

απνζρηζζέλησλ. Σέινο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη  1960, θάπνηνη ςπραλαιπηέο 

απαξλήζεθαλ νινθιεξσηηθά ηελ ςπραλάιπζε δεκηνχξγεζαλ λέεο ζεσξίεο θαη 

ςπρνζεξαπείεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη Berne θαη Perls νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ γέθπξεο κεηαμχ ηεο ςπρνδπλακηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο - ππαξμηαθήο 

ζρνιήο θαη νη Beck θαη Ellis πνπ δεκηνχξγεζαλ αληίζηνηρα γέθπξεο κεηαμχ  ηεο 

ςπρνδπλακηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζρνιήο (Νέζηνξνο, 2012).  
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2.2 Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή 

      Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή πξσηνεκθαλίζηεθε θαηά ηελ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20 

αηψλα κε ηδξπηή ηεο ηνλ John B. Watson (1878-1958). ηελ αξρή απηή ηεο εκθάληζήο 

ηεο είρε επηδνζεί ζε έλαλ ξφιν επηθεληξσλφηαλ εμ‟ νινθιήξνπ ζε κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο εμειίρζεθε ζε ζρνιή 

ςπρνζεξαπείαο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έθηνηε. Σν πην ζεκαληηθφ ηκήκα ζηελ 

ζεσξεία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ην νπνίν θέξεηαη λα είλαη  θαη ε πιένλ ζεκαληηθφηεξε 

εμέιημε ζηελ ηζηνξία ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο ήηαλ νη γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο, αληίιεςεο, θξίζεο. Απηέο αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζην άηνκν θαη κεζνιαβνχλ κεηαμχ 

εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιιε θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη 

ψζηε ν γλσζηηθφο ζπκπεξηθνξηζκφο λα πιεζηάζεη ηελ ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία 

(Νέζηνξνο, 21012). 

 

2.3 Ζ αλζξσπηζηηθή- ππαξμηαθή ζρνιή 

      Ζ αλζξσπηζηηθή – ππαξμηαθή πξνζέγγηζε απνηειεί ην ηξίην ξεχκα 

ςπρνζεξαπείαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1940 έρνληαο σο  θχξην εθπξφζσπν ηνπ ηνλ Carl Rogers (1902-1987) ν νπνίνο 

αληηπξνζψπεπε ηελ πειαηνθεληξηθή ζεξαπεία (client centered therapy) (Rogers, 

1951). Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή απηή κνξθή επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ζεσξεία ηνπ Abraham Maslow πνπ ζηεξηδφηαλ ζην ηεξαξρηθφ ζχζηεκα αλαγθψλ θαη 

θηλήηξσλ ηνπ Ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ (Νέζηνξνο, 2012).  Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1950 θαη 1960 θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο δχν λέα ξεχκαηα ζηελ ελ ιφγσ ζρνιή. Ζ 

ζπλδηαιιαθηηθή αλάιπζε ( Transactional Analysis) ηνπ ηνχ Eric Berne  ( Berne, 

1961). Ζ κνξθνινγηθή ζεξαπεία (Gestalt Therapy) ηνπ Frederick Perls ( Perls et al., 

1965). 

2.4  Σάζεηο ζηελ ςπρνζεξαπεία 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο ηα αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα 

ςπρνζεξαπείαο εμαθνινχζεζαλ λα απμάλνληαη ζηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν ηνπ 

20
νπ

 αηψλα.  Δλψ ην 1985 νξγαλψζεθε έλα ζπλέδξην ζην Φνίλημ ηεο Αξηδφλα απφ ην 

ίδξπκα Milton H. Erikson κε ηίηιν << Ζ εμέιημε ηεο ςπρνζεξαπείαο>> (  The 

Evolution of Psychotherapy Conference) (Zeig, 1987). Ζ αλαθνξά ηνπ ελ ιφγνπ είλαη 

δένπζαο ζεκαζίαο θαζψο ζε απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα 

ςπρνζεξαπείαο. πκκεηείραλ εηθνζηέμη εηδηθνί πνπ αληηπξνζψπεπαλ δεθαηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο θαη εθηά ρηιηάδεο ζχλεδξνη απφ είθνζη ελληά 

ρψξεο θαη πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. ε απηή παξνπζηάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά νη έμη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Οη αλάινγεο ζηηο αηνκηθέο 

ςπρνζεξαπείεο θαη ζηηο νκαδηθέο ςπρνζεξαπείεο (Νέζηνξνο, 2012). 
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Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ <<ΣΡΔΛΑ>> ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ    

  ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θχξηνπ Νέζηνξνο, εθπξφζσπνπ ηεο ζπλζεηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο, λα αλαιχζεη ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο  ζρηδνθξέλεηαο απφ ηηο 

απαξρέο ηεο έσο ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θάηη αμηφινγν 

ζηελ πνξεία απηή. Ζ ηζηνξία ηεο <<ηξέιαο>>, ζρηδνθξέλεηαο αθνινπζεί κηα 

δηαθνξεηηθή θαη ηδηαίηεξε πνξεία απφ ηηο άιιεο ςπρηθέο λφζνπο. Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα παξαπάλσ εθφζνλ ζηελ αξραηφηεηα δχλαηαη λα εληνπίδνπκε ηφζεο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ςπρνζεξαπείαο απφ δηάθνξνπο ηνκείο, δχλεηαη ε εληχπσζε πσο 

πίζηεπαλ ζηελ ίαζε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ φπσο θαη φηη κπνξνχλ λα απνθέξνπλ 

απνηειέζκαηα. Σφζν ζηελ αξραηφηεηα, πξηλ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο 

πξνθαινχζε αλέθαζελ ην δένο ησλ εηδηθψλ θαη κε πνπ πξνζπαζνχζαλ είηε λα ηελ 

εμαιείςνπλ είηε λα απνκνλψζνπλ ηα άηνκα απηά πνπ είραλ ηελ ελ ιφγσ αζζέλεηα. Σα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ ζθιεξά θαη βαζαληζηηθά πξνο ηνπο αζζελείο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απάλζξσπα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη 

ζηελ ζρεηηθά πξφζθαηε ηζηνξία ηεο αζζέλεηαο κέζσ ηεο πδξεκαηνπνίεζεο. Δλψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θάηη ηέηνην δελ θαζίζηαην δπλαηφ θαη εθφζνλ θεξφηαλ ηξειφο 

ζηηγκαηηδφηαλ κε ηνλ ρείξηζην ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ςπρηθέο λφζνπο, 

αληηκεησπηδφηαλ σο κίαζκα ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ νπνία έπξεπε λα κείλεη καθξηά γηα 

λα κελ ηελ <<κνιχλεη>> (Νέζηνξνο, 2012). 

      πγθεθξηκέλα ζεκεηψλεηαη πσο θαηά ηελ αξραηφηεηα ππήξρε ε ζεψξεζε πσο νη 

ςπρσζηθέο εθδειψζεηο νθείινληαλ ζην γεγνλφο πσο είρε θαηαιεθζεί ν ςπρηθφο 

θφζκνο ηνπ αηφκνπ απφ ηα θαθά πλεχκαηα. Σα πξνεγνχκελα κάιινλ απνηεινχλ 

θαηάινηπν ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ. Πάλσ ζε απηφ κηα ζεκαληηθή αλαθνξά πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ιάβνπκε ππφςε καο ήηαλ εθείλε ηνπ αξραίνπ έιιελα ηζηνξηθνχ 

Ζξφδνηνπ (484-426), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ηα θαθά πλεχκαηα απφ ηα νπνία είρε 

θαηαιεθζεί ν θφζκνο ησλ ςπρσζηθψλ φπσο ζεσξνχζαλ ήηαλ εθείλα ησλ ζεαηλψλ 

Μαλίαο θαη Λχζζαο. Σέηνηεο απφςεηο άιισζηε εμεγνχλ θαη απνδεηθλχνπλ κέζσ 

απηψλ ηελ αλαθάιπςε  θξαλίσλ επηκειψο ηξππεκέλσλ κε νζηενηξχπαλν φπσο έρνπλ 

πξνθχςεη απφ αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 

θφζκνπ. Δλψ ε δηαβεβαίσζε πσο επξφθεηην γηα ςπρσζηθνχο πξνέξρεηαη απφ ην 

γεγνλφο πσο νη αξραηνιφγνη ζήκεξα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ πφηε κηα νπή 

πξνήιζε απφ θάπνηνλ ηξαπκαηηζκφ πνπ επέθεξε θαη ηνλ ζάλαην θαη πφηε είλαη 

απνηέιεζκά <<ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο>> ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ν 

<<ππνηηζέκελνο αζζελήο>>. Καζψο ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ππάξρνπλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο χζηεξα απφ ηελ επηθείκελε 

επέκβαζε ζην θξαλίν. Δπηπιένλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε νπή ήηαλ ζηξνγγπιή θαη 

ζπρλά θιεηλφηαλ απφ ηνπο γηαηξνχο κε πνιχηηκα κέηαιια ( φπσο ν ρξπζφο θαη ην 

αζήκη). Πξνθαλψο πίζηεπαλ ηφηε πσο κε ην λα θάλνπλ δπν αλνίγκαηα ζην θξαλίν ζα 

απειεπζεξψλνληαλ κέζσ απηψλ ηα θαθά πλεχκαηα θαη αθνχ ζα είρε ζπκβεί απηφ, 

είηε άθελαλ ην ηξαχκα λα επνπισζεί κφλν ηνπ είηε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο παξαπάλσ 

κεζφδνπο γηα λα ηα θιείζνπλ (Νέζηνξνο, 2012).  
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      Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Ηππνθξάηεο (460-355), πνπ ήηαλ ν πξψηνο ηαηξφο ηεο 

αξραηφηεηαο απέδηδε ηελ αηηία εκθάληζεο ησλ ςπρηθψλ εθδειψζεσλ ζε νξγαληθέο 

εθδειψζεηο θαη φρη ζε ππεξθπζηθνχο ιφγνπο. πγθεθξηκέλα πίζηεπε πσο νθεηιφηαλ 

ζηελ εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, πνπ πξνθαινχζε ε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο  

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ρπκψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ππάξρνπλ ζην ζψκα( αίκα, 

θιέγκα, θίηξηλε ρνιή, κέιαηλα ρνιή). Δπνκέλσο πίζηεπε πσο ζα έπξεπε απηνί νη 

ηέζζεξηο <<ρπκνί>> λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία πξνθεηκέλνπ λα κελ επέιζεη κελ 

εκθαλίζεη ν εθάζηνηε άλζξσπνο θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή.  Δλψ ν αξραίνο 

θηιφζνθνο Πιάησλαο (428-384) δηέθξηλε ηελ ηξέια ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: Σελ 

Πξνθεηηθή, ηελ ηειεζηηθή, ηελ  Πνηεηηθή θαη ηελ Δξσηηθή (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Νέζηνξνο, 2012). ηνλ δπηηθφ θφζκν ηα άηνκα πνπ έπαζραλ απφ ςπρηθέο λφζνπο 

ππέζηεζαλ δησγκνχο. Ξεθηλψληαο ηελ αλαθνξά καο απφ ηελ Ηεξά εμέηαζε ζηελ 

Δπξψπε θαη επεθηεηλφκελνη σο ηηο Γίθεο ζην Salem ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο, ην 1962 

κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο. Καη πνιιέο άιιεο εθδειψζεηο είραλ ζην ζηφραζηξν 

ηνπο ςπρηθά αζζελείο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο θαη πεξάλ ηνπ θνηλσληθνχ  

ζηηγκαηηζκνχ ηνπο είρε σο απνηέιεζκα πνιιά ρηιηάδεο ζχκαηα πνπ βαζαλίζηεθαλ ε 

ζαλαηψζεθαλ. ηελ ζχγρξνλε επνρή ε πνηλή ζηελ νπνία ππφθεηληαη ηα ςπρσζηθά 

άηνκα δελ είλαη λα θαίγνληαη ζηελ ππξά φπσο ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ αιιά νη 

πξνθαηαιήςεηο πξνο ελαληίνλ ηνπο θαιά θξαηνχλ φπσο άιισζηε απέδεημε θαη ην 

πείξακα ηνπ Rosenham (Νέζηνξνο, 2012).  
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ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

 Ο Bleuler (1911) εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν <<ζρηδνθξέλεηα>> ν νπνίνο 

ζεσξνχζε πσο  ηα ηέζζεξα ζεκεία αλαθνξάο ηεο λφζνπ ήηαλ ηα ιεγφκελα ηέζζεξα 

Άιθα φπσο εθείλνο είρε επηιέμεη λα ηα απνθαιεί : 

 (1) Ζ Απνζχλδεζε ή δηαθνξεηηθά ράιαζε ησλ ζπλεηξκψλ (Assosiation), (2) ην 

απξφζθνξν ζπλαίζζεκα (Affect), (3) ε Ακθηζπκία    (Ambivalence) θαη (4) ν 

Απηηζκφο (Autism). Δλψ ν Νέζηνξνο αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ ηχπνη ζρηδνθξέλεηαο, νη 

νπνίνη πξνηάζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ, δελ ηζρχνπλ θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο πιένλ ζήκεξα. Απηνί απνηεινχζαλ ηνπο εμήο : <<Ζ 

εβεθξεληθή ζρηδνθξέλεηα, ε απιή ζρηδνθξέλεηα, ε παξαθξελία, ε νλεηξψδεο 

ζρηδνθξέλεηα, ε άηππε, ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή, ε ςεπδνλεπξσηηθή, ν παηδηθφο ηχπνο 

ηεο, ην νμχ ζρηδνθξεληθφ επεηζφδην, ε ρξφληα αδηαθνξνπνίεηε ζρηδνθξέλεηα θαη ε 

ιαλζάλνπζα ζρηδνθξέλεηα>> (Νέζηνξνο,1997b ζει.646). Δπηπιένλ αλαθέξεηαη απφ 

ηνλ ίδην πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρηδνθξέλεηαο φπνπ ζχκθσλα κε ην DSM-IV 

απνηεινχζαλ θξηηήξηα γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο δηάγλσζεο <<Παξαλνεηδνχο>> 

ζρηδνθξέλεηαο. Όπσο ν απνδηνξγαλσκέλνο ιφγνο, ε απνδηνξγαλσκέλε ε θαηαηνληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ην επίπεδν ε αλάξκνζην ζπλαίζζεκα ζπλππήξραλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ηελ θαρππνςία, ηηο παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο αλαθνξάο θαη 

δηψμεσο θαζψο θαη ηηο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο πνπ απνηεινχζαλ ηα 

θαηαγεγξακκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο Παξαλνεηδνχο ζρηδνθξέλεηαο 

(Νέζηνξνο, 2006). Δπνκέλσο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ππήξραλ πνιιά 

δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο νξνινγίεο ζηελ ζρηδνθξέλεηα πνπ έραηξαλ δηεπθξίλεζεο. 

Όπσο ην πνηνη ηχπνη απηήο ζα επηθξαηήζνπλ θαη απφ πηα θξηηήξηα ζα δηαθξίλεηαη 

θαζέλαο απφ απηνχο γηα λα επηηεπρζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο. πκπεξαζκαηηθά ζην 

ελ ιφγσ DSM θαηέιεμαλ πσο ε παξαλνεηδήο ζρηδνθξέλεηα θαίλεηαη λα είλαη ν 

θπξίαξρνο ηχπνο θαη νη άιινη ηχπνη απνηεινχλ κνξθέο ηεο ίδηαο δηαηαξαρήο πνπ 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή θιηληθή εηθφλα. Δλψ ζην DSM 5 ελδηαθέξνπζα εμέιημε 

απνηειεί ε πξφηαζε ηνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζρηδνθξέλεηα ρσξίο αλαθνξά ζε 

ππνηχπνπο ηεο. Δλψ ηέινο έλα ζέκα πνπ δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηάζηαζε κε ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ ζρηδνθξέλεηα είλαη ην γεγνλφο πσο φια ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ ζπλαληηφληαη ζηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα 

εκθαλίδνληαη επίζεο θαη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Όπσο 

θαη απφ ηελ ρξήζε λαξθσηηθψλ ε ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ ε άιισλ θαξκάθσλ θαη 

θαηά ηελ ζηέξεζε απηψλ (Νέζηνξνο, 2012). 

 

     χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ 

DSM-IV, πνπ εθδφζεθε ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία ην1994 θαη ην νπνίν 

αλαζεσξήζεθε ην 2000 ζην DSM-IV TR ππήξραλ ελλέα θαηεγνξίεο δηαηαξαρψλ 

θάησ απφ ηνλ γεληθφ ηίηιν <<ρηδνθξέλεηα θαη Άιιεο Φπρσηηθέο δηαηαξαρέο>> 

(Νέζηνξνο, 2012). 
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Οη θαηεγνξίεο απηέο ήηαλ νη εμήο:  

- <<ρηδνθξέλεηα (Παξαλνεηδήο ηχπνο, Απνδηνξγαλσκέλνο, Καηαηνληθφο,   

Αδηαθνξνπνίεηνο θαη Τπνιεηκκαηηθφο ηχπνο) 

- ρηδνθξεληθφκνξθε Γηαηαξαρή 

- Παξαιεξεηηθή Γηαηαξαρή 

- Βξαρεία Φπρσζηθε Γηαηαξαρή 

- Δπηλεκφκελε Φπρσζηθή Γηαηαξαρή 

- Φπρσζηθή Γηαηαξαρή Οθεηιφκελε ζε Γεληθή Ηαηξηθή Καηάζηαζε 

- Φπρσζηθή Γηαηαξαρή Πξνθαινχκελε απφ Οπζίεο 

- Φπρσζηθή Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο>> (Νέζηνξνο, 2012 

ζει.28). 

 

4.1  Παξάγνληεο πνπ κεηαβάινπλ ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ ζρηδνθξελνύο 

αηόκνπ 

 

      Δλψ φηαλ έρνπκε θάπνηνλ εμεηαδφκελν κε ζρηδνθξέλεηα ε άιιεο 

ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο νη ζεκαληηθφηεξεο 

κεηαβιεηέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ είλαη: (1) <<Ζ 

βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ, (2) Ο ρξφλνο ηεο εκθάληζεο ηνπο (νμεία, 

ρξφληα, ππνιεηκκαηηθή ε ςχρσζε ζε χθεζε) (3) Σν είδνο ησλ ζπκπησκάησλ 

πνπ έρεη. (4) Πνηα είλαη θαη αλ ππάξρεη ςπρνπαζνινγία ησλ ζεκαληηθψλ 

άιισλ πνπ απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ  ηνπ ζεξαπεπφκελνπ (5) Ζ ζπζρέηηζή 

ηνπο κε γεληθέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, ελλνψληαο ηηο ηπρψλ ζσκαηηθέο 

λφζνπο. (6) Ζ ρξήζε νπζηψλ. Όπσο επίζεο θαη απφ ηελ: (7) Πξνλνζεξή 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, (8) Σν επίπεδν ηεο λνεκνζχλεο ηνπ ( δηαλνεηηθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο) (9) Τπάξρνληα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, (10) 

Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηέινο (11) ηελ ζπλνιηθή ςπρνινγηθή, 

θνηλσληθή, εξγαζηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ>> (Νέζηνξνο, 2012 ζει.). 

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο ε ρξήζε θαη πηνζέηεζε ηνπ 

φξνπ ζρηδνθξέλεηα ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε απηφ πνπ δηαθνξεηηθά 

απνθαινχκε „‟ηξέια‟‟ έρεη ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε. Απηφ θαζψο ηα 

δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

ζρηδνθξέλεηα είραλ εκθαλίζεη πνιχ ρακειά πνζνζηά εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο (Bentall,1986). Γηα ηνλ ιφγσ απηφ πξνηάζεθε ν φξνο 

ζρηδνθξέλεηα λα εγθαηαιεηθηεί. (Bentall, Jackson, & Pilgrim 1988). Καη 

πξάγκαηη ζπλέβε λα παξαιεθζεί ν φξνο απηφο θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

θάπνηνλ θαηλνχξγην. πγθεθξηκέλα ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 ηα κέιε ηεο 

ηδξπζείζαο << Γηεζλνχο Δηαηξίαο γηα ηηο Φπρνινγηθέο Θεξαπείεο ησλ 

ρηδνθξεληψλ θαη ησλ Άιισλ Φπρψζεσλ>> ην 1956, έιαβαλ ηελ 

πξσηνβνπιία θαη αθαίξεζαλ ηνλ φξν ζρηδνθξέλεηα αληηθαζηζηψληαο ηνλ απφ 
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ηνλ φξν <<ςχρσζε>>, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

4.2   Θεηηθά ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα 

 

I.Φεπδαηζζήζεηο 

 

        Οη Φεπδαηζζήζεηο απνηεινχλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο  πνπ εκθαλίδνληαη 

ρσξίο λα αηηηνινγνχληαη απφ ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ εμσηεξηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Δλψ δηαθξίλνληαη απφ ηηο παξαηζζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ιαλζαζκέλε αληίιεςε ε παξεξκελεία πξαγκαηηθψλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ. 

Οη ςεπδαηζζήζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Αθνπζηηθέο: Πξφθεηηαη  γηα ζνξχβνπο, θσλέο ή άιινπο ήρνπο πνπ κπνξεί 

λα αθνχζεη κφλν ν αζζελήο θαη θαλείο άιινο. Αθφκα νη ήρνη απηνί είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο δελ πξνέξρνληαη νχηε αληηθαηνπηξίδνπλ 

πξαγκαηηθά εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ. 

2. Φσλέο πνπ ζρνιηάδνπλ: Απνηεινχλ θσλέο πνπ ζρνιηάδνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελή. Οη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε 

απηφλ ζε ηξίην πξφζσπν. 

3. Φσλέο πνπ ζπλνκηινχλ: Δίλαη θσλέο πνπ αλήθνπλ ζπλήζσο ζε ηξίηα 

άηνκα. Καη ν αζζελήο αλαθέξεη πσο ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο. 

Αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγσ ζηνλ αζζελή ε ζε πξφζσπα ε θαηαζηάζεηο 

πνπ ηνλ αθνξνχλ. Δλψ κπνξεί λα ηάζζνληαη ππέξ ηνπ, ησλ δηθψλ ηνπ 

αλζξψπσλ ε κίαο θαηάζηαζεο πνπ ζέιεη λα επηιχζεη ε δηαθνξεηηθά θαηά 

απηνχ θαη ησλ άιισλ. Γειψλνπλ φκσο κηα ζχκπξαμε κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. 

4. σκαηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ε ςεπδαηζζήζεηο αθήο: χκθσλα κε απηέο ν 

αζζελήο αλαθέξεη πσο αηζζάλεηαη παξάμελεο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

Πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχλ λα πθίζηαληαη θαζψο πξφθεηηαη 

γηα ππεξθπζηθέο αηζζήζεηο. Όπσο ην λα αηζζαλζεί θάπνηνο πσο θάπνηα 

κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ε νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ λα δέρεηαη απμνκεηψζεηο 

ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη επαλεηιεκκέλα. 

5. Οζθξεηηθέο ςεπδαηζζήζεηο: Ο αζζελήο αλαθέξεη ηελ εκπεηξία πσο 

νζκίδεηαη αζπλήζηζηεο νζκέο, πνπ κφλν εθείλνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηιεθζεί. 

6. Οπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο: Ο αζζελήο κπνξεί θαη βιέπεη πξφζσπα ε 

ζρήκαηα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πθίζηαληαη θαη θαλείο άιινο δελ 

κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηελ χπαξμή ηνπο. 

 

 

 

II.    Παξαιεξεηηθέο ηδέεο 
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       Αληηπξνζσπεχνπλ κηα δηαηαξαρή πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο. 

Πξφθεηηαη γηα ζηέξεα ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο πνπ ν αζζελήο ηηο ζηεξίδεη 

αθξάδαληα. Γελ είλαη πξφζπκνο λα ηηο εγθαηαιείςεη. Έζησ θαη αλ είλαη 

ιαλζαζκέλεο θαη ππάξρνπλ αδηάζεηζηα ινγηθά επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο 

αληίζεηεο άπνςεο. Γχζθνια επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε νχηνο ψζηε λα 

αιιάμνπλ. 

1. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο δηψμεσο: Αθνξά ηελ πίζηε ηνπ αζζελή φηη θάπνηνο 

ηνλ θαηαδηψθεη κε θάπνηνλ ηξφπν. Ζ είλαη θαρχπνπηνο θάπνηα ε 

παξαπάλσ απφ κία ζπλσκνζία πθίζηαηαη ελαληίνλ ηνπ. 

2. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο δεινηππίαο: Καηά ηηο νπνίεο ην άηνκν πνπ λνζεί 

πηζηεχεη πσο ν/ε ζχληξνθνο ηνπ ηνλ απαηά. Με έλαλ φκσο ηξφπν πνπ 

ελέρεη ην ζηνηρείν ηνπ παξάινγνπ. <<Δθφζνλ κπνξεί λα ζεσξεί πσο ν 

ζχληξνθνο ηνπ ζπλεπξίζθεηαη κε ρηιηάδεο άιινπο εξαζηέο ηελ ζηηγκή πνπ 

εθείλνο έρεη απιά γπξίζεη πιεπξά>>  

3. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο ακαζηίαο ε ελνρήο:  Ο αζζελήο ζεσξεί πσο έρεη 

δηαπξάμεη έλα θνβεξφ ακάξηεκα. Γηα ην νπνίν αμίδεη λα ηηκσξεζεί 

ζπλήζσο φπσο πηζηεχεη. Δλψ αλ εμεηάζεη θαλείο ινγηθά ηα γεγνλφηα 

κπνξεί λα δηαπηζηψζεη πσο δελ κπνξεί λα θέξεη ηελ επζχλε απηνχ. 

4. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο κεγαιείνπ:  Ο αζζελήο πηζηεχεη πσο έρεη ηδηαίηεξεο 

δπλάκεηο ε ηθαλφηεηεο. Καηά θχξην ιφγν αλαθέξεηαη ζε ππεξθπζηθέο 

δπλάκεηο. Όπσο ην λα πηζηεχεη θαλείο πσο είλαη ν Θεφο. 

5. Θξεζθεπηηθέο παξαιεξεηηθέο ηδέεο : Ο αζζελήο αζρνιείηαη ππεξβνιηθά 

κε ηελ ζξεζθεία. Καη έρεη ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο ζξεζθεπηηθήο 

θχζεσο. 

6.  σκαηηθέο παξαιεξεηηθέο ηδέεο: Ο αζζελήο πηζηεχεη πσο ην ζψκα ηνπ 

είλαη άξξσζην, αλψκαιν ε θάηη έρεη αιιάμεη ζε απηφ ρσξίο απηή ε 

πεπνίζεζε ηνπ λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη λα επαιεζεχεηαη 

απφ απηά.  

7. Παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο αλαθνξάο: Ο αζζελήο πηζηεχεη πσο ζρφιηα ηα 

νπνία αθνχεη λα αλαθέξνληαη κεηαμχ άιινλ ε ζε άιινπο, πσο 

αλαθέξνληαη ζε απηφλ ε κε θάπνην ηξφπν αθνξνχλ ηνλ ίδην. 

8. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο ειέγρνπ απφ εμσηεξηθή δχλακε: Ο αζζελήο 

αηζζάλεηαη πσο νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ειέγρνληαη θαη θαηεπζχλνληαη απφ θάπνηνλ ηξίην, ρσξίο λα έρνπλ ηελ 

επζχλε απηψλ. 

9. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο αλάγλσζεο ησλ ζθέςεσλ ηνπ: ν αζζελήο πηζηεχεη 

πσο νη άιινη κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπ.   

10. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο εθπνκπήο ηεο ζθέςεο: ν αζζελήο ζεσξεί πσο νη 

ζθέςεηο ηνπ κπνξνχλ θαη εθπέκπνληαη, δίρσο εθείλνο λα ηηο πξνθέξεη θαη 

πσο νη άιινη κπνξνχλ λα ηηο αθνχζνπλ. 

11.  Παξαιεξεηηθέο ηδέεο παξεκβνιήο ηεο ζθέςεο: Θεσξεί πσο ην 

πεξηερφκελν ησλ ζθέςεσλ ηνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ίδην, αιιά έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί απφ θάπνηνλ άιιν ζε απηφλ. 
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12. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο απφζπξζεο ηεο ζθέςεο: ν αζζελήο πηζηεχεη πσο νη 

ζθέςεηο ηνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ην θεθάιη ηνπ. 

 

 

III.   Παξάμελε ζπκπεξηθνξά 

 

Ζ παξάμελε ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηε ζηελ παξέθθιηζε ηνπ αζζελή απφ ηηο 

θνηλσληθά ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη αθνξά: 

1. Σν ξνπρηζκφ θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. Ο αζζελήο ληχλεηαη κε 

παξάμελν ηξφπν απφ ηελ άπνςε πσο ε ακθίεζε ηνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ 

επνρή ζηελ νπνία δνχκε, ηηο πεξηζηάζεηο θαη γεληθφηεξα κπνξεί λα δείρλεη 

αιιφθνηε.  Όπσο επίζεο κπνξεί λα κελ πξνζέρεη ηελ πγηεηλή ηνπ. Απφ ηελ 

άπνςε ηνπ λα κελ θαζαξίδεηαη  ίδηνο ε ηα ξνχρα πνπ θνξάεη. 

2. Κνηλσληθή θαη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά: Ο αζζελήο κπνξεί λα πξνβαίλεη 

ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ θνηλσληθά εκθαλίδνληαη λα είλαη αθαηάιιειεο.   

3. Δπηζεηηθή θαη αλήζπρε ζπκπεξηθνξά: πρλά ν αζζελήο κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο. Δλψ απηή 

κπνξεί λα εθδεισζεί απφηνκα. 

4. Δπαλαιεπηηθή ε ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά: Ο αζζελήο αλαπηχζζεη έλα 

ζχλνιν ξνπηηλψλ θαη επαλαιεπηηθψλ θηλήζεσλ ε πξάμεσλ. Πνπ 

ιακβάλνπλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κηα κνξθή ηεξνηειεζηηψλ, ζηελ 

επιάβεηα πνπ ηεξείηαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ηξφπν ηέιεζεο ηνπο μαλά θαη 

μαλά.   

 

IV.  Θεηηθή Μνξθνινγηθή Γηαηαξαρή (Σππηθή) ηεο ζθέςεο 

 

Ζ ζεηηθή κνξθνινγηθή δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο πεξηιακβάλεη: 

1. Υάιαζε ηνπ ζπλεηξκνχ: Δίλαη ε δηαδηθαζία νπνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νκηιίαο νη ζθέςεηο ηνπ αζζελνχο μεθεχγνπλ απφ κηα ζπδήηεζε ζε κηα 

άιιε πνπ είηε ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηελ πξνεγνχκελε είηε δελ ζπκπίπηεη 

θαζφινπ ε απηή. 

2. Δθηξνπή ηεο απάληεζεο: Ζ απάληεζε ζε κηα εξψηεζε πξνο ηνλ αζζελή 

κπνξεί λα δνζεί απφ ηνλ ίδην κε πιάγην ε άζρεην ηξφπν. 

3. Αζπλαξηεζία. Αθνξά ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην πεξηερφκελν ηεο 

νκηιίαο ηνπ αζζελνχο δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ. Καζψο νη ιέμεηο θαη 

νη πξνηάζεηο πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δελ βγάδνπλ λφεκα κεηαμχ 

ηνπο. 

4. Έιιεηςε ινγηθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

αζζελήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ιφγν κε ηέηνην ηξφπν πνπ ην ππνθείκελν 

θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο 

ινγηθήο. 

5. Πεξηηηνινγία. Αθνξά κηα δηαδηθαζία ηνπ ιφγνπ πνπ είλαη έκκεζε σο πξνο 

ην λα θηάζεη θαλείο ζηνλ ζηφρν ηεο ηδέαο. Δίλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο πεξηηηέο ιέμεηο, πξνηάζεηο θαη γίλεηαη αλαθνξά 
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ζε άζρεηα γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο έσο φηνπ λα πεξηγξάςεη απηφ ζην νπνίν 

ζέιεη λα θαηαιήμεη. Κάηη ζην νπνίν πνιιέο θνξέο κάιηζηα δελ πξνβαίλεη 

ηειηθψο.  

