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�The answers to these [process] 

questions will not be simple, nor 

is it likely that one research will 

answer them� 

 
[Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα (για την ψυχοθεραπευτική διαδικασία)  

δεν θα είναι απλές, ούτε φαίνεται ότι µια µόνο έρευνα θα τα απαντήσει] 
  

(Rogers, 1942, σελ. 434) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

 
 

Ρέθυµνο, Σεπτέµβριος 1996 ... Το ταξίδι ξεκινά ....  

Ιούλιος 2000 ... «Πιάνουµε» λιµάνι ...  

Γιατί, µε τι άλλο µοιάζει, παρά µε ένα µακρύ ταξίδι, η διαδικασία εκπόνησης 

µιας διατριβής; Γι� αυτό χρειάζεται να είναι κανείς εξοπλισµένος µε καλό οδηγό και 

κατάλληλα όργανα πλοήγησης. Χρειάζεται πυξίδα για καλύτερο προσανατολισµό και 

ικανότητα να βλέπει µακριά, να εντοπίζει τους φάρους, για να µην σκοντάψει στα 

βράχια. 

Στο δικό µου µακρύ ταξίδι υπήρχαν πολλοί φάροι και πυξίδες: ήταν οι δικοί 

µου άνθρωποι, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα µου προσέφεραν: 

• Πρώτα από όλους, ας µου επιτραπεί, να ευχαριστήσω τους γονείς µου, 

Αργύρη και Άννα Ζγαντζούρη και τον αδελφό µου Σπύρο, για την 

πολύπλευρη υποστήριξη και αµέριστη συµπαράσταση που τόσα χρόνια µου 

παρέχουν αδιαµαρτύρητα. 

• Θερµά ευχαριστώ τον επιβλέποντα της διατριβής, Ιωάννη Ν. Νέστορος, 

Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας, το ��∆άσκαλο��, χαρακτηρισµό που όσοι 

συνεργαζόµαστε µαζί του έχουµε συνηθίζουµε να του αποδίδουµε. Τον 

ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη µε την οποία µε περιέβαλε από την πρώτη 

στιγµή, για την έµπνευση που µου προσέφερε και τη µύηση στις ιδέες και στα 

οράµατά του για την ψυχική υγεία, την ψυχοπαθολογία, την ψυχοθεραπεία και 

τη σχιζοφρένεια. Τον ευχαριστώ για την υποστήριξη, τη συµπαράσταση και 

την ενθάρρυνση που µου παρείχε, τη συνεργασία και την αισιοδοξία �

χαρακτηριστικό που τον διακρίνει ακόµα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις, 

όταν όλοι οι άλλοι καταβάλλονται-, τη χαρά και την ευχαρίστηση, που µου 

προσέφερε απλόχερα, ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  

• Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα τα µέλη της επιτροπής επίβλεψης της 

διδακτορικής διατριβής, την Αν. Καθηγήτρια Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα και 

τον Καθηγητή Νικήτα Πολεµικό, για την εκπαίδευση και την επίβλεψη που 

µου παρείχαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, καθώς και για τα πολύτιµα 

σχόλιά τους για την ολοκλήρωση της διατριβής. 
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• Ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς όλα τα µέλη της Επταµελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής και προς όλους τους διδάσκοντες του Τµήµατος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που υπήρξαν καθηγητές µου κατά τη 

διάρκεια των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µου σπουδών. Οι γνώσεις που 

µου προσέφεραν και τα όσα µε δίδαξαν µε το ήθος και τη συµπεριφορά τους 

αποδείχθηκαν πολύτιµα στην µέχρι τώρα πορεία µου. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον κ. Ρόµπερτ Μέλλον για τις επισηµάνσεις και τα πολύτιµα 

σχόλιά του, µε τα οποία είχε ουσιαστική συµβολή στην επίλυση προβληµάτων 

που προέκυψαν σε διάφορες φάσεις της διατριβής. 

• Επίσης, ευχαριστώ θερµά τη Νιόνια Γ. Βαλλιανάτου, διδάσκουσα του 

Τµήµατος Ψυχολογίας, για τη φιλία της, την αµέριστη συµπαράσταση, την 

υποστήριξη, την ενίσχυση, την εµπιστοσύνη και την πολύτιµη βοήθεια που 

µου προσέφερε αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στο στάδιο της στατιστικής 

επεξεργασίας των ερευνητικών δεδοµένων. Πέρα από τη βοήθεια όµως, αυτό 

που περισσότερο από όλα τα άλλα µένει χαραγµένο στη µνήµη µου είναι οι 

έντονες στιγµές �ευχάριστες και δυσάρεστες- που περάσαµε πρόσφατα, και η 

φιλική σχέση που αναπτύχθηκε ανάµεσά µας. Ίσως αυτό είναι ένα από τα πιο 

σηµαντικά πράγµατα που κέρδισα αυτά τα χρόνια.  

• Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στο David Feinsilver 

Scholarship και στην ISPS Executive Committee για τη µεγάλη τιµή που µου 

έκαναν µε την απονοµή του βραβείου David Feinsilver Award, στα πλαίσια 

του 13th International Symposium for the Psychological Therapies of the 

Schizophrenia and Other Psychoses (ISPS 2000), στo Stavanger της 

Νορβηγίας. Η βράβευση αφορούσε σε ερευνητική εργασία που αποτελεί 

µέρος της παρούσας διατριβής και ήταν αυτό που µου έδωσε την τελική 

ισχυρή ώθηση για την ολοκλήρωσή της, µε όπλισε µε δύναµη και κουράγιο 

και την αίσθηση ότι πράγµατι κάτι πρωτότυπο και σηµαντικό προέκυψε από 

την εργασία µας αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, τι άλλο θα µπορούσα να αισθανθώ 

όταν, τη ∆ευτέρα 24 Απριλίου 2000, έλαβα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

το ακόλουθο µήνυµα: 
Dear Zgantzouri Konstantia 
It is with great pleasure that I hereby inform you that you have been 
awarded the " The David Feinsilver Award", which will be given to you 
in connection wit your lecture at the 5th of June, at 15:45. 
The jury has been impressed by the work of you and your group, and is 
looking forward to meeting you here in Stavanger. 
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Congratulations! 
Best wishes 
Jan Olav Johannessen 
 

Ανταποδίδοντας τη µεγάλη τιµή που µου αποδόθηκε µε την απονοµή αυτού 

του βραβείου, ας µου επιτραπεί να αφιερώσω αυτή τη διατριβή και στον David 

Baer Feinsilver, διακεκριµένο ψυχοθεραπευτή, ο οποίος ασχολήθηκε 

επισταµένα µε την ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση της σχιζοφρένειας, 

θεωρώντας ότι η φιλοσοφία και τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας κινούνται 

προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικής ψυχοθεραπευτικής αντιµετώπισης 

της σχιζοφρένειας που ο ίδιος χάραξε αρκετά χρόνια νωρίτερα. 

• Θα ήταν βέβαια σηµαντική παράλειψη να µην εκφράσω τις ευχαριστίες µου 

προς όλους τους θεραπευόµενους που συµµετείχαν στην ερευνητική εργασία, 

οι οποίοι αφιέρωσαν αρκετό από το χρόνο τους �σε ιδιαίτερα δύσκολες 

στιγµές της ζωής τους-, για την συµπλήρωση των ερευνητικών εργαλείων και, 

κυρίως, επειδή µου έδωσαν τη δυνατότητα να εισχωρήσω σε πολύ 

προσωπικές τους εµπειρίες, βιώµατα, σκέψεις και όνειρα, µέσω της 

παρακολούθησης των ψυχοθεραπευτικών τους συνεδριών. Είχα την ευκαιρία 

να διδαχθώ πολλά από αυτή τη διαδικασία, πολύ περισσότερα �και πολύ 

σπουδαιότερα ίσως- από όσα αποτυπώνονται στα κεφάλαια της διατριβής. 

• Θερµά ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους µου, τους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Οργανωµένου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Κλινική Ψυχολογία, και ιδιαίτερα τις δευτεροετείς φοιτήτριες ειδικευόµενες 

κλινικές ψυχολόγους, Κοσµίδου Ρεβέκκα, Κουτσιαύτη Παναγιώτα, Σταύρου 

Ελένη, Νικολάκη Ελένη και Χαλκιαδάκη Κλεάνθη, για τη συµµετοχή τους σε 

ένα από τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, στο οποίο λειτούργησαν ως 

εξωτερικοί κριτές. 

• Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Καθηγητή Alvin Mahrer, 

της Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου της Οτάβα, Καναδά, ο οποίος σε 

ανύποπτο χρόνο, επισηµαίνοντας την παντελή έλλειψη αντίστοιχων ερευνών 

για τη διερεύνηση των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών και της θεραπευτικής 

αντιµετώπισης της σχιζοφρένειας, αναφέρθηκε µε πολύ κολακευτικά λόγια 

στην έρευνά µας και µας ενθάρρυνε να συνεχίσουµε.  

• Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εµπλεκόµενους στο 

Τµήµα Ψυχολογίας και ειδικότερα στο Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής 



 
 

11  

Ψυχολογίας, το οποίο τέσσερα χρόνια τώρα αποτελεί µέρος της 

καθηµερινότητάς µου και φιλοξενεί τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες, τις 

ελπίδες και τα όνειρά µου. 

 

 

Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη 

 Ρέθυµνο, Ιούλιος 2000 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύνολο δραστηριοτήτων, 

που απαρτίζεται από ένα πλήθος εξωσυνεδριακών και ενδοσυνεδριακών διαδικασιών,  

οι οποίες αφορούν στο θεραπευόµενο/θεραπευόµενους, στο θεραπευτή/θεραπευτές 

και στην αλληλεπίδραση τόσο µεταξύ τους όσο και µε άλλα συστήµατα (οικογένεια, 

κ.λ.π.). Η ποικιλία και πολυπλοκότητα των παραγόντων που αλληλεπιδρούν στην 

ψυχοθεραπεία αντανακλάται και στην πλούσια ερευνητική δραστηριότητα στους 

διάφορους εµπλεκόµενους τοµείς.  

 Σύµφωνα µε τον Elliott (1995), η ψυχοθεραπευτική πρακτική -όπως είναι 

εξάλλου φυσικό-, αποτελεί την κυρίαρχη πηγή έµπνευσης των περισσοτέρων ιδεών 

και υποθέσεων για έρευνα στην ψυχοθεραπεία. Για παράδειγµα, µέχρι σήµερα έχουν 

ήδη ερευνηθεί αρκετά η ψυχοθεραπευτική συµµαχία και η λεκτική επικοινωνία 

µεταξύ των συµµετεχόντων στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία (Beutler, 1990. 

Garfield, 1990). Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, η ιδέα για συστηµατική έρευνα 

στους συγκεκριµένους τοµείς της ψυχοθεραπείας προέκυψε από την επισταµένη και 

συστηµατική παρατήρηση και αξιολόγηση της κλινικής πράξης από τους ίδιους τους 

θεραπευτές που ενεργούσαν παράλληλα και ως ερευνητές, όπως πχ. ο Carl Rogers.  

Άλλωστε, η σχέση µεταξύ κλινικής πράξης και έρευνας στην ψυχοθεραπεία 

είναι αλληλένδετη. ∆ηλαδή, οι κλινικές ανάγκες απαιτούν τη διενέργεια έρευνας στην 

αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας και στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. 

Παράλληλα, η έρευνα στην ψυχοθεραπεία προϋποθέτει την κλινική πράξη, δηλαδή 

την ίδια την ψυχοθεραπεία. Για παράδειγµα, διερευνήθηκε ήδη η 

αποτελεσµατικότητα συγκεκριµένων ψυχοθεραπευτικών µοντέλων και τεχνικών για 

την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων και ψυχικών διαταραχών. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του γνωστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας, το 

οποίο θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης. 

Επίσης, σηµαντικές αλλαγές προέκυψαν λόγω της χρηµατοδότησης της 

ψυχοθεραπείας από ασφαλιστικά ταµεία, η οποία οδήγησε στην ανάγκη για εφαρµογή 

µοντέλων βραχείας διάρκειας και µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε τα 

µακρόχρονα παραδοσιακά µοντέλα ψυχοθεραπευτικής αντιµετώπισης των ψυχικών 

διαταραχών. Ακόµα, η ερευνητική δραστηριότητα µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά 

τους ψυχοθεραπευτές στην κλινική πράξη, ώστε να έχουν µεγαλύτερη 



 
 

19  

αποτελεσµατικότητα µε τη χρήση εκείνων των τεχνικών και διαδικασιών που 

αποδείχθηκαν ερευνητικά περισσότερο αποτελεσµατικές και προτείνονται από τους 

ερευνητές, στοιχείο που αντιπροσωπεύεται ιδιαίτερα στην σύγχρονη τάση έρευνας 

των ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών (Bohart, & Tallman, 1999. 

Hill, & O�Brien, 1999. Hubble, Duncan, & Miller, 1999. Ogles, Anderson, & Lunnen, 

1999. Roth, & Fogany, 1996. Roth, Fogany, & Parry, 1996).  

Μπορεί, λοιπόν, να υποστηρίξει κανείς τη σηµασία της αλληλεπίδρασης 

έρευνας και κλινικής πρακτικής στη διερεύνηση και υιοθέτηση των κατάλληλων 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών και στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 

ψυχικών διαταραχών (Høglend, 1999), µεταξύ αυτών και της σχιζοφρένειας 

παρανοϊκού τύπου και της σχιζοσυναισθηµατικής διαταραχής, στις οποίες εστιάζεται 

η παρούσα µελέτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 
 
1.1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο επιστηµονικής 

έρευνας, που χρονικά καλύπτει κυρίως την τελευταία τριακονταετία. Η αναγκαιότητα 

περισσότερο επισταµένης έρευνας στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο έχει ήδη 

επισηµανθεί µε πλήθος επιχειρηµάτων (Greenberg, & Pinsof, 1986. Rice, & 

Greenberg, 1984c. Russell, 1994. Strotzka, 1983). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, το 

επιστηµονικό ενδιαφέρον εστιάζεται, ειδικότερα, στη µελέτη της αλλαγής που 

προκύπτει κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. 

 Ο Elliott (1995) επισηµαίνει ότι ετυµολογικά η λατινική έννοια του όρου 

διαδικασία (process) σηµαίνει «το να προχωρήσει κανείς µπροστά» (�a going 

forward�) και αναφέρει τέσσερα βασικά στοιχεία που συνιστούν την έννοια της 

διαδικασίας. Αυτά είναι: α) οι δράσεις ή τα γεγονότα, β) η ακολουθία/σειρά ή η 

συνέχεια, γ) η τάξη/σύστηµα ή ο σκοπός και δ) η επίδραση ή το αποτέλεσµά της. 

Άλλοι ετυµολογικοί προσδιορισµοί της έννοιας διαδικασία (Greenberg & Pinsof, 

1986) τοποθετούν την έµφαση σε κάποιες άλλες βασικές διαστάσεις της, δηλαδή, α) 

στη δράση στο χρόνο, β) στην κατευθυνόµενη αλλαγή και γ) στην κίνηση προς την 

ολοκλήρωση.  

 Αρχικά, ο ορισµός της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας (process), σύµφωνα µε 

τον Kiesler (1973), αναφερόταν σε οτιδήποτε εµφανίζεται µεταξύ θεραπευτή και 

θεραπευόµενου, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας και µπορεί να παρατηρηθεί είτε 

από τους ίδιους τους συµµετέχοντες είτε από µη-συµµετέχοντες παρατηρητές. 

Ωστόσο, ο ορισµός αυτός περιορίζει την έννοια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας 

στα στενά πλαίσια της θεραπευτικής συνεδρίας και των ενδοσυνεδριακά 

παρατηρούµενων συµπεριφορών, ενώ δεν αναφέρεται στη µελέτη της 

δραστηριότητας και της αλλαγής που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

χρόνου µεταξύ των συνεδριών (Greenberg & Pinsof, 1986).  

 Ο εννοιολογικός προσδιορισµός του τι συνιστά την ψυχοθεραπευτική 

διαδικασία προτάθηκε από τον Elliott (1991), στο Μοντέλο των Πέντε ∆ιαστάσεων 
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της Ψυχοθεραπευτικής ∆ιαδικασίας (Five Dimensional Model of Therapy Process).  

Το µοντέλο αυτό επικεντρώνεται σε έναν κατάλογο των διαφόρων παραµέτρων 

διερεύνησης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες 

(Νέστορος, 1998α. Elliott, 1991, 1995): 

1. Η σκοπιά της παρατήρησης (δηλαδή, ποιος παρατηρεί τη διαδικασία: ο 

θεραπευόµενος, ο θεραπευτής, ο ερευνητής) 

2. Εστίαση/Άτοµο (δηλαδή, ποιος παρατηρείται: ο θεραπευόµενος, ο 

θεραπευτής, η θεραπευτική δυάδα) 

3. Η πτυχή της διαδικασίας που µελετάται (δηλαδή, ποιο σηµείο της 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης παρατηρείται: το περιεχόµενο, η δράση, ο 

τρόπος, η ποιότητα). 

4. Το επίπεδο της µονάδας µέτρησης (δηλαδή, ποια είναι η κλίµακα στην οποία 

εµφανίζεται και αξιολογείται η παρατήρηση: µια πρόταση/ιδέα, η σειρά οµιλίας, 

το επεισόδιο, η συνεδρία, ολόκληρη η θεραπεία) 

5. Η διαδοχή/ακολουθία των φάσεων (δηλαδή, ποια είναι η χρονική 

διαδοχή/ακολουθία µεταξύ των µετρήσεων ή ο στόχος της παρατήρησης: η 

κατανόηση του πλαισίου, της διαδικασίας ή της επίδρασης). 

Οι Greenberg και  Pinsof (1986), µετά από επισταµένη µελέτη του πεδίου και 

των ορισµών που κατά καιρούς προτάθηκαν για τον προσδιορισµό της έρευνας στις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, συνοψίζουν:  

«Έρευνα στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των συστηµάτων του ασθενή και του θεραπευτή. Ο στόχος της έρευνας στις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες είναι να εντοπίσει τις διαδικασίες αλλαγής στην 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αυτών συστηµάτων. Η έρευνα στις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες καλύπτει όλες τις µορφές συµπεριφοράς και τις 

εµπειρίες αυτών των συστηµάτων, εντός και εκτός των θεραπευτικών συνεδριών, οι 

οποίες αναφέρονται στη διαδικασία της αλλαγής».  

(Greenberg & Pinsof, 1986, σελ. 18). 

O Shoham-Salomon (1990), σε ένα άρθρο του για τις µεθοδολογικές 

δυσκολίες στην έρευνα των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, που βασίζονται, κατά 

ένα µέρος, σε επιστηµολογικά και εννοιολογικά θέµατα, προσδιορίζει αυτό το 

ερευνητικό πεδίο ως ακολούθως: 

«Η έρευνα στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες αποτελεί µια συντονισµένη 

προσπάθεια περιγραφής και ερµηνείας των δράσεων, αλληλεπιδράσεων, και 

καταστάσεων του νου που παράγονται σκόπιµα ή εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της 
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ψυχοθεραπείας και επηρεάζουν τα άµεσα και τελικά θεραπευτικά αποτελέσµατα. 

Μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται τόσο τη διερεύνηση των παρατηρούµενων 

διαδικασιών (εµπειρική προσέγγιση) και τον έλεγχο των υποθέσεων που αφορούν 

στο ρόλο των σηµαντικών διαδικασιών (θεωρητική, αναλυτική προσέγγιση), όσο και 

τις σχέσεις τους µε αυτό που ο Greenberg (1986a) ονόµασε άµεσα, ενδιάµεσα 

(µικρά ��ο�) ή τελικά (µεγάλα �Ο�) θεραπευτικά αποτελέσµατα»  

(Shoham-Salomon, 1990, σελ. 295). 

∆ηλαδή, το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσµα της ψυχοθεραπείας (µεγάλο ��Ο��, 

Ο=outcome) συνίσταται από µια ακολουθία µικρότερων αποτελεσµάτων (µικρά 

��ο��), γεγονός που κατευθύνει την ανάλυση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας στην 

ανάλυση των διαδικασιών που εµφανίζονται εντός και εκτός της θεραπευτικής 

συνεδρίας, καθώς και στην ανάλυση της αλληλεπίδρασής τους. 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφορα είδη έρευνας στις ψυχοθεραπευτικές 

διαδικασίες (βλ. Πίνακα 1.1), τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τον τύπο του 

ερευνητικού ερωτήµατος που τίθεται προς διερεύνηση και µελέτη. 

Πίνακας 1.1. 
Είδη έρευνας στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες 
(O Πίνακας από τον Elliott, 1995, σελ. 55, ελαφρώς τροποποιηµένος) 

 

Είδος Έρευνας Τύπος Ερευνητικού Eρωτήµατος Κατάλληλες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

1. Προσδιορισµός/Ορισµός φαινοµένου 
Ποια είναι η φύση του συγκεκριµένου θεραπευτικού φαινοµένου; Τι το 
προσδιορίζει ή τι το συνθέτει; 

Φαινοµενολογική έρευνα, Θεωρία πεδίου (κάποιοι 
τύποι), Ηθογενής έρευνα, ∆οµισµός 

2. Περιγραφή 
Ποια είδη γεγονότων ή θεωρήσεων εµφανίζονται στη θεραπεία; Ποια 
χαρακτηριστικά, τύπους ή πρότυπα έχουν αυτά τα γεγονότα ή οι 
θεωρήσεις; 

Νατουραλιστική ποιοτική προσέγγιση, Θεωρία 
πεδίου (κάποιοι τύποι), Εθνογραφία: ποσοτικό 
περιεχόµενο, παράγοντας, ανάλυση αλληλεπίδρασης 

3. Ερµηνεία 
Ποιο είναι το νόηµα ενός θεραπευτικού γεγονότος ή διαδικασίας; Γιατί 
συνέβη; Πώς αναπτύχθηκε; 

Ερµηνευτική έρευνα, Αφηγηµατική µελέτη 
περίπτωσης, Εννοιολογική Ανάλυση της 
∆ιαδικασίας, Ανάλυση έργου 

 
Ποιοτική 

4. Κριτική/∆ράση 
Ποιο είναι το σφάλµα µε την παρούσα τάξη των πραγµάτων; Πώς θα 
µπορούσαν να γίνουν καλύτερα; 

Φεµινιστική έρευνα, Έρευνα συµµετοχικής δράσης 

5. Ποσοτικοποίηση 
Πόσο συχνός είναι ο τύπος του γεγονότος; Σε ποιο βαθµό ή σε ποια 
ένταση είναι µια πιθανότητα παρούσα στη θεραπεία; Τι είναι τυπικό; 

Περιγραφικές ποσοτικές µέθοδοι: µελέτες, κλίµακες, 
κατηγορικά συστήµατα, περιγραφική στατιστική 

6. Σύγκριση 
Έχει ένας τύπος θεραπείας, γεγονότος ή φάσης της θεραπείας κάτι 
περισσότερο από έναν άλλο τύπο θεραπείας, γεγονός ή φάση; Ποια 
θεραπεία είναι καλύτερη για τη συγκεκριµένη διαταραχή; 

Ποσοτικός πειραµατικός σχεδιασµός και ηµι-
πειραµατικός σχεδιασµός, Επαγωγική στατιστική, 
Μετα-ανάλυση συγκρίσεων 

7. Συσχέτιση/Σχέση 
Ποιες πλευρές της θεραπείας κινούνται ταυτόχρονα; Ποιοι τύποι 
γεγονότων τυπικά προηγούνται ή ποια γεγονότα έπονται κάποιου άλλου; 
Τι µπορεί να προβλέψει την ψυχοθεραπευτική διαδικασία και το 
αποτέλεσµα; 

∆ιµεταβλητές και πολυµεταβλητές συσχετικές 
µέθοδοι, Ανάλυση ακολουθίας, Έρευνα πρόβλεψης, 
Ανάλυση διαδροµών, Μετα-αναλύσεις 
συσχετιζόµενων ερευνών 

 
Ποσοτική 

8. Ποιότητα Μεθόδου 
Πόσο καλά (αξιόπιστα και έγκυρα) µπορεί µια πλευρά ή ένα γεγονός να 
µετρηθεί µέσω µιας συγκεκριµένης µέτρησης της ψυχοθεραπευτικής 
διαδικασίας ή του αποτελέσµατος; 

Ψυχοµετρική έρευνα ή έρευνα ανάπτυξης εργαλείων 
µέτρησης 

 
Μετα-

µεθοδολογική 

9. Αποδόµηση 
Ποιες εµπλεκόµενες υποθέσεις έγιναν σ΄αυτή την έρευνα; Τα 
ενδιαφέροντα ποιου εµπλεκοµένου ατόµου (του θεραεπυτή, του 
θεραπευόµενου, κλπ.) εξυπηρετούνται ή αγνοούνται; 

Εννοιολογική ανάλυση, Αυτο-αντανάκλαση, 
Συστηµατική ανάλυση και κριτική της τυπικής 
πρακτικής, σύνθεση (collage), ασαφώς καθορισµένες 
κατηγορίες (blurred genres). 
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1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει πως η έρευνα στην ψυχοθεραπεία 

διήλθε τέσσερις (4) φάσεις-περιόδους (βλ. Πίνακα 1.2), κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξής της (Νέστορος, 1998α. Orlinsky & Russell, 1994. Russell & Orlinsky, 1996). 

Οι εξελικτικές περίοδοι της έρευνας στην ψυχοθεραπεία φαίνεται ότι, χρονικά, 

κινούνται παράλληλα ή προηγούνται των εξελικτικών περιόδων της έρευνας των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών. 

Πίνακας 1.2. 
Οι εξελικτικές φάσεις της έρευνας στην ψυχοθεραπεία  

και στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες  
(Νέστορος, 1998α. Orlinsky & Russell, 1994. Russell & Orlinsky, 1996) 

 

Χαρακτηριστικά της Εξελικτικής Φάσης  
 
 

Χρονική 
Περίοδος 

 
 

Εξελικτική Φάση 
έρευνας στην 
ψυχοθεραπεία 

 
Για την έρευνα  

στην ψυχοθεραπεία 

 
Για την έρευνα  

στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες 

1927�1954 Εγκαθίδρυση της 
επιστηµονικής 

µελέτης και έρευνας 
στην ψυχοθεραπεία 

∆ηµοσιεύσεις µελετών 
περίπτωσης και µελετών για την 
αποτελεσµατικότητα της 
ψυχοθεραπείας µε πίνακες 
στατιστικών δεδοµένων. 

Πρώτες προσπάθειες µελέτης και έρευνας 
της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας µέσω 
ηχογραφηµένων συνεδριών συµβουλευτικής 
παρέµβασης και ψυχοθεραπείας στις οποίες 
εφαρµοζόταν το µοντέλο της 
πελατοκεντρικής ψυχοθεραπείας του Carl 
Rogers. 

1955�1969 Εγκαθίδρυση 
αυστηρών 

επιστηµονικών 
κριτηρίων   

∆ηµιουργία αντικειµενικών 
µεθόδων και εργαλείων για τη 
µελέτη του φαινοµένου της 
ψυχοθεραπείας 

∆ηµιουργία αντικειµενικών µεθόδων και 
εργαλείων για τη µελέτη των 
ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών 

1970-1983 ∆ιεύρυνση και 
οργάνωση  

Ίδρυση της Εταιρείας για την 
Έρευνα στην Ψυχοθεραπεία, το 
1968, και αύξηση του 
ενδιαφέροντος για την έρευνα 
στην ψυχοθεραπεία. 

∆ιερεύνηση του τρόπου εµφάνισης της 
θεραπευτικής αλλαγής, µε την ανάπτυξη 
πλήθους νέων τάσεων έρευνας στις 
ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες. 

1984-σήµερα 

 

Προσπάθεια 
σύνθεσης και 
αναδιοργάνωσης  

 

Πλήθος νέων τάσεων 
διαµορφώνονται στη βάση της 
επανερµηνείας και βελτίωσης 
των παραδοσιακών ποσοτικών 
και ποιοτικών µεθόδων και της 
ανάπτυξης κριτικού διαλόγου για 
την εξισορρόπηση των 
διαφορετικών φιλοσοφικών 
απόψεων της επιστήµης και των 
µεθόδων διερεύνησής τους.  

Οι έρευνες στις ψυχοθεραπευτικές 
διαδικασίες κατευθύνονται στον εντοπισµό 
και στη διερεύνηση των µηχανισµών που 
οδηγούν στη θεραπευτική αλλαγή, στο 
γεγονός, στο επεισόδιο και στο 
χαρακτηριστικό πρότυπο του γεγονότος που 
κυριαρχεί στις επιτυχείς συνεδρίες ή στο 
σύνολο της θεραπείας. 
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Η πρώτη (1η) εξελικτική περίοδος της έρευνας στην ψυχοθεραπεία εντοπίζεται 

χρονικά στην περίοδο 1927�1954, και αφορά στην εγκαθίδρυση της επιστηµονικής 

µελέτης και έρευνας στην ψυχοθεραπεία. Χαρακτηρίζεται κυρίως από δηµοσιεύσεις 

µελετών περίπτωσης (Polemikos, 1997) και µελετών για την αποτελεσµατικότητα της 

ψυχοθεραπείας µε πίνακες στατιστικών δεδοµένων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1940, αρχικά στο Πανεπιστήµιο του Οχάιο και κατόπιν, το 1945, στο 

Πανεπιστήµιο του Σικάγο, εντοπίζονται οι πρώτες σηµαντικές προσπάθειες µελέτης 

και έρευνας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας µε τη χρήση του υλικού των 

ηχογραφηµένων συνεδριών συµβουλευτικής παρέµβασης και ψυχοθεραπείας, στις 

οποίες εφαρµοζόταν το µοντέλο της πελατοκεντρικής ψυχοθεραπείας του Carl Rogers 

(Rogers, 1946, 1992). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940 είχε διεξαχθεί µεγάλος 

αριθµός σχετικών ερευνών, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν σε ειδική έκδοση του 

επιστηµονικού περιοδικού Journal of Consulting Psychology. Το 1949, στο 

Συµβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Σικάγο (University of Chicago 

Counseling Center), ο Carl Rogers και οι συνεργάτες του πραγµατοποιούν τις πρώτες 

προσπάθειες συνδυασµού της µελέτης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και της 

αποτελεσµατικότητας της θεραπείας (Orlinsky & Russell, 1994. Russell & Orlinsky, 

1996). 

Η σηµασία της πρώτης εξελικτικής φάσης της έρευνας στην ψυχοθεραπεία, 

ειδικότερα όσον αφορά στη µελέτη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, έγκειται στα 

ακόλουθα τρία γεγονότα. Πρώτον, οι ερευνητές κατόρθωσαν «να βγάλουν στην 

επιφάνεια» την ψυχοθεραπεία από τα «κλειστά» ιδιωτικά γραφεία, στα οποία 

διεξαγόταν, και να τη θέσουν υπό επιστηµονική διερεύνηση. ∆εύτερον, σηµαντική 

ήταν η συµβολή της χρήσης των ηχογραφηµένων συνεδριών στην πιο άµεση 

πρόσβαση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Τρίτον, το ηχογραφηµένο υλικό των 

συνεδριών οδήγησε σε πιο επισταµένη παρατήρηση, καταγραφή και µελέτη των 

ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών φαινοµένων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε 

τη βοήθεια ποσοτικών (ψυχοµετρικών και στατιστικών) µετρήσεων, και αφορούσαν 

στη διερεύνηση των διαφόρων ερευνητικών υποθέσεων (Russell & Orlinsky, 1996).  

Η δεύτερη (2η) εξελικτική περίοδος της έρευνας στην ψυχοθεραπεία 

εντοπίζεται χρονικά στην περίοδο 1955�1969. Εστιάστηκε στην εγκαθίδρυση 

αυστηρών επιστηµονικών κριτηρίων έρευνας, µεταξύ των οποίων ήταν και η 
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δηµιουργία αντικειµενικών µεθόδων και εργαλείων για τη µελέτη του φαινοµένου της 

ψυχοθεραπείας και των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών (Russell & Orlinsky, 1996).  

 Το 1967, διατυπώθηκε από τον Paul το ερώτηµα:  
«ποια θεραπεία, από ποιον θεραπευτή, είναι η περισσότερο αποτελεσµατική για ένα 

συγκεκριµένο άτοµο, µε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, και κάτω από ποιο συνδυασµό 

συνθηκών;»  

(Berzins, 1984. Kazdin, 1986).  

Με το ερώτηµα αυτό ουσιαστικά διατυπώθηκε η ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση 

στην έρευνα της ψυχοθεραπείας και προσδιορίστηκε η µετέπειτα πορεία της, 

αποτελώντας, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τον κεντρικό πυρήνα, τον κορµό και το 

στόχο της έρευνας στον τοµέα αυτό. Παράλληλα, δόθηκε το έναυσµα για τη στροφή 

της έρευνας στη µελέτη των ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, και 

στη διερεύνηση των ενδοσυνεδριακών παραγόντων που σχετίζονται µε το 

θεραπευτικό αποτέλεσµα (Barkham, 1996).  

Τα ερευνητικά δεδοµένα αποτελούνταν από αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών και διάφορες αξιολογήσεις, όπως για παράδειγµα 

αξιολογήσεις των λεκτικών συµπεριφορών θεραπευτή και θεραπευόµενου κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας, διαφόρων πειραµατικών έργων και δοκιµασιών κλπ., και 

αφορούσαν κυρίως στη διερεύνηση της πελατοκεντρικής θεραπείας του Rogers, 

δίνοντας έµφαση στους αναγκαίους και ικανούς παράγοντες για τη θεραπευτική 

αλλαγή. Οι µετρήσεις και αξιολογήσεις πραγµατοποιούνταν κυρίως από εξωτερικούς, 

µη-συµµετέχοντες στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία παρατηρητές, δεδοµένου ότι 

αυτές οι µετρήσεις θεωρούνταν επιστηµονικά έγκυρες και αντικειµενικές, σε 

αντίθεση µε τις αξιολογήσεις των ίδιων των συµµετεχόντων στη θεραπευτική 

διαδικασία (του θεραπευτή και του θεραπευόµενου), οι οποίες αποφεύγονταν 

(Orlinsky & Russell, 1994. Russell & Orlinsky, 1996).  

