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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση του τερµατισµού 

της ψυχοθεραπείας σε οµάδες ψυχοδυναµικής προσέγγισης. Οι ψυχοδυναµικές οµάδες 

διαιρούνται σε τρεις σχολές, της διαπροσωπικής µάθησης, του µοντέλου του Tavistock και 

της οµαδικής ανάλυσης. Υπάρχουν δυο κύριοι τύποι τερµατισµού από τη θεραπευτική οµάδα, 

αυτός του ώριµου αποχαιρετισµού και η απότοµη εγκατάλειψη. Και οι δυο τύποι πυροδοτούν 

έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη, δηλαδή στο µέλος ως 

άτοµο, στην οµάδα συνολικά και στο θεραπευτή. Ο πρώτος τύπος τερµατισµού αφήνει 

περισσότερα περιθώρια επεξεργασίας των συναισθηµάτων µέσα στη διαδικασία και το 

θεραπευτικό κέρδος για όλους είναι σηµαντικό. Ο δεύτερος τύπος εκτονώνει κυρίως 

συναισθήµατα θυµού, µιας και βιώνεται ως βίαιος και εµπεριέχει επιθετικότητα. Όπως και να 

έχει, εγείρονται θέµατα απώλειας και θανάτου και η επεξεργασία τους στο ασφαλές πλαίσιο 

της οµάδας, µε τρόπο θετικό αποτελεί την ουσία της ψυχοθεραπείας. Χρειάζεται περισσότερη 

έρευνα στο ζήτηµα του τερµατισµού και µε εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων, προκειµένου να 

επιτευχθεί πιο ασφαλής έλεγχος των παραγόντων που εµπλέκονται ώστε να προκύψουν 

περισσότερο έγκυρα αποτελέσµατα. Κάτι τέτοιο θα έδινε στοιχεία για την αποδοτικότερη 

διαδικασία της οµάδας και συνεπώς για την πιο πετυχηµένη ψυχοθεραπεία για τα µέλη των 

θεραπευτικών οµάδων. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν δίπλα µου µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την 

εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας, αλλά και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου στο 

τµήµα Ψυχολογίας. 

Αρχικά, την επόπτρια µου καθηγήτρια του τµήµατος κ. Καλλιόπη Χατήρα, αλλά και όλους 

τους καθηγητές, των οποίων τα σεµινάρια και εργαστήρια παρακολούθησα µέσα από τα 

οποία έλαβα ερεθίσµατα, γνώσεις και ανατροφοδότηση για τη σύλληψη του θέµατος και τη 

συγγραφή αυτού του πονήµατος. 

Έπειτα, το φίλο και συνάδερφο Ηλία Βλάχο µέσα από τη συζήτηση µαζί του 

αποκρυσταλλώθηκε η ιδέα για το θέµα της εργασίας.  

Σηµαντική η παρουσία της συµφοιτήτριας και φίλης Ιωάννας Καββαδία µε την οποία 

συµπορευτήκαµε στη διάρκεια αυτών των τεσσάρων τελευταίων ετών. Η ανατροφοδότηση 

που λάµβανα συνέβαλε στη διαµόρφωση του θέµατος της πτυχιακής εργασίας, αλλά το 

κυριότερο ήταν η στήριξη έµµεση και άµεση για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω τις 

σπουδές µου. 

Επίσης τις οµάδες που συµµετείχα από διάφορες θέσεις όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως αυτές 

που συντονίζω σήµερα. Η γνωριµία µε την οµαδική ανάλυση µου άλλαξε τη ζωή προς το 

καλύτερο. Αισθάνοµαι ότι µου αναδεικνύει τη δηµιουργική πλευρά του εαυτού µου, από 

όπου πήρα και το εφαλτήριο για να µελετήσω επιστηµονικά και να επικοινωνήσω τις 

δυναµικές που αναπτύσσονται σε µια οµάδα ανθρώπων και την ωφέλεια που µπορούν να 

έχουν από αυτές. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου που για άλλη µια φορά στάθηκε δίπλα 

µου και µου έδωσε την ασφάλεια, της εν δυνάµει παρουσίας της, όποτε θα την χρειαζόµουν. 

Η έµπρακτη συµπαράστασή της πυρηνικής µου οµάδας, της οικογένειας, µου έδινε διαρκή 

δύναµη να συνεχίζω την προσπάθεια για ένα καλό αποτέλεσµα, αντάξιο των κόπων και των 

πόρων που κατέβαλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Μια από τις βασικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία είναι η ψυχοδυναµική. Η 

ψυχοθεραπεία σε οµάδες γνωρίζει άνθηση τον τελευταίο καιρό και στον ελληνικό χώρο. 

Υπάρχουν οµάδες ψυχοδυναµικής, γνωσιακής, ανθρωποκεντρικής, συστηµικής προσέγγισης, 

ψυχοδράµατος, οµάδες µέσω τέχνης Το πάντρεµα της ψυχοδυναµικής προσέγγισης µε την 

οµαδική θεραπεία παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία και εφαρµογές σε χώρους, πέρα από 

την επίλυση δυσκολιών που σχετίζονται µε την παρέµβαση σε ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις. Οι ψυχολόγοι καλούνται να κάνουν παρεµβάσεις σε διάφορους τοµείς, χώρους 

και πεδία στην κοινωνία. Ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς, οικονοµικούς και ταχείς 

τρόπους είναι οι οµαδικές παρεµβάσεις. Η ψυχοδυναµική θεωρία παρέχει µια ολοκληρωµένη 

πρόταση και µια ισχυρή θεωρητική βάση για να εργαστεί ένας ψυχολόγος µε οµάδες. 

Έχει γίνει ωστόσο, έντονη κριτική προς την ψυχοδυναµική κατεύθυνση. Κυρίως αφορούν την 

ελλιπή µεθοδολογία ελέγχου της αποτελεσµατικότητας στην ψυχοθεραπεία, την 

επιστηµονική ορθότητα της θεωρίας γενικά, το παρατεταµένο χρονικό διάστηµα που 

προτείνει, το υψηλό κόστος. 

Στον ελληνικό χώρο η ψυχοθεραπεία αρχίζει και διαδίδεται όλο και περισσότερο και 

εισάγεται στην καθηµερινότητα των ανθρώπων. Υπάρχει µεγάλη σύγχυση και διάφορες 

πληροφορίες φθάνουν για εµπλοκή συµφερόντων, οικονοµικών και άλλων, στο χώρο της 

ψυχικής υγείας. Η επιστήµη της ψυχολογίας οφείλει να αντιµετωπίσει το θέµα µε την 

απαιτούµενη επιστηµονική σοβαρότητα χρησιµοποιώντας τα εφόδια που της δίνει η 

µεθοδολογία. 

Ο τερµατισµός της ψυχοθεραπείας συνδέεται άµεσα και µε την αποτελεσµατικότητά της. 

Αµέσως γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα στο οποίο 

αξίζει να δοθεί προσοχή. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την εξέταση του θέµατος της εργασίας είναι η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αυτή απαιτεί την αποσαφήνιση των όρων και τη 

συστηµατική, εκτενή αναζήτηση όλων των διαθέσιµων βιβλιογραφικών πηγών. Αφού 

επιτευχθεί αυτό, ξεκινά η µελέτη και η αποδελτίωση σηµείων που ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια 

γίνεται η σύνθεση των πληροφοριών και η παρουσίασή τους σύµφωνα µε κάποιες θεµατικές 

παραµέτρους που έχουν οριστεί από το συντάκτη. Έτσι, επιτυγχάνεται µια σφαιρική 
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προσέγγιση του θέµατος, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων και ερευνητικών 

κατευθύνσεων στο µέλλον (Bell, 2001).  

Σκοπός λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του τερµατισµού σε οµάδες 

ψυχοθεραπείας ψυχοδυναµικής εµπνεύσεως. Πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον που 

αναφέρθηκε παραπάνω η επιλογή του θέµατος έγινε και λόγω προσωπικών κινήτρων και 

ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του συντάκτη. Η εργασία µε αναλυτικές οµάδες θεραπείας έχει 

δηµιουργήσει ερωτήµατα σχετικά µε τον τερµατισµό και  συναισθήµατα κάποιες φορές 

αρκετά δύσκολα. Η µελέτη της βιβλιογραφίας της σχετικής µε το ζήτηµα έχει σκοπό να δώσει 

απαντήσεις στα ερωτήµατα αλλά και διέξοδο σε αυτά τα συναισθήµατα. Επιπλέον, οι 

συγκεκριµένες οµάδες είναι αργής ανάπτυξης ανοιχτές οµάδες. Αυτό σηµαίνει ότι 

αποχαιρετούν τα παλαιότερα µέλη και εισέρχονται νέα. Το δοµικό αυτό στοιχείο επιτρέπει τη 

διερεύνηση περισσότερων πτυχών του τερµατισµού σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες ζωής, 

καθώς υπάρχουν µέλη στην οµάδα που παραµένουν πίσω, υπάρχει µια αίσθηση ροής και 

συνέχειας. Αυτό δεν υπάρχει τόσο έντονο σε κλειστές ψυχοδυναµικές οµάδες, σε αυτές 

δηλαδή που αποχαιρετούν όλοι µαζί σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. ∆ιαφέρουν σηµαντικά οι 

δυναµικές που αναπτύσσονται. Επιπροσθέτως, οι οµάδες άλλων προσεγγίσεων είναι συνήθως 

κλειστές και επειδή είναι και αρκετά κατευθυντικές, δεν προσπίπτουν στα ενδιαφέροντα του 

συντάκτη της παρούσας εργασίας. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σκοπεύει να εξετάσει επιµέρους θέµατα όπως: πότε 

θεωρείται ένας τερµατισµός πετυχηµένος, ποιοι είναι οι παράγοντες τους οποίους θεωρούν οι 

θεραπευτές ότι συντελούν σε αυτόν, ποια είναι τα στοιχεία της διαδικασίας της οµάδας που 

οδηγούν σε έναν τερµατισµό πετυχηµένο ή µη, ποια στοιχεία της οµαδικής διαδικασίας 

αναδύονται όταν ανακοινώνεται ένας τερµατισµός στη θεραπευτική οµάδα, τι συµβαίνει όταν 

επικρατούν ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν τον τερµατισµό, ποιες είναι οι µέθοδοι από τους 

διάφορους συγγραφείς που έχουν χρησιµοποιηθεί προκειµένου να γίνει η προσέγγιση του 

ζητήµατος. 

Η εργασία απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο είναι η εισαγωγή που περιλαµβάνει 

τον προβληµατισµό που οδήγησε στην επιλογή του θέµατος, τον σκοπό της εργασίας και τη 

σύντοµη περιγραφή της. Το δεύτερο περιλαµβάνει µια σύντοµη παρουσίαση των βασικών 

αρχών της ψυχοδυναµικής θεωρίας και της εφαρµογής της θεωρίας σε οµαδικό πλαίσιο µε 

σκοπό την ψυχοθεραπεία ατόµων. Παρουσιάζονται η εξέλιξη και οι διαφορές των τριών 

διαφορετικών σχολών που αναπτύχθηκαν µέσα στο ψυχοδυναµικό πεδίο.  
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Το τρίτο αποτελεί την κορµό της εργασίας. Είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ο 

συντάκτης προκειµένου να προσεγγίσει τις βιβλιογραφικές πηγές έκανε έρευνα στο διαδίκτυο 

σε σχετικούς ιστότοπους κυρίως µέσω της σύνδεσης, που παρέχει η βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έτσι, χρησιµοποιήθηκαν άρθρα που βρέθηκαν µέσω του Scopus και 

του ScienceDirect. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν και βιβλία που έχει συλλέξει και αφορούν 

την οµαδική ψυχοθεραπεία, ενώ υπήρχε και πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων δυο 

εξειδικευµένων επιστηµονικών περιοδικών που αφορούν ψυχοθεραπευτικές οµάδες, το 

«Group Analysis» και το «Internarnational Journal of Group Psychotherapy». 

Το τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε υποκεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται µια γενική εισαγωγή. Στο 

δεύτερο παρουσιάζεται το ζήτηµα του τερµατισµού στην ψυχανάλυση. Στο τρίτο εξετάζεται ο 

τερµατισµός σε ψυχοδυναµικές οµάδες από διάφορες πλευρές. Στο τέταρτο αναφέρεται η 

στάση και η λειτουργία του θεραπευτή της οµάδας. 

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη 

µελέτη της βιβλιογραφίας για τον τερµατισµό της οµαδικής ψυχοθεραπείας. Επιπλέον, 

εξετάζεται η εκπλήρωση των σκοπών της εργασίας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα.  

Γενικά, ο συντάκτης επιδιώκει µε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να αυξήσει τις γνώσεις 

του γύρω από τις οµαδικές διαδικασίες και να γίνει πιο διορατικός και αποτελεσµατικός ως 

επαγγελµατίας οµαδικός ψυχοθεραπευτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  -  Η  ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  

 

Η ψυχοδυναµική θεωρία της προσωπικότητας βασίζεται στην ιδέα ότι η ανθρώπινη 

συµπεριφορά καθορίζεται από αλληλεπίδραση δυνάµεων. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud 

είναι η πρώτη και κυριότερη εκπρόσωπος των ψυχοδυναµικών θεωριών. (Pervin, & John, 

2001). Με τα χρόνια έχουν εξελιχθεί τόσο, ώστε η  ίδια η ψυχαναλυτική θεωρία  δεν 

βασίζεται πλέον σε ένα ενιαίο σύνολο ιδεών (Fonagy, 2008). Η συµπεριφορά ερµηνεύεται ως 

αποτέλεσµα δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ κινήτρων, ορµών, αναγκών, συγκρούσεων. Η 

έρευνα είναι κυρίως κλινική, συνήθως µε µελέτες περιπτώσεων. Το άτοµο εποµένως έχει 

κεντρική θέση, καθώς και οι ατοµικές διαφορές. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην αξιολόγηση 

του ατόµου και στην κατανόησή του ως όλον. Η θεωρία παρουσιάζει µεγάλος εύρος 

ενδιαφερόντων από απλές καθηµερινές συµπεριφορές µέχρι την επίδραση του πολιτισµού 

στον άνθρωπο (Pervin, & John, 2001). 

Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές έννοιες της ψυχαναλυτικής ψυχοδυναµικής προσέγγισης. 

1. « Η ενδοψυχική σύγκρουση αποτελεί ένα γενικό φαινόµενο της ανθρώπινης 

εµπειρίας. 

2. Ο νους είναι οργανωµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγει τα δυσάρεστα 

ξεσπάσµατα της σύγκρουσης και να ενισχύει την υποκειµενική έννοια της ασφάλειας. 

3. Οι αµυντικές στρατηγικές υιοθετούνται µε σκοπό τον έλεγχο των ιδεών και της 

εµπειρίας, µε σκοπό τη µείωση της δυσαρέσκειας. 

4. Οι ψυχολογικές διαταραχές προκύπτουν εξελικτικά. Μια προσαρµογή, η οποία ήταν 

λογική και εύλογη σε κάποια πρώιµη εξελικτική φάση αφήνει ελλείµµατα, τα οποία 

προκαλούν δυσπροσαρµοστία στην ενήλικη ζωή. 

5. Η κοινωνική εµπειρία οργανώνεται µέσω αναπαραστάσεων των σχέσεων – ο εαυτός 

και οι άλλοι απεικονίζονται σε συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις, οι οποίες φορτίζονται 

από ισχυρά συναισθηµατικά περιεχόµενα. 

6. Οι ερµηνείες των σχέσεων αυτών επανεµφανίζονται µοιραία κατά τη διαδικασία της 

ψυχαναλυτικής θεραπείας», (Fonagy, 2008, 1971). 

Εδώ και 30 χρόνια η ψυχαναλυτική θεωρία έχει διαχωριστεί κυρίως σε δυο µεγάλες σχολές: 

στην ψυχολογία του Εγώ και στη θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Η πρώτη 
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βασίζεται στη σύγκρουση και µια από τις βασικές εκπροσώπους του είναι η Anna Freud. Το 

δεύτερο εστιάζει στην κατανόηση της διαταραχής που έχει τις ρίζες της στην παιδική 

καταστρεπτικότητα και το σαδισµό. Η Melanie Klein έδωσε τις βάσεις, αλλά η θεωρία 

σταδιακά έχει εξελιχθεί δίνοντας σηµασία στις ενδοψυχικές σχέσεις. Πλέον, οι ψυχαναλυτές 

στην Ευρώπη έχουν ενσωµατώσει στοιχεία και από τις δυο αυτές θεωρίες. Στις Η.Π.Α. η 

απογοήτευση από τη θεωρία του Εγώ, έδωσε την ευκαιρία για την άνθηση της 

διαπροσωπικής παράδοσης που έχει τις βάσεις της στο έργο του Harry Stack Sullivan 

(Fonagy, 2008). 

Η ψυχανάλυση ως θεραπευτική µέθοδος, όπως και οι άλλες ψυχοδυναµικές ψυχοθεραπείες 

παρατεταµένης χρονικής διάρκειας αποτελούν προσεγγίσεις λεκτικών ερµηνειών µε βάση την 

ενόραση. Στοχεύουν δε στην τροποποίηση ή στην αναδόµηση δυσλειτουργικών 

αναπαραστάσεων των σχέσεων που έχουν τις καταβολές τους στην νηπιακή ηλικία. Η 

µετατροπή αυτών των δυσλειτουργικών σχέσεων, οι οποίες οδηγούν στην ψυχολογική 

διαταραχή θα έχει αποτέλεσµα την καλύτερη προσαρµογή στις απαιτήσεις του κοινωνικού 

κόσµου (Fonagy, 2008). Η ψυχανάλυση θεωρείται διαδικασία µάθησης µέσα από την οποία ο 

θεραπευόµενος ξαναρχίζει και ολοκληρώνει την ανάπτυξή του, η οποία είχε διακοπεί από την 

νεύρωση. Ο θεραπευόµενος µέσω της σχέσης µεταβίβασης και της ανάπτυξης της νεύρωσης 

µεταβίβασης, επανεκτείθεται στις συναισθηµατικές καταστάσεις που τον δυσκόλευαν στο 

παρελθόν. Τώρα όµως, το πλαίσιο είναι ασφαλές και οι συνθήκες ευνοούν τη διερεύνηση. Ο 

όρος «µεταβίβαση» περικλείει τη διαµόρφωση από τη µεριά του θεραπευόµενου στάσεων 

απέναντι στον αναλυτή ανάλογες µε τις στάσεις που κρατούσε απέναντι στις γονεϊκές 

φιγούρες. Έτσι, επαναλαµβάνουν µέσα στο πλαίσιο της θεραπείας τις αλληλεπιδράσεις µε 

τους σηµαντικούς άλλους. Γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο ο αναλυτής χρειάζεται να είναι 

ουδέτερος. Έτσι διευκολύνεται η ανάπτυξη της νεύρωσης µεταβίβασης, καθώς ο αναλυτής 

παραµένει ο καθρέφτης πάνω στον οποίο ο θεραπευόµενος προβάλλει τις επιθυµίες και τις 

δυσκολίες του (Pervin, & John, 2001). 

Η αλλαγή συντελείται επειδή επενεργούν τρεις θεραπευτικοί παράγοντες:  

1. Κατά την ψυχανάλυση η σύγκρουση βιώνεται λιγότερο έντονη σε σχέση µε την 

αρχική κατάσταση. 

2. Η στάση του αναλυτή διαφέρει από αυτή των γονέων. 
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3. Οι αναλυόµενοι βρίσκονται σε µεγαλύτερη ηλικία και άρα είναι πιο ώριµοι. Έτσι, 

είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις αναπτυγµένες πλευρές του Εγώ για να 

χειριστούν τις πλευρές που δεν έχουν ακόµη αναπτυχθεί. 

Αυτοί οι παράγοντες παρέχουν την ευκαιρία στον αναλυόµενο να µάθει από την αρχή κάποια 

πράγµατα και αποτελούν τη βάση της διορθωτικής συναισθηµατικής εµπειρίας (Pervin, & 

John, 2001). 

Στις µέρες µας η ψυχανάλυση προσπαθεί να βρει κοινά σηµεία µεταξύ των τάσεων που έχουν 

αναπτυχθεί στους κόλπους της. Η σχέση µεταξύ της θεωρίας και της κλινικής πρακτικής είναι 

υπερβολικά χαλαρή. Ενώ η θεωρία έχει εξελιχθεί µε ταχύτατους ρυθµούς, η ψυχαναλυτική 

πρακτική έχει αλλάξει ελάχιστα και εξακολουθεί να είναι το κύριο σηµείο αναφοράς της 

ψυχαναλυτικής ταυτότητας. Ουσιαστικά, οι αναλυτές σήµερα συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

διαφορές αναφορικά µε τους τρόπους που παρατηρούσαν την ουδετερότητα, της εγκράτειας 

και της ερευνητικής τοποθέτησης. Η ζηµία όµως από τις συνεχιζόµενες κριτικές ήταν µεγάλη 

για τον κλάδο συνολικά, οπότε και περιορίστηκαν. Υπάρχει µια συνεχιζόµενη διαλεκτική 

ανάµεσα στους αναλυτές που υποστηρίζουν την ερµηνεία και την ενόραση και στους 

αναλυτές που υπογραµµίζουν τη µοναδική συναισθηµατική σχέση ανάµεσα σε αναλυόµενο 

και αναλυτή, ως το κύριο όχηµα για την επίτευξη αλλαγής. Ο πλουραλισµός των τελευταίων 

ετών έχει αναδείξει νέες τάσεις στο πεδίο. Οι ψυχαναλυτικές τεχνικές µπορεί να διαφέρουν. 