6. Πίεζε ηνπ ιφγνπ. Καηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε νκηιία ηνπ ππνθεηκέλνπ 

είλαη πνιχ πην γξήγνξε απφ ην αλακελφκελν. Χο εθ ηνχηνπ είλαη δχζθνιν 

λα δηαθφςεη θαλείο ηνλ αζζελή. Αιιά θαη ε πνζφηεηα ηνπ ιφγνπ πνπ 

παξάγεη θξίλεηαη κεγαιχηεξε απφ ην θπζηνινγηθφ.  

7. Λφγνο πνπ δηαζπάηαη. Ζ πξνζνρή ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα δηαζπαζηεί απφ 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα νπνία ζα επηιέμεη λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηνλ ιφγν ηνπ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απνδίδνπλ λφεκα. 

8. Ζρνιαιία. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο νκηιίαο θαηά ηελ νπνία αληί 

λα επηιέγνληαη νη ινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ, πξνηάζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη θάπνηνο ζην ζπκπέξαζκα πνπ επηζπκεί. 

Δπηιέγεηαη λα θπξηαξρνχλ νη ήρνη ησλ ιέμεσλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ 

επηινγή απηψλ. 

 

V.    Απξφζθνξν  πλαίζζεκα 

 

ε απηφ ην ζεκείν ηνλίδεηαη πσο ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζρηδνθξελνχο αηφκνπ δελ 

είλαη απιψο επίπεδν ε ακβιχ άιια είλαη απξφζθνξν ε παξάμελν. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε επηζχλαςε απηή θαζψο γίλεηαη εκθαλήο ε δηάθξηζε κεηαμχ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ (ηα νπνία ζα παξαζέζνπκε παξαθάησ) 

ηεο ζρηδνθξέληαο. Όπσο επίζεο δίλαηε ε κεγαιχηεξε έληαζε απηψλ ζηα ζεηηθά 

ζπκπηψκαηα. 

 

4.3   Αξλεηηθά Φπρσζηθά ζπκπηώκαηα 

 

χκθσλα κε ηνπο Andersen,1985 θαη Kay,1991 αλαθέξεηαη φηη: 

<<ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αξλεηηθψλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ θαη θιηληθψλ 

ζεκείσλ είλαη φηη αληαλαθινχλ κηα έθπησζε ε έιιεηκκα ε απνπζία νξηζκέλσλ 

ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη νπνίεο είλαη παξνχζεο ζε θπζηνινγηθά άηνκα.>>  

(φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Νέζηνξνο, 2012) 

 

Σα αξλεηηθά ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα είλαη: 

 

I.Δπίπεδν ε Ακβιχ πλαίζζεκα 

 

ην επίπεδν ε ακβιχ ζπλαίζζεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

1. Ζ ακεηάβιεηε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ. Σν πξφζσπν ηνπ αζζελνχο κέλεη 

αλέθθξαζην ε νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη είλαη ειάρηζηεο απφ απηέο 

πνπ αλακέλεηαη θπζηνινγηθά. Αλ θαη ην πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο ησλ 

ίδησλ ε ησλ άιισλ αιιάδεη. Δπνκέλσο είηε κεηαθέξνπλ ε αθνχζνπλ απφ 

ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο κηα επράξηζηε ε δπζάξεζηε  είδεζε νη κχεο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο κέλνπλ ακεηάβιεηνη. 
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2. Μεησκέλεο απζφξκεηεο θηλήζεηο. Ο αζζελήο ζεκεηψλεη ειάρηζηεο σο 

θαζφινπ απζφξκεηεο θηλήζεηο. Γελ θηλεί ηα άθξα ηνπ ε δχζθνια αιιάδεη 

ζηάζε. 

3. Έιιεηςε εθθξαζηηθψλ κέζσλ. Ο αζζελήο θαηά ηελ νκηιία δελ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηνπ, ρεηξνλνκίεο ψζηε λα κεηαδψζεη κέζσ απηψλ 

ηηο ηδέεο πνπ έρεη. Καη λα θαηαζηήζεη πην παξαζηαηηθφ ηνλ ηξφπν 

έθθξαζεο ηνπ.    

4. Μεησκέλε νπηηθή επηθνηλσλία. Ο αζζελήο απνθεχγεη λα δηαηεξεί νπηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ε << θνηηάδεη ην θελφ>>. 

5. Έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο. Ο αζζελήο απνηπγράλεη λα 

ζπληνληζηεί κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ ε απηψλ πνπ απαηηεί 

ε πεξίζηαζε. Δπνκέλσο αδπλαηεί λα ρακνγειάζεη έζησ θαη αλ ε εηπψζεθε 

θάηη αζηείν. 

6. Έιιεηςε θσλεηηθήο ρξνηάο. Ο αζζελήο απνηπγράλεη λα δείμεη ηελ έκθαζε 

πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα πεξηέρεηαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ιφγν ηνπ.  

 

II.    Αινγία 

 

ηελ αινγία πεξηιακβάλεηαη: 

1. Ζ ειάηησζε ηεο νκηιίαο. Οη απνθξίζεηο ηνπ αζζελνχο ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

δέρεηαη ζπλεζίδνπλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ε κνλνιεθηηθέο. Γελ 

επεθηείλνληαη ζηνλ ιφγν ηνπο. 

2. Διάηησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νκηιίαο. Γελ απνδίλνπλ ζηελ απφθξηζή 

ηνπο νπζηαζηηθά απηφ πνπ ηνπο ξσηάηε απφ ηελ εξψηεζε.<< Δίηε νη 

απαληήζεηο ηνπο είλαη ππεξβνιηθά ζπγθεθξηκέλεο ε κε πνιιέο 

γεληθεχζεηο>> (Νέζηνξνο,2012 ζει. 43) 

3. Ζ εκπινθή ηεο ζθέςεο. Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο αθξναηέο ηνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ πσο έρεη ράζεη ηνλ εηξκφ ηεο ζθέςεο ηνπ. 

4. Απμεκέλνο ρξφλνο αληίδξαζεο. Υξεζηκνπνηεί παξαπάλσ ρξφλν απφ απηφλ 

πνπ αλακέλεηαη θπζηνινγηθά γηα λα απνθξηζεί ζε κηα εξψηεζε. Αλ θαη 

έρεη θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηεο. 

 

Αβνπιεζία- Απάζεηα 

 

ηελ αβνπιεζία – απάζεηα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Ζ πξνζσπηθή θξνληίδα θαη πγηεηλή. Ο αζζελήο παξακειεί ζπζηεκαηηθά 

ζπλήζσο ηελ πγηεηλή ηνπ. Απφ ηελ άπνςε πσο δελ θξνληίδεη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηνλ ξνχρσλ ηνπ. 

2. Έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζηελ δνπιεηά ε ζην ζρνιείν. Ο αζζελήο 

δπζθνιεχεηαη ηφζν ζηελ εχξεζε φζν θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ. Όπσο επίζεο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θέξεη εηο πέξαο ηηο 

ππνρξεψζεηο ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ λα εθπιεξψζεη.    
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3. σκαηηθή αδξάλεηα. Ο αζζελήο κπνξεί λα θάζεηαη επί ψξεο ζην ίδην 

ζεκείν ρσξίο λα αξρίζεη απφ κφλνο ηνπ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. 

 

Αλεδνλία- Έιιεηςε θνηλσληθφηεηαο 

 

ηελ αλεδνλία-έιιεηςε θνηλσληθφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη: 

1. Σα ελδηαθέξνληα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο. Μπνξεί λα κελ έρεη 

θαζφινπ ε ιίγα ελδηαθέξνληα θαη ηξφπνπο ςπραγσγίαο, ζηνπο νπνίνπο λα 

επηδίδεηαη. 

2. εμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο αζζελήο κπνξεί λα παξνπζηάδεη κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ σο πξνο ην λα εκπιαθεί ζε κηα ζεμνπαιηθή πξάμε ε σο πξνο 

ηελ ίδηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα γεληθφηεξα.  

3. Ζ ηθαλφηεηα λα αηζζαλζεί νηθεηφηεηα θαη λα αλαπηχμεη ζηελέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο. Ο αζζελήο εθδειψλεη κηα αληθαλφηεηα ζην λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη  ζηελέο ζρέζεηο  κε ηνπο άιινπο αθφκα 

θαη αλ αθνξνχλ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

4. Οη ζρέζεηο κε θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο. Ο αζζελήο κπνξεί λα έρεη 

ειάρηζηνπο ε θαζφινπ θίινπο. Καη λα πεξλά ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ 

απνκνλσκέλνο. 

 

Πξνζνρή 

 

ηελ εθηίκεζε ηνπ παξάγνληα ηεο πξνζνρήο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ έιιεηςε πξνζνρήο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Αλ θαη ε θπζηθή παξνπζία 

ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα  παξαβξίζθεηαη θαηά ηελ δηεμαγσγή θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δθείλνο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κνηάδεη ζαλ λα είλαη 

„‟ρακέλνο‟‟ ε λα βξίζθεηαη εθηφο ρξφλνπ θαζψο εκθαλίδεηαη ηφζν 

απνξξνθεκέλνο απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ. 

2. Ζ αληθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο 

δηαλνεηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ: 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ. 

      Οη πξννπηηθέο γηα κηα επηηπρεκέλε ςπρνζεξαπεία φπσο θάζε  άιινπ είδνπο 

ζεξαπείαο γηα άηνκα κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ζεσξνχληαλ αλχπαξθηε. 

πγθεθξηκέλα επηθξαηνχζε ε ζεψξεζε πσο ζα ήηαλ αθαηφξζσην λα θαηαζηεί εθηθηφ 

λα ζεξαπεπηνχλ απφ ηελ ςπρηθή ηνπο λφζν ηα άηνκα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. Δλψ ε ζέζε 

θαη ε πεπνίζεζε απηή δελ ρσξνχζε ακθηζβήηεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ θαη άμην 

αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο πσο απηήλ ηελ ζέζε νη ίδηνη νη ζεξαπεπηέο 

ζπλέβαιιαλ ζην λα επηθξαηήζεη θαη λα δηαδνζεί θαζψο νη ίδηνη ξψηα δελ πίζηεπαλ 

απνζεξαπεία απηψλ ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα ν πξψηνο φξνο πνπ είρα απνδνζεί ζε 
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απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα ςχρσζε πξνηάζεθε απφ ηνλ Emil kraepelin , ε πξψηκε 

άλνηα (dementia praecox). Γηαθξηλφηαλ απφ δπν ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ ε έλαξμή 

ηεο επξφθεηην λα ζεκεησλφηαλ ζηελ εθεβεία ε θαηά ηελ πξψηκε ελειηθίσζε  

(πξψηκε- praecox)  θαη δεχηεξνλ ζα ζεκεησλφηαλ κηα ζηαδηαθή αιιά ζηαζεξή 

έθπησζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνπο ελ ιφγσ αζζελήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

αθήλεηαη λα ελλνεζεί πσο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε ε πνξεία εμέιημεο ηεο αζζελείο, πσο 

εθείλε ζα έβαηλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Απηφ ζεκεησλφηαλ σο βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. Σφζν εγθαζηδξπκέλε ήηαλ απηή ε πεπνίζεζε γηα εθείλνπο πνπ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζζελείο αλέξξσλε απφ απηήλ ε δηάγλσζε γηα ηελ 

πξψηκε άλνηα (dementia praecox) ζεσξνχληαλ ιαλζαζκέλε. Απηφ θαλεξψλεη πσο 

ήηαλ αδηαλφεην γηα απηνχο λα έρεη πξνθχςεη δηαθνξεηηθή πξννπηηθή. Παξά ηηο 

ειάρηζηεο φκσο ειπηδνθφξεο εμαηξέζεηο απηή ε απαηζηνδνμία πνπ επηθξαηνχζε 

αλαθνξηθά κε ην φηη ε ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνχζε λα απνβεί απνηειεζκαηηθή γηα ηα 

άηνκα κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ραξαθηήξηζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα θαη εμαθνινπζεί λα εκκέλεη θαη λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αθφκα θαη 

ζήκεξα, αλ θαη κεηά ην 2000 ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα έρνπλ πάξεη άιιε ηξνπή 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

 

5.1   Φπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

Ο Sigmund Freud φπσο αλαθέξεηαη δελ είρε θακία άκεζε εκπεηξία απφ ηελ ζεξαπεία 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. Τπνζηήξηδε κάιηζηα πσο ςπραλαιπηέο 

φπσο ν ίδηνο , αζθψληαο ην ιεηηνχξγεκά ηνπο κε εμσηεξηθνχο αζζελείο ν Freud 

(1911) ππνζηεξίδεη πσο:  <<δελ ζα ππήξρε ιφγνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε λα 

δερηνχλ αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ απηή ηελ πάζεζε θαη απηφ θαζψο δελ ζα ήηαλ 

ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ηελ βνήζεηα ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζα ήηαλ άζθνπε εθφζνλ 

πίζηεπε πσο γηα ηνπο ελ ιφγσ αζζελείο δελ ππάξρεη θάπνηα πξννπηηθή επηηπρίαο ηεο 

ζεξαπείαο>> (ζει.1103). Οη απφςεηο ηνπ Freud γηα ηελ ζρηδνθξέλεηα πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ  κειέηε ηεο πεξίθεκεο θιηληθήο πεξίπησζεο ηνπ Dr.Daniel Paul Schreber, ελφο 

αλψηαηνπ Γεξκαλνχ δηθαζηή εθφζνλ εθείλνο δεκνζίεπζε ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ, 

ζηελ νπνία αθεγνχληαλ ηελ ηζηνξία δπν ςπρσηηθψλ επεηζνδίσλ κε ζπκπηψκαηα 

παξαλνεηδνχο ζρηδνθξέλεηαο  (Freud, 1911). Ο Freud δελ ζπλάληεζε πνηέ απφ θνληά 

ηνλ Schreber (1903), δηαηχπσζε φκσο δηεμνδηθά ηηο ςπραλαιπηηθέο εξκελείεο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηελ κειέηε ηεο απηνβηνγξαθίαο ηνπ δηθαζηή. Ζ 

ςπραλαιπηηθή εξκελεία πνπ εμήγαγε ν Freud γηα ηνλ Schreber ήηαλ πσο ε παξάλνηα 

ηνπ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο πσο θαηά ηελ ςπρνζεμνπαιηθή ηνπ αλάπηπμε επήιζε 

θαζήισζε ηεο ιίκπηλην ηνπ ζην λαξθηζζηζηηθφ ζηάδην (Freud, 1905). ην πξψηκν 

λαξθηζζηζηηθφ ζηάδην <<ην Δγψ ηνπ αηφκνπ επηιέγεηαη σο αληηθείκελν αγάπεο>> 

ελψ ζηνλ φςηκν λαξθηζζηζκφ ην άηνκν επηιέγεη έλα νκφθπιν αληηθείκελν θαη φηαλ ε 

ιίκπηλην επελδπζεί εθεί, νδεγεί ζε παξάλνηα κέζα απφ κηαο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο 

πξνβνιήο. Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο θαζήισζεο ηνπ αηφκνπ ζην 
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λαξθηζζηζηηθφ ζηάδην έγγπηε ζην γεγνλφο πσο κέζσ απηήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα δελ πθίζηαηαη αλεμάξηεην εγψ θαηά ηνλ Sigmund Freud. Με ηελ 

απνπζία απηνχ ην άηνκν δελ θαζίζηαηαη ηθαλφ λα έρεη έιεγρν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αδχλαηνλ λα αλαπηπρζεί κεηαβίβαζε πξνο ηνλ ζεξαπεπηή. Ζ 

κεηαβίβαζε απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηεο ςπραλάιπζεο θαη ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή 

απηήο θαζίζηαηαη δχζθνιε λα επέιζεη ζεξαπεία. Όπσο θαη ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

λνεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κηα 

ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία. ε απηά ηα ζεκεία ζηεξηδφηαλ ν πεζηκηζκφο ηνπ Freud 

ζρεηηθά κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία. Καη παξφηη ε δηάζεζε ηνπ απηή ήηαλ 

απνδεθηή ππήξραλ ςπραλαιπηέο πνπ αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή πνξεία απφ ηελ 

άπνςε ηνπ, απηή. Τπήξραλ ινηπφλ θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ άιινπο 

ςπραλαιπηέο θαη άιινη εηδήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ελ ιφγσ ςπρηθή λφζν φζν 

αθνξά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ςπραλαιπηηθνχ ηχπνπ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

θαζψο απέδηδαλ ηελ αηηία εκθάληζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ ζε δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο απφ απηφλ πνπ πξέζβεπε ν παηέξαο ηεο ςπραλάιπζεο Freud. Έλαο απφ 

απηνχο πνπ ήηαλ ελάληηα κε ηελ άπνςε ηνπ Freud ήηαλ ν Ακεξηθαλφο ςπρίαηξνο 

Harry Stack Sullivan, ν νπνίνο ην 1920 αλέπηπμε κηα εγψ- αλαιπηηθή γηα ηνπο 

λνζειεπφκελνπο αζζελείο κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. χκθσλα κε απηφ φπσο 

παξαηίζεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ δελ είλαη ε ιίκπηλην εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ αιιά θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε απηνχ 

απνηειεί ε αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, εηδηθά εθείλσλ κεηαμχ παηδηψλ 

θαη γνλέσλ πνπ απνηεινχλ θαη ζχκθσλα κε έλα απφ ηα ξεχκαηα ηεο ςπραλάιπζεο ηα 

πξψηκα αληηθείκελα ζρέζεο ησλ παηδηψλ, (αληηθεηκελνηξφπεο ζρέζεηο). χκθσλα κε 

ηνλ Sullivan φηαλ έλα παηδί δελ έρεη εηζπξάμεη απνδνρή θαη εθηίκεζε απφ ην 

πεξηβάιινλ, θαηαξρήλ ην νηθνγελεηαθφ πνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ γηα απηφλ ζηελ 

αξρή ηεο δσήο ηνπ εηδηθά θαη ην νπνίν ηνλ αθνινπζεί θαη ηνλ επεξεάδεη θαη κεηέπεηηα 

θαη απφ ην νπνίν <<ρηίδεη>> ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο θαη κεηέπεηηα απφ ην  επξχηεξν 

πεξηβάιινλ. Αλαπηχζζεη έλα εχζξαπζην ζχζηεκα εαπηνχ. Νηψζεη επάισην σο πξνο 

ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη αδχλακν λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηηο αληημνφηεηεο.  Γελ 

γλσξίδεη αλ είλαη ηθαλφ ε αηζζάλεηαη πσο δελ είλαη Με απηά ηα ειιηπή εθφδηα θάησ 

απφ ζπλζήθεο ζηξεο ην ζχζηεκα ηνπ εαπηνχ ηνπ ζξπκκαηίδεηαη. ( Sullivan,1953).   

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παιηλδξνκεί ζε πξφηππα επηθνηλσλίαο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. ε απηήλ ηελ αηηία νθεηιφηαλ ηα ζπκπηψκαηα ησλ αλζξψπσλ κε 

ζρηδνθξέλεηα θαηά ησλ Sullivan θαη απηή ραίξεη ζεξαπείαο. Σελ νπνία εθάξκνδε κε 

ην λα δηδάζθεη ζηνπο αζζελείο ηνπ κνξθέο επηθνηλσλίαο ησλ ελειίθσλ έσο φηνπ λα 

θηάζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ παξειζφληνο ζηηο ησξηλέο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Ζ αλαγλσξηζκέλε ςπραλαιχηξηα Frida Fromm-

Reichmann επεξεαζκέλε απφ ηηο απφςεηο ηνπ Sullivan θαζψο πίζηεπε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελψλ 

πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα ηελ πξνζέγγηζε πνπ είρε μεθηλήζεη εθείλνο. Βξήθε 

φηη φηαλ ν ζεξαπεπφκελνο δέρεηαη ππνζηήξημε θαη επηπιένλ δελ πηέδεηαη λα ηηο 

κνλαδηθέο γηα ηνλ ίδηνλ εκπεηξίεο είλαη ηθαλφο πεξηέιζεη ζε κηα δηαδηθαζία 

κεηαβίβαζεο θαη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ δπλαηά ζπλαηζζήκαηα 

απέλαληη ζηνλ αλαιπηή ηνπ (Fromm-Reichman,1939/1943). Γηα λα ζπκβεί θπζηθά 
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θάηη ηέηνην απαηηείηαη λα επελδπζεί ζεκαληηθφο ρξφλνο ζηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

πξνζνρή θαη πξνζπάζεηα. Δλψ ε αζπλήζηζηε πςειή έληαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη 

εκθαλήο φηαλ εγθαζηδξπζεί νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ν αζζελήο έρεη ηξαπκαηηζηεί 

ςπρηθά πνιιέο θνξέο θαη σο εθ ηνχηνπ ζχκθσλα κε ηνλ White (1948) << έρεη κάζεη 

ηελ ηέρλε ηεο πξνζηαηεπηηθήο απφζπξζεο>> (ζει. 546). Όκσο απνδεηθλχεηε κέζσ 

απηνχ ην ζπλαίζζεκα ηνπ δελ έρεη αιινησζεί νινθιεξσηηθά. Γηα εθείλε άιισζηε 

θαζίζηαηαη ζαθέο θαη πξεζβέςεη πσο δελ είλαη νη ηερληθέο ηεο ςπραλαιπηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

ζεξαπείαο αιιά ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα. Απφ ηελ άιιε 

πάλσ ζε απηή ηελ γξακκή πιεχζεο ν ςπραλαιπηήο John Rosen (1953) αλέπηπμε κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα. Σελ 

νλφκαζε άκεζε (direct) αλάιπζε. χκθσλα κε απηήλ ν ζεξαπεπηήο θαη ν 

ζεξαπεπφκελνο εηζέξρνληαη ζε κηα δηαδηθαζία βησκαηηθνχ παηρληδηνχ ζηα πιαίζηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Οη ξφινη κνηξάδνληαη θαη ν ζεξαπεπηήο ιακβάλεη ην ξφιν 

ηεο κεηέξαο ελψ ν ζεξαπεπφκελνο ηνλ ξφιν ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν. Ο ζεξαπεπηήο αλαιακβάλεη λα θάλεη φια απηά 

πνπ πξνζηάδεη ν ξφινο ηνπ φπσο ην λα πξνζθέξεη ηξνθή θαη λα ηνπ εθθξάζεη ζηνξγή. 

Ζ πξνζέγγηζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε θαη απνζθνπεί ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν 

αζζελήο φηη ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνπο βαζχηεξνπο θφβνπο ηνπ, λα ηνλ 

πξνζηαηέςεη απφ ηνλ θίλδπλν, θάζε ηη <<θαθφ>> θαη πσο κπνξεί λα εγθαζηδξπζεί κηα 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπεηαη ζηνλ αλαιπηή 

εηζέιζεη ζηελ δηαδηθαζία ζθέςεο ηνπ αζζελή. Καζψο κέζσ ηεο παιηλδξφκεζεο ζηελ 

βξεθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο έρεη ηελ επθαηξία λα ηνλ εξκελεχζεη άκεζα. Δλψ 

πιαηζηψλεηαη απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ηνπ παξέρεη ην 

πιενλέθηεκα πσο δελ θηλδπλεχεη. Δλψ ε ζεξαπεία επέξρεηαη θαζψο φληαο 

ελδπλακσκέλνο κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν καζαίλεη φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη 

θαη λα απνιαχζεη ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ( Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

 

5.2  Αλζξσπηζηηθή θαη ππαξμηαθή πξνζέγγηζε 

Όζν αθνξά ηελ ζπκβνιή θαη ηελ ζηάζε ησλ ππαξμηζηψλ ζεξαπεπηψλ κπνξνχκε λα 

επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο πσο ελψ ε ζπκβνιή ηνπο ππήξμε πνιχ κεγάιε ζην λα 

αλαζεσξήζνπλ ηελ άπνςε πνιιψλ αλζξψπσλ γηα ηελ ζρηδνθξέλεηα αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ θαη δηαδίδνληαλ γχξν απφ ηελ ελ ιφγσ ςπρηθή 

λφζν. Παξφια απηά φκσο έρνπλ κηθξφ αληίθηππν ζηελ δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο. 

Άιισζηε ζε απηφ κεγάιε  ζεκαζία δηαδξακαηίδεη ην πψο εξκελεχεη θάζε πξνζέγγηζε 

ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ πνπ ηελ πιαηζηψλεη ηελ εθάζηνηε ςπρηθή 

δηαηαξαρή ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηελ ζεξαπεία πνπ αθνινπζεζεί (Νέζηνξνο, 2012). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ απνδίδεη θαη ηελ ζέζε ηεο ππαξμηζηηθήο 
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πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ δηαηαξαρή απνηειεί ε άπνςε ηνπ ππαξμηζηή ςπρηάηξνπ 

Ronald Laing. χκθσλα κε εθείλνλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζρηδνθξέλεηα είλαη έλα 

είδνο θαηαζθεπάζκαηνο, κηα κνξθή ζηξαηεγηθήο πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ λνζνχλ 

έρνπλ εθεχξεη θαζψο ηνπο εμππεξεηεί θαη απνηειεί έλαλ ηξφπν πνπ ηνπο δηεπθνιχλεη 

λα δηαρεηξηζηεί ηελ αλππφθνξε θαη αβίσηε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη θαη δελ ζα 

κπνξνχζε δηαθνξεηηθά λα επηβηψζεη ζε απηή θαη λα ηα βγάιεη εηο πέξαο.  Χο εθ 

ηνχηνπ φπσο πξνθχπηεη ν Laing ζεσξεί πσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα εηζέιζεη ζηελ 

δηαδηθαζία λα ζεξαπεχζεη ηελ δηαηαξαρή θαζψο ζα πξέπεη λα δερηνχκε ηελ 

πξννπηηθή ησλ αλζξψπσλ απηψλ θαζψο γηα ηνπο ίδηνπο απνηειεί βνεζεηηθή, 

πνιχηηκε, αηηηνινγεκέλε θαη θαηαηνπηζηηθή (Laing,1964). Ο Carl Rogers θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ππνζηήξηδαλ πσο κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ε άλεπ φξσλ ζεηηθήο 

απνδνρήο, πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηεο ππαξμηαθήο ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο απφ έλαλ <<γλήζην>> ζεξαπεπηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα θαιή 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε κεηαμχ πειαηψλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα θαη ηνπ 

ζεξαπεπηή. Χζηφζν ε πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπζηεκαηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Απηφ φκσο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

θχζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο νη ζεξαπεπηέο απηήο δελ δέρνληαη ηα 

ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελεηψλ ηνπ ηχπνπ DSM. Με απνηέιεζκα λα 

θαζηζηάηε εμαηξεηηθά δχζθνιν λα βξεζνχλ δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη λα εληνπίζνπκε 

κέζα απφ ηνλ ηίηιν πσο αθνξνχλ ηνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ θαζψο δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ιέμε ζρηδνθξέλεηα ηνπιάρηζηνλ σο <<ιέμε θιεηδί>>. Δίλαη δχζθνιν ινηπφλ λα 

δηαπηζηψζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Νέζηνξνο, 2012). 

5.3   πκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ησλ αηφκσλ κε ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο δελ απείρε θαηά πνιχ απφ ηελ παξέκβαζε 

ζεξαπεπνκέλσλ κε άιιεο δηαηαξαρέο. Ο Skinner θαηαλννχζε ηα ζρηδνθξεληθά 

ζπκπηψκαηα θαη ηα εξκήλεπε κέζα απφ έλα πιαίζην αξρψλ πνπ εθάξκνδε θαη ζε φιεο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο. πγθεθξηκέλα ν Skinner (1956/1972) πίζηεπε πσο <<ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ςπρσζηθνχ  δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

αιιά είλαη έλα θνκκάηη απηήο>> (ζει. 260). Δπηπιένλ αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο απνδερφηαλ πσο ε παηδηθή ειηθία θαη ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζε 

απηή ηελ θξίζηκε ειηθία είλαη ζεκαληηθά ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαηαξαγκέλεο ζπκπεξηθνξάο .φκσο δελ κπνξνχζε λα θαηαζηεί 

ζχκθσλνο ζηελ άπνςε πσο ηα γεγνλφηα απηά ζπληζηνχλ αζπλείδεηεο ςπρηθέο 

νληφηεηεο επεηδή απηή ε πξαθηηθή επηζθηάδεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν πνπ ζεσξεί ν 

Skinner (1956/1972) φηη έρεη ε ζρέζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηα θπζηθά γεγνλφηα.  

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο <<Ο αξηζκφο αλαθνξάο  ζην άγρνο (σο αηηία ςχρσζεο) 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ ζε επεηζφδηα ηηκσξίαο.>> 

(ζει.266). Απηφ πνπ ζέιεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο είλαη πσο εάλ θάζε θνξά ε έκθαζε 

δίλεηαη ζην άγρνο σο αηηία ηεο ςχρσζεο θαη δελ ζεσξήζνπκε πσο ζα κπνξνχζε απηφ 

λα απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο ηηκσξίαο ράλεηαη ε επθαηξία λα πξνζδηνξηζηεί ε 



26 
 

ζρέζε κεηαμχ άγρνπο θαη θπζηθψλ γεγνλφησλ. Καζψο γηα ηνλ Skinner ε ςπρσηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα ζχκπξαμεο ηξηψλ παξαγφλησλ, ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο, ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο θαη ηξερνπζψλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Νέζηνξνο, 2012). 

5.4   Οη επηθπιάμεηο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

Γεληθφηεξα φκσο φζν αθνξά ηελ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία θαη πέξα απφ ηηο ζεηηθέο 

απηέο πξνζεγγίζεηο απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο πξηλ ην 2000, ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ππήξρε έλαο πεζηκηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ 

ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ ζεξαπεία αηφκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. χκθσλα κε 

ηνλ Klerman (1984) εθφζνλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ <<ηα δεδνκέλα γηα 

ηελ επίηεπμε ζεξαπείαο ζε απηή ηελ νκάδα πιεζπζκνχ δείρλνπλ πσο δελ ζεκεηψλεηαη 

θάπνηα βειηίσζε θαη δελ δηθαηνινγείηαη λα γίλνπλ πεξεηαίξσ έξεπλεο ζηελ αηνκηθή 

ςπρνζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο>> (ζει.611). Σφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νμηάο 

θάζεο ηεο λφζνπ φζν θαη γηα ηελ θξνληίδα κεηά ηελ λνζειεία (Klerman,1984). 

Παξφκνηα κε ηελ πξναλαθεξζείζα άπνςε δηαηχπσζε ν McGlashan (1984) ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίνλ ζα ήηαλ πην ζθφπηκν ε ζεξαπεία γηα ηελ ρξφληα ζρηδνθξέλεηα λα 

ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο ίαζε γηα εθείλνλ ζεσξνχληαλ φζν 

αθνξά ηνπο ελ ιφγν αζζελείο λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα είλαη 

ιεηηνπξγηθνί ζην πεξηβάιινλ. 

Δλψ αλαθνξηθά κε απηήλ ν Fuller Torrey (1986) πξνρψξεζε αθφκε παξαπέξα ηελ ελ 

ιφγσ ζεψξεζε ππνζηεξίδνληαο πσο  << ε ςπραλάιπζε θαη νη ελνξαηηθνχ ηχπνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο εληαηηθέο ζεξαπείεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη εηδηθά ζηε ζεξαπεία 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο>> ( ζει.146) . Παξνκνίσο  Ο Coursey  (1989) δήισζε πσο εθφζνλ 

δελ ζεκεηψλνληαλ πεηζηηθέο απνδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κελ 

δηεμάγνληαη πηα έξεπλεο, ζε ζεκείν πνπ νδήγεζε ζηελ πιήξε εμαθάληζε απηήο φζν 

θαη ηεο ζεσξίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Muser θαη Berenbaum 

(1990) πηνζέηεζαλ κηα πην απφιπηε θαη απηαξρηθή ζηάζε φζν αθνξά ηελ ζεξαπεία 

αηφκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα απφ ηελ ςπρνδπλακηθή ζρνιή. Τπνζηήξημαλ 

πσο εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε δελ έρεη απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθή ζηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη αθνχ ππάξρνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ζεξαπεία απηψλ ησλ 

αηφκσλ ζπλίζηαηαη ε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ςπρνδπλακηθψλ ζεξαπεηψλ γηα ηελ 

ζρηδνθξέλεηα. Δλψ ηέινο ν Armstrong (1993) ππνζηεξίδεη πσο απφ ηελ αλαζθφπεζε 

ηεο ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ηεο αηνκηθήο ςπρνζεξαπείαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

πξνθχπηεη μεθάζαξα πσο δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξνιφ  ηφζν ζηελ ειάηησζε 

ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεπνκέλσλ φζν θαη ζηελ 

κεηέπεηηα πξνζαξκνγή ησλ αζζελψλ ζηελ θνηλσλία. Αθφκα θαη νη κειέηεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ζεηηθφ απνηειέζκαηα, απηφ ζπλήζσο είλαη πεληρξφ, ε εθαξκνγή απηψλ 

αθνξά κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ.  
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      ε αληίζεζε φκσο κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ ην έηνο 2000 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζηελ Δπξψπε ε δηάζεζε πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ 

δηαθνξεηηθή απέλαληη ζηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηε ζρηδνθξέλεηα. 