Η τρίτη (3η) εξελικτική περίοδος εκτείνεται χρονικά από το 1970 µέχρι το 

1983 και αφορά στην διεύρυνση και οργάνωση  της έρευνας στην ψυχοθεραπεία 

(Russell & Orlinsky, 1996). Το έναυσµα δόθηκε το 1968, µε την ίδρυση της 

Εταιρείας για την Έρευνα στην Ψυχοθεραπεία (Society for Psychotherapy Research), 

η οποία συνέβαλε, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στην αύξηση του ενδιαφέροντος 

των ειδικών για την έρευνα στην ψυχοθεραπεία (Marmar, 1990).  

Σ΄ αυτή την εξελικτική φάση διερευνάται το πως εµφανίζεται η θεραπευτική 

αλλαγή (Barkham, 1996). Η περίοδος αυτή διακρίνεται από ένα πλήθος νέων τάσεων 
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έρευνας στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, µεταξύ των οποίων είναι: α) η βελτίωση 

των πειραµατικών σχεδιασµών που αφορούσαν στη µελέτη µιας περίπτωσης (single-

case experimental designs), β) η αναδιαµόρφωση της θεραπευτικής σχέσης ως 

«θεραπευτική συµµαχία» και η ανάπτυξη σχετικών µεθόδων αξιολόγησής της, και γ) 

η ταξινόµηση του πλήθους των ερευνών ανάλυσης του περιεχοµένου της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας που είχαν ήδη συσσωρευτεί (Orlinsky & Russell, 

1994. Russell & Orlinsky, 1996).  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών έγκειται στη µελέτη της αλλαγής που λαµβάνει 

χώρα κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και  η έρευνα διευρύνεται 

µε τη χρήση διαφόρων οπτικών και ακουστικών µέσων παρατήρησης και καταγραφής 

της διαδικασίας (ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση). Τα µέσα αυτά επέτρεψαν 

ουσιαστικά την «είσοδο» στην ψυχοθεραπεία και την παρατήρηση, καταγραφή και 

ερµηνεία της διαδικασίας που λαµβάνει χώρα, ώστε να εντοπιστούν και να 

µελετηθούν τα σηµεία στα οποία επέρχεται η αλλαγή. Παράλληλα, ξεκινώντας από τη 

δεκαετία του 1960, τα οπτικοακουστικά µέσα καταγραφής της ψυχοθεραπείας 

συνέβαλαν καθοριστικά στην υιοθέτηση ενός νέου, περισσότερο ανοιχτού και 

επικοινωνιακού τρόπου εκπαίδευσης, εποπτείας της κλινικής πράξης και έρευνας των 

ψυχοθεραπευτών και των άλλων επαγγελµατιών ψυχικής υγείας. Ως απόρροια των 

εξελίξεων αυτών, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, τίθεται το ερώτηµα για την 

καταλληλότερη µονάδα αξιολόγησης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, όπου η 

σύγκριση τίθεται µεταξύ ολόκληρης της συνεδρίας -ως µιας µονάδας µέτρησης- και 

των µικρότερων  τµηµάτων (segments) αυτής (Mintz, & Luborsky, 1971).  

Οι πρώτες αναφορές και η ανασκόπηση των ερευνών που αφορούσαν στην 

ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων µέτρησης για την έρευνα των ψυχοθεραπευτικών 

διαδικασιών, παρουσιάστηκαν το 1973, στις αρχές της τρίτης εξελικτικής φάσης της 

έρευνας στην ψυχοθεραπεία, σε ένα επιστηµονικό σύγγραµµα, εγκυκλοπαιδικής 

µορφής (Kiesler, 1973). Στο σύγγραµµα αυτό, ως έρευνα στην ψυχοθεραπευτική 

διαδικασία ορίζεται οποιαδήποτε διερεύνηση εµπεριέχει κάποια άµεση ή έµµεση 

µέτρηση της συµπεριφοράς του θεραπευτή, του θεραπευόµενου ή της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (Kiesler, 1986). 

∆εδοµένου ότι η επιστηµονική έρευνα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία βρισκόταν 

ακόµα στις απαρχές της, κυριαρχούσε -όπως είναι αναµενόµενο άλλωστε-, το χάος, η 

έλλειψη συνοχής, οι δυσκολίες και η άγνοια των ερευνητών της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας για τη συναφή ερευνητική δραστηριότητα που προηγήθηκε στον τοµέα 
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αυτό. Βασικές συνέπειες αυτών των προβληµάτων ήταν η έλλειψη της δυνατότητας 

επανάληψης των ερευνών από άλλα ερευνητικά κέντρα για την επιβεβαίωση των 

ευρηµάτων, καθώς και η έλλειψη συστηµάτων αξιολόγησης της διαδικασίας και 

εγχειριδίων για τη σωστή κατανόηση και χρήση τους στην εκπαίδευση των κριτών. 

Επιπλέον, οι ερευνητές που µελετούσαν την αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας, 

αντιµετώπιζαν µε ιδιαίτερη επιφύλαξη και σκεπτικισµό την ερευνητική 

δραστηριότητα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Ασκούσαν κριτική τόσο στις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνταν για τη µελέτη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, 

θεωρώντας τις µη εµπειρικές, όσο και στα αποτελέσµατα, τα οποία θεωρούσαν 

µεροληπτικά (Beutler, 1990). 

Χαρακτηριστικό της εποχής, ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όπως προκύπτει και από τον ορισµό της έρευνας 

στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία στο σύγγραµµα του Ronald Kiesler (1973), ήταν η 

διάκριση µεταξύ «άµεσων» (direct) και «έµµεσων» (indirect) µετρήσεων. Ως 

«άµεσες» χαρακτηριζόταν οι µετρήσεις που λαµβάνονταν από τους εξωτερικούς 

κριτές, οι οποίοι θεωρούνταν ως αντικειµενικοί παρατηρητές της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας. Η µελέτη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας πραγµατοποιούνταν 

κυρίως µέσω της καταγεγραµµένης σε ακουστική ή οπτικοακουστική µορφή ή σε 

µορφή αποµαγνητοφωνηµένου κειµένου συνεδρίας. Ως «έµµεσες» χαρακτηριζόταν οι 

µετρήσεις που αφορούσαν αξιολογήσεις της διαδικασίας µέσω ερωτηµατολογίων 

αυτο-αναφοράς, για την καταγραφή της θεώρησης της διαδικασίας από τους ίδιους 

τους συµµετέχοντες, δηλαδή το θεραπευτή και το θεραπευόµενο. Σήµερα, στη 

διεξαγωγή ερευνών για τη µελέτη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας λαµβάνονται 

σοβαρά υπόψη τόσο οι µετρήσεις των συµµετεχόντων στη διαδικασία όσο και αυτές 

των εξωτερικών παρατηρητών/κριτών, δεδοµένου ότι αυτός θεωρείται ως ένας 

µεθοδολογικά πληρέστερος τρόπος για την λεπτοµερή διερεύνηση των 

συµπεριφορών, των σηµείων-κλειδιών της διαδικασίας και την κατανόηση της ουσίας 

της ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης (Kiesler, 1986).  

 Η τέταρτη (4η) εξελικτική περίοδος εκτείνεται χρονικά από το 1984 µέχρι τις 

µέρες µας και χαρακτηρίζεται από µια προσπάθεια σύνθεσης και αναδιοργάνωσης της 

έρευνας στην ψυχοθεραπεία (Russell & Orlinsky, 1996). Οι Greenberg και Pinsof 

(1986) αναφέρουν αυτή τη φάση ως τη νέα προοπτική της διαδικασίας στην 

ψυχοθεραπευτική έρευνα.  
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Το 1994, η Clara Hill και οι συνεργάτες της έκαναν µια έρευνα-ανασκόπηση 

των δηµοσιεύσεων που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1978 µέχρι και το 

1992, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε δύο εγνωσµένου κύρους επιστηµονικά περιοδικά 

(µε τίτλο Journal of Counseling Psychology και Journal of Consulting & Clinical 

Psychology), που εκδίδονται από την American Psychological Association και 

δηµοσιεύσουν εργασίες σε θέµατα συµβουλευτικής παρέµβασης, κλινικής 

ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας (Hill, Nutt, & Jackson, 1994). Η έρευνα είχε στόχο τη 

διερεύνηση και επισήµανση των αλλαγών στο επιστηµονικό πεδίο που αφορά στην 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία, στη σχέση µεταξύ διαδικασίας και αποτελέσµατος και 

στην αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας, µετά τα απαισιόδοξα σχόλια του 

Kiesler (1973) και του Strupp (1973), για τη δυνατότητα έρευνας και µελέτης στον 

τοµέα αυτό. Καταγράφηκαν όλες οι δηµοσιευµένες έρευνες (συνολικά 297 έρευνες), 

όσον αφορά στα χαρακτηριστικά τους (δηλ., δείγµα µελέτης, εργαλεία αξιολόγησης, 

διαδικασία, κλπ.), οι ερευνητές που παρουσίαζαν µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων, 

καθώς και οι δηµοσιεύσεις που χρησιµοποιούνταν περισσότερο συχνά στη 

βιβλιογραφία και θεωρούνταν κλασικές στο είδος τους.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής συνάγεται ότι το 42% των 

δηµοσιεύσεων στο Journal of Counseling Psychology και το 26% των δηµοσιεύσεων 

στο Journal of Consulting & Clinical Psychology, αφορούσαν µετρήσεις της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. ∆ιαπιστώθηκε ότι 27 εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν σε 

έρευνες περισσότερες από 3 φορές και 20 ερευνητές δηµοσίευσαν τουλάχιστον 4 

µελέτες ο καθένας. Επίσης, καταγράφηκαν 24 εµπειρικές µελέτες στις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες ως κλασικές στο είδος τους. Ειδικότερα, όσον αφορά 

στις δηµοσιεύσεις του επιστηµονικού περιοδικού Journal of Counseling Psychology, 

τα αποτελέσµατα, συγκρινόµενα µε αυτά παλαιότερης έρευνας -που έγινε από τον 

Munley το 1974, και κατέγραψε ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα µεταξύ των 

ετών 1954 και 1972- έδειξαν ότι αυξήθηκε η αναλογία των ερευνών για την 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία από 7% (στην παλαιότερη µελέτη) σε 12% (στην 

παρούσα µελέτη), καθώς και η αναλογία των ερευνών που συνέδεαν την 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία µε την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, από 1% 

(στην παλαιότερη µελέτη) σε 6% (στην παρούσα µελέτη). Μάλιστα, βρέθηκε ότι, τη 

χρονική περίοδο µεταξύ 1988 και 1992, οι ερευνητές που δηµοσίευσαν µελέτες για 

την ψυχοθεραπεία στο Journal of Counseling Psychology, πραγµατοποίησαν 
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περισσότερες έρευνες στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία σε σύγκριση µε  

οποιοδήποτε άλλο είδος έρευνας. 

 Η ερευνητική δραστηριότητα της τέταρτης εξελικτικής περιόδου 

χαρακτηρίζεται από πλήθος νέων τάσεων στη βάση της επανερµηνείας και βελτίωσης 

των παραδοσιακών ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων και της ανάπτυξη κριτικού 

διαλόγου για την εξισορρόπηση των διαφορετικών φιλοσοφικών απόψεων της 

επιστήµης και των µεθόδων διερεύνησής τους. Οι έρευνες κατευθύνονται προς 

πολυδιάστατες προσεγγίσεις (Erwin, 1999. Goldfried, Greenberg & Marmar, 1990. 

Greenberg, 1999. Honos-Webb, Lani, & Stiles, 1999. Hunsley & Rumstein-McKean, 

1999. Mahrer, 1996, 1999. Mahrer, & Boulet, 1999. Polkinghorne, 1999. Schneider, 

1999. Shefler, 1991. Slife & Gantt, 1999. Smith, 1999), µε την αξιολόγηση 

περίπλοκων ποσοτικών και ποιοτικών αλλαγών στο πέρασµα του χρόνου, στοχεύουν 

στη διερεύνηση των διαδικασιών της αλλαγής και δίνουν έµφαση στο γεγονός 

(event), στο επεισόδιο (episode), στο χαρακτηριστικό πρότυπο (pattern) του 

γεγονότος που κυριαρχεί στις επιτυχείς συνεδρίες ή στο σύνολο της θεραπείας, καθώς 

και στους µηχανισµούς της αλλαγής που λειτουργούν στη θεραπεία. Η έµφαση 

σ΄αυτή την εξελικτική φάση, από πλευράς µεθοδολογίας, δίνεται σε µεταθετικιστικά 

διερευνητικά µοντέλα, σε αντίθεση µε τα µεθοδολογικά µοντέλα που αφορούν στην 

επιβεβαίωση υποθέσεων και υποκινούνται από συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση. 

Επίσης, δίνεται έµφαση σε τεχνικές στρατηγικές παρέµβασης και σε συγκεκριµένες 

συναφείς διαδικασίες, καθώς και σε παθογενείς γνωστικές ή συναισθηµατικές 

διαδικασίες που αναστέλλουν την ικανότητα του θεραπευόµενου να λειτουργεί στα 

πλαίσια του φυσιολογικού. Είναι προφανές πως η έρευνα κινείται προς την 

κατεύθυνση της απόκτησης κλινικής σηµασίας -δηλαδή η τάση είναι να µπορούν τα 

αποτελέσµατα των ερευνών να ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται για την βελτίωση 

της κλινικής πρακτικής-, καθώς και προς τη συσχέτιση των µεταβλητών της 

διαδικασίας µε το άµεσο αποτέλεσµα της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας ή το τελικό 

αποτέλεσµα της ψυχοθεραπείας.  

Στη φάση αυτή λαµβάνει χώρα µια νέα προσέγγιση στην έρευνα των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, η οποία στοχεύει στον εντοπισµό των µηχανισµών 

της αλλαγής κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η έµφαση δίνεται στην 

περιγραφή και στην ερµηνεία, οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές για την επίτευξη της 

πιθανότητας πρόβλεψης του αποτελέσµατος. Θεωρείται σηµαντικό, στη 

συγκεκριµένη προσέγγιση, να προσδιοριστούν και να καθοριστούν µε αυστηρή 
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περιγραφή και ερµηνεία τα ενεργά συστατικά της θεραπείας που οδηγούν σε επιτυχή 

ψυχοθεραπευτικά αποτελέσµατα, είτε στο επίπεδο των άµεσων αποτελεσµάτων είτε 

στο επίπεδο του συνολικού, τελικού αποτελέσµατος της θεραπείας. Όσον αφορά στην 

περιγραφή, η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται στην ανάπτυξη συστηµάτων 

κωδικοποίησης, τα οποία κυµαίνονται σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας για την 

περιγραφή και κατηγοριοποίηση ποικίλων φαινοµένων που παρατηρούνται στην 

ψυχοθεραπεία. Η τάση που ακολουθείται είναι να λαµβάνονται πολλαπλές και 

πολυδιάστατες µετρήσεις της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας για την ανακάλυψη 

επαναλαµβανόµενων προτύπων. Eπίσης, καταγράφονται παρατηρήσεις σε τέσσερα 

διαφορετικά επίπεδα, τα οποία συνιστούν το πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής 

συνεδρίας (Greenberg, 1986b, 1994. Heatherington, 1989), δηλαδή, στο επίπεδο α) 

του περιεχοµένου της οµιλίας (Richards, & Lonborg, 1996), β) του νοήµατος της 

οµιλίας, γ) του επεισοδίου και δ) της σχέσεως. Όσον αφορά στην ερµηνεία, η 

ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται στη διερεύνηση των γεγονότων που 

εντοπίζονται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία  και εµπεριέχουν µηχανισµούς 

αλλαγής, καθώς και στη διερεύνηση και τον εντοπισµό των προτύπων των 

ενδοσυνεδριακών συµπεριφορών θεραπευτή και θεραπευόµενου (Greenberg, 1986b).   

 Η έρευνα των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών στη συµβουλευτική και στην 

ψυχοθεραπεία, κατά τη διάρκεια της 4ης εξελικτικής φάσεως, αναπτύχθηκε κυρίως 

µέσα από διάφορα στάδια-µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Συγκεκριµένα, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, κυριαρχεί η µελέτη περίπτωσης (case study research) και, στη 

συνέχεια, αναπτύσσονται η προσέγγιση των σηµαντικών γεγονότων (significant 

events approach), η προσέγγιση ανάλυσης του έργου (task analysis approach), οι 

διερευνητικά προσανατολισµένες προσεγγίσεις (discovery-oriented) και διάφορες 

άλλες ποιοτικές προσεγγίσεις (qualitative approaches). Επίσης, τονίζεται η 

αυστηρότητα έναντι της σηµασίας/σπουδαιότητας (rigor versus relevance) και γίνεται 

περισσότερο έντονη η ανάγκη δηµιουργίας και εφαρµογής µεθοδολογικών κριτηρίων 

(methodological guidelines) για τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών (Hill, & Corbett, 

1993).  

Ακολούθως αναφέρονται συνοπτικά ορισµένα σύγχρονα µοντέλα, µέθοδοι και 

στρατηγικές έρευνας που άσκησαν ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση στη µελέτη των  

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών (βλ. Πίνακα 1.3). Τα µοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν 

στη βάση δύο κυρίαρχων προσεγγίσεων της 4ης εξελικτικής περιόδου της έρευνας 

στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία: της προσέγγισης που µελετά της 
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ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που προκαλούν θεραπευτική αλλαγή και της 

προσέγγισης που είναι διερευνητικά προσανατολισµένη (Greenberg, 1986a, 1999.  

Mahrer,1996, 1999. Mahrer, & Boulet, 1999. Marmar, 1990. Rice, & Greenberg, 

1984a).



 
 

32  

 

Πίνακας 1.3. 
Μοντέλα Έρευνας των Ψυχοθεραπευτικών ∆ιαδικασιών 

 

Μοντέλο ή 
Μέθοδος Έρευνας Τα Στάδια του Μοντέλου ή  της Μεθόδου 

 
Το Μοντέλο των 
Σηµαντικών 
Γεγονότων 

 
1. ��Ενδεικτικό σηµείο�� που σηµατοδοτεί την έναρξη του γεγονότος 
2. Χειρισµός του θεραπευτή   
3. Προσπάθεια/επίτευξη του ψυχοθεραπευόµενου  
4. Άµεσο ενδοσυνεδριακό αποτέλεσµα 
 

 
Η Μέθοδος της 
Εννοιολογικής 
Ανάλυσης της 
∆ιαδικασίας 

 
1. Συλλογή των σηµαντικών γεγονότων 
2. Ανάλυση κάθε γεγονότος 

α) Αποµαγνητοφώνηση του γεγονότος 
β) Σηµειώσεις αναφορικά µε τη διαδικασία 
γ) ∆ιεύρυνση των νοηµάτων του γεγονότος  
δ) ∆ηµιουργία προσχεδίου της διαδροµής των σηµαντικών παραγόντων που συνεισφέρουν θετικά 
και των επιδράσεων που παρατηρούνται και βιώνονται από τον θεραπευόµενο. 
ε) Συνεργασία των παρατηρητών για οµοφωνία αναφορικά µε τη διαδροµή 

3. Ανάλυση της συλλογής των σηµαντικών γεγονότων 
α) Εντοπισµός των πιθανών θεµάτων 
β) Οµοφωνία αναφορικά µε τα θέµατα 
γ) Εκτίµηση της κλινικής σηµασίας των γεγονότων 
δ) Σύνθεση των θεµάτων σε µοντέλα 

4. Αναπαραγωγή και εκτίµηση των προσδοκιών των παρατηρητών 
 

 
Η Μέθοδος της 

Ανάλυσης του Έργου 

 
1. Ανάλυση του γνωστικού χάρτη του ειδικού ψυχοθεραπευτή  
2. Επιλογή και περιγραφή του έργου και του περιβάλλοντος του έργου 
3. Επιβεβαίωση της θεραπευτικής σηµασίας του έργου 
4. Λογική ανάλυση της εκτέλεσης: ∆όµηση των διαγραµµάτων εκτέλεσης του έργου 
5. Εµπειρική ανάλυση της εκτέλεσης: Περιγραφή των πραγµατικών εκτελέσεων του έργου 
6. Σύγκριση των πραγµατικών και των πιθανών εκτελέσεων: ∆όµηση-δηµιουργία συγκεκριµένου 

µοντέλου  
7. Εγκυρότητα του µοντέλου 
8. Συσχέτιση της διαδικασίας µε το αποτέλεσµα 
 

 
Το Μοντέλο 

∆ιερεύνησης και 
Μελέτης των «Καλών 
Σηµείων» στην 
Ψυχοθεραπευτική 
∆ιαδικασία 

 
1. Εισαγωγή στη θεραπεία σηµαντικού υλικού του  θεραπευόµενου που αφορά στον εαυτό 

του και/ή στις διαπροσωπικές του σχέσεις 
2. Περιγραφή-διερεύνηση της φύσης και του νοήµατος των συναισθηµάτων του  

θεραπευόµενου σε σχέση µε τον εαυτό του 
3. Εισαγωγή στη θεραπεία υλικού, του οποίου η παρουσίαση µέχρι τότε προστατευόταν 
4. Έκφραση ενόρασης/κατανόησης 
5. Εκφραστική επικοινωνία 
6. Έκφραση µιας καλής εργασιακής σχέσης µε το θεραπευτή 
7. Έκφραση έντονων συναισθηµάτων του θεραπευόµενου προς το θεραπευτή του 
8. Έκφραση έντονων συναισθηµάτων από το θεραπευόµενο για την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η προσωπική του ζωή 
9. Εκδήλωση της παρουσίας µιας ουσιαστικά νέας κατάστασης της προσωπικότητας του 

θεραπευόµενου 
10. Ανάληψη νέων τρόπων ύπαρξης και συµπεριφοράς σε επικείµενη κατάσταση της ζωής 

του θεραπευόµενου, εκτός του θεραπευτικού πλαισίου 
11. Έκφραση ή αναφορά των αλλαγών στις συµπεριφορές-στόχους 
12. Έκφραση της θετικής υποδοχής µιας γενικής κατάστασης ευηµερίας 
 

 
Το Γενικό Μοντέλο 

Της 
Ψυχοθεραπευτικής 
∆ιαδικασίας 

 

 
1. Θεραπευτικό συµβόλαιο  
2. Θεραπευτικές παρεµβάσεις  
3. Θεραπευτική σχέση  
4. Σχέση του ατόµου µε τον εαυτό του 
5. Θεραπευτική συνειδητοποίηση 
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1.3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 
1.3.1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

(EVENTS APPROACH) 

  

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η κριτική που συνήθως ασκούνταν, όσον 

αφορά στη µελέτη των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, σχετιζόταν µε την 

αναγκαιότητα ανάπτυξης ερευνητικών στρατηγικών για τη διατοµή της 

ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας σε τµήµατα, η µελέτη των οποίων θα µπορούσε να 

οδηγεί σε κλινικά χρήσιµα και αξιόλογα συµπεράσµατα (Marmar, 1990).  

Στη βάση αυτής της κριτικής, και της υπόθεσης ότι κατά τη διάρκεια της 

ψυχοθεραπείας υπάρχει, σύµφωνα µε τον Kelman (1969), ο «καιρός», δηλαδή κάποιο 

ευοίωνο σηµείο που δίνει την ευκαιρία στο θεραπευόµενο για ψυχολογική αλλαγή, 

αναπτύχθηκε µια νέα προσέγγιση στην έρευνα των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, η 

Προσέγγιση των Σηµαντικών Γεγονότων. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Elliott (1983a), 

η έρευνα των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών έπρεπε να εστιαστεί σε αυτά ακριβώς 

τα ευοίωνα σηµεία, καθώς και στα σηµεία που δυσκολεύουν ή αναστέλλουν τη 

θεραπευτική αλλαγή, τα οποία θα έπρεπε να µελετηθούν συστηµατικά. Η Προσέγγιση 

των Σηµαντικών Γεγονότων εστιάζεται στη µελέτη των ενδοσυνεδριακών 

διαδικασιών που προκαλούν αλλαγή, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια 

συγκεκριµένων τύπων γεγονότων στην ψυχοθεραπεία.  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία εντοπίζεται ένας σηµαντικός αριθµός µεθόδων 

που αναπτύχθηκαν για τη µελέτη των σηµαντικών γεγονότων της ενδοσυνεδριακής 

διαδικασίας, δεδοµένου ότι στην έννοια «σηµαντικό γεγονός» έχουν δοθεί πολλά 

διαφορετικά νοήµατα. Περιεκτική αναφορά των µεθόδων που αναπτύχθηκαν για τη 

θεωρητική και εµπειρική διερεύνηση των σηµαντικών γεγονότων παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά από τους Rice και Greenberg (1984a).  

Σε γενικές γραµµές, η Προσέγγιση των Σηµαντικών Γεγονότων για την 

έρευνα των ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τους 

Rice και Greenberg (1984b), στηρίζεται στην υπόθεση ότι η αλλαγή, που 

πραγµατοποιείται ενδοσυνεδριακά, λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια κάποιων 



 
 

34  

ευοίωνων σηµείων-κλειδιών για τη θεραπεία (Hill, 1990. Hill & Corbett, 1993). Για 

παράδειγµα, η Clarke (1996) διερεύνησε τα ενδοσυνεδριακά σηµεία αλλαγής που 

αφορούν στην δηµιουργία νοήµατος, δηλαδή στα σηµεία εκείνα της συνεδρίας που 

δίνουν στο θεραπευόµενο τη δυνατότητα να κατανοήσει µια αντιληπτική, 

συναισθηµατική ή γνωστική εµπειρία του, να την εξηγήσει και να της δώσει κάποιο 

νόηµα (creation of meaning).  

Στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισµός και η αποµόνωση των προτύπων 

(patterns) της συµπεριφοράς, των ενδοσυνεδριακών φαινοµένων και των 

αλληλεπιδράσεων των συµµετεχόντων στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, τα οποία 

θα µπορούν να ερµηνεύσουν την αλλαγή που συντελείται και θα εµπεριέχουν 

σηµαντικά νοήµατα για την κλινική πράξη. ∆ηλαδή, η έµφαση δίνεται στην 

αναγνώριση του προτύπου ως στόχου της έρευνας των ψυχοθεραπευτικών 

διαδικασιών. Αυτή (η αναγνώριση του προτύπου) διακρίνεται από τη συνάθροιση 

αξιολογήσεων της διαδικασίας �η οποία βασίζεται στο µύθο της οµοιοµορφίας στην 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία (Kiesler, 1973)-, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 

πλαίσιο και η φάση της θεραπείας, οι ατοµικές διαφορές των θεραπευοµένων, η 

κατάσταση και η ικανότητα του θεραπευόµενου να �απορροφήσει� µε 

αποτελεσµατικό τρόπο τις διαδικασίες. 

«Τα γεγονότα (events) ορίζονται ως τα σηµαντικά ενδεικτικά σηµεία (markers) της 

συµπεριφοράς του ασθενή κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, και ειδικότερα 

εµπεριέχουν µεταβολές στα επίπεδα της εµπειρίας του ασθενή, στην ενόραση, ή στην 

κυριαρχία επί των προβληµάτων. Σε ιδανικές συνθήκες, τα γεγονότα θα µπορούσαν να 

είναι αναγνωρίσιµα από εξωτερικούς παρατηρητές που κάνουν ανασκόπηση των 

ηχογραφηµένων συνεδριών ή των αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων και θα µπορούσαν 

επίσης να αναφερθούν από τους ασθενείς ή τους θεραπευτές ως σηµαντικά σηµεία 

αλλαγής στη θεραπεία. Τα γεγονότα αυτού του είδους δεν περιορίζονται µόνο σε 

επεισόδια που διευκολύνουν (τη θεραπεία), αλλά εµπερικλείουν και τα ενδεικτικά σηµεία 

επιδείνωσης της θεραπείας ή διακοπής. Τα γεγονότα ή επεισόδια αυτού του είδους 

οργανώνουν µε ιδιαίτερη ισχύ τις διαδικασίες αλλαγής, επειδή επιτρέπουν τη συστηµατική 

µελέτη των τεχνικών του θεραπευτή που οδηγούν σε τέτοιου είδους µεταβολές. Οι 

αξιολογήσεις κάθε επεισοδίου γίνονται σε πολλές διαστάσεις, σε µια προσπάθεια 

αποµόνωσης του προτύπου της συµµεταβολής των µεταβλητών µέσα στο ίδιο (επεισόδιο) 

και µεταξύ των επεισοδίων»  

(Marmar, 1990, σελ. 266-267).  
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Κάθε γεγονός (event) χαρακτηρίζεται από τέσσερα στοιχεία-στάδια (Greenberg, 

1986a,b, 1994. Hill, 1990. Hill & Corbett, 1993. Shefler, 1991. Wiseman, Shefler, 

Caneti, & Ronen, 1993. Stiles, Shapiro, & Elliott, 1986):  

α) Το «ενδεικτικό σηµείο» (marker). Είναι το σηµείο εκκίνησης, το οποίο 

σηµατοδοτεί την έναρξη του γεγονότος. Συνίσταται σε µια ενδοσυνεδριακή δήλωση ή 

κατάσταση του θεραπευόµενου, µε την οποία αυτός παρουσιάζει τον εαυτό του να 

βρίσκεται σε µια προβληµατική κατάσταση (για παράδειγµα, αναφορά σε µια 

σύγκρουση) που απαιτεί θεραπευτική παρέµβαση. Ερευνητικά έχουν εντοπιστεί 

διαφορετικού είδους «ενδεικτικά σηµεία» ανάλογα µε το γεγονός που παρουσιάζεται 

προς επεξεργασία (πχ., γνωστικά ενδεικτικά σηµεία, συναισθηµατικά ενδεικτικά 

σηµεία, κλπ.).  

β) Το χειρισµό του θεραπευτή (therapist operation). Αναφέρεται στη δράση ή στην 

παρέµβαση του θεραπευτή για την επεξεργασία και επίλυση της προβληµατικής 

κατάστασης που βιώνει και εισάγει στη θεραπεία ο θεραπευόµενος.   

γ) Την επίτευξη του ψυχοθεραπευόµενου (client performance). Αναφέρεται στην 

αντίδραση του θεραπευόµενου στο θεραπευτικό χειρισµό, η οποία αφορά στην 

αποδοχή ή όχι του θεραπευτικού χειρισµού και στην επεξεργασία του γεγονότος, µε 

στόχο την επίτευξη µιας νέας αντίληψης ή αίσθησης της κατάστασης που βίωσε.  

δ) Το άµεσο ενδοσυνεδριακό αποτέλεσµα (in-session outcome). Σηµατοδοτεί την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης του γεγονότος, η οποία συνίσταται 

στην πληρέστερη κατανόησή του, στην αλλαγή της αντιµετώπισής του και στη 

διαµόρφωση ενός νέου νοήµατος, µιας νέας αντίληψης και προσέγγισης του 

θεραπευόµενου στην κατάσταση, που προηγούµενα βίωνε ως ενοχλητική ή 

προβληµατική. 

Η εφαρµογή της Προσέγγισης των Σηµαντικών Γεγονότων στην έρευνα των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών εγείρει σηµαντικά µεθοδολογικά ερωτήµατα 

(Marmar, 1990). Μεταξύ άλλων, αναφέρεται η αξιοπιστία της συµφωνίας µεταξύ των 

εξωτερικών παρατηρητών για την εµφάνιση ενός συγκεκριµένου επεισοδίου, η 

δυνατότητα γενίκευσης του επεισοδίου σε διάφορες φάσεις της θεραπείας του 

ατόµου, του οποίου οι ενδοσυνεδριακές διαδικασίες και τα επεισόδια αλλαγής 

µελετώνται, καθώς επίσης και σε άλλους θεραπευόµενους που αντιµετωπίζονται µε 

όµοια θεραπευτική προσέγγιση, και, τέλος, η δυνατότητα γενίκευσης των επεισοδίων 

που προκαλούν θεραπευτική αλλαγή για εφαρµογή και σε άλλες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις.  
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Για τον εντοπισµό των σηµαντικών γεγονότων και αλλαγών που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεδριακής διαδικασίας, πολλοί 

ερευνητές δηµιούργησαν διάφορα εργαλεία (όπως ερωτηµατολόγια, ηµι-δοµηµένες 

συνεντεύξεις, κλπ.), τα οποία χορηγούνται στους συµµετέχοντες (θεραπευτή και 

θεραπευόµενο) στη συνεδρία, αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της και, ορισµένα από 

αυτά, αξιολογούνται και από εξωτερικούς παρατηρητές (βλ. Πίνακα 1.4). Από τους 

συµµετέχοντες στη διαδικασία ζητείται να αναφέρουν ποια ενδοσυνεδριακά γεγονότα 

θεωρούν οι ίδιοι ότι ήταν περισσότερο ή λιγότερο βοηθητικά για το θεραπευόµενο, αν 

τα γεγονότα αυτά άσκησαν στο άτοµο κάποια θετική ψυχολογική επίδραση και 

διευκόλυναν την επιτυχή έκβαση της ψυχοθεραπευτικής του διαδικασίας και ποια την 

εµπόδισαν ή την ανέστειλαν.  

 

 

Για παράδειγµα, η Llewelyn και οι συνεργάτες της (Llewelyn, Elliott, Shapiro, 

Hardy, & Firth-Cozens, 1988), χορήγησαν το Ερωτηµατολόγιο Βοηθητικών Φάσεων 

της Θεραπείας (Helpful Aspects of Therapy Questionnaire) (Llewelyn, 1985) µετά 

από κάθε συνεδρία σε θεραπευόµενους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δύο µορφές 

ψυχοθεραπείας, και συγκεκριµένα σε διερευνητική, προσανατολισµένη στις σχέσεις 

ψυχοθεραπεία και σε κατευθυντική, γνωστική-συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. 

Πίνακας 1.4. 
Ερευνητικά εργαλεία για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση της ενδοσυνεδριακής 

διαδικασίας και των σηµαντικών ενδοσυνεδριακών γεγονότων  
 

Εργαλείο Είδος  Έρευνα 
   
Ερωτηµατολόγιο Βοηθητικών Στοιχείων της 
Ψυχοθεραπείας - Helpful Aspects of Therapy 
Questionnaire (ΗΑΤ) 

B. Ερωτη
µατολό
γιο 

Llewelyn, 1985, 1988. Llewelyn, et al., 1988. 