Κερδίζει έδαφος η τάση να εκλαµβάνονται αναλυτής και αναλυόµενος ως ισότιµοι 

συνοδοιπόροι σε µια αµοιβαία εξερεύνηση του νοήµατος (Fonagy, 2008). 

Η αποτελεσµατικότητα της ψυχανάλυσης έχει αµφισβητηθεί έντονα, καθώς υπάρχουν 

σοβαροί περιορισµοί στις µεθόδους αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει πρόοδοι και σηµαντικός αριθµός ερευνών και µετρήσεων έχει 

καταδείξει ότι είναι αποτελεσµατική για την πλειονότητα των ανθρώπων που την 

ακολούθησαν. Οι ολοκληρωµένες θεραπείες σχετίζονται µε σηµαντικότερα οφέλη, ενώ οι 

µακροχρόνιες θεραπείες έχουν πιο οριστικό θετικό αποτέλεσµα (Fonagy, 2008). 

2.1. ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Ο οµαδικός θεραπευτής έχει να αντιµετωπίσει δυο µεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη είναι να 

συναθροίσει µια οµάδα ανθρώπων, τα οποία να είναι ικανά να δώσουν και να πάρουν ώστε 

να ωφεληθούν όλοι. Η δεύτερη είναι να µην προσφέρει πράγµατα µέσα στα πλαίσια της 

οµάδας, τα οποία τα µέλη µπορούν να προσφέρουν στην οµάδα τα ίδια. Πλέον, η οµάδα ως 
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µέθοδος θεραπείας είναι πολύ διαδεδοµένη µε αποδεδειγµένα επιστηµονικά σηµαντικά 

θεραπευτικά αποτελέσµατα. Απαιτεί ειδική εκπαίδευση από τους επαγγελµατίες οµαδικούς 

θεραπευτές. Αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την θεωρία, την προσωπική θεραπεία του 

θεραπευτή και την κλινική εποπτεία. Χρησιµοποιείται στην αντιµετώπιση πολλών 

διαταραχών και όχι µόνο. Η επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων προϋποθέτει την αξιοποίηση 

των θεραπευτικών παραγόντων που επισηµάνθηκαν από τους Foulkes και Yalom: συνοπτικά 

περιλαµβάνουν: «η οµάδα θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό σηµείο εστίασης της θεραπείας, 

θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των ασθενών και οι θεραπευτές θα πρέπει να έχουν 

ικανοποιητική εκπαίδευση» (Pines & Schlapobersky, 2008, 1986). 

Οι Pines & Schlapobersky, (2008) χρησιµοποίησαν δυο βασικούς παράγοντες προκειµένου 

να ταξινοµήσουν τις µεθόδους της οµάδας. Ο ένας είναι οι θεραπευτικοί παράγοντες και ο 

άλλος είναι η ηγεσία της οµάδας. Οι οµάδες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συγκεκριµένους 

θεραπευτικούς στόχους. Οµάδες µε οµοιογένεια περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό 

πρόβληµα που καθορίζει τόσο την επιλογή των µελών, όσο και το στόχο της. Αντίθετα, οι 

ψυχοδυναµικές οµάδες που παρέχουν ανάλυση παρουσιάζουν γενικούς στόχους. Σε ό,τι 

αφορά την ηγεσία, όσο περισσότερο καθοδηγείται από το θεραπευτή, τόσο προβάλλεται και η 

θέση του ως το «αντικείµενο - µοντέλο» της οµάδας. Στις οµάδες που είναι µη κατευθυντικές 

παρουσιάζονται ασυνείδητες δυναµικές και µεταβιβάσεις. Η θεραπεία συντελείται έτσι, µέσω 

της εξέλιξης των σχέσεων. 

Σε όλες τις ψυχοδυναµικές οµάδες συνυπάρχουν και υποστηρικτικά στοιχεία, στοιχεία 

επίλυσης δύσκολων καταστάσεων και στοιχεία ψυχοεκπαίδευσης. Ο όρος όµως 

«ψυχοδυναµική» προσδιορίζει αποκλειστικά και µόνο, άτοµα τα οποία έχουν ρητό στόχο την 

µακρόχρονη προσωπική αλλαγή µέσω µίας µη κατευθυντικής θεραπείας ελεύθερων 

οµαδικών συνειρµών. Αν και έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές ψυχοδυναµικές 

οµαδικές σχολές ως προς το περιεχόµενο, παρουσιάζουν εντούτοις πολλά κοινά σηµεία ως 

προς τις αρχές. Όλα τα µέλη επιλέγονται από το θεραπευτή και προσέρχονται µε τη θέλησή 

τους, ενώ οφείλουν να δικαιολογήσουν την παραµονή τους στην οµάδα µέσω της υπεύθυνης 

παρουσίας τους. Απαραίτητο είναι ένα ψυχοθεραπευτικό συµβόλαιο, στο οποίο υπάρχει 

συµφωνία και από τις δυο πλευρές. Σε αυτό αποσαφηνίζονται απαραίτητα τα όρια και η 

εµπιστευτικότητα. Η θεραπευτική συµµαχία επίσης είναι δανεισµένη σαν έννοια από την 

ψυχανάλυση και εγκαθίσταται είτε πριν σε ατοµικές συνεδρίες, είτε αργότερα εντός του 

πλαισίου της οµάδας. Είναι απαραίτητο να έχουν συµφωνηθεί παράµετροι σχετικά µε τη 

διάρκεια και τα χρονικά όρια της οµαδικής θεραπείας, καθώς και άλλες που αφορούν τη 
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συµµετοχή και τη συγκρότηση της οµάδας. Οι οµάδες µπορεί να είναι ετερογενείς ή 

οµοιογενείς, µπορεί να έχουν καθορισµένο χρόνο ολοκλήρωσης ή να είναι αργές – ανοιχτές 

οµάδες στις οποίες αποχαιρετούν τα µέλη που τελειώνουν τη θεραπεία τους και ο θεραπευτής 

εισάγει νέα στη θέση τους. Συνήθως έχουν συχνότητα µια ή δυο φορές την εβδοµάδα και ο 

χαρακτήρας της θεραπείας θεωρείται εµπιστευτικότερος συγκριτικά µε άλλες θεραπευτικές 

οµάδες. Η θεραπεία είναι αποτέλεσµα των λεκτικών εκφράσεων των µελών, τα οποία µέσω 

της ελεύθερης συνδιαλλαγής προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουν το 

περιεχόµενο. 

Η θεραπεία στην οµάδα εξελίσσεται ως ένα έργο του θεραπευτή να διατηρήσει τη 

θεραπευτική προσέγγιση του κάθε µέλους χωριστά και της οµάδας ως σύνολο. Ο θεραπευτής 

πρέπει να επιτρέπει στα µέλη να µονολογήσουν, ενώ την ίδια στιγµή ο διάλογος ανάµεσα 

τους ή στις υπο –οµάδες οδηγεί στην αυτοαποκάλυψή τους. Όλα αυτά ορίζονται ως η 

ελεύθερη αλληλεπίδραση των µελών της οµάδας, η οποία πραγµατοποιείται στην ευέλικτη 

και πολύπλοκη συνδιαλλαγή και διαφοροποιεί την επικοινωνία της οµάδας. 

Τα τρία βασικά συστατικά µιας ψυχοδυναµικής οµάδας είναι η δοµή, η διαδικασία και το 

περιεχόµενο. Η δοµή είναι η βάση, το πιο ανθεκτικό στοιχείο της διαµόρφωσης κάθε οµάδας. 

Παρέχει το περιβάλλον, τα όρια, ενώ φτάνει να ορίζεται σύµφωνα µε το δεσµό που έχει 

δηµιουργηθεί ανάµεσα στα µέλη, το θεραπευτή και την οµάδα ως όλον. Η διαδικασία 

περιγράφει τη ροή και τις δυναµικές διακυµάνσεις των συναισθηµατικών εκφορτίσεων, των 

εµπειριών, των συσχετίσεων, της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης και των αντιδράσεων 

που λαµβάνουν χώρα. Το περιεχόµενο της ανταλλαγής της οµάδας είναι αυτά που 

ακούγονται, τα θέµατα, οι αφηγήσεις, αλλά και η όποια συζήτηση γίνεται πάνω σε αυτά. Τα 

τρία συστατικά αλληλοεπηρεάζονται και έχουν δυναµική σχέση µεταξύ τους. 

2.1.1. ∆ιαπροσωπική οµαδική θεραπεία 

Το σηµείο εστίασης του µοντέλου βρίσκεται στη διαπροσωπική διαδικασία µάθησης µε τη 

µορφή κύριου µηχανισµού που στοχεύει στην αλλαγή. Οι ενδο – οµαδικές αλληλεπιδράσεις 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτές µε το συντονιστή αντιµετωπίζονται συνολικά, χωρίς τη 

δοµική διαφοροποίηση του οδηγού ως ένα εντελώς διαφορετικό άτοµο σε σχέση µε τα άλλα 

πρόσωπα της οµάδας. Υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια του θεραπευτή σε σχέση µε τις άλλες 

σχολές. Ο θεραπευτής διαµορφώνει τις επιθυµητές συµπεριφορές, µοιράζεται τις αντιδράσεις 

στα γεγονότα απευθείας στην οµάδα και είναι ανοιχτός στις αντιδράσεις των µελών απέναντί 

του. Επισηµαίνει στα µέλη τα διαπροσωπικά δυναµικά που αναπτύσσονται. Έτσι, δηµιουργεί 
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ένα πρότυπο, όπου το περιεχόµενο της συζήτησης και η διαδικασία αλληλεπίδρασης ορίζουν 

την οµάδα. Ο θεραπευτής τοποθετείται ανάµεσα στα άλλα µέλη, χωρίς ειδική δοµική 

ταυτότητα και παραλείπει κάθε τυπική οριοθέτηση σχετικά µε το όρια της οµάδας ως όλον. 

Η οµάδα δρα ως αντίδοτο στις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και συµπεριφορές, µέσω των 

αντιδράσεων των υπολοίπων µελών και της προτροπής για δοκιµή υιοθέτησης υγιέστερων 

συµπεριφορών, πρώτα εντός πλαισίου οµάδας και έπειτα εκτός. Η από κοινού διερεύνηση 

των ενδο – οµαδικών αντιδράσεων της συναισθηµατικής µεταβίβασης δίνει την ευκαιρία στα 

µέλη να αντικαθιστούν τις διαδικασίες, οι οποίες έχουν ιστορική σηµασία για το «εκεί και 

τότε», µε διαδικασίες καταλληλότερες για το «εδώ και τώρα». Η προσέγγιση αυτή δίνει 

έµφαση στη µάθηση µέσω του έργου της οµάδας στο εδώ και τώρα.  

Ένας κύριος εκπρόσωπος του µοντέλου είναι ο Yalom, ο οποίος διεξήγε σηµαντική έρευνα 

σχετικά µε τους θεραπευτικούς παράγοντες της οµαδικής θεραπείας. Έδωσε µεγαλύτερη 

έµφαση στους υπαρξιακούς παράγοντες (Pines & Schlapobersky, 2008). 

2.1.2. Το µοντέλο της οµάδας του Tavistock 

Το µοντέλο του Tavistock βασίζεται στο θεωρητικό οικοδόµηµα του Bion. Ξεκινά από την 

παρατήρηση ότι σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή η κουλτούρα και το περιβάλλον µιας 

οµάδας διακατέχονται από πρωτόγονα, ασυνείδητα άγχη, τα οποία την εµποδίζουν να 

εργαστεί, να επιτελέσει δηλαδή, τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν. Σε αυτό το έργο, 

ο επικεφαλής της οµάδας ως άτοµο ή οι απεικονίσεις του παίζουν σηµαντικό ρόλο. Αυτός 

αποτελεί το ένα συστατικό στοιχείο της θεραπευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε το µοντέλο. 

Το άλλο είναι η οµάδα ως αυτόνοµο σύνολο. Η κύρια λειτουργία του θεραπευτή περιορίζεται 

στην ανάλυση και στην παροχή ερµηνειών σχετικά µε τα πρωτόγονα άγχη ή αλλιώς τις 

βασικές υποθέσεις (Pines & Schlapobersky, 2008). 

Οι βασικές υποθέσεις οργανώνονται σε µια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες: εξάρτηση, 

αντίδραση πάλης – φυγής και ζευγάρωµα ή οµαδοποίηση. Επηρεάζουν την οµάδα στο 

σύνολό της και λειτουργεί µόνο µια βασική υπόθεση σε µια χρονική στιγµή. Το νόηµα της 

εµπειρίας του ατόµου εξηγείται µέσα από τη συµµετοχή τους στην οµάδα ως σύνολο. Η 

προσέγγιση βασισµένη στο θεραπευτή, θεωρεί ότι η συναισθηµατική µεταβίβαση 

απευθύνεται µονάχα σε αυτόν, επειδή αντιπροσωπεύει την εξουσία. Κατά τη φάση της 

εξάρτησης η οµάδα προσπαθεί να προκαλέσει την προστασία µέσω παθητικής ή εξαρτηµένης 

συµπεριφοράς που επιδεικνύει. Κατά τη φάση πάλης – φυγής, τα µέλη της οµάδας ή 
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επιτίθενται προς το θεραπευτή άµεσα ή επιτίθενται προς κάποιο άλλο µέλος ή κατάσταση, ή  

θα υποχωρήσουν και θα αποσυρθούν. Κατά τη φάση ζευγαρώµατος τα µέλη δηµιουργούν µια 

οµαδική ψευδαίσθηση ότι κάποια µαγική βοήθεια µπορεί να προέλθει από τις ανησυχίες που 

αναπτύσσονται µέσα στην οµάδα. Ο Hopper εισήγαγε µια τέταρτη βασική υπόθεση που την 

αποκαλεί οµαδοποίηση/συνάθροιση. Σύµφωνα µε αυτήν «οι αµυντικές δοµές των οµάδων ή 

των κοινωνιών οι οποίες βρίσκονται σε κρίση θεωρούνται ότι συνεπιφέρουν είτε την άκαµπτη 

συγχώνευση των προσωπικοτήτων, αποκλείοντας την ατοµικότητα, είτε την παρατεταµένη 

απόσυρση, η οποία αποτρέπει την αµοιβαιότητα.» (Pines & Schlapobersky, 2008, 1996). 

Το µοντέλο µειώνει την πολυπλοκότητα της οµαδικής αλληλεπίδρασης και την µετατρέπει σε 

µια προσωπική ανταλλαγή µεταξύ οµάδας ως σύνολο – θεραπευτή. Ο τελευταίος παραµένει 

πέρα από ουδέτερος και αντικειµενικός, σχεδόν αδιαφανής, περιορίζοντας τον εαυτό του. 

Συνεχιστές του Bion ανέπτυξαν περαιτέρω το µοντέλο µε θεωρίες στις οποίες θα γίνει µια 

απλή αναφορά. Αυτές είναι η θεωρία της κοινής έντασης της οµάδας, του Ezriel, της 

επαγωγικής µεθόδου του Horowitz, ο οποίος θέλησε να κάνει το µοντέλο πιο οµαδοκεντρικό, 

και τέλος της εστιακής σύγκρουσης των Wittaker και Lieberman (Pines & Schlapobersky, 

2008). 

2.1.3. Το µοντέλο ανάλυσης της οµάδας 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο οι οµάδες ξεκινούν µε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ηγετικής 

δραστηριότητας, το οποίο ονοµάζεται δυναµική διοίκηση. Αυτή ελαττώνεται  σταδιακά µέσω 

της µείωσης των αρµοδιοτήτων, οι οποίες περνούν στα µέλη και η οµάδα γίνεται ο 

θεραπευτής. Τα µέλη γίνονται οι συνεργάτες – θεραπευτές ο ένας στη θεραπεία του άλλου. Ο 

θεραπευτής ενθαρρύνεται να αντιµετωπίσει τόσο το άτοµο, όσο και την οµάδα ως σύνολο. 

Λαµβάνει υπόψη τα συνειδητά και προσωπικά δυναµικά, όπως και τα ασυνείδητα κάποια από 

τα οποία λειτουργούν καταστρεπτικά εναντίον ολόκληρης της οµάδας. Το µοντέλο της 

οµαδικής ανάλυσης καθοδηγείται από µια ενοποιηµένη οµάδα αντιλήψεων, η οποία 

συσχετίζεται µε τη δοµή, το περιεχόµενο και τη διαδικασία ανάµεσα στα µέλη. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά, ο ηγέτης της οµάδας εργάζεται τόσο ως θεραπευτής, όσο και ως µέλος, µε 

σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της καθηµερινής γλώσσας, της κοινής εµπειρίας της 

διαλεκτικής. Κατά καιρούς δηλαδή, ο ηγέτης αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή της 

οµάδας (δυναµική διοίκηση), ενώ άλλες στιγµές πρέπει να κάνει προσωπικές αναφορές ως 

µέλος της οµάδας.  
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Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά βασικές θεωρητικές έννοιες του µοντέλου της οµαδικής 

ανάλυσης. 

Η µήτρα (matrix) κατέχει βαρύνουσα θέση. Πρόκειται για το πεδίο εκείνο που λαµβάνουν 

χώρα όλα τα γεγονότα σε µια οµάδα και γίνονται µέρος ενός ασυνείδητου δικτύου, το οποίο 

είναι ενδοψυχικό, διαπροσωπικό και ενδοπροσωπικό. Η µήτρα περιλαµβάνει όλες τις 

διασυνδέσεις που αναπτύσσονται στην οµάδα ως όλον συµπεριλαµβανοµένου του θεραπευτή. 

Η εξελισσόµενη µήτρα δηµιουργεί την ικανότητα της αποδοχής, της διατήρησης και 

µετατροπής της συνεισφοράς κάθε µέλους, ενισχύοντας την ένταξη στο προσωπικό επίπεδο, 

όπως συµβαίνει και στην οµάδα ως σύνολο. 

Η συζήτηση ελεύθερης ροής ή αλλιώς ελεύθερος οµαδικός συνειρµός αποτελεί αντίστοιχη 

έννοια του ελεύθερου συνειρµού και επινοήθηκε από τον εµπνευστή του µοντέλου τον 

Foulkes. Η χρήση της συζήτησης ελεύθερης ροής επιτρέπει στην ανταλλαγή να κινείται 

ελεύθερα ανάµεσα στις διαφορετικές µορφές λόγου, το µονόλογο, το διάλογο, και τη 

συνδιάλεξη. Κάθε µια από αυτές τις µορφές προσδιορίζει έναν ιδιαίτερο τύπο επικοινωνίας. 

Με την εναλλαγή τους η µέθοδος της οµαδικής ανάλυσης ολοκληρώνεται, δηµιουργώντας 

ένα πεδίο δραστηριότητας, στο οποίο η διαλεκτική ανάµεσα στην ψυχή και τον κοινωνικό 

κόσµο συντελεί στην ανασυγκρότηση και των δυο (Pines & Schlapobersky, 2008). 

Η διαδικασία που σχετίζεται µε την οµάδα περιλαµβάνει τα φαινόµενα της αντήχησης, του 

καθρέφτη, της ισχύος και του πυκνωτή. Το βασικό φαινόµενο της αντήχησης περιγράφει την 

ασυνείδητη επικοινωνία του συναισθήµατος. Η οµάδα παρέχει στα µέλη της ένα µεγάλο 

εύρος ερµηνειών, το οποίο εξερευνάται, καθώς τα µέλη καθρεφτίζουν τις εµπειρίες τους ο 

ένας πάνω στον άλλον, και καθώς τα συναισθήµατά τους ισχυροποιούνται µέσω του 

συνειρµού, αλλά και µέσω του φαινοµένου του πυκνωτή. Η κάθαρση επιτυγχάνεται σε 

στιγµές, οι οποίες φορτίζονται από νόηµα (Pines & Schlapobersky, 2008). 

Η ανάλυση του νοήµατος επινοήθηκε και εφαρµόστηκε από τον Foulkes. Το περιεχόµενο της 

συζήτησης µπορεί να αναλυθεί σε τέσσερα επίπεδα στα πλαίσια της αναζήτησης του 

νοήµατος. Αυτά είναι: 

• Το τρέχον επίπεδο 

• Το επίπεδο της συναισθηµατικής µεταβίβασης 

• Το επίπεδο της προβολής 

• Το αρχέγονο ή πρωτόγονο επίπεδο 
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Το ερµηνευτικό έργο θεωρείται ένα από τα πολλά στοιχεία της οµαδικής ανάλυσης. Καθήκον 

του θεραπευτή αποτελεί η ενίσχυση της επικοινωνίας και η εκπαίδευση των µελών της 

οµάδας σχετικά µε τις δυναµικές διασυνδέσεις στη δοµή της οµάδας, το περιεχόµενο της 

συνδιαλλαγής και τη µορφή της οµάδας. 

Ο ρόλος του συντονιστή µέσα στην οµάδα διαφοροποιεί το µοντέλο αυτό από τα υπόλοιπα. 