Ξεθηλψληαο απφ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, νπνχ ζεκεησλφηαλ κηα αμηνζεκείσηε 

αηζηνδνμία ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αηνκηθήο ςπρνζεξαπείαο ζε 

αζζελείο πνπ έθεξαλ ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ πνπ πιεξνχζαλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  Αθφκα θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζε απηφ ην πεδίν ζε απηέο ππήξμε απμεκέλε 

(Armelius,1991). Απηή ηελ αηζηνδνμία αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρηδνθξέληαο ζπκκεξίδνληαη θαη ζχγρξνλνη Ακεξηθαλνί ςπρνζεξαπεπηέο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ν Karon (1990) ν Munich (1987), νη Rosberg θαη Stunden (1989,1990) θαη ν 

Conte (1994). Αθφκα θαη νη Bellack θαη Mueser  (1993)  ηέζεθαλ ζηελ ίδηα γξακκή 

αλ θαη πην επηθπιαθηηθνί ππνζηεξίδνληαο πσο ηα δεδνκέλα<< παξέρνπλ ηελ βάζε γηα 

κηα ζπγθξνηεκέλε αηζηνδνμία>> απφ ηνπο παξαπάλσ (ζει 330). Ύζηεξα απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ησλ πξφζθαησλ ειεγρφκελσλ κειεηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαλ ηελ 

ςπρνθνηλσληθή παξέκβαζε ζηελ ζρηδνθξέλεηα. Δπηπιένλ ζεκαληηθνί θαη αμηφινγνη 

εξεπλεηέο ζηελ Δπξψπε ζε αληίζεζε κε αξθεηνχο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ 

ηελ Ακεξηθή θαίλεηαη λα είλαη δεθηηθνί, ιηγφηεξν επηθπιαθηηθνί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ ζρηδνθξέλεηα. Κιίλνπλ πξνο ην λα 

εξεπλήζνπλ ε έρνπλ πξνβεί ηφζν ζηελ έξεπλα ε ηελ εθαξκνγή απηήο ζε άηνκα κε 

ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. φπσο νη Kingdon θαη Turkington, ζηελ Βξεηαλία, ν 

Alanen, ζηελ Φηιαλδία, ν Armelius ζηε νπεδία ν Beneddeti ζηελ Διβεηία, ν Borghi 

θαη Tibeii ζηελ Ηηαιία, ν Jakubik  ζηελ Πνισλία, ν Brenner ζηελ Γεξκαλία θαη ζηελ 

Διιάδα ν Νέζηνξνο (Νέζηνξνο, 2012). 

5.5   Δμειίμεηο κεηά ην έηνο 2000 ζηελ ςπρνζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

Παξά ην γεγνλφο φηη έσο πξφζθαηα ε ςπρνζεξαπεία γηα ηνπο ζρηδνθξελείο ζηηο ΖΠΑ 

θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ δερφηαλ έληνλε θξηηηθή ε θαηάζηαζε απηή αιιάδεη 

ξαγδαία πξνο ην θαιχηεξν. ε έλα δηεζλέο πιαίζην, έρνπλ γίλεη θάπνηεο ζεηηθέο 

εμειίμεηο (Νέζηνξνο, 2012). ε απηφ ζπλέβαιε ε παξεκβνιή δχν γεγνλφησλ. Αξρηθά 

ε έθδνζε ελφο ζεκαληηθνχ θεηκέλνπ πνπ αθνξνχζε ηηο πνηθίιεο ςπρνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηηο ςπρψζεηο απφ ηνπο Martindale, 

Bateman, Crowe, θαη Margison ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Royal College of Psychiatrists. ε 

απηφ πεξηιακβάλνληαλ θεθάιαηα πάλσ ζε γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο, νηθνγελεηαθέο, 

ηελ νκαδηθή θαη αηνκηθή ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία θαζψο θαη ζε ςπρνθνηλσληθέο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο θαη αλαθνξέο ζε πξψηκεο κεζνιαβήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

κνληέια πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ εθάζηνηε ζεξαπεπφκελσλ. Δλψ ην 

δεχηεξν γεγνλφο αθνξνχζε ηελ έθδνζε δπν πεξηνδηθψλ ην Journal of Contemporary 

Psychotherapy θαη ην Clinical Psychology Review , ηα νπνία αθηέξσζαλ εηδηθά ηεχρε 

αλαθεξφκελα ζηηο εμειίμεηο ζηελ ςπρνζεξαπεία γηα ηελ ςχρσζε (φπσο αλαθέξνληαη 

ζηνλ Νέζηνξνο, 2012). Σν ηειεπηαίν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κάιηζηα είρε 

πξνεγνπκέλσο εθδψζεη κηα αλαδξνκή πάλσ ζηελ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία γηα ηελ ςχρσζε. Σν ζέκα απηφ θαίλεηαη πσο ζπγθέληξσζε ζεκαληηθφ 
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ελδηαθέξνλ θαζψο κεηά απφ απηφ αθνινχζεζαλ αθφκα ηξεηο ζεκαληηθέο 

δεκνζηεχζεηο πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην 2000 ζε άιια πεξηνδηθά. (Turkington & 

McKenna, 2003). Σειηθά, ε  Journal of the American Academy of Psychoanalysis and 

Dynamic Psychiatry (Silver & Larsen, 2003) αθηέξσζε έλα εηδηθφ ηεχρνο „‟Σν 

ζρηδνθξεληθφ άηνκν θαη ηα νθέιε ηεο ςπρνζεξαπείαο‟‟.) Σν πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

απνηεινχζε κέξνο ηεο απάληεζε ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ θαη εξεπλεηψλ  πξνο δχν 

κεηααλαιχζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ςπρνζεξαπεία 

ηεο ςχρσζεο. Οη Pilling, Bebbington, Kuipers, Garety, Geddes, Matindale et al. 

(2002)  ππνζηήξημαλ φηη <<ε εμάζθεζε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε γλσζηηθή 

ζεξαπεία δελ απνλέκνπλ αμηφπηζηα νθέιε ζηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα>> 

(ζει.783) φπσο θαη αλαθνξηθά κε ηνπο (Pilling, Bebbington, Kuipers, Garety, 

Geddes, Orbach et al. (2002) ηνλίζηεθε  φηη ε νηθνγελεηαθή παξέκβαζε θαη ε 

γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία ζα έπξεπε λα πξνζθέξνληαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο σζηφζν θαη νη δπν ζεξαπείεο <<ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ ζε 

κεγάια πεδία>> (ζει.31).  

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΗΑ: 

Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ. 

      Ζ έλλνηα ηεο απαξηίσζεο δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ θαη ζεσξηψλ ζηελ ςπρνζεξαπεία 

είρε μεθηλήζεη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ην δήηεκα απηφ επηθξάηεζε θαη εμαθνινχζεζε 

λα απαζρνιεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ αλαθνξέο απφ 

ηνλ Γηνγέλε Λαέξηην πσο ππήξρε έλα εθιεθηηθφ ζρνιείν θηινζνθίαο πνπ είρε είδε 

εηζαρζεί ηφηε απφ ηνλ Πνηακψλ ηεο Αιεμάλδξεηαο. Δπηπιένλ θαηά ηελ ίδηα 

Διιεληζηηθή πεξίνδν άλζηζε ε εθιεθηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ειιεληθφ θαη ξσκατθφ 

θφζκν (Hawkins & Nestoros, 1997). Αθφκα φζν αθνξά ηελ ςπρνζεξαπεία, νη Frances 

(1988) θαη Norcross θαη Newman (1992) απνθαιχπηνπλ φηη ν Sigmund Freud ππήξμε 

ππνζηεξηθηήο θαη έθαλε πξνζπάζεηεο ππέξ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο επηινγήο θαη 

απαξηίσζεο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ ψζηε λα ελζσκαησζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ςπρνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο νη 

πξψηεο ηδέεο αλαθνξηθά κε ηελ ζχλζεζε ησλ ςπρνζεξαπεηψλ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο απφ ην 1930. Χζηφζν ηφηε δελ απνηεινχζε 

θάηη άιιν απφ κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ θαη κπνξνχζε λα ηελ ζπλαληήζεη 

θαλείο κφλν ππφ ην πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο. Δλψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

εθιακβάλνληαο ην πξαθηηθά ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελζσκάησζε θαη έληαμή ηεο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα 

(Goldfried θαη Newman, 1992). Ζ πξψηε επίζεκε πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ 

κνληέισλ ηεο ςπρνζεξαπείαο απνδίδεηαη ζηνλ Thomas French, ν νπνίνο θαηά ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο ην 1932 επηρείξεζε ηελ 

ζχλζεζε ησλ δχν θπξίαξρσλ κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο ηεο επνρήο: ηεο ςπραλάιπζεο 
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θαη ηεο θιαζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο ηνπ Pavlov ζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ πνπ 

δεκνζίεπζε ην επφκελν έηνο (French,1933). ηελ ζπλέρεηα  ν Rosenzweig (1936) 

ππνζηήξημε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ίζσο λα νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηα 

θνηλά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ απηέο ηηο ζεσξίεο απφ ηηο ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο ζηηο 

νπνίεο βαζίδνληαη. Άιιεο κειέηεο πνπ ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ ζχλζεζε ησλ 

ςπρνζεξαπεηψλ ήηαλ θαη εθείλεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 νπνχ ζηα ζπκπεξάζκαηα ππνζηεξηδφηαλ πψο φπσο πξνέθπςε απφ ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ε ζεηηθή ζεξαπεπηηθή έθβαζε ήηαλ απφξξνηα ηεο εκπεηξίαο θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζεξαπεπηή απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ (Feidler, 1950). Δπίζεο άιιν έλα νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο 

απαξηίσζεο ησλ ζεσξηψλ απνηεινχλ νη ζεσξίεο πνπ δηαηχπσζαλ νη Dollard θαη 

Miller (1950), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεηαη κε θαηαλνεηφ ηξφπν πψο 

ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηεο 

κάζεζεο. Δπηπιένλ, Thorne (1950), ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηε ζεκαζία ηνπ εκπεηξηζκνχ 

γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζηελ αιιαγή θαη 

ζην λα θαζίζηαληαη πην ιεηηνπξγηθνί παξκέλν απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο. χκθσλα 

κε απηφλ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε θαηαλφεζε ησλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εάλ 

πξσηίζησο δελ είρε ηεξεζεί ε ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο. Σν ίδην 

απαηηείηαη θαη απφ ηελ ςπρνζεξαπεία λα ζπκβεί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ 

ελλνηψλ. O Garfield (1957) πξφηεηλε επίζεο κηα πξνζέγγηζε βαζηδφκελε ζηελ 

εκπεηξία ζηε ζεξαπεία επηζεκαίλνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξνχζε σο 

ζπρλή κεηαμχ ησλ ςπρνζεξαπείεο: ε θαηαλφεζε θαη ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεπηήο, ε 

δπλαηφηεηα γηα ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε   θαη ε παξνρή ηεο απηφ-θαηαλφεζεο. Δλψ 

απφ κηα πεηξακαηηθή κειέηε πνπ δηεμείρζεη απφ ηνλ Franz Alexander θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ εμήρζεθε ην ζπκπέξαζκα πψο ε ςπρνζεξαπεία είλαη κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δελ εμαξηάηε θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζσζηή εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ 

ζεξαπεπηή. Οη Franz Alexander θαη ζπλεξγάηεο ζηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ 

δηεμήγαγαλ ρξεζηκνπνίεζαλ „‟κνλφδξνκνπο‟‟ θαζξέπηεο  κέζσ ησλ νπνίνλ είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαηεξνχλ  θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κίαο νκάδαο ζεξαπεπηψλ φπσο θαη φηαλ απηέο εθηπιίζζνληαλ θαηά 

ηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο κεηαμχ ζεξαπεπηψλ θαη ζεξαπεπνκέλσλ. Δλψ αμίδεη λα 

παξαζέζνπκε πσο ζε απηήλ είραλ ιάβεη κέξνο ςπραλαιπηέο απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο 

ςπρνζεξαπείαο. ε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ άξζξσλ ν Marmor (1962, 1964, 1966) ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ βξήθε θαη 

παξνπζίαζε πσο ςπραλαιπηέο πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο έθεξαλ παξφκνηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ θαη απφ 

ηελ κειέηε θαη άιινλ παξακέηξσλ απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ςπρνζεξαπεία είλαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί. Αιιά θαίλεηαη πσο 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη θνηλνί ςπρνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο θαη ε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ. Δλψ Bergin θαη 

Lambert (1978) ζπκπιήξσζαλ ηελ άπνςε απηήλ θαζψο κεηά απφ αλαζθφπεζε 
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εξεπλψλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

ζεξαπεπηηθή αιιαγή θαηέρνπλ πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο πνπ θέξεη ν αζζελήο. ηελ 

ζπλέρεηα ην κεγαιχηεξν επφκελν πνζνζηφ ηεο θαιήο έθβαζήο ηεο ζεξαπείαο 

εθιακβάλνπλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή. Δλψ νη κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηερληθή λα εκθαλίδνληαη ηειεπηαίεο ζηελ ιίζηα. Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ 

Marmor (1975) νη ςπραλαιπηέο αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο ζρνιήο γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηνπο 

αζζελείο ηνπο νη ζηφρνη πνπ πξνζπαζνχλ νπζηαζηηθά λα επηηχρνπλ είλαη θνηλνί θαη 

αθνξνχλ ηνλ ηδαληθφ αιιά θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλν ζηφρν γηα ηνλ αζζελή, λα 

αληιεί λφεκα θαη επραξίζηεζε απφ ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο, λα 

κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθφο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαη λα κπνξεί λα αλαπηχμεη 

θαη λα απνθαιχςεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

      ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 δχν ζεσξήζεηο ήηαλ εθείλεο πνπ ήηαλ νη πιένλ 

δηαδεδνκέλεο ηηο νπνίεο ζπκκεξίδνληαλ απφ θνηλνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

εθπξφζσπνη ησλ ςπρνδπλακηθψλ, ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. χκθσλα κε απηέο ππνζηεξηδφηαλ πσο νη δηθέο 

ηνπο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο ήηαλ νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη πσο νη ππφινηπεο πξνζεγγίζεηο 

απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ είραλ θάηη ην νπζηαζηηθφ θαη πνιχηηκν λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία. Χζηφζν, ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ηέηνηεο ηάζεηο άξρηζαλ λα ράλνπλ 

έδαθνο θαη λα αλαδχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κηα απμαλφκελε ηάζε γηα αλαγλψξηζε 

ησλ άιισλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Hawkins & Nestoros, 1997). Ζ νπνία 

θνξπθψζεθε φηαλ έγηλε ε θίλεζε γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ην 1980 (Castonguay & Goldfried, 1994). Σν θίλεκα απηφ 

πξνζπαζνχζε λα απνδεζκεπηεί απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα ζηεγαλά πνπ έζεηαλ νη 

παξαδνζηαθέο ππάξρνπζεο ζεσξεηηθέο ζρνιέο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Αληί απηνχ 

ήζειαλ λα ζπλδπάζνπλ ηα κνληέια θαη ηηο ηερληθέο απηψλ φπσο θαη θαη επέθηαζε ηηο 

πξννπηηθέο απηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη βειηίσζε ηεο ςπρνζεξαπείαο 

(Arkowitz, 1992b). θνπφο ησλ ζεξαπεπηψλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ ελνπνίεζε ησλ 

πξνζεγγίζεσλ δελ ήηαλ λα παξέρεη έλα ζχλνιν λέσλ παξαδεηγκάησλ κέζσ ησλ 

νπνίνλ ζα εμεγεί ηηο ηερληθέο, έλλνηεο θαη ζεσξίεο ησλ ππαξρφλησλ ζεσξεηηθψλ 

ζρνιψλ αιιά λα δηεξεπλήζεη κε πεξηζζφηεξε εγθπξφηεηα ηηο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξέο μεπεξλψληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ψζηε λα πξνηείλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο. (Castonguay and Goldfried,1994). ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο Beitman, Goldfriend, θαη Norcross  (1989) φηη ε εθιεηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί 

έλα παιαηφηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζεσξεηηθήο ελνπνίεζεο 

ησλ κνληέισλ επηβεβαηψλεηαη. ήκεξα πάλησο είλαη απνδεθηφ πσο ην ζχλνιν ησλ 

ςπρνζεξαπεπηψλ ζε θάπνην βαζκφ πηνζεηεί ηελ ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θιηληθή 

ηνπ πξαθηηθή. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ δπν κνληέια απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο 

ελψ ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ πξνζέγγηζε ε 

πξνζεγγίζεηο φπνπ νη ίδηνη έρνπλ εθπαηδεπηεί (Νέζηνξνο 2012). 
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6.1  Παξάγνληεο πνπ <<παξαθίλεζαλ>> ηελ ζύλζεζε ησλ ςπρνζεξαπεηώλ 

      Δλψ πνιινί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ γηα λα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο ζχλζεζεο ςπρνζεξαπεηψλ ( Hawkins & Nestoros, 1997). Οη πην 

ζεκαληηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη απηνί πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Καηαξράο ην γεγνλφο 

πσο πξνέθπςε ξαγδαία αχμεζε ησλ ππαξρφλησλ  κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο. Μάιηζηα 

ζεκεηψλεηαη πσο ην 1986 νη ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

μεπεξλνχζαλ ηηο ηεηξαθφζηεο (Νέζηνξνο, 2012). Σφζν νη ζεξαπεπηέο φζν θαη ε 

ζεξαπεπφκελνη πεξηήιζαλ ζε δίιεκκα αλαθνξηθά κε ηα πνην είλαη πην θαηάιιειν λα 

επηιέμνπλ (Karasu,1986). Όπσο επίζεο ε ςπρνζεξαπεία πνιιέο θνξέο δέρηεθε 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο πηέζεηο απφ δηάθνξεο πεγέο. Σφηε αλαθνξηθά κε 

ηνπο Beitman θαη ζπλ. (1989) θιήζεθε λα απνθέξεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ ζεξαπεηψλ. Γηα ην επηηχρνπλ θηλήζεθαλ πξνο 

ηελ ζχλζεζε ησλ ζεξαπεηψλ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ σζηφζν πσο ηφηε 

ηνπιάρηζηνλ ν ζθνπφο  ηνπο ζεκεηψλεηαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ήηαλ ε 

κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ θαη ε πξνψζεζε ηεο αλζξψπηλεο θαηαλφεζεο αιιά ε 

δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ράζνπλ ρξήκαηα θαη 

πειάηεο (Norcross & Newman, 1992). Δπίζεο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ έρεη 

δείμεη πσο ζεξαπεπηέο απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο αλαγλψξηζαλ θαη 

απνδέρηεθαλ ηελ αλεπάξθεηά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζεσξία θαη 

ζηηο ζεξαπείεο απφ ηελ θάζε κηα απφ ηηο ππάξρνπζεο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο θαη πσο 

εμαηηίαο απηψλ απνηπγράλνπλ λα παξέρνπλ επαξθείο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εξκελεία 

θαη αληηκεηψπηζε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ ηνπο. 

πξνζεγγίζεηο (Goldfried & Norcross, 1989). Κάηη ηέηνην θαζίζηαηαη εχινγν θαζψο 

θαλέλα κνληέιν δελ κπνξεί λα είλαη ηφζν απηάξθεο ψζηε λα κπνξεί λα δψζεη 

απαληήζεηο γηα φιεο ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο κφλν απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη θαη λα απνδείμεη πσο δελ κπνξεί λα έρεη δηαδξακαηίζεη θάπνην 

ξφιν ζηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ αηφκσλ θάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζεγγηζηνχλ θαιχηεξα απφ άιιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Νέζηνξνο, 2012). 

Αθφκα ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ 

πξψηε αλαθνξά ζε απηήλ ηελ πεπνίζεζε θαη ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ν 

ζπκπιεξσκαηηθφο ξφινο ησλ δηάθνξσλ ζρνιψλ ζηελ ςπρνζεξαπεία θαίλεηαη λα 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο Norcross θαη Newman (1992) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη “δελ 

ππάξρεη ζεξαπεία ή ζεξαπεπηήο δελ έρεη αλνζία ζηελ απνηπρία”(ζει.15). Απηφ έρεη 

εληζρχζεη ηελ άπνςε θαη  ηελ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο πσο εάλ ζπλδπαζηνχλ 

απηά ηα θαηλνκεληθά αληηζεηηθά θαη αληηθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο ςπρνζεξαπεπηηθά 

ζπζηήκαηα   ηφηε ην έλα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ην άιιν 

θαη λα ην εκπινπηίζεη. Σν νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνο φθεινο θαη 

ηνπ θάζε κνληέινπ μερσξηζηά αιιά θαη πξνο ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ςπρνζεξαπεία (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 

Αλαθνξηθά κε απηφ ζηελ δηαζεσξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε νη Prochaska θαη 

DiClemente (1992) πξφηεηλαλ φηη  θάζε κία απφ ηηο ζεσξίεο έρεη ην δηθφ ηνπ πεδίν 

εμεηδίθεπζεο θαη ζπλδένληαη κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην 

«ελεξγεηηθφ» ηνπο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ «ειιεηκκάησλ» ηνπο. ηελ ζπλέρεηα 
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δφζεθε έλα παξάδεηγκα απφ ηνπο Norcross & Newman (1992), νη νπνίνη πξφηεηλαλ 

πσο θάπνηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη πην θαηάιιειεο θαη εηδηθέο γηα λα 

επηηεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζηελ ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνχζε ε 

ζεξαπεία λα μεθηλά κε απηέο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αθνινπζνχζε θάπνηα άιιε 

πξνζέγγηζε πνπ ζα ήηαλ  „‟ αξκφδηα‟‟ πνπ ζα αληηκεηψπηδε θάπνην άιιν πξφβιεκα 

ηνπ ίδηνπ ζεξαπεπφκελνπ απφ ηνλ ίδην ζεξαπεπηή. πγθεθξηκέλα είρε αλαθεξζεί ην 

παξάδεηγκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, απφ ηνπο Νέζηνξνο θαη Βαιιηαλάηνπ (1990) φπνπ 

<<απνηειεί κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ αξρή ηεο 

ζεξαπείαο έσο φηνπ εγθαζηδξπζεί ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία θαη ζηελ ζπλέρεηα εθφζνλ 

ε εκπηζηνζχλε θαη ε ζπλεξγαζία έρεη απνθηεζεί ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, κε ηελ νπνία ζα δηεξεπλνχζαλ ηα καθξνρξφληα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλέβαιαλ ζην αξρηθφ αίηεκα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ>> (38-41 ζει.). 

Δπεξεάδνληαη απφ ηηο απφςεηο ηεο Marmor ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο 

ζεσξίαο κάζεζεο θαη ςπραλαιπηηθέο ζεξαπείεο. Ο Νέζηνξνο ππνζηήξημε επίζεο ηελ 

χπαξμε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ςπραλαιπηηθή θαη αλζξσπηζηηθήο / 

ππαξμηαθήο πξνζαλαηνιηζκνχο. Σφληζε επίπιένλ ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ βηνινγηθψλ κνληέισλ θαη άιινπο πξνζαλαηνιηζκνχο (Hawkins & Nestoros, 

1997). Χζηφζν, νη Goldfried, Castonguay, θαη Safran (1992) ππνζηήξημαλ πψο αλ 

θάπνηνο πηζηεχεη ζηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπλέξγεηαο ησλ ζθέςεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ελεξγεηψλ, ζηε ζπλέρεηα, θάζε πξνζέγγηζε έρεη θάηη πνιχηηκν λα 

πξνζθέξνπλ ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο. ηελ πνξεία ε πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ςπρνζεξαπεπηέο δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

εκθαλίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο φπσο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηα δηάθνξα κνληέια ςπρνζεξαπείαο θαζψο φζν εμειίζζνληαη  παξνπζηάδνπλ φιν θαη 

πην θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. Καζψο  ζηαδηαθά αθνκνηψλνπλ θιηληθέο πξαθηηθέο, 

ηηο απφςεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ άιια ζρνιεία ςπρνζεξαπείαο ( Messer, 1992).  

 χκθσλα θαη κε ηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ελνπνηεκέλνπ 

κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο έρεη επηθξαηήζεη λα ζεσξνχληαη εηδηθά γηα ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ςπρνζεξαπεία κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο 

ςπρνζεξαπείεο θαη ελψ σο κε εηδηθά εθείλα ηα νπνία δηαθέξνπλ (Νέζηνξνο, 2012).  

 

 

6.2   Οη θνηλνί ςπρνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο 

 

      Οη θνηλνί ςπρνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ αξρηθά ηελ ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε. χκθσλα κε απηήλ επηζεκαίλεηαη πσο ν ζεξαπεπηήο απνηειεί έλα εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο πξφζσπν γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν. Απηφ αξρηθά κπνξεί λα γίλεη εκθαλέο αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο πσο δελ είλαη έλα ηπραίν πξφζσπν. Απφ ηελ άπνςε πσο ζπλήζσο 

πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν ζην νπνίν καο έρεη παξαπέκςεη ε ζπζηήζεη θάπνην θηιηθφ 
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ε ζπγγεληθφ πξφζσπν πνπ είρε πξηλ βνεζήζεη ηνπο ίδηνπο. Καη απηφ έρεη ηελ εηδηθή 

ζεκαζία ηνπ σο πξνο ην πψο είκαζηε δηαθείκελνη απέλαληη ζην πξφζσπν ε πξφζσπα 

απηά. Καζψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ην πψο ζα αληηκεησπίζνπκε ηνλ ζεξαπεπηή, ηελ 

ζηάζε καο πξνο απηφλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο γλσξηκίαο καο καδί ηνπ. ηελ 

πνξεία θαηά ηελ γλσξηκία καο καδί ηνπ δένπζαο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία 

ζα δψζεη έκθαζε ν ζεξαπεπφκελνο είλαη ηφζν ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ 

φζν θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ζηελ νπνία αλήθεη αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ, ηελ επίπισζε θαη ηελ δηαθφζκεζε πνπ έρεη επηιέμεη. ηελ πνξεία νη 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζεξαπεπηήο, ηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. 

Όπσο επίζεο ην ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην ζην νπνίν ζα θαηαιήμνπλ. Όια ηα ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ε αξλεηηθά 

ηελ ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία. Γηα ην ιφγσ απηφ θαη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αιιά θαη 

απφ εηδηθά εγρεηξίδηα παξέρνληαη „‟ζπκβνπιέο‟‟, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 

γλσξίζκαηα- δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ θαη νη ίδηνη φπσο θαη ζην πεξηβάιινλ 

πνπ δηεμάγεηαη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.  Δλψ νηηδήπνηε κπνξεί λα απμήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

επλντθφ λα ελζαξξχλεηαη (Νέζηνξνο, 2012).  Δπηπιένλ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί 

απνηειεί θαη ην γεγνλφο πσο ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ ηα φξηα θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζρέζε πσο πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη 

ζεξαπεπφκελνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξεξκελεία πσο ζα κπνξνχζε λα 

ππάξρεη θάπνηα άιιε θνηλσληθή ε θηιηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο έμσ απφ ην ζεξαπεπηηθφ 

πιαίζην (Smith, 1980). Όπσο θαη δένπζαο ζεκαζίαο λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηελ 

ζεξαπεπηηθή ηνπο ζρέζε απνηειεί θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηα φξηα ηεο 

νηθεηφηεηαο πνπ είλαη επηηξεπηά λα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ ηνπο φπσο θαη ηεο 

ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο πνπ δχλαηαη λα αλαθχςεη (Νέζηνξνο, 2012). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε φπσο επεζήκαλαλ νη Sonne, Meyer, Borys, θαη Marshall (1985) πξέπεη λα 

θαηαζηεί ζαθέο πσο νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ζεξαπεπηή – ζεξαπεπφκελνπ είλαη 

απνιχησο απαγνξεπκέλεο θαη απνβαίλνπλ εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Αθφκα θαη ν 

ζεξαπεπηήο είλαη θαη απηφο άλζξσπνο εθηφο απφ επαγγεικαηίαο, δχλαηαη λα 

επεξεαζηεί απφ θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ε ζπκβαίλεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη 

ηελ αλαζηαηψλεη. Χο εθ ηνχηνπ λα απνζπά ηνλ ίδην απφ ην λα είλαη επηθεληξσκέλνο 

ζηελ ζεξαπεπηηθή ηνπ ζρέζε. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ φκσο θαη νη ηδηφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ θαληαζία ηνπ ζεξαπεπηή ε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ έρνληαο σο 

έλαπζκα θαη φρη αηηία ηνλ ζεξαπεπηή ε ηνλ ζεξαπεπφκελν αληίζηνηρα. Έρνπλ ηελ ξίδα 

ηνπο φκσο ζε παξειζνχζεο εκπεηξίεο βξήθαλ φκσο πξνζθηιέο έδαθνο λα 

εθθξαζηνχλ. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο κεηαβίβαζε αληηκεηαβίβαζε. Σέινο 

αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη ηφζν δένπζαο ζεκαζίαο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία πνπ κπνξεί ν ζεξαπεπφκελνο λα παξαθηλεζεί λα αιιάμεη ε λα γίλεη 

θαιά κφλν θαη κφλν εμ‟ αηηίαο ηνπ θηλήηξνπ πνπ ηνπ έδσζε ν ζεξαπεπηήο, ηεο 

ελζάξξπλζεο πνπ δέρηεθε ε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

ζεξαπεπηή πνπ εηζέπξαμε θαηά ηελ ζεξαπεία (Νέζηνξνο,2012). Χζηφζν ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί επίζεο πσο αλ ν ζεξαπεπφκελνο δελ είλαη πξφζπκνο λα γίλεη θαιά θαλέλαο 

ζαξαπεπηήο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη. Κάζε πξνζπάζεηα ζα πέθηεη ζην θελφ (Marmor, 

Castelnuovo- Tedesco, θαη Lewis (1981). 
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Μείσζε ηνπ άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε.  

      χκθσλα κε ηνλ ςπρνζεξαπεπηή Κχξην Νέζηνξνο, απηφ απνηειεί θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο ςπρνζεξαπείαο.  Απηφ θαζψο ηα άηνκα πνπ 

πξνζέξρνληαη γηα ςπρνζεξαπεία δηαθξίλνληαη σο πξνο ην φηη είλαη αγρσκέλα θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πίεζε θαη έληαζε. Δίλαη θαη‟ επέθηαζε ζεκαληηθφ λα 

απνβάινπλ ην άγρνο ηνπο. Καζψο ην αγρσκέλν άηνκν δπζιεηηνπξγεί, εμ‟ αηηίαο ηεο 

κεησκέλεο ε ειιηπνχο  ζπγθέληξσζεο, πξνζνρήο, κλήκεο θαη θξίζεο.  Ζ 

απειεπζέξσζε απηψλ ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζα δψζεη ζην άηνκν ηελ επθαηξία 

λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηα ηαιέληα ηνπ θαη λα βξεη ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηά ηνπ. Δλψ απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. 