   
Ανάκληση ∆ιαπροσωπικής ∆ιαδικασίας- 
Σύντοµη Μορφή ∆οµηµένης Ανάκλησης - 
Interpersonal Process Recall (IPR)  -  
Brief Structured Recall (BSR) 

Συνέντευξη Caskey, Barker, & Elliott, 1984. Elliott, et al.,1982. 
Elliott, 1983a, 1985, 1986. Elliott, & Shapiro, 1988. 
Kagan, 1975. Wiseman, 1992. 

   
Ερωτηµατολόγιο Σηµαντικών Γεγονότων - 
Important Events Questionnaire (IEQ) 

Ερωτηµατολόγιο Cummings, & Hallberg, 1995. Cummings, Hallberg, & 
Slemon, 1994. Cummings, Hallberg, Slemon, & Martin, 
1992. Cummings, Martin, Hallberg, & Slemon, 1992. 

Cummings, Slemon, & Hallberg, 1993.  
   
Η Βιωµατική Κλίµακα - The Experiencing 
Scale (EXP Scale) 

Σύστηµα 
Κατηγοριοποίησης 

Klein, Mathieu-Goughlan, & Kiesler, 1986 

   
Κλίµακα Αφοµοίωσης των Προβληµατικών 
Εµπειριών - The Assimilation of Problematic 
Experiences Scale (APES) 

Σύστηµα 
Κατηγοριοποίησης 

Field, Barkham, Shapiro, & Stiles, 1994. Stiles, Field, 
Shankland, & Wright, 1994. Stiles, Shapiro, & Harper, 
1994. Stiles, Meshot, Anderson, & Sloan, 1992. Stiles, 

Morrison, Haw, Harper, Shapiro, & Firth-Cozens, 1991. 
   
Σύστηµα Ανάλυσης Περιεχοµένου των 
Θεραπευτικών Επιδράσεων - Therapeutic 
Impacts Content Analysis System  

Σύστηµα 
Κατηγοριοποίησης 

Elliott, James, Reimschuessel, Cislo, & Sack, 1985. 
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Βρέθηκε ότι οι πιο σηµαντικές θεραπευτικές επιδράσεις, κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας, για τους ίδιους τους θεραπευόµενους, όπως αυτές κατηγοριοποιήθηκαν µε 

το Σύστηµα Ανάλυσης Περιεχοµένου των Θεραπευτικών Επιδράσεων (Therapeutic 

Impacts Content Analysis System) (Elliott, James, Reimschuessel, Cislo, & Sack, 

1985), ήταν η λύση προβληµάτων, η συνειδητοποίηση και η επιβεβαίωση, ενώ οι πιο 

σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις -που αναστέλλουν τη θεραπεία- ήταν οι 

ανεπιθύµητες σκέψεις. 

 

Η µέθοδος της Εννοιολογικής Ανάλυσης της ∆ιαδικασίας  
στη µελέτη των σηµαντικών ενδοσυνεδριακών γεγονότων  

(Comprehensive Process Analysis of a Significant Event in Psychotherapy) 
 

Ο Robert Elliott δέχθηκε επιδράσεις από δύο θεωρητικές υποθέσεις για την 

έρευνα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Πρώτον, επηρεάστηκε από την ύπαρξη 

των σηµαντικών ενδοσυνεδριακών γεγονότων, ως βασικών για τη θεραπευτική 

αλλαγή του ατόµου, και δεύτερον, από την αναγκαιότητα επισταµένης µελέτης των 

ενδοσυνεδριακών γεγονότων, ώστε η έρευνα των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών να 

αποβεί χρήσιµη και να έχει εφαρµογή στην καθηµερινή κλινική πράξη των 

ψυχοθεραπευτών. Ξεκινώντας από τις θέσεις αυτές, πρότεινε την Εννοιολογική 

Ανάλυση της ∆ιαδικασίας, ως µια µέθοδο για την κατανόηση των διαδικασιών 

αλλαγής κατά τη διάρκεια σηµαντικών θεραπευτικών γεγονότων (Elliott, 1983b, 

1984, 1989). Η Εννοιολογική Ανάλυση της ∆ιαδικασίας θέτει τα υποκειµενικά 

θεραπευτικά γεγονότα σε εντατική, πολυδιάστατη ανάλυση (δηλ., του ατόµου του 

οποίου η συµπεριφορά µελετάται, της πλευράς της διαδικασίας που αξιολογείται, της 

σκοπιάς από την οποία πραγµατοποιείται η αξιολόγηση, κλπ.), εξάγοντας το µέγιστο 

δυνατό ποσό και είδος πληροφόρησης. Εµπερικλείει τόσο την ποιοτική κατανόηση 

της διαδικασίας από τους εξωτερικούς παρατηρητές, που κατέχουν τις κλινικές 

δεξιότητες, όσο και από τους ίδιους τους συµµετέχοντες στη θεραπεία. ∆ηλαδή, η 

επιβεβαίωση των δεδοµένων προκύπτει ως αποτέλεσµα τόσο των αντικειµενικών 

εξωτερικών παρατηρητών, όσο και του θεραπευτή και θεραπευόµενου, που 

εµπλέκονται άµεσα στη θεραπεία.  

Στόχος της διερεύνησης των σηµαντικών  ενδοσυνεδριακών γεγονότων είναι ο 

εντοπισµός των ακόλουθων χαρακτηριστικών τους: α) των παραγόντων που 

συνεισφέρουν θετικά, µε την εµπλοκή τους σε σηµαντικά ενδοσυνεδριακά γεγονότα 

που προκαλούν τη θεραπευτική αλλαγή (όπως είναι για παράδειγµα η θεραπευτική 
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συµµαχία), β) των επιδράσεων των σηµαντικών θεραπευτικών γεγονότων, οι οποίες 

παρατηρούνται και βιώνονται (όπως είναι για παράδειγµα η ενόραση), και γ) της 

σειράς εµφάνισης των παραγόντων που συνεισφέρουν θετικά και των επιδράσεων 

που παρατηρούνται και βιώνονται, δηλαδή της διαδροµής που ακολουθεί το 

ενδοσυνεδριακό θεραπευτικό γεγονός (Elliott, 1983b, 1984, 1989. Elliott & Shapiro, 

1992).  

 Οι πρώτες δηµοσιευµένες εργασίες (Elliott, 1983b,1984) αναφέρουν την 

ύπαρξη πέντε φάσεων, µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η διερεύνηση των 

σηµαντικών γεγονότων σύµφωνα µε τη µέθοδο της Εννοιολογικής Ανάλυσης της 

∆ιαδικασίας:  

α) Ο εντοπισµός του σηµαντικού γεγονότος. Ο εντοπισµός των σηµαντικών 

γεγονότων πραγµατοποιείται µε διάφορες τεχνικές, µεταξύ των οποίων είναι και η 

Ανάκληση της ∆ιαπροσωπικής ∆ιαδικασίας (Interpersonal Process Recall-IPR), που 

αναπτύχθηκε από τον Norman Kagan (1975). Αυτή αποτελεί µια ειδική διαδικασία 

συνέντευξης, κατά την οποία η καταγεγραµµένη συνεδρία προβάλλεται -µετά το 

τέλος της- σε κάθε έναν από τους συµµετέχοντες και ζητείται και από τους δύο 

ξεχωριστά να θυµηθούν και να περιγράψουν τα βιώµατα και τις αντιλήψεις τους, που 

εµφανίστηκαν σε συγκεκριµένα σηµεία της θεραπευτικής συνεδρίας, καθώς επίσης 

και να προσδιορίσουν δύο από τα ενδοσυνεδριακά γεγονότα που θεωρούν ότι τους 

βοήθησαν θεραπευτικά και δύο που θεωρούν ότι ανέστειλαν τη θεραπευτική 

διαδικασία.   

β) Ο προσδιορισµός του επεισοδίου της αλληλεπίδρασης. Στη φάση αυτή, το 

επεισόδιο της αλληλεπίδρασης εντοπίζεται και προσδιορίζεται βάσει κάποιων 

συγκεκριµένων, απαραίτητων κριτηρίων.  

γ) Η αποµαγνητοφώνηση του σηµαντικού γεγονότος. Εκτός της 

αποµαγνητοφώνησης του σηµαντικού γεγονότος που επελέγη, στη φάση αυτή 

περιλαµβάνεται και η καταγραφή των δεδοµένων που ελήφθησαν µε την τεχνική της 

Ανάκλησης της ∆ιαπροσωπικής ∆ιαδικασίας (IPR). 

δ) Η µέτρηση των µεταβλητών της διαδικασίας. Το αποµαγνητοφωνηµένο 

ενδοσυνεδριακό επεισόδιο αξιολογείται µε τη χρήση εργαλείων ποσοτικής και 

ποιοτικής µέτρησης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα 

λαµβάνονται υπόψη και τα δεδοµένα που προέκυψαν από την Ανάκλησης της 

∆ιαπροσωπικής ∆ιαδικασίας. 
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ε) Η σύνθεση των αναλύσεων. Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται η σύνθεση 

όλων των δεδοµένων και πληροφοριών που προέκυψαν στα προηγούµενα στάδια (µε 

τη µορφή πίνακα, αφηγηµατικού κειµένου ή συγκριτικών αναλύσεων), παρέχοντας τη 

δυνατότητα στον ερευνητή για τον εντοπισµό και την ανάλυση των κοινών 

χαρακτηριστικών και παραγόντων που πιθανότατα παρατηρούνται µεταξύ των 

σηµαντικών γεγονότων, µε αποτέλεσµα τη δόµηση ενός συγκεκριµένου µοντέλου της 

θεραπευτικής διαδικασίας.  

Το 1989, ο Elliott προτείνει µια νέα, περισσότερο ποιοτική, µορφή του 

µοντέλου της Εννοιολογικής Ανάλυσης της ∆ιαδικασίας (Elliott, 1989), η οποία 

περιλαµβάνει τέσσερα στάδια (βλ. και Πίνακα 1.3):  

1. Συλλογή των σηµαντικών γεγονότων. Στο στάδιο της συλλογής των σηµαντικών 

γεγονότων πραγµατοποιείται η επιλογή περίπου έξι (6) ως δέκα (10) όµοιων 

θεραπευτικών γεγονότων και η λεπτοµερής περιγραφή τους. Παράλληλα µε τη 

συλλογή των σηµαντικών γεγονότων, ιδιαίτερα χρήσιµη θεωρείται και η συλλογή 

άλλων στοιχείων, όπως αυτά που αφορούν σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

θεραπευτή και του θεραπευόµενου, υποκειµενικές αξιολογήσεις των 

συµµετεχόντων στη θεραπεία, που αφορούν στην επίδραση του γεγονότος στο 

θεραπευόµενο, και αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας της συνεδρίας και της 

θεραπείας.  

2. Ανάλυση κάθε γεγονότος. Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται επισταµένη 

ανάλυση κάθε ενός συγκεκριµένου σηµαντικού θεραπευτικού γεγονότος 

ξεχωριστά. Η ανάλυση του γεγονότος διακρίνεται στις ακόλουθες πέντε 

δραστηριότητες:  

α) Αποµαγνητοφώνηση του γεγονότος. Η αποµαγνητοφώνηση θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν λεπτοµερής και ακριβής, ενώ το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο θα 

πρέπει να περιλαµβάνει και το πλαίσιο του επεισοδίου στο οποίο λαµβάνει χώρα το 

γεγονός.  

β) Σηµειώσεις αναφορικά µε τη διαδικασία. Οι παρατηρητές καταγράφουν τα 

διαµειφθέντα στη συγκεκριµένη ψυχοθεραπευτική συνεδρία, στην οποία εντοπίζεται 

το σηµαντικό γεγονός. Μεταξύ αυτών επισηµαίνονται κάποιες βασικές θέσεις-

αναφορές του θεραπευτή και του θεραπευόµενου, καθώς και θέµατα που 

επαναλαµβάνονται συχνά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ενώ παράλληλα 

αποκαλύπτονται πιθανές επιδράσεις του γεγονότος στη συνέχεια της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.  



 
 

40  

γ) ∆ιεύρυνση των νοηµάτων του γεγονότος. Η διεύρυνση των νοηµάτων του 

γεγονότος αφορά στο τι ειπώθηκε πραγµατικά κατά τη διάρκεια του γεγονότος από το 

θεραπευτή και το θεραπευόµενο, καθώς και ποια ήταν τα σηµαντικά νοήµατα, οι 

ιδέες-κλειδιά και οι υπονοούµενες προτάσεις του γεγονότος στο οποίο εστιάζουν οι 

παρατηρητές. Η διεύρυνση των νοηµάτων, όπως αυτή καταγράφεται από κάθε 

παρατηρητή ξεχωριστά, τίθεται σε συζήτηση, ώστε να υπάρξει µια τελική πρόταση 

για τη διεύρυνση, η οποία θα είναι αποτέλεσµα της συµφωνίας µεταξύ των 

παρατηρητών.  

δ) ∆ηµιουργία ενός προσχεδίου της διαδροµής των σηµαντικών παραγόντων που 

συνεισφέρουν θετικά και των επιδράσεων που παρατηρούνται και βιώνονται από τον 

θεραπευόµενο. Κάθε παρατηρητής, αφού λάβει υπόψη του τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο, τις αυτο-αξιολογήσεις των 

συµµετεχόντων στη θεραπεία, καθώς και τις σηµειώσεις του αναφορικά µε τη 

διαδικασία, τα εφαρµόζει στο συγκεκριµένο σηµαντικό θεραπευτικό γεγονός. 

∆ηλαδή, δηµιουργεί ένα προσχέδιο της διαδροµής που ακολουθείται και η οποία 

επηρεάζεται από τους σηµαντικούς παράγοντες που συνεισφέρουν θετικά και τις 

επιδράσεις που παρατηρούνται και βιώνονται από τον θεραπευόµενο. 

ε) Συνεργασία των παρατηρητών για οµοφωνία αναφορικά µε τη διαδροµή. Το 

δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται µε τη συνεργασία των παρατηρητών, οι οποίοι 

παραθέτουν και συζητούν τα προσχέδια της διαδροµής, ώστε να υπάρξει µια τελική 

οµόφωνη πρόταση για τη διεύρυνση του γεγονότος και της διαδροµής που αυτό 

ακολουθεί.  

3. Ανάλυση της συλλογής των σηµαντικών γεγονότων. Η ανάλυση της συλλογής 

των σηµαντικών γεγονότων διακρίνεται στις ακόλουθες πέντε δραστηριότητες: 

α) Εντοπισµός των πιθανών θεµάτων. Η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη µε τον 

εντοπισµό των γεγονότων που περιγράφηκε στο προηγούµενο στάδιο, αναφέρεται 

όµως στα θέµατα που εντοπίζουν οι παρατηρητές στα σηµαντικά γεγονότα και στη 

διαδροµή τους. Οι παρατηρητές εντοπίζουν τα θέµατα, τα παραθέτουν σε κατηγορίες 

και περιγράφουν όσα από αυτά εντοπίζονται σε δύο τουλάχιστον σηµαντικά 

γεγονότα.  

β) Οµοφωνία αναφορικά µε τα θέµατα. Η διαδικασία αυτή αφορά στη 

συνεργασία των παρατηρητών, οι οποίοι παραθέτουν και συζητούν τα θέµατα  που 

δηµιουργούνται για κάθε τµήµα της διαδροµής, ώστε να υπάρξει µια τελική οµόφωνη 
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πρόταση, ενώ παράλληλα καθορίζουν κατά πόσο κάθε γεγονός ταιριάζει µε κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα. 

γ) Εκτίµηση της κλινικής σηµασίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή αφορά 

στην εκτίµηση της κλινικής σηµασίας των γεγονότων και της αποτελεσµατικότητάς 

τους, όπως αυτή προκύπτει από µια σειρά αξιολογήσεων, και, συγκεκριµένα, της 

αντίληψης του θεραπευόµενου και του θεραπευτή για το γεγονός, της επίδρασης του 

γεγονότος στο θεραπευόµενο, της αποτελεσµατικότητας της συνεδρίας.  

δ) Σύνθεση των θεµάτων σε µοντέλα. Η σύνθεση των θεµάτων σε διαδροµές ή 

µοντέλα, που περιγράφουν τον τρόπο εµφάνισης σηµαντικών γεγονότων 

συγκεκριµένου τύπου, αποτελεί το στόχο της συλλογής των σηµαντικών γεγονότων. 

Τα µοντέλα αυτά µπορεί να έχουν τη µορφή γενικών µοντέλων, µοντέλων θεµατικού 

περιεχοµένου, µικροµοντέλων ή εναλλακτικών διαδροµών.  

4. Αναπαραγωγή/Καταγραφή και εκτίµηση των προσδοκιών των παρατηρητών 

για τα γεγονότα. Στο στάδιο αυτό διερευνάται η πιθανότητα επίδρασης των 

προσδοκιών των παρατηρητών στα γεγονότα που αξιολογούν, µε τη χρήση της 

µεθόδου της Εννοιολογικής Ανάλυσης της ∆ιαδικασίας. Οι παρατηρητές, πριν 

προβούν στην ανάλυση των γεγονότων, αναφέρουν τις εκτιµήσεις και τις 

προσδοκίες τους για τους πιθανούς παράγοντες που επέδρασαν στην εµφάνιση των 

γεγονότων που εντόπισαν, οι οποίες, στη συνέχεια, συγκρίνονται µε τις 

πραγµατικές καταγραφές για να εντοπιστεί αν και σε ποιο βαθµό τα ευρήµατα 

επηρεάστηκαν από την προσδοκία των παρατηρητών (observer bias).  

 

 

Η µέθοδος της ανάλυσης του έργου για τη µελέτη των σηµαντικών 
ενδοσυνεδριακών γεγονότων (Task analysis) 

 

 Η µέθοδος της ανάλυσης του έργου αποτελεί µια διαδικασία για τη λεπτοµερή 

µελέτη και ανάλυση των προτύπων (patterns) των σηµαντικών διαδικασιών, τις 

οποίες χρησιµοποιεί το άτοµο για να πραγµατοποιήσει ένα έργο. Εµφανίστηκε στη 

δεκαετία του 1940 και χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην οργανωτική ψυχολογία ή 

ψυχολογία της εργασίας. Εστιάζεται στην κατανόηση της ακριβούς διαδικασίας 

ανάλυσης του έργου, εξετάζοντας την ακολουθία των βηµάτων που 

πραγµατοποιούνται µέχρι την επίλυσή του, και καταλήγει στη δόµηση ερµηνευτικών 
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µοντέλων των διαδικασιών που εµπλέκονται στην επίλυσή του (Greenberg, 1984b. 

Rice & Greenberg, 1984b).  

Όσον αφορά στην ψυχοθεραπεία, η εφαρµογή της µεθόδου της ανάλυσης του 

έργου άρχισε να εµφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενώ το 1974 

παρουσιάστηκε σε επιστηµονικό συνέδριο της Εταιρείας για την Έρευνα στην 

Ψυχοθεραπεία (Society for Psychotherapy Research), στο Denver των Η.Π.Α. (Rice, 

& Greenberg, 1974). H µέθοδος της ανάλυσης του έργου στη θεραπευτική αλλαγή 

εφαρµόζεται µε σκοπό την εντατική µελέτη και ανάλυση των προτύπων των 

σηµαντικών ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών γεγονότων για τον καθορισµό των 

διαδικασιών που χρησιµοποιούνται από το θεραπευόµενο στην επίλυση 

συγκεκριµένων τύπων προβληµάτων στη θεραπεία. Συγκεκριµένα, επιλέγεται για 

µελέτη και ανάλυση ένα συγκεκριµένο κάθε φορά είδος επαναλαµβανόµενων 

γεγονότων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο θεραπευόµενος ασχολείται µε την επίλυση 

ενός έργου, το οποίο παρουσιάζει υψηλή πιθανότητα συναισθηµατικής αλλαγής 

(Greenberg, 1984b, 1986a,b. Greenberg, & Newman, 1996. Safran, Greenberg, & 

Rice, 1988), όπως για παράδειγµα µια ενδοατοµική σύγκρουση (Greenberg, 1984a), 

µια προβληµατική αντίδραση (Rice, & Saperia, 1984), µια δυναµικού τύπου ερµηνεία 

(Joyce, Dyncan, & Piper, 1995), µια διαπροσωπική ή ενδοοικογενειακή σύγκρουση 

(Heatherington, & Friedlander, 1990), µια µισοτελειωµένη υπόθεση (Greenberg, & 

Foerster, 1996. McMain, Goldman, & Greenberg, 1996). 

Σύµφωνα µε τον Greenberg (1984b, σελ. 137-138),  
«το γεγονός αποτελεί µια σειρά αλληλεπιδράσεων µεταξύ πελάτη και 

θεραπευτή. Συνίσταται από µια σειρά εκτελέσεων, που έχει αρχή και τέλος, και  

µια συγκεκριµένη δοµή που του δίνει νόηµα, [θεωρώντας το] µια ξεχωριστή 

συµπεριφορά που διακρίνεται από τις συµπεριφορές που την περιβάλλουν στην 

τρέχουσα ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Για τον πελάτη, το γεγονός έχει την 

ποιότητα µιας ολότητας και η ολοκλήρωσή του βιώνεται ως τερµατισµός µιας 

αλληλεπίδρασης µε το θεραπευτή. Για το θεραπευτή, το γεγονός αναπαριστά µια 

θεραπευτική δραστηριότητα, η οποία περατώνεται µε κάποιο τρόπο, κατά την  

ώρα [της θεραπείας]. Το γεγονός µοιάζει µε  ένα µικρό επεισόδιο µιας νουβέλας 

ή ενός δράµατος. Είναι εν γένει περίπλοκο και το συνθέτουν αλληλοσυνδεόµενες 

δραστηριότητες σε ένα πρότυπο αλλαγής, αλλά εµφανίζεται κατά τη διάρκεια 

µιας χρονικά συνεχούς περιόδου και καταλήγει σε κάποιο τέλος κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας».  

Παλαιότερα, οι αναφορές στη µέθοδο της ανάλυσης του έργου των 

σηµαντικών θεραπευτικών γεγονότων κατέγραφαν την ύπαρξη πέντε βασικών 
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στρατηγικών, οι οποίες συνίσταντο: 1) στην περιγραφή του έργου, 2) στον 

προσδιορισµό/καθορισµό του περιβάλλοντος του έργου, 3) στη λογική ανάλυση του 

έργου, 4) στην εµπειρική ανάλυση του έργου, και 5) στη διαµόρφωση του 

θεωρητικού µοντέλου (Greenberg, 1984b). Πιο πρόσφατα στη βιβλιογραφία, η 

µέθοδος της ανάλυσης του έργου για τη µελέτη των σηµαντικών γεγονότων της 

αλλαγής στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώνεται σε οκτώ 

στάδια (βλ. Πίνακα 1.3). Αυτά βασίζονται σε δύο βασικές αρχές: α) στην 

��ανασύνθεση�� (decomposition) των παρατηρούµενων φαινοµένων, δηλαδή στη 

διαίρεση των σύνθετων φαινοµένων σε µικρότερα τµήµατα που έχουν κάποιο νόηµα, 

και β) στον εντοπισµό (localization), δηλαδή στην ταύτιση-εξοµοίωση των 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που προτάθηκαν στη φάση της ��ανασύνθεσης��, µε 

συγκεκριµένα συστατικά στοιχεία ή αλληλεπιδράσεις συστατικών στοιχείων 

(Greenberg, 1992, 1994. Greenberg, & Newman, 1996). 

Ειδικότερα, κάθε στάδιο της µεθόδου της ανάλυσης του έργου κατά την 

ενδοσυνεδριακή διαδικασία έχει ως εξής (Greenberg, 1984a,b, 1992, 1994. 

Greenberg, & Foerster, 1996. Greenberg, & Newman, 1996. Heatherington, & 

Friedlander, 1990. Safran, Greenberg, & Rice, 1988):  

1. Ανάλυση του γνωστικού χάρτη του ειδικού ψυχοθεραπευτή. Ο γνωστικός 

χάρτης του ειδικού-ψυχοθεραπευτή βασίζεται όχι µόνο στη γενική του θεώρηση 

για την ανθρώπινη προσωπικότητα και δράση, τη γενική του θεωρία για τη 

θεραπεία και τα σηµαντικά γεγονότα στην ψυχοθεραπεία, αλλά στην κλινική του 

εµπειρία, καθώς και σε πιθανούς σχολιασµούς των γεγονότων από ιδιαίτερα 

παρατηρητικούς ψυχοθεραπευόµενους, οι οποίοι τα αντιλαµβάνονται µε σαφήνεια 

και τα αναφέρουν ευκρινώς. Ο γνωστικός χάρτης του θεραπευτή -ο οποίος µπορεί 

να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ερευνητής-, λαµβάνεται, αρχικά, υπόψη ως ένα 

θεωρητικό πλαίσιο για τη διερεύνηση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, 

δεδοµένου ότι αποτελεί µια πολύ σηµαντική πηγή, τόσο για τον εντοπισµό των 

σηµαντικών θεραπευτικών φαινοµένων, τα οποία πρόκειται κατόπιν να 

µελετηθούν, όσο και για την ανάπτυξη θεωρητικών υποθέσεων και ιδεών για τον 

τρόπο εµφάνισης της  θεραπευτικής αλλαγής. Έτσι, η ανάλυση του γνωστικού 

χάρτη του ειδικού-ψυχοθεραπευτή αποτελεί το εναρκτήριο σηµείο για την 

ανάλυση ενός οποιουδήποτε έργου της ενδοσυνεδριακής αλλαγής. 

2. Επιλογή και περιγραφή του έργου και του περιβάλλοντος του έργου (δηλαδή 

του γεγονότος ή των γεγονότων που πρόκειται να µελετηθούν). Χαρακτηριστικό 
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στοιχείο του σταδίου αυτού αποτελεί η αρχή της ��ανασύνθεσης��, η εφαρµογή της 

οποίας στοχεύει στον εντοπισµό των φαινοµένων και των επαναλαµβανόµενων 

θεραπευτικών έργων µε διακριτή δοµή, η επιτυχής λύση των οποίων οδηγεί στη 

θεραπευτική αλλαγή.  

Η ερευνητική διαδικασία του σταδίου αυτού αφορά στην επιλογή και 

λεπτοµερή περιγραφή ενός συγκεκριµένου θεραπευτικού γεγονότος-έργου από τον 

ερευνητή και, στη συνέχεια, στον εντοπισµό των συγκεκριµένων ενεργών 

συστατικών της θεραπευτικής παρέµβασης. Το επιλεγόµενο θεραπευτικό γεγονός-

έργο είναι επαναλαµβανόµενο τόσο στο ίδιο το άτοµο όσο και σε άλλα άτοµα και 

δύναται να προκαλέσει τη θεραπευτική αλλαγή.  

Αρχικά, το προς διερεύνηση θεραπευτικό γεγονός προσδιορίζεται εννοιολογικά, 

εντοπίζονται τα διακριτικά του χαρακτηριστικά, µε σαφείς αναφορές στη 

συµπεριφορά του θεραπευόµενου και στους χειρισµούς του θεραπευτή, και 

επισηµαίνεται το «ενδεικτικό σηµείο» (marker), που θεωρείται ως σηµείο έναρξης 

του γεγονότος. Ως «ενδεικτικό σηµείο» ορίζεται µια διακριτή και αξιόπιστα 

αναγνωρίσιµη συµπεριφορά ή κατάσταση του θεραπευόµενου ή ένας συνδυασµός 

συµπεριφορών ή καταστάσεων ή και των δύο στοιχείων µαζί, που σηµατοδοτεί την 

εµφάνιση ενός συγκεκριµένου γεγονότος, ιδιαίτερα ενδιαφέροντος από απόψεως 

της θεραπείας (Greenberg, 1984a,b, 1992. Greenberg, Rice, & Elliott, 1993. 

Greenberg & Safran, 1987). Το «ενδεικτικό σηµείο» έναρξης του θεραπευτικού 

γεγονότος θέτει, κατά την ενδοσυνεδριακή διαδικασία, την ύπαρξη ενός 

συγκεκριµένου προβλήµατος, το οποίο βιώνει ο θεραπευόµενος, καθώς και την 

ετοιµότητά του να το αντιµετωπίσει τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Η ετοιµότητα 

του θεραπευόµενου αποτελεί ένδειξη, επίσης, της προσπάθειας του θεραπευόµενου 

να επιλύσει το πρόβληµα, δηλαδή να εµπλακεί σε ένα θεραπευτικό έργο, γεγονός 

που τον καθιστά περισσότερο δεκτικό στην παρέµβαση που σχεδιάζεται από το 

θεραπευτή ώστε να διευκολύνει την επίλυση του προβλήµατος (Greenberg, Rice, 

& Elliott, 1993).    

Το «ενδεικτικό σηµείο» έναρξης του θεραπευτικού γεγονότος συνιστά ένα 

«διαγνωστικό στοιχείο» του είδους του γνωστικού-συναισθηµατικού προβλήµατος 

που τίθεται προς διερεύνηση κατά την ενδοσυνεδριακή διαδικασία, ενώ οι 

παρεµβάσεις και οι χειρισµοί του θεραπευτή συνιστούν ένα εγχειρίδιο 

αντιµετώπισης του συγκεκριµένου είδους προβληµάτων, προσδιορίζοντας το 

περιβάλλον του έργου.  
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3. Επιβεβαίωση της θεραπευτικής σηµασίας του έργου. Η επιβεβαίωση της 

θεραπευτικής σηµασίας του έργου που επιλέγεται να µελετηθεί, αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό στάδιο της διαδικασίας, αφού αποτελεί ένδειξη της 

αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης παρέµβασης στο συγκεκριµένο 

«ενδεικτικό σηµείο». Πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή πολλών διαφορετικών 

ερευνητικών µεθόδων, όπως είναι η µελέτη µιας περίπτωσης (single-case design) ή 

ο οµαδικός σχεδιασµός (group-design).  

 

4. Λογική/θεωρητική (Rational) ανάλυση της εκτέλεσης: ∆όµηση των 

διαγραµµάτων εκτέλεσης του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου 

πραγµατοποιείται επισταµένη θεωρητική ανάλυση της εκτέλεσης του έργου, 

συµπεριλαµβανοµένων των αρχών της ανασύνθεσης και του εντοπισµού. Η 

διαδικασία αυτή περιλαµβάνει 2 φάσεις:  

α) Χρήση είτε της απλής λογικής, που βασίζεται στο γενικό θεωρητικό µοντέλο της 

ανθρώπινης λειτουργικότητας και στο νοητικό χάρτη του θεραπευτή-ερευνητή που 

προκύπτει από την κλινική του πείρα, είτε της λεπτοµερούς µελέτης των 

ηχογραφηµένων συνεδριών για το σχηµατισµό και τη διαµόρφωση των πιθανών 

«διαδροµών» επίλυσης του έργου, οι οποίες αναπαρίστανται σε µορφή διαγράµµατος. 

Αυτή η δραστηριότητα του ερευνητή αποτελεί ένα «νοητικό πειραµατισµό», όπου 

παρατηρείται ελεύθερη διακίνηση των πιθανών επιτυχών εκτελέσεων του έργου, η 

οποία οδηγεί στο να αποσπαστεί η ουσιαστική φύση των εκτελέσεων και η ουσιώδης 

στρατηγική που υποκινεί την εκτέλεση του έργου. 

β) Θεωρητική εξέταση του τρόπου αναγνώρισης και αξιολόγησης των εκτελέσεων, που 

ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτές οι 

εκτελέσεις του έργου θα µπορούσαν να εκφραστούν µε όρους παρατήρησης, ώστε να 

µπορούν να αξιολογηθούν από έναν απλό παρατηρητή. Ουσιαστικά δηλαδή, στη 

φάση αυτή, οι στρατηγικές που προέκυψαν από το «νοητικό πειραµατισµό» 

µεταφράζονται σε εκτελέσεις έργου δυνάµενες να αξιολογηθούν είτε µε τυπικά 

συστήµατα µέτρησης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας ή µε κάποια -ειδικά 

σχεδιασµένη για το συγκεκριµένο υπό µελέτη φαινόµενο- στρατηγική. 

5. Εµπειρική ανάλυση της εκτέλεσης: Περιγραφή των πραγµατικών εκτελέσεων 

του έργου. Στο στάδιο αυτό ο ερευνητής περιγράφει µε προσοχή, ακρίβεια και 

λεπτοµέρεια τη σειρά µε την οποία ολοκληρώθηκε η πραγµατική εκτέλεση του 
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συγκεκριµένου έργου, όπως αυτό καταγράφηκε σε ένα ή περισσότερα άτοµα, ώστε 

να γίνει όσο το δυνατόν πληρέστερη η κατανόησή του.  

Για την εµπειρική ανάλυση της εκτέλεσης του έργου επιλέγονται συνήθως, σε 

πρώτη φάση, επεισόδια µε επιτυχές αποτέλεσµα, ώστε να γίνουν περισσότερο και 

ευκολότερα κατανοητοί οι σύνθετοι µηχανισµοί από τους οποίους απαρτίζεται το 

υπό µελέτη θεραπευτικό έργο.   