Σε στιγµές συνοχής κατά τις οποίες τα µέλη φτάνουν σε κοινές συνδετικές εµπειρίες ή όταν 

λέγεται ένα φορτισµένο συγκινησιακά θέµα, τότε το συµβολικό περιεχόµενο της συζήτησης 

µπορεί να εξελιχθεί µέσα στα πλαίσια της γλώσσας, της ροής των αλληλεπιδράσεων ή της 

επικέντρωσης που γίνεται στο πρόβληµα ενός µέλους της οµάδας. Ο συντονιστής θα πρέπει 

να είναι ικανός να διαπλάθει την χρήση που κάνει στο φαντασιωσικό περιεχόµενο, µέσω των 

εικόνων, των συσχετίσεων ή των ανταλλαγών και µετά να µπορεί να αφήνει χώρο στα µέλη 

να συνεχίσουν το θεραπευτικό έργο µόνοι τους. Στο επίπεδο αυτό η οµάδα µπορεί να 

διερευνήσει την αποκάλυψη της έννοιας των ονείρων και την αυτό-αποκάλυψη κάποιου 

µέλους ή τη βαθύτερη κατανόηση της χρήσης χιούµορ από κάποιο µέλος σε σχέση µε κοινό 

άγχος που µοιράζεται όλη η οµάδα. Οι εικόνες µέσω της αναλυτικής επεξεργασίας φτάνουν 

στα βάθη προτού ακουµπήσουν τα µέλη την επιφάνεια, παρέχοντας δυνατότητα αναγνώρισης 

έντονων ανησυχιών που βρίσκονται σε λανθάνουσα µορφή. Η συµβολική σύνθεση, όταν 

χρησιµοποιείται και αναλύεται µε αυτόν τον τρόπο, η βουβή χρήση της µεταφοράς, παρέχει 

στην οµάδα ως όλον το όχηµα µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αλλαγή (Pines & 

Schlapobersky, 2008).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  -  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ψυχανάλυση περικλείει τη µόνη περίπτωση διακοπής µιας σχέσης απότοµα. Στην ζωή 

εκτός ανάλυσης οι σχέσεις των ανθρώπων µπορεί να διακοπούν για τρεις λόγους:  

γεωγραφικοί, µετατροπή µιας φιλικής ή ερωτικής σχέσης σε εχθρική και θάνατος. Ο 

αναλυόµενος υποτίθεται ότι διαχειρίζεται τον τερµατισµό του από τη θεραπεία και την σχέση 

του µε το θεραπευτή µε συναισθήµατα αγάπης και ευγνωµοσύνης. Η εµπειρία όµως δείχνει 

ότι αυτό το είδος τερµατισµού σχέσεων δεν υφίσταται στις ανθρώπινες σχέσεις. Η 

ψυχανάλυση βοηθά στην εσωτερίκευση σχέσεων που δεν επιζητούνται σε άλλες ανθρώπινες 

σχέσεις (Bergmann, 2010). 

Ένας άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του βιώνει αποχαιρετισµούς. Όλοι οι 

αποχωρισµοί εµπεριέχουν ανάµεικτα συναισθήµατα λύπης, χαράς και αφήνουν πίσω ένα 

προσωρινό αίσθηµα κενού (Flapan & Fenchel, 1987). Η ικανότητα να αντέχει κανείς το 

συναισθηµατικό αντίκτυπο της απώλειας αποτελεί µια αναγκαία δεξιότητα για επίτευξη 

ουσιαστικών και όχι επιφανειακών σχέσεων. Κάθε αποχαιρετισµός από µια θεραπευτική 

οµάδα αποτελεί µια καλή ευκαιρία για όλους µέλη και θεραπευτές να µάθουν περισσότερα 

για το βίωµα του αποχαιρετισµού. Επειδή όµως η απώλεια και ο θάνατος προκαλούν µεγάλη 

οδύνη, τα µέλη τείνουν να αναπτύσσουν αντιστάσεις και να αποφεύγουν συναισθήµατα που 

σχετίζονται µε αυτό το θέµα. Έτσι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις τους παραµένουν σε 

λανθάνουσα ή µεταφορική µορφή (Rutan et al. 2007). 

Οι θεραπευτές και οι πελάτες τους µοιράζονται ένα πολιτιστικό πλαίσιο σχετικά µε τους 

αποχαιρετισµούς. Ζώντας σε µια µεταµοντέρνα πλουραλιστική κοινωνία υπάρχει έλλειψη 

µιας κοινής θέασης µεταξύ των πολιτών σχετικά µε το θάνατο και την απώλεια, καθώς επίσης 

εκλείπουν τελετουργίες και τυπικά. Αυτά υπήρχαν παλαιότερα και ήταν αναπόσπαστα 

πολιτιστικά στοιχεία που βοηθούσαν στη διαδικασία αποχαιρετισµών (Mangione et al., 

2007). 

Τελικά πότε αποχαιρετά κανείς την ψυχοθεραπεία; Πόση θεραπεία είναι αρκετή; Πόσο αυτά 

τα ερωτήµατα καθορίζουν και καθορίζονται από τους στόχους της ψυχοθεραπείας; Η 

ανύψωση του ηθικού και η ανάκαµψη από τον οξύ ψυχικό πόνο είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

γρήγορα, αλλά ουσιαστική αλλαγή στη δοµή της προσωπικότητας απαιτεί τουλάχιστον ένα 
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µε δύο έτη ψυχοθεραπείας (Yalom, 2006). Οι ψυχοδυναµικοί θεραπευτές είναι ενήµεροι για 

την κριτική που δέχονται ότι κάνουν ατέρµονες θεραπείες και δεν αφήνουν τους πελάτες τους 

να αποφοιτήσουν (Behr & Hearst, 2005). 

Η διάρκεια και οι γενικοί στόχοι της θεραπείας επηρεάζονται πλέον και από άλλους 

παράγοντες, κυρίως οικονοµικούς, που δεν αφορούν τις ανάγκες του θεραπευόµενου. Στις 

Η.Π.Α κυρίως, οι διαχειριστές του συστήµατος υγείας έχουν αγκαλιάσει και πριµοδοτήσει 

βραχείες µορφές ψυχοθεραπείας µε σκοπό τη µείωση του κόστους (Lorentzen, 2000, Behr & 

Hearst, 2005). Η περίθαλψη υπό διαχείριση ορίζει ότι οι περισσότερες θεραπευτικές οµάδες 

πρέπει να είναι σύντοµες και προσανατολισµένες προς το πρόβληµα και έχει αποδειχτεί ότι 

βραχείες οµαδικές παρεµβάσεις προσφέρουν αποτελεσµατική ανακούφιση από τα 

συµπτώµατα. Υπάρχουν όµως, ισχυρές ενδείξεις ότι η αποτελεσµατικότητα της 

ψυχοθεραπείας αυξάνει, όταν το τέλος της καθορίζεται από κοινού και δεν επιβάλλεται από 

τρίτους. Αντίθετα µε τους διαχειριστές που ενδιαφέρονται για το όφελος ενός γενικού 

πληθυσµού θεραπευοµένων, οι ψυχοθεραπευτές ενδιαφέρονται, ή θα έπρεπε να 

ενδιαφέρονται, όχι για στατιστικές και για τους θεραπευόµενους αθροιστικά, αλλά για τον 

θεραπευόµενο που έχουν µπροστά τους στο γραφείο τους και υποφέρει (Yalom. 2006). 

Η οµαδική ανάλυση επίσης προτείνει θεραπεία αντίθετα προς τη λογική του 

ιατρικοποιηµένου µοντέλου. Σύµφωνα µε αυτό, η κατάσταση υγείας κάποιου ορίζεται στην 

ύπαρξη ή όχι συµπτώµατος. Η οµαδική ανάλυση προτείνει αναδόµηση της προσωπικότητας 

και ουσιαστική αλλαγή. Αυτά µπορεί να επιτευχθούν σε βραχείας διάρκειας οµάδες, αλλά 

συνήθως απαιτείται σηµαντικά εκτενές χρονικό διάστηµα. Η κριτική που ασκείται είναι 

βάσιµη µιας και παλαιότεροι οµαδικοί αναλυτές επηρεασµένοι από την ψυχαναλυτική 

παράδοση έτειναν να κρατούν υπερβολικά πολλά χρόνια τα µέλη σε µια οµάδα. Η θεώρησή 

τους συνοψίζεται παρακάτω: η έννοια του χρόνου αντιπαρερχόταν µε την έννοια του καιρού. 

Με την πρώτη εννοείται ο χρόνος που περνά αντικειµενικά, ρεαλιστικά, ο οποίος δεν είχε και 

σηµασία για τον καθορισµό της διάρκειας της θεραπείας. Με τη δεύτερη εννοείται ο χρόνος 

όπως βιώνεται στον κόσµο του υποσυνείδητου, και αυτός είναι ο πραγµατικός και µόνος που 

σηµαδεύει τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας (Behr & Hearst, 2005).  

Οι πρόσφατα διαµορφωµένες συνθήκες στην ψυχοθεραπεία, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω 

µε την έµφαση στις οµάδες περιορισµένης χρονικής διάρκειας, έχουν οδηγήσει µε τη σειρά 

τους στη µελέτη του τερµατισµού ολοκληρωµένου και µη, και πως αυτός επηρεάζεται από τις 

συνθήκες έναρξης της θεραπευτικής οµάδας (Mangione et al., 2007).  
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Οι Shapiro & Ginzberg, (2002) κάνοντας µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τον 

αποχαιρετισµό στην ψυχοδυναµική ψυχοθεραπεία διαπίστωσαν ότι υπάρχει περισσότερη για 

την ατοµική ψυχοθεραπεία. Ειδικότερα, κατευθύνεται γύρω από τις εξής λίγες παραµέτρους: 

πως γνωρίζουµε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή για τον αποχαιρετισµό, τα κριτήρια 

τερµατισµού και η σηµασία της συζήτησης για τα  συναισθήµατα γύρω από τον αποχωρισµό, 

την απώλεια και το παρόν - παρελθόν. Επιπλέον, επικεντρώνεται στα θέµατα που 

υποδηλώνονται µέσα από τον αποχαιρετισµό, όπως είναι ο δεσµός, η απώλεια, το πένθος και 

η εσωτερίκευση (Orgel στο Shapiro & Ginzberg, 2002).  

 

3.2. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Το θέµα του τερµατισµού της ψυχανάλυσης απασχόλησε πρώτα τους Otto Rank και S. 

Ferenczi. στη µονογραφία τους «η Ανάπτυξη της Ψυχανάλυσης», το 1924 (στο Salberg, 

2010). Πρότειναν ότι από την στιγµή που εγκαθίσταται µια πλήρης νεύρωση µεταβίβασης 

από τον αναλυόµενο, τότε µπορεί να οριστεί από τον αναλυτή µια χρονική περίοδος µέσα 

στην οποία θα ολοκληρωθεί η ανάλυση. Ανακάλυψαν ότι µια τέτοια διαχείριση ανέπτυσσε 

στους αναλυόµενους άγχος αποχωρισµού και µεταβίβαση προς τη µητρική φιγούρα. Για τον 

Rank ο αποχωρισµός ήταν επιφορτισµένος συµβολικά µε συναισθήµατα απογαλακτισµού 

καθώς και µε πιο υπαρξιακά ζητήµατα που αφορούν το θάνατο. Ο ορισµός χρονικού ορίου 

της ανάλυσης λοιπόν, διακινούσε άγχος σχετικά µε τα δυο παραπάνω ζητήµατα. Ο Ferenczi 

κρατώντας τελικά κάποιες αποστάσεις από τον Rank υποστήριξε ότι το τέλος της ανάλυσης 

αφορά µια βαθµιαία και αυθόρµητη κατάσταση πένθους της παιδικής ηλικίας.   

Ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Freud, σε ένα από τα τελευταία του έργα, το «Περατή και µη 

Περατή Ανάλυση» που εκδόθηκε το 1937, καταπιάνεται µε το θέµα του τερµατισµού της 

θεραπείας. Απαντά στους ισχυρισµούς του Rank ότι η θεραπεία µε χρονικό όριο δεν είναι 

πλήρης και επιδιώκει την προσαρµογή της ψυχανάλυσης στον γρήγορο ρυθµό που διέπει τον 

Αµερικάνικο τρόπο ζωής. Εφάρµοσε και ο ίδιος σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών του τον 

ορισµό προθεσµίας. Σηµειώνει ότι είναι αποτελεσµατικός, εφόσον πετυχαίνει το σωστό 

χρονικό σηµείο. Ενέχει όµως και αντενδείξεις. Θεωρεί ότι κάποιο υλικό θα συγκρατηθεί και 

θα πάει χαµένο και ο θεραπευτής δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει την πρόταση του για τον 

ορισµό της ηµεροµηνίας τερµατισµού, επειδή θα χάσει την αξιοπιστία του. Η υποκειµενική 
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κρίση του αναλυτή για την κατάλληλη χρονική στιγµή σηµειώνεται ήδη ως πρόβληµα και θα 

απασχολήσει και αργότερα την ψυχαναλυτική κοινότητα, και όχι µόνο (Freud, 1937). 

Πρακτικά, το τέλος µιας ανάλυσης σηµαίνει ότι ο ασθενής δεν υποφέρει πλέον από τα 

συµπτώµατά του και ο αναλυτής κρίνει πως ο θεραπευόµενος έχει αποκτήσει συνείδηση 

πολλών απωθηµένων και έχει υπερνικήσει τις αντιστάσεις του σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν 

χρειάζεται να φοβάται την επανάληψη παθολογικών διαδικασιών. Μια πιο φιλόδοξη σηµασία 

είναι ότι η συνέχιση της ανάλυσης δεν έχει να προσφέρει καµιά περαιτέρω µεταβολή (Freud, 

1937). Στο Yalom, (2006) αναφέρεται ότι ο Freud περιέγραψε λακωνικά ότι ο στόχος της 

ψυχοθεραπείας είναι «να είναι κανείς σε θέση να αγαπά και να εργάζεται», (σ. 515).  

Η αιτιολογία των νευρωτικών διαταραχών σύµφωνα µε τον Freud (1937), είναι µεικτή: είτε 

λόγω επίδρασης υπερβολικά ισχυρών ορµών που δεν µπορεί να τιθασεύσει το Εγώ, είτε λόγω 

επίδρασης πρώιµων τραυµάτων στα οποία το ανώριµο Εγώ δεν µπόρεσε να επιβληθεί. Η 

ανάλυση συνεχίζει, µπορεί να προσφέρει οριστική θεραπεία µόνο στη δεύτερη περίπτωση, 

στη τραυµατικής αιτιολογίας νεύρωση µε την ενίσχυση του Εγώ. Η ιδιοσυστατική ισχύς των 

ορµών ενισχύει τους µηχανισµούς άµυνας και επιφέρει δυσµενείς αλλοιώσεις του Εγώ 

καθιστώντας δύσκολη την αποτελεσµατικότητα της ανάλυσης και µπορούν έτσι να 

παρατείνουν επ’άπειρον τη διάρκειά της. 

Στο ίδιο έργο, ο Freud εκκινώντας από την σχετική θέση του Φερέντσι συµπληρώνει και την 

πλευρά του αναλυτή ως παράγοντα  που επηρεάζει τις προοπτικές εξέλιξης µιας 

ψυχανάλυσης. Η ψυχαναλυτική διαδικασία στηρίζεται σε µια δυαδική σχέση και δεν θα 

µπορούσε να παραλείπεται η ιδιαιτερότητα του αναλυτή που συνεισφέρει σε αυτή. Η 

προσωπική ανάλυση του αναλυτή ενισχύει την καταλληλότητα για το επάγγελµα του 

αναλυτή ενισχύοντας τον υψηλό βαθµό ψυχικής κανονικότητας και ορθότητας, µειώνοντας 

ταυτόχρονα τυχόν αντιστάσεις του αναλυτή που µπορεί να παρεµποδίσουν τον τερµατισµό 

της ανάλυσης των ασθενών του. 

Τελειώνοντας ο Freud σηµειώνει ότι «η περάτωση της ανάλυσης είναι ζήτηµα της πράξης», 

(σ. 69). Θέτει και τους περιορισµούς της µεθόδους γράφοντας ότι δεν είναι δυνατό να 

απαιτείται η εξοµάλυνση όλων των ανθρώπινων ιδιαιτεροτήτων για χάρη µιας 

κανονικότητας, ούτε να µην αισθάνεται κανείς πάθη και να µην αναπτύσσει εσωτερικές 

συγκρούσεις. Η ανάλυση συµπληρώνει, έχει σκοπό να αποκαταστήσει τους ψυχολογικούς 

όρους που είναι ευνοϊκοί για τη λειτουργία του Εγώ και εκεί θα πρέπει να διεκπεραιώνει την 

αποστολή της (Freud, 1937). 
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Η Salberg (2010), επισηµαίνει ότι το συγκεκριµένο έργο του Freud χρειάζεται να αναγνωσθεί 

έχοντας κατά νου το ιστορικό πλαίσιο κατά το οποίο γράφτηκε. Μέχρι τότε δεν είχαν 

απασχολήσει τον Freud ζητήµατα τεχνικής για τον τερµατισµό της ανάλυσης, καθώς όλα τα 

σχετικά κείµενα γράφτηκαν την περίοδο που ακολουθούσε την τοπογραφική θεωρία. Με την 

µεταστροφή στη δοµική θεωρία όµως το εγώ παίρνει τη θέση του εκείνο στην αναλυτική 

διαδικασία. Ο ίδιος ταλαιπωρούνταν από τη µάχη του µε τον καρκίνο, ο κόσµος βάδιζε προς 

τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, η ψυχανάλυση είχε αρχίσει να δέχεται ισχυρή κριτική ως µέθοδος 

θεραπείας. Σε µερικούς µελετητές ίσως να ακούγεται απαισιόδοξος σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα της ψυχανάλυσης. Πάντως, συµπέρανε ότι η µέθοδος που ανακάλυψε 

έχει αδυναµίες και το ζήτηµα της διάρκειας της είναι ασαφές. 

Η αρχική θεώρηση ήταν δηλαδή ότι από την στιγµή που επιλύεται η νεύρωση δεν µένει 

τίποτα άλλο από το να τελειώσει και η θεραπευτική σχέση. Η σηµασία του δεσίµατος που 

έχει αναπτυχθεί µε τον αναλυτή ως φυσικό πρόσωπο είτε ελαχιστοποιούταν σε επίπεδο 

συµµαχίας που έµενε χωρίς ανάλυση, είτε θεωρούταν δείκτης έλλειψης θεραπευτικής 

ουδετερότητας (Shapiro & Ginzberg, 2002).  

Η σχέση ανάµεσα στους δυο αναλυτή – αναλυόµενο προσλαµβάνει ένα δυνατό δεσµό που 

θυµίζει µια δυνατή φιλία την οποία δεν µπορεί να αγγίξει ούτε η πιο εύστοχη ερµηνεία. 

Ειδικά στην περίπτωση που ο αναλυόµενος είναι εκπαιδευόµενος αναλυτής, ο πραγµατικός 

τερµατισµός είναι δύσκολος καθώς θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν σε επαγγελµατικούς 

χώρους, οπότε η επαφή θα εξακολουθεί. Η Milner, (στο Salberg, 2010), υποστηρίζει ότι οι 

αναλυτές οφείλουν να έχουν βιώσει πραγµατικό αποχαιρετισµό χωρίς να αναβιώνουν 

ταυτίσεις µε τους θεραπευτές τους. Αναφέρει ένα περιστατικό στο οποίο εφάρµοσε 

αναµνηστικές συνεδρίες σε ένα διάστηµα κάποιων µηνών µετά τον τερµατισµό της 

ανάλυσης. Σε αυτές τις συνεδρίες θεωρεί ότι έγινε επαρκής επεξεργασία της αναλυτικής 

διαδικασίας και βοήθησε στην οριστική απαλλαγή από τα συµπτώµατα. 

Τόσο ο Hoffer, όσο και ο Rickman, (στο Salberg, 2010) συζητώντας τα κριτήρια του 

τερµατισµού θεωρούν ότι προσδιορίζονται από τη νεύρωση µεταβίβασης και την απουσία 

παλινδρόµησης. Μια εµπειρία επαναβιώνεται µέσα στη νεύρωση µεταβίβασης. Οπότε το 

κριτήριο είναι η µείωση της ανάγκης του θεραπευόµενου να επαναλάβει το παρελθόν στο 

παρόν και τελικά η ανάπτυξη της ικανότητας του να αυτο-αναλύεται. Ο Ballint, (στο Salberg, 

2010) ασκώντας κριτική στις παραπάνω θέσεις θεωρεί ότι ρέπουν προς την τελειότητα άρα 

τείνουν προς το ανέφικτο και εµπιστεύεται περισσότερο µια εµπειρική αίσθηση. Αναφέρει ότι 
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παρά την θλίψη και το πένθος που νιώθει κανείς αφήνοντας κάτι τόσο αγαπητό, όπως είναι η 

ανάλυσή του, ταυτόχρονα νιώθει και ασφάλεια που πηγάζει από την νέα προοπτική για 

πραγµατική ευτυχία στη ζωή του. 