Καζψο αξρηθά ν ζεξαπεπηήο πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν πνπ ε αλαθνξά γεγνλφησλ 

πνπ πξνθαιεί άγρνο ζηνλ ίδην ηνλ ζεξαπεπφκελν  ή ζε ζπγγεληθά ηνπ ε θηιηθά 

πξφζσπα δελ πξνθαιεί άγρνο ζηνλ ίδην νχηε άιια ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη 

ζπλεζηζκέλνο λα δηαθξίλεη ζε πξνζθηιή ηνπ πξφζσπα (Νέζηνξνο, 2012). Καη απηφ 

απνηειεί γηα εθείλνλ κηα δηνξζσηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία Franz Alexander 

Δπηπιένλ ν ζεξαπεπηήο ελδέρεηαη λα έξζεη αληηκέησπνο κε έλα πξφβιεκα πνπ ν ίδηνο 

έρεη είδε ιχζεη θαη λα βνεζήζεη θαη άιινπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Όπσο επίζεο 

απνηειεί ηνλ πιένλ εηδηθφ ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ζηνλ ζεξαπεπφκελν ηνπ εθφζνλ ηηο έρεη δηδαρηεί θαη ηηο θαηέρεη (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Νέζηνξνο, 2012). 

 

Γλσζηηθφ πιαίζην  

      Κάζε ςπρνζεξαπεία ζχκθσλα κε ηνπο Marmor θαη ζπλ. (1981) δηαζέηεη έλα 

γλσζηηθφ πιαίζην (cognitive context) κέζα ζην νπνίν εξκελεχεηαη θαη γίλεηε 

θαηαλνεηή ηφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξαπεπφκελνπ φζν θαη απηή ησλ άιισλ . Ζ 

ζπκβνιή ηεο ςπρνζεξαπείαο έγθεηηαη ζην φηη κε ηελ βνήζεηα απηήο ν ζεξαπεπφκελνο 

καζαίλεη λα εξκελεχεη ηελ δσή θαη ηνλ θφζκν κε ζεκαληηθά πην αηζηφδνμν ηξφπν απφ 

φηη πξηλ ηελ ζεξαπεία (Νέζηνξνο, 2012). 

Πεηζψ ηνπ ζεξαπεπηή – ππνβνιή ηνπ ζεξαπεπφκελνπ 

       Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί ε ππνβνιή πνπ 

αζθεί ν ζεξαπεπηήο πξνο ηνλ ζεξαπεπφκελν πσο ζα επηηχρεη ε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. Απηφ θαζψο θξίλεηαη ζεκαληηθφ ν  ζεξαπεπφκελνο λα πηζηεχεη πσο ε 

ςπρνζεξαπεία ζα είλαη απνηειεζκαηηθή (Νέζηνξνο, 2012). Ο Jerome Frank (1973) 

αλαθέξεηαη ζηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ, ελψ νη Marmor θαη ζπλ. (1981) κηινχλ γηα 

αιιαγή ζηελ λννηξνπία πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ειπίδαο. Όπσο επίζεο θαη ν 

ςπρνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη πίζηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ηνπ. 

Καη λα κεηαθέξεη ην κήλπκα πσο δηαθαηέρεηαη απφ έλα γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

ζεξαπεπφκελν ηνπ. Καζψο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζα ηνλ σζήζνπλ λα εθηηκήζεη πσο αμίδεη λα επελδχζεη ζηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε  

(Νέζηνξνο, 2012). Δλψ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζεξαπεπηήο 
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θαη πνπ ζα ηνλ ελζαξξχλνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο είλαη ή 

ελζπλαίζζεζε (empathy), ε δεζηαζηά (warmth) θαη ε γλεζηφηεηα (genuineness) 

(Truax & Carkuff, 1967). 

Σαχηηζε κε ηνλ ζεξαπεπηή 

       Ο ζεξαπεπηήο απνηειεί γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν έλα πξφηππν (model) κε ην νπνίν 

εθείλνο ηαπηίδεηαη θαη κηκείηαη. Αθνχ θαζψο παξαθνινπζεί είηε ζηελ πξάμε ε ζε 

ζεσξεηηθή βάζε θαηά ηελ νκηιία πψο αληηκεησπίδεη θαη αιιειεπηδξά ν ζεξαπεπηήο 

κε θάπνην  αληηθείκελν ε θαηάζηαζε κ ην νπνίν δελ αλακεηξεζεί θαη λα θέξεη ζε 

πέξαο ν ζεξαπεπφκελνο. Δλψ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο 

ηεο κεζφδνπ έγγπηε ζην γεγνλφο πσο ηνπ δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη 

επηζπκεηέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ είρε ζην ξεπεξηφξηφ ηνπ. Να 

ρξεζηκνπνηήζεη ήδε ππάξρνπζεο δηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο κε έλαλ θνηλσληθά 

απνδεθηφ ηξφπν (Νέζηνξνο, 2012). Καη λα πάςεη λα απνθεχγεη νξηζκέλεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ επεδείθλπε πξνεγνπκέλσο απφ άγρνο ε θφβν ( Μέιινλ,2007). 

Απφθηεζε απηνειέγρνπ θαη απηνλνκίαο 

      Ο παξαπάλσ παξάγνληαο  απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν φισλ ησλ ςπρνζεξαπεηψλ 

(Strup,1983). Όπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη νη φξνη << θπξηαξρία>> ( mastery), 

<<ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο>>, (ability to cope), <<επάξθεηα>> (competence) θαη 

<<αλεμαξηεζία>> ( independence) αλαθέξνληαη ζηελ επηγξακκαηηθή πεξηγξαθή ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ςπρνζεξαπείαο απφ ηνλ Freud: Όπνπ ήηαλ Δθείλν, εθεί ζα γίλεη 

Δγψ>>. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ν ζεξαπεπφκελνο λα εκπηζηεπηεί ηνλ 

ζεξαπεπηή ηνπ, λα αθεζεί ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ζεξαπεπηή θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Όζν 

πεξηζζφηεξν επηηξέςεη ν ζεξαπεπφκελνο λα εμαξηεζεί απφ ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ ζηελ 

αξρή ηεο ςπρνζεξαπείαο ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα γίλεη πξαγκαηηθά 

αλεμάξηεηνο ζην ηέινο απηήο (Strupp,1983). Απηφ θαζψο ζηελ αξρή ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ έρεη απφιπηε αλάγθε σο πξνο λα ηνλ θαηεπζχλεη 

ζε απηήλ. ηελ πνξεία θαη πξνο ην ηέινο απηήο φκσο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζιάβεη 

φζα ηνπ ήηαλ απαξαίηεηα  θαη λα κελ έρεη θακία αλάγθε ηνλ  ςπρνζεξαπεπηή ηνπ 

θαζψο κπνξεί λα ζπλερίζεη κφλνο ηνπ λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ε αθφκα θαιχηεξα λα εμειηρζεί θαη πεξαηηέξσ κφλνο ζηελ πνξεία. 

(Νέζηνξνο,2012). Ο απηνέιεγρνο (self-control) πνπ απνθηά ν ζεξαπεπφκελνο θαηά 

ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελζπλείδεηνπ 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Παξαζθεπφπνπιν. Σα 

νπνία είλαη: (α) απηνπαξαηήξεζε θαη απηνθαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο (self-

monitoring), (β) έιεγρνο ησλ εξεζηζκάησλ-ζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ εθδήισζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο (stimulus control). (γ) παξεκβνιή ελαιιαθηηθψλ –αζπκβίβαζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ( (competing responses), ( δ) κεηαηξνπέο ζην εθηειεζηηθφ κέξνο ηεο 

ίδηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο (modifying) θαη (ε) απηνελίζρπζε (self- reinforcement) (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Νέζηνξνο, 2012). 
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Πξφβα αληηκεηψπηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο in vivo 

      πζηαηηθά φισλ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη επίζεο ε πξφβα 

(rehearsal) θαη ε αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο in vivo (Marmor,1975). O 

παξάγνληαο απηφο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν. Καζψο ηνπ 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εληφο ηνπ αζθαινχο πιαηζίνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζα ζηα 

φξηα ησλ νξίσλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ερεκχζεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ θψδηθά δενληνινγίαο θαη απαιιαγκέλν απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θίλδπλν θαη λα κελ ηνπ επηηξέπνπλ θαη 

λα δνθηκάζεη λέεο ζπκπεξηθνξέο. Σν πξνζηαηεπκέλν απηφ πεξηβάιινλ επνκέλσο ηνπ 

επηηξέπεη λα εθδειψζεη ζε απηφ ην πιαίζην ηηο λέεο ζπκπεξηθνξέο πνπ καζαίλεη κέζσ 

ηερληθψλ, κεζφδσλ ε ζεσξίαο. Χο ηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο φηη θαη λα 

ζπκβεί ζην γξαθείν ηνπ ςπρνζεξαπεπηή δελ έρεη θακία ζεκαζία εάλ δελ βνεζήζεη 

ηνλ ζεξαπεπφκελν λα αληηκεησπίζεη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπ 

(Marmor, 1975).  Ζ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο θαζνξίδεηαη απφ ην εάλ ν ζεξαπεπφκελνο 

θαηνξζψζεη λα αληηκεησπίζεη ηνπο θφβνπο ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΑΗ Ζ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΦΤΥΧΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

      Απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν γηα ηελ ςπρνζεξαπεία 

αηφκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. Θα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζην κνληέιν απηφ 

φζν αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ηδξπηή ηνπ φζν θαη ην ηη 

ζεκαηνδνηεί ε νλνκαζία ηνπ. Απηφ θαζψο κέζσ απηνχ καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα <<αλαθαιχςνπκε>> θαη λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ελφο ηδηαίηεξνπ 

κνληέινπ φπσο είλαη απηφ λα απνθέξεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε απηήλ ηελ νκάδα 

πιεζπζκνχ.  Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη απηνιεμεί 

νη ζπλεδξίεο απφ θιηληθέο πεξηπηψζεηο. πγθεθξηκέλα αηφκσλ κε ςπρσηηθά 

ζπκπηψκαηα πνπ καο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ηεο ζπλεδξίαο 

θαη λα δνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 
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Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν κε αξρέο, ππνζέζεηο πνπ καο επηηξέπεη λα 

δνχκε αλ ιεηηνπξγεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ ζπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεία  είλαη έλα ελνπνηεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο. Ο φξνο ελνπνηεηηθφ 

απνδίδεηαη θαζψο ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ κε ηα ππφινηπα είδε ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ έγγπηε ζην φηη ν ζεξάπσλ ζην ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο 

πξνβαίλεη ζε κηα ελνπνίεζε ησλ ςπρνδπλακηθψλ, ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη 

αλζξσπηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαζψο επίζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο φηαλ θαη 

εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Αλάινγα κε ηνλ αζζελή πνπ θαιείηαη λα 

πξνζεγγίζεη ζεξαπεπηηθά θαη ηηο αλάγθεο απηνχ. Απηφ θαζψο άηνκα κε δηαθνξεηηθέο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο αθφκα θαη ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ην 

παξφλ κνληέιν θαηφξζσζαλ λα ζεξαπεπηνχλ κφλν κε ηελ αξσγή ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα απφ ηηο θπξίαξρεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζπλδπαζηηθά ζε κηα ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία γηα λα επηηχρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δλψ θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζρνιέο αλάινγα κε ηελ θιηληθή πεξίπησζε 

πνπ ζα θιηζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηθήο ηνπο 

ζρνιήο θαη ζα βαζηζηνχλ ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ απηήο απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνβνχλ ζε ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ αζζελή πνπ ζα θιηζνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ φπνηα θαη αλ είλαη ε ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ αληηκεησπίδεη. ε νπνία 

έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέιεπζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο αιιαγήο γεληθά 

απφ ηελ άπνςε πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ (Νέζηνξνο, 2012). 

       Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο απνηειεί κηα ελνπνηεηηθή αηνκηθή 

ςπρνζεξαπεία πνπ ζα κπνξνχζε φκσο λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα εθαξκνζηεί θαη ζε 

άιιεο κνξθέο ςπρνζεξαπείαο φπσο ε νκαδηθή, ε νηθνγελεηαθή, ε ζπδπγηθή.  ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαξκαθνζεξαπεία φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην  (Νέζηνξνο, 

2012). 

      Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ζεσξεία γηα ηελ 

ςπρνζεξαπεία θαη ηελ αιιαγή θαη φρη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηεχεηαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ πγεία θαη ηελ ςπρνπαζνινγία (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ, 

1990).  Σελ ζεξαπεπηηθή απηή πξνζέγγηζε δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Ησάλλε 

Ν. Νέζηνξνο θαη αξρηθά εκθαλίζηεθε ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «πλζεηηθφ Μνληέιν 

Φπρνζεξαπείαο" (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ, 1990). Δλψ Σν 1993 ν ίδηνο εμέδσζε ην 

βηβιίν κε ηίηιν <<ηνλ θφζκν ηεο ςχρσζεο>> ζην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ 

Φπρνζεξαπεία κε ςπρσηηθνχο αζζελείο. ην ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο ζηελ  

πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

βειηίσζε ηνπ ππεξβνιηθνχ άγρνπο απηψλ ησλ αζζελψλ, ηεο θαρππνςίαο, ησλ 

ςεπδαηζζήζεσλ θαη ησλ παξαηζζήζεσλ πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά <<ζρηδνθξεληθά 

ζπκπηψκαηα>> ησλ αζζελψλ πνπ ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ γηα λα 

κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ε ςπρνζεξαπεία θαη πνπ πξνκελχνπλ ηελ ζεηηθή πνξεία γηα 

ηελ ζεξαπεία απηψλ (Νέζηνξνο,2012). 

       ην ελ ιφγσ ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ 

αλαθχπηεη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ηνπο πξνζεγγίζεσλ ζην 



38 
 

ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο. Σν ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν δελ ζπγθξνχεηαη 

κε θαλέλα άιιν κνληέιν ςπρνζεξαπείαο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην βηνινγηθφ κνληέιν, 

αθνχ θάζε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά φπσο θαη παζνινγηθή ειέγρεηαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγά ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ζψκαηνο, ηα έρνπλ απνδεηρζεί επηζηεκνληθά θαη 

απνδεθηά απφ φιεο ηηο ςπρνζεξαπείεο. Χζηφζν ε ελνπνίεζε ησλ ςπρνδπλακηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ κε ηηο αλζξσπηζηηθέο/ππαξμηαθέο δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηελ αξρή 

πσο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε ζπλχπαξμε ηνπο αθνχ απνηεινχλ αληηθξνπφκελεο 

πξνζεγγίζεηο. Απηφ θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αζπλείδεηνπ, ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε αηηία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο φπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο φπσο θαη ε ιχζε 

ηνπ  ελψ ην δεχηεξν ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπλείδεζεο θαη ζηελ δχλακε πνπ δίλεη ε 

ειεχζεξε βνχιεζε ζηνλ άλζξσπν, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί πξνθεηκέλνπ 

γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ, ηελ φπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαη λα θηάζεη 

ζηελ ζεξαπεία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πξψηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο. Άιισζηε ην κνληέιν απηφ ηνπ Rogers δελ ζα πξέπεη λα 

ακεινχκε πσο δεκηνπξγήζεθε σο κηα αληίδξαζε ζηηο πεζηκηζηηθέο απφςεηο ησλ δχν 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ. Σεο πξψηκεο ςπρνδπλακηθήο ζεσξίαο, πνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ Freud, (1927) ππνζηεξίδεηαη  ε ππεξνρή ηνπ Id επί ηνπ Δγψ, ε νπνία νδεγεί ζηνλ 

<< ελδνςπρηθφ ληεηεξκηληζκφ>> ( intrapsychic determinism) θαη ησλ πξψηκσλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εηζεγνχληαλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

<<πεξηβαιινληηθνχ ληεηεξκηληζκνχ>> ( environmental determinist). Ζ δηακάρε απηή 

σζηφζν κπνξεί λα ζπλαληήζεη δηαθπγή αλ ζεσξήζνπκε πσο νη άλζξσπνη είκαζηε ελ 

δχλακε ειεχζεξνη θαζψο δελ αζθνχκε απαξαίηεηα ηελ ζπλεηδεηή ειεχζεξε βνχιεζή 

θαη γηα λα γίλνπκε θαη ελ ελεξγεία ειεχζεξνη ζα πξέπεη πξψηα λα απνθηήζνπκε ηελ 

επίγλσζε φηη έρνπκε ηηο ηθαλφηεηεο εθφζνλ λα θαηαβάινπκε ηελ αλάινγε 

πξνζπάζεηα λα ελεξγνχκε αλεμάξηεηα απφ ηηο ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο καο θαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δήζακε  (Νέζηνξνο, 2012). 

      Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο ππνζέζεηο φζν αθνξά ην απφ πνχ 

πξνέξρεηαη ε ζρηδνθξεληθή εκπεηξία. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη απηέο πνπ 

αθνινπζνχλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην ελ ιφγσ κνληέιν πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, επνκέλσο φπσο είλαη απνδεθηφ θαη 

ηεθκεξησκέλν επηζηεκνληθά πιένλ έρεη βηνινγηθή- νξγαληθή βάζε. Παξ‟ φια απηά 

είλαη κηα παξνδηθή θαηάζηαζε πνπ φκσο κπνξεί λα γίλεη ρξφληα εθφζνλ δελ ηεξείηαη 

ε θαηάιιειε ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία, εμ‟ αηηίαο ιαλζαζκέλεο  ηαηξνγελνχο, 

πξνζσπηθήο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθήο θχζεο ηεο. Γηα 

ηνλ ζεξάπνληα επίζεο δένπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ εμήγεζε θαη ηελ απφδνζε ησλ 

ηππηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέληαο απνηεινχλ νη παξάγνληεο εμαηξεηηθά 

πςειψλ επηπέδσλ άγρνπο, θφβνπ ή ζηξεο. Οη παξαηζζήζεηο θαη νη ςεπδαηζζήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη παξεξκελείεο πξαγκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Τςειά επίπεδα ζηξεο έρνπκε απφ ηελ ππεξβνιηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ εγθεθάινπ. Απηφ είλαη ε ακπγδαιή ην θέληξνπ αηζζεκάησλ ηνπ 

εγθεθάινπ. Καηά απηή ηελ δηαδηθαζία νη δηαδηθαζίεο ζθέςεο ηνπ λενθινηνχ 

απνδηνξγαλψλνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ πξνθχπηνπλ νη παξαηζζήζεηο θαη 

ςεπδαηζζήζεηο πνπ πξναλαθέξακε. Δλψ ε ζπλαηζζεκαηηθή απνρψξεζε απνηειεί 
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έλαλ ακπληηθφ κεραληζκφ πνπ λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά γηα απνθπγή ηεο 

επηδείλσζεο ηνπ άγρνπο. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο κε ηελ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κπνξεί λα επηθέξεη ηα βέιηηζηα 

δπλαηά θαη κφληκα απνηειέζκαηα ,ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε 

αθφκα θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. Δλψ αληίζεηα ε κε 

ηήξεζε θαη αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο θαη ζνβαξφηεηαο ησλ παξαπάλσ απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηθέξεη είλαη λα νδεγεί ηφζν ηνλ ίδην ηνλ αζζελή φζν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ ε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ θξνληίδνπλ, ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο 

θαη ηελ θνηλσλία ζε θαχινπο θχθινπο έηζη ψζηε νχηε ν αζζελήο λα ζεξαπεχεηαη 

άιια είηε λα κέλεη ζηάζηκε ε θαηάζηαζή ηνπ είηε λα επηδεηλψλεηαη θαη νη 

πξνθαηάιεςεο πεξί δπλαηφηεηαο ζεξαπείαο ζηελ ζρηδνθξέλεηα λα εληείλνληαη. Σέινο 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν πξνεγνχκελεο απνηπρίεο απφ ηελ εθαξκνγή άιισλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νθείινληαλ είηε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

ιαλζαζκέλνπ κνληέινπ θαηαλφεζεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο ζρηδνθξεληθήο 

εκπεηξίαο είηε πσο απηή δελ απέθεξε απνηειέζκαηα θαζψο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

απαηηνχκελε δηάξθεηα θαη έληαζε γηα ηελ ζεξαπεία ηεο (Νέζηνξνο, 2012). 

Σν κνληέιν εκπλεχζηεθε θαη δηακνξθψζεθε απφ ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: (α) ηελ 

αξραία θαη ζχγρξνλε ειιεληθή θηινζνθία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα (β) ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ „εθιεθηηθή‟ πξνζέγγηζε ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ςπρνζεξαπεία κε ηελ Lela C. Korenberg (γ) ηελ δηεζλή θαη 

δηαπνιηηηζκηθή αηκφζθαηξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ McGill φπνπ εθπαηδεχηεθε ν 

ζπγγξαθέαο· (δ) ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπ  ζπγγξαθέα ζηελ θιηληθή 

θαξκαθνινγία κε ηνπο Lehman, Ban θαη Nair θαη ζηελ βαζηθή επηζηήκε ησλ λεχξσλ 

κε ηνλ Krjevic· (ε) ηελ αθαδεκατθή δηάιεμε ηνπ Marmor πάλσ ζε „‟κηα ελνπνηεκέλε 

επηζηήκε ηεο ςπρνζεξαπείαο‟‟ ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηεο Καλαδηθήο Φπρηαηξηθήο 

Έλσζεο ην 1974 θαη άιιεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελνπνίεζε ηεο 

ςπρνζεξαπείαο· θαη  (ζη) ηελ πάλσ απφ ηξηάληα ρξφλσλ θιηληθή θαη εξεπλεηηθή 

εκπεηξία κε „ζρηδνθξελείο‟ αζζελείο (Νέζηνξνο, 2012). 

 

ηνλ αληίπνδα ησλ φζσλ παξαζέζακε παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνζεξαπεία 

ζηηο άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο βξίζθνληαλ νη ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

ζεξαπεία ησλ αηφκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. Απηφ θαζψο πξνθχπηεη φηη ελψ 

ζηηο ζεξαπείεο γηα ηηο άιιεο δηαηαξαρέο, πνπ απνθαινχκε ζήκεξα κε ηνλ φξν 

λεπξψζεηο δηαηεξνχζαλ ηελ πεπνίζεζε πσο κπνξνχζε λα επέιζεη κέζσ απηψλ 

ζεξαπεία ησλ παζρφλησλ θαη κε απηφ ην ζθνπφ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηαηεξήζεθαλ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ςχρσζεο ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ςπρνζεξαπεία ηεο 

ζρηδνθξέληαο δελ ήηαλ επλντθή. Μηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ νπνίσλ ζα παξαζηεί 

παξαθάησ (Νέζηνξνο, 2012).  
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΔΡΗΚ 

Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε αλαθνξέο απφ κηα απηνβηνγξαθία, ηνπ Eric Singer, ν 

νπνίνο απνηειεί ηνλ πξψην ζπγγξαθέα ηνπ αθεγήκαηνο << Ζ νδχζζεηα ηνπ Έξηθ>>.  

χκθσλα κε ηνπο Ρήγα θαη Μπερξάθεο (1991)  ε νδχζζεηα ηνπ Έξηθ θαηαηάζζεηαη 

κεζνδνινγηθά ζηελ κειέηε πεξίπησζεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηέσο ζρηδνθξελή πνπ 

φηαλ αθνινπζνχζε ηελ ςπρνζεξαπεία αιιά θαη πξηλ απφ απηή είρε ηα ηππηθά ζεηηθά 

θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ξεθίλεζε ηελ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία 

ην 1978, ελψ ηελ ζεξαπεία ηνπ είρε αλαιάβεη ν γλσζηφο ςπρνζεξαπεπηήο θαη 

ςπρίαηξνο Γξ. Ησάλλεο Ν. Νέζηνξνο (Νέζηνξνο,2012). 

      Toλ θζηλφπσξν ηνπ έηνπο απηνχ, είρε γξάςεη έλα βηβιίν πεληαθφζησλ ζειίδσλ γηα  

ηνλ εαπηφ ηνπ.   Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θπξίνπ Η. Νέζηνξνο ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ήηαλ 
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λα θαηαζηήζεη φζν πην επηζηεκνληθά ππεχζπλν ήηαλ απηφ ην ζχγγξακκα. Σν νπνίν 

πέηπρε κε ην λα θαζηζηάηε ζαθέο θάζε θνξά κέζσ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ απφ 

ηνλ αλαγλψζηε πφηε πεξηγξάθεη ν Έξηθ θάηη πνπ πξαγκαηηθά ηνπ ζπλέβε ή δίλεη ηελ 

δηθή ηνπ εξκελεία γηα απηφ πνπ ηνπ ζπλέβε θαη πφηε παξαηίζεηαη ε εξκελεία ηνπ 

θχξηνπ Νέζηνξνο. Καζ‟ φιε ηελ έθηαζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ ζπγθξάκαηνο, φπνπ 

παξαηίζεληαη ηα θεθάιαηα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ηζηνξηψλ ηνπ Έξηθ απηέο 

εμηζηνξνχληαη ζε πξψην εληθφ πξφζσπν απφ ηνλ ίδην. Δλψ κέζα ζην θείκελν 

ππάξρνπλ παξαπνκπέο ζε θνκβηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ 

Eric,ηελ ζπκβνιή δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηελ εθδήισζε θαη έθθξαζε απηήο, ε 

αλάιπζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ. Απηφ ζπλέβε θαζψο ε πξψηε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ απνηεινχζε έλα ππθλνγξακκέλν πξνζρέδην βηβιίνπ. Σν νπνίν 

δηαβάδνληαο εχθνια κπνξεί λα θαηαζηεί δηαθξηηφ πσο ήηαλ έλα απφιπηα αζπλάξηεην 

θείκελν γξακκέλν κε ηελ ηδηφκνξθε γιψζζα ελφο ζρηδνθξελή. Δπηπιένλ νπζηαζηηθά 

δελ ππήξραλ ζε απηφ γλσξίζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ κνξθή ηνπ πνπ ζπλαληά θαλείο 

ζε κηα ηππηθή έλλνηα ηνπ βηβιίνπ. Απφ ηελ άπνςε πσο δελ ππήξρε αξρή, κέζε θαη 

ηέινο. Όπσο αθφκε δελ ήηαλ ρσξηζκέλν ζε παξαγξάθνπο, θεθάιαηα ε κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ζπκβαηηθφ  ηξφπν πνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα ρσξίδεηαη έλα 

βηβιίν. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ δελ ππάξρνπλ ζχκβνια πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ φπσο ζεκεία ζηίμεηο, θφκκαηα, ηειείεο. Αθφκα φζν αθνξά 

ηελ δνκή πνιιά πνηήκαηα εκθαλίδνληαη απξνζδφθεηα αλάκεζα ζην θείκελν. Σν χθνο 

ηνπ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη επηηεδεπκέλεο ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο, είλαη θαληαρηεξφ, ελψ ην πεξηερφκελν ηνπ είλαη παξάμελν θαη παξάιιεια 

ππάξρεη αξθεηή πεξηηηνινγία. Δίλαη εκθαλέο πσο πξφθεηηαη γηα έλα πξντφλ ελφο 

<<δηαηαξαγκέλνπ κπαινχ>>. Μπνξνχκε φκσο λα δηαθξίλνπκε θαη ζεηηθά ζηνηρεία 

φπσο ην φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία δεκηνπξγηθφηεηαο ζε απηφ. Όπσο θαη πσο ππάξρεη κηα 

ξνή ζηα ιεγφκελα ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ρξνληθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ. Δλψ 

αθφκα θαη αλ νη πεξηπέηεηεο πνπ έδεζε, θαζψο ηηο δηαβάδεη θαλείο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί πσο πνιιά απφ απηά πνπ βίσζε θαη νη πεξηγξαθέο ηνπ πιηθνχ πνπ 

παξνπζηάδεη είλαη ηδηαηηέξσο ζθιεξέο, παξ‟ φια απηά φκσο εθείλνο κεηαηξέπεη απηά 

ηα θαηαζιηπηηθά θαηά βάζε γεγνλφηα θαη ηα παξνπζηάδεη κε έλαλ επράξηζην ηξφπν. 

Παξ φιε ηελ βαξβαξφηεηα πνπ θαίλεηαη λα βίσζε ζε πνιιέο απφ ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ, 

ηα ςπρσζηθά επεηζφδηα πνπ αληηκεηψπηζε, ηα πξνβιήκαηα ηνπ κε ηηο δηάθνξεο 

εμαξηηζεσγφλεο νπζίεο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ δηαηαξαρέο, αθήλεη ηελ εληχπσζε 

ελφο αθφκα θαη δηαζθεδαζηηθνχ αθεγήκαηνο ζα κπνξνχζε θάλεηο λα ηζρπξηζηεί.  Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα θαηά ηελ αθήγεζή απηψλ ν Έξηθ 

δελ επηβαξχλεη ηνλ αλαγλψζηε νχηε ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα λα αηζζαλζεί νίθην γηα 

εθείλνλ. Γελ είλαη απηφο ν ζθνπφο ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). 

        Σν έξγν απηφ φπσο  παξνπζηάδεηαη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή είλαη ζεκαληηθφ λα 

κειεηεζεί θαζψο πξσηαξρηθά καο βνεζά λα θαηαιήμνπκε ζην αλ κπνξνχκε λα 

επαιεζεχζνπκε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηεξεπλάηαη ζηελ παξνχζα κειάηε. Σν 

νπνίν είλαη ην αλ κπνξεί λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζε άηνκα κε παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηνπ „Έξηθ. ν Έξηθ έρεη λα αθεγεζεί κηα ζεηξά απφ αιεζηλά 
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γεγνλφηα δσήο πνπ έδεζε θαη λα πεξηγξάςεη πνιιέο πεξηπέηεηεο. Σν 1982 νπνχ 

νινθιήξσζε ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ απηνχ θαη ζεκεηψζεθε θαη ην ηέινο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ηνπ  είρε θαηνξζψζεη λα απνθηήζεη άθζνλεο  θαη πνιχ ζεκαληηθέο 

πνιιαπιέο εκπεηξίεο ηφζν αλαθνξηθά κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ φζν θαη ηεο 

δηαθνξεηηθήο θχζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είρε κεηαβεί. πγθεθξηκέλα είρε είρε φια ηα 

ηππηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, είρε πάζεη θάπνηνπο 

λεπξηθνχο θινληζκνχο, ππήξμε νκνθπιφθηινο γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δσήο 

ηνπ, Δίρε εξγαζηεί σο αξζεληθή <<πφξλε ζε ζηελφ θχθιν ζην Μφληξεαι>> θαη σο 

ππάιιεινο ζε έλα ζαιφλη καζάδ ζηε Νέα Τφξθε. Δίρε κία κφληκε νκνθπινθηιηθή 

ζρέζε κε έλαλ κεγαιχηεξν ζε ειηθία άληξα, ηνλ Jules, ν νπνίνο φζν αθνξά ηελ ειηθία 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη παηέξαο ηνπ. Με ηνλ νπνίν έδεζε ζηελ California γηα 

κεξηθά ρξφληα. Δίρε θάλεη θαηάρξεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα δηαζέζηκα 

λαξθσηηθά, ςπρνηξφπσλ θαη άιισλ θαξκάθσλ. Δίρε κηα αλεπηηπρή ζηαδηνδξνκία σο 

εζνπνηφο ζην Montreal θαη ζην Hollywood. πλαλαζηξεθφηαλ γηα έλα δηάζηεκα κε 

κία ζπκκνξία άγξηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ πνπ έθαλαλ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θαη εμ‟ αηηίαο απηνχ είρε θπιαθηζηεί γηα έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ήηαλ ζεκαληηθφ λα εθδνζεί, λα γίλεη 

γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ θαη λα αλαγλσζηεί. Απηφο ν άληξαο φπσο αλαθέξεη ν 

ζεξαπεπηήο ηνπ είρε πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο αιεζηλέο ηζηνξίεο λα αθεγεζεί.  Θα 

ήηαλ ζεκαληηθφ ινηπφλ λα γίλνπλ γλσζηά θαζψο απνηεινχζαλ αλεμάληιεηε πεγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πνιιέο ρξήζηκεο γλψζεηο ηφζν γηα 

ηελ πλεπκαηηθή πγεία θαη ηελ ηξέια, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε 

ςπρνινγία γεληθφηεξα. Σφζν γηα ην εηδήκσλ θνηλφ ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ, ςπρνιφγσλ, 

ςπρηάηξσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ κειέηε θαη έθβαζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

φζν θαη γηα ην επξχ θνηλφ πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο 

αλαθνξηθά κε απηά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία. Να δηεπξχλεη ηνπο 

νξίδνληεο ηεο θαη λα πξνζιάβεη θαηλνχξηεο νπηηθέο μεδηαιχλνληαο πνιιά δεηήκαηα 

θαη καζαίλνληαο ηη είλαη αθξηβψο απηά θαη  λα μεπεξαζηνχλ ηπρψλ πξνθαηαιήςεηο. 