6. Σύγκριση των πραγµατικών και των πιθανών εκτελέσεων: ∆όµηση-

δηµιουργία συγκεκριµένου µοντέλου. Στόχος του σταδίου αυτού είναι η 

δηµιουργία ενός µοντέλου για τον τρόπο εκτέλεσης και λειτουργίας του 

συγκεκριµένου έργου, ως αποτέλεσµα της σύγκρισης µεταξύ της πραγµατικής και 

των πιθανών εκτελέσεων. Η σύγκριση µεταξύ των δύο εκτελέσεων συµβάλει: α) 

στην επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης που προέκυψε από το «νοητικό 

πειραµατισµό» -γεγονός που ενδυναµώνει ή όχι την εµπιστοσύνη στο γνωστικό 

χάρτη του ψυχοθεραπευτή-, και β) δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δόµηση 

λεπτοµερούς περιγραφής και ανάλυσης της διαδικασίας και του συστήµατος των 

εµπλεκοµένων στο θεραπευτικό έργο. Η σύγκριση που πραγµατοποιείται ανάµεσα 

στα δύο προηγούµενα στάδια της διαδικασίας ανάλυσης του έργου (στάδιο 4: 

Λογική/θεωρητική ανάλυση της εκτέλεσης: ∆όµηση των διαγραµµάτων εκτέλεσης 

του έργου,  και στάδιο 5: Εµπειρική ανάλυση της εκτέλεσης: Περιγραφή των 

πραγµατικών εκτελέσεων του έργου) οδηγεί στη δόµηση ενός συγκεκριµένου 

µοντέλου για το θεραπευτικό έργο, το οποίο συνάδει µε το είδος της εκτέλεσης 

που θα µπορούσε να έχει διαµορφώσει την παρατηρούµενη, υπό µελέτη εκτέλεση 

του έργου. Η δόµηση του µοντέλου πραγµατοποιείται προοδευτικά, δίνοντας στον 

ερευνητή τη δυνατότητα µέσω της σύγκρισης και της επιστροφής σε προηγούµενα 

στάδια της διαδικασίας να τροποποιήσει, να διευρύνει και να κατανοήσει µε 

περισσότερη σαφήνεια τις διαδικασίες που εµπλέκονται στη γενίκευση της 

εκτέλεσης του έργου. Παράλληλα, εκτός του εντοπισµού της διαδικασίας της 

αλλαγής και της δόµησης του µοντέλου µε το οποίο αυτή επιτυγχάνεται, 

προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει τους τρόπους µε τους 

οποίους ο θεραπευτής συµµετέχει στην επίλυση του έργου, αναστέλλοντας ή 

διευκολύνοντας τη διαδικασία της επίλυσης, καθώς και να εντοπίσει και να 

διερευνήσει τις στρατηγικές παρέµβασης που αυτός χρησιµοποιεί στο 

συγκεκριµένο έργο.  
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7. Εγκυρότητα του µοντέλου. Η εγκυρότητα του µοντέλου επιτυγχάνεται µε τη 

σύγκριση µεταξύ των θεωρητικών και πραγµατικών εκτελέσεων του έργου, οι 

οποίες αναµένονται να είναι όπως προβλέφθηκαν, σύµφωνα µε το µοντέλο, καθώς 

και µεταξύ των επιτυχηµένων και των µη-επιτυχηµένων πραγµατικών εκτελέσεων 

του έργου, οι οποίες αναµένονται να διαφέρουν µεταξύ τους σε συγκεκριµένους 

παράγοντες, όπως επίσης προβλέπεται σύµφωνα µε το µοντέλο που διαµορφώθηκε 

για την εκτέλεση του έργου.  

8. Συσχέτιση της διαδικασίας µε το αποτέλεσµα. Στόχος αυτού του σταδίου είναι 

να µελετηθεί η υπόθεση της συσχέτισης ανάµεσα σε συγκεκριµένους παράγοντες 

της διαδικασίας και πρότυπα σχέσεων µεταξύ αυτών των παραγόντων µε το 

θεραπευτικό αποτέλεσµα, γεγονός που µπορεί να συµβάλει σε βελτίωση της 

πρόβλεψης, του ελέγχου και της ερµηνείας της θεραπευτικής αλλαγής και του 

τρόπου µε τον οποίο αυτή συντελείται.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των σταδίων της µεθόδου ανάλυσης του 

έργου, αυτή διακρίνεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις : α) τη φάση της διερεύνησης, η 

οποία αντιστοιχεί στα έξι πρώτα στάδια της ανάλυσης του έργου, και β) τη φάση της 

επιβεβαίωσης, που αναφέρεται στην οικοδόµηση και επιβεβαίωση του θεωρητικού 

µοντέλου, η οποία αντιστοιχεί στο έβδοµο και στο όγδοο στάδιο της ανάλυσης του 

έργου. Από την προαναφερόµενη περιγραφή της µεθόδου και της διαδικασίας 

εφαρµογής της προκύπτει ότι η µέθοδος της ανάλυσης του έργου συνδυάζει τόσο τις 

προσεγγίσεις διερεύνησης και επιβεβαίωσης όσο και την εντατική µε την εκτεταµένη 

ανάλυση της διαδικασίας, γεγονός που την καθιστά ελπιδοφόρα, ώστε να παρέχει 

στους ψυχοθεραπευτές ερευνητικά αποτελέσµατα που µπορούν να έχουν εφαρµογή 

στην άσκηση της κλινικής πρακτικής (Rice, & Greenberg, 1984c).  

 

 

Το Μοντέλο ∆ιερεύνησης και Μελέτης των «Καλών Σηµείων» στην 
Ψυχοθεραπευτική ∆ιαδικασία (The Good Moments Approach)  

 

 Το µοντέλο της διερεύνησης και µελέτης των «καλών σηµείων» στην 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία αποτελεί ένα σύστηµα για την κατανόηση της 

οργάνωσης και ακολουθίας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, εστιάζοντας κυρίως 

στην αλλαγή, στην κινητικότητα, στην πρόοδο και εξέλιξη που παρουσιάζει ο 

θεραπευόµενος, µέσω της αξιολόγησης κάποιων σηµαντικών ενδοσυνεδριακών 
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σηµείων. Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από το Mahrer και τους συνεργάτες του 

(Mahrer, 1985, 1988. Mahrer, & Nadlrer, 1986. Mahrer, Nadlrer, Sterner, & White, 

1989) και λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές των διερευνητικά προσανατολισµένων 

προσεγγίσεων. Αποτελείται από 12 κατηγορίες «καλών σηµείων», τα οποία 

εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεδριακής ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. 

Παρά το ότι ορισµένες από τις κατηγορίες αυτές, φαίνεται ότι αφορούν, περισσότερο, 

συγκεκριµένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, στόχος των δηµιουργών ήταν η χρήση του 

συστήµατος ως ενός παν-θεωρητικού εργαλείου, δηλαδή όλες οι κατηγορίες των 

«καλών σηµείων» του συστήµατος να µπορούν να εφαρµοστούν στα περισσότερα 

µοντέλα ψυχοθεραπείας για την αξιολόγηση των σηµαντικών ενδοσυνεδριακών 

διαδικασιών. 

 Οι 12 κατηγορίες του συστήµατος των «καλών σηµείων» της 

ενδοσυνεδριακής διαδικασίας, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν 

ερευνητικά από το Mahrer και τους συνεργάτες του (Mahrer, 1985, 1988. Mahrer, 

Lawson, Stalikas, & Schachter, 1990. Mahrer, & Nadlrer, 1986. Mahrer, Nadlrer, 

Sterner, & White, 1989. Mahrer, Stalikas, Fairweather, & Scott, 1989), είναι οι 

ακόλουθες (βλ. και Πίνακα 1.3):  

1. Εισαγωγή στη θεραπεία σηµαντικού υλικού του  θεραπευόµενου που αφορά 

στον εαυτό του και/ή στις διαπροσωπικές του σχέσεις.  

 Ο θεραπευόµενος εισάγει στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, µε τη µορφή 

αναφοράς, περιγραφής ή έκφρασης, υλικό που αφορά στον εαυτό του ή στις σχέσεις 

του µε άλλα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του. Το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται 

σηµαντικό, αποκαλυπτικό, µε ιδιαίτερο νόηµα, και µπορεί να αφορά σε άµεσα, 

πρόσφατα ή χρονικά παλαιότερα γεγονότα, τα οποία έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση των χαρακτηριστικών προτύπων της συµπεριφοράς και της 

προσωπικότητάς του. Παράδειγµα τέτοιου υλικού αποτελεί η αναφορά στη φύση, στη 

δηµιουργία και εξέλιξη των προσωπικών προβληµάτων του ατόµου, καθώς και των 

δυσκολιών, σκέψεων, επιθυµιών, ιδεών και φόβων του, η αναφορά στις 

διαπροσωπικές του αλληλεπιδράσεις, κλπ. 

2. Περιγραφή-διερεύνηση της φύσης και του νοήµατος των συναισθηµάτων 

του  θεραπευόµενου σε σχέση µε τον εαυτό του. 

 Ο θεραπευόµενος περιγράφει και διερευνά τη φύση, το περιεχόµενο, τη 

σηµασία και το νόηµα που έχουν για τον ίδιο του τον εαυτό, τα συναισθήµατα που 
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βιώνει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, καθώς και τις αλλαγές που βιώνει τόσο σε 

συναισθηµατικό επίπεδο όσο και στις σωµατικές του αισθήσεις.  

3. Εισαγωγή στη θεραπεία υλικού, του οποίου η παρουσίαση µέχρι τότε 

προστατευόταν.  

 Ο θεραπευόµενος εισάγει στη θεραπεία υλικό µε προσωπικό νόηµα και 

σηµασία για τον ίδιο, όπως για παράδειγµα κάποιες αναµνήσεις του ατόµου, πιθανά 

τραυµατικά γεγονότα, συναισθήµατα και αντιδράσεις, σκέψεις και συλλογισµούς, 

ενορµήσεις και τάσεις της συµπεριφοράς του, κλπ. Χαρακτηριστικό αυτής της 

κατηγορίας είναι ότι, µέχρι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η εµφάνιση αυτού του 

υλικού και η εισαγωγή του στη θεραπεία αποφεύγονταν ή πιθανόν εµποδιζόταν, λόγω 

αµυντικότητας ή µη διαθεσιµότητας. Τη συγκεκριµένη όµως χρονική στιγµή η 

εµφάνιση αυτού του υλικού στη θεραπεία συνοδεύεται είτε από αύξηση της 

συναισθηµατικής έκφρασης πόνου, ενόχλησης ή θλίψης, είτε από αύξηση της 

αίσθησης ανακούφισης και αγαλλίασης του ατόµου. 

4. Έκφραση ενόρασης/κατανόησης. 
 Ο θεραπευόµενος εκφράζει, παρουσιάζει ή αποκτά (πχ., µέσα από την παρούσα και παρελθούσα 

συµπεριφορά του, ενδοψυχικές διεργασίες, αίσθηση του εαυτού και στάσεις απέναντι στη ζωή και στον κόσµο) 

κάποιο βαθµό ενόρασης ή κατανόησης. Θεραπευτικά, η έκφραση ή απόκτηση αυτού του χαρακτηριστικού έχει 

σηµασία, λόγω του ότι συνοδεύεται από συναισθηµατική έγερση, αποτελεί ένδειξη µιας σηµαντικής αλλαγής του 

τρόπου µε τον οποίο το άτοµο βλέπει τον εαυτό του και τον κόσµο του, και, τέλος, ασκεί σηµαντική επίδραση στον 

καθοριστικό ρόλο του θεραπευόµενου στην αποτελεσµατικότητα της  συµπεριφοράς του, τόσο σε ότι αφορά στον 

εαυτό του όσο και σε ότι αφορά στις σχέσεις του µε τους άλλους.    

5. Εκφραστική επικοινωνία. 

 Ο θεραπευόµενος χρησιµοποιεί τη λεκτική επικοινωνία µε τρόπο ιδιαίτερα 

εκφραστικό και σύµφωνα µε τα δύο προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εκφραστικής 

επικοινωνίας: α) την ενεργητική, ζωντανή, σθεναρή και αυθόρµητη ποιότητα της 

φωνής, η ενέργεια της οποίας µπορεί να στρέφεται είτε προς τον εξωτερικό είτε προς 

τον εσωτερικό κόσµο του θεραπευόµενου, και β) τη λεκτική έκφραση, η οποία 

εµπεριέχει ζωντάνια και γλωσσικό πλούτο, όπως για παράδειγµα κάνοντας χρήση της 

φαντασίας και της µεταφοράς, κλπ.  

6. Έκφραση µιας καλής εργασιακής σχέσης µε το θεραπευτή. 

 Ο θεραπευόµενος εκφράζει υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης προς το θεραπευτή 

του και σιγουριάς για την πρόθεση και το κίνητρό του να του παρέχει βοήθεια. 

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, µια αξιόλογη θεραπευτική σχέση και συµµαχία µεταξύ 

των συµµετεχόντων στη θεραπεία. Η εργασιακή συµµαχία εκφράζεται µε την ύπαρξη 



 
 

50  

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στη συµπεριφορά του θεραπευτή και του 

θεραπευόµενου, όπως είναι η συµφωνία και η αποδοχή των όρων του θεραπευτικού 

συµβολαίου, η ζεστασιά, η φιλική διάθεση και η αποδοχή του θεραπευτή, η 

συναίνεση και συµµόρφωση του θεραπευόµενου στο ρόλο του, η συνεργατικότητα 

για τη διερεύνηση του θεραπευτικού υλικού και η αποδοχή της δικής του σηµαντικής 

ευθύνης για την αποτελεσµατική αλλαγή του.  

7. Έκφραση έντονων συναισθηµάτων του θεραπευόµενου προς το θεραπευτή 

του. 

 Ο θεραπευόµενος εκφράζει προς το θεραπευτή του, µε αµεσότητα, έντονα 

συναισθήµατα, είτε θετικά (όπως αγάπη, εµπιστοσύνη, σεξουαλική έλξη, ενδιαφέρον 

και φροντίδα, εγγύτητα, κατανόηση, αποδοχή, βοήθεια, ασφάλεια, κλπ.) είτε 

αρνητικά (όπως προκλητικότητα, διαφωνία, άρνηση αποδοχής, έλλειψη 

εµπιστοσύνης, εχθρότητα, προσβολή, βία, επιθετικότητα, κλπ.). Η έκφραση αυτών 

των συναισθηµάτων αποτελεί σαφή ένδειξη έντονου συναισθηµατικού δεσµού, 

αντίθεσης ή αντιδικίας του θεραπευόµενου προς το θεραπευτή του και µπορεί να 

θεωρηθεί υπό το πρίσµα της «µεταβίβασης» απωθηµένων επιθυµιών και 

φαντασιώσεων του θεραπευόµενου, που προκύπτουν από συγκρουσιακές σχέσεις της 

παιδικής του ηλικίας, οι οποίες αναβιώνουν κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας. 

8. Έκφραση έντονων συναισθηµάτων από το θεραπευόµενο για την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η προσωπική του ζωή. 

 Ο θεραπευόµενος εκφράζει έντονα συναισθήµατα για την κατάσταση που 

κυριαρχεί στην προσωπική του ζωή, είτε είναι τρέχουσα είτε ανήκει στο παρελθόν, 

είτε είναι πραγµατική είτε ανήκει στη φαντασία του. Αυτή η κατάσταση έχει νόηµα 

και σηµασία για το θεραπευόµενο, τον περιστοιχίζει και περιπλέκει τη ζωή του, 

κυριαρχεί στη ζωή του και υπερισχύει έναντι της θεραπευτικής κατάστασης, γεγονός 

που προκύπτει και από την ενασχόλησή του µε αυτή κατά τη διάρκεια της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, ο θεραπευόµενος εκφράζει έντονα 

συναισθήµατα για την κατάσταση αυτή, τα οποία µπορεί να είναι είτε θετικά είτε 

αρνητικά.   

9. Εκδήλωση της παρουσίας µιας ουσιαστικά νέας κατάστασης της 

προσωπικότητας του θεραπευόµενου. 

 Ο θεραπευόµενος εκδηλώνει µια ουσιαστικά νέα κατάσταση της 

προσωπικότητάς του. Συγκεκριµένα, από την αλλαγή της συµπεριφοράς, των 
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στάσεων, των σκέψεων, των απόψεων ή των ψυχοδυναµικών χαρακτηριστικών, 

προκύπτει µια αλλαγή ή µετατροπή, η οποία οδηγεί στην παρουσία ενός νέου, 

ποιοτικά διαφορετικού ατόµου ή µιας νέας κατάστασης της προσωπικότητάς του. Το 

συναίσθηµα που συνοδεύει αυτή την αλλαγή µπορεί να είναι είτε θετικό είτε 

αρνητικό.  

10. Ανάληψη νέων τρόπων ύπαρξης και συµπεριφοράς σε επικείµενη 

κατάσταση της ζωής του θεραπευόµενου, εκτός του θεραπευτικού 

πλαισίου. 

 Ο θεραπευόµενος αναλαµβάνει νέους τρόπους ύπαρξης και συµπεριφοράς του 

σε µια επικείµενη κατάσταση της ζωής του, εκτός του θεραπευτικού πλαισίου. Η 

κατάσταση αυτή µπορεί να προκύψει σε σύντοµο χρόνο ή στο µέλλον και µπορεί να 

είναι πραγµατική ή φανταστική. Ο θεραπευόµενος όµως λειτουργεί σαν να υπάρχει 

και να ζει σ΄αυτή την κατάσταση ζωής µε το νέο τρόπο ύπαρξης και συµπεριφοράς 

που έχει προσδιοριστεί για τη επιτυχή διεκπεραίωσή της.  

11. Έκφραση ή αναφορά των αλλαγών στις συµπεριφορές-στόχους.  

 Ο θεραπευόµενος εκφράζει την αύξηση ή µείωση της εµφάνισης της 

συµπεριφοράς-στόχου (δηλ., των πράξεων, των συµπτωµάτων, των σκέψεων και των 

συναισθηµάτων), για την οποία επιχειρείται αλλαγή. Οι συµπεριφορές-στόχοι µπορεί 

να είναι είτε θετικές, οπότε είναι επιθυµητή η αύξηση της εµφάνισής τους, η οποία 

θεωρείται ως θεραπευτική πρόοδος, προσαρµογή, καλή και επιθυµητή 

λειτουργικότητα, είτε αρνητικές, όπως για παράδειγµα προβλήµατα συµπεριφοράς, 

ενδοψυχικές συγκρούσεις, δυσάρεστες καταστάσεις και συναισθήµατα, 

αυτοκαταστροφικές σκέψεις και στάσεις, κλπ., οπότε είναι επιθυµητή η µείωση ή 

εξάλειψη της εµφάνισής τους.   

12. Έκφραση της θετικής υποδοχής µιας γενικής κατάστασης ευηµερίας.  

Ο θεραπευόµενος εκφράζει µια γενική κατάσταση ευηµερίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από θετικά συναισθήµατα, ικανοποίηση, ευχαρίστηση, αίσθηση 

ασφάλειας, εµπιστοσύνης και σιγουριάς, αγαλλίασης, χαλάρωσης και υγείας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν είτε τη σχέση του ατόµου µε τον εαυτό του, είτε τη 

σχέση του µε άλλα άτοµα, είτε τη σχέση του µε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα.  
 

Από την ερευνητική δραστηριότητα, που πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 

µοντέλου των «καλών σηµείων» της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και αφορούσε 

στη συγκριτική τους ανάλυση µεταξύ συνεδριών διαφόρων ψυχοθεραπευτικών 



 
 

52  

προσεγγίσεων, προέκυψαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των προσεγγίσεων όσον 

αφορά στην εµφάνιση διαφορετικών κατηγοριών των «καλών σηµείων». 

Συγκεκριµένα, παρατηρούνταν αύξηση εµφάνισης των κατηγοριών που φαίνονταν να 

προσεγγίζουν περισσότερο το θεωρητικό µοντέλο ψυχοθεραπείας που εφαρµοζόταν 

στην κάθε περίπτωση (Mahrer, Boulet, & Stalikas, 1987. Mahrer, Nadler, Sterner, & 

White, 1989). Επίσης, βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου της 

συναισθηµατικής έντασης του θεραπευόµενου και συγκεκριµένων κατηγοριών των 

«καλών σηµείων» σε µια συµβουλευτική συνεδρία πελατοκεντρικής προσέγγισης 

(Mahrer, Stalikas, Fairweather, & Scott, 1989), καθώς και σε ανάλογη συγκριτική 

µελέτη µεταξύ συνεδριών πελατοκεντρικής, λογικο-θυµικής και βιωµατικής 

ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης (Mahrer, Lawson, Stalikas, & Schachter, 1990).  

 

 
1.3.2. ΟΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  

(DISCOVERY-ORIENTED OR EXPLORATORY APPROACHES) 

 

 Οι διερευνητικά προσανατολισµένες προσεγγίσεις της έρευνας στην 

ψυχοθεραπεία εστιάζουν στην παρατήρηση των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, και 

των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα µέσα σ΄αυτές, από µια µη-

θεωρητική θέση, δηλαδή από µια θέση που δεν υποκινείται από µια συγκεκριµένη 

θεωρία και στοχεύει στη διερεύνηση των θεραπευτικών φαινοµένων, καθώς και στη 

δηµιουργία εργαλείων για την περιγραφή και εκτίµηση των παρατηρήσεων, µε σκοπό 

την ανάπτυξη θεωριών βάσει των παρατηρήσεών τους.  

Οι διερευνητικά προσανατολισµένες προσεγγίσεις διαφέρουν από την 

ερευνητική προσέγγιση που βασίζεται και υποκινείται από µια συγκεκριµένη θεωρία 

(theory-driven research), στο ότι προσπαθούν να εντοπίσουν και να διερευνήσουν τα 

φαινόµενα χωρίς να κατευθύνονται ή να υποκινούνται  από µια συγκεκριµένη 

θεωρητική τοποθέτηση για τη λειτουργία της ψυχοθεραπείας και των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, σε αντίθεση µε τη δεύτερη, η οποία εστιάζεται στον 

έλεγχο υποθέσεων για την ψυχοθεραπεία, οι οποίες εξάγονται από κάποια 

συγκεκριµένη κλινική θεωρία. Συνεπώς, οι διερευνητικά προσανατολισµένες 

προσεγγίσεις, λόγω της µη-θεωρητικής θέσης τους, δεν περιορίζονται από µια 

συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση αλλά επιτρέπουν τόσο την ερµηνεία των 

ευρηµάτων των ερευνών µέσα από διαφορετικές θεωρίες, όσο και την ανάπτυξη νέων 
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θεωρητικών µοντέλων για τον τρόπο λειτουργίας της ψυχοθεραπείας και των 

ενδοσυνεδριακών φαινοµένων (Elliott, 1984. Hill, 1990. Hill & Corbett, 1993. 

Mahrer, 1996, 1999. Mahrer & Boulet, 1999).  

Στόχος αυτών των προσεγγίσεων, σύµφωνα µε τον Mahrer και τους 

συνεργάτες του (Mahrer, 1996, 1999. Mahrer & Boulet, 1999) είναι: 

α) Η διερεύνηση και ο εντοπισµός των εντυπωσιακών, σηµαντικών, ή αξιόλογων 

αλλαγών ή γεγονότων που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής 

συνεδρίας. 

β) Η διερεύνηση της πιθανότητας εµφάνισης των εντυπωσιακών, σηµαντικών, ή 

αξιόλογων ενδοσυνεδριακών αλλαγών ή γεγονότων µε τη µορφή µιας ή 

περισσοτέρων ακολουθιών (π.χ., ένα γεγονός να προκαλεί ένα επόµενο, κλπ.). 

γ) Η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι εντυπωσιακές, σηµαντικές, ή αξιόλογες 

ενδοσυνεδριακές αλλαγές ή γεγονότα µπορούν να προκληθούν, να δηµιουργηθούν ή 

να επιτευχθούν. 

δ) Η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής των εντυπωσιακών, σηµαντικών, ή 

αξιόλογων ενδοσυνεδριακών αλλαγών ή γεγονότων από το θεραπευτή, κατά την 

εµφάνισή τους στη θεραπευτική διαδικασία  

 Η ερευνητική διαδικασία για τη διερεύνηση των αξιόλογων ενδοσυνεδριακών 

αλλαγών ή γεγονότων πραγµατοποιείται µε τη χρήση κασετών ή 

αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων ηχογραφηµένων ή βιντεοσκοπηµένων 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών. Τα ενδοσυνεδριακά γεγονότα εντοπίζονται και 

αξιολογούνται από εκπαιδευµένους αξιολογητές/κριτές µε την εφαρµογή αρχών-

µοντέλων που αναπτύχθηκαν γι΄αυτό το σκοπό.  

 

 
1.3.3. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

(GENERIC MODEL OF PSYCHOTHERAPY PROCESS) 
 

 To 1978, στη 2η έκδοση του συγγράµµατος Handbook of Psychotherapy and 

Behavior Change που επιµελήθηκαν οι Garfield και Bergin (1978), στο κεφάλαιο που 

αναφερόταν στη σχέση ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και αποτελεσµατικότητας 

στην ψυχοθεραπεία, οι Orlinsky και Howard κατέληξαν στη διαπίστωση ότι: 

«δεν υπάρχει καθορισµένος ορισµός αυτού που εµφανίζεται µέσα, ή διακρίνεται από, 

την ψυχοθεραπευτική διαδικασία: δεν υπάρχει συµφωνία για τις υπαινισσόµενες 
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επιδράσεις της θεραπείας, ή για τα κριτήρια του θεραπευτικού αποτελέσµατος. 

Εποµένως, δεν υπάρχει συµφωνία όσον αφορά στην επιλογή και στην αξιολόγηση 

των ουσιωδών µεταβλητών της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και του 

αποτελέσµατος»  

(Orlinsky & Howard, 1978, σελ. 284). 

 Πιο πρόσφατα, στην 3η έκδοση του ίδιου συγγράµµατος, οι Orlinsky και 

Howard (1986a), αφού εξέτασαν ένα µεγάλο αριθµό µελετών, οι οποίες αναφερόταν 

στην ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση πραγµατικών ασθενών από επαγγελµατίες ή 

εκπαιδευόµενους θεραπευτές και πληρούσαν τα βασικά κριτήρια κλινικής έρευνας, 

πρότειναν 34 συνολικά συµπεράσµατα για τη σχέση µεταξύ ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας και αποτελεσµατικότητας της θεραπείας. Σύµφωνα µε ορισµένα από 

αυτά, υπήρχε υψηλή συσχέτιση µεταξύ κάποιων µεταβλητών της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας µε µεταβλητές της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας, ενώ άλλα είχαν 

περιορισµένη εφαρµογή.  

 Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, o Orlinsky και οι συνεργάτες του 

(Orlinsky & Howard, 1986a. Orlinsky, Grawe & Parks, 1994) πρότειναν ένα Γενικό 

Μοντέλο της Ψυχοθεραπευτικής ∆ιαδικασίας (Generic Model of Psychotherapy 

Process), το οποίο απαρτίζεται από πέντε βασικά εννοιολογικά στοιχεία-διαδικασίες 

αλλαγής (βλ. Πίνακα 1.3), που εµπλέκονται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και 

θεωρούνται κοινά σε όλους τους τύπους ψυχοθεραπείας:  

1. Το θεραπευτικό συµβόλαιο (therapeutic contract). Αντανακλά τους όρους υπό 

τους οποίους πραγµατοποιείται η ψυχοθεραπεία, δηλαδή αποτελεί ένα πλάνο 

εννοιολογικής κατανόησης της θεραπείας, καθώς και της θέσεως και της σχέσεως 

των συµµετεχόντων σ�αυτήν.  

2. Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις (therapeutic interventions). Οι θεραπευτικές 

παρεµβάσεις συνίστανται: α) στην παρουσίαση του προβλήµατος του 

θεραπευόµενου, β) στην κατανόησή του από τον ειδικό-θεραπευτή, γ) στο 

θεραπευτικό χειρισµό, στη δράση, στο συγκεκριµένο έργο, στην τεχνική και 

διεργασία, που χρησιµοποιεί ο θεραπευτής ως απάντηση στα προβλήµατα που 

παρουσιάζει ο θεραπευόµενος και δ) στη συνεργασία του θεραπευόµενου για την 

επίτευξη της αποτελεσµατικότητας.  

3. Η θεραπευτική σχέση (therapeutic bond). Αναπτύσσεται µεταξύ θεραπευτή και 

θεραπευόµενου κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας και αποτελεί αντανάκλαση 

της αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων σ�αυτή. Συγκροτείται από τρία στοιχεία: 
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α) την εργασιακή συµµαχία (working alliance), η οποία αναφέρεται στην επένδυση 

στο ρόλο, δηλαδή στο πόσο καλά τοποθετούνται στο ρόλο τους οι συµµετέχοντες 

στη θεραπεία, β) τον ενσυναισθητικό συντονισµό (empathic resonance), ο οποίος 

αναφέρεται στο βαθµό προσοχής και κατανόησης µεταξύ των συµµετεχόντων στη 

θεραπεία, και γ) την αµοιβαία επιβεβαίωση (mutual affirmation), η οποία 

αναφέρεται στην αίσθηση φροντίδας και περιποίησης του ενός προς τον άλλο, 

µεταξύ των συµµετεχόντων στη θεραπεία.  

4. Η σχέση του ατόµου µε τον εαυτό του (personal self-relatedness). Αναφέρεται 

στην ετοιµότητα του θεραπευόµενου για εµπλοκή και συµµετοχή στη θεραπεία, 

δηλαδή την ικανότητά του να ��απορροφήσει�� την επίδραση της θεραπευτικής 

παρέµβασης και της θεραπευτικής σχέσης προς όφελός του, αντιδρώντας στις 

θεραπευτικές παρεµβάσεις. Στην έννοια αυτή εµπεριέχεται η συνειδητότητα των 

συναισθηµατικών, συµπεριφορικών και γνωστικών πλευρών της προσωπικότητας 

του ατόµου, η οποία εµφανίζεται στην κοινωνική του αλληλεπίδραση κατά την 

ψυχοθεραπεία. Εµπερικλείεται, επίσης, η διαθεσιµότητα στην έκφραση 

προσωπικών εµπειριών και βιωµάτων, καθώς και η δεκτικότητα στην επικοινωνία 

µε τους άλλους.  

5. Η θεραπευτική συνειδητοποίηση (therapeutic realizations). Αναφέρεται στην 

αίσθηση του ατόµου για την επίτευξη, στα µικρά αποτελέσµατα που 

πραγµατοποιούνται άµεσα, από στιγµή σε στιγµή, µέσα στην ψυχοθεραπευτική 

συνεδρία. Συγκεκριµένα, η θεραπευτική συνειδητοποίηση αφορά στην εµφάνιση 

γεγονότων όπως η ενόραση, η κάθαρση, η ανύψωση του ηθικού, η ενθάρρυνση, 

κ.λ.π., τα οποία -θεωρητικά- µπορούν να οδηγήσουν το θεραπευόµενο στη 

θεραπευτική αλλαγή. Το Γενικό Μοντέλο διακρίνει µεταξύ των θεραπευτικών 

συνειδητοποιήσεων, οι οποίες εκλαµβάνονται ως παράγοντας της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας µε αποτελεσµατικότητα µικρής διάρκειας, της 

αποτελεσµατικότητας της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, η οποία θεωρείται 

βραχείας διάρκειας, και της αποτελεσµατικότητας της συνολικής ψυχοθεραπείας, 

η οποία θεωρείται µακράς διάρκειας. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η τελική 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας αποτελεί µια διαδικασία οικοδοµούµενη, στη 

διάρκεια του χρόνου, πάνω στα αποτελέσµατα των µικρότερων σταδίων της 

ψυχοθεραπείας (Howard, et al. 1991. Kolden 1991, 1996a,b. Kolden & Howard, 

1992. Orlinsky & Howard, 1986a. Tan, 1995). 
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 Οι πέντε προαναφερόµενες κοινές διαδικασίες διαµορφώνονται, σύµφωνα µε 

τους υποστηρικτές του µοντέλου, σε ένα µακροσκοπικό, µεταθεωρητικό επίπεδο 

δηµιουργίας εννοιών, το οποίο είναι πιο διευρυµένο από το επίπεδο της κάθε µιας 

συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία. Μάλιστα, θεωρείται ότι 

η εννοιολογική διαµόρφωση των αλληλοσυσχετίσεων µεταξύ των διαφόρων 

µεταβλητών που εµπλέκονται στην ψυχοθεραπεία (µεταβλητές που προϋπάρχουν της 

θεραπείας και υπεισέρχονται στη θεραπεία, ενδοσυνεδριακές µεταβλητές και 

µεταβλητές της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας), όπως αυτή προκύπτει από το 

συγκεκριµένο µοντέλο, µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας θεωρίας για την 

ψυχοθεραπεία, η οποία θα µπορεί να διερευνηθεί εµπειρικά (Howard, et al., 1991). Τα 

ευρήµατα πρόσφατων σχετικά ερευνών φαίνεται να υποστηρίζουν την εµπειρική 

εφαρµογή του µοντέλου (Kolden, 1991, 1996a,b. Kolden & Howard, 1992) 

 

 

1.4 ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
Αξιολόγηση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας µε τη χορήγηση ερωτηµατολόγιων 

µετά τη συνεδρία (Postsession Questionnaires) 
 

Στη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί µεγάλος αριθµός εργαλείων που έχουν 

κατασκευαστεί ώστε να χορηγούνται αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. 

Ορισµένα από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, εστιάζονται στη διερεύνηση και 

αξιολόγηση των ενδοσυνεδριακών γεγονότων και διαδικασιών που διευκολύνουν ή 

αναστέλλουν τη θεραπευτική δράση (Lambert, & Hill, 1994). Για παράδειγµα, οι 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που εντοπίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν κατά την 

ανάλυση των αντιλήψεων θεραπευτή και θεραπευόµενου αµέσως µετά το πέρας 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών στις οποίες εφαρµόστηκε η πελατοκεντρική-βιωµατική 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (Lietaer, 1992).  

Άλλα ερευνητικά εργαλεία, που χορηγούνται αµέσως µετά το πέρας της 

συνεδρίας στους συµµετέχοντες (ή αξιολογούνται από εξωτερικούς παρατηρητές 

αµέσως µετά την παρακολούθηση της ηχογραφηµένης, βιντεοσκοπηµένης ή 

αποµαγνητοφωνηµένης συνεδρίας), έχουν κατασκευαστεί ώστε να αξιολογούν το 

σύνολο της συνεδρίας, τόσο όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, όπως τα 
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θεωρεί το άτοµο που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο, όσο και στη συναισθηµατική 

κατάσταση του ίδιου του ατόµου (θεραπευτή ή θεραπευόµενου) κατά τη διάρκεια ή 

µετά τη θεραπευτική συνεδρία. Αυτού του είδους τα ερωτηµατολόγια αξιολογούν την 

άµεση επίδραση και αποτελεσµατικότητα της συνεδρίας (micro-outcome or little 

�o�), η οποία σχετίζεται µε την ενδοσυνεδριακή διαδικασία. Ορισµένα από πιο 

γνωστά εργαλεία για την αξιολόγηση της συνεδρίας, από διάφορες οπτικές γωνίες και 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.5. 
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Πίνακας 1.5. 
Εργαλεία για την αξιολόγηση της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας 

 

Εργαλείο Αξιολογητής Έρευνα 

Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας - Session 
Evaluation Questionnaire (SEQ) 

Θεραπευτής 
Θεραπευόµενος 
Εξ. Παρατηρητής 

Reynolds, Barham, Stiles, Shapiro, Hardy, & 
Rees, 1996. Stiles, 1980, 1984, 1989. Stiles, 
Reynolds, Hardy, Rees, Barkham, & Shapiro, 
1994. Stiles, Shapiro, & Firth-Cozens, 1990. 
Stiles, & Snow, 1984. Mallinckrodt, 1993, 1994. 