Η Melanie Klein (στο Salberg, 2010) συσχετίζει τον τερµατισµό µε το άγχος της 

καταθλιπτικής θέσης. Η απώλεια είναι η βασική εµπειρία την οποία πρέπει να αντέξει ο 

αναλυόµενος. Το κριτήριο τερµατισµού σύµφωνα µε αυτήν εδράζεται στην προσπέραση 

διωκτικού άγχους και υπερνίκηση αυτοκαταστροφικών επιδράσεων από τις καταθλιπτικές 

ανησυχίες που δηµιουργούνται λόγω της απώλειας της αναλυτικής κατάστασης. Η 

επεξεργασία αυτών των συναισθηµάτων συνεχίζεται και µετά το τέλος της ανάλυσης και έτσι 

επιτυγχάνονται µεγάλες αλλαγές σε βάθος χρόνου. 

Η Buxbaum (στο Salberg, 2010) ξεφεύγει από την αυθεντία του αναλυτή και θεωρεί τον 

τερµατισµό στη βάση της δυαδικής σχέσης. Κάθε περίπτωση θεραπευόµενου είναι ιδιαίτερη 

και έτσι πρέπει να αντιµετωπίζεται και το θέµα του τερµατισµού της ανάλυσης. Σε άλλους 

είναι καλό να οριστεί ηµεροµηνία και σε άλλους χρειάζεται να υπάρχει µια ελαστικότητα. 

Παροτρύνει τους αναλυτές να µιλούν ανοιχτά για τα συναισθήµατα που έχουν και οι ίδιοι για 

τον τερµατισµό χωρίς να φοβούνται µήπως αποπλανήσουν ή παραχαϊδέψουν τους 

αναλυόµενους τους. 

Σύµφωνα µε το Γάλλο αναλυτή Lacan, το καθοριστικό για την ανάλυση φάντασµα του 

Άλλου πρέπει να έχει συζητηθεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Μέσα από αυτό 

το φάντασµα το υποκείµενο δοµεί την πρόσβαση στην πραγµατικότητα. Στο τέλος της 

ανάλυσης, ο αναλυόµενος πρέπει να µιλά για τον εαυτό του απελευθερωµένος από το 

φάντασµα του ευνουχισµού του Άλλου και από την κυριαρχία του ενστίκτου. Στα πλαίσια 

αυτά, η ανάλυση τελειώνει µέσα από την επιθυµία για τον αναλυτή και την κατανόηση της 

σχέσης που είχε µε το φάντασµα του Άλλου. Το υποκείµενο - αναλυόµενος πρέπει να είναι σε 

θέση να συζητά σύµφωνα µε την προσωπική ηθική του και µε την γνώση ότι έχει γεννηθεί 

από το ασυνείδητό του. Περνά µέσα από την ανάλυση σε µια νέα ψυχική πραγµατικότητα 

έχοντας αποκηρύξει τη θηλυκότητά του, που συνδεόταν ασυνείδητα µε τον ευνουχισµό του 

Άλλου (Bernstein, 2010).  

Στην Αµερικανική βιβλιογραφία αναφέρεται µια λίστα από κριτήρια που βοηθούν στην 

εκτίµηση της ετοιµότητας ολοκλήρωσης της ανάλυσης. Η απαλλαγή από τα συµπτώµατα 

προκρίνεται ως αξιόπιστος δείκτης. Η έλλειψη απώθησης και η ανάλυση µεταβίβαση που 

αποτελούσαν τα κριτήρια του Freud εµπλουτίστηκαν από την επιρροή της ψυχολογίας του 
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Εγώ. Προστέθηκαν η ελαχιστοποίηση των αµυντικών δοµών, η µεγιστοποίηση της 

λειτουργίας του εγώ, η βελτίωση ενός σκληρού υπερεγώ και µέσω της ανάλυσης της 

µεταβίβασης η επίτευξη µιας ρεαλιστικής εκτίµησης του αναλυτή (Salberg, 2010). 

Ο Glover, (στο Salberg, 2010) ήταν ο πρώτος που πρότεινε τη θέσπιση µιας φάσης 

τερµατισµού της θεραπείας. Πίστευε ότι στη διάρκεια αυτής της φάσης ο αναλυόµενος 

µπαίνει σε πλήρη ανάλυση της µεταβίβασης και συµπληρώνει την αναλυτική δουλειά µε το 

να σταµατήσει να βλέπει τον αναλυτή ως αντικείµενο µεταβίβασης. 

Οι σύγχρονοι µελετητές του θέµατος διαχωρίζουν τα κριτήρια τερµατισµού ανάλογα µε την 

παθολογία. Ειδικά σε ότι αφορά τους διαγνωσµένους µε οριακή διαταραχή προσωπικότητας 

θέτουν ως κριτήρια τερµατισµού την επιτυχή διαχείριση των αποχωρισµών ειδικά στην 

απουσία του θεραπευτή. Αυτοί οι θεραπευόµενοι πρέπει να µάθουν να αντέχουν την 

αµφιθυµία χωρίς να κυριεύονται από καταθλιπτικούς ή παρανοειδείς ιδεασµούς (Clarkin et 

al., στο Rutan et al, 2007). Συγκέντρωσαν τα κοινά κριτήρια για όλες τις παθολογίες. Σε αυτά 

περιλαµβάνονται: 

• Η νεύρωση µεταβίβασης και οι αντιστάσεις έχουν αναλυθεί επαρκώς, ώστε να έχουν 

αναπτυχθεί µια πιο ώριµη συνείδηση και το ιδεώδες του εγώ. 

• Οι άµυνες έχουν γίνει πιο ελαστικές και είναι υψηλότερης κλίµακας. 

• Τα ένστικτα έχουν εκφορτιστεί σε ένα κοινωνικά πιο αποδεκτό τρόπο. 

• Ο αναλυόµενος έχει εσωτερικεύσει την ικανότητα του θεραπευτή να αναλύει. 

• Ο αναλυόµενος έχει αναπτύξει την ικανότητα να προβαίνει σε πιο στενές σχέσεις 

(Rutan et al, 2007). 

Ο Yalom, (2006) ο οποίος εφαρµόζει την οµαδική διαπροσωπική προσέγγιση καθώς και την 

υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, υποστηρίζει ότι µπορούν να προστεθούν και άλλοι στόχοι, όπως η 

ικανότητα να αγαπά κανείς τον εαυτό του, να επιτρέπει στον εαυτό του να αγαπηθεί, να είναι 

πιο ευέλικτος, να µάθει να παίζει, να ανακαλύψει και να εµπιστευθεί τις ίδιες του τις αξίες και 

να κατακτήσει µεγαλύτερη αυτεπίγνωση, µεγαλύτερη διαπροσωπική ικανότητα και πιο 

ώριµες άµυνες. 

Οι Maholick & Turner, (1979) υποδεικνύουν εφτά συγκεκριµένα ζητήµατα της θεραπείας που 

αξίζουν να εξετάζονται πιο επισταµένα, καθώς πλησιάζει ο τερµατισµός. Θεωρούν ότι 

αποτελούν ενδείξεις ετοιµότητας. Σε αυτά συµπεριλαµβάνουν: 
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1. Εξέταση των αρχικών συµπτωµάτων, προβληµάτων και θεµάτων σύγκρουσης 

προκειµένου να εξεταστεί η βελτίωσή τους ή η επίλυσή τους. Με αυτή την έννοια, η 

έναρξη και η λήξη αποτελούν ένα δίπολο της θεραπευτικής διαδικασίας. Προτείνουν 

ακόµη και φόρµες πάνω στις οποίες θα σηµειώνεται η πρόοδος, ώστε να αποφασίσουν 

από κοινού η επίτευξη ή όχι των στόχων της θεραπείας. 

2. ∆ιερεύνηση της έκτασης που έχει ανακουφιστεί το άγχος που εµφάνισε µε την έναρξη 

της ανάλυσης. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα χρήσιµο από την στιγµή που ο θεραπευόµενος 

δεν εµφάνιζε δοµηµένα συµπτώµατα. 

3. ∆ιερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας να προσαρµόζεται σε καταστάσεις της 

ζωής. Έγινε πραγµατική πρόοδος ή απλά επιτεύχθηκε µια πτήση προς την υγεία; 

4. Προσδιορισµός του βαθµού επίτευξης αυτογνωσίας, αυτοεκτίµησης και αποδοχής του 

εαυτού και των άλλων. Επιπλέον, ανάπτυξη της ικανότητας να αναλαµβάνει την 

ευθύνη για τον εαυτό του και για τις πράξεις του. 

5. ∆ιερεύνηση της εµφάνισης της ικανότητας να αγαπά και να αγαπιέται. Σε τι βαθµό 

έχει επιτευχθεί αυτή ως προς τον εαυτό του, τους άλλους, το Θεό. Σηµειώνουν οι 

συγγραφείς ότι δεν είναι µετρήσιµη. Η διερεύνηση της έχει αξία επειδή εξυψώνει την 

ανθρώπινη ύπαρξη. 

6. Ανάπτυξη της ικανότητας να σχεδιάζει για το µέλλον και να εργάζεται πιο 

αποτελεσµατικά.  

7. ∆ιερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας να εξισορροπεί ανάµεσα στην σοβαρή 

πλευρά της ζωής και στην πιο εύθυµη και ανάλαφρη. 

Ο Ticho, (στο Salberg, 2010) κάνει έναν ενδιαφέροντα διαχωρισµό ανάµεσα στους στόχους 

της θεραπείας που έχει ο αναλυτής και στους στόχους ζωής που έχει ο αναλυόµενος. 

Συνεπάγεται και διαφοροποίηση στα κριτήρια τερµατισµού της θεραπείας. 

Ο Novick (στο Salberg, 2010) εξέτασε και περιέγραψε εφτά µεγάλα ζητήµατα που αφορούν 

τον τερµατισµό της ανάλυσης:  

1. Τύποι τερµατισµού: αµοιβαία συµφωνηµένοι, επιβεβληµένοι, πρώιµοι, ώριµοι. 

2. Προϋποθέσεις για την φάση τερµατισµού. 

3. Κριτήρια ετοιµότητας για έναρξη της φάσης τερµατισµού. 

4. Τεχνικά θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά µε την έναρξη της φάσης 

τερµατισµού. 

5. Η ίδια η φάση τερµατισµού. 
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6. Στόχοι της θεραπείας. 

7. Η φάση µετά την ανάλυση. 

Τελικά ποιος γνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγµή να αποχαιρετήσει κάποιος τη ανάλυσή 

του; Ο Novick εµπιστεύεται τη διαίσθηση του αναλυτή και έπειτα την έγερση του θέµατος µε 

τον αναλυόµενο. Ωστόσο, η διαίσθηση όσο σωστή κι αν είναι, παραµένει υποκειµενική, 

ενισχύει τη θέση εξουσίας του αναλυτή. Ο ίδιος είναι άνθρωπος µε συναισθήµατα και 

αντιµεταβιβαστικές αντιδράσεις που είναι δυνατόν να παρακωλύσουν την έλευση της φάσης 

τερµατισµού ενός θεραπευόµενου. Ο Novick κάνει λόγο για διαγενεαλογικό τραύµα µέσα 

στην κοινότητα των αναλυτών. Οι αναλυτές ως θεραπευόµενοι προσπέρασαν το πένθος του 

τέλους της αναλυτικής σχέσης µε το θεραπευτή τους από την στιγµή που συνεχίζουν να 

αλληλεπιδρούν µε τους πρώην θεραπευτές τους σε επαγγελµατικό επίπεδο. Η µη βίωση του 

πραγµατικού πένθους και θλίψης πιθανώς περιορίζει την αντίληψη της έννοιας του  

τερµατισµού. Χωρίς µια πληρέστερη διερεύνηση της υποκειµενικότητας του αναλυτή, η 

θεώρηση του ζητήµατος της ολοκλήρωσης παραµένει µονοδιάστατη και αποκλειστικά 

εστιασµένη στην πλευρά του αναλυόµενου (στο Salberg, 2010). 

Ο Bergman (2010), σηµειώνει ότι στη βιβλιογραφία της ψυχανάλυσης δεν προτείνεται τρόπος 

ή παράδειγµα τερµατισµού. Ο ψυχαναλυτής είναι ανοχύρωτος στην πίεση του δικού του 

υπερεγώ στο θέµα αυτό. Κινδυνεύει από τη µια να τερµατίσει πρόωρα µια θεραπεία υπό το 

βάρος ενοχικών συναισθηµάτων ότι παρατείνει τη ανάλυση για προσωπικούς ή οικονοµικούς 

λόγους. Από την άλλη, ταυτόχρονα έχοντας εξιδανικεύσει την ψυχανάλυση θεωρεί ότι µε τη 

συνέχισή της µπορούν να επιτευχθούν περισσότερα και να ωφεληθεί περαιτέρω. Αν και 

υπάρχουν γενικές ενδείξεις για το πότε ένας αναλυόµενος µπορεί να εισέλθει στη φάση του 

τερµατισµού, παραµένει ένα θέµα που ανάγεται στην τέχνη παρά στην επιστήµη. Έτσι, είναι 

δύσκολο να αποφευχθούν άσκοπες παρατάσεις ή πρόωροι αποχαιρετισµοί. 

 

3.3. Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Οι Rutan et al. (2007), θεωρούν ότι το πιο σηµαντικό κριτήριο που προσδιορίζει τον 

κατάλληλο χρόνο για ολοκλήρωση της θεραπείας στην οµάδα σχετίζεται µε την ερώτηση: 

«κέρδισε αυτός ο θεραπευόµενος το µέγιστο από την οµάδα θεραπείας του στη δεδοµένη 

χρονική στιγµή»; Η απάντηση µπορεί να διαφέρει από µέλος σε µέλος της οµάδας, οπότε η 
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σύµφωνη γνώµη της οµάδας µπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό γνώµονα για την 

καταλληλότητα της ολοκλήρωσης (Rutan et al. 2007, Behr & Hearst, 2005). Εξάλλου, οι 

Mangione et al., (2007), σε έρευνα που έκαναν βρήκαν ότι µεγάλος αριθµός θεραπευτών 

πιστεύουν ότι ο αποχαιρετισµός θα έπρεπε να συναποφασίζεται από το θεραπευτή, τον 

πελάτη και την οµάδα. Επισηµαίνουν όµως, ότι ενώ είναι ιδανική αυτή η συνθήκη, δεν 

συµβαίνει πάντοτε έτσι. O Foulkes, (1975) αναφέρει ότι ένας θεραπευόµενος πρέπει πάντοτε 

να αισθάνεται ελεύθερος να αφήσει την οµάδα, εφόσον το επιθυµήσει. 

O Grotjahn, στο Flapan & Fenchel, (1987), θεωρεί ότι ο στόχος µιας πετυχηµένης θεραπείας 

περικλείεται στην «τροποποιηµένη αποδοχή του εαυτού». Θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 

αλλάξει όλη η ψυχική δοµή ενός ανθρώπου, ακόµη και µέσα από µια µακροχρόνια οµαδική 

ψυχοθεραπεία αλλά ο πελάτης στο τέλος, πρέπει να αισθάνεται άνετα τόσο µε το κοµµάτι του 

εαυτού του που άφησε πίσω, όσο και µε τις επιλογές που έκανε στη ζωή του.  

Η απόφαση τερµατισµού της θεραπείας ενός θεραπευόµενου σε οµάδα σηµαίνει τον 

τερµατισµό από πραγµατικές και φαντασιωσικές σχέσεις µε την οµάδα, το θεραπευτή και την 

οµάδα ως όλον. Πρόκειται για µια ενεργή διαδικασία. Η µορφή της εξαρτάται από τις νόρµες 

της οµάδας, οι οποίες ορίζουν και τη διαχείριση του τρόπου τερµατισµού αλλά επιπλέον και 

από τις προηγούµενες εµπειρίες αποχωρισµού του ατόµου που αποχαιρετά την οµάδα. 

Κανονικά, η ολοκλήρωση εγείρει συναισθήµατα που περιέχουν τρία κύρια στοιχεία: σχετικά 

µε το θάνατο και την θνησιµότητα, σχετικά µε τον αποχωρισµό και την εγκατάλειψη και 

ελπίδα για νέα ξεκινήµατα. Ο βαθµός εστίασης στα παραπάνω ποικίλει ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες της οµάδας, του θεραπευόµενου και του θεραπευτή (Rutan et al. 2007, Behr & 

Hearst, 2005). 

Έχουν καταγραφεί διαφορετικά είδη τερµατισµού της οµαδικής θεραπείας. Ένας επιτυχής 

αποχαιρετισµός συνήθως σηµαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί µε την έναρξη 

της θεραπείας (Yalom, 2006). Είναι όµως το πιο πιθανό ότι στην πορεία της θεραπείας στην 

οµάδα προκύπτουν νέοι σηµαντικοί στόχοι, ειδικά καθώς επιτυγχάνεται µεγαλύτερος βαθµός 

αυτογνωσίας. Έτσι, η επιτυχής ολοκλήρωση συµβαίνει όταν ένα µέλος νιώθει ικανοποίηση 

ότι έχει πετύχει επαρκή πρόοδο σε αναγνωρισµένους στόχους. Ο τερµατισµός της επίσηµης 

θεραπείας εξάλλου αποτελεί ένα στάδιο στην ανάπτυξή του, η οποία δεν σταµατά ποτέ, 

µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ολοκλήρωση, εκτός θεραπευτικού πλαισίου και τα 

αποτελέσµατα της θεραπείας να έρθουν µε χρονοκαθυστέρηση. (Rutan et al. 2007, Yalom, 
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2006). Ενδέχεται όµως να τελειώσει όλη η οµάδα προγραµµατισµένα ή να αποχωρήσει ο 

θεραπευτής για διάφορους λόγους (Yalom, 2006). 

Πέρα όµως από τους επιτυχείς αποχαιρετισµούς καταγράφονται και µη επιτυχείς 

αποχαιρετισµοί. Αυτοί κατηγοριοποιούνται σε: εγκατάλειψη της θεραπείας πριν ασχοληθούν 

σοβαρά µε τη θεραπευτική οµάδα (drop outs), πρώιµη παραίτηση, εγκατάλειψη λόγω 

εξωτερικών αίτιων µε σηµαντικά αλλά ελλιπή οφέλη. Κάποιοι αφήνουν σηµείωµα άλλοι 

απλά εξαφανίζονται (Rutan et al. 2007). Επίσης, ο θεραπευτής ενδέχεται να αποφασίσει να 

κλείσει την οµάδα ο ίδιος. Κάποιοι θεραπευόµενοι παρουσιάζουν υποτροπές, µερικές φορές 

ακόµη και αν είχαν επιτυχή έκβαση και ίσως χρειαστούν βραχυπρόθεσµα επιπλέον βοήθεια 

(Yalom, 2006). 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον µια κατηγοριοποίηση που έκαναν οι Kadis et al., στο Flapan and 

Fenchel, (1987). Ξεχώρισαν τέσσερις τύπους αναπάντεχων τερµατισµών: 

1. Εξωθούµενο από το θεραπευτή. Προτείνει ο θεραπευτής, όταν η συνέχιση της 

θεραπείας δεν αποβαίνει προς όφελος της οµάδας ή ενός µέλους. 

2. Εξαιτίας τυχαίων περιστάσεων. Απρόοπτα γεγονότα ζωής αναγκάζουν σε τερµατισµό 

της ψυχοθεραπείας. 

3. Ανώριµο. Εγκατάλειψη της θεραπείας πρόωρα, πιθανώς λόγω προβολών του 

θεραπεύοµενου. 

4. Προσωρινή διακοπή από τη θεραπεία. Τόσο ο θεραπευτής, όσο και ο θεραπευόµενος 

συµφωνούν ότι υπάρχουν ακόµη θέµατα ανεπίλυτα αλλά λόγω πρόσκαιρων 

δυσκολιών αναβάλλεται η θεραπεία  σε κατοπινό χρόνο. 

Οι Rutan et al., (2007) επισηµαίνουν ότι υπάρχουν πέντε αλληλεπιδρώντες παράγοντες που 

χρειάζονται προσοχή σε κάθε διαδικασία αποχαιρετισµού: 

• Το επίπεδο ανάπτυξης της οµάδας 

• Ο τύπος τερµατισµού 

• Η διαδικασία για το µέλος που αποχαιρετά 

• Η διαδικασία για το θεραπευτή 

• Η διαδικασία για τα µέλη που παραµένουν στην οµάδα αλλά και την οµάδα ως όλον. 
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3.3.1. Το επίπεδο ανάπτυξης της οµάδας 

Η απότοµη εγκατάλειψη της θεραπευτικής οµάδας (drop out) µπορεί να συµβεί είτε σε µια 

νεοιδρυθείσα οµάδα, είτε σε πιο ώριµες οµάδες. Στις πρώτες είναι συνηθέστερο. Το µέλος δεν 

έχει προλάβει να δεσµευτεί µε την οµάδα. Επιπλέον και τα µέλη δεν έχουν προλάβει να 

αναπτύξουν δεσµούς. Έτσι, µπορεί να εκφραστεί θυµός και έκπληξη αλλά γενικά δεν είναι σε 

θέση να συνειδητοποιήσουν τι σηµαίνει µια απότοµη διακοπή, οπότε αντιδρούν συνήθως µε 

σιωπή. Γενικά, εξαιτίας των έντονων δυναµικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε µια 

νέα οµάδα υπάρχει έντονα ο κίνδυνος διακοπής από κάποια µέλη. Μετά όµως από το 

γεγονός, η δουλειά στην οµάδα δυσκολεύει, καθώς δεν έχει προλάβει να εγκατασταθεί 

ασφαλές πλαίσιο ώστε να εκφραστούν συναισθήµατα που δύσκολα επεξεργάζονται, όπως 

ενοχή, ντροπή και φθόνος. Είναι όµως έντονα παρόντα σε κάθε πρόωρη αποχώρηση (Rutan et 

al, 2007). 