Όπσο επίζεο  ήηαλ ηφζν ζπλαξπαζηηθά φζν αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ επάμηα λα αλακεηξεζνχλ κε πνιιά απφ ηα ππάξρνληα κπζηζηνξήκαηα. 

Δπνκέλσο ήηαλ ζεκαληηθφ λα απνηππσζεί γξαπηά ε ηζηνξία ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). 

      Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πξνηνχ λα εθδνζεί ην παξψλ ζχγγξακκα ε επίηεπμε 

απηνχ δελ απνηέιεζε θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε θαη θάηη ηέηνην κπνξεί λα θαηαζηεί 

ζαθέο αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ επνρή πνχ ήηαλ λα δεκνζηεπηεί απφ πνιινχο 

εθδνηηθνχο νίθνπο απνξξίθζεθε ε έθδνζή ηνπ ζηελ Διιάδα. θαζψο ε θνηλσλία 

αλαθνξηθά κε ηα ήζε πνιχ ζπληεξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή επνρή. Δλψ ζηελ 

νπζία απηφ ην βηβιίν φζν αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπ ππήξμε ηδηαίηεξα ηνικεξφ γηα 

ηελ επνρή ηνπ. Καζψο παξνπζίαδε κε σκφ θαη άθξσο ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ, ηελ πνξλεία, ηα 

λαξθσηηθά θαη ηελ ζπκπησκαηνινγία. Χο εθ ηνχηνπ ηδηαηηέξσο κε ηηο ζεμνπαιηθέο 

πεξηγξαθέο απφ πνιινχο είρε εθιεθζεί σο πνξλνγξάθεκα. Δπνκέλσο δελ δέρνληαλ 

λα εθδνζεί θαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ Διιάδα θαη θαζψο ε πξψηε ηνπ έθδνζε ήηαλ 
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ζηελ Αγγιηθή γιψζζα αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κέρξηο φηνπ λα εθδνζεί 

θαη λα κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά (Νέζηνξνο, 2012). 

       Ο νπζηαζηηθφο σζηφζν ζθνπφο πνπ δεκηνπξγήζεθε απηφ ην βηβιίν πέξα ησλ 

νθειψλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ πνπ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ήηαλ  λα βνεζεζεί 

θαη λα ζεξαπεπηεί κέζσ απηoχ ν Έξηθ. Απηφ πνπ ήζειε λα θαηνξζψζεη ν ζεξαπεπηήο 

ηνπ κέζσ ηεο ζπγγξαθήο απηνχ ηνπ βηβιίνπ ήηαλ ηεο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ 

γεγνλφησλ ηεο δσήο ηνπ φπσο δηαδέρηεθαλ ην έλα ην άιιν ήηαλ λα θηάζεη ζην ζεκείν 

λα αληηιεθζεί, φζν πεξηζζφηεξν ήηαλ δπλαηφ, λα θαηαλννχζε ηηο ςπρνινγηθέο 

δπλάκεηο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ νκνθπινθηιία θαη ην πψο έγηλε ςπρσζηθφο.  Απηά 

ήηαλ ηα δχν θπξίαξρα ζέκαηα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ζεξαπεπηή πνπ 

απαζρνινχζαλ θαη ζα έπξεπε λα δηεπζεηεζνχλ θαζψο αλ απηφ δελ ζπλέβαηλε ζα 

κπνξνχζαλ λα εμαθνινπζνχλ λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ δσή ηνπ Έξηθ θαη λα 

δηαησλίδνπλ πξνβιήκαηα κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Ζ βαζηθή ππφζεζε ηνπ 

ζεξαπεπηή ήηαλ πσο φζν πεξηζζφηεξν θαηαλννχζε ηηο ςπρνινγηθέο δπλάκεηο πνπ ηνλ 

σζνχζαλ πξνο ηελ ςχρσζε θαη ηελ νκνθπινθηιία θαη ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ είρε αιιάμεη ,ηφζν πηζαλφηεξν ήηαλ λα απνθηήζεη δπλαηφηεηεο γηα κηα πιήξε 

απνθαηάζηαζε. ε απηφ ζπλέβαιε ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ. Ώζηε άλ 

ρξεηαζηεί ζηελ ζπλέρεηα θαη αληηκεησπίζεη μαλά θάπνην ςπρσζηθφ επεηζφδην ε 

θάπνηα άιιε δπζθνιία λα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε απηά θαη λα ηνλ βνεζά λα δηαηεξεί 

επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όπσο επίζεο λα θαηαλνήζεη ηη ηνλ σζεί ζηηο 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδίδεηαη θαη λα  ηηο απνθχγεη (Νέζηνξνο, 2012). 

       Απηφ ήηαλ ζεκαληηθφ λα ζπκβεί ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ην 1980 θαηά ην 

ηέινο ηεο ςπρνζεξαπείαο ηνπ. Καζψο αθ‟ ελφο σζνχληαλ πξνο ηελ απνζεξαπεία ηνπ 

εθφζνλ ηα ςπρσζηθά ηνπ ζπκπηψκαηα απνπζίαδαλ, φπσο  επίζεο είρε πξνθχςεη κέζσ 

ηεο ζεξαπείαο ηνπ φηη αηζζαλφηαλ πεξηζζφηεξν εηεξνθπιφθηινο παξά νκνθπιφθηινο, 

είρε απνθηήζεη κηα ζηαζεξή δνπιεηά θαη είρε αξρίζεη λα εμεηάδεη ην ελδερφκελν ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο κφληκεο κνλνγακηθήο ζρέζεο κε ηελ Nyssa, ε νπνία απνηειεί πιένλ 

θαη ηελ ζχδπγφ ηνπ. Σφηε ήηαλ ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ν ζεξάπσλ ήζειε λα 

επηζηξέςεη απφ ηνλ Καλαδά ζηελ Διιάδα. Δάλ φκσο ζπλέβαηλε απηφ ζα 

ζεκαηνδνηνχζε ηελ ιήμε ηεο ςπρνζεξαπείαο ηνπ ηνπο επφκελνπο δψδεθα κε 

εηθνζηηέζζεξηο κήλεο. Ήζειε επνκέλσο κε θάπνην ηξφπν λα ηνλ πξνεηνηκάζεη γηα ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ. Απνηεινχζε έλαλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη πσο 

εθφζνλ νινθιεξσλφηαλ ε ζεξαπεία ηνπο θαη εθείλνο παξ „φια απηά ρξεηαδφηαλ 

κειινληηθά θάπνηα ζηηγκή ηελ βνήζεηά ηνπ  δελ ζα είρε αλάγθε ηελ παξνπζία ηνπ 

θαζψο ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ζην βηβιίν ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληιεί ηηο 

απαληήζεηο πνπ επηζπκνχζε θαη ηνπ ήηαλ αλαγθαίεο. Καηαλννχζε πσο ν κφλνο 

ηξφπνο γηα λα γίλεη θαιά ήηαλ λα θαηαλνήζεη θαη λα θπβεξλήζεη ηηο ςπρνινγηθέο 

δπλάκεηο πνπ θπβεξλνχζαλ ηελ δσή ηνπ.  Ο ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή ήηαλ λα ηνλ 

βνεζήζεη λα αθνινπζήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θπζηθά ν ίδηνο ήηαλ 

γλψζηεο ηεο δπζθνιίαο πνπ έθεξε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία έσο φηνπ απφ ηνλ ιφγν λα 

δηαηππσζεί ζηε πξάμε ζε έλα γξαπηφ θείκελν παξφια απηά ην φθεινο πνπ είρε λα 

απνιάβεη απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ελλνψληαο ηελ ζεξαπεία ηνπ Έξηθ, ηελ 
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ππνβνήζεζε πνπ ζα δερφηαλ κεηέπεηηα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο γλψζεηο πνπ 

ηειηθά απνθφκηζε γηα ηελ δσή γεληθφηεξα κέζσ ηεο ζεξαπείαο ελφο ςπρσζηθνχ 

αηφκνπ ηνλ έθαλε λα πηζηεχεη πσο απηφ ην εγρείξεκα άμηδε ηνλ θφπν λα γίλεη θαζψο 

ην απνηέιεζκα ζα ηνλ επηβξάβεπε (Νέζηνξνο, 2012).  

      Ο Eric φηαλ έδεημε ην βηβιίν απηφ ζηνλ ζεξαπεπηή ηνπ ήηαλ θαλεξφ πσο πεξίκελε 

κηα ελζάξξπλζε απφ ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ γηα ηνλ θφπν πνπ είρε θαηαβάιεη γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα εθείλνλ ηα ζρφιηα πνπ ζα έθαλε 

ν ζεξαπεπηήο ηνπ, ην ζπλαίζζεκα πνπ ζα εμέθξαδε ζε ζεκείν πνπ λα παξαηεξεί θάζε 

κηθξή ηνπ αληίδξαζε θαζψο θξαηνχζε ην θείκελν απηφ ζηα ρέξηα ηνπ. Καζψο ν 

ζεξαπεπηήο αλαγλψξηδε απφ ηελ „‟ζηάζε‟‟ ηνπ πφζν ζεκαληηθφ ήηαλ γηα εθείλνλ θάηη 

ηέηνην θαη αθνχ κειέηεζε ην πξσηαξρηθφ θείκελν ππνζηήξημε κε εηιηθξίλεηα ην 

ηαιέλην ηνπ θαη ηνλ επαίλεζε γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Παξ φηη ε δνκή ηνπ ήηαλ 

αλνξγάλσηε. Έηζη πξφηεηλε  ζηνλ Δξηθ λα γξάςνπλ καδί απηφ ην βηβιίν. Πξάγκα πνπ 

ηνπ πξνθάιεζε κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη δέρηεθε. Απηφ θαζψο ε πξψηε εθδνρή ηνπ 

βηβιίνπ απείρε παξαζάγγαο απφ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ. Ζ απφ θνηλνχ ζχκπξαμή ηνπο 

γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ήηαλ ζεκαληηθφ λα επηηεπρζεί. Καζψο έλαο παξαπάλσ 

ζηφρνο πνπ έπξεπε θάζε ηφζν λα ππελζπκίδεη ν ζεξαπεπηήο ζηνλ εαπηφ ηνπ ήηαλ πσο 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα απνηππσζεί ε αληηθεηκεληθή 

αθήγεζε. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ ζα θαηαγξαθεί λα είλαη ε απεηθνλίζεη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο φπσο πξαγκαηηθά είλαη θαη φρη φπσο ηελ θαηαλννχζε ν Eric ε φπσο 

ηνλ ζπλέθεξε λα ηελ παξνπζηάδεη ζηελ Nyssa (Νέζηνξνο, 2012).  
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- Ζ ΟΓΤΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΗΚ: 

 

     Ζ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ Έξηθ απνηειεί κηα κνλαδηθή βηνγξαθία κε ηδηαίηεξα 

πινχζην πιηθφ. Σα αιεζηλά εληππσζηαθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ είλαη κηα 

αλεμάληιεηε πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ 

απνηχπσζε ησλ παηδηθψλ βησκάησλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε 

ηνπ αλζξψπνπ, ην ηη είλαη πλεπκαηηθή πγεία θαη ηη ςπρνπαζνινγία (ηα φξηα κεηαμχ 

ηνπο), ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

αλζξψπηλε ςπρνινγία θαη ηελ αλαδήηεζε χπαξμεο  (Νέζηνξνο, 2012). 

 Ζ Οδχζζεηα ηνπ Έξηθ είλαη  έλα ηαμίδη θαηά ην νπνίν ν ζπγγξαθέαο καο μελαγεί ζε 

φιεο ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ, ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηα παηδηθά ηνπ βηψκαηα, ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηνπο γνλείο αιιά θαη ηηο δχν αδειθέο ηνπ, ηε ζρέζε πνπ είρε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ αιιά θαη ην ζρνιείν γεληθφηεξα. Μαο μελαγεί ζηηο αλαζθάιεηέο ηνπ, ζηηο 

πεξίεξγεο θαη ζθνηεηλέο ηνπ ζθέςεηο, ζηηο αλάγθεο ηνπ, ζηηο πξψηεο ηνπ ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφο ηηο βίσλε, ζηνπο πεξίεξγνπο δηθνχο ηνπ 

ζπλεηξκνχο θαη ζπλδέζεηο κεηαμχ πξαγκάησλ, ζθέςεσλ ή γεγνλφησλ. Μαδί ηνπ 

θάλνπκε κηα βνπηηά μεθηλψληαο απφ ηα πξψηα ηνπ παηδηθά βηψκαηα θαη 

θαηαιήγνληαο ζηελ ελήιηθε δπζηπρηζκέλε ηνπ δσή, βιέπνληαο θαη εξκελεχνληαο 

ηνπο αλζξψπνπο, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

    

      Σν δεζηφ θαινθαίξη ηνπ 1977 γίλεηαη ε δηάγλσζε ηνπ Έξηθ φηη είλαη παξαλντθφο 

ζρηδνθξελήο. Σν πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ καο πεξηγξάθεη πνιχ παξαζηαηηθά ηηο 

παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο ηνπ Έξηθ, ηνλ ηξφπν πνπ ηηο βίσλε θαη ηηο εμεγήζεηο πνπ έδηλε 

γη‟ απηά πνπ βίσλε. Ο Έξηθ κέζα ζηελ ςχρσζή ηνπ δνχζε πνιιέο παξαιεξεκαηηθέο 

ηδέεο είηε δίσμεο (π.ρ. ε κπζηηθή ππεξεζία ηνλ παξαθνινπζνχζε ζε θάζε θίλεζή ηνπ), 

είηε κεγαιείνπ ( είλαη ν αιεζηλφο πξνζηάηεο ηεο αλζξσπφηεηαο, κπνξνχζαλ λα ηνλ 

αθνχλ φινη ιφγσ ησλ ππεξθπζηθψλ ηνπ δπλάκεσλ), είρε νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είρε ηελ πεπνίζεζε φηη νη εκπεηξίεο ηνπ 

απηέο ήηαλ αιεζηλέο  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

        

     Δπεηδή φκσο ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν, έηζη θαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ Έξηθ, 

αμίδεη λα θάλνπκε κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ ηνπ θαη λα εμεηάζνπκε κε κάηη πην 

θξηηηθφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην απηνχ ηνπ αηφκνπ, ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςε πνπ έιαβε σο παηδί θαη ην πψο ελ ηέιεη φια απηά ζπλέβαιαλ ζηε 
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δεκηνπξγία απηήο ηεο δπζιεηηνπξγηθήο δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο (Νέζηνξνο, 

2012). 

 

Αξρηθά ζα μεθηλήζσ απφ ην γεγνλφο φηη ν Έξηθ πξνήιζε απφ κηα αλεπηζχκεηε 

εγθπκνζχλε, φπνπ ε κεηέξα είρε ζρεδφλ απνθαζίζεη λα θάλεη έθηξσζε, θάηη πνπ 

απέηξεςε ν παηέξαο ν νπνίνο είρε ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηεο επηπρίαο ζην πξφζσπν 

ηνπ λενθεξκέλνπ γηνπ, θάηη θπζηθά πνπ δηαςεχδεηαη αξγφηεξα (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

       Ο Έξηθ κεγαιψλεη κέζα ζε έλα θιίκα αξξψζηηαο θαη αλεκπνξηάο, θαζψο θαη νη 

δχν ηνπ γνλείο κπαηλνέβγαηλαλ ζηα λνζνθνκεία θαηά θαηξνχο γηα ιφγνπο πγείαο, 

δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά. Όπσο βιέπνπκε κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο θαηαζέζεηο ηνπ 

Έξηθ ν παηέξαο ηνπ απνηειεί έλα αξλεηηθφ πξφηππν γη‟ απηφλ, ν ίδηνο ηνλ ζεσξεί 

ζαθάηε θαη ηξειφ θαη ληψζεη πεξηθξφλεζε θαη αληηπάζεηα γη ‟απηφλ. Ο παηέξαο ηνπ 

είρε ζπλερψο εθξήμεηο ζπκνχ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπ θεξφηαλ βίαηα, φληαο ν 

Έξηθ αθφκα έλα κηθξφ παηδάθη. Σν πξφζσπν ηνπ Έξηθ ιεηηνπξγνχζε ζαλ 

απνδηνπνκπαίνο  ηξάγνο, φπνπ ν παηέξαο εμέθξαδε ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα 

(καηαίσζε θαη ζπκφο), αθνχ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζηξαθεί πξνο ηελ αηηία ηεο 

δπζηπρίαο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ξφινπο ησλ δχν γνλέσλ ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

παξαηεξείηαη κηα αληηζηξνθή ησλ ξφισλ, ε κεηέξα ήηαλ απηή πνπ ηνπο ζπληεξνχζε 

θαη ν παηέξαο είρε αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ. Ζ πιήξεο απηή αληηζηξνθή 

ησλ ξφισλ πξνθαινχζε ζηα παηδηά ζχγρπζε θαη καηαίσζε, δελ είραλ κηα μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ηε δνκή θαη ηνπο ξφινπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, θάηη πνπ ηνπο επεξεάδεη 

θαη ζηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπο. Μάιηζηα θαίλεηαη πσο ζην ζπίηη ησλ Singer ε 

γπλαίθα είρε πην ηζρπξή ζέζε απφ ηνλ άληξα, (επλνπρηζκφο ηνπ άλδξα) εμαηηίαο ηνπ 

παηέξα ζην ζπίηη ππήξρε κηα γεληθή αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηνπο άλδξεο, ν άληξαο ζην 

ζπίηη ζεσξείηαη θαηψηεξνο απφ ηε γπλαίθα, ν Έξηθ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο αδειθέο 

ηνπ σο θνξίηζη δειαδή ηνλ ζεσξνχλ ίζν κε εθείλεο (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

    ρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απνδνρή ζηελ παηδηθή ηνπ δσή, ν Έξηθ  δελ βίσζε 

πνηέ ηνπ αγάπε θαη δεζηαζηά απφ ηνλ παηέξα ηνπ, αληηζέησο ζπγθξνχνληαλ ζπλερψο, 

ν παηέξαο ηνπ ηνλ απνδνθίκαδε θαη ηνλ κείσλε, βιαζθεκνχζε γηα ηελ χπαξμή ηνπ, ν 

Έξηθ απφ ηελ άιιε νχηε γηα κηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ δελ έλησζε φηη έρεη παηέξα. Ζ 

ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα ηνπ ηνλ έθαλε λα ληψζεη αεδία θαη απνζηξνθή 

απέλαληη ηνπ, θαίλεηαη θαζαξά πσο ππάξρεη έιιεηςε παηξηθνχ πξνηχπνπ. Όκσο κέζα 

απφ ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Έξηθ δηαπηζηψλνπκε πσο ζηε παηδηθή δσή ηνπ είρε 

ειάρηζηε δηάδξαζε κε άιινπο άλδξεο θαη γεληθφηεξα έιιεηςε αλδξηθψλ πξνηχπσλ 

θαη θηγνχξσλ ( απηφ κπνξνχκε ίζσο λα ην ζπλδέζνπκε κε ηε κεηέπεηηα νκνθπινθηιία 
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ηνπ). Ο Έξηθ ζαλ παηδί αηζζάλεηαη απνκνλσκέλν, δελ έρεη θαλέλα ζηήξηγκα, είλαη 

εγθισβηζκέλνο ζηε κνλαμηά ηνπ θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Γη‟ απηφλ ινηπφλ ηνλ ιφγν 

ληψζεη ηελ αλάγθε λα πηζηεχεη φηη ε κεηέξα ηνπ ηνλ αγαπά πξάγκαηη θαη λνηάδεηαη γη‟ 

απηφλ  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

‟ απηφ ινηπφλ ην ζηάδην ηεο δσήο ηνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεη ηηο πξψηεο ηνπ 

ςεπδαηζζήζεηο  (αθνπζηηθέο) . Οη ςεπδαηζζήζεηο απηέο είραλ κηα ηδηαίηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηφηε. Σν λα αθνχεη ηνπο αλζξψπνπο λα κηιάλε θαη λα ζπδεηνχλ γηα 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνλ παηέξα ηνπ θαη νη απφςεηο ηνπο λα ζπλάδνπλ κε ηηο δηθέο 

ηνπ, δειαδή λα ζεσξνχλ ηνλ παηέξα ηνπ ζάπην θαη αλίθαλν, ήηαλ πνιχ ιπηξσηηθφ γηα 

εθείλνλ. Οη ςεπδαηζζήζεηο απηέο ηνλ αλαθνχθηδαλ γηαηί ηνλ βνεζνχζαλ λα 

αηζζάλεηαη ιηγφηεξν κφλνο θαη ηαξαγκέλνο, έλησζε πσο ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ θαη 

θάπνηνη άλζξσπνη πνπ αλεζπρνχζαλ γη‟ απηφλ. Κάηη ην νπνίν δειψλεη ηελ αλάγθε 

ηνπ γηα θαηαλφεζε θαη ελζπλαίζζεζε (Νέζηνξνο, 2012). 

 

     

     Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ ηνλ αληηκεηψπηδαλ έπαημαλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζην πψο ηειηθά ν ίδηνο ν Έξηθ αληηιακβαλφηαλ ηνλ εαπηφ ηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο άιινπο.  Έλησζε δηαθνξεηηθφο ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά, κε 

αξλεηηθή φκσο ρξνηά, απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Φνβφηαλ ηα άιια παηδηά, γη‟ απηφ 

έβξηζθε δηάθνξνπο κεραληζκνχο (φπσο λα ηνπο αγλνεί) ψζηε λα πεξλάεη 

απαξαηήξεηνο θαη λα κελ κπνξνχλ λα ηνλ πιεγψλνπλ. Σν ίδην έθαλε θαη κε ηνπο 

γνλείο ηνπ, πξνζπνηείην φηη δελ ηνπο άθνπγε θαη ελ ηέιεη έγηλε πνιχ θαιφο ζ‟ απηφ 

θαη πξαγκαηηθά δελ ηνπο άθνπγε. Μέζα απφ απηά ηα δπλακηθά ζρέζεσλ ν Έξηθ 

θαηαιήγεη λα βπζίδεηαη ζηε κνλαμηά ηνπ θαη λα βξίζθεη παξεγνξηά ζηηο θαληαζηψζεηο 

ηνπ, νη νπνίεο ηνλ απειεπζέξσλαλ απφ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Ο Έξηθ σο παηδί 

δελ ληψζεη ραξά κέζα απφ ηίπνηα, δελ ειπίδεη θαη δελ πξνζδνθά ζε ηίπνηα γη‟ απηφ 

πξνζπαζνχζε λα μεθχγεη κέζα απφ θάπνηα ηαηλία ή θάπνην βηβιίν, δίλνληαο κεησκέλε 

πξνζνρή ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο) (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Όπσο αθξηβψο εμεηάζακε ηηο ξίδεο ηεο παξαθξνζχλεο ηνπ Έξηθ κε ην λα θάλνπκε 

κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ ηνπ, ην ξφιν ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο δπλακηθέο 

πνπ ίζρπαλ ηφηε ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πιαίζην, ζεσξψ πσο ην ίδην ζθφπηκν είλαη λα 

θάλνπκε κηα αλαθνξά θαη ζηα παηδηθά ρξφληα ησλ γνλέσλ ηνπ θαη λα δνχκε πνηνη 

ήηαλ εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ηνπο θαζφξηζαλ σο γνλείο. 

Ο παηέξαο ηνπ Έξηθ ήηαλ νξθαλφο θαζψο ν παηέξαο ηνπ πέζαλε ζηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ κεηέξα ηνπ είρε άιια δψδεθα παηδηά λα ζξέςεη θαη γη‟ απηφλ 
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ηνλ ιφγν ηνλ έδσζε ζε έλαλ Πνισλφ γεσξγφ, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ ζθιεξφο καδί ηνπ. 

Σνπ έδηλε λα θάεη ηα απνθάγηα απφ ην ηξαπέδη, δελ ηνπ επέηξεπε λα θνηκάηαη κέζα 

ζην ζπίηη θαη δελ πήγε πνηέ ζρνιείν. Ενχζε κέζα ζε έλα αξξσζηεκέλν θιίκα φπνπ 

δελ έιαβε πνηέ ηνπ απνδνρή θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Νέζηνξνο,2012). 

Ζ κεηέξα ηνπ απφ ηελ άιιε ήηαλ θφξε ελφο πινχζηνπ έκπνξνπ, ήηαλ κηα ήζπρε 

γπλαίθα φπνπ φπσο καο αθεγείηαη θαη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ηελ ζπκάηαη λα θάζεηαη ζηνλ θαλαπέ θαη λα πιέθεη. Γελ ήηαλ ζθιεξή αιιά νχηε 

ηθαλή, δελ είρε δνπιέςεη πνηέ ηεο θαη δελ είρε γλψκε γηα πνιιά πξάγκαηα. Ζ 

ζθηαγξάθεζε ηεο κεηέξαο απφ ηνλ Έξηθ δηθαηνινγεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο, φπσο ην λα κελ δηακαξηχξεηαη γηα ηελ αξξσζηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άληξα ηεο, ην λα ππνκέλεη θαη λα κελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη 

απνθάζεηο γηα ηε δσή ηεο αιιά θαη γηα ηηο δσέο ησλ παηδηψλ ηεο.  

Απφ ηελ άιιε καζαίλνληαο γηα ηηο θαθνπρίεο θαη ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο έδεζε ν παηέξαο ηνπ Έξηθ δηαθσηίδνληαη πνιιά ζθνηεηλά ζεκεία ηεο 

ηζηνξίαο θαη εκείο σο αλαγλψζηεο κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε απηέο ηηο πξψηκεο 

εκπεηξίεο κε ηελ κεηέπεηηα ζθιεξή θαη γεκάηε ζπκφ ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Δπίζεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο απηνί νη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ σκφηεηα ηνπ 

πνιέκνπ, ζθελέο θξηθηαζηηθέο θαη θηελσδία θαη ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θαη απηέο 

νη εκπεηξίεο έβαιαλ ην ιηζαξάθη ηνπο ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξνζσπηθνηήησλ, 

είηε σο άλζξσπνη, είηε σο γνλείο (Νέζηνξνο,2012). 

 

     ‟ απηφ ην ζεκείν ζέισ λα πνχκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ζεμνπαιηθή δσή ηνπ 

Έξηθ, γηα ηηο πξψηεο ηνπ εκπεηξίεο, γηα ηελ ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε κέζα ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα, γηα ηελ επηξξνή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθείλνο 

λνεκαηνδνηνχζε απηέο ηηο εκπεηξίεο. Ο Έξηθ ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζαχκαδε 

ηδηαίηεξα ηε κεηέξα ηνπ θαη ηελ αδειθή ηνπ ηελ Esther, σζηφζν  ζαχκαδε 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ πνπ ηεο επηδείθλπαλ εμαηηίαο ηεο ζειπθφηεηάο ηεο, ηα 

βιέκκαηα αιιά θαη ηελ απνδνρή πνπ θέξδηδε. Ο ίδηνο έλησζε κφλνο, έλησζε πσο 

θαλέλαο δελ ηνπ έδηλε πξνζνρή θαη ζεκαζία, γη‟ απηφ θαη είρε σο πξφηππφ ηνπ  ηελ 

Esther, δηφηη ήηαλ εθείλε ε νπνία είρε φια φζα έιεηπαλ απφ ηε δηθή ηνπ δσή 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

Ο ηξφπνο πνπ ε κεηέξα θαη νη αδειθέο ηνπ ηνλ πξνζέγγηδαλ  αιιά θαη ηνλ 

αληηκεηψπηδαλ ζεσξψ πσο θαζφξηζαλ ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηελ νκνθπινθηιία. Σν έλα 

γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζε απηήλ ηελ πηνζέηεζε ηαπηφηεηαο, ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

κεηέξα ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νπνίνπ γηα εθείλε άιιαδαλ θαζψο κεγάισλε. Δλψ 

κηθξφο ήηαλ αθνζησκέλνο ζε εθείλε ζηελ ζπλέρεηα είρε θηάζεη ζην ζεκείν αθφκα λα 

ηελ κηζεί. Καζψο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηελ δπζηπρία ηνπ. πγθεθξηκέλα 
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αθνξνχζε ην φηη ε κεηέξα ηνπ μεληπλφηαλ πάληα κε αλνηρηή ηελ πφξηα απφ ηφηε πνπ 

ήηαλ κηθξφο. Ζ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ ηνπ Eric βξηζθφηαλ αθξηβψο απέλαληη απφ εθείλε 

ηνπ δσκαηίνπ ησλ γνληψλ ηνπ. Αλαπφθεπθηα εθείλνο ζπρλά ηελ παξαθνινπζνχζε λα 

μεληχλεηαη. Δθείλε φκσο κεηά ηνλ κάισλε ιέγνληαο ηνπ φηη δελ έπξεπε λα ηελ 

θνηηάεη. Δλψ παξφιν πνπ εθείλνο ηεο έιεγε λα θιείλεη ηελ πφξηα γηα λα κελ ηελ 

θνηηάεη, εθείλε δελ ην έπξαηηε. Δπηπιένλ ηνπ δεηνχζε νξηζκέλεο θνξέο λα ηελ 

βνεζήζεη λα μεληπζεί. Να ηεο μεθνπκπψζεη ηνλ θνξζέ πνπ θνξνχζε ζηελ δνπιεηά 

ηεο. Οπζηαζηηθά φηαλ ηνλ θαινχζε λα ηελ βνεζήζεη λα μεληπζεί, εξσηνηξνπνχζε 

καδί ηνπ. Καζψο επηδεηθλχνληαο ζπλερψο ην ζψκα ηεο ζε εθείλνλ ηνλ πξνθαινχζε 

ζεμνπαιηθά. Χζηφζν φκσο έθξπβε ηελ πξφζεζε ηεο απηή αληηκεησπίδνληαο ηνλ ζαλ 

λα ήηαλ κηα άιιε γπλαίθα πνπ ηε βνεζά. Όκσο απηφ δελ κπνξνχζε λα ην αληηιεθζεί 

ηφηε. Σν ζπλεηδεηνπνίεζε εθ ησλ πζηέξσλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο. Καη 

έηζη φπσο θαηαιήγεη θαη ν ίδηνο δελ ήηαλ πεξίεξγν πνπ απέθηεζε ηφζε ζχγρπζε. 