Κλίµακα Επίδρασης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας - Session Impact Scale (SIS) 
Θεραπευτής  
Θεραπευόµενος 

Reynolds, Barham, Stiles, Shapiro, Hardy, & 
Rees, 1996. Stiles, Reynolds, Hardy, Rees, 
Barkham, & Shapiro, 1994. Elliott, & Wexler, 
1994. Mallinckrodt, 1994. 

Αναφορά για τη Θεραπευτική Συνεδρία, Φόρµα Ασθενή & Φόρµα Θεραπευτή - 
Therapy Session Report, Form P(atient) and Form T(herapist) 

Θεραπευτής 
Θεραπευόµενος 

Howard, Orlinsky, Saunders, Bankoff, Davidson, 
& O�Mahoney, 1991. Orlinsky & Howard, 1966, 
1967, 1975, 1986b. 

Συνοπτική Κλίµακα των ∆οµηµάτων της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας, Φόρµα 
Θεραπευτή & Φόρµα Ασθενή - The Comprehensive Scale of Psychotherapy Session 
Constructs (CSPSC) � Therapist Form & Patient Form 

Θεραπευτής  
Θεραπευόµενος 

Eugster, & Wampold, 1996. 

Σύντοµης Μορφής Ερωτηµατολόγιο της Ψυχοθεραπευτικής ∆ιαδικασίας - Therapy 
Process Q-Short 

Εξωτερικός 
Παρατηρητής 

Jones, 1985. Jones, & Pulos, 1993. 

Αξιολογήσεις της Ψυχοθεραπευτικής ∆ιαδικασίας του Πελάτη από το Θεραπευτή & 
Αναφορά της Προσανατολισµένης στην Εστίαση Συνεδρίας - Therapist Ratings of 
Client Process (TRCP) & Focusing-Oriented Session Report (FSR)  

Θεραπευτής  
Θεραπευόµενος 

Iberg, 2000 

Κλίµακες του Πανεπιστηµίου Vanderbilt για την Ψυχοθεραπευτική ∆ιαδικασία: Η 
Κλίµακα της Ψυχοθεραπευτικής ∆ιαδικασίας & Η Κλίµακα Αρνητικών Ενδείξεων - 
The Vanderbilt Psychotherapy Process Scales: The Psychotherapy Process Scale 
(VPPS) & the Negative Indicators Scale (VNIS) 

Εξ. Παρατηρητής Strupp, Moras, Sandell, Waterhouse, O�Malley, 
Keithly, & Gomez-Schwartz, 1981. Suh, Strupp, 
&O�Malley, 1986. 

Κλίµακα ∆ραστηριοτήτων του Θεραπευτή & Κλίµακα ∆ραστηριοτήτων του 
Ασθενή - Therapist Action Scale (TAS) & Patient Action Scale (PAS) 

Θεραπευτής 
Θεραπευόµενος 
Εξ. Παρατηρητής 

Hoyt, 1980. Hoyt, Marmar, Horowitz, & 
Alvarez, 1981. Hoyt, Xenakis, Marmar, & 
Horowitz, 1983. 

Αξιολογήσεις της Συµπεριφοράς του Ασθενή & του Θεραπευτή - The Patient & 
Therapist Behavior Ratings 

Θεραπευτής 
Θεραπευόµενος 

Bennum, Hahlweg, Schindler, & Langlotz, 1986. 

Ερωτηµατολόγιο Θεραπευτικών ∆ιεργασιών - Therapeutic Procedures Inventory 
Θεραπευτής Howard, Orlinsky, Saunders, Bankoff, Davidson, 

& O�Mahoney, 1991. Orlinsky, Lundy, Howard, 
Davidson, & O�Mahoney, 1987. 

Κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ραστηριότητας του Θεραπευτή - Therapist Activity 
Rating Scale 

Θεραπευτής 
Εξ. Παρατηρητής 

Conte, Plutchik, Picard, & Karasu, 1993. 

Το Ερωτηµατολόγιο Θεραπευτικών Στρατηγικών - The Inventory of Therapeutic 
Strategies 

Εξ. Παρατηρητής Gaston, & Ring, 1992 

Το Σύστηµα Κατηγοριοποίησης Θεµάτων Συµβουλευτικής Παρέµβασης & Το 
Σύστηµα Κατηγοριοποίησης Θεµάτων Συµβουλευτικής Παρέµβασης-
Αναθεωρηµένη Έκδοση - The Counseling Topic Classification System (CTCS)  & 
The Counseling Topic Coding System-Revised (CTCS-R) 

Εξ. Παρατηρητής Lonborg, Richards, & Morgan, 1997. Lonborg, 
Richards, & Owen, 1994.  Richards, & Lonborg, 
1996. 

Οι Κλίµακες της Καλιφόρνια για την Ψυχοθεραπευτική Συµµαχία - The California 
Psychotherapy Alliance Scales (CALPAS) 

Θεραπευτής  
Θεραπευόµενος  
Εξ. Παρατηρητής 

Gaston, 1991. Gaston, & Marmar, 1994.  
Marmar, & Gaston, 1990. 

Το Ερωτηµατολόγιο της Εργασιακής Συµµαχίας - The Working Alliance Inventory 
(WAI) 

Θεραπευτής  
Θεραπευόµενος 

Horvath, & Greenberg, 1986. 

Το Ερωτηµατολόγιο της Σχέσεως - The Relationship Inventory (RI) 
Θεραπευτής  
Θεραπευόµενος 

Barrett-Lennard, 1959, 1962, 1986 

Σύστηµα Αξιολόγησης της Θεραπευτικής Συµµαχίας - The Therapeutic Alliance 
Rating System 

Εξ. Παρατηρητής  Marmar, Horowitz, Weiss, & Marziali, 1986. 
Marziali, 1984. Marziali, Marmar, & Krupnick, 
1981. 

Οι Κλίµακες Βοηθητικής Συµµαχίας του Πανεπιστηµίου της 
Πενσυλβάνια:Μέθοδος Βαθµολόγησης Σηµείων της Βοηθητικής Συµµαχίας του 
Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια, Μέθοδος Αξιολόγησης της Βοηθητικής 
Συµµαχίας του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια, & Μέθοδος του Πανεπιστηµίου 
της Πενσυλβάνια για τη ∆ιερεύνηση της Βοηθητικής Συµµαχίας µέσω 
Ερωτηµατολογίου - The Penn Helping Alliance Scales: The Penn Helping Alliance 
Counting Signs Method, The Penn Helping Alliance Rating Method, & The Penn 
Helping Alliance Questionnaire Method 

Εξ. Παρατηρητής Alexander, & Luborsky, 1986. Luborsky, 1976, 
1984. Luborsky, Crits-Cristoph, Alexander, 
Margolis, & Cohen, 1983. Morgan, Luborsky, 
Crits-Cristoph, Curtis, & Solomon, 1982. 
Luborsky, McLellan, Woody, O�Brien, & 
Auerbach, 1985. 
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Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας 
(Session Evaluation Questionnaire - SEQ) 

 

Ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιείται ιδιαίτερα συχνά για την αξιολόγηση 

της συνεδρίας είναι το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 

Συνεδρίας (Session Evaluation Questionnaire - SEQ), το οποίο δηµιουργήθηκε από 

τον Stiles (1980). Στόχος της κατασκευής του ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου που 

απαιτεί ελάχιστο χρόνο χορήγησης και ευκολία στη βαθµολόγηση και αξιολόγησή 

του, ώστε οι συµµετέχοντες στη συνεδρία να αξιολογούν τόσο την ίδια τη συνεδρία 

και τα χαρακτηριστικά της όσο και τα συναισθήµατά τους από αυτή. Το 

ερωτηµατολόγιο είναι αυτοσυµπληρούµενο και χορηγείται αµέσως µετά το τέλος της 

συνεδρίας στο θεραπευτή και στο θεραπευόµενο. Έχει χρησιµοποιηθεί για την 

αξιολόγηση συνεδριών ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 

και η εφαρµογή του έδειξε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τη διάκριση µεταξύ 

«καλών» και «κακών» συνεδριών, όπως αυτές αξιολογούνται από τους ίδιους τους 

συµµετέχοντες, το θεραπευτή και το θεραπευόµενο (Friedlander, Thibodeau, & Ward, 

1985).  

Υπήρξαν αρκετές διαφορετικές εκδόσεις του εργαλείου, το οποίο στην πιο 

πρόσφατη µορφή του (SEQ From 4) περιλαµβάνει 24 επταβάθµιες κλίµακες τύπου 

Likert, στα δύο άκρα των οποίων υπάρχουν δύο αντίθετα χαρακτηριστικά (πχ. καλή-

κακή). Το άτοµο που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο καλείται να απαντήσει πώς 

αισθάνεται σχετικά µε την συγκεκριµένη συνεδρία που αξιολογεί, βαθµολογώντας 

από το 1 έως το 7 στην κλίµακα.  

Από τη στατιστική επεξεργασία της ανάλυσης παραγόντων προέκυψαν τέσσερις 

(4) δείκτες-διαστάσεις που αξιολογούνται στο ερωτηµατολόγιο, όχι µόνο στα 

ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από το θεραπευτή και το θεραπευόµενο, αλλά 

και αυτά που αξιολογήθηκαν από εξωτερικούς παρατηρητές, οι οποίοι εφάρµοζαν 

διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς 

(Stiles, Shapiro, & Firth-Cozens, 1990. Stiles & Snow, 1984). ∆ύο από τους δείκτες 

αφορούν στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών/της ποιότητας της συνεδρίας και 

δύο στην αξιολόγηση της διάθεσης που έχει το άτοµο αµέσως µετά τη συνεδρία. Πιο 

συγκεκριµένα, οι δείκτες του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 

Συνεδρίας είναι οι ακόλουθοι (βλ. Πίνακα 1.6): 
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Α. Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών/της ποιότητας της συνεδρίας (session 

evaluation section) λαµβάνονται υπόψη το βάθος και η οµαλότητα της συνεδρίας (βλ. 

Πίνακα 1.6α). Συγκεκριµένα: 

• Ο ∆είκτης Βάθους αφορά στην αντίληψη του ατόµου για την ισχύ/δύναµη 

και την αξία/ποιότητα της συνεδρίας.  

• Ο ∆είκτης Οµαλότητας συνιστά µια κοινωνικο-συναισθηµατική διάσταση 

και αφορά στην άνεση και στην χαλάρωση/ηρεµία που κατακτάται από το 

άτοµο µέσα στη συνεδρία  

Β. Για την αξιολόγηση της διάθεσης που έχει το άτοµο αµέσως µετά τη συνεδρία 

(postsession mood), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι (βλ. Πίνακα 1.6β): 

• Ο ∆είκτης Θετικής ∆ιάθεσης 

• Ο ∆είκτης ∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης  

Η συνολική βαθµολογία για κάθε ∆είκτη συνίσταται στο 

µέσο όρο των αξιολογήσεων των 5 ζευγαριών των κλιµάκων 

και η παρουσία του συγκεκριµένου ∆είκτη είναι ανάλογη µε 

την αξιολόγηση, δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η βαθµολόγηση 

τόσο µεγαλύτερη είναι η ένταση των στοιχείων του 

συγκεκριµένου ∆είκτη. 
Πίνακας 1.6.  

∆είκτες Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας µε το Ερωτηµατολόγιο 
Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (SEQ) 

(Stiles, 1980. 1984. 1989. Stiles, Shapiro, & Firth-Cozens, 1990. Stiles & Snow, 1984). 
 

Πίνακας 1.6α: ∆είκτες αξιολόγησης των χαρακτηριστικών/της ποιότητας της συνεδρίας 
 

Στοιχείο 
Κλίµακας 

∆είκτης  
Βάθους 

Στοιχείο 
Κλίµακας 

∆είκτης  
Οµαλότητας 

4 Αξιόλογη-Άνευ Αξίας 3 ∆ύσκολη-Εύκολη 

5 Επιφανειακή-Βαθιά 6 Ήρεµη-Τεταµένη 

8 Πλήρης-Κενή 7 ∆υσάρεστη-Ευχάριστη 

9 Ανίσχυρη-Ισχυρή 11 Ανώµαλη-Οµαλή 

10 Εξαιρετική-Συνηθισµένη 12 Άνετη-Ενοχλητική 

 
Πίνακας 1.6β: ∆είκτες αξιολόγησης της διάθεσης του ατόµου αµέσως µετά τη συνεδρία 
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1.5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον εντοπισµό µελετών που αφορούν στις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες στη σχιζοφρένεια έδειξε την έλλειψη ερευνών, όχι 

µόνο όσον  αφορά στη σχιζοφρένεια, αλλά και γενικότερα όσον αφορά σε διάφορες 

µορφές ψύχωσης. Ίσως αυτό ήταν ένα αναµενόµενο γεγονός, αν λάβει κανείς υπόψη 

του την αναφορά του Bellack (1986), ότι η σχιζοφρένεια ιστορικά υπήρξε ��το 

ξεχασµένο παιδί της ψυχολογίας��.  

Ο µόνος παράγοντας που σχετίζεται µε την ψυχοθεραπευτική διαδικασία των 

ψυχωσικών διαταραχών και έχει αρχίσει να συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον, 

όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, είναι η θεραπευτική συµµαχία (Frank, & 

Gundersen, 1990. Svensson, 1999. Svensson, & Hansson, 1998, 1999a,b).  

 

 

 

1.6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 

Από την ιστορική αναδροµή στις τέσσερις φάσεις εξέλιξης της έρευνας στις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, τις µεθόδους, τα µοντέλα και τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται για τη διερεύνησή τους, προκύπτει ότι η έµφαση που δόθηκε τα 

τελευταία χρόνια στη µελέτη της διαδικασίας της αλλαγής είχε ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της διχοτόµησης, που παρατηρούνταν παλιότερα, µεταξύ της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και του αποτελέσµατος της θεραπείας. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις της έρευνας δείχνουν ότι η θεραπευτική αλλαγή οδηγεί την 

Στοιχείο 
Κλίµακας 

∆είκτης 
Θετικής ∆ιάθεσης 

Στοιχείο 
Κλίµακας 

∆είκτης 
∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης 

13 Χαρούµενος/η-Λυπηµένος/η 15 Κινητοποιηµένος/η-Ακινητοποιηµένος/η 

14 Θυµωµένος/η-Ευχαριστηµένος/η 17 Αδιάφορος/η-Συνεπαρµένος/η 

16 Αβέβαιος/η-Σίγουρος/η 21 Αργός/η-Γρήγορος/η 

18 Ήρεµος/η-Φοβισµένος/η 22 Ενεργοποιηµένος/η-Αδρανοποιηµένος/η 

20 Φιλικός/η-Εχθρικός/η 24 Σε καταστολή-Σε διέγερση 
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ψυχοθεραπευτική διαδικασία σε κάποιο αποτέλεσµα που επιδρά είτε άµεσα, κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας, είτε γίνεται εµφανές αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 

ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, είτε προκύπτει ως θετική επίδραση της θεραπείας στο 

σύνολό της. Συνεπώς, το αποτέλεσµα της θεραπευτικής αλλαγής ουσιαστικά 

συνίσταται σε µια ακολουθία µικρότερων αποτελεσµάτων, δηλαδή των άµεσων, 

ενδιάµεσων (µικρά ��ο�, όπου ��ο��=outcome) και τελικών (µεγάλα �Ο�) 

θεραπευτικών αποτελεσµάτων (Greenberg, 1986a. Shoham-Salomon, 1990). Αυτό το 

γεγονός δηµιουργεί την ανάγκη ανάλυσης και αξιολόγησης των διαδικασιών που 

εµφανίζονται εντός της θεραπευτικής συνεδρίας, των διαδικασιών που εµφανίζονται 

εκτός της θεραπευτικής συνεδρίας, καθώς και των διαδικασιών της αλληλεπίδρασής 

τους (Shoham-Salomon, 1990).  

Είναι προφανές πως, µέσω της παρατήρησης και διερεύνησης της 

δραστηριότητας του θεραπευόµενου κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, 

δηµιουργείται η δυνατότητα να βρεθούν οι τρόποι µε τους οποίους προκύπτει η 

αλλαγή, καθώς και οι ειδικοί τύποι των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην 

ψυχοθεραπεία και οδηγούν στη θεραπευτική αλλαγή. Μακροπρόθεσµα, η εντόπιση 

των µηχανισµών που οδηγούν στη θεραπευτική αλλαγή κατά την ψυχοθεραπευτική 

διαδικασία και του τρόπου µε τον οποίο αυτοί λειτουργούν, θα διευκολύνει  τη 

σύνθεση των στοιχείων µεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων σε ευρύτερες 

ενότητες (Shoham-Salomon, 1991). 

 Ωστόσο, εκτός των σηµαντικών δυνατοτήτων που αυτές οι εξελίξεις της 

έρευνας µπορούν να προσφέρουν στη µελέτη των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών και 

της αισιοδοξίας για σηµαντικές µελλοντικές εξελίξεις, έχουν τεθεί προς συζήτηση  

σηµαντικές ελλείψεις και προβλήµατα, τα οποία τονίζουν την αναγκαιότητα 

περισσότερης και πιο επισταµένης µελέτης των σηµαντικών µεταβλητών της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, δίνοντας έµφαση και στη σχέση τους µε την 

καθηµερινή κλινική πρακτική. Ένα από πιο σηµαντικά προβλήµατα που προκύπτουν 

στη µελέτη των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών είναι η έλλειψη σαφήνειας στη 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών της διαδικασίας και αυτών του αποτελέσµατος, 

δηλαδή, η έλλειψη διακριτικής σχέσεως µεταξύ των τρόπων αντίδρασης που 

συναντώνται κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας και του θεραπευτικού 

αποτελέσµατος. Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που έχει τεθεί, και το οποίο προκύπτει 

ως συνέπεια του προηγούµενου, είναι ο εντοπισµός του τρόπου µε τον οποίο οι 

διάφορες θεραπευτικές ενδείξεις -όπως είναι, για παράδειγµα, οι ενδοσυνεδριακές 
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θεραπευτικές αλλαγές ή η αποτελεσµατικότητα µιας ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας ή 

οποιοδήποτε άλλο ενδιάµεσο αποτέλεσµα της ψυχοθεραπείας- σχετίζονται µε την 

συνολική αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας ή προβλέπουν το τελικό 

αποτέλεσµα της ψυχοθεραπείας (Polemikos, 1997).  

Μεταξύ των σηµαντικών προβληµάτων που περιορίζουν την έρευνα των 

ψυχοθεραπευτικών  διαδικασιών είναι η κυριαρχία της εξατοµικευµένης φύσης της 

έρευνας, το γεγονός ότι στις περισσότερες έρευνες γίνεται ανάλυση συνεδριών ενός 

µόνο τύπου ψυχοθεραπείας και δεν παρατηρούνται συχνά συγκρίσεις της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας των συνεδριών διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών 

προσεγγίσεων, καθώς επίσης και η έλλειψη συνεργασίας των ερευνητών προς µια 

περισσότερο συνθετική, κυκλική διερεύνηση του θέµατος, γεγονός που δεν βοηθά 

στην διασταύρωση και επιβεβαίωση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων των 

ερευνών.  Ωστόσο, το πρόβληµα αυτό φαίνεται να µειώνεται µε το χρόνο, αν λάβει 

κανείς υπόψη του την ανάπτυξη µεθοδολογιών, στρατηγικών και εργαλείων για την 

έρευνα των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών, τα οποία δεν βασίζονται σε µια 

συγκεκριµένη θεωρία, τείνουν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

προσεγγίσεις και να είναι εφαρµόσιµα από ερευνητές διαφόρων προσεγγίσεων και 

θεραπευτικών µοντέλων, όπως είναι για παράδειγµα το Γενικό Μοντέλο της 

Ψυχοθεραπευτικής ∆ιαδικασίας (Orlinsky & Howard, 1986a. Orlinsky, Grawe & 

Parks, 1994) και το σύστηµα που ανέπτυξε η Hill και οι συνεργάτες της για την 

κατηγοριοποίηση των τύπων λεκτικής αντίδρασης του θεραπευτή και του 

θεραπευόµενου (Friedlander, 1984. Hill, 1978, 1992. Hill, Corbett, Kanitz, Rios, 

Lightsey, & Gomez, 1992. Hill, & O�Grady, 1985. Hill, Thames, & Rardin, 1979). 

 Επίσης, µεταξύ των προβληµάτων που εντοπίζονται στην έρευνα των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών είναι και το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αυτού του 

είδους των ερευνών αφορούν κυρίως συσχετίσεις, γεγονός που περιορίζει την 

εξαγωγή αιτιολογικών συµπερασµάτων. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση µικρών συνήθως 

ή ακραίων δειγµάτων υποκειµένων για τη διεξαγωγή ερευνών στις ψυχοθεραπευτικές 

διαδικασίες, καθώς και η υπεραισιοδοξία, που συναντάται συχνά, και αφορά στην 

εκτίµηση της σηµασίας των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί, 

συµπεριλαµβάνονται στους περιορισµούς της παρούσας κατάστασης στη µελέτη των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ  
ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ 
 
 

 Οι παραληρηµατικές ιδέες παρουσιάζονται σε περισσότερες από 75 κλινικές 

οντότητες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ψυχικές, νευρολογικές και 

ενδοκρινικές διαταραχές και διαταραχές του µεταβολισµού, όπως επισηµάνθηκε τόσο 

από τον Manschreck, το 1979, όσο και από τους Maher και Ross, το 1984 (Garety, & 

Hemsley, 1994, σελ. 10). Ιδιαίτερα όσον αφορά στις ψυχικές διαταραχές, όπως 

προκύπτει και από τα συστήµατα ταξινόµησης των ψυχικών διαταραχών DSM-IV 

(APA, 1994. Μάνος, 1997) και ΙCD-10 (WHO, 1992), οι παραληρηµατικές ιδέες 

αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των ψυχώσεων, µεταξύ των οποίων η 

σχιζοφρένεια, η σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή, η σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, η 

παραληρητική διαταραχή και οι διαταραχές της διάθεσης. Επίσης, συναντώνται στις 

διαταραχές λόγω χρήσης ουσιών και στα οργανικά ψυχοσύνδροµα. Μεταξύ όλων 

αυτών των διαγνωστικών κατηγοριών, οι παραληρηµατικές ιδέες αποτελούν τυπικά 

χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα για τη διάγνωση της σχιζοφρένειας 

(Παπαδόπουλος, 1994). Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά κυρίως στις 

παραληρηµατικές ιδέες που εντοπίζονται στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου καθώς 

και στη σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή. 

 

 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ  

 

 

Οι Garety και Hemsley (1994, σελ. 1) αναφέρουν την ύπαρξη ενός 

εγκυκλοπαιδικού ορισµού της παραληρηµατικής ιδέας, ο οποίος παρουσιάζεται σε  

µια συνοπτική έκδοση του Αγγλικού Λεξικού της Οξφόρδης (Shorter Oxford English 

Dictionary) και εντοπίζεται, για πρώτη φορά, µε αυτό το νόηµα το 1552. Σύµφωνα µε 

τον ορισµό αυτό, η παραληρηµατική ιδέα ορίζεται ως µια σταθερή, αµετάβλητη, 

λανθασµένη άποψη που αφορά σε αντικειµενικά πράγµατα, και πιο συγκεκριµένα ως 

µια µορφή νοητικής διαταραχής. Από την εποχή εκείνη και για πολλά ακόµη χρόνια, 
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εντοπίζονται αρκετές αναφορές στις παραληρηµατικές ιδέες, χωρίς ωστόσο να 

προσδιορίζεται µε περισσότερη σαφήνεια η έννοια, ίσως λόγω του ότι ο 

προαναφερόµενος προσδιορισµός θεωρούνταν επαρκής.  

Στις επιστηµονικές προσπάθειες για την περιγραφή, τον ορισµό και τη µελέτη 

της έννοιας, συνέβαλε η άποψη ότι η παραληρηµατική ιδέα συνιστά «το βασικό 

χαρακτηριστικό της τρέλας», όπως αναφέρθηκε τόσο από τον λόρδο Erksine (West & 

Walk, 1977) το 1800, όσο και από τον Jaspers τo 1913 (Jaspers, 1963). Μάλιστα, στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, παρατηρείται µια εξέλιξη της έννοιας 

της παραληρηµατικής ιδέας, όσον αφορά στο σαφέστερο προσδιορισµό της. Πιο 

συγκεκριµένα, το 1908, ο Stoddart, λαµβάνοντας υπόψη του το κοινωνικό, 

πολιτισµικό και µορφωτικό υπόβαθρο, αναφέρει ότι η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί 

µια κρίση, εκτίµηση (judgment), η οποία δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από άλλα 

άτοµα που ανήκουν στην ίδια κοινωνική τάξη, στο ίδιο µορφωτικό επίπεδο, στην ίδια 

φυλή και στην ίδια περίοδο της ζωής µε το άτοµο που την εκφράζει (Stoddart, 1908).  

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο, ο Kraepelin, αναφέρθηκε στις 

παραληρηµατικές ιδέες, θεωρώντας τις ως σηµαντικά χαρακτηριστικά των υποτύπων 

της dementia praecox και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στον παρανοϊκό τύπο. Πρότεινε, 

µάλιστα, την υπόθεση ότι οι παραληρηµατικές ιδέες προκύπτουν ως αποτέλεσµα 

αποκλινόντων, �ανώµαλων� αντιληπτικών εµπειριών, καθώς και την 

κατηγοριοποίησή τους σε έξι βασικές κατηγορίες, στις παραληρηµατικές ιδέες 

ενοχής, δίωξης, επίδρασης, σεξουαλικού περιεχοµένου, εξύψωσης/µεγαλείου και 

αναφοράς. Αντίθετα, ο Bleuler, επηρεασµένος κυρίως από την ψυχανάλυση, εστίασε 

τις προσπάθειές του στην εξεύρεση ενός κοινού παρονοµαστή, δηλαδή ενός πυρήνα 

βασικών συµπτωµάτων, για όλους τους υποτύπους της διαταραχής. Πρότεινε την 

υπόθεση ότι οι παραληρηµατικές ιδέες είναι αποτέλεσµα διαταραχών των συνειρµών 

και των παρορµήσεων και εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες, στις βασικές και στις 

επεξεργασµένες παραληρηµατικές ιδέες (basic delusion and delusional elaborations) 

(Winters & Neale, 1983). 

Μια παράλληλη προσπάθεια για τον προσδιορισµό και την κατηγοριοποίηση 

των παραληρηµατικών ιδεών προκύπτει από τις εργασίες των Γερµανών 

φαινοµενολόγων και ιδιαίτερα από τους ψυχιάτρους του Πανεπιστηµίου Heidelberg 

(µεταξύ των οποίων είναι και oι Jaspers και Schneider). Αυτοί πρότειναν την 

κατηγοριοποίηση των παραληρηµατικών ιδεών σε δύο επίπεδα, στην πρωτογενή 

παραληρηµατική αντίληψη και στη δευτερογενή παραληρηµατική ιδέα (primary 
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delusional perception and secondary delusion). Το 1913, ο Jaspers, χαρακτήρισε την 

παραληρηµατική ιδέα ως µια διαστρεβλωµένη θεώρηση της πραγµατικότητας, η 

οποία διατηρείται αδιόρθωτη και διακρίνεται από τρία κυρίως χαρακτηριστικά: α) 

υποστηρίζεται από το άτοµο µε ασυνήθιστα ακλόνητη πεποίθεση, εµµονή και 

υπερβολικό βαθµό βεβαιότητας, β) δεν τίθεται υπό κρίση µε βάση τη λογική και είναι 

αδιαπέραστη, απρόσβλητη από άλλες εµπειρίες, και γ) έχει παράλογο και εσφαλµένο 

περιεχόµενο, το οποίο είναι προφανές στους άλλους ανθρώπους (Butler & Braff, 

1991. Garety, & Hemsley, 1994. Jaspers, 1963. Sims, 1991).  

Ο Schneider, αργότερα, έδωσε έµφαση στην έννοια της παραληρηµατικής 

αντίληψης ως σύµπτωµα πρώτης γραµµής για τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, ενώ 

παράλληλα ανέφερε ότι είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς την παραληρηµατική 

αντίληψη µόνο από τη µορφή, χωρίς αναφορά στο περιεχόµενό της, θέση που 

συνιστά βασικό σηµείο διαφωνίας τόσο µε τη θεώρηση του Jaspers όσο και µε αυτή 

του Spitzer. O τελευταίος, µέσα από µια κριτική θεώρηση των ορισµών του Jaspers, 

του Schneider και του DSM-III-R για την παραληρηµατική ιδέα, προτείνει ότι αυτή 

πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει µόνο στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά της 

υποκειµενικής βεβαιότητας και του αδιόρθωτου και απρόσβλητου αφορούν 

πεποιθήσεις που αναφέρονται στον εξωτερικό κόσµο, και όχι όταν η πεποίθεση 

αφορά στην ψυχική κατάσταση του ίδιου του ατόµου (Spitzer, 1990). Ορίζει λοιπόν 

τις παραληρηµατικές ιδέες ως διαπιστώσεις για την εξωτερική πραγµατικότητα, οι 

οποίες εκφράζονται όπως και οι διαπιστώσεις που αφορούν στην εσωτερική ψυχική 

κατάσταση, δηλαδή υποστηρίζονται µε υποκειµενική βεβαιότητα και είναι 

αδιαπέραστες από άλλες εµπειρίες. 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Butler & Braff, 1991) προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

από τους προσδιορισµούς της έννοιας των παραληρηµατικών ιδεών, όπως αυτοί προέκυψαν στην 

πορεία του χρόνου, παρουσιάζουν αλληλοεπικαλύψεις σε πολλά σηµεία. Συνήθως, επισηµαίνεται ότι η 

παραληρηµατική ιδέα χαρακτηρίζεται ως «ανώµαλη», παθολογική, αφύσικη ή λανθασµένη και ότι 

παραµένει και δεν αλλάζει, ακόµα και όταν η µαρτυρία υπέρ της αντίθετης άποψης δεν επιδέχεται 

αµφισβήτηση. Επίσης, τονίζεται αρκετά συχνά ότι η εκτίµηση και αξιολόγηση της ιδέας ως αληθινής ή 

όχι γίνεται µε βάση τη λογική κρίση ή τον κοινωνικό-πολιτισµικό παράγοντα.  

Οι Garety και Hemsley (1994), ορίζουν τις παραληρηµατικές ιδέες ως αξιολογήσεις 

(evaluations) των ψυχικών συµβάντων, που διαµορφώνονται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. ∆εν 

θεωρούν ότι τα ίδια τα ψυχικά φαινόµενα είναι παραληρηµατικά, αλλά πρεσβεύουν ότι η 

παραληρηµατική ιδέα αντανακλάται στις κρίσεις αξιολόγησης που υπεισέρχονται στα φαινόµενα. Για 

παράδειγµα, η εµπειρία του κενού σκέψεων µπορεί να ερµηνευθεί από ένα άτοµο ως σηµάδι κούρασης 

ή ανεπάρκειας, και από ένα άλλο άτοµο ως συνέπεια της κλοπής των σκέψεών του από το διάβολο. 
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∆ηλαδή, η κρίση, η αξιολόγηση ή το αποτέλεσµα του ίδιου φαινοµένου µπορεί να είναι διαφορετικά σε 

κάθε περίπτωση. 

Ανάµεσα στους διάφορους προσδιορισµούς και περιγραφές που δόθηκαν για την 

παραληρηµατική ιδέα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της, αυτή µπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο 

επτά διακριτών στοιχείων, κριτηρίων ή χαρακτηριστικών, τα οποία πρότεινε ο Oltmanns (1988), και 

συνίστανται στα ακόλουθα:  
 

«α. Η ισορροπία µεταξύ της µαρτυρίας υπέρ και κατά της πεποίθεσης είναι τέτοια που οι 

άλλοι άνθρωποι τη θεωρούν εντελώς απίθανη. 

β. Η πεποίθεση δεν υποστηρίζεται από (δεν µοιράζεται µε) άλλους. 

γ. Η πεποίθεση διατηρείται µε σταθερή πίστη. Οι απόψεις του ατόµου ή η συµπεριφορά 

του δεν απαντούν στην παρουσία µαρτυρίας αντίθετης µε την πεποίθεση. 

δ. Το άτοµο ασχολείται µε (είναι συναισθηµατικά συνδεδεµένο µε) την πεποίθεση και 

δυσκολεύεται να αποφύγει τη σκέψη ή τη συζήτηση γι΄ αυτή. 

ε. Η πεποίθεση εµπεριέχει προσωπική αναφορά, παρά µη συµβατική θρησκευτική, 

επιστηµονική, ή πολιτική πεποίθεση. 

στ. Η πεποίθεση είναι µια πηγή υποκειµενικής ενόχλησης ή συγκρούεται µε  την 

επαγγελµατική ή κοινωνική λειτουργικότητα του ατόµου. 

ζ. Το άτοµο δεν αναφέρει υποκειµενικές προσπάθειες να αντισταθεί στην πεποίθεση (σε 

αντίθεση µε τους ασθενείς µε ψυχαναγκαστικές ιδέες)».  

(Oltmanns, 1988, σελ 5). 

Τα επτά αυτά κριτήρια θεωρούνται ως προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της παραληρηµατικής ιδέας, 

χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να είναι από µόνο του αναγκαίο ή επαρκές για τον προσδιορισµό της 

έννοιας. Ωστόσο, παρά τους περιορισµούς που προκύπτουν από τον προσδιορισµό της 

παραληρηµατικής ιδέας και µε δεδοµένη την περιπλοκότητά της, ο προαναφερόµενος ορισµός είναι 

ευρέως αποδεκτός στη σύγχρονη επιστηµονική βιβλιογραφία που αφορά στη µελέτη των 

παραληρηµατικών ιδεών και των ψυχικών διαταραχών που τις χαρακτηρίζουν. 