Ο Gans (2010), εξετάζει την εχθρότητα στις οµάδες ψυχοθεραπείας. Αναφέρει ότι η πρώιµη 

διακοπή από τη θεραπεία εγείρει µέγιστη εχθρότητα όταν η οµάδα βρίσκεται στη φάση που 

αρχίζουν τα µέλη να συναγωνίζονται µεταξύ τους και να αµφισβητούν τη δέσµευση στην 

οµάδα. Αυτή την ονοµάζει αντιδραστική φάση. Τα µέλη που παραµένουν εκφράζουν 

επιθετικότητα, θυµό και απογοήτευση για διάφορους λόγους. Ίσως επειδή φθονούν το 

αίσθηµα ελευθερίας και αποφασιστικότητας που επέδειξε ο αποχωρών µιας και τα ίδια θα 

ήθελαν να εκδηλώσουν την αµφισβήτησή τους. Άλλα µέλη βιώνουν προδοσία, επειδή 

νιώθουν ότι είχαν προλάβει να σχετιστούν µε το µέλος που εγκατέλειψε την οµάδα. Άλλοι πιο 

προσανατολισµένοι στη θεραπευτική εργασία περιφρονούν τον αποχωρήσαντα που δεν 

επεδίωξε µια πιο ουσιαστική αλλαγή και µεγαλύτερη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική 

ωριµότητα. Καταλήγει όµως ο συγγραφέας ότι η εχθρότητα των µελών που παραµένουν ίσως 

λειτουργεί ως προστασία τους από το αποχωρών µέλος που χρησιµοποιεί την εγκατάλειψη 

για να τραυµατίσει την οµάδα. Ο Lothstein, στο Bernard & Drob (1989), αναφέρει ότι ένας 

πρώιµος αποχαιρετισµός ενισχύει τη συνοχή των µελών που µένουν πίσω στην οµάδα, καθώς 

το µέλος που αποχωρεί απορροφά όλα τα εχθρικά συναισθήµατα και οι υπόλοιποι 

αναπτύσσουν πολύ θετικά συναισθήµατα ο ένας για τον άλλο. 

Η διακοπή ενός νέου µέλους σε πιο ώριµες οµάδες είναι επίσης συνηθισµένη. Η  διαφορά 

όµως έγκειται στο ότι η επεξεργασία των συναισθηµάτων γίνεται πιο εύκολα. Η ωριµότητα 

των µελών επιτρέπει ακόµη και την έκφραση θυµού προς το θεραπευτή για την επιλογή του 

ακατάλληλου µέλους. Επιδεικνύουν συνήθως κατανόηση προς το µέλος που αποχώρησε, 
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επειδή έχουν υπάρξει νέα µέλη και έχουν εµπειρία από τη διάθεση να τα παρατήσουν και το 

φόβο να ενταχθούν στην θεραπευτική οµάδα. Συχνά, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και την 

επιθυµία να σαµποτάρουν οι ίδιοι ή ως οµάδα την προσαρµογή του νέου µέλος στην οµάδα 

(Rutan et al, 2007). 

Ο Foulkes, (1990) υποστηρίζει ότι για έναν ώριµο αποχαιρετισµό σε αργά αυξανόµενου 

ρυθµού, ανοιχτές οµάδες θεραπείας πρέπει να προετοιµάζεται προσεκτικά και να 

λαµβάνονται υπόψη, τόσο η φάση της οµάδας, όσο και του µέλους που αποχαιρετά. Έτσι, η 

αµοιβαία αλληλεπίδραση ανάµεσα στους δυο να έχει επαρκώς επεξεργαστεί. Προσφέρει ένα 

σχήµα, έναν σπειροειδή σχηµατισµό, για να εξηγήσει την άποψή του. Καθώς περιστρέφεται ο 

χρόνος της οµάδας σαν σπείρα, φθάνει σε µια κατάλληλη στιγµή που ευνοεί έναν 

αποχαιρετισµό. Αν χαθεί αυτή η στιγµή πρέπει να υπολογιστεί µια µεγαλύτερη χρονική 

περίοδος να περάσει µέχρι να ξαναέρθει η οµάδα σε ένα τέτοιο σηµείο ωριµότητας. 

3.3.2. Ο τύπος τερµατισµού 

Οι Rutan et al, (2007), διαχωρίζουν έναν τερµατισµό σε ολοκληρωµένο και ατελή. Στο 

δεύτερο εννοούν τον τερµατισµό που κάνουν µέλη µιας οµάδας έχοντας δεσµευτεί µέσω της 

διαδικασίας και έχοντας κάποια οφέλη, αλλά η θεραπεία τους θεωρείται ατελής. Οι Bernard 

& Drob, (1989) ότι επειδή δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός του πρώιµου τερµατισµού 

δέχονται ότι αναφέρονται στην απόφαση αποχαιρετισµού θεραπευοµένων από οµάδες, 

προτού επιτευχθούν οι θεραπευτικοί στόχοι που είχαν τεθεί. Αναδύεται ξανά η προβληµατική 

του ποιος κρίνει ότι είναι ατελής η θεραπεία. Από την σκοπιά του θεραπευτή αυτό 

φανερώνεται µέσω της αντιµεταβίβασής του. Από την σκοπιά του θεραπευόµενου, του 

οποίου και είναι απόφαση, µπορεί να αισθάνεται ότι έχει και περαιτέρω δουλειά να κάνει 

αλλά επιµένει στην απόφασή του και αυτή πρέπει να γίνει σεβαστή (Rutan et al, 2007). Από 

τη µεριά της οµάδας µπορεί να εκφράζεται µε επίµονη σιωπή που να φανερώνει µια 

παθητικότητα, λειτουργώντας αποθαρρυντικά για την αναλυτική δουλειά (Gans, 2010). Η 

οµάδα που παραµένει πίσω έχει να διαχειριστεί συνήθως µεγάλες εντάσεις.  Εγείρονται 

επώδυνα συναισθήµατα µε κυρίαρχο το θυµό προς το µέλος που αποχώρησε. Συχνά, έχουν να 

διαχειριστούν συναισθήµατα που σχετίζονται µε την αποτυχία να βοηθήσουν ή να σχετιστούν 

πιο στενά µε το µέλος. Απώλειες του παρελθόντος και ερωτικές απογοητεύσεις έρχονται 

επίσης στο προσκήνιο. Οι ώριµες οµάδες καταφέρνουν να επεξεργαστούν αυτά τα 

συναισθήµατα, καθώς και τη δυναµική που αλλάζει στην οµάδα και να καλωσορίσουν έτσι 

µια νέα πραγµατικότητα (Rutan et al, 2007). 
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O Yalom, στο Bernard & Drob, (1989) παραθέτει ένα κατάλογο παραγόντων που οδηγούν 

στο πρώιµο τερµατισµό από την οµάδα. Κάποιοι σχετίζονται µε ιδιαιτερότητες του 

θεραπευόµενου, ενώ άλλοι σχετίζονται µε προβληµατικές καταστάσεις που υπάρχουν στην 

κουλτούρα της οµάδας. Σε αυτούς που αφορούν τον θεραπευόµενο αναφέρει: παραβατικές 

τάσεις και αντίστοιχο ρόλο που υιοθετεί µέσα στην οµάδα, οπότε και πετιέται εκτός οµάδας, 

αδυναµία να προχωρήσει σε αυτό-αποκάλυψη και άρα να εµπιστευτεί την οµάδα, σοβαροί 

στρεσσογόνοι εξωτερικοί παράγοντες, σύγχυση από παράλληλες θεραπείες, αδυναµία να 

µοιραστεί το θεραπευτή, ελλιπής προετοιµασία πριν την εισαγωγή στην οµάδα. Σε αυτούς 

που αναφέρονται σε δυσκολίες της οµάδας παραθέτει τα εξής: υπο-οµαδοποίηση, πρώιµη 

πρόκληση από άλλα µέλη που βιώνεται ως απειλή σε σηµείο που αναγκάζει ένα µέλος να 

πεταχτεί εκτός, συναισθηµατική µόλυνση καθώς δεν αντέχει την παθολογία των άλλων 

µελών και επηρεάζεται αρνητικά.  

Η έρευνα των Bernard & Drob, (1989) έδωσε ενδείξεις για τα πιθανά αίτια των πρώιµων 

τερµατισµών από τις οµάδες ψυχοθεραπείας. Σε συνεντεύξεις που πήραν από µέλη που είχαν 

τερµατίσει πρόωρα καταγράφηκε έντονα η δυσπιστία ως προς τα κίνητρα του θεραπευτή. 

Τους φάνηκε ότι η συµµετοχή στην οµάδα εξυπηρετούσε περισσότερο την ανάγκη για 

εµπλουτισµό της οµάδας µε µέλη παρά το θεραπευτικό όφελος του εισελθόντα. Αυτό 

συνδυάζεται και µε την αποτυχία θέσπισης ξεκάθαρων στόχων µέσα από τη συµµετοχή στην 

οµάδα. Έπειτα, επισηµαίνεται η αποτυχία των θεραπευοµένων να εκφράσουν αρνητικά 

συναισθήµατα τόσο ως προς τη διαδικασία της οµάδας, όσο και ως προς την στάση του 

θεραπευτή. Η κουλτούρα κάποιων οµάδων δεν δίνει χώρο σε κάποιους αµφισβητίες µε 

αποτέλεσµα να εκδραµατίζουν αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα µε την αποχώρησή τους. 

Άλλοι πρώιµα αποχωρήσαντες δεν αντέχουν το ναρκισσιστικό πλήγµα να τοποθετούνται 

ισότιµα απέναντι στα άλλα µέλη αλλά και να µοιράζονται και το θεραπευτή. Ναρκισσιστικά 

τραύµατα µπορούν να αναδυθούν επίσης από συγκρούσεις µε άλλα µέλη. Αναφέρεται ακόµη 

µια αποτυχία στο ισοζύγιο «δούναι και λαβείν». Κάποια µέλη επιλέγουν να αποχωρήσουν 

επειδή νιώθουν ότι δίνουν περισσότερα στην οµάδα από ό,τι λαµβάνουν αλλά και επειδή 

νιώθουν ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος για αυτούς µέσα στην οµάδα. Έντονες συγκρούσεις 

ανάµεσα στα µέλη, όταν δεν συζητούνται µε εποικοδοµητικό τρόπο ή δεν διευθετούνται 

δυναµικά από το θεραπευτή, αναφέρθηκαν επίσης ως παράγοντες πρώιµων αποχαιρετισµών. 

Αυτό συµβαίνει επειδή η οµάδα επικεντρώνει όλη την προσοχή στη ανεπίλυτη σύγκρουση, τα 

µέλη κουράζονται, οπότε έρχονται σε θέση να αµφισβητήσουν την αποτελεσµατικότητα της 

θεραπευτικής οµάδας. Τέλος, αναφέρουν την έλλειψη επαρκούς και σωστής προετοιµασίας 



32 
 

του υποψήφιου µέλους µιας οµάδας, ειδικά σε περιπτώσεις που ο ατοµικός θεραπευτής 

παραπέµπει ένα µέλος σε οµαδικό θεραπευτή. 

Κάποιοι θεραπευόµενοι που τελειώνουν νωρίς τη θεραπεία τους αναπτύσσουν µια 

φαντασίωση ότι έχουν θεραπευτεί. Έχει να κάνει µε τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους και 

περιέχει συνειδητά και ασυνείδητα στοιχεία. Χρησιµοποιούν την οµάδα για να 

ισχυροποιήσουν µια πτυχή της προσωπικότητάς τους αλλά δεν φτάνουν σε βαθιές 

συνειδητοποιήσεις, τέτοιες που να είναι αρκετές για να κάνουν σηµαντικές αλλαγές στη ζωή 

τους. Άλλοι θεραπευόµενοι που δεν ολοκληρώνουν την θεραπεία είναι αυτοί που έχουν 

µειωµένη ικανότητα. Έχουν κερδίσει πολλά από τη θεραπεία τους αλλά παραµένουν πολλά 

θέµατα στην καθηµερινότητά τους που τους δυσκολεύουν και έχουν συνείδηση αυτών. Οι 

αντιστάσεις είναι συχνή αιτία ανώριµων τερµατισµών. Συχνά, µετά από εξέταση 

καταφαίνεται ότι η απόφαση αποτελεί µια εκδραµάτιση που στρέφεται εναντίον της 

θεραπείας. Στην πραγµατικότητα βέβαια, αντιστέκεται στο επώδυνο συναίσθηµα που 

επιφέρει η θεραπεία και η αλλαγή µέσα από αυτή. Ανάλυση της διαδικασίας της οµάδας 

συνήθως διαφωτίζει τις αντιστάσεις που κρύβονται πίσω από την απόφαση και µπορεί να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά (Rutan et al, 2007). Ο φόβος της εγκατάλειψης επισηµαίνουν οι 

Behr & Hearst, (2005), εξωθεί κάποια µέλη στην άσκηση ελέγχου της διαδικασίας 

αποχωρισµού: «εγκαταλείπω πριν εγκαταλειφθώ». Το παραπάνω σκεπτικό µπορεί να 

οδηγήσει ευαίσθητα άτοµα σε σπασµωδικές κινήσεις πανικού και να µηχανευτούν µια 

πρόωρη αναχώρηση. 

Ο Gray, (2001) εξετάζει το θέµα των απροσδόκητων αποχαιρετισµών υπό το πρίσµα της 

ψυχολογίας εαυτού. Αντιπαραθέτει την άποψη ότι κάθε αποχαιρετισµός γίνεται χρήσιµος αν 

ληφθεί υπόψη ότι η οµάδα είναι ένα θεραπευτικό πλαίσιο που υπηρετεί τις ανάγκες για 

θεραπεία του ατόµου – µέλους της οµάδας. Αντιπαρέρχεται την άποψη ότι στόχος του 

θεραπευτή πρέπει να είναι η διατήρηση των µελών στην οµάδα. Ακόµη και οι απροσδόκητοι 

αποχαιρετισµοί, συνεχίζει, οφείλουν να γίνονται αποδεκτοί, ακριβώς όπως και οι 

προγραµµατισµένοι. Πρόκειται για ευκαιρίες να κατανοηθεί πως αντιλαµβάνεται και ορίζει 

το άτοµο τον εαυτό του, τους άλλους και τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους. Όλοι οι 

τερµατισµοί πρέπει να εκτιµούνται ως προς τη θεραπευτική επίδραση που έχουν για τον 

θεραπευόµενο και όχι ως προς την εκτίµηση του θεραπευτή που σκοπεύει στο να διατηρήσει 

την ποικιλία στην οµάδα που συντονίζει. 
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Άλλη περίπτωση αναγκαστικού τερµατισµού είναι όταν προτείνεται ή εξωθείται από το 

θεραπευτή. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην αντιµεταβίβαση του, όπως την ερµηνεύει ο ίδιος 

ή µπορεί να προβαίνει σε µια τέτοια προτροπή όταν καταλαβαίνει ότι ο θεραπευόµενος 

αντιστέκεται στα συναισθήµατα που εγείρονται και καθυστερεί. Επιπλέον, όταν καταλαβαίνει 

ότι έχει κάνει λάθος στην επιλογή ενός ατόµου για µια συγκεκριµένη οµάδα και δεν 

ωφελείται από τη διαδικασία και πρέπει να παραµείνει σε ατοµικές συνεδρίες. Επίσης, όταν 

παραβιάζονται και τα όρια ή οι κανόνες της οµάδας (π.χ. πρόκληση βίας µέσα στην οµάδα). 

Συχνά, οι πελάτες αυτήν την πράξη του θεραπευτή την βιώνουν ως απόλυση (Fieldsteel, 

1990). 

Τέλος, εξωτερικοί παράγοντες, όπως επαγγελµατικοί, οικονοµικοί µπορεί να ωθήσουν σε 

ανώριµο τερµατισµό. Η επεξεργασία του αναγκαστικού τερµατισµού εντός της οµάδας 

κατευθύνει τα µέλη να εκφράσουν τα αρνητικά συναισθήµατα. Επιπλέον, βοηθά στη 

συνειδητοποίηση µιας σκληρής πραγµατικότητας, όπου υπό το βάρος του απρόοπτου χάνεται 

ο έλεγχος και η ισχύς στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα µέλη που παραµένουν στην οµάδα 

βιώνουν ότι η ζωή είναι γεµάτη περιορισµούς (Rutan et al, 2007). 

Ο ολοκληρωµένος αποχαιρετισµός αντίθετα, επισφραγίζει µια πετυχηµένη θεραπεία. Το 

αµοιβαίο και προγραµµατισµένο τέλος αποτελεί θετικό και αναπόσπαστο µέρος της. 

Περιλαµβάνει την ανασκόπηση, το πένθος και τον εορτασµό της έναρξης µιας νέας φάσης 

ζωής (Yalom, 2006). Σε µια θεραπευτική οµάδα τέτοιοι τερµατισµοί κινητοποιούν όλους και 

αποτελούν εµπειρίες που δυναµώνουν. Σε αντιδιαστολή µε τη δυαδική θεραπεία, ο 

αποχαιρετισµός από µια οµάδα εµπλέκει, µοιράζεται, και τον συναισθάνονται ένας 

σηµαντικός αριθµός ανθρώπων (Rutan et al, 2007, Shapiro & Ginzberg, 2002). Τους 

επιτυχηµένους αποχαιρετισµούς τους διαισθάνονται πριν ανακοινωθούν τόσο ο θεραπευτής 

όσο και κάποια πιο έµπειρα µέλη. Η Fieldsteel (1990) σηµειώνει ότι µερικές φορές τα µέλη 

µπορεί να παίξουν ενεργητικό ρόλο στην έναρξη της διαδικασίας αποχαιρετισµού για ένα 

άλλο µέλος. Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων, συγχρόνως µε αναφορές σηµαντικής 

βελτίωσης στις διάφορες λειτουργίες του µέλους και εκτός οµάδας, παρέχουν αρκετές 

ενδείξεις ότι η δουλειά µε τον εαυτό του πλησιάζει προς την ολοκλήρωση. Ένας άλλος 

δείκτης επιτυχηµένης θεραπείας αποτελεί η ικανότητα να επιλύει τις συγκρούσεις του πιο 

γρήγορα και µε µικρότερη ένταση σε σχέση µε το παρελθόν (Rutan et al, 2007, Yalom, 

2006). Οι Kadis et al., στο Flapan and Fenchel (1897), επιχείρησαν να καταγράψουν 

προτάσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες εκτίµησης τερµατισµού. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται τα ερωτήµατα: εκφράζει ο θεραπευόµενος ζεστασιά, τρυφερότητα, αγάπη; 
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∆ιαπραγµατεύεται τις καταστάσεις ζωής µε άνεση και αποκοµίζει ικανοποίηση από τις 

καθηµερινές του δραστηριότητες; Έχει αναπτύξει αντοχή στη µαταίωση που συναντά κανείς 

στην κοινωνία, αλλά και στο οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον; ∆είγµα υγιούς 

συναισθηµατικής κατάστασης, συνεχίζουν οι συγγραφείς, αποτελεί η αυξηµένη 

απελευθέρωση του πελάτη από ανεξέλεγκτο άγχος, καταναγκασµούς και αυστηρό τρόπο 

κρίσεως. Γίνεται πιο λογικός, διορατικός και πιο θετικός απέναντι στους γύρω του. Ειδικά 

όταν πλησιάζει ο καιρός να αποχαιρετίσουν την οµάδα, παρατηρείται ότι ασχολούνται πολύ 

λιγότερο µε τις προσωπικές έγνοιες ή τις σκέψεις τους και παρουσιάζουν περισσότερο 

ενδιαφέρον για τα θέµατα και τις ανάγκες των άλλων µελών. Ένας ισχυρός δείκτης είναι η 

συµφωνία όλων των υπολοίπων µελών ότι έχει φτάσει η κατάλληλη στιγµή. Είναι σηµαντική 

η διευκρίνιση ότι δεν αποτελεί αποτέλεσµα ψηφοφορίας των µελών της οµάδας. Ούτως ή 

άλλως, το µέλος που αποχαιρετά ώριµα θα επιτρέψει και θα ενθαρρύνει την οµάδα να 

συµµετέχει στην απόφασή του θέτοντας το προς συζήτηση. Έτσι συνηθίζεται να κάνουν όλα 

τα ώριµα µέλη που εµπιστεύονται τη διαδικασία της οµάδας και έχουν θέσει σε αυτή όλα τα 

σηµαντικά τους θέµατα, πριν πάρουν κάποια απόφαση (Rutan et al, 2007, Yalom, 2006). 

Καταγράφονται βέβαια και περιπτώσεις όπου τα µέλη ανακοινώνουν µε κοφτό τρόπο την 

απόφαση και την ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα παραµείνουν στην οµάδα. Ο τρόπος 

εξαρτάται από την οµάδα αλλά και τα χαρακτηριστικά του µέλους που αποχαιρετά (Rutan et 

al, 2007). Οι Caligor, Fieldsteel and Brok, στο Flapan and Fenchel, (1897) προτείνουν ότι από 

την στιγµή που άλλαξε ο προσανατολισµός της ψυχοθεραπείας µέσα στα χρόνια, από την 

ανακούφιση των συµπτωµάτων στην αναδόµηση του χαρακτήρα, οφείλει να αλλάξει και η 

εκτίµηση του επιτυχούς τερµατισµού ενός µέλους θεραπευτικής οµάδας. Πρέπει να 

αποτιµάται υπό το πρίσµα της συνεχιζόµενης διαδικασίας της οµάδας παρά µε την ίαση. 