Τπήξραλ ηφζα εξεζίζκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ζπλέβαιαλ θαη ηνλ σζνχζαλ πξνο 

ηελ ηξέια θαη ηελ νκνθπινθηιία. << Ζ κεηέξα ηνπ Eric αθελφο εξσηνηξνπνχζε καδί 

ηνπ αθεηέξνπ φκσο ηνλ έβαδε ζε θαηάζηαζε δηπινχ δεζκνχ>> ( Bateson θαη ζπλ., 

1956). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κεηέξα ηνπ αθελφο εξσηνηξνπνχζε καδί ηνπ θαζψο δηα 

κέζνπ ηεο κε ιεθηηθήο ηεο επηθνηλσλίαο δειψλεη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο πσο δελ 

ηελ ελνριεί ην γεγνλφο πσο ηελ βιέπεη γπκλή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελδερνκέλσο 

έκκεζα λα ελζαξξχλεη απηή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ ιεθηηθή ηεο επηθνηλσλία φκσο 

ηνλ απνδνθηκάδεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Eric αηζζάλεηαη κπεξδεκέλνο θαζψο δελ 

γλσξίδεη πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ηε δπζαξεζηήζεη. Καζψο φπνηα θαη απφ ηηο δπν ζπκπεξηθνξέο λα 

επηιέμεη ζα επηπιερζεί απφ ηελ κεηέξα ηνπ. Δπνκέλσο ην γεγνλφο πσο επηιέγεη λα 

πηνζεηήζεη ηελ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά <<ιχλεη>> θαηά θάπνην ηξφπν ην 

πξφβιεκα θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ελδηαθέξεηαη πηα ζεμνπαιηθά γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη‟ επέθηαζε θαη γηα ηελ κεηέξα ηνπ (Νέζηνξνο 1962). Δπηπιένλ νη γνλείο 

ηνπ ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπο ήηαλ ζπκσκέλνη καδί ηνπ θαη ηνλ κάισλαλ 

αιιά φηαλ ήηαλ θαινί καδί ηνπ θαη ηνλ επεπθεκνχζαλ απηφ νθεηιφηαλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζή. ηελ πνξεία φηαλ ζθέθηεθε γηα πνηνλ ιφγσ κπνξεί λα 

πθίζηαηαη απηφ θαηέιεμε ζην φηη ν θαπγάο ηνπο πξνο εθείλνλ δελ απνηεινχζε ηίπνηε 

άιιν απφ κηα κνξθή άκπλαο. Μέζσ ηεο κεηνπζίσζεο πξνζπαζνχζαλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ ελψ νπζηαζηηθά ελδφκπρα πίζηεπε πσο θαη νη δχν γνλείο 

ηνπ ήζειαλ λα έρνπλ ζεμνπαιηθή ζρέζε καδί ηνπ. Δθφζνλ φκσο θάηη ηέηνην δελ είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηφ είραλ βξεη απηή ηε δίνδν. Αθφκε ην ίδην ζπρλά ζθεθηφηαλ γηα 

ηελ αδειθή ηνπ Esther, ηνπιάρηζηνλ εθείλνο είρε θαληαζησζεί πνιιέο θνξέο πσο 

έθαλε έξσηα καδί ηεο θαη πίζηεπε πσο γηα λα ην ζθέθηεηαη ηφζν έληνλα θάηη ζα έθαλε 

θαη εθείλε γηα λα ην ελζαξξχλεη. Δπνκέλσο θαη εθείλε εξσηνηξνπνχζε κε ηνλ ηξφπν 

ηεο καδί ηνπ. Όκσο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αηκνκημία εθείλνο θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηελ νκνθπινθηιία. Δθείλε φκσο ήηαλ έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηνλ 

ελζάξξπλε λα ηείλεη πξνο απηήλ θαζψο αληηκεησπίδνληαο ηνλ σο έλαλ κε πξαγκαηηθφ 

άληξα κπνξνχζε λα δηαζέηεη έλαλ αθίλδπλν εξαζηή. Καλνληθά ε εξσηηθή απηή έιμε 

(libido) πξννξηδφηαλ λα θαηεπζπλζεί πξνο ηνλ παηέξα ηνπο φκσο θακία απφ ηηο 

γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο δελ αηζζαλφηαλ εξσηηθή έιμε γηα ηνλ παηέξα. H  Esther δελ 
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ηνπ επέηξεπε λα ηελ δεη γπκλή θαζψο μεληπλφηαλ ε λα ηελ αγγίμεη, ίζσο επεηδή 

θνβφηαλ κήπσο ηνλ θάλεη λα γνεηεπηεί φπσο δηαπίζησζε αξγφηεξα. Χζηφζν 

ελδηαθεξφηαλ κε θάζε επθαηξία λα ηνπ εμεγεί πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ 

νκνθπινθηιία παξά γηα ηελ εηεξνθπινθηιία. Καηά ζπλέπεηα ίζσο λα ήηαλ εχθνιν 

ζηελ ειηθία πξηλ ηα έληεθα λα ζεσξήζεη πσο είλαη γθέη θαζψο είρε πνιιά εξεζίζκαηα 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ελίζρπαλ απηή ηελ ηαπηφηεηα (Νέζηνξνο, 2012). 

 

Σνλ ζεσξνχζαλ φκνηφ ηνπο θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηνλ επλνπρίζνπλ απνζαξξχλνληάο 

ηνλ απφ θάζε είδνπο ζρέζε πνπ πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη κε θάπνην θνξίηζη ηεο 

ειηθίαο ηνπ, είηε ππνβηβάδνληαο ηελ θαηάζηαζε είηε ππνηηκψληαο ην θνξίηζη ην νπνίν 

πξνζπαζνχζε λα πξνζεγγίζεη. Σα κελχκαηα πνπ εθιάκβαλε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

ελίζρπαλ ηελ νκνθπινθηιία ηνπ θαη  σζνχζαλ ην παηδηθφ ηνπ κπαιφ ζε ζθέςεηο θαη 

ζπλεηξκνχο πεξίεξγνπο. Μηα παξάδνμε εξκελεία είλαη φηη επεηδή ηνπ άξεζε ην 

δηάβαζκα θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο, απηφ ηνλ έθαλε δηαθνξεηηθφ θαη λα κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηα θνξίηζηα ηα νπνία είραλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα. Αθφκα κηα 

παξεξκελεία ηνπ Έξηθ ζεκεηψλεηαη φηαλ έρεη ηεο πξψηε ηνπ εκπεηξία κε ην ζεμ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν ζηελ εθεβεία. Όηαλ θάπνηνο ζπλνκήιηθνο ηνπ δσγξάθηζε θαη ηνπ 

έδεημε κηα γπλαίθα γπκλή. Δλψ παξάιιεια θάπνην άιιν παηδί πνπ ήηαλ εθεί ηνπ 

έδεημε ην πένο ηνπ ζε ζηχζε. Δθείλνο εθφζνλ δηεγέξζεθε απφ ην δεχηεξν πεξηζηαηηθφ 

ην εξκήλεπζε πσο ζπλέβε επεηδή είλαη νκνθπιφθηινο. Ζ εθηίκεζε φκσο ηνπ Eric 

ήηαλ βεβηαζκέλε θαη ιαλζαζκέλε θαη θάζε άιιν παξά απνδεηθλχεη ηελ νκνθπινθηιία 

ηνπ. Απηφ θαζψο ζήκεξα ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξνχλ 

λα δηεγεξζνχλ ζεμνπαιηθά απφ αλάινγα εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ άληξεο 

είηε απφ γπλαίθεο. Έηζη ην γεγνλφο πσο ν Eric δηεγέξζεθε ζεμνπαιηθά απφ ην ζέακα 

ηνπ ζεθσκέλνπ πένπο ηνπ αγνξηνχ θαη φρη απφ ηελ δσγξαθηά ηεο γπκλήο γπλαίθαο, ην 

εξκήλεπζε σο απφδεημή ηεο νκνθπινθηιίαο ηνπ, θάζε άιιν παξά ηελ νκνθπινθηιία 

ηνπ απνδεηθλχεη θαζψο δελ απνηειεί βάζηκε απφδεημε. Δθφζνλ κάιηζηα  απιά 

ελδέρεηαη φπσο επηζεκαίλεη θαη ν ίδηνο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ήηαλ  <<δσληαλφ >>γηα 

εθείλνλ, ην βίσζε ππήξμε κηα πην δπλαηή εκπεηξία απφ κηα δσγξαθηά πνπ ηελ βιέπεη 

θαλείο λα απνηππψλεηαη ζην ραξηί. Λνγηθά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζα 

έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε θαη ζα απνηππσλφηαλ πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ θάηη πνπ 

έδεζαλ απφ θάηη πνπ είδαλ. Έλα επηπιένλ ζπκβάλ πνπ ζπλέβαιιε θαη απηφ ζην λα 

ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ νκνθπιφθηιν, απνηέιεζε θαη ην γεγνλφο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απλαληδφηαλ βιέπνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κπξνζηά ζηνλ θαζξέπηε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν ίδηνο είρε εθπαηδεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, κε βάζε ηηο 

αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ γηα αθφκε κηα θνξά λα ζπλδέεη ηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε 

κε έλα αληξηθφ ζψκα, ην δηθφ ηνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Βιέπνληαο ην είδσιφ 

ηνπ ζην θαζξέπηε εθφζνλ ηειεί ηελ ζεμνπαιηθή απηή πξάμε, ήηαλ ζαλ νπζηαζηηθά λα 

δηεγείξεηαη ζεμνπαιηθά επεηδή έβιεπε έλα αληξηθφ ζψκα. Σν γεγνλφο απηφ ηνπ 

απλαληζκνχ κε έλα αληξηθφ ζψκα ηνλ ψζεζε ζην λα αλαδεηάεη λα βξεη έλαλ εξαζηή 

ίδην κε απηφλ. Καη απηή ε εκκνλή ηνπ πξνιείαλε ην έδαθνο γηα ηελ καθξνρξφληα 

ζρέζε ηνπ πνπ αθνινχζεζε κεηέπεηηα κε ηνλ Jules, έλαλ άληξα θαηά πνιιά ρξφληα 
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κεγαιχηεξν ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). Αλαθνξηθά κε απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο 

ζηελ έξεπλα πνπ είρε γίλεη απφ ηνλ Van Wyk έρεη δεηρζεί πσο άηνκα καζαίλνπλ θαη 

επηδίδνληαη ζην λα απλαλίδνληαη κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή πνπ ήιζαλ πξψηε θνξά 

ζε νξγαζκφ ελψ βξίζθνληαλ ζε νκνθπινθηιηθή ζρέζε έρνπλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα πξνηηκήζνπλ σο ελήιηθεο άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ φζν αθνξά ηελ 

ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαλαηνιηζκφ  (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Ο Έξηθ άξρηζε ηηο πξψηεο ηνπ νκνθπιφθηιεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ 

ειηθία ησλ 11 εηψλ αθφκα. Άξρηζε λα πεηξακαηίδεηαη θαη λα απνθηά εκπεηξίεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ζπληξφθνπο δηαθφξσλ ειηθηψλ. Όκσο ζην εθεβηθφ θαη κπεξδεκέλν 

ηνπ κπαιφ ηίπνηα δελ ήηαλ μεθάζαξν, ηίπνηα δελ ηνπ εμαζθάιηδε ζηγνπξηά θαη 

ζπλερψο πεξλνχζε θξίζεηο ζχγρπζεο γηα ην εάλ ηειηθά ήζειε πξαγκαηηθά λα θάλεη 

απηά πνπ έθαλε. Ο Έξηθ έλησζε δηέγεξζε απέλαληη ζηνπο άληξεο, φκσο θαηά 

δηαζηήκαηα ηνπ πξνθαινχζαλ αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θνξίηζηα, βηψλνληαο 

ηελ πξψηε ηνπ νκνθπιφθηιε ζρέζε αηζζαλφηαλ πνιχ κπεξδεκέλνο θαη πιεγσκέλνο 

θαη πνιιά εξσηεκαηηθά γελλήζεθαλ γηα ην πνηνο ηειηθά είλαη (Νέζηνξνο, 2012). 

Ζ πξψηε ηνπ νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή επαθή ζπλέβε ζηελ εθεβεία, κε έλα αγφξη 

κεγαιχηεξφ ηνπ. Ήηαλ ν γηφο ησλ νηθνγελεηαθψλ θίισλ ησλ γνλέσλ ηνπ. Παξαθάησ 

πεξηγξάθεηαη ε ζθελή πνπ αθνξνχζε ηελ  νκνθπινθηιηθή εκπεηξία ηνπ Έξηθ, πνπ 

αθνξά ην αγφξη πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Δίλαη ζεκαληηθή ε παξάζεζε ηνπ 

ζπκβάληνο απηνχ θαζψο δειψλεη ηα θπξηφηεξα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ Έξηθ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηελ 

νκνθπινθηιία. Όζν θαη ην θαηά πφζν απνηειεί γηα εθείλνλ ζπλεηδεηή επηινγή. Καη 

ηνπο ιφγνπο πνπ εκκέλεη ζε απηή ηελ επηινγή. 

Καηά ηελ πξψηε ηνπ ζεμνπαιηθή επαθή ην λεαξφ απηφ άηνκν ήηαλ ζεμνπαιηθά 

δηεγεξκέλν θαη ηνλ ξψηεζε επγεληθά αλ ήζειε λα ηνλ αλαθνπθίζεη θαη λα επηδνζνχλ 

ζε ζεμνπαιηθή πξάμε. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ νπζηαζηηθά απνηεινχζε έλα πξντφλ κάζεζεο ην νπνίν είρε 

πξνζιάβεη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. ε φξνπο ζπκπεξηθνξηζκνχ ε εξσηηθή απηή 

ζθελή απνηεινχζε κηα κνξθή θιαζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο εθφζνλ 

ζπκκνξθσλφηαλ ζηηο αξρέο ηεο δξάζεο – αληίδξαζεο. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ηηο 

εκπεηξίεο κε ηνλ παηέξα ηνπ είρε κάζεη πψο φηαλ εθείλνο αλαζηαησλφηαλ απφ ζπκφ, 

λα πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν θαη λα θάλεη φηη θαιχηεξν κπνξεί πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

εξεκήζεη ζχκθσλα κε ηηο εθθιήζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ. Αθφκα θαη φηαλ εθείλνο 

επέκελε απέθεπγε ηηο ζπγθξνχζεηο ππνηάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ πξάηηνληαο φηη 

εθείλνο επηζπκεί. Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηνλ εκπαηγκφ πνπ δερφηαλ απφ παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπ, εθείλνο αληί λα αληηδξά, ηα δερφηαλ ρσξίο λα θέξεη αληίξξεζε. Οη 

εκπεηξίεο πνπ είρε απνθηήζεη ηνλ είραλ κάζεη λα ελδίδεη ζε φηη απαηηνχζαλ νη 
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πεξηζηάζεηο. Δπνκέλσο ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ηνπ πξνεγνχκελνπ αγνξηνχ ήηαλ ζε 

ζέζε πιένλ λα ζπλεηδεηνπνηεί πσο ήηαλ γηα εθείλνλ κηα εμαξηεκέλε αληίδξαζε. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο πσο δέρηεθε ακέζσο λα πξνβεί ζε απηφ πνπ ηνπ δεηήζεθε 

ελψ δελ ήηαλ ζίγνπξνο αλ ην ήζειε θαη πσο αθφκε θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία. Απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ δελ είρε κάζεη λα αγσλίδεηαη θαη λα δηεθδηθεί. Δλψ αθφκα ηνπ θαηλφηαλ 

θπζηθφ ην φηη ζα έπξεπε λα θάλεη απηφ πνπ ηνπ δεηνχληαλ εθφζνλ εθείλνο δελ ηνπ 

θεξφηαλ επηζεηηθά. Θα κπνξνχζε λα εθιεθζεί ζαλ κηα κνξθή „‟ αληαπφδνζεο‟‟ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ιφγν ηεο θηιηθήο ηνπ δηάζεζεο, ρσξίο φκσο λα ζεκαίλεη φηη ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε φηη επηζπκνχζε ε άιιε πιεπξά εμ‟ αηηίαο απηνχ. 

(Νέζηνξνο,2012).  Δλψ ην γεγνλφο πσο απέβαιε απφ ηελ κλήκε ηνπ φηη ζπλέβε ζηελ 

ζπλέρεηα ζπλεγνξεί φηη γηα ηνλ Έξηθ ε εκπεηξία απηή δελ ππήξμε νπζηαζηηθά 

επράξηζηε αιιά απνηέιεζε έλα ςπρνηξαπκαηηθφ γεγνλφο γηα απηφλ               

(Βειιή,1992). 

Όζν πεξλνχζε ν ρξφλνο, γλσξίδνληαο ζπλερψο λένπο ζπληξφθνπο, ν Έξηθ άξρηζε λα 

αηζζάλεηαη απνδνρή θαη ηθαλνπνίεζε, ζπλδέεη ηηο εκπεηξίεο απηέο κε ηελ απνδνρή, 

ηελ γνεηεία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, φηη δελ βίσζε πνηέ ζηελ παηδηθή ηνπ δσή. Σα 

αγγίγκαηα, ηα ράδηα, ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ησλ εξσηηθψλ ηνπ ζπληξφθσλ 

κεηαθξάδνληαλ απφ ηνλ ίδην σο γνεηεία θαη αγάπε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηάεη αμία 

θαη ζεκαληηθφηεηα σο άλζξσπνο αιιά θαη σο εξαζηήο. Σα θελά απφ ηελ παηδηθή ηνπ 

ειηθία είλαη ηφζν έληνλα θαη ηνλ έρνπλ πιεγψζεη ηφζν πνιχ κε απνηέιεζκα λα 

αλαδεηά απεγλσζκέλα φηη δελ έιαβε πνηέ ηνπ απφ αλζξψπνπο πεξαζηηθνχο, ηπραίνπο, 

αλζξψπνπο πνπ δελ ζα μαλαέβιεπε ζηε δσή ηνπ, αλζξψπνπο πνπ ηνλ αληηκεηψπηδαλ 

θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο έλα αληηθείκελν (Νέζηνξνο, 2012). 

 

Όκσο θάηη άιιν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νκνθπινθηιία ηνπ πηζηεχσ πσο είλαη 

θαη ν θφβνο ηνπ γηα αλάιεςε επζπλψλ. Ο Έξηθ ζπγθξίλεη ηηο επζχλεο πνπ έρεη λα 

επσκηζηεί θάπνηνο ζε κηα νκνθπιφθηιε θαη ζε κηα εηεξνθπιφθηιε ζρέζε. Ζ  πξψηε 

πξνυπνζέηεη πνιχ κηθξή επζχλε ηνπ ελφο απέλαληη ζηνλ άιινλ, νη επαθέο εδψ δελ 

έρνπλ απαηηήζεηο, ελψ ζε κηα εηεξνθπιφθηιε ζρέζε ηα πξάγκαηα είλαη θάπσο 

δηαθνξεηηθά, έρεηο λα θάλεηο κε δηαθνξεηηθφ θχιν, ζπλαηζζήκαηα θαη επζχλεο 

απέλαληη ζην άιιν άηνκν. Δπίζεο αηζζάλεηαη πσο δελ αμίδεη λα αγαπεζεί θαζψο δελ 

ήηαλ ζε ζέζε αθφκε λα ρεηξηζηεί ηελ ςπρηθή ηνπ αζζέλεηα. Απηφ κπνξνχκε λα ην 

δηαπηζηψζνπκε απφ ηελ εθηχιημε ελφο ζπκβάλ θαηά ην νπνίν γλψξηζε θάπνηνλ άληξα 

πνπ ήζειε λα θάλεη κηα ζρέζε καδί ηνπ ελψ ήηαλ κε ηνλ Σδάθ. Χζηφζν ν ίδηνο ιφγσ 

ηεο αλαζθάιεηαο πνπ έηξεθε φπσο ν ίδηνο επηζεκαίλεη κπνξνχζε λα δηαηεξεί κηα 

ζρέζε κε έλαλ γέξν θαη άζρεκν άληξα φπσο ν Σδάθ. Γελ κπνξνχζε φκσο λα επηδηψμεη  

ε λα είλαη κε έλαλ άληξα πνπ ηνλ γνήηεπε φπσο ην αληηκεηψπηδε ηφηε θαζψο θνβφηαλ 

πσο ν άιινο ζα αλαθάιππηε ηελ αζζέλεηα ηνπ θαη ζα ηνλ εγθαηέιεηπε. 

Αθφκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ λα αλαθέξνπκε πσο νη εκπεηξίεο ηνπ εμαθνινχζεζαλ 

ζην βνπλφ θαη ζηελ πνξεία ζηα δεκφζηα ινπηξά κφλν γηα άληξεο πνπ επηζθέπηνληαλ 

ην πάξθν αλαδεηψληαο ζεμ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε σζηφζν πσο ν  Eric 
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θξνληίδεη λα νδεχεη πξνο απηά ηα κέξε θαη λα έξρεηαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε 

άιινπο άληξεο κφλν φηαλ είλαη ζεμνπαιηθά δηεγεξκέλνο. Δλψ επαλαιακβάλεηαη ην 

εμήο κνηίβν θαηά ην νπνίν ζηελ αξρή ζέιεη λα θξαηάεη ηελ εηθφλα ηνπ φηη είλαη πνιχ 

ειθπζηηθνί γηα απηφλ, ζηελ πνξεία φκσο αθνχ θνπάζεη ε δηέγεξζε αηζζάλεηαη 

δπζάξεζηα  γηα ηελ ζεμνπαιηθή επαθή πνπ είρε πξνεγνπκέλσο θαη ζέιεη λα ηνπο 

απνκαθξχλεη. Με ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχληαη απνξίεο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν 

ν Έξηθ είλαη επραξηζηεκέλνο αλαθνξηθά κε ηηο νκνθπινθηιηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο. 

Φαίλεηαη πσο δελ είλαη απνηειεί σζηφζν έλαλ αζθαιή ηξφπν λα δηνρεηεχεη ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ γηα απηφλ. Καζψο ηνλ απνδεζκεχεη απφ ηελ αλάιεςε επζχλεο 

κηαο εηεξνθπινθηιηθήο ζρέζεο (Νέζηνξνο, 2012). 

 

Παξαηαχηα δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαη νη νκνθπιφθηιεο ζρέζεηο πνπ ζχλαπηε ηνλ 

γέκηδαλ ή ηνλ ηθαλνπνηνχζαλ, φια ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ απνθφκηδε 

δηαξθνχζαλ ιίγν, έπεηηα επέζηξεθε ζηελ ζθιεξή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ κνλαμηά 

ηνπ, ζηηο ελνρέο ηνπ. Πνιιέο θνξέο ν Έξηθ αξληφηαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην φινλ 

ηεο, πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη ζην κπαιφ ηνπ κφλνλ ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο  πνπ 

απνθφκηδε απφ θάζε εκπεηξία. 

ε απηφ ην ζεκείν αθνινπζεί κηα παξάζεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηα παξαπάλσ. Αθνξά 

ηελ πξψηε ηνπ ζεμνπαιηθή εκπεηξία κε έλαλ άληξα πνπ ήηαλ κεγαιχηεξνο ηνπ ελψ ν 

ίδηνο βξηζθφηαλ ζηελ εθεβεία. Πεξηγξάθεηαη πσο ν Έξηθ βίσζε ηελ εξσηηθή επαθή. 

Δλψ πξνθχπηνπλ θαη επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

βιέπνπκε θαη θαηά ηελ επαθή ηνπ θαη κε άιινπο ζπληξφθνπο. 

Πξνζπαζνχζε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ 

ηελ εηθφλα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη γηα απηφλ ηνλ άληξα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ήηαλ 

δηαθνξεηηθή θαζψο ήηαλ κελ εξεζηζκέλνο φκσο αηζζαλφηαλ δπζαξέζθεηα θαζψο ν 

άληξαο απηφο ήηαλ γνλαηηζκέλνο κπξνζηά ηνπ. Δπίζεο φηαλ ήξζε ε ψξα λα 

αληαπνδψζεη θαη λα ηνπ θάλεη ζηνκαηηθφ έξσηα ε κπξσδηά απφ ην κφξηφ ηνπ, ηνπ 

πξνθαινχζε λαπηία. Αληί γηα πφζν άξρηζε λα αηζζάλεηαη άξξσζηνο. Δλψ 

πξνζπαζνχζε λα δηψμεη απφ ην κπαιφ ηνπ ηελ δηαπίζησζε φηη αηζζαλφηαλ 

απνζηξνθή γηα απηφ πνπ βίσλε εθείλε ηελ ζηηγκή. Δλψ φζν αθνξά ηνλ πξσθηηθφ 

έξσηα πνπ αθνινχζεζε, ν παξηελέξ ηνπ φπσο δειψλεη ν ηδίσο έδεηρλε λα είλαη 

απνθαζηζκέλνο θαη γλψξηδε αθξηβψο πσο ήζειε λα ηνπ θάλεη απηφ. Οπζηαζηηθά ήηαλ 

πνιχ βίαηνο θαζψο πξνζπαζνχζε λα ηνπ θάλεη πξσθηηθφ έξσηα. Παξά ηνλ πφλν φκσο 

εθείλνο ζηελ απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ λα ραιαξψζεη έθεξλε ζην κπαιφ ηνπ ηελ 

αξρηθή έιμε πνπ είρε ληψζεη γηα απηφλ ηνλ άληξα. Ο Eric δελ έθεξε αληίξξεζε, 

πξνζπαζνχζε λα ραιαξψζεη φκσο αηζζάλζεθε θνβεξφ πφλν θαηά ηελ εξσηηθή πξάμε. 

Φαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπ πσο ήζειε λα κηιήζεη θαη καδί ηνπ. Γελ κπφξεζε λα 

κηιήζεη κε απηφλ ηνλ άληξα, λα ηνπ πεη πσο είρε έλα πνιχ κνλαρηθφ θαινθαίξη, πσο 

ίζσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα ηξεθφηαλ κφλν κε ράπηα δηαίηεο ε έθαλε εκεηφ 

θαζεκεξηλά ην θαγεηφ πνπ έηξσγε πξνθεηκέλνπ λα κελ παρχλεη. Καζψο έηζη 

αηζζαλφηαλ πσο ηνλ ζαχκαδαλ θαη ήηαλ ειθπζηηθφο. Δλψ νη γνλείο ηνπ αηζζαλφηαλ 



54 
 

φηη ζπλέβαιιαλ γηα απηή ηελ θαηάζηαζε. Καζψο απηή ήηαλ ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

εθείλν ηνλ θαηξφ (Νέζηνξνο, 2012). Σφηε αλαξσηήζεθε πσο κπνξνχζε λα είλαη 

νκνθπιφθηινο εθφζνλ ηνπ πξνθαινχζε ηφζε αεδία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν πσο ε νκνθπινθηιηθή απηή εκπεηξία ηνπ Δξηθ κε έλα κεγαιχηεξν άληξα ήηαλ 

ηξαπκαηηθή γηα εθείλνλ θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη θαλεξφ αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο 

απνηέιεζε εθιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ςπρσζηθνχ επεηζνδίνπ ηνπ πνπ 

αθνινχζεζε (Βειιή,1992). 

 

    Όκσο ε αλαδήηεζε ηνπ Έξηθ δελ ζηακαηάεη ζηελ ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα, 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ εχξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Ο Έξηθ ζέινληαο λα μεθχγεη απφ ηε θηψρεηα θαη ηελ κηδέξηα βξίζθεη ηνλ εχθνιν 

δξφκν ηεο εθπφξλεπζεο. Αξρηθά έλησζε λα ηνλ θπξηεχεη ν θφβνο γηα ηηο λέεο απηέο 

πεξηπέηεηεο. Όκσο ζηε ζπλέρεηα αγλνεί απηνχο ηνπο θφβνπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

νιφθιεξε. Αγλνεί ην γεγνλφο φηη άθεζε πίζσ ηνπ ηελ δνπιεηά ηνπ, ηνπο ηξεηο θίινπο 

πνπ έλησζε θνληά ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Απσζεί φιεο απηέο ηηο αιήζεηεο θαη ζην 

λνπ ηνπ θέξλεη ηε λέα ηνπ δσή, γεκάηε ιεθηά, φκνξθνπο άλδξεο, πνιπηέιεηα θαη 

κεγαινπξέπεηα. Ο Έξηθ αξρίδεη λα βγάδεη ηα πξψηα ηνπ ιεθηά σο πφξλε, αιιά ζηελ 

αξρή δελ έβγαδε πνιιά γηαηί δπζθνιεπφηαλ λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε, ήηαλ 

θνβηζκέλνο, ληξνπαιφο θαη βνιηθφο. Όκσο απφ ηελ άιιε εθείλε ηελ πεξίνδν ληψζεη 

αιεζηλά ειεχζεξνο απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, απειεπζέξσζε απφ 

ην παξειζφλ ηνπ. Νηψζεη αξεζηφο θαη ζπνπδαίνο  θαη απνδεηθλχεη ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ πνπ δελ ηνλ ζεσξνχζε φκνξθν πσο ηψξα πηα είλαη φκνξθνο γηαηί φινη απηνί νη 

άλδξεο ηνλ πνζνχλ θαη δίλνπλ ρξήκαηα γηα ράξε ηνπ. Γηα ηνπο γνλείο ηνπ ήηαλ κηα 

απνγνήηεπζε, φκσο γηα φινπο απηνχο θάζε άιιν παξά απνγνήηεπζε ήηαλ θαη απηφ ην 

αληηιακβαλφηαλ απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Ο Έξηθ ληψζεη ηελ αλάγθε λα μεθχγεη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, σζηφζν ζέιεη λα 

δξαπεηεχζεη θαη απφ ηα ςέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα επηλνεί θάζε θνξά ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικά ηνπ. Βξίζθεη ηε δηέμνδν ζην πξφζσπν ελφο κεγάινπ, πινχζηνπ θαη 

δπζηπρηζκέλνπ άληξα, ν νπνίνο φκσο ηνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία θαη ν Έξηθ κε ηε 

ζεηξά ηνπ ην ζψκα ηνπ θαη ηα ληάηα ηνπ. Ο άληξαο απηφο ηνπ ππφζρεηαη θαξηέξα σο 

εζνπνηφο, θάηη πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ. Απφ ηε κηα ν Έξηθ δεη θαη 

απνιακβάλεη φιε απηή ηελ πνιπηέιεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν Σδάθ θη απφ ηελ άιιε 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη είλαη κφλνο, ρσξίο ρξήκαηα, ζε κηα μέλε ρψξα ζην έιενο ελφο 

ειηθησκέλνπ αιθννιηθνχ, ν νπνίνο ηνπ κεηέδηδε φιε ηε δπζηπρία πνπ έπιεηηε ηελ 

αληαξή δσή ηνπ. ‟ απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπ βιέπνπκε ηνλ Έξηθ λα επηδίδεηαη 

αλεμέιεγθηα ζηε ρξήζε νπζηψλ, αιθνφι, θαξκάθσλ δηαίηεο.  Όπσο βιέπνπκε κέζα 

απφ ηηο δηεγήζεηο ηνπ ε θαηάρξεζε ακθεηακηλψλ ηνλ νδεγεί αξρηθά ζε θάπνηα 

θαηαηνληθά ζπκπηψκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα νμχ ςπρσζηθφ επεηζφδην. Έρεη 
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ράζεη ηνλ έιεγρν, έρεη ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ, έρεη ράζεη ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο, έρεη ράζεη ηνλ έιεγρν ησλ επηζπκηψλ ηνπ  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Ννκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ην πψο ν Έξηθ έβιεπε 

ηνλ εαπηφ ηνπ εθείλε ηελ πεξίνδν, πψο ηνλ αληηιακβαλφηαλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Σν βαζηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα ήηαλ ν θφβνο θαζψο θαη ε θαρππνςία. Ήηαλ 

αλίθαλνο λα εκπηζηεπηεί θάπνηνλ, ζεσξνχζε πσο φινη έπαηδαλ θάπνην παηρλίδη καδί 

ηνπ. Ο θφβνο θαη ε αλαζθάιεηά ηνπ ζηέθνληαλ εκπφδην ζηε δεκηνπξγία κηαο 

εγγχηεξεο ζρέζεο, θνβφηαλ πσο εάλ εξρφηαλ αξθεηά θνληά κε θάπνηνλ ζα 

αλαθάιππηαλ ηελ ςπρηθή ηνπ αζζέλεηα θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπ.  

Γη‟ απηφ ινηπφλ απέθεπγε ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο θαη πξνηηκνχζε λα ζπλάςεη ζρέζεηο 

κηαο λχρηαο. Φνβάηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, πξνηηκάεη λα εγθισβηζηεί ζηε 

κνλαρηθφηεηά ηνπ παξά λα απνθαιπθζεί θαη λα έξζεη πλεπκαηηθά πην θνληά ζε 

θάπνηνλ. Ο Έξηθ είλαη ηδηαίηεξα απνθεπθηηθφο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, θάηη 

πνπ αληαλαθιά θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία.  