 Πιο πρόσφατα, στο DSM-IV (1994, σελ. 275), η παραληρηµατική ιδέα 

ορίζεται ως:  

«µια εσφαλµένη πεποίθεση που συνήθως εµπλέκει παρερµηνεία αντιλήψεων ή 

εµπειριών. Το περιεχόµενο των παραληρηµατικών ιδεών µπορεί να αφορά σε µια 

ποικιλία θεµάτων (πχ., διωκτικό, αναφοράς, σωµατικό, θρησκευτικό ή µεγαλείου). Τα 

παραληρήµατα δίωξης είναι τα πιο συχνά: το άτοµο πιστεύει ότι γίνεται αντικείµενο 

βασανισµού, παρακολούθησης, εξαπάτησης, κατασκοπείας, ή γελοιοποίησης. Οι 

παραληρηµατικές ιδέες αναφοράς είναι επίσης συχνές: το άτοµο πιστεύει ότι 

συγκεκριµένες χειρονοµίες/στάσεις, σχόλια, αποσπάσµατα βιβλίων, εφηµερίδων, στίχοι 

ποιηµάτων ή τραγουδιών, ή άλλα σήµατα του περιβάλλοντος κατευθύνονται 

συγκεκριµένα προς αυτό. Η διάκριση µεταξύ µιας παραληρηµατικής ιδέας και µιας ιδέας 

που πρεσβεύεται έντονα, αρκετές φορές, είναι δύσκολο να γίνει και εξαρτάται από το 
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βαθµό της πεποίθεσης µε την οποία διατηρείται η ιδέα παρά την σαφή εναντίον της 

µαρτυρία.  

 Αν και οι παράξενες παραληρηµατικές ιδέες θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν 

ειδικότερα τη σχιζοφρένεια, το «αλλόκοτο» είναι µάλλον δύσκολο να κριθεί, ιδιαίτερα 

ανάµεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. Οι παραληρηµατικές ιδέες κρίνονται αλλόκοτες 

όταν είναι σαφώς απίθανες και µη κατανοητές και δεν αντλούνται/προέρχονται από τις 

εµπειρίες της καθηµερινής ζωής. Ένα παράδειγµα µιας αλλόκοτης παραληρηµατικής 

ιδέας είναι η πίστη του ατόµου ότι ένας ξένος του έχει αφαιρέσει τα εσωτερικά όργανα 

του σώµατός του και τα έχει αντικαταστήσει µε τα όργανα κάποιου άλλου, χωρίς να του 

αφήσει οποιαδήποτε πληγή ή σηµάδι. Ένα παράδειγµα µιας παραληρηµατικής ιδέας που 

δεν είναι αλλόκοτη, είναι η λανθασµένη πεποίθεση του ατόµου ότι βρίσκεται υπό 

παρακολούθηση από την αστυνοµία. Οι παραληρηµατικές ιδέες που εκφράζουν απώλεια 

ελέγχου στο νου ή στο σώµα (πχ., αυτά που εµπεριέχονται στην κατηγοριοποίηση του 

Schneider µεταξύ των «συµπτωµάτων της πρώτης γραµµής») γενικά θεωρούνται ως 

αλλόκοτες. Αυτές περιλαµβάνουν την πεποίθεση του ατόµου ότι οι σκέψεις του έχουν 

αποµακρυνθεί από µια εξωτερική δύναµη («απόσυρση σκέψης»), ότι ξένες σκέψεις 

έχουν εισέλθει στο µυαλό του («παρεµβολή σκέψης»), ή ότι το σώµα του ή οι πράξεις 

του επηρεάζονται ή γίνονται αντικείµενο χειρισµού µιας εξωτερικής δύναµης 

(«παραλήρηµα ελέγχου»). Εάν οι παραληρηµατικές ιδέες κριθούν αλλόκοτες, τότε 

χρειάζεται µόνο αυτό το σύµπτωµα για να ικανοποιήσει το Κριτήριο Α για τη 

Σχιζοφρένεια». 

 

 

2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

 

 

 Η παραδοσιακή θεώρηση των παραληρηµατικών ιδεών χαρακτηρίζεται από 

µια διχοτόµηση µεταξύ του φυσιολογικού, οµαλού ατόµου και αυτού που 

παρουσιάζει παραληρηµατικές ιδέες. Η θεώρηση αυτή άρχισε να αλλάζει µετά το 

1969, όταν ο Strauss, σε µια δηµοσίευση στο Archives of General Psychiatry, µε 

τίτλο «Hallucinations and delusions as points on continua function», αντέτεινε στην 

παραδοσιακή άποψη, τη θεώρηση των παραληρηµατικών ιδεών και των 

ψευδαισθήσεων ως φαινόµενα που ανήκουν σε ένα συνεχές και παρουσιάζουν 

διακυµάνσεις στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά στις διάφορες διαστάσεις τους. 

Παράλληλα, πρότεινε ότι τα συµπτώµατα πρέπει να περιγράφονται και να 
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αξιολογούνται µε βάση το εύρος της απόκλισή τους από τη λειτουργικότητα που 

παρατηρείται σε ένα φυσιολογικό άτοµο (Butler, & Braff, 1991. Garety, & Hemsley, 

1994).  

 Μεταξύ αυτών που πρότειναν την ύπαρξη διαφόρων διαστάσεων των 

παραληρηµατικών ιδεών είναι η Garety (1985), η οποία αρχικά πρότεινε τη 

σταθερότητα και την ένταση, ως βασικά χαρακτηριστικά, που κινούνται σε ένα 

συνεχές και παρουσιάζουν µεταβολές στη διάρκεια του χρόνου. Σε πιο πρόσφατη 

µελέτη, διερευνήθηκαν 11 χαρακτηριστικά των πεποιθήσεων των παραληρηµατικών 

ιδεών µε τη χορήγηση µιας κλίµακας για τη βαθµολόγηση των πεποιθήσεων, η οποία 

είχε τη µορφή οπτικού αναλόγου, σε 55 ψυχιατρικούς ασθενείς. Από τα 

αποτελέσµατα της µελέτης προέκυψαν τέσσερις βασικές διαστάσεις των 

παραληρηµατικών ιδεών, οι οποίες συνίστανται στην ενόχληση, την πεποίθεση, την 

ισχύ, την ενασχόληση και το ενδιαφέρον (Garety & Hemsley, 1987). Παράλληλα 

διερευνήθηκε η πιθανότητα διάκρισης των χαρακτηριστικών προτύπων των 

παραληρηµατικών ιδεών σε οµάδες και εντοπίστηκαν τρεις οµάδες ατόµων -οι 

ηβηφρενικοί, οι παρανοϊκοί και οι καταθλιπτικοί ασθενείς-, που παρουσίαζαν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταξύ των παραληρηµατικών τους ιδεών (Garety, 

Everitt, & Hemsley, 1988).  

 Κάτω από το πρίσµα της θεώρησης των παραληρηµατικών ιδεών µέσα από 

µια πολυδιάστατη προσέγγιση, ο Harrow και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τρεις 

διαστάσεις των παραληρηµατικών ιδεών που αφορούσαν στην πεποίθεση για την 

ιδέα, στις απόψεις για τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία βλέπει τις παραληρηµατικές 

ιδέες και στη συναισθηµατική εµπλοκή (Harrow, Rattenbury, & Stoll,1988).  

 Ο Brockington (1991) αναφέρεται σε επτά διαστάσεις, µεταξύ των 

παραγόντων που εµπλέκονται στην δηµιουργία των παραληρηµατικών ιδεών. 

Ορισµένες από τις διαστάσεις αυτές (πεποίθεση, διεύρυνση, παράξενη ποιότητα, 

αποδιοργάνωση και ενασχόληση του ατόµου µε την παραληρηµατική ιδέα) 

διερεύνησαν ο Kendler και οι συνεργάτες του (Kendler, Glazer, & Morgenstern, 

1983) µε την ανάπτυξη σχετικής κλίµακας. Οι διαστάσεις των παραληρηµατικών 

ιδεών αφορούν κυρίως: α) στην παράξενη ποιότητα ή στην απόσταση από 

πεποιθήσεις που µπορεί να υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους, β) στην πεποίθεση µε 

την οποία η ιδέα αυτή πρεσβεύεται, γ) στη συστηµατοποίηση, που επιτυγχάνεται 

µέσα από την επεξεργασία της ιδέας, η οποία της προσδίδει λογική και σταθερότητα 

και τη συνδέει αρµονικά µε τις άλλες αντιλήψεις και γνώσεις του ατόµου για την 
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πραγµατικότητα, δ) στην διεύρυνσή της σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής και των 

σχέσεων του ατόµου µε άλλα άτοµα, ε) στην ενασχόληση του ατόµου µε αυτή, στ) 

στη συναισθηµατική αντίδραση, και ζ) στην αποκλίνουσα συµπεριφορά που 

προκύπτει ως αποτέλεσµα της παραληρηµατικής ιδέας.   

 Ως συνέπεια της θεώρησης για την ύπαρξη ενός συνεχούς µεταξύ των 

φυσιολογικών και των παραληρηµατικών ιδεών και για την ύπαρξη διαφορών στην 

εµφάνισή τους στη διάρκεια του χρόνου, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν εργαλεία 

για την αξιολόγησή τους µε βασικό χαρακτηριστικό τη θεώρησή τους µέσα από 

πολλές διαφορετικές διαστάσεις (multi-dimensionality) (Chapman & Chapman, 1980, 

1988). Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που εντοπίστηκαν 

στη βιβλιογραφία και χρησιµοποιούνται για τη διερεύνηση διαφόρων διαστάσεων 

των παραληρηµατικών ιδεών. Συνοπτική ανασκόπηση των εργαλείων για την 

αξιολόγηση των παραληρηµατικών ιδεών παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία από την 

Garety και τους συνεργάτες της (Garety 1992. Garety, & Hemsley, 1994).  

 Ωστόσο, όπως προκύπτει τόσο από την προαναφερόµενη συνοπτική 

ανασκόπηση των εργαλείων για την αξιολόγηση των παραληρηµατικών ιδεών, όσο 

και από τις έρευνες, που αναφέρονται στις διαστάσεις τους, υπάρχει ασυµφωνία όσον 

αφορά στο ερώτηµα ποιες διαστάσεις των παραληρηµατικών ιδεών είναι οι πιο 

σηµαντικές. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό και από τις έρευνες που αναφέρονται 

ακολούθως, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις διαστάσεις των 

παραληρηµατικών ιδεών που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή τους. 

 Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Oulis, Mavreas, Mamounas, και Stefanis (1996), 

σε 74 εσωτερικούς ασθενείς που έπασχαν από σχιζοφρένεια ή σχιζοφρενικόµορφη 

διαταραχή, κατασκεύασαν µια κλίµακα για τη µέτρηση 13 χαρακτηριστικών των 

παραληρηµατικών ιδεών, η οποία βαθµολογούνταν από εξωτερικούς παρατηρητές. 

Τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνταν αφορούσαν στο ακαθόριστο, στο παράδοξο, 

στη συστηµατοποίηση, στη γενίκευση, στην πεποίθεση, στην διυποκειµενική 

µαρτυρία, στην αντοχή, στην έλλειψη δυνατότητας απόρριψης και αντίστασης 

σ΄αυτή, στην παρεµβολή, στη συναισθηµατική επίδραση, στην ασυµφωνία µε τη 
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Πίνακας 2.1. 
Εργαλεία για την αξιολόγηση των παραληρηµατικών ιδεών 

 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ Είδος ΈΡΕΥΝΑ 

Ερωτηµατολόγιο Παραληρηµατικών Ιδεών του Peters και συν. - The Peters et 
al. Delusions Inventory (PDI) 

Ερωτηµατολόγιο Peters, Joseph, & Garety, 1999 

C. Ερωτηµατολόγιο Ατοµικού Ιδεασµού - Personal Ideation Inventory Ηµι-δοµηµένη 
Συνέντευξη 

Rattenbury, Harrow, Stoll, & 
Kettering, 1984. Harrow, Rattenbury, 
& Stoll, 1988 

Κλίµακα Αξιολόγησης των Χαρακτηριστικών των Παραληρηµατικών Ιδεών - 
The Characteristics of Delusions Rating Scale 

Κλίµακα Οπτικού 
Αναλόγου 

Garety & Hemsley, 1987, 1994 

Κλίµακες Αξιολόγησης των Χαρακτηριστικών των Παραληρηµατικών Ιδεών - 
Characteristics of Delusions Rating Scales 

Κλίµακα που 
αξιολογείται από 

Εξωτερικό Παρατηρητή 

Oulis, Mavreas, Mamounas, & 
Stefanis, 1996. 

Κλίµακα Αξιολόγησης των Πεποιθήσεων του Brown - The Brown Assessment 
of Beliefs Scale (BABS) 

Κλίµακα που χορηγείται 
από τον κλινικό 

Eisen, Phillips, Baer, Beer, Atala, 
Rasmussen, 1998. 

Αντίδραση σε Υποθετική Ανακολουθία - Reaction to Hypothetical 
Contradiction (RTHC) 

Σύστηµα 
Κατηγοριοποίησης 

Brett-Jones, Garety, & Hemsley, 1987 

∆ιαδικασία Αξιολόγησης των Παραληρηµατικών Ιδεών του Maudsley - The 
Maudsley Assessment of Delusions Schedule (MADS) 

Κλίµακα που 
αξιολογείται από 

Εξωτερικό Παρατηρητή  

Buchanan, Reed, Wessely, Garety, 
Taylor, Grubin, & Dunn, 1993 

∆ιαδικασία Αξιολόγησης των Παραληρηµατικών Ιδεών του MacArthur-
Maudsley - The MacArthur-Maudsley Delusions Assessment Schedule 
(MMADS) 

Κλίµακα που 
αξιολογείται από 

Εξωτερικό Παρατηρητή 

Appelbaum, Robbins, & Roth, 1999. 

Κλίµακα Αξιολόγησης των Ψυχωσικών Συµπτωµάτων & Ηµι-δοµηµένη 
Κλινική Συνέντευξη - The Rating Scale for Psychotic Symptoms (RSPS) & The 
Semi-Structured Clinical Interview (SSCI) 

Μέθοδος που 
περιλαµβάνει συνέντευξη 
και ερωτηµατολόγιο 

Chouinard, & Miller, 1999. 

Κλίµακες Αξιολόγησης των Ψυχωσικών Συµπτωµάτων - The Psychotic 
Symptom Rating Scales (PSYRATS) 

Κλίµακα που 
αξιολογείται από 

Εξωτερικό Παρατηρητή 

Haddock, McCarron, Tarrier, & 
Faragher, 1999 

Ερωτηµατολόγιο του Foulds για τα Τρέχοντα Συµπτώµατα και τις 
Παραληρηµατικές Ιδέες - The Foulds-Delusions-Symptoms-State Inventory 

Ερωτηµατολόγιο Foulds, & Bedford, 1975 

Το Ατοµικό Ερωτηµατολόγιο Τεχνικών για την Αξιολόγηση των 
Παραληρηµατικών Ιδεών - The Personal Questionnaire Techniques for 
Assessing Delusions (PQ) 

Μέθοδος που 
περιλαµβάνει συνέντευξη 
και ερωτηµατολόγιο 

Brett-Jones, Garety, & Hemsley, 
1987. Garety, 1985. Garety & 
Hemsley, 1994. 

Το Τροποποιηµένο Ατοµικό Ερωτηµατολόγιο Βραχέων Τεχνικών Αξιολόγησης 
- The Modified Personal Questionnaire Rapid Scaling Technique (PQRST) 

Μέθοδος που 
περιλαµβάνει συνέντευξη 
και ερωτηµατολόγιο 

Cliffe, Possamai, & Mulhall, 1995. 
Mulhall, 1976, 1978. 

Ψυχιατρική Κλίµακα Αξιολόγησης & Η Τροποποιηµένη KGV - The Psychiatric 
Assessment Scale (KGV) & The Modified KGV 

Κλίµακα που 
αξιολογείται από 

Εξωτερικό Παρατηρητή 

Krawiecka, Goldberg, & Vaughn, 
1977. Lancashire, 1994 

Η Κλίµακα του Μαγικού Ιδεασµού - The Magical Ideation Scale (MagicId) Κλίµακα Chapman, & Chapman, 1988. 
Chapman, Chapman, Kwapil, 
Eckblad, & Zinser, 1994. Eckblad & 
Chapman, 1983. Kwapil, Miller, 
Zinser, Chapman, & Chapman, 1997.  

Η Κλίµακα Αντιληπτικής ∆ιαταραχής - The Perceptual Aberration Scale 
(PerAb) 

Κλίµακα Chapman, & Chapman, 1988. 
Chapman, Chapman, Kwapil, 
Eckblad, & Zinser, 1994. Chapman, 
Chapman, & Raulin, 1978.  

Εγχειρίδιο του Wisconsin για την Αξιολόγηση Εµπειριών που µοιάζουν µε τις 
Ψυχωσικές - The Wisconsin Manual for Assessing Psychotic-like Experiences 

Μέθοδος που 
περιλαµβάνει συνέντευξη 

Chapman, & Chapman, 1980. Kwapil, 
Chapman, & Chapman, 1999. 

Κλίµακα Θετικών & Αρνητικών Συµπτωµάτων - The Positive & Negative 
Symptoms Scale (PANSS) 

Κλίµακα Kay, Opler, & Lindenmayer, 1989  

Κλίµακα για την Αξιολόγηση των Θετικών Συµπτωµάτων - The Scale for the 
Assessment of Positive Symptoms (SAPS) 

Κλίµακα  Andreasen, 1984. Νέστορος, & 
Βαλλιανάτου, 1993β 

Η Εξέταση της Παρούσας Κατάστασης - The Present State Examination (PSE) ∆ιαγνωστική συνέντευξη Μαυρέας, Λυκέτσος, Λιανόπουλος, 
Oldham, Παρίτσης, & Πατεράκης, 
1982. Wing, Cooper, & Sartorius, 
1974.  

Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης - The Brief Psychiatric Rating 
Scale 

Κλίµακα Overall & Gorham, 1962 
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συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου και στην πράξη που βασιζόταν στην 

παραληρηµατική ιδέα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν υψηλά επίπεδα πεποίθεσης των 

ασθενών για την αλήθεια της παραληρηµατικής τους ιδέας και, σε ένα µικρότερο 

βαθµό, έλλειψη δυνατότητας απόρριψης και αντίστασης.     

 ∆ιαφορετικές διαστάσεις των παραληρηµατικών ιδεών έλαβαν υπόψη τους ο 

Haddock και οι συνεργάτες του, για την κατασκευή της Κλίµακας Αξιολόγησης των 

Ψυχωσικών Συµπτωµάτων (PSYRATS), που αφορούσε στη µέτρηση της έντασης µε 

την οποία εµφανίζονται τα ψυχωσικά συµπτώµατα (Haddock, McCarron, Tarrier, & 

Faragher, 1999). Η κλίµακα PSYRATS συγκροτείται από δύο υποκλίµακες, η πρώτη 

από τις οποίες αξιολογεί διάφορες διαστάσεις των ψευδαισθήσεων και η δεύτερη, 

διάφορες διαστάσεις των παραληρηµατικών ιδεών. Η συγκεκριµένη κλίµακα 

βαθµολογήθηκε από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι αξιολόγησαν 71 

εσωτερικούς ασθενείς µε συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου και 

σχιζοσυναισθηµατικής διαταραχής µε σκοπό την εκτίµηση των ψυχοµετρικών 

χαρακτηριστικών της. Όσον αφορά στην υποκλίµακα που αναφέρεται στις 

παραληρηµατικές ιδέες, αυτή περιλαµβάνει έξι διαστάσεις, που αφορούν στο βαθµό 

της ενασχόλησης µε τις παραληρηµατικές ιδέες, στη χρονική διάρκεια της 

ενασχόλησης, στην πεποίθεση, στο βαθµό της ενόχλησης, στην ένταση της 

ενόχλησης, και στην αποδιοργάνωση της ζωής του ατόµου που προκαλείται από τις 

ιδέες αυτές. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν την ύπαρξη 

ικανοποιητικών ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών για την κλίµακα PSYRATS, 

γεγονός που την καθιστά χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση των ψευδαισθήσεων 

και των παραληρηµατικών ιδεών.  

 Σε µια πρόσφατη έρευνα, οι Freeman και Garety (1999) διερευνούν έναν άλλο 

παράγοντα που υπέθεσαν ότι σχετίζεται µε τις διαστάσεις των παραληρηµατικών 

ιδεών, ο οποίος αφορά στο ρόλο του άγχους στην διατήρηση της ενόχλησης που 

βιώνει το άτοµο από την παραληρηµατική ιδέα του. ∆ιαπίστωσαν ότι η ενόχληση 

αυτή δεν σχετίζεται µόνο µε το περιεχόµενο της ιδέας, αλλά συνδέεται µε την 

ανησυχία του ατόµου ότι δεν είναι ικανό να ελέγχει τις σκέψεις του για την 

παραληρηµατική ιδέα.  
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2.3. ΘΕΩΡΙΕΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ 

 

 

 Η πρώτη προσπάθεια ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που αφορά στις θεωρίες 

για τη δηµιουργία και εξέλιξη των παραληρηµατικών ιδεών πραγµατοποιήθηκε από τον 

Arthur, το 1964 στο επιστηµονικό περιοδικό American Journal of Psychiatry. Στη 

δηµοσίευση αυτή αναφέρονται θεωρίες που αφορούν στο ρόλο των διαταραχών του 

συναισθήµατος και της σκέψης στην εµφάνιση των παραληρηµατικών ιδεών, δηλαδή ότι 

τα υπερβολικά επίπεδα συναισθήµατος µπορεί να προκαλέσουν την εµφάνισή τους και 

µάλιστα, ότι συγκεκριµένα συναισθήµατα προκαλούν συγκεκριµένες παραληρηµατικές 

ιδέες. Μεταξύ των υποστηρικτών αυτής της θεωρίας ήταν ο Janet, ο οποίος, το 1932, 

αναφέρθηκε σε δύο συναισθηµατικές καταστάσεις µε τις οποίες συνέδεσε τις 

παραληρηµατικές ιδέες: α) στην αίσθηση του κενού, του άδειου, της µοναχικότητας, -

ιδιαίτερα όταν αυτή βιώνεται σε απειλητικές καταστάσεις-, η οποία οδηγεί στην 

εµφάνιση παραληρηµατικών ιδεών δίωξης, και β) στην αίσθηση της αναφοράς, η οποία 

είναι αποτέλεσµα της συνειδητοποίησης, από µέρους του ατόµου, της ανικανότητάς του 

για κοινωνικές σχέσεις και συµµόρφωση προς τις κοινωνικές νόρµες, οδηγώντας σε 

αισθήµατα επιβολής ή παγίδευσης και παραληρηµατικές ιδέες αναφοράς. Στο ίδιο 

θεωρητικό πλαίσιο, το 1940, ο Stocker, υποστήριξε ότι όλες οι παραληρηµατικές ιδέες 

µπορούν να εγερθούν µέσα από τέσσερις συναισθηµατικές καταστάσεις -την κατάθλιψη, 

τη µανία, το άγχος ή την παράνοια (Winters και Neale, 1983).  

Μια άλλη υπόθεση για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών αφορούσε στις 

γνωστικές διαταραχές. Μεταξύ των σχετικών θεωριών  ήταν η άποψη του Gruhle, ο 

οποίος, το 1932, αναφέρθηκε στην παραληρηµατική ιδέα ως αποτέλεσµα διανοητικού 

ελλείµµατος. Άλλες υποθέσεις, που υποστηρίχθηκαν κυρίως από τους Storch, Reiss, Von 

Domarus και Arieti, θεώρησαν την εµφάνιση των παραληρηµατικών ιδεών ως 

αποτέλεσµα της χρήσης ενός πρωτογενούς τρόπου σκέψης από το άτοµο και 

αναφέρθηκαν στην παλινδρόµησή του σε πρότερα επίπεδα της γνωστικής ανάπτυξης του 

ανθρώπου. Υπό το πρίσµα της θεωρίας της παραληρηµατικής ιδέας ως συνέπεια της 

µορφής της σκέψης, ο Berze, το 1929, εισήγαγε την έννοια της «αλληλο-εισχώρησης» 

(interpenetration), δηλαδή µιας διαταραχής της σκέψης σύµφωνα µε την οποία δύο 

άσχετες µεταξύ τους ιδέες, που παρουσιάζονται µε µια σχετική χρονική εγγύτητα, 
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συνδέονται µεταξύ τους και καταλήγουν σε µια παραληρηµατική ιδέα. Ο Bleuler, το 

1950, πρότεινε ένα συνδυασµό των προαναφερόµενων θεωριών, ισχυριζόµενος ότι οι 

παραληρηµατικές ιδέες προκύπτουν ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης τόσο των 

διαταραχών της σκέψης όσο και αυτών του συναισθήµατος και αποτελούν επακόλουθο 

της κατάρρευσης της ισορροπίας µεταξύ της σκέψης και των συναισθηµάτων και 

ενορµήσεων του ατόµου, µεταξύ των οποίων συµπεριέλαβε το θυµό, το φόβο, τη 

δύναµη, την αυτοεκτίµηση και τη σεξουαλική ικανοποίηση (Winters και Neale, 1983). 

Οι Winters και Neale (1983), πραγµατοποίησαν µια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και κατέταξαν τις θεωρητικές και εµπειρικές προσεγγίσεις που 

αναφέρονταν στους µηχανισµούς γένεσης και εξέλιξης των παραληρηµατικών ιδεών 

σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

1) στις Θεωρίες των Κινήτρων (the motivational theories) και 

2) στις Θεωρίες του Ελλείµµατος/Ανεπάρκειας (the defect theories). 

 
Οι θεωρίες των Κινήτρων 

 
Οι θεωρίες των κινήτρων υποστηρίζουν ότι το άτοµο ωθείται στην γένεση και 

εξέλιξη µιας παραληρηµατικής ιδέας για συγκεκριµένους ψυχολογικούς λόγους. Οι 

θεωρίες αυτές αναπτύσσονται στη βάση ενός εκ των δύο ακόλουθων µηχανισµών:  

α) Σύµφωνα µε τον πρώτο µηχανισµό, το κίνητρο για τη δηµιουργία της 

παραληρηµατικής ιδέας συνίσταται στη θεωρία της απόδοσης (the attributional 

theory), δηλαδή το άτοµο κινητοποιείται να αναπτύξει µια παραληρηµατική ιδέα για 

να εξηγήσει ασυνήθιστες αντιληπτικές εµπειρίες του.  

β) Σύµφωνα µε το δεύτερο µηχανισµό, το κίνητρο για τη δηµιουργία της 

παραληρηµατικής ιδέας είναι η ανακούφιση µέσω της αποφυγής (the relief from 

aversion theory), δηλαδή η παραληρηµατική ιδέα λειτουργεί ως µηχανισµός 

αποφυγής και πρόκλησης ανακούφισης από την αποστροφή, εξυπηρετώντας τη 

µείωση ή εξάλειψη µιας ενοχλητικής κατάστασης που βιώνει το άτοµο (Butler & 

Braff, 1991. Garety & Hemsley, 1994. Hingley, 1992. Tsamasiros, 1994. Winters & 

Neale, 1983). 

 

• Οι Ψυχαναλυτικές-Ψυχοδυναµικές Προσεγγίσεις 
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 Οι πρώτες συστηµατικές προσπάθειες για την διερεύνηση της γένεσης και 

εξέλιξης των παραληρηµατικών ιδεών έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα, από τον 

Sigmund Freud, όταν αυτός ασχολήθηκε µε τη µελέτη της περίπτωσης ενός Γερµανού 

δικαστή στη ∆ρέσδη, του Daniel Paul Schreber, ο οποίος παρουσίασε δύο ψυχωσικά 

επεισόδια, το πρώτο κατά τη διάρκεια των ετών 1884-1885 και το δεύτερο το 1893 

(Freud, 1958). Η µελέτη της περίπτωσης του Schreber έγινε µέσω των εµπειριών που ο 

ίδιος περιέγραψε στην αυτοβιογραφία του, η οποία δηµοσιεύτηκε το 1903 µε τίτλο 

«Memoirs of My Nervous Illness» και αποτέλεσε τη βάση της δόµησης της θεωρίας του 

Freud για την παράνοια.  

 Η θεωρία αυτή δηµοσιεύτηκε το 1911 µε τίτλο «Psychoanalytic Notes Upon an 

Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides)». Ο Freud 

(1958) έδωσε έµφαση στην λειτουργία των µηχανισµών άµυνας της άρνησης, της 

αντίκρουσης/διάψευσης (contradiction) και της προβολής των καταπιεσµένων 

οµοφυλοφιλικών ενορµήσεων που εγείρονται από το ασυνείδητο. Υποστήριξε ότι η 

γένεση της παραληρηµατικής ιδέας εστιάζεται, ουσιαστικά, σε µια πρόταση σύµφωνα µε 

την οποία «Εγώ (που είµαι άνδρας) αγαπώ αυτόν (έναν άλλο άνδρα)» και στην 

προσπάθεια του ατόµου �µε την ανάπτυξη της παραληρηµατικής ιδέας- να ελέγξει και να 

κυριαρχήσει στην έγερση της ασυνείδητης οµοφυλοφιλικής επιθυµίας στο συνειδητό 

επίπεδο. Αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι εκφράζεται µε διαφορετικούς τρόπους στα 

διάφορα είδη των παραληρηµατικών ιδεών.  

 Στην περίπτωση της δηµιουργίας παραληρηµατικής ιδέας δίωξης, η αρχική 

πρόταση «Εγώ αγαπώ αυτόν», διαψεύδεται και αντικρούεται µε την πρόταση «∆εν τον 

αγαπώ, τον µισώ». Όµως, λόγω του ότι το µίσος είναι αρνητικό συναίσθηµα και δεν 

µπορεί να γίνει αποδεκτό σε συνειδητό επίπεδο, η πρόταση προβάλλεται στο άλλο άτοµο, 

µετατρέπεται και γίνεται «Αυτός µισεί εµένα». Η νέα αυτή πρόταση επιτρέπει στο άτοµο 

να δικαιολογήσει, σε συνειδητό επίπεδο,  τα δικά του συναισθήµατα µίσους για εκείνον 

που θεωρεί ότι το µισεί. Με κάποια νοητική επεξεργασία της πρότασης αυτής, το µίσος 

µετατρέπεται σε καταδίωξη και αυτός στον οποίο προβάλλεται το συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό γίνεται ο διώκτης, δηλαδή, «Αυτός καταδιώκει εµένα». Συνεπώς, στο 

µηχανισµό αυτόν, το ενοχλητικό συναίσθηµα (η οµοφυλοφιλική ενόρµηση και επιθυµία), 

στρέφεται, αρχικά, στον εσωτερικό κόσµο του ατόµου, απωθείται στο ασυνείδητό του 

και µεταβάλλεται στο αντίθετό του, και, στη συνέχεια, προβάλλεται στον εξωτερικό 

κόσµο. 
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 Στην περίπτωση της παραληρηµατικής ιδέας µεγαλείου, η αρχική πρόταση «Εγώ 

αγαπώ αυτόν», διαψεύδεται και αντικρούεται µε την πρόταση «∆εν αγαπώ κανέναν». 

Ωστόσο, επειδή η επένδυση της libido σε κάποιο αντικείµενο είναι απαραίτητη, 

σύµφωνα µε τη θεωρία της ψυχανάλυσης (όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Freud, το 

1905, στο έργο του «Three Essays on the Theory of Sexuality»), η αρχική πρόταση 

µετατρέπεται σταδιακά και γίνεται «Εγώ αγαπώ µόνο τον εαυτό µου», δηλαδή η  libido 

επενδύεται στον εαυτό του (Freud, 1953, 1958).  

Η χρήση της έννοιας της προβολής, ως βασικό στοιχείο της γένεσης και 

ανάπτυξης των παραληρηµατικών ιδεών, υποστηρίχθηκε και από άλλους 

θεωρητικούς (µεταξύ αυτών και σε εργασίες των Kretschmer, Henderson, Gillepsie, 

Mayer-Gross, Slater, Roth, και σε µικρότερο βαθµό του Bleuler), οι οποίοι 

συµφωνούσαν µε τη θεώρηση των παραληρηµατικών ιδεών ως συµπτωµάτων, µέσα 

από τα οποία προβάλλονται ή εξωτερικεύονται προσωπικές επιθυµίες, συγκρούσεις 

και φόβοι του ατόµου (Meissner, 1986. Winters & Neale, 1983). Σύµφωνα µε τη 

θεώρηση αυτή, η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί µια αντανάκλαση των εσωτερικών 

ασυνείδητων καταστάσεων του ατόµου, όπως είναι οι άλυτες συγκρούσεις και οι 

ανεκπλήρωτες επιθυµίες, οι οποίες εκφράζονται και αποδίδονται στον εξωτερικό 

κόσµο.   

Εκτός του Freud, και άλλοι υποστηρικτές της ψυχοδυναµικής προσέγγισης, 

ιδιαίτερα στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, έδωσαν έµφαση στην εµφάνιση των 

παραληρηµατικών ιδεών ως συνέπεια ύπαρξης ελλειµµάτων στο ψυχικό όργανο. 

Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται ο Federn, o Guinard και ο Hartmann, οι οποίοι 

αναφέρθηκαν στην ύπαρξη ελλειµµάτων στα όρια του εγώ του ατόµου, που 

καθιστούν προβληµατική τη διάκριση µεταξύ της πραγµατικότητας και της 

φαντασίας.  

Ωστόσο, η ερευνητική υποστήριξη της ψυχοδυναµικής θεώρησης για τη γένεση 

των παραληρηµατικών ιδεών ως συνέπεια καταπιεσµένων οµοφυλόφιλων επιθυµιών 

παραµένει ελάχιστη και µε αντικρουόµενα αποτελέσµατα, κυρίως λόγω των 

µεθοδολογικών δυσκολιών που παρουσιάζει η διερεύνηση των ασυνείδητων 

µηχανισµών και αφορούν στην αξιοπιστία και εγκυρότητα των αξιολογήσεων 

(Winters & Neale, 1983). 

Στα πλαίσια της ψυχοδυναµικής προσέγγισης, ο Karon (Karon, 1989, 1993) 

υιοθέτησε τη θεώρηση του Bettelheim για τη σχιζοφρένεια, ότι δηλαδή αυτή 

συνίσταται σε µια κατάσταση χρόνιου υπερβολικού φόβου και αµυνών που το άτοµο 
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χρησιµοποιεί για την αντιµετώπισή του. Η άποψη αυτή αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα 

της θεωρητικής προσέγγισης του Karon για την κατανόηση της γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών, η οποία αξιολογήθηκε και σε ερευνητικό επίπεδο µε την 

επισταµένη µελέτη ατόµων µε συµπτώµατα σχιζοφρένειας (Karon & VandenBos, 

1981). Πιο συγκεκριµένα, η θεωρητική προσέγγιση του Karon για την γένεση των 

παραληρηµατικών ιδεών δίνει έµφαση στη σηµασία των διαπροσωπικών σχέσεων και 

των βιωµάτων του ατόµου -κυρίως της παιδικής ηλικίας- και συνίσταται σε τέσσερις 

βασικές υποθέσεις (Karon, 1987a,b, 1989, 1990, 1993).  

Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση, ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που 

εµπλέκεται στη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών είναι η µεταβίβαση. Η έννοια 

αυτή συνίσταται στην αναβίωση των αρνητικών ή ανυπόφορων συναισθηµάτων, 

φαντασιώσεων και βιωµάτων του παρελθόντος του ατόµου, χωρίς το ίδιο να 

συνειδητοποιεί ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν του. Αν και ο Freud αναφέρθηκε στη 

µεταβίβαση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, παράλληλα διατύπωσε την άποψη ότι 

στα άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα δεν παρατηρείται το συγκεκριµένο 

φαινόµενο. Ωστόσο, αποδέχθηκε τη θέση του Ferenci, ο οποίος πρότεινε ότι η 

µεταβίβαση αποτελεί µια µορφή άµυνας που χρησιµοποιείται, όπως και οι άλλες 

µορφές άµυνας, από το άτοµο για να αντιµετωπίσει την καθηµερινή του ζωή. Στη 

βάση αυτής της υπόθεσής του, ο Karon πρεσβεύει ότι οι παραληρηµατικές ιδέες 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία και σχετίζονται µε το ιστορικό και την πορεία της ζωής του 

ατόµου, τις εµπειρίες, τα βιώµατα και τις άµυνές του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αυτής της υπόθεσης αποτελεί η περίπτωση του προέδρου Daniel Paul Schreber, για 

τον οποίο ένα µεγάλο µέρος του συστήµατος στο οποίο δοµήθηκαν οι 

παραληρηµατικές του ιδέες αποτελούσε µεταβιβαστικό υλικό από τα παιδικά του 

βιώµατα και τη σχέση του µε τον πατέρα του. 

∆εύτερη σηµαντική υπόθεση, σύµφωνα µε τον Karon, για τη γένεση των 

παραληρηµατικών ιδεών -ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονται ως παρανοϊκού 

τύπου-, αποτελεί ο φόβος της οµοφυλοφιλίας. Στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης, η 

παραληρηµατική ιδέα µπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα είδος άµυνας απέναντι στις 

οµοφυλόφιλες ενορµήσεις του ατόµου. Αυτή η κατάσταση µπορεί να εκφράζεται µε 

τη µορφή της άρνησης, της προβολής ή του αντιδραστικού σχηµατισµού απέναντι 

στην οµοφυλοφιλία. Αποτελεί ένα είδος αντίκρουσης του ίδιου του ατόµου προς τα 

υπονοούµενα αισθήµατα που του δηµιουργούνται λόγω της αίσθησης ενοχής. Ο  

µηχανισµός που προτείνει ο Karon για την υπόθεση αυτή, βασίζεται στην κλασσική 
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θεωρία του Freud για την παράνοια, την παλινδρόµηση και την επιλογή του 

αντικειµένου σε ένα στάδιο που προηγείται της ετεροφυλοφιλίας, καθώς και στη θέση 

ότι το άτοµο που πάσχει από σχιζοφρένεια αισθάνεται αποµονωµένο από 

συναισθηµατικές σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους. Συνεπώς, η διαδικασία µε την 

οποία δηµιουργείται η παραληρηµατική ιδέα δίωξης είναι αποτέλεσµα της αίσθησης 

της κοινωνικής απόσυρσης που βιώνει το άτοµο και της λανθασµένης ερµηνείας της 

επιθυµίας του για συναισθηµατική εγγύτητα µε άτοµα του ίδιου φύλου. 

Η τρίτη υπόθεση για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών είναι αυτή που 

αναφέρεται σε περίεργες ή αλλόκοτες ιδέες και σκέψεις που το άτοµο έµαθε από 

την οικογένειά του για τον κόσµο και τους ανθρώπους. ∆εδοµένου ότι τα παιδιά 

µαθαίνουν από την οικογένειά τους τις κατηγορίες και το νόηµα των εννοιών που 

χρειάζεται να χρησιµοποιούν όσον αφορά στις σκέψεις τους για τον κόσµο και στην 

επικοινωνία τους µε τους άλλους ανθρώπους, θεωρούν πως και οι άλλοι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν τις ίδιες έννοιες µε τον ίδιο τρόπο που αυτά τις χρησιµοποιούν, εκτός 

και αν αντιµετωπίσουν άµεσα κατανοητές αντιφάσεις. Συνεπώς, για την ισόρροπη 

ανάπτυξη του παιδιού και τη διόρθωση πιθανών γονεϊκών λαθών, τα παιδιά 

χρειάζεται να εκτίθενται σε εµπειρίες που τα βοηθούν να αναθεωρήσουν τις 

κατηγορίες και τα νοήµατα που διδάχθηκαν, ώστε αυτά να προσεγγίζουν περισσότερο 

την πραγµατικότητα. Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι συχνά οι γονείς ατόµων που 

εµφανίζουν συµπτώµατα σχιζοφρένειας, αποθαρρύνουν τη χρήση εξωτερικών πηγών 

ή συγκρούονται µε την αναφορά ή υιοθέτηση από το παιδί θέσεων που ανήκουν σε 

άτοµα εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν  

ως µια διαφορετική πηγή πληροφόρησης για το παιδί και ως ένας διορθωτικός 

µηχανισµός για τις λανθασµένες απόψεις του (Karon, & Widener, 1994).  

Η τέταρτη υπόθεση για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών �ιδιαίτερα, των 

ιδεών παρανοϊκού τύπου-, συνίσταται στη γενικότερη πανανθρώπινη ανάγκη για 

µια, περισσότερο ή λιγότερο, συστηµατική ερµηνεία του εαυτού και του κόσµου 

που περιβάλει το άτοµο. Στη βάση αυτής της υπόθεσης, ο Karon τονίζει ότι 

ουσιαστικά, η πεποίθεση ενός ατόµου κρίνεται ως φυσιολογική ή παθολογική βάσει 

της σχέσης της µε αυτή των άλλων ατόµων της κοινωνίας στην οποία ζει. Για 

παράδειγµα, αναφέρει ότι η πεποίθεση πως η γη είναι επίπεδη, θεωρούνταν 

φυσιολογική το 1400µΧ., αλλά θεωρούνταν ��ύποπτη παθολογίας�� το 1900µΧ., 

γεγονός που συµβαίνει και σήµερα. Παράλληλα, επισηµαίνει ότι τα άτοµα µε 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα αντιµετώπισαν παράξενες και ασυνήθιστες εµπειρίες στην 
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πραγµατική τους ζωή, τις οποίες προσπαθούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν µε 

λογικό τρόπο. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι οι ίδιες οι εµπειρίες είναι παράξενες 

και ασυνήθιστες, οι ερµηνείες που δίνουν - στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν 

τον εαυτό τους και να περιορίσουν τα συµπτώµατά τους και όσο τα άγχη που βιώνουν 

τους το επιτρέπουν-, καταλήγουν να είναι και αυτές παράξενες. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε 

τη θεώρηση του Karon, η ανάπτυξη ενός συστήµατος παραληρηµατικών ιδεών δεν 

εκτιµάται ως µια ανώµαλη διαδικασία αλλά αποτελεί µια οµαλή, λογική διαδικασία 

που χρησιµοποιείται από το άτοµο για να αντιµετωπίσει τα ασυνήθιστα προβλήµατά 

του, µεταξύ των οποίων είναι και η προσπάθεια εξισορρόπησης µεταξύ του 

υπερβολικού φόβου και της αίσθησης της αποµόνωσης.  

 

• Η Θεωρία της Μάθησης  
 

Από την πλευρά της θεωρίας της µάθησης έχουν προταθεί υποθέσεις που 

χαρακτηρίζουν τις παραληρηµατικές ιδέες ως λειτουργικούς συντελεστές (delusions 

as operants) και ως αντιδράσεις αποφυγής (Salzinger, 1973. Winters & Neale, 

1983). Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση, που υποστηρίχθηκε από τους Ullmann και 

Krasner, η παράξενη και ασυνήθιστη οµιλία των ατόµων µε σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα διατηρείται ως αποτέλεσµα της θετικής ενίσχυσης. Συγκεκριµένα, 

επειδή τα άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα αποτυγχάνουν να δεχθούν θετική 

ενίσχυση για κοινωνικά αποδεκτές πράξεις και συµπεριφορές, καταφεύγουν σε 

παράξενη οµιλία και πράξεις για να προκαλέσουν την προσοχή. Εάν αυτή η 

συµπεριφορά ενισχυθεί, δηλαδή όταν τυγχάνει προσοχής, η συχνότητά της αυξάνεται 

και, συνεπώς, διατηρείται. Η υπόθεση αυτή βρίσκει την ερευνητική υποστήριξή της 

σε µελέτες που αφορούν στην τροποποίηση των παραληρηµατικών ιδεών και του 

παραληρηµατικού περιεχοµένου της οµιλίας των ατόµων µε σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα, µε τη χρήση της ενίσχυσης, δεν εξηγεί ωστόσο τους µηχανισµούς 

γένεσής τους.  

Όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση, που εξηγεί τις παραληρηµατικές ιδέες ως 

αντιδράσεις αποφυγής, ο Mednick, πρότεινε ότι η παραληρηµατική σκέψη µειώνει το 

άγχος του ατόµου. Οι Dollard και Miller θεώρησαν ότι αυτή εµφανίζεται όταν το 

άτοµο βιώνει έντονα αισθήµατα ενοχής ή κάποιο άλλο έντονο αποτρεπτικό 

συναίσθηµα, αφού έχει διαπράξει µια µεµπτή πράξη, και αποτελεί έναν τρόπο για την 

εξήγηση της πράξης του. Το 1972, ο Shimkunas, πρότεινε την υπόθεση ότι η 



 
 

155 

παραληρηµατική οµιλία αποτελεί µια στρατηγική που χρησιµοποιεί το άτοµο για να 

αποφύγει την αποκάλυψή του σε στενό διαπροσωπικό επίπεδο, ωθούµενο από το 

φόβο του για τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί αυτή η πληροφορία από τους 

άλλους ή από το φόβο της απόρριψης ή της ταπείνωσης (Salzinger, 1973. Winters & 

Neale, 1983). Ωστόσο, οι προαναφερόµενες θεωρητικές προσεγγίσεις για την 

ερµηνεία της εµφάνισης των παραληρηµατικών ιδεών, δεν έτυχαν ανάλογης 

ερευνητικής υποστήριξης στη βιβλιογραφία. 

 

• Οι Γνωστικές Προσεγγίσεις 
 

Αντίθετα µε τις κλασσικές θεωρίες της µάθησης, µεγάλος αριθµός 

θεωρητικών και ερευνητικών αναφορών, από τη δεκαετία του 1980 και αργότερα, 

αναφέρεται στις γνωστικές προσεγγίσεις για τον τρόπο ανάπτυξης των σχιζοφρενικών 

συµπτωµάτων, γενικά, και των παραληρηµατικών ιδεών, ειδικότερα, καθώς και τις 

τεχνικές αντιµετώπισής τους (Alford, 1986. Alford, & Beck, 1994. Chadwick, 

Birchwood, & Trower, 1996. Chadwick, & Lowe, 1990, 1994. Chadwick, & Trower, 

1996. Fowler, & Morley, 1989. Garety, Fowler, & Kuipers, 2000. Garety, & Freeman, 

1999. Garety, & Hemsley, 1994. Haddock, & Tarrier, 1998. Haddock, Tarrier, 

Spaulding, Yusupoff, Kinney, & McCarthy, 1998. Kingdon, & Turkington, 1991, 

1994. Kingdon, Turkington, & John, 1994. Lowe, & Chadwick, 1990. Norman, & 

Townsend, 1999. Sharp, Rear, Williams, Healy, Lowe, Yeadon, & Holden, 1996. 

Tarrier, 1996. Yusupoff, Haddock, Sellwood, & Tarrier, 1996).  

Οι γνωστικοί συµπεριφοριστές, αν και θεωρούν ότι οι παραληρηµατικές ιδέες 

παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τις πεποιθήσεις και ιδέες που 

θεωρούνται ��φυσιολογικές��, πιστεύουν ότι τα άτοµα µε παραληρηµατικές ιδέες 

παρουσιάζουν µεροληπτικές κρίσεις (biases) στις διαδικασίες της λογικής 

επιχειρηµατολογίας (reasoning processes), οι οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

��µη φυσιολογικών�� ιδεών, που δεν είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία του 

πληθυσµού. Στόχος αυτών των προσεγγίσεων είναι η τροποποίηση των διαδικασιών 

λογικής επιχειρηµατολογίας και η ενίσχυση των γνωστικών στρατηγικών και άλλων 

στρατηγικών αντιµετώπισης (πχ. οι τεχνικές τροποποίησης της πεποίθεσης), ώστε να 

υπάρξει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη µείωση της πεποίθεσης και της 

ενασχόλησης µε τις παραληρηµατικές ιδέες. Η θεραπευτική αντιµετώπιση 

περιλαµβάνει την επισταµένη διερεύνηση της φύσης της παραληρηµατικής ιδέας και 
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των παραγόντων που σχετίζονται µε αυτή και συνεισφέρουν στην εµφάνισή της, την 

αµφισβήτηση της υποκείµενης µαρτυρίας του ατόµου για την πίστη στην αλήθεια της 

παραληρηµατικής ιδέας �µε προσοχή και ευαισθησία απέναντι στο άτοµο που την 

πρεσβεύει-, και, τέλος, τη διερεύνηση και υιοθέτηση εναλλακτικών ερµηνειών.   

Στα πλαίσια της γνωστικής προσέγγισης, ο Frith, στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πρότεινε µια θεωρητική προσέγγιση που 

αναφερόταν σε διαταραχή της µετα-αναπαράστασης (deficits in meta-

representation). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, οι παραληρηµατικές ιδέες 

αναφοράς και δίωξης, καθώς και οι ακουστικές ψευδαισθήσεις που εκφράζονται στο 

τρίτο πρόσωπο, εµφανίζονται ως συνέπεια µιας διαταραχής «στη θεωρητική  

σκέψη» (�theory of mind� deficit), δηλαδή της ανικανότητας του ατόµου να 

αναπαραστήσει ιδέες, σκέψεις και προθέσεις ενός ή πολλών άλλων ανθρώπων. 

Συγκεκριµένα, οι παραληρηµατικές ιδέες δίωξης ή αναφοράς συνίστανται σε 

παρερµηνεία -από την πλευρά του ατόµου που πάσχει- των προθέσεων ή της 

συµπεριφοράς άλλων ανθρώπων. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η διαταραχή του 

αυτοελέγχου (self-monitoring deficit), δηλαδή η αποτυχία του γνωστικού 

συστήµατος, που ελέγχει τις πράξεις και τις προθέσεις του ατόµου, είναι υπεύθυνη 

για τις µη φυσιολογικές εµπειρίες της εισδοχής σκέψης και του ελέγχου από µια 

εξωτερική δύναµη, χωρίς το ίδιο το άτοµο να έχει συνείδηση της συγκεκριµένης 

πρόθεσης ή πράξης του. Αν και η θεωρητική προσέγγιση της διαταραχής «στη 

θεωρητική σκέψη» θα µπορούσε να αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα δηµιουργίας και 

ανάπτυξης των παραληρηµατικών ιδεών, µέχρι σήµερα δεν έχει παρουσιαστεί αρκετή 

ερευνητική δραστηριότητα και ευρήµατα που να υποστηρίζουν την υπόθεση αυτή 

(Drury, Robinson, & Birchwood, 1998. Garety & Freeman, 1999. Sarfati, & Hardy-

Bayle, 1999).  

Σε έρευνα των Tissot και Burnard (1980), µε την εφαρµογή ψυχοµετρικών 

δοκιµασιών που απορρέουν από τη θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της 

γνωστικής ικανότητας, βρέθηκε ότι τα άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα είχαν 

χαµηλότερο δείκτη νοηµοσύνης από την οµάδα ελέγχου �αν και κινούνταν στο εύρος 

του φυσιολογικού. Το γεγονός αυτό, σύµφωνα µε τους ερευνητές, οφειλόταν στη 

δυσκολία που παρουσίαζαν τα άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα στην αφηρηµένη 

σκέψη, στην αφοµοίωση νέου υλικού και στην λογική επιχειρηµατολογία. Οι 

ερευνητές καταλήγουν ότι, όταν απουσιάζουν οι λογικές ερµηνείες και η βεβαιότητα 

που αυτές συνεπάγονται, τότε τη θέση τους παίρνουν η µαγική αιτιότητα και η 
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υποκειµενική βεβαιότητα, στοιχείο που είναι προφανές στην τυπική διαταραχή της 

σκέψης των ατόµων µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα. Στα ίδια πλαίσια κινείται και η 

θεώρηση του Jacobs (1980), ο οποίος επισηµαίνει ότι η έλλειψη της ικανότητας για 

µετα-σκέψη (δηλαδή η ικανότητα σκέψης για τη σκέψη κάποιου) χαρακτηρίζει το 

σχιζοφρενικό τρόπο σκέψης και κατέχει σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία ανάπτυξης 

των παραληρηµατικών ιδεών. Αναφερόµενος στην περιγραφή του Jaspers, αποδίδει 

το πέρασµα από την παραληρητική διάθεση -κατά την οποία το άτοµο έχει την 

αίσθηση του φόβου, της περιπλοκότητας, του αποξενωµένου, του διαφορετικού και 

αποµονωµένου-, στην δηµιουργία και εξέλιξη της παραληρηµατικής ιδέας - η οποία 

δρα καταπραϋντικά, ανακουφίζοντας το άτοµο και δηµιουργώντας του µια αίσθηση 

σιγουριάς και βεβαιότητας-, ως ακολούθως:  

«αρχικά στη γένεση του παραληρήµατος, το άτοµο αισθάνεται µυστηριωδώς. Η µεγάλη 

αβεβαιότητα το οδηγεί ενστικτωδώς να ψάξει για κάποιο στερεό σηµείο στο οποίο µπορεί 

να προσκολληθεί. Η ξαφνική συνειδητοποίηση µιας ιδέας, ακόµα και αν είναι 

λανθασµένη, έχει αµέσως µια καταπραϋντική, ενδυναµωτική και ευφορική επίδραση» 

(Jacobs, 1980, σελ. 556-557). 
Στη βάση της γνωστικής θεώρησης, η Garety (1991) διερεύνησε πειραµατικά 

το ρόλο της πιθανότητας µεροληπτικής λογικής επιχειρηµατολογίας (probabilistic 

reasoning bias) στη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών, µε την 

εφαρµογή ενός έργου που αφορούσε στην έκφραση της κρίσης των υποκειµένων 

τεσσάρων πειραµατικών οµάδων (13 ασθενείς µε τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, οι 

οποίοι είχαν παραληρηµατικές ιδέες, 14 ασθενείς µε τη διάγνωση της 

παραληρηµατικής ή παρανοϊκής διαταραχής, 14 αγχώδεις και 13 φυσιολογικά άτοµα 

που λειτουργούσαν ως οµάδες ελέγχου). ∆ιαπιστώθηκε ότι τα άτοµα µε 

παραληρηµατικές ιδέες έκαναν εκτιµήσεις και κατέληγαν σε συµπεράσµατα πιο 

γρήγορα και εύκολα από την οµάδα ελέγχου, επηρεασµένα σε πολύ µεγάλο βαθµό 

από ερεθίσµατα που παρουσιάστηκαν στο περιβάλλον την τελευταία στιγµή και 

χρησιµοποιώντας πολύ λιγότερο την πληροφορία που είχαν αποκτήσει στο παρελθόν 

(�jump to conclusions�� data gathering bias). Η Garety, λαµβάνοντας υπόψη τη 

βιβλιογραφία για τη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη σχιζοφρένεια και 

τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης και άλλων σχετικών εργασιών, υποθέτει ότι η 

αποτυχία χρησιµοποίησης της πληροφορίας και γνώσης που το άτοµο έχει αποκτήσει 

στο παρελθόν για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο κόσµος, το οδηγεί σε 

υπερβολική εµπιστοσύνη και εξάρτηση από πληροφορίες που του παρουσιάζονται τη 
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δεδοµένη χρονική στιγµή, και, πιθανόν, αποτελεί ένα σηµαντικό έλλειµµα που 

εµπλέκεται στην δηµιουργία και εξέλιξη των παραληρηµατικών ιδεών. Ξεκινώντας 

από τη διαπίστωση αυτή, προτείνει ένα µοντέλο που αναφέρεται στην δηµιουργία και 

διατήρηση της παραληρηµατικής ιδέας, καθώς και στα στοιχεία και στον τρόπο µε 

τον οποίο πραγµατοποιείται η επεξεργασία της πληροφορίας από το άτοµο που 

αναπτύσσει παραληρηµατικές ιδέες. Πιο συγκεκριµένα, εµπλέκει τις παρελθούσες 

προσδοκίες, τη συναισθητική κατάσταση, την προσωπικότητα του ατόµου και την 

τρέχουσα πληροφορία, η οποία, επιλεκτικά και κατά περίπτωση, αγνοείται ή γίνεται 

αποδεκτή και υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης, στο µοντέλο εµπλέκεται 

το είδος της επεξεργασίας της πληροφορίας για τη διαµόρφωση της πεποίθεσης και 

για την ενίσχυσή της ώστε να διατηρείται η παραληρηµατική ιδέα, η οποία µε τη 

σειρά της υποβάλει σε τροποποίηση τις παρελθούσες προσδοκίες, επηρεάζοντας 

ταυτόχρονα και την επιλογή της πληροφορίας, δηλαδή ωθώντας το άτοµο να αναζητά 

πληροφορία που επιβεβαιώνει την ιδέα που έχει ήδη διαµορφώσει. Συνεπώς, 

σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η Garety και οι συνεργάτες της προτείνουν ότι τα 

άτοµα µε παραληρηµατικές ιδέες αναµένεται να κάνουν εκτιµήσεις και να 

καταλήγουν σε συµπεράσµατα µε µεγαλύτερη ταχύτητα και µε υπερβολική 

εµπιστοσύνη σε σχέση µε τις άλλες οµάδες πληθυσµού που µελετήθηκαν (Garety, & 

Hemsley, 1994. Hemsley, & Garety, 1986).  

Στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν τόσο την υπόθεση που διατυπώθηκε 

από την Garety και τους συνεργάτες της, όσο και την ετοιµότητα των υποκειµένων 

για αλλαγή των υποθέσεών τους, όταν τους δινόταν η κατάλληλη µαρτυρία υπέρ της 

αντίθετης άποψης, κάποιοι ερευνητές επανέλαβαν τροποποιηµένη την 

προαναφερόµενη πειραµατική διαδικασία (Dudley, John, Young, & Over, 1997a,b. 

Linney, Peters, & Ayton, 1998). Τα ευρήµατα των περισσοτέρων σχετικών ερευνών 

υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Επισηµαίνουν δηλαδή ότι, όταν κάνουν εκτιµήσεις,  

τα άτοµα µε παραληρηµατικές ιδέες ��πραγµατοποιούν άλµατα�� στη σκέψη τους 

(�jump to conclusions��) και καταλήγουν σε συµπεράσµατα πιο γρήγορα και εύκολα 

από ότι τα άτοµα άλλων οµάδων (Garety, & Freeman, 1999). 

Ο Kingdon και οι συνεργάτες του (Kingdon, & Turkington, 1994. Kingdon, 

Turkington & John, 1994), αναφέρουν ότι η δυνατότητα των παραληρηµατικών ιδεών 

να είναι υπόλογες σε λογική επιχειρηµατολογία και κριτική, εξαρτάται κυρίως από 

πέντε παράγοντες: α) Τη δύναµη της παραληρηµατικής ιδέας, η οποία σχετίζεται µε τη 

χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας εµφανίζεται η παραληρηµατική ιδέα. 
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β) Τις συνέπειες της παραίτησης από την πίστη στην παραληρηµατική ιδέα, που 

σχετίζονται µε τη σύγκρουση µεταξύ της αίσθησης της αυξηµένης αυτοεκτίµησης 

που πιθανόν προσφέρει και της αύξησης της κοινωνικής αποδοχής, την οποία 

συνεπάγεται η εγκατάλειψη της ιδέας. γ) Τη διαθεσιµότητα ή διερεύνηση άλλων 

εναλλακτικών ερµηνειών, γεγονός που εµπλέκει στοιχεία της θεραπευτικής σχέσης 

(πχ., εµβάθυνση στην κατανόηση των παραληρηµατικών ιδεών του ατόµου από την 

πλευρά του θεραπευτή, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, επιµονή στη 

διερεύνησή τους και ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών αντιµετώπισης). δ) Τον 

τρόπο µε τον οποίο οι εναλλακτικές ερµηνείες προτείνονται στο άτοµο, δεδοµένου ότι 

θεωρούνται επιτυχέστερες οι προσπάθειες τροποποίησης των παραληρηµατικών 

ιδεών σε σχέση µε την άµεση αντιπαράθεση και αντιµετώπισή τους. ε) Τη σχέση µε το 

θεραπευτή, η οποία διευκολύνει τη διερεύνηση και αµφισβήτηση των 

παραληρηµατικών του ιδεών, όταν διακρίνεται από εµπιστοσύνη και σεβασµό  στην 

προσωπικότητα του ατόµου. 

Μια άλλη τάση στα πλαίσια της γνωστικής προσέγγισης διαµορφώθηκε από 

τον Bentall και τους συνεργάτες του (Bentall, & Kaney, 1996. Bentall, Kaney, & 

Dewey, 1991. Kaney, & Bentall, 1989. Kaney, Bowen-Jones, Dewey, & Bentall, 

1997). Οι ερευνητές αυτοί πρότειναν ότι η ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών 

�ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονται από διωκτικό περιεχόµενο- ουσιαστικά 

λειτουργεί ως ένα είδος άµυνας του ατόµου (persecutory delusions as defense), 

εξυπηρετώντας τη διατήρηση της αυτοεκτίµησης και την αποφυγή των 

ενδοατοµικών αντιθέσεων και ανακολουθιών που εισβάλλουν στη συνείδηση του 

ατόµου και αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό 

του και στο πως θα ήθελε να είναι. Θεωρούν ότι τα αρνητικά γεγονότα αποδίδονται 

κυρίως σε αιτίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση µε τα θετικά γεγονότα 

που αποδίδονται συνήθως στο ίδιο το άτοµο και στα χαρακτηριστικά του. Η 

διαδικασία αυτή λειτουργεί προστατευτικά για την αυτοεκτίµηση του ατόµου, διότι, 

στην αντίθετη περίπτωση, θα αυξανόταν η δυνατότητα πρόσβασης του ατόµου στις 

υποκείµενες αρνητικές αναπαραστάσεις για τον εαυτό του.  

Η προαναφερόµενη άποψη των ερευνητών βασίζεται κυρίως σε ευρήµατα  

δύο κατηγοριών ερευνών. Η πρώτη κατηγορία αφορά έρευνες που µελέτησαν το 

µεροληπτικό τρόπο απόδοσης των αρνητικών χαρακτηριστικών του ατόµου στο 

εξωτερικό περιβάλλον (externalizing attributional bias) (Bentall, Kaney, & Dewey, 

1991. Kaney, & Bentall, 1989. Kaney, Bowen-Jones, Dewey, & Bentall, 1997. Lyon, 
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Kaney, & Bentall, 1994). Σύµφωνα µε αυτές τις µελέτες, τα άτοµα µε 

παραληρηµατικές ιδέες τείνουν να αποδίδουν στο εξωτερικό περιβάλλον και να 

��προσωποποιούν�� τα αρνητικά γεγονότα, αποδίδοντάς τα κυρίως σε άλλους 

ανθρώπους, όταν το υπό διερεύνηση υλικό αναφέρεται στον εαυτό τους ή έχει 

σχετικό συναισθηµατικό περιεχόµενο. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε έρευνες 

που µελέτησαν την αντίφαση του ατόµου µε τον εαυτό του (self-discrepancies), σε 

ότι αφορά στην αναπαράσταση της σχέσης µεταξύ του πραγµατικού και του ιδανικού 

εαυτού για τη διατήρηση της θετικής εικόνας του εαυτού (Bentall & Kaney, 1996. 

Freeman, Garety, Fowler, Kuipers, Dunn, Bebbington, & Hadley, 1998. Lyon, Kaney, 

& Bentall, 1994). Ουσιαστικά, αναφέρεται στη διαφορά µεταξύ των επιπέδων της 

αυτοεκτίµησης του ατόµου, δηλαδή αυτής που εµφανίζεται και δηλώνεται από το ίδιο 

το άτοµο και αυτής που είναι καλυµµένη. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης 

υποθέτουν ότι στα άτοµα που πάσχουν από παραληρηµατικές ιδέες διωκτικού 

περιεχοµένου, υπάρχει διάκριση στην αξιολόγηση της εµφανιζόµενης και της 

καλυµµένης εκτίµησης του ατόµου για τον εαυτό του �της αναπαράστασης του 

πραγµατικού και του ιδανικού εαυτού του ατόµου. Λόγω, όµως, του σκοπού της 

αυτοπροστασίας που εξυπηρετεί, η αντίληψη και η αίσθηση αυτής της διάκρισης 

µεταξύ εµφανιζόµενης και καλυµµένης εκτίµησης ελαχιστοποιείται. Ωστόσο, η 

ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα αυτό δεν παρείχε �τουλάχιστον µέχρι 

πρόσφατα- σαφή ερευνητική υποστήριξη στην προαναφερόµενη υπόθεση (Garety, & 

Freeman, 1999).  

  

• Οι Υπαρξιστικές και Φαινοµενολογικές Προσεγγίσεις 
 

Η επίδραση της υπαρξιστικής προσέγγισης στην δηµιουργία θεωριών για τη 

γένεση και την εξέλιξη των παραληρηµατικών ιδεών υπήρξε επίσης σηµαντική. Η 

σηµασία της έγκειται κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης θεωρητικών µοντέλων, τα οποία 

όµως δεν συνοδεύονται συνήθως από πειραµατική διερεύνηση.  

Στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, ο Minkowski έδωσε έµφαση στη σηµασία των 

διαταραχών χωρο-χρονικής φύσεως ως υπευθύνων για την ανάπτυξη 

παραληρηµατικών ιδεών. Το 1930, ο Kronfeld πρότεινε ότι τα άτοµα µε 

παραληρηµατικές ιδέες δεν µπορούν να διακρίνουν µεταξύ φαντασίας και 

πραγµατικότητας. Παράλληλα έδωσε έµφαση στη σηµασία της ισορροπίας µεταξύ 

της συνειδητοποίησης των προθέσεων και των πράξεων του ατόµου και των 
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εσωτερικών επιθυµιών του για δράση µε συγκεκριµένο τρόπο (Winters & Neale, 

1983). 

Το 1958, ο  Binswanger διατύπωσε την άποψη ότι η παραληρηµατική ιδέα 

αποτελεί έναν παθολογικό τύπο του ��σχεδίου του κόσµου��, δηλαδή του τρόπου µε 

τον οποίο το άτοµο οργανώνει και συστηµατοποιεί τις συνειδητές και µη συνειδητές 

στάσεις και αντιλήψεις του για τον εαυτό του και τον εξωτερικό κόσµο (Parnas & 

Bovet, 1991. Winters & Neale, 1983). Αργότερα, ο Gudeman πρότεινε ότι η 

παραληρηµατική σκέψη εγείρεται από την ανάγκη του ατόµου να ελέγχει µε 

επιδεξιότητα τη συµπεριφορά των άλλων ανθρώπων που σχετίζεται µε αυτό. ∆ηλαδή, 

σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, αντανακλά µια δηµιουργική προσπάθεια του ατόµου 

να διατηρήσει τη βέλτιστη δυνατή ασφάλεια, σύνθεση και ισορροπία των συνθηκών, 

οργανώνοντας τον κόσµο του µε τρόπο που προστατεύει την αυτο-εικόνα του. 

Παράλληλα, ο Ey, έδωσε περισσότερη έµφαση στο περιεχόµενο των 

παραληρηµατικών ιδεών και πρότεινε ότι αυτό διαµορφώνεται µέσα από ορισµένες 

έννοιες και θέµατα που είναι κοινά και κυρίαρχα σε όλους τους ανθρώπους, όπως οι 

έννοιες του Θεού, του θανάτου, της ελευθερίας, της φιλοδοξίας, κλπ. (Winters & 

Neale, 1983). 

Πρόσφατα, οι Bovet & Parnas (1993), πρότειναν µια φαινοµενολογική 

προσέγγιση για τη δηµιουργία των παραληρηµατικών ιδεών, η οποία δίνει έµφαση 

στη σηµασία των βιωµάτων του ατόµου (subject�s experience). Η προσέγγιση αυτή 

αναφέρεται στην ύπαρξη της σχέσεως που συνδέει τη δηµιουργία της 

παραληρηµατικής ιδέας µε µια αυτιστική προδιάθεση (autistic predisposition), η 

οποία αποτελεί έναν τρόπο πρωταρχικής έκφρασης της ευαλωτότητας του ατόµου για 

την εµφάνιση σχιζοφρένειας και επιδρά τόσο στο γνωστικό όσο και στο 

συναισθηµατικό επίπεδο (Parnas, & Bovet, 1991). Η αυτιστική προδιάθεση 

συνίσταται ουσιαστικά στην ύπαρξη ενός αυτιστικού ελλείµµατος/διαταραχής 

(autistic defect), που αφορά στη σχέση του ατόµου µε τον εξωτερικό κόσµο. 