Το τέλος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και εστιασµένο και σε καµία περίπτωση ένα αργό 

σβήσιµο (Yalom, 2006). Το κοµβικό σηµείο καθίσταται στην ύπαρξη αρκετού χρόνου, ώστε 

να δοθεί σε όλους η ευκαιρία να εξετάσουν τα συναισθήµατα που αναδύονται από µια 

ανακοίνωση τερµατισµού. Ένα συνηθισµένο λάθος αποτελεί η ύπαρξη µικρού χρονικού 

διαστήµατος, ίσως επειδή διστάζουν να κοιτάξουν κατάµατα τον πόνο που προκαλείται όταν 

πρέπει να ειπωθεί το αντίο. Είναι προτιµότερο η συζήτηση της ιδέας του τερµατισµού να 

ακολουθεί από τον ορισµό συγκεκριµένης ηµεροµηνίας. Ένας κανόνας που προτείνουν οι 

Rutan et al, (2007) είναι ένας µήνας για κάθε έτος που παρέµεινε το µέλος στην οµάδα. Οι 

Behr & Hearst, (2005) προτείνουν µια χρονική περίοδο τριών µηνών για την απαραίτητη 

διεργασία του τερµατισµού. Αναφέρουν όµως ότι άλλοι οµαδικοί θεραπευτές αφιερώνουν 
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διάστηµα ενός µήνα. Από την στιγµή που θα οριστεί ηµεροµηνία ο αποχαιρετισµός είναι µια 

πραγµατικότητα. ∆εν πρέπει να συµπίπτει µε άλλες σηµαντικές στιγµές στη ζωή της οµάδας 

όπως είναι οι διακοπές ή η έλευση νέου µέλους, ώστε η οµάδα να αφοσιωθεί απερίσπαστη 

στην επικείµενη απώλεια και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Καθώς θα πλησιάζει η ηµεροµηνία του 

αποχαιρετισµού, η οµάδα µετακινείται από το πένθος για παλιότερες απώλειες στη ζωή του 

κάθε µέλους, στα συναισθήµατα στο εδώ και τώρα και στην πραγµατικότητα της οµάδας, την 

οποία αποχαιρετά ένα µέλος στην πράξη (Rutan et al, 2007). Ο Yalom, (2006) επισηµαίνει 

ότι το τέλος της θεραπείας αποτελεί µια αντιπαράθεση µε τα όρια που µας υπενθυµίζει πόσο 

πολύτιµες είναι οι σχέσεις µας. 

3.3.3. Η φάση του αποχαιρετισµού 

Κατά τη φάση του αποχαιρετισµού γίνεται µια εκτίµηση της συνολικής θεραπευτικής πορείας 

του µέλους. Η συζήτηση για τη διάρκεια που καταλαµβάνει σε ένα ώριµο τερµατισµό 

αναφέρθηκε παραπάνω. Σε αυτή τη διαδικασία επισηµαίνονται η εξέλιξη, οι αλλαγές που 

πέτυχε το µέλος που ανακοίνωσε και κάποιες συγκρούσεις που πιθανώς παραµένουν 

ανεπίλυτες. Μνηµονεύονται σηµαντικές στιγµές από τα κοινά βιώµατα εντός της οµάδας και 

συχνά αναθεωρούνται διαπροσωπικές συγκρούσεις που παρέµεναν ίσως εκκρεµείς (Rutan et 

al, 2007). Τα µέλη που παραµένουν είναι καλό να ενθαρρυνθούν να προσφέρουν την άποψη 

τους για το πώς έχουν αντιληφθεί τη συνολική εικόνα του µέλους που αποχωρεί καθ’ όλη τη 

διαδροµή που διάνυσε. Οι Brabender et al, (2004) υποστηρίζουν ότι µια τέτοια καθοδήγηση 

προάγει την ελπίδα. Αποβαίνει προς όφελος τόσο του αποχωρούντος, επειδή του δυναµώνει 

την αίσθηση ισχύος που έχει αποκτήσει, ώστε να επηρεάζει θετικά τη ζωή του και των γύρω 

του, όσο και των υπολοίπων µελών επειδή υπογραµµίζει την ύπαρξη ενός πολύτιµου µέσου 

που είναι η διαδικασία της οµάδας που βοηθά στην επίτευξη των προσωπικών στόχων. Αυτή 

µπορεί να λειτουργήσει θετικά και για αυτούς, όπως λειτούργησε για το µέλος που αποφοιτά 

και κατάφερε σηµαντικά πράγµατα που ακούγονται κατά τη διαδικασία αποχαιρετισµού. 

Η Kauff, στο Shapiro & Ginzberg, (2002) ανέπτυξε τη θεωρία ότι κατά τη διάρκεια του 

αποχαιρετισµού επαναβιώνονται ανησυχίες αποχωρισµού – αυτονόµησης της παιδικής 

ηλικίας. Εφαρµόζει τη θεωρία της Mahler περί αποχωρισµού – αυτονόµησης. Η φύση και το 

αποτέλεσµα των πρώιµων αποχωρισµών από τη µάνα θα καθορίσει τις αντιδράσεις του 

µέλους σε ένα τερµατισµό από την οµάδα. Τονίζει ότι η θεραπεία σε οµάδα προσφέρει ένα 

πολύ δυνατό περιβάλλον µέσα στο οποίο ο θεραπευόµενος έχει τη δυνατότητα να 

αναθεωρήσει βιώµατα αποχωρισµού από τη µητέρα επειδή αναπτύσσονται πολλαπλές 
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µεταβιβάσεις στο πλαίσιο της οµάδας, και την ίδια στιγµή παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες 

να διερευνήσει τον τερµατισµό.  

Στη συνδυασµένη θεραπεία ατοµικής και οµαδικής ανάλυσης προηγείται ο αποχαιρετισµός 

της ατοµικής. H Fieldsteel, (1990) γράφει ότι ο τερµατισµός σε µια συνδυαστική θεραπεία, 

προσφέρει επιπλέον έδαφος στην επεξεργασία ζητηµάτων αποχωρισµού - εξατοµίκευσης, 

απώλειας - συνέχειας.  Αυτά στην πραγµατικότητα αποτελούν αναπτυξιακά στάδια καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου. Η ικανότητα του θεραπευόµενου να διατηρήσει µια 

συνεκτική αίσθηση του εαυτού, έχοντας αποχωριστεί το ερωτικό αντικείµενο (οµάδα, 

θεραπευτής) αποτελεί σηµαντικό επίτευγµα της ψυχοθεραπείας.  

Παρατηρούνται συχνά σιωπές που φανερώνουν ένταση. ∆υσκολεύονται να αρθρώσουν 

αλήθειες προς το µέλος που αποχωρεί. Είναι επώδυνη η αναγνώριση της αξίας τους ενόσω 

αποχωρούν. Αυτό παρατηρείται µέχρι τέλους. Μέχρι να µαζέψουν κουράγιο να εκστοµίσουν 

συναισθηµατικά έντονες φράσεις µπορεί να επιµένουν σε ασυνήθιστη σιωπή (Gans, 2010). 

Σε αυτή τη φάση συχνά παρατηρείται παλινδρόµηση των µελών, πιθανώς και σε µια 

προσπάθεια να κρατήσουν το µέλος κοντά τους, ώστε να µην στερηθούν την παρουσία και τη 

συµβολή του. Τα ώριµα µέλη µέσα από την πολύχρονη θεραπεία έχουν αναπτύξει 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και επιδεξιότητες πολύτιµες για την οµάδα και τα µέλη (Yalom, 

2006). Εδώ όµως µπορεί να λανθάνουν συναισθήµατα φθόνου για την επιτυχηµένη θεραπεία 

του µέλους. Ακόµη όµως και συναισθήµατα ντροπής µπορεί να λανθάνουν, επειδή βιώνουν 

την επιτυχία του συνθεραπευόµενου τους ως υπόµνηση δικής τους ανεπάρκειας και 

αποτυχίας. Άλλες καταστροφικές εκδηλώσεις αυτών των συναισθηµάτων µπορεί να είναι η 

απαξίωση του επιτεύγµατος της ολοκλήρωσης της θεραπείας στην οµάδα ή ο πρόωρος 

αποχαιρετισµός λειτουργώντας ανταγωνιστικά. Οι µηχανισµοί άµυνας σχηµατισµού 

αντίδρασης και εκδραµάτιση ενεργοποιούνται και χρειάζεται να αποκαλυφθούν µέσα από τη 

θεραπευτική διεργασία της οµάδας (Rutan et al, 2007, Yalom, 2006). Συναισθήµατα φθόνου 

που ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν την εστίαση από την πραγµατικότητα ενός 

πετυχηµένου αποχαιρετισµού που βιώνει η οµάδα, µπορεί να εκφράζονται και µέσα από 

σηµαντικές αυτό-αποκαλύψεις που γίνονται από τα µέλη σε εκείνη την φάση της οµάδας. 

Ίσως να πρόκειται και για άµυνα της οµάδας στα συναισθήµατα που διακινεί ο 

αποχαιρετισµός. Όπως και να έχει, είναι καλό να υπάρχει άµεση παρέµβαση επειδή η οµάδα 

δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί αποτελεσµατικά και τα δυο ταυτόχρονα. Είναι καλό να 

εξηγηθεί ότι έχει προτεραιότητα ο αποχαιρετισµός (Brabender, et al, 2004). Οι Flapan & 
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Fenchel, στο Shapiro & Ginzberg, (2002) παρέθεσαν µερικές από τις συναισθηµατικές 

αντιδράσεις των παραµενόντων µελών, ενόσω αποχαιρετά ένα µέλος: φθόνος και 

ανταγωνισµός, απόρριψη και πόνος, ελπίδα ότι ίσως µια µέρα καταφέρουν να τελειώσουν τη 

θεραπεία τους µε επιτυχία. 

Το µέλλον απασχολεί όλη την οµάδα. Η ανησυχία αν θα έρθει ως αντικαταστάτης ένα νέο 

µέλος και πως θα είναι αυτό, τι θα κάνει το µέλος που αποχαιρετά τη συγκεκριµένη ώρα της 

οµάδας ή πως θα είναι η οµάδα χωρίς το µέλος που αναχωρεί είναι συχνά ερωτήµατα που 

κρύβουν αγωνιώδη συναισθήµατα και υπαρξιακά ζητήµατα που καλό είναι να αναλυθούν. 

Αυτά µπορεί να αφορούν τον χρόνο που φεύγει, την απώλεια, τον αποχωρισµό, το θάνατο, τα 

γηρατειά, τα απρόοπτα της ύπαρξης. Το µέλος που αποχωρεί δεν επιστρέφει. Φεύγει στα 

αλήθεια. Η οµάδα θα αλλάξει ανεπιστρεπτί και σε λίγο πράγµατι, θα έρθουν νέα µέλη. Τα 

παραµένοντα µέλη µπαίνουν στη διαδικασία να αναρωτηθούν για τη δική τους ολοκλήρωση 

της θεραπείας και βρίσκουν µια καλή ευκαιρία να αναλογιστούν για την πορεία τους µέχρι 

τώρα, ώστε να εστιάσουν σε ζητήµατα που παραµένουν σε εκκρεµότητα. Ο τερµατισµός σε 

µια θεραπευτική οµάδα είναι περισσότερο από ένα εξωτερικό γεγονός. Πρόκειται στην 

πραγµατικότητα για την αναπαράσταση µερικών από τα κρισιµότερα και πιο επώδυνα θέµατα 

ζωής σε επίπεδο µικρόκοσµου. (Rutan et al, 2007, Yalom, 2006). 

Συχνά, τα µέλη ανταλλάσουν νούµερα τηλεφώνων µε σκοπό να παραµείνουν σε επικοινωνία. 

Χρειάζεται να εξεταστεί, όπως οποιοδήποτε άλλο γεγονός στην οµάδα και να εξαντληθεί η 

πιθανότητα να είναι αντίσταση στην επεξεργασία του συναισθήµατος της έλλειψης. Άλλες 

φορές δηλώνει και έναν ανταγωνισµό των παραµενόντων µελών να κερδίσουν την αγάπη του 

ώριµου µέλους που αποχαιρετά παραπέµποντας στην αγάπη του χαµένου αντικειµένου 

(Rutan et al, 2007). 

Υπάρχει στις περισσότερες οµάδες µια τελετουργία για να σηµατοδοτήσει τον τερµατισµό 

ενός µέλους της. ∆ώρα, κεράσµατα είναι συχνές και ανθρώπινες πρακτικές. Γίνονται 

αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής ανάλυση και επεξεργασία µέσα στην 

οµάδα και δεν πρόκειται για εκδήλωση αντιστάσεων (Shapiro & Ginzberg, 2002, Yalom, 

2006). Οι Shapiro & Ginzberg, (2002) επισηµαίνουν ότι µια τελετουργική πράξη κατά τον 

αποχαιρετισµό ενός µέλους αποκτά νόηµα από την στιγµή που έχει σµιλευτεί από την οµάδα 

ως όλο και µε την απερίσπαστη συµβολή του θεραπευτή, έχουν διερευνήσει τόσο το 

ενδοπροσωπικό όσο και το διαπροσωπικό νόηµα της. Από την άλλη, λειτουργούν ως 
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διορθωτικές συναισθηµατικές εµπειρίες για τα µέλη που θα βρουν εφαρµογή στη ζωή τους 

έξω από την αίθουσα της οµάδας (Shapiro, στο Pennington, 2010).  

3.3.4. Η διαδικασία τερµατισµού για το µέλος 

Η απόφαση του θεραπευόµενου σχετικά µε την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπείας του είναι 

καθοριστικής σηµασίας, είναι η πιο ρεαλιστική και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους 

(Behr & Hearst, 2005). 

Η διαδικασία του αποχαιρετισµού της οµάδας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το µέλος, καθώς 

το κλίµα εκείνων των συναντήσεων θα αφήσει την αίσθηση που θα πάρει µαζί του 

φεύγοντας. Η απώλεια και το τέλος είναι ισχυροί παράγοντες στη ζωή των θεραπευοµένων 

και δυνητικά στη θεραπεία και την εξέλιξή τους. Ο συνδυασµός  απουσίας πολιτιστικού 

πλαισίου που να ευνοεί το βίωµα του τέλους στις δυτικές κοινωνίες, καθώς και οι δύσκολες 

προσωπικές ιστορίες µε συχνά τραυµατικούς τερµατισµούς έχουν ανάγει την επισταµένη 

επεξεργασία των αποχαιρετισµών ως πολύ κρίσιµη για την ευζωία των θεραπευοµένων 

(Mangione et al., 2007). 

Οι τερµατισµοί παίρνουν διαφορετικό νόηµα για κάθε µέλος ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες 

που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήµατα 

που παρουσιάζει. Οι θεραπευόµενοι που εισάγονται σε µια οµάδα διαχωρίζονται σε: εκείνους 

που είναι κατακλυσµένοι από τον ψυχικό πόνο, δεν έχουν έλεγχο της ζωής τους και 

αναζητούν ανακούφιση, εκείνους που βιώνουν µια εσωτερική σύγκρουση και την 

προβάλλουν απευθείας στην οµάδα και εκείνους που αντιµετωπίζουν ένα περιστασιακό 

πρόβληµα π.χ. αποτυχία στην εργασία ή σε µια διαπροσωπική σχέση. Οι τελευταίοι θα 

αποχαιρετίσουν πιθανώς τη θεραπεία αφού τροποποιήσουν το πεδίο του ενδιαφέροντός τους 

και δεν θα εισχωρήσουν βαθύτερα στο εσωτερικό τους κόσµο. Ο στόχος τερµατισµού 

ορίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Αντίθετα, οι θεραπευόµενοι που ανήκουν στις άλλες 

δυο περιπτώσεις θα τερµατίσουν την οµάδα αφού έχουν εξετάσει και βελτιώσει τον βαθύτερο 

εαυτό τους. Οι πρώτοι που δεν έχουν συγκεκριµένο αίτηµα, απλά αισθάνονται πόνο, θα 

αποχαιρετήσουν αφού ανεβάσουν τα επίπεδα αυτοεκτίµησης και βάλουν τη ζωή τους σε µια 

σειρά. Οι δεύτεροι αφού πάρουν αποδοχή στις πτυχές του εαυτού τους τις οποίες θα 

προβάλλουν στην οµάδα. Αφού λοιπόν θα επιλυθεί η εσωτερική σύγκρουση θα έχει 

επιτευχθεί και ο στόχος της θεραπείας τους (Flapan & Fenchel, 1987). 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, κάποια µέλη µπορεί να διακόψουν απότοµα χωρίς να εµπλακούν στη 

διαδικασία. Μέλη όµως που έχουν επαρκή χρονικό διάστηµα παραµονής στην οµάδα 

εµπλέκονται στη διαδικασία και έχουν παρατηρηθεί κοινά σηµεία στους αποχαιρετισµούς 

τους. Εξάλλου ο Yalom, (2006) αναφέρει ότι ο τερµατισµός µπορεί να αποτελέσει 

ουσιαστική επιρροή στη διαδικασία της αλλαγής,  αν κατανοηθεί και διαχειριστεί κατάλληλα. 

Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της θεραπείας από τη µεριά του µέλους αποδίδεται από το 

Yalom, (2006) σε διάφορες αιτιάσεις. Κάποια κοινωνικά αποµονωµένα άτοµα χρησιµοποιούν 

τη θεραπευτική οµάδα µάλλον για κοινωνικούς λόγους, παρά ως ένα µέσο ανάπτυξης 

δεξιοτήτων µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια κοινωνική ζωή για τον εαυτό τους, στο 

περιβάλλον τους. Άλλοι παρατείνουν την παραµονή τους λόγω ανασφάλειας περιµένοντας να 

τους δοθούν εγγυήσεις ότι θα αντιµετωπίσουν µε ασφάλεια µελλοντικές δυσκολίες. Και στις 

δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επεξεργασία στην οµάδα για τον εντοπισµό των 

δυσκολιών, ώστε να βοηθηθούν να δοκιµάσουν να ρισκάρουν έξω από την οµάδα και να 

συµβιβαστούν ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη και θα έχει πάντα δυσκολίες και απρόβλεπτα 

γεγονότα. Ορισµένοι είναι πολύ ευαίσθητοι στην εγκατάλειψη και τους τροµάζει και µόνο η 

σκέψη του τερµατισµού. Η αρρώστια γίνεται το νόµισµα συναλλαγής µε το θεραπευτή και 

την οµάδα. Κρύβουν την πρόοδο τους επειδή φοβούνται ότι θα τους χάσουν. Μόλις 

συνειδητοποιήσουν ότι µε τη βελτίωση που παρουσιάζουν στη ζωή τους δεν θα τους έχουν 

ανάγκη, καθίστανται έτοιµοι να αποχαιρετήσουν. 

Οι Yalom, (2006) και Behr & Hearst, (2005) παρατηρούν ότι κάποιοι θεραπευόµενοι 

παρουσιάζουν µια σύντοµη υποτροπή της αρχικής συµπτωµατολογίας λίγο πριν τον 

αποχαιρετισµό της οµάδας. Πρόκειται για µια διαµαρτυρία απέναντι στον τερµατισµό. 

Χρειάζεται να ειδωθεί ως µια καλή ευκαιρία πρόληψης των υποτροπών. Επανέρχεται στις 

αρχικές ανησυχίες για τις οποίες ξεκίνησε θεραπεία µέσα στο ασφαλές πλαίσιο της οµάδας, 

µε εποικοδοµητικό δηλαδή τρόπο. ∆εν πρέπει να θεωρηθεί ως µια αφορµή για περαιτέρω 

παραµονή στην οµάδα. 

Ένδειξη ετοιµότητας που συµβάλλει στην απόφαση του µέλους αποτελεί η διαπίστωση από 

µεριάς του ότι η οµάδα έχει γίνει λιγότερο σηµαντική για αυτόν (Yalom, 2006). Τα όνειρα 

ενός µέλους µπορεί να αποτελέσουν µια εσωτερική ένδειξη ότι έχει πετύχει ριζικές αλλαγές 

και εποµένως φανερώνουν ότι ήρθε ο κατάλληλος χρόνος να αποχαιρετήσουν την 

θεραπευτική οµάδα (Behr & Hearst, 2005). 
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Ο Yalom, (2006) γράφοντας σχετικά µε µέλη που αποφεύγουν να εµπλακούν 

συναισθηµατικά και παρουσιάζουν την τάση να συντοµεύσουν όσο γίνεται τη διαδικασία 

αποχαιρετισµού, καταδεικνύει ανθρώπους που έχουν δυσκολία να εκφράσουν ευγνωµοσύνη 

και θετικά συναισθήµατα. Χρειάζεται να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να διορθώσουν την 

παγερή µέθοδο µε την οποία τελειώνουν τις σχέσεις τους, επειδή έτσι αγνοούν ένα σηµαντικό 

πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων. Οι ίδιες αντιστάσεις εκφράζονται και µε την τάση να 

κρατήσουν επαφή µε τα υπόλοιπα µέλη και να µαθαίνουν τις εξελίξεις στην οµάδα. 