  

     Μηα ζρέζε ζηαζκφο ζηε δσή ηνπ Έξηθ είλαη απηή πνπ δεκηνχξγεζε κε ηνλ Jules, 

έλαλ άληξα πνιχ κεγαιχηεξφ ηνπ, ζρεδφλ ζηελ ειηθία ησλ γνλέσλ ηνπ. Ο Έξηθ  

γλσξίδνληαο ηνλ Jules ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηνπ γηα κηα θαιχηεξε θαη πην 

θπζηνινγηθή δσή ζην πξφζσπφ ηνπ, έρνληαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ ηε 

ζθέςε φηη είλαη έλαο άλζξσπνο ψξηκνο, νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνο, επνκέλσο δχλαηαη 

λα ηνπ πξνζθέξεη νηθνλνκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, απηά πνπ ηφζν πνιχ 

έιεηπαλ απφ ηελ επψδπλε δσή ηνπ. Αξρηθά ε ζρέζε απηή θαηλφηαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη γεκάηε. Ο Έξηθ αηζζαλφηαλ αζθάιεηα θαη είρε πείζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ φηη κε απηφλ ηνλ άλζξσπν ληψζεη επηζπκεηφο, ζεκαληηθφο θαη λα αλήθεη θάπνπ 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

Όκσο ζηγά ζηγά ν Έξηθ άξρηζε λα απνκπζνπνηεί ην πξφζσπν ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ θαη 

λα βιέπεη ηα αξλεηηθά απηήο ηεο ζρέζεο, ηα νπνία ηνλ ελνρινχζαλ, ηνλ έθαλαλ λα 

ληψζεη ζπκφ, λα ληψζεη θαηψηεξνο, λα απνκαθξχλεηαη ζηγά ζηγά θαη ελ ηέιεη λα 

θιείλεηαη θαη πάιη ζηνλ εαπηφ ηνπ φπσο ζπλήζηδε λα θάλεη πάληα. Ο Jules άξρηζε λα 

έρεη πνιιέο απαηηήζεηο απφ ηνλ Έξηθ θαη εθείλνο ήηαλ αλίθαλνο λα αληαπνθξηζεί θαη 

λα ηνλ ηθαλνπνηήζεη. Δπίζεο θάηη ηδηαίηεξα απνγνεηεπηηθφ γηα ηνλ Έξηθ ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ν αγαπεκέλνο ηνπ ηνλ απνζάξξπλε γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαη θάζε 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθαιχςεη έλα θαηλνχξγην θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Έλησζε 

κφλνο ζε φιεο απηέο πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο πνπ θαηέβαιιε θάζε θνξά, ν Jules δελ 

ηνλ ππνζηήξηδε, αληηζέησο πνιιέο θνξέο ήηαλ ε αηηία πνπ ελίζρπε ηηο βαζηά 
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ξηδσκέλεο αλαζθάιεηέο ηνπ φπσο απηέο γηα ην ζψκα ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

αλαθεξφκελνο ζηα θηιά ηνπ  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Παξ‟ φιεο απηέο ηηο ζπλεηδεηνπνηήζεηο, ν Έξηθ είλαη εμαξηεκέλνο απφ ηνλ Jules, 

είηε νηθνλνκηθά είηε ζπλαηζζεκαηηθά, κε έλαλ δηθφ ηνπ ηξφπν πάληα. Μάιηζηα ε 

εμάξηεζε ηνπ πξνο απηφλ ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ είρε ηελ ςεπδαίζζεζε πσο ν Jules 

ήηαλ ν αιεζηλφο ηνπ παηέξαο. Απηή είρε δεκηνπξγεζεί θαζψο ήηαλ ηφζν κεγάινο ν 

θφβνο θαη ε απφγλσζε ηνπ, εθφζνλ είρε ελαπνζέζεη φιεο ηηο ειπίδεο πάλσ. Δπνκέλσο 

ήηαλ έλαο ηξφπνο λα παξεγνξείηαη θαη λα απνθνξηίδεηαη απφ ην άγρνο ηνπ αλ δελ 

πεηχραηλε ε ζρέζε ηνπο. Θα ην απέδηδε εθεί.  ηνπ Δθείλε ηελ πεξίνδν ν Έξηθ 

αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηε δηαηξνθή ηνπ, ηα θηιά ηνπ θαη ην ζψκα ηνπ. 

Απνθαζίδεη λα αλαιάβεη θάπνηα κέηξα δξάζεο γη‟ απηέο ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, 

φκσο πνηέ δελ ήηαλ ζηαζεξφο ζηηο απνθάζεηο ηνπ θαη πνηέ δελ αθνινπζνχζε θάπνηα 

αγσγή φπσο ηνπ πξφηεηλαλ νη εηδηθνί. Ο Έξηθ δνχζε ππφ ηελ επήξεηα ησλ θαξκάθσλ, 

φπνπ νη δνζνινγίεο ήηαλ πάληα πνιχ κεγαιχηεξεο νπφζν έπξεπε θαη πάληα 

αλακεηγλχνληαλ κε άιιεο νπζίεο. Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είρε θηάζεη ζε πνιχ 

άζρεκν θαη θξίζηκν ζεκείν, αηζζαλφηαλ αλίθαλνο λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, γη‟ 

απηφ θαη δπζθνιεπφηαλ ηφζν πνιχ λα απνθνπεί απφ ηε ζρέζε απηή  (Νέζηνξνο, 

2012). 

 

Όκσο θηάλεη ε ζηηγκή πνπ ν Jules ηνπ δεηάεη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη αθνχ ήηαλ 

απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ. πλαηζζήκαηα κνλαμηάο, πίθξαο, 

απνγνήηεπζεο, απνκφλσζεο, αλαμηφηεηαο (worthlessness) , πφλνο θαη δπζηπρία 

θαηαθιχδνπλ ην έλνρν κπαιφ ηνπ. Ζ κνλαδηθή ζθέςε σο ιχζε πνπ πεξλάεη απφ ην 

κπαιφ ηνπ είλαη ε απηνθηνλία. Καηαπίλνληαο κηα ηεξάζηηα πνζφηεηα ππλσηηθψλ 

ραπηψλ ν Έξηθ πξνζπαζεί λα δψζεη ηέινο ζηε δπζηπρία ηνπ, φκσο γηα θαιή ηνπ ηχρε 

ε απφπεηξα δελ πέηπρε θαη χζηεξα απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάξξσζεο ζην 

λνζνθνκείν ν Έξηθ επηζηξέθεη ζηνπο πξνεγνχκελνπο ξπζκνχο ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

       Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Έξηθ λα βξεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα θαηαθηήζεη επηηέινπο 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν δελ ζηακαηάλε. Πεξηπιαληέηαη απνθηψληαο λέεο εκπεηξίεο θαη 

γλσξίδνληαο λένπο αλζξψπνπο, ψζηε λα γίλεη επηηέινπο εζνπνηφο. Όκσο ηα φλεηξά 

ηνπ γηα θαξηέξα δελ εθπιεξψλνληαη θαη ν ίδηνο δελ επηξξίπηεη ηηο επζχλεο ζηελ 

έιιεηςε ηαιέληνπ, επθαηξηψλ ή θηινδνμηψλ. Γηα αθφκα κηα θνξά ζπλδέεη ηελ 

απνηπρία ζηελ θαξηέξα ηνπ κε ηελ απνηπρία ηνπ ζαλ άλζξσπνο, ζαλ χπαξμε. 

Ξαλαβγαίλνπλ ζην πξνζθήλην νη αλαζθάιεηέο ηνπ, ε αβεβαηφηεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαησηεξφηεηαο θαη απαμίσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ  εαπηνχ. Δθείλε ηε πεξίνδν ζηε δσή ηνπ 
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Έξηθ ζπκβαίλνπλ δχν γεγνλφηα ηα νπνία ηνλ θάλνπλ λα ακθηβάιιεη γηα ηελ 

νκνθπινθηιία ηνπ. Ο Έξηθ άξρηζε λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε θάπνηα άηνκα ηεο ειηθίαο 

ηνπ, νη νπνίνη ήηαλ εηεξνθπιφθηινη, θαη καδί ηνπο έλησζε ζρεηηθά ήξεκνο θαη 

ραξνχκελνο. Έλησζε έιμε γηα θάπνηα απφ απηά ηα θνξίηζηα θαη ην βαζηθφηεξν 

θαηαλνεί φηη ε νκάδα απηή δελ ηνλ πξνζεγγίδεη γηα ην ζψκα ή ην ζεμ φπσο ζεσξεί φηη 

ζπκβαίλεη ζε κηα νκνθπιφθηιε ζρέζε αιιά ηνλ απνδέρεηαη γηα ηελ παξέα ηνπ, γηα 

ηνλ Έξηθ σο άηνκν. πλεηδεηνπνηεί φηη δελ ηνλ πξνηηκνχλ φινη ζαλ νκνθπιφθηιν, 

επνκέλσο απνθφπηεηαη ε ζχλδεζε ηεο νκνθπινθηιίαο θαη ηνπ σξαίνπ ζψκαηνο κε 

ηελ απνδνρή απφ ηνπο άιινπο. Σν δεχηεξν γεγνλφο είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Jules, ε 

νπνία δελ ηνλ ηθαλνπνηνχζε θαη ηνλ σζνχζε καθξηά απφ ηελ νκνθπινθηιία 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Όηαλ φκσο ηα πξάγκαηα έθηαζαλ ζην απξνρψξεην θαη ν Έξηθ αξρίδεη λα 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα απνιακβάλεη απηά πνπ ηνλ 

ηθαλνπνηνχζαλ ζηελ θαηαδηθαζκέλε ηνπ δσή (ην δηάβαζκα, λα παξαθνινπζεί 

ηειεφξαζε θαη λα θάλεη ζεμ) παίξλεη ηελ απφθαζε λα μεθηλήζεη ςπρνζεξαπεία κε ηνλ 

Dr. Νέζηνξνο. Ο Έξηθ ελδηαθεξφηαλ ζνβαξά γηα ηελ ςπρνζεξαπεία γηαηί θαηάιαβε 

πσο ρξεηαδφηαλ επείγνπζα βνήζεηα, φκσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Dr. Νέζηνξνο ππάξρεη 

κηα αβεβαηφηεηα γηα ηελ αλάιεςε απηήο ηεο πεξίπησζεο. 
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Θεξαπεία 

Όκσο ελ ηέιεη ν Dr.Νέζηνξνο αληηκεησπίδεη ηνλ Έξηθ ζαλ κηα πξφθιεζε. Μέρξη ηφηε 

δελ είρε ζεξαπεχζεη θαλέλαλ κφλν κε ςπρνζεξαπεία, δηφηη ζχκθσλα κε απηά πνπ είρε 

δηαβάζεη θαη δηδαρηεί θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ γηαηί ππνηηκά ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο, δειαδή ζεσξνχλ φηη νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη θαηαζθεπάζκαηα ησλ 

αζζελψλ γηα λα ρεηξίδνληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Αθνχ ηνλ δέρηεθε σο ζεξαπεπφκελν 

ηνπ, ζ‟ απηφ ην ζεκείν ζέισ λα ζεκεηψζσ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη απηή ε πξψηε 

αίζζεζε, εληχπσζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ γηα ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ. Ο Έξηθ καο ην 

αλαπαξηζηά κε κηα ηδηαίηεξα πινχζηα θαη ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή. Υαξαθηεξίδεη ηνλ 

Dr. Νέζηνξνο κε πνιιά επίζεηα φπσο λένο, δελ έδεηρλε θνπξαζκέλνο, δηαθνξεηηθφο 

απφ ηνπο άιινπο ζεξαπεπηέο, είρε λεαληθή δσηηθφηεηα ζην πξφζσπφ ηνπ, ζεηηθή 

έθθξαζε, ήξεκν ρακφγειν. Δπίζεο θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ πξψηε 

δηάδξαζε είλαη φηη ν Dr.Νέζηνξνο ηνπ ελέπλεπζε ζνβαξφηεηα θαη εκπηζηνζχλε 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

     Αθνχ ινηπφλ μεθηλάεη ε ςπρνζεξαπεία κε ηνλ Έξηθ, ν Dr. Νέζηνξνο θάλεη θάηη 

πνιχ ζνθφ θαη επαγγεικαηηθφ ζέηεη φξηα ζ‟ απηή ηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε, θάπνηνπο 

θαλφλεο νη νπνίνη ζα δηαηεξνχζαλ απηήλ ηελ ζπκκαρία ζηα επαγγεικαηηθά πιαίζηα 

πνπ έπξεπε. Γλσξίδνπκε βέβαηα πσο έθαλε ζεξαπεία φρη κφλν ζηνλ Έξηθ αιιά θαη 

ζηηο αδειθέο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ηνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί πιεξνθνξίεο 

θαη απφ ηνπο ηξεηο, πιεξνθνξίεο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ςπρνζεξαπεπφκελνο/ε δελ 

ήζειε ή δελ κπνξνχζε λα δψζεη  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 Βέβαηα ν  Dr.Νέζηνξνο πνηέ δελ αλέθεξε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ήηαλ ζηαζεξφο θαη 

ζπλεπήο ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο (ερεκχζεηα), φκσο κε ην λα ππνβάιιεη ηηο ζσζηέο 

εξσηήζεηο βνήζεζε ζηελ γξεγνξφηεξε βειηίσζε θαη ησλ ηξηψλ αδειθψλ. Δδψ ινηπφλ 

ζέισ λα θάλσ ιφγν γηα θάπνηεο έμππλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ςπρνζεξαπεπηήο καο θαη πηζηεχσ πσο θαζφξηζαλ ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηεο 

βειηίσζεο ηνπ Έξηθ. Αξρηθά ν ςπρνζεξαπεπηήο καο είλαη πάληα πνιχ πξνζεθηηθφο 

θαη πξνζπαζεί λα ζπδεηήζεη κε ηνλ αζζελή ηνπ ζέκαηα ηα νπνία ν Έξηθ κπνξεί λα 

ρεηξηζηεί θαη ληψζεη έηνηκνο λα κνηξαζηεί ή αληηκεησπίζεη. Γελ ηνπ ππνδεηθλχεη ηη ζα 

πξέπεη λα αηζζάλεηαη θάζε θνξά γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, φκσο ηνπ ππνβάιιεη 

θάπνηεο εξσηήζεηο φηαλ ν ίδηνο ν Έξηθ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε φηη είρε πεη 

πξνεγνπκέλσο, θαηαγξάθνληαο πάληα ζηε κλήκε ηνπ απηά πνπ ηνπ έιεγε ν Έξηθ 

επαθξηβψο θαη φρη ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ εξκελεία. Δπηπιένλ, ν Dr. Νέζηνξνο ηνπ 

δίλεη αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνπ ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη, ηη ζέιεη, ηη 

αηζζάλεηαη θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία απεθάλζε ιπηξσηηθή γηα ηνλ Έξηθ γηαηί έηζη 

ηνπ έδεημε θάπνηεο δηεμφδνπο πνπ ν ίδηνο δελ είρε θαηαιάβεη πνηέ φηη ηηο θξαηνχζε 

θιεηζηέο. Δπίζεο κηα άιιε έμππλε ηερληθή ηνπ ςπρνζεξαπεπηή είλαη φηη πξνζπαζεί 
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πάληα κε εμαηξεηηθή πξνζνρή λα θάλεη έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπκβάλησλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ εθηηκήζεσλ ηνπ Έξηθ (Νέζηνξνο, 2012). 

      ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

      Πψο είλαη ινηπφλ ν Έξηθ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο; Ο Έξηθ ζηγά ζηγά 

αξρίδεη θαη θαηαλνεί πσο κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ζηε δσή ηνπ. Καηαιαβαίλεη πνην 

είλαη απηφ ην ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ πνπ ηνλ εκπνδίδεη λα έρεη κηα πην θπζηνινγηθή 

δσή θαη λα απνθηήζεη κηα πην ζηελή πγηή ζρέζε. Ζ ήξεκε παξνπζία ηνπ Dr. 

Νέζηνξνο θαζψο θαη ε πεπνίζεζή ηνπ φηη είλαη ηθαλφο ηνπ δίλνπλ δχλακε λα 

αληηκεησπίδεη ηα θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα. Νηψζεη φηη δηακνξθψλεη κηα δπλαηή 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη αξρίδεη λα ράλεη βάξνο ( ην αηψλην πξφβιεκα πνπ ηνλ 

ηαιαηπσξεί).  Κάηη άιιν ζεκεησηένλ είλαη φηη κεηά απφ δχν ρξφληα ζεξαπείαο 

ζηακαηάεη λα ηειεθσλεί ζηνλ Jules, ζ‟ απηφ ην άηνκν πνπ θάπνηε ήηαλ ηεξφ γηα 

εθείλνλ θαη είρε κηα ζρέζε εμαξηεηηθή καδί ηνπ. Φπζηθά θάηη άιιν πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζζέζσ γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Jules είλαη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν Έξηθ 

απνκπζνπνηεί απηή ηε ζρέζε, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα πην ξεαιηζηηθά, έμσ απφ ηνλ 

θφζκν ηεο ςχρσζεο θαη απηφ πνπ πηζηεχεη ηειηθά γηα ηνλ Jules είλαη φηη απηφο ν 

άλζξσπνο είλαη ζθιεξφο θαη κνλαρηθφο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο 

θαίλεηαη φηη ν Έξηθ αηζζάλεηαη ληξνπή γηα ηηο νκνθπιφθηιεο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηνπο 

εθαηνληάδεο εξσηηθνχο ηνπ ζπληξφθνπο, αιιά θπζηθά ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή είλαη 

λα κελ δείρλεη λα εθπιήζζεηαη δπζάξεζηα γη‟ απηέο ηηο εκπεηξίεο νχηε λα αεδηάδεη, 

θάηη πνπ ζα ηνπ πξνθαινχζε αθφκα κεγαιχηεξεο ελνρέο. Δλψ πξνο έθπιεμε ηνπ 

ζπλεηδεηνπνηεί πσο εθείλνο έρεη ην πξφβιεκα σο πξνο ην ζεμνπαιηθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη φρη ν ζεξαπεπηήο ηνπ. Απηφ κπνξνχζε λα θαηαζηεί θαλεξφ αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο ηφζν απφ ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Όπσο θαη ν ίδηνο 

ππνζηεξίδεη θαη κπφξεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία φηαλ πεξηέγξαθε ηηο νκνθπιφθηιέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή ηνπ δάξσλε ζηελ θαξέθια, πξνζπαζψληαο λα θξχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζαλ λα ζέιεη λα εμαθαληζηεί. Απηφ δειψλεη πσο δελ αηζζαλφηαλ άλεηνο θαη αζθαιήο 

κε απηέο. Δπνκέλσο πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ζπλεηδεηή ήηαλ ε επηινγή 

ηνπ απηή. Όπσο επίζεο θαζψο αλαθαινχζε ζηελ κλήκα ηνπ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αηζζαλφηαλ ληξνπή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Δλψ ν ζεξαπεπηήο ηνπ δελ ελνρινχληαλ απφ 

ηελ εμηζηφξεζε ηνπο. Αθφκα ζε κηα απφ ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηνπο ζπλαληήζεηο ηνπ 

δηεγήζεθε κηα πνιχ πξφζθαηε εκπεηξία ηνπ. χκθσλα κε απηήλ είρε ζπλαληήζεη έλαλ 

άληξα πνπ ηνπ άξεζε θαη εθείλνο χζηεξα απφ ηελ εξσηηθή ηνπ πξάμε ηνπ δήισζε πσο 

ζα ήζεια λα μαλαβξεζνχλ θαη πσο επηζπκνχζε κηα ζρέζε καδί ηνπ θαη φρη κφλν λα 

είλαη εξαζηέο. Ο Έξηθ δελ πήγε ζε απηή ηελ ζπλάληεζε. Δλψ ν ζεξαπεπηήο ηνπ ηνλ 

ξψηεζε γηα πνηνλ ιφγσ δελ ζπλελλνήζεθε θαιχηεξα ψζηε λα μαλαδεί απηφλ ηνλ 

άλζξσπν. Ο ίδηνο απέθπγε ηελ απάληεζε. Μπνξνχκε σζηφζν λα θαηαιάβνπκε απφ ηα 

παξαπάλσ πσο θάηη είρε αιιάμεη κέζα ηνπ θαη άξρηζε λα αλαζεσξεί αλαθνξηθά κε ην 

πφζν επηπρηζκέλνο θαη επραξηζηεκέλνο ήηαλ κε ηηο νκνθπιφθηιεο επηινγέο ηνπ. 

Αλαθάιπςε πσο γηα λα πξνβαίλεη ζηηο ζρέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ππήξρε πάληνηε ην 

ζηνηρείν ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ. Όπσο παξαδέρηεθε πσο ν θφβνο ήηαλ θαη ην 
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ζηνηρείν πνπ ηνλ απνκάθξπλε λα πξνβεί ζε κηα εηεξνθπιφθηιε ζρέζε. Φνβφηαλ ηηο 

γπλαίθεο. Πάληα φκσο ηνπ άξεζαλ νη γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο. Με ηελ 

ςπρνζεξαπεία απνθάζηζε λα μεπεξάζεη απηφ ην θφβν ηνπ. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ θάλεη 

βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Ο Έξηθ κέζα απφ ηηο 

ζπλεδξίεο αξρίδεη λα εξκελεχεη θαη λα βάδεη ζε κηα ινγηθή αιιεινπρία ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Καηαιαβαίλεη γηαηί ληξεπφηαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έλα άιιν 

ζεκαληηθφ βήκα ηνπ Έξηθ εθείλε ηε πεξίνδν είλαη ε απηνλφκεζή ηνπ. Δγθαηαιείπεη 

ην ζπίηη ησλ γνληψλ ηνπ θαη πιένλ κέλεη θαη ζπληεξεί ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ. Νηψζεη 

επίζεο ηελ αλάγθε γηα ζπληξνθηά θαη φρη ζεμ, φπσο έλησζε ηφζα ρξφληα θαη θάηη άιιν 

πνπ αθνξά απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη φηη κεηψλεη ηνλ απλαληζκφ θαη καδί κ‟ απηφ 

κεηψλνληαη θαη νη ελνρέο θαη ε αγσλία. Φπζηθά δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςσ πσο δελ 

ζπλέβεζαλ φια απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, νχηε „‟θφπεθαλ φια καραίξη‟‟. Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ εδξαησζεί θαη πνπ έζησ θαη πιαζκαηηθά καο 

δίλνπλ θάπνηα επραξίζηεζε λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

Γη‟ απηφ θαη ν Έξηθ μαλαπήγε ζηα δεκφζηα ινπηξά, είρε ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, γηα ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, γηα ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηνλ ςπρνζεξαπεπηή ηνπ   (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

    Δθείλε ηε πεξίνδν ππήξραλ πνιινί παξάγνληεο βνεζεηηθνί γηα ηελ πνξεία ηνπ 

Έξηθ. Ζ γλσξηκία ηνπ κε ηε Nyssa ήηαλ έλαο απφ απηνχο. Ζ Nyssa ήηαλ κηα πνιχ 

δεζηή, εχζπκε, θαη ζεηηθή θνπέια. Άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ κε ηνλ Έξηθ κηα πνιχ 

δεζηή θαη θηιηθή ζρέζε, γη ‟απηφ θαη ε ζρέζε ηνπ Έξηθ καδί ηεο απνδείρηεθε  πνιχ 

ζεξαπεπηηθή γηαηί έπαηξλε αλαηξνθνδφηεζε απφ έλα άηνκν πην πγηέο απφ απηφλ. Δδψ 

πξέπεη λα πνχκε φηη ν Dr. Νέζηνξνο δελ ηνλ θαηεχζπλε πξνο θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φκσο ζπδεηνχζε κε ηνλ Έξηθ ην φθεινο θαη ηελ εξεκία 

πνπ ιακβάλεηο απφ κηα κνλνγακηθή ζρέζε. Κάπνηα βαζηθά κελχκαηα πνπ έρεη ιάβεη 

ν Έξηθ απφ ηνλ Dr. Νέζηνξνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή ηνπ, λα έρεη 

εκπηζηνζχλε ζηελ αληίιεςή ηνπ, λα έρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

ζθεθηεί θη απηνί ζνβαξά ηε δσή ηνπο θαη λα βξίζθεη ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ. Φπζηθά κέζα απφ απηά ηα κελχκαηα ηνπ έδηλε ζπλέρεηα λα 

θαηαιάβεη πσο δελ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ φια κε έλαλ καγηθφ ηξφπν, είλαη απαξαίηεηε 

ε ελεξγή δηθή ηνπ ζπκκεηνρή θαη ζέιεζε. Παξάιιεια κε ηε ςπρνζεξαπεία ν Έξηθ 

έξρεηαη πην θνληά κε ηε Nyssa, ε νπνία φπσο θαη απηφο πξνζπαζεί λα απειεπζεξσζεί 

απφ ηα δεζκά ηεο νηθνγέλεηάο ηεο.  Ζ Nyssa ήηαλ ε ζηήξημή ηνπ, έλησζε άλεηα καδί 

ηεο θαη κνηξαδφηαλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Ηθαλνπνηνχζε θαη πιεξνχζε απηφ 

πνπ είρε ν Έξηθ αλάγθε εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Ήηαλ κηα εηιηθξηλήο  

αλαηξνθνδφηεζε θαη ήζειε ηε ζπληξνθηά ηνπ επεηδή ηνλ ήζειε ζαλ άλζξσπν θαη φρη 
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γηα λα ηεο πξνζθέξεη θάπνηα ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε ή επεηδή ήηαλ ζπγγελήο ηνπ ( 

νη ζπλεζηζκέλνη ζπλεηξκνί ηνπ Έξηθ). Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ν Έξηθ θαη ε 

Nyssa θαηαιήγνπλ καδί αθνχ έρνπλ κνηξαζηεί ηφζα πξάγκαηα θαη έρνπλ έξζεη ν έλαο 

θνληά ζηνλ άιινλ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ Έξηθ βειηηψλεηαη, ε ςπρνζεξαπεία ηνπ θηάλεη 

ζε πνιχ θαιχηεξα επίπεδα, βξίζθεη κηα δνπιεηά  θαιχηεξε  θαη ηέινο παληξεχεηαη κε 

ηε Nyssa, εθείλν ην άηνκν πνπ έδσζε λφεκα ζηε δπζηπρηζκέλε ηνπ δσή. (Νέζηνξνο, 

2012). Όζν αθνξά ηα ςπρσζηθά ηνπ ζπκπηψκαηα ν Dr. Νέζηνξνο πνηέ δελ ηνπ έδσζε 

ηελ ππφζρεζε πσο ζα κπνξνχζε λα απαιιαγεί κέζα ζε κηα κέξα απφ ηηο θσλέο νχηε 

νινθιεξσηηθά απαξαίηεηα απφ απηέο. Απηφ πνπ ηνπ είρε επηζεκάλεη φκσο θαη κε 

απηή ήηαλ πσο θάζε θνξά άθνπγε ηηο θσλέο πξνζπαζνχζε λα βξεη ηη ηνλ έθαλε λα 

αηζζάλεηαη άζρεκα. Ζ δηαδηθαζία απηή ηνλ βνεζνχζε. Οπζηαζηηθά φζν ιηγφηεξν 

άγρνο έλησζε ηφζν πην άλεηα ζα αηζζαλφηαλ θαη απηφ ζα είρε  σο απνηέιεζκα λα 

κεηψλνληαη ηα ςπρσζηθά ηνπ ζπκπηψκαηα. Σα ςπρσζηθά ηνπ ζπκπηψκαηα άιισζηε 

ήηαλ απιά ε επηθάλεηα ηεο πίεζεο πνπ έλησζε εζσηεξηθά. Οη πξαθηηθέο απηέο πνπ 

είρε κάζεη θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ επέηξεπαλ λα ειέγρεη ην άγρνο ηνπ. 

Καη ην βηβιίν άιισζηε απηφ ηνλ ζθνπφ είρε, λα κπνξεί λα αλαηξέρεη ζε απηφ φηαλ ην 

είρε αλάγθε θαζψο ζα ηνλ βνεζνχζε λα δηαηεξεί ηελ επαθή κε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο 

ηνπ φπσο έγηλαλ πξαγκαηηθά θαη λα βξίζθεη ηηο απαληήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη. ε απηφ 

ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ελψ ηα πξάγκαηα έβαηλαλ θαιά ζηελ 

ςπρνζεξαπεία ηνπ Δξηθ θαη είρε απνηειέζκαηα. Ο Dr. Νέζηνξνο ζα έπξεπε λα θχγεη. 

Πξάγκα ην νπνίν φκσο δελ ήζειε λα απνθαιχςεη ζηνλ Έξηθ πξνηνχ λα δηαβεβαησζεί 

πσο ζα ήηαλ ηθαλφο λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ. 

 

 

 

       Γηα ηνλ Eric ν ζεξαπεπηήο ηνπ θχξηνο Νέζηνξνο απνηεινχζε ηελ κνλαδηθή πεγή 

απφ ηελ νπνία αληινχζε αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Δίρε ηελ αλάγθε λα πηζηεχεη φηη ν ζεξαπεπηήο ηνπ ζα ήηαλ πάληα εθεί γηα απηφλ 

δηαζέζηκνο φπνηε ηνλ ρξεηαζηεί λα ηνπ πξνζθέξεη ηελ βνήζεηα ηνπ. Μηα δηαθνξεηηθή 

εθδνρή ζα ηνλ ηάξαδε θαη ελδερνκέλσο λα κελ ήηαλ έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη. Καη λα 

ην δηαρεηξηζηεί. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ ν ζεξαπεπηήο επέιεμε λα κελ απνθαιχςεη ηα 

ζρέδηα ηνπ λα θχγεη απφ ηνλ Καλαδά. Γηάιεμε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ 

ηεο ηθαλφηεηαο πσο ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ πξνηνχ λα αλαγγείιεη ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ. Ζ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα βξίζθεηαη ζε 

επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαιχηεξα. Παξάιιεια 

κε ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ θαη θαζψο είρε εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα γίλεη 

εηεξνθπιφθηινο θαη λα έρεη κηα θαιή ζρέζε κε ηελ λπζζα πνπ ηφηε γλψξηζε θαη λπλ 

ζχληξνθν ηνπ ρσξίο φκσο λα έρεη εμεξεπλήζεη ζε βάζνο ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ. παξφηη φια έδεηρλαλ πσο είρε κηα 

δπζηπρηζκέλε νκνθπινθηιηθή δσή. ν ζεξαπεπηήο θχξηνο Νέζηνξνο θαζψο είρε 

αξρίζεη λα βιέπεη ηελ λπζζα ζε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο θαζψο ήζειε ηελ άπνςε ηνπ 
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γηα ηνλ εξηθ, δελ γλψξηδε ην παξειζφλ ηνπ ,φκσο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη  ε 

ίδηα ηεο θαηλφηαλ νκνθπιφθηινο θαη δελ ήμεξε αλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη καδί ηνπ 

θαη παξάμελνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ ν ςπρνζεξαπεπηήο 

άξρηζε λα βιέπεη ηνλ Έξηθ θαη ηελ λπζζα ζε θνηλέο ζπλαληήζεηο σο δεπγάξη. Ο 

ζεξαπεπηήο ήζειε φηαλ ζα θχγεη λα έρεη ν Έξηθ έλα φζν πην ηζρπξφ ζχζηεκα 

επέηξεπαλ νη πεξηζηάζεηο. Απηφ εληέιεη ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο έγηλε ε λχζζα 

εθφζνλ έγηλε ζχληξνθνο επξφθεηην λα γίλεη ε παξνχζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 

Δξηθ ζπλζεξαπεπηξηά κνπ. Σειηθά αλ θαη βνεζήζεθε πνιχ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ θαζψο ηνπ πξφζθεξε πνιιά αλαθνξηθά κε ηελ γλψζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο ηνπ ηειηθά ην βηβιίν απηφ δελ ην 

ρξεζηκνπνίεζε θαζψο δελ ηνπ ήηαλ απαξαίηεην πιένλ. Σνλ ξφιν απηφ έιαβε ε 

ζχληξνθνο ηνπ.  Πιένλ απνηειεί ηελ πην επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή ηνπ πεξίπησζε. 

Απηφ θαζψο δέθα ρξφληα κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο ηνπ , φρη κφλν δελ παξνπζίαδε 

πιένλ θαλέλα ζχκπησκα ςχρσζεο αιιάδεη κηα θπζηνινγηθή δσή, είλαη απφ ηνπο 

ιίγνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ηφζν πγηείο ςπρνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 

ζεξαπεπηή. Έρεη αλαιάβεη κηα ππεχζπλε ζέζε δηεπζπληή ζε κηα ηδησηηθή παλζηφλ γηα 

άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, δελ ρξεζηκνπνηεί θαλέλα αληηςπρσζηθφ, ςπρνηξφπν θάξκαθν, 

λαξθσηηθφ θαη είλαη επηπρηζκέλνο κε ηνλ γάκν ηνπ κε κηα γπλαίθα πνπ ηνλ ζπλδέεη 

κηα κνλνγακηθή ζρέζε. Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Έξηθ πξνθχπηεη πσο 

επαιεζεχηεθε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Σν νπνίν απνηειεί θαη ζθνπφ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Άξα ππήξμε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ηνπ 

κέζσ ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Δθφζνλ ν Έξηθ ζεξαπεχηεθε.   

(Νέζηνξφο,2012). 