Κατά τον αποχαιρετισµό που πλαισιώνει επιτυχείς θεραπείες το µέλος αναπολεί συνήθως 

αυθόρµητα ή µε κάποια ενθάρρυνση από το θεραπευτή στιγµιότυπα από τις εµπειρίες µέσα 

από την οµάδα. Αναθεωρούν περιστατικά που διαφωτίζουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

του εγώ, καθώς και τις ικανότητες να διαχειρίζονται συγκρούσεις και να υποµένουν 

συναισθήµατα. Ακόµη και αν αγγίξουν θέµατα που µοιάζουν να µην έχουν αναλυθεί επαρκώς 

µεταφέρουν εικόνα ότι επενεργούν πάνω σε αυτά και δεν τους κυριεύουν. Αποδίδουν 

θαυµασµό στις ικανότητες των υπολοίπων µελών και στην πρόοδο που έχουν δει να κάνουν. 

Σε αυτό που στέκονται συνήθως είναι η ανάπτυξη της εµπαθητικής κατανόησης που έχουν 

αναπτύξει µέσα από τη θεραπεία τα άλλα µέλη προς τον ίδιο και αντίστροφα. Αναγνωρίζουν 

ότι η ανάλυση, τους έχει βοηθήσει να καταλαβαίνουν πράγµατα πέρα από αυτό που φαίνεται. 

Η αίσθηση ότι θα τους λείψει ο χώρος, η οµάδα, τα µέλη και γενικά η διαδικασία είναι 

έντονη. Συνοδεύεται από τις απορίες αν θα το θυµούνται και αν θα µνηµονεύεται ως 

πρόσωπο ή σε σχέση µε την προσφορά του στην οµάδα (Rutan et al, 2007). 

Οι Shapiro & Ginzberg, (2002) θεωρούν ότι κάποιοι θεραπευόµενοι διαπραγµατεύονται τη 

διαδικασία αποχαιρετισµού µε την χρήση τελετουργικών πράξεων. Αυτές τις ορίζουν ως 

επίσηµες πράξεις που δεν είναι µέρος των συνηθισµένων ανταλλαγών λεκτικών και µη κατά 

τη διαδικασία της οµάδας. Καταλήγουν ότι από την στιγµή που η τελετουργία 

αποχαιρετισµού «ντύνεται» το ιδιαίτερο στυλ του θεραπευόµενου σύµφωνα µε τις δικές του 

ανάγκες, θεραπευτικούς στόχους και χαρακτηριστικά προσωπικότητας πιθανώς βοηθούν 

στην απόκτηση µιας περισσότερο ξεκάθαρης αίσθησης του εαυτού. 

3.3.5. Η διαδικασία για την οµάδα 

Η διαδικασία για την οµάδα ως όλον αλλά και για τα µέλη που παραµένουν σε ανοιχτού 

τύπου οµάδες έχει παρουσιαστεί εκτενώς παραπάνω. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί µε 

συντοµία η περίπτωση του τερµατισµού όλης της οµάδας. Οι Shapiro & Ginzberg, (2002) 

επισηµαίνουν ότι οι οµάδες βραχείας διάρκειας και οι µη ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης 
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οµάδες παρουσιάζουν πολλές επιπρόσθετες µεταβλητές και για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας. 

Οι οµάδες τερµατίζουν για διάφορους λόγους. Οι οµάδες βραχείας θεραπείας έχουν 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. Συνήθως σταµατούν πριν την έναρξη των 

καλοκαιρινών διακοπών. Αυτές ονοµάζονται και κλειστές οµάδες. Αν και το τέλος της 

οµάδας είναι προδιαγεγραµµένο και υπάρχει στο µυαλό των µελών µε την έναρξη της, το 

θεωρούν ως κάτι που επιβάλλεται από το συντονιστή, πέρα από τον έλεγχό τους (Behr & 

Hearst, 2005).  

Αντίθετα, ανοιχτές οµάδες κατά τις οποίες δηλαδή αποχαιρετούν παλαιότερα µέλη και 

εισάγονται νέα, τελειώνουν µόνο αν πάρει σύνταξη ο θεραπευτής ή µετακοµίσει από την 

περιοχή. Κάποιες φορές ο θεραπευτής αποφασίζει να σταµατήσει τη λειτουργία µιας οµάδας 

επειδή καταλαβαίνει ότι η πλειονότητα των µελών θα σταµατήσει περίπου την ίδια περίοδο 

(Yalom, 2006, Foulkes, 1975). 

Ο τερµατισµός της λειτουργίας µιας οµάδας είναι ιδιαίτερα επώδυνος για τα µέλη. Αποτελεί 

µια σηµαντική απώλεια. Τα µέλη δεν θέλουν να «πεθάνει» η οµάδα. Μπορεί να εκδηλώσουν 

τα συναισθήµατά τους µε διάφορους τρόπους, αποφεύγοντας την ανοιχτή συζήτηση εντός της 

οµάδας. Αναπτύσσουν µηχανισµούς άµυνας: παρουσιάζουν άρνηση, έντονη διάθεση 

ευθυµίας, κάνουν σχέδια για συνέχιση της οµάδας σε διαφορετική µορφή, βρίσκουν λογικές 

αιτίες και ζητούν να συνεχιστεί η οµάδα, θυµώνουν ή απαξιώνουν την οµάδα και τον 

τερµατισµό, εξιδανικεύουν την οµάδα εστιάζοντας µόνο στα θετικά αγνοώντας δυσάρεστα 

συναισθήµατα που συνοδεύουν τον τερµατισµό, σηµειώνουν απουσίες ή συνεχείς 

καθυστερήσεις, αναδεικνύουν επείγουσες καταστάσεις που αποπροσανατολίζουν την οµάδα 

από την απώλεια. Όλα αυτά γίνονται «προίκα» των µελών εφόσον αναλυθούν, γίνει 

επεξεργασία του βαθύτερου νοήµατος και συνδεθούν µε τον τερµατισµό της οµάδας. Η φάση 

αυτή προσδίδει µια ευκαιρία να προσεγγίσουν την απώλεια µε ένα νέο τρόπο, πιο δοµηµένο. 

Ταυτόχρονα, γίνεται η φάση προετοιµασίας για το µέλλον µετά το πέρας της οµάδας. Το 

τελευταίο επιτυγχάνεται επιπλέον µέσα από την ανασκόπηση των ωφελειών που κέρδισαν 

µέσα από τη συµµετοχή στην οµάδα και την θέσπιση στόχων για το µέλλον, ταυτόχρονα µε 

τη διευκρίνιση των µέσων που θα χρησιµοποιήσουν για την επίτευξή τους (Brabender, et al, 

2004, Yalom, 2006, Behr & Hearst, 2005, Foulkes & Anthony, 1957). 

Σε διαφορετική περίπτωση, αν υπερισχύσουν δηλαδή οι µηχανισµοί άµυνας, τα µέλη 

αποτυγχάνουν να συµφιλιωθούν µε τις απώλειες στη ζωή τους. Επιπλέον αποτυγχάνουν να 
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κάνουν πρόληψη δοκιµάζοντας µε αυτήν την ευκαιρία νέους τρόπους µε τους οποίους θα 

σχετίζονται µε τους γύρω τους (Brabender, et al, 2004). 

Οι Foulkes & Anthony, (1957) αναφέρουν ότι ο τερµατισµός πρέπει να γίνεται πάντα 

σταδιακά, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους θεραπευόµενους να κάνουν διεργασία όλων των 

επώδυνων που συνοδεύουν το τέλος στη ζωή. Πέρα από το προκαθορισµένο τέλος που 

γίνεται σαφές από την αρχή, άλλη µέθοδος που προτείνουν είναι να κρατούν µια ανασκόπηση 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να εξοικειώνονται µε την ιδέα και να υπάρχει 

κάπου στην σκέψη τους έστω και αν αναπτύσσουν αντιστάσεις.  

Σύµφωνα µε τους Budman et al, στο Brabender, et al, (2004), ο χρονικός περιορισµός 

κινητοποιεί δυνάµεις κατά τη διαδικασία τερµατισµού µιας οµάδας που αφορούν µια 

αντιπαράθεση µε καθολικά θέµατα που προκαλούν θλίψη: η ανέφικτη διαφορά ανάµεσα στην 

επιθυµία και στο εφικτό, το γεγονός ότι τα πάντα έχουν ένα τέλος, η αναγκαιότητα να ανεχτεί 

κανείς συναισθήµατα θυµού και απογοήτευσης, µέσα από τα οποία όµως θα καταφέρει να 

τολµήσει νέες αποφάσεις και επιλογές. Αυτό βασίζεται στην σκληρή παραδοχή ότι είναι ένας 

θνητός µέσα σε έναν φθαρτό κόσµο. 

 

3.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

 

Ο θεραπευτής λειτουργεί θέτοντας νόρµες στην οµάδα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον τερµατισµό 

της θεραπείας, οφείλει να βοηθά τα µέλη να επικεντρώνουν στα συναισθήµατά τους σχετικά 

µε την απώλεια. Η στάση του θεραπευτή και η επιθυµία του να αντιµετωπίσει αυτά τα 

συναισθήµατα, αυξάνει τη δυνατότητα των µελών για ενδοσκόπηση. Ο θεραπευτής επιπλέον, 

οφείλει να εγκαταστήσει νόρµες σχετικά µε τις κατάλληλες διαδικασίες ολοκλήρωσης. Σε 

αυτές συµπεριλαµβάνονται η έγκαιρη ανακοίνωση και ο ορισµός ηµεροµηνίας που θα 

αφήνουν ικανό χρονικό διάστηµα σε όλη την οµάδα να επεξεργαστεί τα συναισθήµατα που 

εγείρει ο αποχαιρετισµός (Rutan et al, 2007). 

Οι Brabender, et al, (2004) επισηµαίνουν ότι ο τρόπος που προσεγγίζει ο θεραπευτής τον 

τερµατισµό µιας ολόκληρης οµάδας είναι πιθανό να επηρεάζεται από τη συνείδηση που έχει 

για το επίπεδο λειτουργικότητας των µελών. Εισάγουν την γνώση της κουλτούρας των µελών 

στον τρόπο που προσεγγίζουν θέµατα τερµατισµών των σχέσεων. Η διαφορετικότητα των 

µελών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από το θεραπευτή της οµάδας. 
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Μεγάλη σηµασία δίδεται στην προετοιµασία του υποψήφιου µέλους µιας θεραπευτικής 

οµάδας σε ατοµικές συνεδρίες. Εκεί πρέπει ο θεραπευτής να πρωτοθίξει τις νόρµες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε τον τερµατισµό. Σε αυτές πρέπει να συµπεριλάβει την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων και την έγκαιρη ανακοίνωση της πρόθεσης να αποχωρήσει 

από την οµάδα. Τόσο η στάση του στις προπαρασκευαστικές συνεδρίες, όσο και µέσα στην 

οµάδα θα επηρεάσει ουσιαστικά τις στάσεις των µελών (Flapan & Fenchel, 1987). 

Οι Maholick & Turner, (1979) έδωσαν µεγάλη έµφαση στο ότι ο θεραπευτής χρειάζεται να 

είναι ελεύθερος, πρόθυµος και ικανός να κατευθύνει τη συζήτηση σε όλα τα θέµατα που 

αφορούν οποιοδήποτε αποχαιρετισµό, εφόσον όµως έχουν έρθει ευκαιρίες για συζήτηση στην 

οµάδα και τα µέλη δεν τις έχουν αξιοποιήσει. Αυτό συµβαίνει πιθανώς, επειδή τα θέµατα που 

εγείρονται µε το ζήτηµα του τερµατισµού προκαλούν δυσκολίες σε συναισθηµατικό επίπεδο. 

Ο θεραπευτής οφείλει να επιµένει στη συζήτηση, όσο κι αν βρίσκει αντιστάσεις. Οι 

συγγραφείς επισηµαίνουν ότι δεν πρόκειται για ένα συµβατικό, πολιτικά ορθό, ευγενικό 

χαιρετισµό, αλλά για µια εισχώρηση και εξερεύνηση στα πιο µύχια συναισθήµατα, 

φαντασιώσεις και όνειρα των µελών και της οµάδας που αναδύονται µε αφορµή το ζήτηµα 

και ο θεραπευτής οφείλει να τα αναδείξει. Αν έχει επιτυχία το έργο του, τότε τα µέλη έχουν 

τεράστιο όφελος από µια αποτελεσµατική εξέταση ενός αποχαιρετισµού και καθίστανται 

έτοιµα να καλωσορίσουν νέα πράγµατα στη ζωή τους.  

Σε περίπτωση απότοµης διακοπής της θεραπείας, ο θεραπευτής µιας πρόσφατα ιδρυθείσας 

οµάδας δεν πρέπει να εστιάσει αποκλειστικά την προσοχή του στο µέλος που φεύγει, επειδή 

θα χάσει σηµαντικές δυναµικές διαδικασίες που αφορούν την οµάδα συνολικά. Χρειάζεται να 

προσπαθήσει να ωθήσει τα µέλη να εξερευνήσουν τις αντιδράσεις τους και τα συναισθήµατά 

τους, αν και θα συναντήσουν πολλές αντιστάσεις. Μπορεί ακόµη και να καλέσει τα µέλη να 

εξερευνήσουν τυχόν ασυνείδητες επιθυµίες για διακοπή λειτουργώντας σε επίπεδο πρόληψης 

νέας διακοπής από άλλο µέλος. Σε απανωτές διακοπές, η δουλειά του δυσκολεύει και 

χρειάζεται να ισορροπήσει ανάµεσα στην ανασφάλεια για την ύπαρξη της οµάδας 

επιτρέποντας να εκφραστεί η απογοήτευση και η απελπισία και στα επίµονα αιτήµατα για την 

είσοδο ή όχι νέων µελών. Η αντιµεταβίβαση του θεραπευτή αναδεικνύεται ως κριτήριο ενός 

ατελούς αποχαιρετισµού µέλους. Είναι συχνά στους οµαδικούς θεραπευτές συναισθήµατα 

ντροπής, επειδή δεν προέβλεψε την αποχώρηση καθώς και αίσθηµα παραπλάνησης από το 

µέλος, επειδή δεν παρέµεινε ώστε να προχωρήσει στην απαραίτητη δουλειά για να λύσει 

προσωπικά προβλήµατα  (Rutan et al, 2007). 
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Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε θεραπευτή και θεραπευόµενο αναφέρονται ως πιθανές αιτίες 

για πρώιµο τερµατισµό ενός µέλους. Οι Sethna & Harrington, στο Bernard & Drob, (1989) 

αναφέρουν ότι «επιθετικοί» θεραπευτές πιθανώς εξωθούν τα µέλη σε ανώριµες κινήσεις. 

Επιπλέον, έρευνες των Lothstein, Connely et al., στο Bernard & Drob, (1989) έδειξαν ότι 

αναπτύσσονται αισθήµατα αντιπάθειας εκατέρωθεν και αυτές οι ενδείξεις ενισχύουν την 

άποψη, πως πρέπει να υπάρχει κατάλληλο και επαρκές ταίριασµα ανάµεσα σε θεραπευτή και 

θεραπευόµενο για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της ψυχοθεραπείας. Γενικά, 

υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία που αναφέρονται σε κακό συντονισµό της 

οµάδας. Ο Weiner, στο Bernard & Drob, (1989) εστιάζει ιδιαίτερα στη διεργασία της οµάδας 

και στα συµβατικά προβλήµατα, όπως έλλειψη σαφούς κρίσης για το που πρέπει να εστιαστεί 

η διεργασία και µε ποιο τρόπο, για το ποιο άτοµο είναι κατάλληλο να µπει σε µια 

συγκεκριµένη οµάδα, για την καταλληλότητα ενός θεραπευτή να συντονίζει οµάδες. Σε 

επίπεδο διεργασίας οµάδας εστιάζει σε ανεπάρκεια στην επίτευξη θεραπευτικής συµµαχίας 

και σε αντιδράσεις µεταβίβασης/αντιµεταβίβασης που φτάνουν να γίνουν τόσο δυσµενείς, 

ώστε να οδηγήσουν σε τερµατισµό της θεραπείας. 

Οι Mardock et al., (2010) µελετώντας τον πρώιµο τερµατισµό από την ψυχοθεραπεία 

ανεξαρτήτως ατοµικής ή οµαδικής προσέγγισης, εξέτασαν τη συµβολή του θεραπευτή. 

Αναφέρουν ότι οι θεραπευτές υπηρετούν το φαινόµενο αυτό-υπηρετούµενη προκατάληψη, 

δηλαδή την τάση να αποδίδουµε στους άλλους την υπαιτιότητα αρνητικών προσωπικών 

αποτελεσµάτων σε εξωτερικά αίτια και περιστάσεις. Έτσι, αποδίδουν µη ολοκληρωµένους 

τερµατισµούς περισσότερο σε προσωπικούς παράγοντες (π.χ. ψυχοπαθολογία ή πεποίθηση 

για την επίτευξη στόχων) των θεραπευοµένων και σε εξωτερικά αίτια, παρά στη µη 

ικανοποιητική σχέση µε το θεραπευτή. 

Μερικοί άνθρωποι αντιπαρέρχονται τα συναισθήµατα που προκαλεί ο επικείµενος 

τερµατισµός µε το να θέτουν χρονικό όριο παραµονής αµέσως µε την εισαγωγή τους σε µια 

ανοιχτή οµάδα. Ο θεραπευτής θα πρέπει να το αποδεχτεί ελπίζοντας ότι πιθανώς θα 

καταρρεύσει αυτό, µόλις ξεπεράσουν το φόβο της οµάδας ως νέο και άγνωστο πεδίο (Behr & 

Hearst, 2005).  

Προς έκπληξη των υπολοίπων µελών, ο θεραπευτής πρέπει να διευκολύνει τον αποχαιρετισµό 

µελών που παρουσιάζουν µειωµένες ικανότητες, αφού δεν φαίνονται ικανοί να κερδίσουν 

κάτι στο άµεσο µέλλον και έχουν παραµείνει στην οµάδα ήδη µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(Rutan et al, 2007). 
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Ο θεραπευτής µπορεί να προτείνει ο ίδιος σε ένα µέλος να τερµατίσει από την οµάδα, όταν 

µέσω της αντιµεταβίβασής του καταλαβαίνει ότι το µέλος έχει φτάσει σε ένα επίµονο 

αδιέξοδο που παρατείνεται χρονικά (Fieldsteel, 1990). 

Οι αντιστάσεις ενός µέλους που αποφασίζει να αποχαιρετίσει την οµάδα χωρίς να έχει 

ολοκληρώσει τη θεραπεία κάµπτονται αποτελεσµατικά µετά από παρέµβαση του θεραπευτή, 

ο οποίος επισηµαίνει το γεγονός. Ταυτόχρονα, καλό είναι να συσχετίσει την απόφαση του 

µέλους είτε µε αρχικά συµπτώµατα και οικεία συµπεριφορικά µοτίβα που επεδείκνυε το ίδιο, 

είτε µε πιθανές συγκρούσεις που εµφανίστηκαν στην οµάδα (Rutan et al, 2007).  

Ο Aledort, (2008) αναφέρει πως δεν συµφωνεί µε την άποψη ότι οι θεραπευόµενοι γνωρίζουν 

πάντα, πότε έφτασε ο καιρός να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους. Συχνά διαισθάνεται ότι 

τείνουν να αποχαιρετήσουν, όταν φτάνουν να διερευνήσουν ναρκισσιστικές βάσεις της 

προσωπικότητας. Τότε, συνεχίζει, τους ζητά να παραµείνουν και να εστιάσουν στις 

λανθάνουσες ναρκισσιστικές πτυχές, ώστε να εξασφαλιστεί η θεραπευτική αλλαγή. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, είναι καθήκον του να θίξει ότι ο θεραπευόµενος έχει ανάγκη να 

εσωτερικεύσει τη θετική οµαδική εµπειρία και ότι χωρίς το σωστό αποχαιρετισµό, η 

διαδικασία θα υπονοµευτεί και η µελλοντική ανάπτυξη του θεραπευόµενου θα περιοριστεί 

(Yalom, 2006). Ο Foulkes, (1975) θα διαφωνούσε µε αυτά, καθώς ανέφερε ότι ακόµη και αν 

οι θεραπευτές νιώθουν ότι είναι λάθος, είναι προτιµότερο να µην προκαλέσουν 

αµφιταλάντευση στο µέλος, αλλά να διευκολύνουν τον τερµατισµό από τη συγκεκριµένη 

οµάδα και να ξεκινήσει ξανά θεραπεία σε άλλη οµάδα αργότερα.  

Σε έναν ώριµο αποχαιρετισµό χρειάζεται να επαναφέρει την οµάδα στη θεραπευτική 

διαδικασία και να υπενθυµίσει διακριτικά ότι έχουν συµφωνήσει να µοιράζονται τα 

συναισθήµατα µέσα στην οµάδα όσο δύσκολα και αν είναι, προλαµβάνοντας έτσι 

εκδραµατίσεις που λειτουργούν ασυνείδητα (Rutan et al, 2007). Εγείρονται προφανή 

συναισθήµατα και ο θεραπευτής πρέπει να αντισταθεί στην πρόκληση και να µην υπερβεί τη 

θεµελιώδη λειτουργία που επιβάλει ο ρόλος του στην θεραπευτική οµάδα. Από την άλλη, 

πρέπει να είναι ικανός να ανταποκριθεί µε αυθεντικότητα, µε δηµιουργικό τρόπο και όχι µε 

στερεότυπο. Οφείλει να δείξει µε την στάση του ότι ο αποχαιρετισµός του µέλους είναι 

οριστικός για τη συγκεκριµένη οµαδική κατάσταση και να δώσει το στίγµα ότι όσο επώδυνος 

είναι, άλλο τόσο είναι και ευκαιρία για χαρά, καθώς δηλώνει µια επιτυχή πορεία και αποτελεί 

ένα νέο ξεκίνηµα για όλους. 
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Ο θεραπευτής είναι άνθρωπος µε συναισθήµατα όπως όλοι. ∆ιακινείται έντονα 

συναισθηµατικά κατά τον αποχαιρετισµό ενός µέλους. Μπορεί να θεωρεί τόσο πολύτιµη τη 

συνεισφορά ενός ώριµου µέλους στην οµάδα, ώστε να καθυστερεί τον τερµατισµό του. Άλλοι 

τελειοµανείς θεραπευτές ίσως προσδοκούν υπέρµετρη αλλαγή και ολοκληρωτική επίλυση 

ζητηµάτων. Η περηφάνια του Πυγµαλίωνα µπορεί να αποβεί αποτρεπτική για τον 

αποχαιρετισµό µελών. Αποβαίνει δύσκολο να αποχωριστεί ο θεραπευτής κάτι που έχει 

δηµιουργήσει µε επιτυχία γιατί είναι σαν να αποχαιρετά ένα κοµµάτι του εαυτού του. 

(Yalom, 2006). Η µη επιτυχής διαχείριση της αντιµεταβίβασής του πιθανώς θα στερήσει από 

τους πελάτες του ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης. Προκύπτει για άλλη µια φορά το θέµα 

της αναγκαίας προσωπικής εξέλιξης ενός θεραπευτή, έτσι ώστε να µπορεί να αντέχει 

ναρκισσιστικά πλήγµατα, όπως συµβαίνει σε περιπτώσεις πρόωρων αποχαιρετισµών µελών. 

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να έχει κάνει ολοκληρωµένο αποχαιρετισµό στη δική του 

προσωπική θεραπεία, πράγµα που συνεπάγεται ότι έχει επεξεργαστεί επαρκώς θέµατα 

απώλειας στη ζωή του. Μόνο έτσι δεν θα παρασύρεται από την αντιµεταβίβαση και θα 

µπορεί να στέκεται υπεύθυνα και ώριµα ακόµη και στις δύσκολες περιπτώσεις, όπου δεν 

συµφωνεί µε την απόφαση του αποχαιρετισµού. (Rutan et al, 2007). Οι Mangione et al., 

(2007) τονίζουν το θέµα της ανάπτυξης του εαυτού του οµαδικού θεραπευτή και το 

συσχετίζουν µε θέµατα ηθικής της ψυχοθεραπείας. Η έννοια του αναπτυγµένου εαυτού 

συνεπάγεται ενηµέρωση και ετοιµότητα σε θέµατα ηθικής συµπεριλαµβανοµένου του 

αποχαιρετισµού. Ο θεραπευτής ο οποίος νιώθει εύθραυστος ή συµβιβασµένος µε το τέλος ή 

την απώλεια στη ζωή του µπορεί να βιώνει µεγαλύτερη δυσκολία στο να ενεργεί αδιάσειστα 

και ηθικά. Έτσι, είναι πιο πιθανό να παραµορφώνει το ενδιαφέρον ενός θεραπευόµενου για τη 

διαδικασία τερµατισµού. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της θεραπείας ενός µέλους αποτελεί πηγή ικανοποίησης του 

ναρκισσισµού του οµαδικού θεραπευτή. Αποτελεί επαγγελµατική επιτυχία. Η συµµετοχή του 

θεραπευτή στη διαδικασία αποχαιρετισµού µε έκφραση των συναισθηµάτων του ωφελεί, 

τόσο το µέλος, όσο και την οµάδα συνολικά (Rutan et al, 2007, Yalom, 2006). Όπως µε κάθε 

θέµα όµως, πρέπει να είναι προσεκτικός µε την αυτο-αποκάλυψη που θα δώσει στο να µην 

είναι υπερβολική. Έχει να λάβει υπόψη του ότι η δουλειά µε τα υπόλοιπα µέλη θα συνεχιστεί 

και αντιδράσεις µε υπερβολικό τρόπο θα δυσχεραίνουν τη λειτουργία του στο µέλλον (Rutan 

et al, 2007). 

Αυτό δεν συµβαίνει κατά τον τερµατισµό των κλειστών οµάδων. Σε αυτές ο θεραπευτής 

πρέπει να προσέξει διαφορετικά θέµατα. Καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση χρειάζεται να 
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γίνεται πιο ενεργός, υπογραµµίζοντας την κοινή φύση της διαδικασίας και κάνοντας 

παρεµβάσεις που βασίζονται σε φαινόµενα της οµάδα ως όλον. Βοηθούν έτσι στην 

ανασκόπηση της πορείας της οµάδας από την έναρξή της. (Behr & Hearst, 2005). Χρειάζεται 

να τους βοηθήσουν να επανέλθουν σε µια φυσιολογική ζωή, χωρίς να έχουν ανάγκη 

στηρίγµατα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συναινούν στη συνέχιση της οµάδας και να 

υποκύπτουν στις διάφορες αιτιάσεις που θα έρθουν από τα µέλη (Foulkes & Anthony, 1957). 

Κάποιοι θεραπευτές επισταµένα οδηγούν τη διαδικασία από την ανακεφαλαίωση των θετικών 

αλλαγών στην καταµέτρηση θλιβερών συµβάντων και µη εκπληρωµένων επιθυµιών, που 

έχουν πάντα να κάνουν µε τη θεραπευτική διαδικασία. Έτσι, επιτρέπεται η ανάδυση αρνητικά 

φορτισµένου υλικού και µε τη µεταβίβαση εντός οµάδας παρέχεται επιπλέον, ευεργετική 

ανατροφοδότηση στο θεραπευτή να διαπραγµατευτεί ρεαλιστικούς περιορισµούς της 

ψυχοθεραπείας. Χρειάζεται ωστόσο, να είναι προσεκτικός στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ 

δηµιουργικής φαντασίωσης ότι το τέλος της οµάδας σηµατοδοτεί ταυτόχρονα ένα θάνατο, 

αλλά και σε επίπεδο σταθερής πραγµατικότητας, ένα νέο ξεκίνηµα (Behr & Hearst, 2005). 

Οι Mangione et al., (2007) αναφέρουν ότι εξαιτίας της τάσης να προτιµούνται οµάδες 

ψυχοθεραπείας περιορισµένης διάρκειας µε ό,τι συνεπάγεται για την ουσιαστικής σηµασίας 

επεξεργασία του τερµατισµού, ο θεραπευτής έχει αυξηµένη ευθύνη να λάβει υπόψη του τον 

τρόπο που η οµάδα ή το µέλος σταµατά. Προτείνουν ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική 

προετοιµασία για την οµάδα και το ξεκάθαρο συµβόλαιο. Αυτό βάζει εκτός άλλων, το 

πλαίσιο της διαδικασίας τερµατισµού από την αρχή της θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο 

υπηρετούν την ηθική αρχή της αυτονοµίας. Σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη του τις διαφορές κουλτούρας. Πως δηλαδή προσλαµβάνουν και ποιο το 

βαθύτερο νόηµα του τέλους, π.χ. µόνιµο ή προσωρινή διακοπή. Αυτές οι διαφορές µπορεί να 

διαµορφώσουν και να επηρεάσουν το πλαίσιο αποχαιρετισµού µιας οµάδας ψυχοθεραπείας 

(Mangione et al., 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  –  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Όλοι οι συγγραφείς που αναφέρθηκαν στο ζήτηµα του τερµατισµού από την ψυχοδυναµική 

θεραπεία είτε είναι ατοµική είτε είναι οµαδική, συµφωνούν ότι εγείρει σηµαντικά υπαρξιακά 

θέµατα που επιβάλουν την εστίαση στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας, αν θέλει ο 

θεραπευτής να ισχυρίζεται ότι είναι καλός επαγγελµατίας. Ο τερµατισµός στην οµάδα 

προσφέρει ευκαιρίες ενδοσκόπησης σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη: στο µέλος που αποχαιρετά, 

στα µέλη που παραµένουν πίσω, στην οµάδα ως σύνολο και στο θεραπευτή της οµάδας. 

Έρχονται αντιµέτωποι µε τα βαθύτερα κοµµάτια του εαυτού τους, καθώς ο τερµατισµός 

κινητοποιεί πανανθρώπινα και διαχρονικά ζητήµατα, όπως ο θάνατος και η απώλεια. 

Άλλωστε οι άνθρωποι που αναζητούν θεραπεία µετά από λίγες συνεδρίες ανακαλύπτουν ότι 

πίσω από το προφανές βασικό αίτηµα βρίσκονται σχετικά ζητήµατα, τα οποία δυσκολεύονται 

να διαχειριστούν συναισθηµατικά. Τώρα όµως, έχουν µοναδική ευκαιρία να τα εξετάσουν 

υπό ασφαλείς συνθήκες. ∆ιαπιστώνουν µε το µοίρασµα στην οµάδα πόσο κοινά είναι για 

όλους. Τα συναισθήµατα που προκαλεί γίνονται πλέον ανεκτά µέσω της διαδικασίας της 

οµάδας. Ίσως σηµαντικότερο είναι η έννοια της προοπτικής και η αισιοδοξία της συνέχειας 

που ακολουθεί µετά από κάθε ώριµο κυρίως, αποχαιρετισµό. 

Ωστόσο, η µελέτη της βιβλιογραφίας αποκάλυψε ότι και µέσα από τους πρώιµους 

τερµατισµούς από την οµάδα µπορούν να προκύψουν οφέλη, εφόσον γίνει κατάλληλη 

διαχείριση. Η δυναµική της οµάδας είναι τόσο ισχυρή, ώστε έχει τη δυνατότητα να 

µεταβολίζει και δυσάρεστες καταστάσεις, µε τρόπο που τα µέλη της να αποκοµίζουν τελικά, 

την έννοια της συνέχειας που εµπεριέχει την ελπίδα. 

Η στάση του θεραπευτή φάνηκε ότι αποτελεί ισχυρό παράγοντα που οδηγεί προς κάποια 

κατεύθυνση σε οποιοδήποτε είδος τερµατισµού. Καταρχήν, διαπιστώθηκε ότι η προσωπική 

του θεραπεία και ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα. Ο θεραπευτής δεν παύει να 

είναι άνθρωπος που έχει συναισθήµατα και υπαρξιακές ανησυχίες παρόµοιες µε των µελών. 

Αν δεν έχει κάνει επαρκή επεξεργασία αυτών των θεµάτων και δεν έχει βιώσει 

ολοκληρωµένο τερµατισµό που να του έχει αφήσει αίσθηµα πληρότητας ή έστω 

ικανοποίησης στη δική του ψυχοθεραπεία, ίσως δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει στην 

κατάλληλη υποστήριξη των πελατών του κατά τη διαδικασία τερµατισµού. Συναφές µε το 

παραπάνω είναι η θέσπιση κουλτούρας και νόρµας στην οµάδα σχετικά µε τον τερµατισµό. 
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Αποτελεί ύψιστο καθήκον του θεραπευτή της οµάδας, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ύπαρξης 

της. Το όριο µεταξύ της ειλικρινούς αυτο-αποκάλυψης των συναισθηµάτων του και της 

διατήρησης του ρόλου του µέσα στην οµάδα, επίσης αποτελούν σηµείο κλειδί για την οµαλή 

διαφύλαξη της θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά και για τη µεγιστοποίηση των ωφελειών των 

θεραπευοµένων από αυτήν. Τέλος, σηµαντικό σηµείο στη βιβλιογραφία σε ό,τι έχει να κάνει 

µε το θεραπευτή αποτελεί η οριοθέτηση της διαδικασίας της οµάδας από ασυνείδητες βίαιες 

αντιδράσεις των µελών κατά τη διάρκεια ενός τερµατισµού, οι οποίες µπορεί να αποβούν 

καταστρεπτικές για την οµάδα µε δυσάρεστες συνέπειες για όλους. 

Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας µε το θέµα ήταν εντυπωσιακή για τις πολλές 

κατατάξεις που έχουν γίνει αναφορικά µε διάφορες παραµέτρους. Η ταξινόµηση απέβη 

βοηθητική για τη συστηµατοποίηση των γνώσεων, την αποσαφήνιση σηµαντικών εννοιών 

και τη συνειδητοποίηση γνώσεων που ήταν συγκεχυµένες. Παράλληλα, η διατύπωση των 

απόψεων και των συναισθηµάτων των αρθρογράφων επέφερε µείωση του άγχους και άλλων 

δυσάρεστων συναισθηµάτων σχετικά µε τη λειτουργία του ψυχοθεραπευτή. Λειτούργησε 

ανακουφιστικά η διαπίστωση ότι και άλλοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες αναφορικά µε τον 

επαγγελµατικό ρόλο. Η µελέτη βιώθηκε σαν ένα είδος επικοινωνίας και µοιράσµατος των 

δυσκολιών της εµπειρίας του θεραπευτικού συντονισµού µιας αναλυτικής οµάδας. 

Το θέµα προσεγγίστηκε µε βάση την κατηγοριοποίηση που έκαναν οι Rutan et al., (2007). Η 

επιλογή έγινε επειδή οι κατηγορίες που ανέπτυξαν ήταν σαφείς και σφαιρικές, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούσαν παράγοντες εστίασης της προσοχής ενός κλινικού. Επιπλέον, 

συµπεριελάµβαναν και τις περισσότερες θεµατικές αναφορές των υπολοίπων συγγραφέων. 

Η φάση του αποχαιρετισµού παρουσιάστηκε εκτενώς. Οι αναφορές από την εµπειρία των 

θεραπευτών έριξαν φως σε πιθανά σενάρια της διαδικασίας επισηµαίνοντας πιθανούς 

κινδύνους αλλά και απαραίτητα επικερδή βήµατα. Η εστίαση από όλους τους συγγραφείς σε 

αυτή τη φάση δικαιολογεί και την άποψη ότι αποτελεί, αν όχι το πιο σηµαντικό, ένα από πιο 

σηµαντικά στάδια της ψυχοθεραπείας µιας και αυτό εµπεριέχει τη γεύση που θα πάρει µαζί 

του φεύγοντας ένας θεραπευόµενος και θα τον συντροφεύει για την υπόλοιπη ζωή του. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τον τερµατισµό της θεραπείας σε οµάδες 

ψυχοδυναµικής προσέγγισης ανέδειξε έναν πλούσιο προβληµατισµό γύρω από διάφορες 

παραµέτρους που αφορούν το συγκεκριµένο ζήτηµα. Επειδή έχει µεγάλες προεκτάσεις σε 

διάφορα άλλα ζητήµατα που αφορούν την οµαδική ψυχοθεραπεία, παρέχει άφθονη τροφή για 

σκέψη και έρευνα. Με αφορµή τον τερµατισµό λοιπόν, αγγίχτηκαν και θέµατα που αφορούν 
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την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας σε οµάδες ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης, την 

κατάρτιση και την επάρκεια του οµαδικού θεραπευτή, τη διαµόρφωση του κατάλληλου 

θεραπευτικού κλίµατος στην οµάδα, τις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα εντός της οµάδας, 

την κατάλληλη επιλογή µελών και τα κριτήρια διερεύνησης της πιθανότητας να ωφεληθούν 

από τη θεραπεία σε ψυχοδυναµικής εµπνεύσεως οµάδα. 

Το ψυχοδυναµικό θεραπευτικό µοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται και να εξετάζει τον εαυτό 

του σε πείσµα του δυσµενούς κλίµατος που διαµορφώνεται τον τελευταίο καιρό µε την 

άσκηση έντονης κριτικής σε ό,τι αφορά τη µεγάλη χρονική διάρκεια, την αµφισβήτηση της 

αποτελεσµατικότητας στην θεραπεία ψυχικών διαταραχών και του υψηλού κόστους. 

∆ιάφορες έρευνες έχουν καταδείξει την ωφέλεια και µάλιστα µε µόνιµο αποτέλεσµα, που 

έχουν κερδίσει άνθρωποι που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία την θεραπεία τους σε µακροχρόνια 

αναλυτική οµάδα (Pines & Schlapobersky, 2008, Lorentzen, 2000). 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τον τερµατισµό δεν έχουν δηµοσιευτεί πολλές έρευνες που να 

εξετάζουν µε αξιοπιστία τις διάφορες παραµέτρους του. Οι µελέτες είναι αποτέλεσµα της 

πολύχρονης παρατήρησης οµάδων από έµπειρους οµαδικούς θεραπευτές, οι οποίοι 

καταθέτουν την προσωπική τους εµπειρία και άποψη. Έχουν δηλαδή εξεταστεί κυρίως µε 

ποιοτικές µεθόδους. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές µελέτες περιπτώσεων και κάποια 

δηµοσιευµένα άρθρα που χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης για να 

αποσπάσουν τα ερευνητικά δεδοµένα. 

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής απαιτούν τη συστηµατική επιστηµονική διερεύνηση της 

αποτελεσµατικότητας των µεθόδων ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευτικοί παράγοντες στην 

οµαδική ψυχοθεραπεία έχουν µελετηθεί εφαρµόζοντας ποσοτικές µεθόδους πέρα από 

ποιοτικές αναλύσεις. Το θέµα όµως του τερµατισµού της θεραπείας σε ψυχοδυναµικές 

οµάδες παρατεταµένης διάρκειας δεν έχει ερευνηθεί καθόλου µε ποσοτικές µεθόδους. Πότε 

θεωρείται επιτυχηµένος ή ώριµος τελικά ένας τερµατισµός; Γιατί κάποιοι θεραπευόµενοι 

αποχαιρετούν, ενώ άλλοι εγκαταλείπουν απότοµα την οµάδα τους; Ποιοι παράγοντες 

συντελούν στην απόφαση κάποιου να τερµατίσει είτε ώριµα, είτε πρόωρα; Με ποιο τρόπο 

επηρεάζει η στάση του θεραπευτή σε έναν επιτυχηµένο τερµατισµό; Ποια χαρακτηριστικά 

µιας ψυχοδυναµικής οµάδας λειτουργούν είτε υποστηρικτικά είτε καταστρεπτικά για τον 

τερµατισµό ενός µέλους της; Υπάρχει ιδανικό χρονικό εύρος σε µια οµαδική ψυχοθεραπεία; 

Πρόκειται για ερωτήµατα που αν εξεταστούν µε συστηµατικό τρόπο και επιχειρηθεί η 

ποσοτική προσέγγισή τους θα διαφωτίσουν αρκετές πτυχές της ψυχοδυναµικής προσέγγισης. 
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Επειδή ακριβώς παραµένουν ασαφή και βασίζονται σε υποκειµενικές θεωρήσεις εγείρουν και 

σηµαντική κριτική. Ο τερµατισµός αποτελεί ένα µείζον θέµα της διαδικασίας της οµάδας και 

της θεραπείας. Παράλληλα, είναι ένα γεγονός ξεκάθαρο και αδιαµφισβήτητο για όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη, τις οµάδες, τα µέλη, τους θεραπευτές. Πολλά στοιχεία της διαδικασίας 

είναι δύσκολο να προσεγγιστούν ποσοτικά, επειδή εφαρµόστηκαν πάνω σε θεωρητικά 

κατασκευάσµατα διορατικών επαγγελµατιών αλλά υπόκεινται στην υποκειµενική κρίση και 

στις ικανότητες τεχνικής του εκάστοτε θεραπευτή. Λόγω των διαφορετικών απόψεων 

υπάρχουν κατακερµατισµοί, όχι µόνο στην ψυχαναλυτική σχολή αλλά και στην 

ψυχοδυναµική προσέγγιση των οµάδων, και όλα αυτά σε διάστηµα εξήντα περίπου ετών. Η 

άποψη άλλωστε ότι η ψυχοθεραπεία είναι κυρίως τέχνη και όχι µόνο επιστήµη δικαιολογεί 

και τον υποκειµενικό χαρακτήρα. Η ψυχοθεραπεία γενικά είναι σχετικά πρόσφατο πεδίο της 

επιστήµης και δεν έχει προλάβει να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου. Αν και υπάρχουν 

σηµαντικοί περιορισµοί στη µεθοδολογία, πράγµα κοινό για όλες τις κοινωνικές επιστήµες, 

αξίζει το εγχείρηµα της ποσοτικής προσέγγισης, καθώς θα ανοίξουν νέες προοπτικές για την 

εξέταση της διαδικασίας συνολικά. Ίσως από το τέλος µπορούµε να φτάσουµε στην αρχή.  

Κατόπιν αυτών, ο συντάκτης της παρούσας εργασίας θεωρεί ότι οι σκοποί που είχαν τεθεί 

στη εισαγωγή επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό. Πολλοί άνθρωποι έχουν την εµπειρία 

του µεγάλου οφέλους στη ζωή τους από τη συµµετοχή σε µια ψυχοδυναµική θεραπευτική 

οµάδα παρατεταµένης διάρκειας. Μόνο η ανακοίνωση του βιώµατος δεν είναι αρκετή για την 

εγκατάσταση µιας µεθόδου ή ενός εργαλείου, όπως είναι η οµάδα. Απαιτείται συστηµατική 

έρευνα για τη βελτίωση και την εξέλιξη της. 
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