 

 

        Δληππσζηαζκέλε απφ ηελ Οδχζζεηα ηνπ Έξηθ ζα ήζεια λα πσ ιίγα πξάγκαηα 

πνπ κε εληππσζίαζαλ θαη κε έβαιαλ ζε ζθέςεηο. Αξρηθά ζα μεθηλήζσ απφ ην γεγνλφο 

φηη φια έρνπλ κηα αηηία θαη έλα απνηέιεζκα. Δίλαη απίζηεπην ην πψο ε παηδηθή δσή 

ηνπ Έξηθ θαζφξηζε ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπ, πσο ηνλ ζηηγκάηηζε ηνλ ηξαπκάηηζε ηνλ 

έθαλε λα έρεη ηφζνπο θφβνπο, ηφζεο αλαζθάιεηεο, ηφζεο ακθηβνιίεο θαη θακία πίζηε 

ζηνλ εαπηφ ηνπ. Έπεηηα ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη φηη κε ηε παξνπζία ησλ ζσζηψλ 

αλζξψπσλ ( Dr. Νέζηνξνο, Nyssa) κπνξεί ε δσή ελφο αλζξψπνπ λα αιιάμεη 

δξακαηηθά. Όηη είρε ρηηζηεί, φηη είρε παγησζεί, φηη είρε ελζηεξληζηεί ζηγά ζηγά 

κεηαηξεπφηαλ ζε θάηη πγηέζηεξν, επνηθνδνκεηηθφηεξν, ιεηηνπξγηθφηεξν. Δδψ πηζηεχσ 

φηη ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά ε παξνπζία ελφο εηδηθνχ ςπρνζεξαπεπηή, ν νπνίνο ζα 

αλαιάβεη ηελ ππφζεζε ζνβαξά θαη επαγγεικαηηθά, φπσο γίλεηαη κε ηνλ Dr. 

Νέζηνξνο. Ο Dr Νέζηνξνο αληηκεησπίδεη ηνλ Έξηθ κε ζνθία, επαγγεικαηηζκφ, φξηα 

αιιά θαη ελζπλαίζζεζε, γη‟ απηφ θαη ην απνηέιεζκα ηνλ δηθαίσζε, αλ θαη 

αθνινπζήζεθε κφλν ςπρνζεξαπεία. Έπεηηα ζα ήζεια λα πσ γηα φινλ απηφλ ηνλ 

πινχην απηνχ ηνπ βηβιίνπ! Πεξηγξαθέο ηφζν παξαζηαηηθέο θαη δσεξέο, φπνπ ν 

δπλεηηθφο αλαγλψζηεο κπνξεί λα ληψζεη φηη έρεη κπεη θη εγψ ζηνλ θφζκν ηνπ Έξηθ. 

Όια είραλ κηα ζπλέρεηα αιιά θαη κηα επεμήγεζε πνπ έθαλε πην θαηαλνεηή ηελ 
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ηζηνξία, ηηο δσέο ησλ εξψσλ, ηνπο ζπλεηξκνχο, ηνπο ζπκβνιηζκνχο. Έλησζα φηη ην 

βηβιίν ήηαλ γξακκέλν απιά αιιά ηαπηφρξνλα ηφζν επηζηεκνληθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΑΝΣΕΔΛΟ  

 

     Ο ειιεληθήο θαηαγσγήο Άληδειν θαη Ακεξηθαληθήο ππεθνφηεηαο, γελλήζεθε ην 

1957 ζηε Βελεδνπέια θαη θαηνηθνχζε ζηελ Ακεξηθή, ζην ηθάγν. Ο παηέξαο ηνπ 

ήηαλ Ηηαιφο θαη πέζαλε φηαλ ν Άληδειν ήηαλ ήδε πνιχ κηθξφο. Ο Άληδειν έπαζρε 

απφ ζρηδνθξέλεηα απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ε πξψηε ηνπ εηζαγσγή ζε 

ςπρηαηξηθή θιηληθή έγηλε ζηελ Ακεξηθή ην 1969, ζε ειηθία 12 εηψλ  (Νέζηνξνο, 

2012). 
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Ζ αξρή ηνπ θαθνχ ζεσξείηαη φηη έγηλε φηαλ ε κεηέξα ηνπ παληξεχηεθε έλαλ 

επθαηάζηαην γέξν γηα λα ηνπο ζπληεξεί νηθνλνκηθά θαη εθείλε σο αληάιιαγκα ζα ηνλ 

θξφληηδε. Ο Άληδειν ήηαλ θάζεηνο ζ ‟απηφ, δελ ήζειε λα κπεη ζηε δσή ηνπο εθείλνο ν 

γέξνο, φκσο χζηεξα απφ ηηο ζπλερείο  πηέζεηο ηεο παληξεχηεθαλ θαη πήγαλ κήλα ηνπ 

κέιηηνο ζην Las Vegas, φπνπ εθεί αξρίδνπλ φια ηα ςπρσζηθά επεηζφδηα ηνπ Άηδειν 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

Σν ζνβαξφηεξν απφ φια ηα επεηζφδηα ηνπ Άληδειν εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ φηαλ 

κπήθε ζην ππλνδσκάηην ηνπ δεχγνπο κε έλα κεγάιν καραίξη θνπδίλαο, φπνπ ηειηθά 

έγηλε αληηιεπηφο θαη εηζήρζε ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή. Ζ δηάγλσζε πνπ έγηλε χζηεξα 

έδεημε πσο ηα αίηηα απηνχ ηνπ ςπρσζηθνχ επεηζνδίνπ ήηαλ ην ςπρνινγηθφ ζηξεο, ν 

πξφζθαηνο γάκνο ηεο κεηέξαο ηνπ, ην νπνίν ηνλ νδήγεζε ζε απνδηνξγάλσζε 

ςπρσζηθνχ βαζκνχ εμαηηίαο ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο πνπ είρε κε ηε κεηέξα ηνπ 

(Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

      ‟απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ηε ζρέζε ηνπ Άληδειν κε ηε 

κεηέξα ηνπ, ε νπνία θαη ζεσξείηε απφ ηνπο γηαηξνχο απφ ηνπο νπνίνπο εμεηάζηεθε ν 

Άληδειν θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο, ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πσο είλαη ε αηηία ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ είλαη ζπλερψο γαληδσκέλε πάλσ ηνπ, δελ ηνπ δίλεη 

πεξηζψξηα, δελ ηνπ δίλεη ειεπζεξία, ηνπ ζηεξεί ηελ απηνλνκία, θαζψο φπσο είδακε 

ζπλέρηδε λα ηνλ θάλεη κπάλην θαη λα ηνλ μπξίδεη θαη ζε πνιχ κεγάιε αθφκα ειηθία. 

Αθφκα θαη χζηεξα απφ απνηξνπή ηνπ ζεξάπνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ αζζελνχο 

θαηά ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ελψ ε ίδηα πξνεγνπκέλσο είρε παξαδερηεί 

ηελ εχζελε ηεο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ θαη είρε ηζρπξηζηεί πσο ζπλαίλεζε ζηελ 

ζεξαπεία θαη ζα βνεζνχζε ζηελ επίηεπμή ηνπ. Σνλ ζεσξεί θηήκα ηεο θαη επηλνεί 

ζπλερψο πξνθάζεηο γηα λα ηνλ έρεη θνληά ηεο, κνλαδηθφο ηεο ζθνπφο είλαη λα κελ 

θχγεη απφ δίπια ηεο φπνην θη αλ είλαη ην ηίκεκα γηα ηνλ Άληδειν. Σνλ ηαΐδεη ζπλερψο, 

αθνχ ην παηδί έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα δπγίδεη 120 θηιά ζε ειηθία 12 εηψλ ( απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί ζαλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο κεηέξαο λα θαηαζηήζεη ηνλ γην ηεο 

αλίθαλν λα θχγεη καθξηά ηεο). Ο Άληδειν θαίλεηαη θη απηφο εμαξηεκέλνο απφ ηε 

κεηέξα ηνπ, σζηφζν ζέιεη λα απειεπζεξσζεί θαη βξίζθεηαη ζπλερψο ζέλα κεηαίρκην 

θηλδχλνπ, ελνρψλ θαη ξίζθνπ. Δίλαη εμαξηεκέλνο αιιά θαη ζέιεη λα απνδξάζεη. Απηή 

ε αξξσζηεκέλε θαη παζνινγηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ ηνχ έρεη πξνθαιέζεη 

ζπλαηζζήκαηα έιιεηςεο πξνζσπηθήο αμίαο, ελνρήο θαη κέηξηαο θαηάζιηςεο  

(Νέζηνξνο, 2012). 
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Οη ςεπδαηζζήζεηο ηνπ, ηα παξαιεξήκαηά ηνπ, ην γεληθφηεξν πξφβιεκα ηνπ Άληδειν 

θαίλεηαη πσο έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκβησηηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ πνπ είρε θαη 

πνιιά ζεμνπαιηθά ζηνηρεία. Ζ κεηέξα ηνπ επίζεο ηνπ θαιιηεξγνχζε πνιιέο ηδέεο 

ελνρήο ζρεηηθά κε ηελ αξξψζηηα ηνπ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο, γη‟ απηφ θαη ν Άληδειν 

ηελ θνβφηαλ ππεξβνιηθά  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

 

      Ση γίλεηαη φκσο φηαλ ε κεηέξα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ γηφ; Όηαλ ν Άληδειν 

βξίζθεηαη καθξηά απφ ηε κεηέξα ηνπ θαίλεηαη πσο κεηψλνληαη νη ςεπδαηζζήζεηο θαη 

ηα παξαιεξήκαηά ηνπ θαη ε θαηάζηαζή ηνπ πεγαίλεη  πνιχ θαιχηεξα. Όκσο θπζηθά ε 

ίδηα ε κάλα δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ή λα απνδερηεί φηη ε απνπζία ηεο βειηίσλε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ γηνχ ηεο. Βξηζθφηαλ ζε κηα ζπλερή άξλεζε, κε απνηέιεζκα λα ηνπ 

θάλεη πνιχ θαθφ θαη λα θαηαθεχγεη αθφκα θαη ζηελ εθθιεζία, δαίκνλεο, κάγηα, 

μφξθηα, βφηαλα. Υξεζηκνπνηεί ηελ αγάπε ηεο εθβηαζηηθά, δελ ηνπ δίλεη ζαθή 

κελχκαηα θαη ληψζεη ζπκφ απέλαληί ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο άζρεκεο εθθξάζεηο θαη 

ιφγηα πιεγψλνληαο ηνλ Άληδειν. Δίλαη απίζηεπην ην πφζν ζηελά ζπλδέεηαη ε 

απνκάθξπλζή ηεο κε ηε βειηίσζε ηνπ Άληδειν θαη ηέινο είλαη απίζηεπην ην πψο απηή 

ε κεηέξα ρξεζηκνπνηεί ην γηφ ηεο γηα λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο 

θαηαζηξέθνληαο ηνλ  θαη νδεγψληαο ηνλ ζηελ ηξέια  (Νέζηνξνο, 2012). 

 

Ζ θπξία pappas είρε πιεξνθνξεζεί απφ έλα δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο πσο φηη 

νκάδα ηαηξψλ, ηεο νπνίαο  Dr. Νέζηνξνο απνηεινχζε εγεηηθφ ζηέιερνο, λνζειεχεη 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα κε θάπνηα θαηλνχξγηα κέζνδν. 

Με θάπνηα επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ ζεξάπνλ θαη φληαο απειπηζκέλε θαζψο 

απνδεηνχζε ηελ ζεξαπεία ηνπ γηνχ ηεο, δήηεζε απφ εθείλνλ λα κεηαβεί ζην Montreal 

θαη λα αλαιάβεη ηελ ζεξαπεία ηνπ γηνχ ηεο. Γήισζε κεηαλησκέλε αλαγλσξίδνληαο 

πσο ε ίδηα είλαη ππαίηηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ γηνχ ηεο. Καη πξφζπκε λα θάλεη 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απαηηείηαη ψζηε λα ζεξαπεπηεί ν γηφο ηεο. Αξθεί ν ίδηνο λα 

δερηεί λα ηνλ αλαιάβεη ζεξαπεπηηθά. Ο ςπρνζεξαπεπηήο δέρηεθε λα επέκβεη 

ζεξαπεπηηθά. Ζ εξεπλεηηθή ηνπ ππφζεζε ήηαλ πσο ε ζπλδπαζηηθή δξάζε ηεο 

θαξκαθνζεξαπείαο( πςειέο δφζεηο δηαδεπάκεο θαη ρνινθπζηνθηλίλεο) θαη ηεο 

ςπρνζεξαπείαο εθείλνπ θαη  ηεο κεηέξαο ηνπ, φπσο θαη ε δηαθνπή ηεο ζπκβησηηθήο 

ηνπο ζρέζεο. Θα ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ 

παξαλνεηδνχο ζρηδνθξέλεηαο πνπ είρε. Χο εθ ηνχηνπ Ο Άληδειν έθηαζε αεξνπνξηθψο 

ζηελ Αζήλα ζηηο 11/6/1983 κε ηελ κεηέξα ηνπ θαη ηνλ ζπλνδφ πνπ ηνπ είρε νξίζεη ην 

δηθαζηήξην. Σνπο νπνίνπο ν ζεξαπεπηήο παξέιαβε πξνζσπηθά απφ ην αεξνδξφκην. 

Καη ηφηε μεθίλεζε ε δηαδηθαζία. Πήξε ηνλ ίδην θαη ηελ κεηέξα ηνπ γηα ιεπηνκεξή 
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εθηίκεζε. Δλψ ζηελ ζπλέρεηα κεηέθεξε ηνλ Άληδειν  ζε γλσζηή ςπρηαηξηθή θιηληθή 

ησλ Αζελψλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε (SCL-90), γηα λα αμηνινγήζεη 

ηελ λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ ππνθιίκαθα ηεο ζρηδνθξέλεηαο γηα λα εμεηάζεη ηελ 

παξνχζα ςπρηθή θαηάζηαζε (present state examination) θαη ηελ θιίκαθα βξαρείαο 

ςπρηαηξηθήο αμηνιφγεζεο (Brief Psychiatric Rating Scale) (Overall and Gorhman, 

1962). Καηά ην νπνίν πξνθχπηεη πσο ν αζζελήο βξηζθφηαλ ζε θπζηνινγηθή 

εγξήγνξζε θαη ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλνο σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν, έδεημε 

πξνζπκία ψζηε λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, δελ παξνπζίαδε θησρφ 

πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ, δελ έιεγε ανξηζηίεο, νχηε είρε ζθνπφ λα παξαπιαλήζεη κε ηνλ 

ιφγσ ηνπ κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλε.  Δλψ ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ απνθάιπςε 

ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο φπσο ε δηείζδπζε ηεο ζθέςεο, ν ζρνιηαζκφο ηεο ζθέςεο, 

ε δηαθνπή ζθέςεο, αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο δηψμεσο, 

ειέγρνπ, αλαθνξάο, νπηηθέο θαη κεγαιείνπ. Ο Άληδειν φπσο πξνθχπηεη θαηά ηελ 

ζπλέληεπμε πνπ ηνπ πήξε ν ζεξαπεπηήο, έδεηρλε πσο δελ εκπηζηεπφηαλ θαλέλαλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηέξαο ηνπ. Δλψ δελ πίζηεπε ζηελ ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη πίζηεπε πσο θαη ν ζεξάπσλ ζα ήηαλ ζαλ ηνπο άιινπο γηαηξνχο πνπ 

απιά ηνπ απνκπδνχζαλ ρξήκαηα θαη ηνλ <<λάξθσλαλ κε ράπηα>>. Δλψ ηέινο 

εκθάληδε θάπνηεο επηζεηηθέο ηάζεηο σο πξνο ην λα ζπάζεη αληηθείκελα, λα βηάζεη 

γπλαίθεο ε λα αλνίμεη θεθάιηα αλζξψπσλ ( Νέζηνξνο, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Ζ ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ Άληδειν πεξηέιαβε ζπλνιηθά 40 mg δηαδεπάκεο, 

δηαηξεκέλα ζε ηέζζεξηο δφζεηο. Καη δχν θηαιίδηα ρνινθπζηνθηλίλεο ησλ 5 mg πνπ 

δφζεθαλ ελδνθιεβίσο. Σα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζε απηφλ πξηλ κεηαθεξζεί ζηελ 

θιηληθή. Δλψ φηαλ κεηαθέξζεθε ζε απηή ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία κε πςειέο δφζεηο 

δηαδεπάκεο, ζε δνζνινγία έσο 120 mg αλά 24σξν ζε δηαηξεκέλεο δφζεηο θαη κε 

ρνινθπζηνθηλίλε. Δλψ ζηελ δεχηεξε εβδνκάδα ζεξαπείαο ε δηαδεπάκε ειαηηψζεθε 

ζε 30 mg εκεξεζίσο. Καη ε ρνινθπζηνθηλίλε ρνξεγήζεθε ζε δφζε δχν θηαιηδίσλ ησλ 

5mcg, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Δπηπιένλ ππνβιήζεθε ζε ςπρνζεξαπεία πνπ 
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πεξηειάκβαλε κηα ζπλεδξία ησλ πελήληα ιεπηψλ θάζε κέξα. Ζ κεηέξα ηνπ επίζεο 

ππνβιήζεθε ζε ςπρνζεξαπεία είηε ζε αηνκηθέο ζπλεδξίεο είηε καδί κε ηνλ γηφ ηεο. 

Δλψ ηεο απαγνξεχηεθε λα θνηκάηαη ζηελ θιηληθή πνπ έκελα ν Άληδειν, ζην δσκάηην 

ηνπ φπσο ε ίδηα είρε δεηήζεη. Καζψο έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο ζεξαπείαο ήηαλ ε 

απηνλφκεζε ηνπ Άληδειν πνπ εκθάληδε εμαξηεηηθή ζρέζε καδί ηεο φπσο θαη ε ίδηα 

πνιχ πεξηζζφηεξν καδί ηνπ. Καη φπσο άιισζηε είραλ δείμεη νη πξνεγνχκελεο 

λνζειείεο θαη ζεξαπείεο ηνπ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ βξίζθνληαλ ζε έμαξζε ηα 

δηαζηήκαηα πνπ έκελε κε ηελ κεηέξα ηνπ ελψ εθδήισλε πξφνδν ηηο πεξηφδνπο πνπ 

ήαλ απνκαθξπζκέλνο απφ απηή (Νέζηνξνο, 2012).  

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Ο Άληδειν ππνβάιεηε ζε πιήξε αμηνιφγεζε ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, 24 

ψξεο κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ηνπ, κε ηελ δηαδεπάκε θαη ρνινθπζηνθηλίλε 

ζε ζπλδπαζκφ. Απηφ θαζψο ήζειε λα ηεθκεξηψζεη ην ρξνλνδηάγξακκα δξάζεηο 

θαξκαθνζεξαπείαο. Καη πξάγκαηη απνδεηθλχεηαη βειηίσζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ηνπ 

ζπκπησκάησλ αθφκα θαη κέζα ζηηο 24ψξεο ζεξαπείαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

δηάινγν απφ ηελ πξψηε ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία κεηά ηελ ζεξαπεία.    

<< Ν: Να κηιήζνπκε γη‟ απηέο ηηο θσλέο πνπ ιεο φηη αθνχο;  

Α: Ναη. 

Ν: Πφζεο θνξέο ηελ εκέξα αθνχο απηέο ηηο θσλέο 

Α: πλέρεηα. 

Ν: πλέρεηα;  

Α: Ναη. 

Ν: Αλ ινηπφλ κπνξνχζεο λα κνπ απαξηζκήζεηο ηηο θνξέο πνπ αθνχο απηέο ηηο θσλέο 

θάζε κέξα… 

Α: Όιε ηελ ψξα, ελλνψ φιε ηελ ψξα πνπ αθνχσ θσλέο;  

Ν: Ναη. 

Ν: Κακία θνξά δε κε ελνριεί φιε ηελ κέξα. Κακία θνξά δε ελνρινχλ. 

Ν: Καιά αιιά ηειεπηαία ηη ζπκβαίλεη 

Α:ρεηηθά κε ηηο θσλέο πνπ κ‟ ελνρινχλ;  

Ν: Ναη. 

Α: Να ηηο δχν ηειεπηαίεο κέξεο κε ελνρινχλ αθάληαζηα! 

Ν: Ση ζπκβαίλεη ηηο δχν ηειεπηαίεο κέξεο; 
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Α: Οη θσλέο κ‟ ελνρινχλ αθάληαζηα! Γελ είλαη πξαγκαηηθέο θσλέο. Δίλαη ζθέςεηο 

αλζξψπσλ πνπ κνπ κηιάλε.(…) 

Ν: Δληάμεη πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο. Αο ζε ξσηήζσ θάηη φκσο πξψηα. Πφζεο θνξέο 

αθνχο απηέο ηηο θσλέο κέζα ζε κία κέξα; 

Α: Πνιιέο θνξέο. 

Ν: Πνιιέο θνξέο; 

Α: Όιε ηελ κέξα θακία θνξά. 

Ν: Όιε ηελ κέξα θακία θνξά; 

Α: Ναη. 

Σηο αθνχο πνηέ ζπλερψο; 

Α: Κακία θνξά φιε ηελ λχρηα, λαη. 

Ν: Κακία θνξά φιε ηελ λχρηα; 

Α: Ναη.(…) 

Ν: Δληάμεη. Γηα πεο κνπ ηψξα. Δίπεο πξνεγνπκέλσο φηη άθνπζεο κεξηθέο θσλέο 

ζήκεξα ην πξσί; έηζη; 

A: Ναη.(…) 

Ν: Ση ζνπ είπε ινηπφλ ε θσλή ζήκεξα ην πξσί; 

Α: Πνηα θσλή; 

Ν: Οη θσλέο πνπ άθνπγεο ζήκεξα ην πξσί. 

Α: ήκεξα ην πξσί; 

Ν: Ναη. 

Α: Γελ άθνπζα θαζφινπ θσλέο. 

Ν: Γελ άθνπζεο θαζφινπ θσλέο ζήκεξα; 

Α: Όρη! 

Ν: Απηφ είλαη ζαπκάζην! Καη ρζεο ην ίδην; 

Α: Ναη άθνπζα θσλέο. θέςεηο θσλέο. 

Ν: θέςεηο θσλέο. Καη ηη ζνπ έιεγαλ; 

Α: Σηο αθνχσ απηή ηελ ζηηγκή, θάλα-δχν θνξέο, θσλέο 
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Ν: Κάλα-δχν θνξέο. 

Α: Ναη. 

Ν: Καη ηη ζπλέβε ρζεο, πξνηνχ ζνπ θάλσ ηελ έλεζε; 

Α: Ναη είρα ζθέςεηο, θσλέο. 

Ν: Δίρεο ζθέςεηο, θσλέο ρζεο, πξνηνχ ζνπ θάλσ ηελ έλεζε; ( Ζ εξψηεζε αθνξά ζηελ 

έλεζε CCK). 

Α: Ναη πξνηνχ κνπ θάλεηο ηελ έλεζε.(…) 

18/6/1983 (κηα βδνκάδα κεηά) 

Μία βδνκάδα κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Άληδειν ζηελ θιηληθή, φπσο πξνέθπςε απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ηνπ ζπκπησκάησλ. πγθεθξηκέλα παξά ην 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεξαπείαο ηα ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δηείζδπζε ηεο ζθέςεο, ηνλ ζρνιηαζκφ ζθέςεο, ηηο παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο ειέγρνπ 

θαη κεγαιεηψδνπο ηαπηφηεηαο είραλ κεησζεί ζην ειάρηζην ε  είραλ εμαθαληζηεί 

εληειψο. Πξάγκα πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα. Δμαθνινπζνχζε λα έρεη αθνπζηηθέο 

θαη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ήηαλ φκσο ιηγφηεξεο απφ πξηλ. φζν αθνξά ηελ δήισζή 

ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ <<εγθπκνζχλε>> πνπ πίζηεπε πσο δηαλχεη, έπαςε λα είλαη 

βέβαηνο γηα απηήλ. Όπσο θαη νη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο δηψμεσο κεηψζεθαλ θαη απηέο 

ζε έληαζε. << Ζ παξαπάλσ βειηίσζε αληαλαθιάηαη ζηελ νιηθή βαζκνινγία ηνπ 

<<Ππξεληθνχ ζπλδξφκνπ>> ηεο ππνθιίκαθαο γηα ηελ ζρηδνθξέλεηα ηεο <<Δμέηαζεο 

ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο>>, ε νπνία έπεζε απφ 14 ζηηο 11/6/83 ζε 0 ζηηο 18/6/83. 

Δλψ αλαθνξηθά κε  ην ζπλνιηθφ βαζκφ ηεο θιίκαθαο Βξαρείαο Φπρηαηξηθήο 

Αμηνιφγεζεο (BPRS), ε βαζκνινγία άιιαμε απφ 85 ζηηο 11/6/83 ζε 49 ζηηο 18/6/83. 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ Άληδειν πνπ παξέκελαλ ζε απηφ ην ζηάδην ήηαλ κεξηθέο 

παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο δηψμεσο. Αθφκα φκσο θαη απηέο ήηαλ ζπζηεκαηνπνηεκέλεο 

θαη κε απεηιεηηθέο. Σέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο αθφκα θαη νη επηζεηηθέο ηνπ 

ηάζεηο εκθάληζαλ βειηίσζε θαζψο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα. 

Αθφκε θαη απηή φκσο ζηαδηαθά εμαζζέλεζε θαη απέθηεζε ήπην ραξαθηήξα. Καζψο νη 

απεηιέο ήηαλ ιηγφηεξν ζπρλέο κε ιηγφηεξν ζνβαξφ ραξαθηήξα. 

 

11/7/1983 (έλα κήλα κεηά) 

Ζ πξφνδνο ηνπ ζπλερίδεηαη αθνινπζψληαο αλνδηθή πνξεία. Απηφ θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ηνπ Άληδειν είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. 

Δίρε αθφκα κφλν θάπνηεο ηδέεο δηψμεσο θαη αλαθνξάο κε ε ρσξίο αθνπζηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο. Αθφκα θαη νη θσλέο πνπ άθνπγε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πιένλ δελ 

κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηη έιεγαλ θαζαξά. Όζν αθνξά ηελ επηζεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

απηή εκθαληδφηαλ απφ ηνλ ίδην κφλν φηαλ ηα ζρηδνθξεληθά ηνπ ζπκπηψκαηα 
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βξίζθνληαλ ζε έμαξζε. Δλψ ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ήηαλ αζπκπησκαηηθφο  

ε είρε ειαθξά ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα δελ ήηαλ επηζεηηθφο. Σέινο αλαθνξηθά κε 

ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ πνπ παξνπζίαδε  απνδείρζεθε πσο απηή ε ηάζε ηνπ 

ιάκβαλε ρψξα κφλν φηαλ ήζειε λα απαιιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ ηαιαηπσξία ησλ 

πνιιψλ θαη αλππφθνξσλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ πνπ ηνλ βαζάληδαλ. Καη 

εχινγν ήηαλ λα κελ κπνξνχζε λα ηηο αληέμεη άιιν.   

      Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ινηπφλ θαζψο ζεκεησλφηαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ηνπ ζπκπησκάησλ. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα επαιεζεπφηαλ θαη είρακε απνηέιεζκα απφ ηελ ρξήζε ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ηεο θαξκαθνζεξαπείαο ζηελ παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα 

ηνπ Άληδειν. Παξ‟ φια απηά ε ζεηηθή πνξεία ηεο ζεξαπείαο απηήο αλαθφπεθε φρη απφ 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζεξαπεπηή αιιά απφ ηελ κεηέξα ηνπ 

Άληδειν. Ζ ίδηα ζηάζεθε εκπφδην θαη απνθάζηζε λα ηεξκαηίζεη ηελ ζεξαπεία ηνπ. 

πγθεθξηκέλα πξνζέιαβε θάπνην δηθεγφξν ψζηε λα ηνλ αλαγθάζεη λα ηεο παξαδψζεη 

ηνλ γηφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ έρεη νινθιεξσηηθά ε ίδηα ππφ ελ επίβιεςε ηεο. 

Οπζηαζηηθά απνδεηνχζε λα ηνλ πάςεη απφ ζεξαπεπηή ηνπ. Δπηθαιέζζεθε ηελ ςεπδή 

θαηαγγειία πσο ν ζεξαπεπηήο απνζθνπνχζε ζην λα θξαηήζεη ζηελ θιηληθή ηνλ 

αζζελή εθ‟ φξνπ δσήο πξνθεηκέλνπ <<λα απνκπδήζεη>> ηα ρξήκαηά ηνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο εθείλν ην δηάζηεκα άξρηδαλ λα εκθαλίδνληαη θαη πάιη ηα ζρηδνθξεληθά 

ζπκπηψκαηα ηνπ Άληδειν, θαζψο άξρηζε λα κέλεη πάιη κε ηελ κεηέξα ηνπ. 

Παξαβιέπνληαο ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Ο Θεξαπεπηήο θηλήζεθε θαη εθείλνο 

λνκηθά θαζψο ν ζεξαπεπφκελνο δελ ήηαλ έηνηκνο λα δήζεη αθφκα εθηφο θιηληθήο, κε 

ηελ κεηέξα ηνπ. Απεπζχλζεθε ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Σν νπνίν ην 1984 

αλαθήξπμε επίζεκα σο ππεχζπλν εμ‟ νινθιήξνπ γηα ηελ θεδεκνλία θαη ζεξαπεία ηνπ 

Άηδειν ηνλ Dr. Νέζηνξνο. Χζηφζν ε κεηέξα ηνπ θαηά ηελ επίζεκε αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία αλήγγεηιε πσο ε ίδηα έρεη ηελ θεδεκνλία ηνπ γηνχ ηεο. Δλψ ν  δηεπζπληήο 

ηεο θιηληθήο πνπ λνζειεπφηαλ ν Άηδειν ηνλ πιεξνθφξεζε πσο ηνπ είραλ 

απαγνξεχζεη λα επηηξέςεη θάζε είδνο επηθνηλσλίαο ζηνλ ζεξάπσλ ηαηξφ ηνπ κε ηνλ 

Άληδειν. Αθφκα έθαλε πξνζπάζεηεο λα επηβάιεη ηελ Ακεξηθαληθή Γηθαζηηθή 

Απφθαζε. Όια απηά φκσο απνδείρζεθαλ κάηαηα θαη δελ έθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα. 

Δλ ηέιεη ε θπξία  pappas αλαρψξεζε απζαηξέησο κε ηνλ γηφ ηεο γηα ηελ Ακεξηθή ζηηο, 

11, Απξηιίνπ ηνπ 1984. Καη θαζψο πιεξνθνξήζεθε πσο εθδφζεθε έληαικα 

ζπιιήςεσο ελαληίνλ ηεο δηέθπγε γηα ηελ Καιηθφξληα. Δθεί φπνπ δεη αθφκα παξάλνκα 

κε ηνλ Άηδειν. Παξφια απηά  φπσο έρεη πιεξνθνξεζεί απφ έκκεζεο πεγέο ν 

ζεξαπεπηήο ηνπ ν Άηδειν πξέπεη λα είλαη θαιά <<θαζψο δελ θαιεί πιένλ ηελ 

αζηπλνκία δεηψληαο λα ζπιιάβνπλ ηελ κεηέξα ηνπ>> αθφκα θαη αλ πήξαλ απηή ηελ 

ηξνπή ηα γεγνλφηα. Πηζαλφλ απφ ηελ εμέιημε απηή θαίλεηαη πσο ε κεηέξα ηνπ 

απνθάζηζε λα ζπκκνξθσζεί θαη λα εθαξκφζεη θάπνηα πξάγκαηα πνπ έκαζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο. Αθφκα θαη αλ φηαλ ηελ εθάξκνδε δελ ζπλαηλνχζε κε 

απηά. Όπσο επίζεο ε ζεξαπεία πξέπεη λα έθαλε πην αλζεθηηθφ ηνλ  Άληδειν απφ ηηο 

ςπρνπηεζηηθεο επηδξάζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ. Απηφ πξνθχπηεη απφ απφ ηηο δηάθνξεο 

θιίκαθεο ςπρνπαζνινγίαο ζηηο νπνίεο εμεηάζηεθε κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο 

ηνπ απφ ηελ Ακεξηθή ζηηο 18/1/1984. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζρήκαηα πνπ 
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παξαηίζεληαη παξαθάησ ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηνπ απφ 

εθείλε πνπ παξνπζίαδε φηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα γηα ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Ζ 

βειηίσζε ηνπ αθφκα κπνξεί λα θαηαζηεί θαλεξή ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπ ζε κηα ηειεπηαία ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία πνπ είραλ καδί ζηηο 3 

Μαξηίνπ ηνπ 1984 (Νέζηνξνο, 2012). 
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