Εντοπίζεται στη χρονική περίοδο που προηγείται της κατάκτηση του λόγου (της 

γλώσσας) και δηµιουργεί µια ελλειµµατική εκφραστική-αντιληπτική σύνδεση 

ανάµεσα στο άτοµο και στον εξωτερικό κόσµο, εµποδίζοντας τόσο την υιοθέτηση της 

κοινής λογικής, όσο και την ικανότητα προβολής του ατόµου στο µέλλον.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που, σύµφωνα µε τους Bovet & Parnas (1993), 

συνθέτουν το αυτιστικό έλλειµµα στη σχιζοφρένεια και θεωρούνται θεµελιώδη για τη 

γένεση της παραληρηµατικής ιδέας, είναι τρία. Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται 
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στη γενικευµένη κρίση της κοινής λογικής. Το δεύτερο αφορά στην έλλειψη ζωτικής 

επαφής µε την πραγµατικότητα, γεγονός που σχετίζεται µε τη χαλαρότητα ή αδυναµία 

λειτουργίας των διυποκειµενικών δεσµών του ατόµου. Το τρίτο χαρακτηριστικό 

συνίσταται σε ελλειµµατική προ-εννοιολογική σύνδεση (defective preconceptual 

attunement) µε τον κόσµο (για παράδειγµα, πριν την κατάκτηση της γλωσσικής 

ικανότητας), που οδηγεί σε ανεσταλµένη χρονικότητα του Εαυτού  του ατόµου. 
 Σύµφωνα µε την φαινοµενολογική αυτή προσέγγιση, το άτοµο χαρακτηρίζεται από δύο 

διαφορετικές δυνατότητες προβολής του εαυτού του στο µέλλον, οι οποίες επηρεάζουν και τον τρόπο 

µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τις εµπειρίες τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος του. Η  πρώτη 

χαρακτηρίζεται ως δραστηριότητα ή πρόβλεψη και συνιστά την ικανότητα κατά την οποία το άτοµο 

στρέφεται στον εαυτό του για να καθορίσει τα βασικά σηµεία του µέλλοντός του και αισθάνεται τον 

εαυτό του να κινείται προς το µέλλον του. Η δεύτερη χαρακτηρίζεται ως αναµονή και συνιστά την 

ικανότητα κατά την οποία το άτοµο αισθάνεται το µέλλον του να κινείται προς τον εαυτό του, σαν να 

πρόκειται για κάτι ήδη προκαθορισµένο από τη µοίρα, γεγονός που εντοπίζεται κυρίως στην 

περίπτωση των ατόµων µε αυτιστικό έλλειµµα/διαταραχή.  

Με βάση αυτή τη θεώρηση, ένα άτοµο κινείται στα πλαίσια του φυσιολογικού, όταν 

αναπτύσσει ισχυρούς διυποκειµενικούς δεσµούς και έχει την ικανότητα προβολής στο µέλλον του. 

Αντίθετα, ένα άτοµο θεωρείται ότι βρίσκεται σε προ-σχιζοφρενική κατάσταση, όταν διακρίνεται από 

χαλαρούς ή αδύναµους διυποκειµενικούς δεσµούς και ωθείται προς τον εξωτερικό κόσµο για να 

εντοπίσει και να καθορίσει τα βασικά σηµεία του µέλλοντός του, καθιστώντας, πιθανόν, τον εξωτερικό 

κόσµο αυτο-αναφορικό. Στην περίπτωση κατά την οποία το άτοµο, που διακρίνεται από ευαλωτότητα 

στη σχιζοφρένεια, θεωρήσει πως εισέρχεται σε µια κατάσταση ιδιαίτερα απειλητική για την αυτονοµία 

του, αντιδρά στην απειλή που βιώνει. Η αντίδρασή του συνίσταται στην αναδιαµόρφωση του πλαισίου 

της ύπαρξής του στον κόσµο και επιτυγχάνεται είτε µε την παραληρηµατική αναδιαµόρφωση της 

εµπειρίας του (�autoplastic� delusional reshaping of the experience), δηλαδή µε την ανάπτυξη 

παραληρηµατικής ιδέας, είτε µε µια ανούσια συµπεριφορά (senseless �alloplastic� behavior). Το 

αποτέλεσµα αυτής της αντίδρασης στην απειλή είναι η αίσθηση της ανακούφισης του ατόµου από την 

ένταση που προηγούµενα βίωνε, είτε µε την επιστροφή στην προηγούµενη κατάσταση είτε µε την 

εκδήλωση ενός σχιζοφρενικού επεισοδίου.  

 Η προσέγγιση των Bovet και Parnas (1993) βασίζεται στην αναφορά του 

Klaus Conrad, το 1958, για την ύπαρξη τεσσάρων σταδίων κατά τη διαδικασία 

της γένεσης και εξέλιξης της παραληρηµατικής ιδέας. Το πρώτο από αυτά 

ονοµάζεται στάδιο ��das Trema��. Η ονοµασία του σταδίου προέκυψε από έναν 

θεατρικό όρο, ο οποίος περιγράφει µια κατάσταση έντασης �συνήθως και άγχους- 

που βιώνει ο ηθοποιός πριν από την είσοδό του στη σκηνή του θεάτρου, κατά τη 

διάρκεια της οποίας δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάλειψης του εγχειρήµατός του, 

παρά µόνο η δυνατότητα θετικής ή αρνητικής εµφάνισής του πάνω στη σκηνή. 
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Ανάλογη είναι η αίσθηση που βιώνει το άτοµο κατά τη διάρκεια της γένεσης της 

παραληρηµατικής του ιδέας. Αυτή συνίσταται σε διαρκή αύξηση της έντασης του 

ατόµου, το οποίο βιώνει µε τρόπο αµφιθυµικό την επιλογή µιας απόφασης. Η ένταση 

γίνεται αισθητή ως ένα είδος πίεσης και οδηγεί στη σµίκρυνση του πεδίου της 

εµπειρίας του ατόµου, στοχεύοντας στην αναµονή του επερχόµενου εµποδίου. Η 

δραστηριότητα αυτή προκαλεί στο άτοµο µια αίσθηση εγκλωβισµού σε µια 

κατάσταση από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει, λόγω της ανικανότητάς του να την 

ξεπεράσει, καθώς και µια αίσθηση παγίωσης του χρόνου, που χαρακτηρίζεται από 

την αναµονή του µέλλοντος ως προκαθορισµένου. Επίσης προκαλεί στο άτοµο την 

αίσθηση ότι υπόκειται σε µια άγνωστη, µάλλον «στηµένη», κατάσταση δοκιµασίας 

και ότι τα φαινόµενα του εσωτερικού και εξωτερικού του κόσµου εγκυµονούν κάποιο 

νόηµα, το οποίο είναι συνήθως ενδεικτικό του περιεχοµένου των παραληρηµατικών 

ιδεών που αναπτύσσει στη συνέχεια. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια αυτής της 

διεργασίας, το άτοµο αποκτά µια παραληρητική διάθεση, δηλαδή µια παράλογη 

συνειδητοποίηση της σηµασίας µιας κατάστασης ή ενός φαινοµένου. Αυτή αποτελεί 

καθοριστικό σηµείο για την µετατροπή της δόµησης της εµπειρίας του ατόµου και τη 

γένεση της παραληρηµατικής του ιδέας, η οποία αποκρυσταλλώνεται στο δεύτερο 

στάδιο, το στάδιο της απόφανσης (apophantic phase). Κατά τη διάρκειά του, η 

παραληρηµατική ιδέα εµφανίζεται, διαµορφώνεται, εγκαθιδρύεται και 

αποκρυσταλλώνεται. ∆ηλαδή το άτοµο παρουσιάζεται να θεωρεί προφανή και ορατά 

και να κατανοεί εκείνα τα στοιχεία που, στο προηγούµενο στάδιο, θεωρούσε ως 

υπαινιγµούς. Το στάδιο αυτό ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από την αναδιαµόρφωση 

της ύπαρξης του ατόµου στον κόσµο, η οποία προκύπτει όταν λαµβάνει χώρα η 

παραληρηµατική αντίληψη. Βάσει της λειτουργίας του, το στάδιο της απόφανσης 

αποτελεί το σηµείο επίλυσης της κατάστασης ��das Trema�� που βίωνε το άτοµο, 

µέσω της δηµιουργία της παραληρηµατικής ιδέας. Το τρίτο στάδιο ονοµάζεται 

στάδιο της αποκάλυψης (apocalyptic phase). Κατά τη διάρκειά του το άτοµο 

��διασπάται�� και καταρρέει, καταλήγοντας στο στάδιο της ολοκλήρωσης 

(consolidation phase), που αναφέρεται στο αποτέλεσµα της διαδικασίας. 

  Στα πλαίσια της φαινοµενολογικής προσέγγισης κινείται και η θέση των 

Jørgensen και Jensen (Jørgensen, 1994. Jørgensen, & Jensen 1994a,b,c) για τη γένεση 

των παραληρηµατικών ιδεών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη γένεση των 

παραληρηµατικών ιδεών σε 75 παραληρηµατικούς εσωτερικούς ασθενείς (οι οποίοι 

έπασχαν από διάφορες µορφές ψύχωσης), µέσω συνεντεύξεων για τη διερεύνηση της 
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υποκειµενικής τους εµπειρίας, σχετικά µε τη θεώρησή τους για τον εαυτό τους και 

τον κόσµο, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανάπτυξη της ψυχικής διαταραχής (Jørgensen, 

& Jensen 1994a). ∆ιατυπώθηκαν τρία ζητήµατα τα οποία αφορούσαν: α) στην 

ανάµνηση του ατόµου για την νοητική και ψυχική του κατάσταση πριν την εµφάνιση 

της παραληρηµατικής ιδέας, β) στον τρόπο µε τον οποίο το ίδιο το άτοµο βίωσε τη 

γένεση και ανάπτυξη της παραληρηµατικής του ιδέας, και γ) στον τρόπο ανάπτυξης 

του περιεχοµένου της παραληρηµατικής ιδέας. Τα ευρήµατα της εργασίας αυτής, 

σύµφωνα µε τους JØrgensen και Jensen, δείχνουν ότι οι παραληρηµατικές ιδέες 

αναπτύσσονται ανεξάρτητα από την παρουσία ή απουσία διαταραγµένων εµπειριών 

και συνιστούν έναν απλό τρόπο που λειτουργεί επιβεβαιωτικά για την κατανόηση και 

σχέση του ατόµου µε τον κόσµο. Τέλος, στους περισσότερους ασθενείς, η 

παραληρηµατική ιδέα παρέµενε η ίδια από την αρχή του ψυχωσικού επεισοδίου και, 

συνήθως, διατηρούνταν στα ακόλουθα επεισόδια, εκτός από την περίπτωση 

ορισµένων ατόµων µε τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, γεγονός που κατά τους 

συγγραφείς της µελέτης δείχνει το µέγεθος της σύγχυσης που βιώνει το άτοµο µεταξύ 

της νοητικής κατάστασης του εαυτού του και αυτής των άλλων. Συµπερασµατικά, οι  

JØrgensen και Jensen εισηγούνται την ύπαρξη διαταραγµένης επικοινωνίας µεταξύ 

των δύο πλευρών (εαυτού και κόσµου) ή διαταραγµένης ικανότητας στη µετα-σκέψη 

(metathinking), καθώς επίσης και ότι το περιεχόµενο της παραληρηµατικής ιδέας 

αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας της γνωστικής δυσλειτουργίας ή της νοητικής 

διαταραχής. 

 

• H Προσέγγιση του Maher  
 

Μια από τις προσεγγίσεις για τη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών 

ιδεών, η οποία άσκησε ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση, είναι αυτή που εισηγήθηκε ο 

Maher (Maher, 1974, 1988a,b. Maher, & Ross, 1984). Αυτός πρότεινε το µοντέλο 

των παραληρηµατικών ιδεών ως λογικών θεωριών (normal theories), δηλαδή την 

εµφάνιση των παραληρηµατικών ιδεών ως αποτέλεσµα λογικών 

σκέψεων/κατανοήσεων (delusions as normal cognitions), για την ερµηνεία των  

διαταραγµένων αντιλήψεων (abnormal perceptions) του ατόµου. Η προσέγγιση 

του Maher συνιστά την ευκρινέστερη, ίσως, θεωρία της απόδοσης (the attributional 

theory), που εξηγεί την ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών προτείνοντας ότι το 
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άτοµο κινητοποιείται για τη δηµιουργία τους, µε απώτερο στόχο να εξηγήσει τις 

ασυνήθιστες αντιληπτικές εµπειρίες του (Butler, & Braff, 1991).  

Σύµφωνα µε τη θεώρηση περί διαταραγµένων αντιλήψεων, ενώ η βασική 

διεργασία του επαγωγικού συλλογισµού παραµένει άθικτη σε ένα άτοµο που 

εµφανίζει παραληρηµατικές ιδέες, αυτό υποφέρει από πρωτογενείς αντιληπτικές 

διαταραχές -ουσιαστικά βιολογικής φύσεως-, οι οποίες εµπλέκονται σε µια έντονη 

και ζωηρή «αισθητηριακή εισαγωγή». Συνεπώς, η διαταραχή στην αντιληπτική 

ικανότητα, διαταράσσει τις παρατηρήσεις του ατόµου. ∆εδοµένης της ευαλωτότητάς 

του σε τέτοιου είδους εµπειρίες, το άτοµο προσπαθεί να δώσει κάποια εξήγηση 

γι΄αυτές, η οποία αναπτύσσεται µέσω των φυσιολογικών και οµαλών γνωστικών 

µηχανισµών. Ως αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας και λόγω της διαταραγµένης ή 

ασυνήθιστης εµπειρίας του, το άτοµο αναπτύσσει µια ασυνήθιστη ερµηνεία. ∆ηλαδή, 

όπως υποστηρίζει ο Maher, η παραληρηµατική ιδέα αναπτύσσεται όχι ως αποτέλεσµα 

ελλιπούς ελέγχου της πραγµατικότητας ή της κρίσης του ατόµου, αλλά ως ��λογική�� 

αντίδραση σε µια ανώµαλη ή ασυνήθιστη αισθητηριακή εµπειρία.  

Οι βασικές θέσεις του Maher που συνθέτουν το µοντέλο των παραληρηµατικών 

ιδεών ως λογικών θεωριών, συνίστανται στο ότι οι παραληρηµατικές ιδέες 

αναπτύσσονται µε τον ίδιο τρόπο και εξυπηρετούν ουσιαστικά τους ίδιους σκοπούς 

που εξυπηρετούν και οι οµαλές θεωρίες των ανθρώπων. Ειδικότερα, ο τρόπος µε τον 

οποίο δηµιουργείται και αναπτύσσεται η παραληρηµατική ιδέα δεν διαφέρει 

σηµαντικά από αυτόν µε τον οποίο δηµιουργούνται και αναπτύσσονται οι λογικές 

θεωρίες, δηλαδή η παραληρηµατική σκέψη δεν είναι από µόνη της αποκλίνουσα.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο του Maher, οι παραληρηµατικές ιδέες αποτελούν 

θεωρίες, που µοιάζουν µε τις επιστηµονικές θεωρίες. Σκοπός τους είναι να 

εξυπηρετήσουν το άτοµο στην οργάνωση των πληροφοριών και στην απόδοση 

νοήµατος στα εµπειρικά δεδοµένα που προσλαµβάνει µε τη διαδικασία της 

παρατήρησης, γεγονός που εφαρµόζεται και στη δηµιουργία των επιστηµονικών 

θεωριών. Έτσι, όταν στο άτοµο παρουσιάζεται κάποιο περίπλοκο ζήτηµα ή δίληµµα, 

γίνεται αναγκαία η εµφάνιση µιας θεωρίας για την ερµηνεία του. Στην περίπτωση 

που υπάρχει συµφωνία µεταξύ αυτού που αναµένει το άτοµο να παρατηρήσει και 

αυτού που τελικά παρατηρεί, δεν δηµιουργείται κανένα πρόβληµα. Όταν όµως 

παρουσιάζεται ασυµφωνία µεταξύ αυτού που αναµένει να παρατηρήσει και αυτού 

που τελικά παρατηρεί, τότε δηµιουργείται στο άτοµο η αίσθηση ότι αυτή η 

ασυµφωνία έχει κάποια σηµασία, κάποιο νόηµα. Η αίσθηση αυτή οδηγεί το άτοµο σε 
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µια κατάσταση διέγερσης, έντασης και αναζήτησης. Λόγω του γεγονότος ότι για το 

παρουσιαζόµενο ζήτηµα χρειάζεται µια ερµηνεία, το άτοµο µπαίνει στη διαδικασία 

της αναζήτησης για την επινόηση µιας εξήγησης. Η επίτευξη της ερµηνείας �η οποία 

ικανοποιεί ένα µεγάλο εύρος των αποκλινόντων από το αναµενόµενο παρατηρήσεων 

του ατόµου-, συνοδεύεται από µια αίσθηση µείωσης της έντασης, ανακούφισης, 

χαλάρωσης, και, σε ορισµένες περιπτώσεις, χαράς και ευχαρίστησης του ατόµου. 

Ακολούθως, όταν οι πληροφορίες συγκρούονται µε την ερµηνεία που έδωσε το 

άτοµο για το ζήτηµα που το απασχολεί, του προκαλούν γνωστική ασυµφωνία και, 

κατά συνέπεια, δεν γίνονται αποδεκτές. Αντίθετα, όσες πληροφορίες και στοιχεία 

επιβεβαιώνουν την ερµηνεία του, θεωρούνται ως ιδιαίτερα σηµαντικά από το άτοµο, 

δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη µείωση της γνωστικής του ασυµφωνίας.  

Σύµφωνα πάντα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, οι θεωρίες που αναπτύσσονται 

από το άτοµο αξιολογούνται από τους άλλους ως παραληρηµατικές ιδέες σε δύο 

περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά στις θεωρίες που βασίζονται σε δεδοµένα, 

τα οποία δεν είναι διαθέσιµα σ� αυτούς που τις αξιολογούν. Η δεύτερη αφορά στις 

θεωρίες, για τις οποίες, αν και υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα, αυτά δεν θεωρούνται 

και δεν βιώνονται από τους άλλους παρατηρητές ή αυτούς που τις αξιολογούν, ως 

δίληµµα ή περίπλοκο ζήτηµα και δεν τους δηµιουργείται αίσθηση αντίστοιχη µε 

αυτή του ατόµου που πάσχει, δηλαδή ότι αυτά τα δεδοµένα έχουν κάποια ιδιαίτερη 

σηµασία. Η αίσθηση του ιδιαίτερου νοήµατος της εµπειρίας που βιώνει το άτοµο, 

καθώς και η αίσθηση της ανακούφισης πιθανολογείται ότι εντοπίζονται σε κάποια 

περιοχή του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η περιοχή αυτή παρεµβάλλεται στη 

σύνδεση ή στην αποτυχία της σύνδεσης µεταξύ ενός νευρωνικού δικτύου (που 

αφορά στην αναµενόµενη ακολουθία των παρατηρήσεων, δηλαδή σ�αυτό που 

αναµένει το άτοµο ότι θα παρατηρήσει) και ενός άλλου νευρωνικού δικτύου (που 

αφορά στην ακολουθία των παρατηρήσεων που βιώνει το άτοµο, δηλαδή σ΄αυτό που 

τελικά παρατηρεί το άτοµο).  

Σύµφωνα µε το µοντέλο του Maher, οι παραληρηµατικές ιδέες που βασίζονται 

σε δεδοµένα, τα οποία δεν είναι ευρέως διαθέσιµα προς αξιολόγηση, θεωρείται ότι 

αναπτύσσονται µε τρεις τρόπους. Ο πρώτος αναφέρεται στην περίπτωση που υπάρχει 

µια πραγµατική βλάβη στην αισθητηριακή λειτουργία (πχ., στην αίσθηση του πόνου, 

στη κιναίσθηση, κλπ), η οποία δεν έχει εντοπιστεί και διαγνωστεί. Ο δεύτερος 

τρόπος αναφέρεται στην ύπαρξη διαταραχής των διεργασιών που επιλέγουν την 

εισερχόµενη, προς επεξεργασία, πληροφορία (πχ., µια διαταραχή στην προσοχή). Ο 
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τρίτος τρόπος περιλαµβάνει την εµπειρία της διαταραχής από το άτοµο στην 

εκφραστική  του συµπεριφορά (πχ., γλωσσική διαταραχή, κινητική βλάβη, κλπ.), η 

οποία δεν έχει διαγνωσθεί. 

Τέλος, ο Maher επισηµαίνει ότι, όπως όλες οι θεωρίες που δηµιουργούν οι 

άνθρωποι και οι επιστήµονες, η παραληρηµατική ιδέα δεν εγκαταλείπεται εύκολα από 

το άτοµο. Αυτό συνήθως συµβαίνει µόνο όταν αυτή αντικατασταθεί από µια άλλη 

θεωρία που παρέχει µια καλύτερη ερµηνεία για τις εµπειρίες που βιώνει το άτοµο. 

  

Οι Θεωρίες του Ελλείµµατος/Ανεπάρκειας 
 

Οι Θεωρίες του Ελλείµµατος αναφέρονται στην ύπαρξη συγκεκριµένων 

διαταραχών ή ανεπαρκειών που αποτελούν το υπόβαθρο για τη γένεση και ανάπτυξη 

των παραληρηµατικών ιδεών. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται η υπόθεση ότι η 

παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται για να εξηγήσει µια ασυνήθιστη εµπειρία ή να 

µειώσει την ένταση που προκαλεί µια δυσάρεστη κατάσταση, αν και σε ορισµένες 

περιπτώσεις αυτά τα κίνητρα µπορεί να λειτουργούν δευτερογενώς. Μεταξύ των 

ελλειµµάτων περιλαµβάνονται διαταραχές στις γνωστικές-αντιληπτικές διαδικασίες, 

ανωµαλίες στο γνωστικό σύστηµα επεξεργασίας της πληροφορίας, διαταραχές στην 

αντίληψη, στο συναίσθηµα, στα όρια του εγώ, στην εστίαση της προσοχής που 

παρεµποδίζει την αποτελεσµατική διάκριση µεταξύ σχετικών και µη πληροφοριών, 

κλπ. (Butler, & Braff, 1991. Winters & Neale, 1983).  

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατεύθυνσης, οι Forgus και De Wolfe (1974) 

πρότειναν ότι η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα ενός παθολογικού γνωστικού 

µοντέλου, το οποίο χρησιµοποιεί το άτοµο για να δοµήσει την πραγµατικότητα. Η 

άποψη ότι οι παραληρηµατικές ιδέες αναπαριστούν µια διαταραχή στη γνωστική 

λειτουργία διερευνήθηκε και από άλλους ερευνητές (Broga, & Neufeld, 1981. 

George, & Neufeld, 1985. Gillis, & Blevens 1978. McCormick, & Broekema, 1978. 

McDowell, Reynolds, & Magaro, 1975. Price, & Eriksen 1966), µε πιο πρόσφατες τις 

έρευνες στα πλαίσια της γνωστικής προσέγγισης, οι οποίες προαναφέρθηκαν.  

Σύµφωνα µε τον Braff (1985), πολλές διαταραχές στη διαδικασία 

πληροφόρησης συνεισφέρουν στην αιτιολογία της σχιζοφρένειας. Ειδικότερα, όσον 

αφορά στις παραληρηµατικές ιδέες, ο Braff αναφέρει ότι αυτές µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα διαταραχής ��εθισµού��, που µπορεί να συνδέεται µε έλλειψη 
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παρεµπόδισης και εµµονή στη σκέψη, καταλήγοντας σε άκαµπτες, παγιωµένες, 

επίµονες παραληρηµατικές ιδέες (Braff, 1985. Geyer, & Braff, 1987). 

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις θεωρητικές προσεγγίσεις και 

ερµηνείες που προτάθηκαν για τις παραληρηµατικές ιδέες, ο Arthur (1964), όπως 

προαναφέρθηκε, παρουσιάζει τις θέσεις που διατυπώθηκαν στο πρώτο µισό του 20ου 

αιώνα, πολλές από τις οποίες συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία των θεωριών του 

ελλείµµατος. Επισηµαίνονται οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τον Janet, και το 

Stocker, το 1932 και το 1940 αντίστοιχα, για τη σχέση παραληρηµατικής ιδέας και 

συναισθήµατος, τις οποίες αποδέχεται και ο Arthur (1964), επισηµαίνοντας όµως ότι 

τα συναισθήµατα αυτά ίσως είναι αποτέλεσµα των πεποιθήσεων του ατόµου και όχι 

αιτία τους.  

Παράλληλα, ο Arthur (1964) επισήµανε τις προτάσεις του Storch, του Reiss 

και του Arieti, το 1922, το 1940 και το 1955 αντίστοιχα, οι οποίοι θεωρούν ότι η 

παραληρηµατική ιδέα συνίσταται σε παλινδρόµηση σε πρωτογενείς τρόπους σκέψης. 

Αναφέρθηκε επίσης, στην πρόταση που διατύπωσε το 1922 ο High, ότι η 

παραληρηµατική ιδέα συνιστά παράγωγο της παλινδρόµησης του ατόµου σε πρώιµες 

φάσεις του σταδίου αποχωρισµού-εξατοµίκευσης, που εισήχθη από την Margaret 

Mahler. Πρόσφατα, τα αποτελέσµατα µελέτης των Zuk και Zuk (1992) έδειξαν ότι η 

παραληρηµατική ιδέα αναπαριστά µια παλινδρόµηση στη λογική των παιδιών της 

πρώιµης παιδικής ηλικίας και το περιεχόµενό της εµφανίζεται παράλογο επειδή 

αναπαριστά τις προσπάθειες του ατόµου να φιλτράρει την εµπειρία του ενηλίκου 

µέσω της λογικής του παιδιού. Ο Federn (1934) υποστήριξε την υπόθεση ότι οι 

παραληρηµατικές ιδέες είναι αποτέλεσµα διαταραχής στα όρια του Εγώ του ατόµου. 

Ο Gruhle, το 1932, διατύπωσε την άποψη ότι η παραληρηµατική ιδέα δεν είναι 

συνέπεια διαταραχής της αίσθησης, της αντίληψης ή της σκέψης, αλλά προκαλείται 

από διαταραχή του συµβολικού νοήµατος (Arthur, 1964), ενώ ο Bleuler (1950) 

πρότεινε ότι η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης της 

διαταραχής της σκέψης και των διαταραχών του συναισθήµατος. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, ο Cameron διατύπωσε µια θεωρία 

για την παράνοια (Cameron, 1951). Αργότερα, η θεωρία διευρύνθηκε και 

αναµορφώθηκε, ώστε να συµπεριλάβει τα στάδια εξέλιξης των παραληρηµατικών 

ιδεών (Cameron, 1955, 1959). Σύµφωνα µε τις πρώτες αναφορές της θεωρίας του 

Cameron, πηγή των παραληρηµατικών ιδεών είναι το άγχος, που προκαλείται από την 

ανικανότητα του ατόµου για επιτυχή αλληλεπίδραση µε τον κοινωνικό του περίγυρο. 
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Όταν το άτοµο βιώνει αυξηµένο άγχος, η τάση γενίκευσης του ερεθίσµατος 

διευρύνεται σηµαντικά, ώστε τα µέχρι πρότινος άσχετα ερεθίσµατα να του 

προκαλούν άγχος. Η συνεχής αύξηση του άγχους οδηγεί στην αντιληπτική 

αποδιοργάνωση και στην εµφάνιση της παραληρηµατικής ιδέας, που έχει στόχο να 

δώσει κάποιο νόηµα στην αόριστη και ασαφή αντίληψη που βιώνει το άτοµο. 

Μάλιστα, η δηµιουργία και διατήρηση της παραληρηµατικής ιδέας διευκολύνεται από 

την ύπαρξη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόµου. 

 Στην δεύτερη, αναδιαµορφωµένη θεώρησή του, ο Cameron (1955, 1959) 

παραβλέπει το ρόλο του άγχους και εστιάζει στα στάδια ανάπτυξης των 

παραληρηµατικών ιδεών. Βάση της προσέγγισης αυτής, στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξής του, το άτοµο απογοητεύεται από τις κοινωνικές του σχέσεις λόγω 

έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτή η κατάσταση το οδηγεί σε απόσυρση, 

αναζήτηση καταφυγίου στη φαντασία και στην ονειροπόληση, και τελικά σε 

παλινδρόµηση. Τότε εισέρχεται στο «αρχικό στάδιο της επαναφοράς/αποκατάστασης», 

κατά τη διάρκεια του οποίου απειλείται το εγώ του ατόµου από την εµφάνιση 

αρχαϊκών φαντασιώσεων και συγκρούσεων. ∆εδοµένης της αποτυχίας λειτουργίας 

του µηχανισµού της καταπίεσης για την αντιµετώπισή τους �λόγω διαταραχής του 

συγκεκριµένου µηχανισµού-, ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί της άρνησης και της 

προβολής της παρανοϊκής σκέψης µε τη µορφή του θυµού και της µοµφής, που 

αποδίδεται σε άλλους. ∆ηλαδή, το άτοµο βιώνει την απειλή να έρχεται από το 

εξωτερικό περιβάλλον και όχι από το εσωτερικό, όπως συνέβαινε στην αρχή. 

Ακολουθεί το «στάδιο της αποξένωσης και της διάχυσης της επαγρύπνησης» 

(estrangement and diffuse vigilance stage), που διακρίνεται από τις προσπάθειες του 

ατόµου για επαναδηµιουργία της επαφής και των σχέσεών του µε τους άλλους, οι 

οποίοι όµως τώρα µοιάζουν διαφορετικοί και ξένοι. Αυτή η αίσθηση ότι το 

περιβάλλον του έχει αποκτήσει διαφορετική ποιότητα, κάνει το άτοµο να επαγρυπνά 

και να αναζητά συγκεκριµένο νόηµα και ερµηνεία για την αλλαγή που βιώνει, ενώ 

παράλληλα χάνει την εµπιστοσύνη του στους άλλους ανθρώπους. Η κατάσταση αυτή 

οδηγεί το άτοµο στο «στάδιο της αυξηµένης αυτο-αναφοράς», κατά τη διάρκεια του 

οποίου το άτοµο δηµιουργεί κάποιες προσωρινές, µη ελεγµένες «προκαταρκτικές 

υποθέσεις», που αναφέρονται στο φόβο για τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων,  

όπως για παράδειγµα οι παραληρηµατικές ιδέες. Συνέπεια αυτής της διαδικασίας 

είναι, σύµφωνα µε την υπόθεση του Cameron, η δηµιουργία µιας «ψευδο-

κοινότητας», η οποία συγκροτείται από πραγµατικά και φανταστικά πρόσωπα και 
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εξυπηρετεί τους σκοπούς της συγκρότησης και δόµησης του κόσµου, τον οποίο το 

άτοµο βίωνε προηγούµενα ως περίπλοκο και συγκεχυµένο, καθώς και της οικειότητας 

και ανακούφισης από το φόβο και την απειλή, που το άτοµο δεν µπορεί πια να 

ανεχθεί. Ορισµένα άτοµα που διέρχονται τα προαναφερόµενα στάδια καταλήγουν στο 

προαναφερόµενο στάδιο, ενώ άλλα συνεχίζουν, αποκρυσταλλώνοντας και 

παγιώνοντας τις παραληρηµατικές τους ιδέες, δηµιουργώντας πιο περίπλοκες 

ερµηνείες.  

 

• Η προσέγγιση του Heilbrun 
 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, προτάθηκε από τον Heilbrun η πιο 

χαρακτηριστική ίσως προσέγγιση, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στις θεωρίες 

του ελλείµµατος. Η προσέγγιση του Heilbrun συνιστά ένα µοντέλο δηµιουργίας της 

παρανοϊκότητας µέσω της επεξεργασίας της πληροφορίας (information-processing 

model of paranoid development) και συνδυάζει στοιχεία των θεωριών της κοινωνικής 

µάθησης και της επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι θεωρητικές απόψεις του 

Heilbrun βασίστηκαν στη θεώρηση του Cameron για την παράνοια, διερευνήθηκαν 

επισταµένα και υποστηρίχθηκαν -σε κάποιο βαθµό- πειραµατικά (Heilbrun, 1975, 

1982, 1984. Heilbrun, Blum, & Goldreyer, 1985. Heilbrun, Diller, & Dodson, 1986. 

Heilbrun, & Heilbrun, 1977. Heilbrun, & Madison, 1978).  

Συγκεκριµένα, ο Heilbrun πρότεινε ότι η εµµονή σε εµπειρίες αποτρεπτικού 

ελέγχου από τη µητέρα διευκολύνει τη µάθηση δύο ειδών γνωστικής προσαρµογής 

στο παιδί, τα οποία παράγουν και διαφορετικά είδη παραληρηµατικής σκέψης. Το 

πρώτο είδος ονοµάζεται ανοιχτό είδος γνωστικής προσαρµογής και χαρακτηρίζεται 

από στρατηγικές κοινωνικής προσέγγισης και αντιληπτική επαγρύπνηση. Τα άτοµα 

που υιοθετούν αυτό το είδος επεξεργάζονται πληροφορίες που αναζητούν σε ένα 

µεγάλο εύρος ερεθισµάτων, παρουσιάζουν επιλεκτική αντίληψη των αρνητικών 

στοιχείων και απόδοση του νοήµατος, πριν τον κατάλληλο χρόνο, και εσφαλµένη 

προβολή σε άλλους των πληροφοριών που αφορούν αρνητική αξιολόγηση. Αυτό το 

είδος γνωστικής προσαρµογής θεωρείται προδιαθεσικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών, αφού το άτοµο διευρύνει υπερβολικά και 

αποδιοργανώνει το γνωστικό του σύστηµα που επεξεργάζεται την πληροφορία. Τότε, 

η παραληρηµατική ιδέα δρα ενισχυτικά στην ανάπτυξή της, επειδή προάγει την 

οργάνωση του δυσλειτουργικού συστήµατος του ατόµου. Το δεύτερο ονοµάζεται 
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κλειστό είδος γνωστικής προσαρµογής και χαρακτηρίζεται από κοινωνική απόσυρση 

και αντιληπτική άµυνα. Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από αυτό το είδος γνωστικής 

προσαρµογής αποφεύγουν τις πληροφορίες που αφορούν αξιολόγηση και 

αναπτύσσουν παραληρηµατικές ιδέες για να επιτύχουν την προστασία και ενίσχυση 

της εύθραυστης αυτοεκτίµησής τους.  

 

• Οργανικοί Παράγοντες  
 

 Στις θεωρίες του ελλείµµατος συµπεριλαµβάνονται, επίσης, οι προσεγγίσεις 

που αναφέρονται στην εµφάνιση των παραληρηµατικών ιδεών ως αποτέλεσµα 

συγκεκριµένων οργανικών αιτίων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

προκύπτει µεγάλος αριθµός θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων που 

αναφέρονται στη σχέση οργανικής παθολογίας και παραληρηµατικών ιδεών 

(Kαραπέτσας, 1988. Andreasen, 1994. Butler, & Braff, 1991. Chen, & Berrios, 1998. 

Cummings, 1985a,b. Ruppin, Reggia, & Horn, 1996 Vinogradov, Poole, & Willis-

Shore, 1998).  

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παραληρηµατική ιδέα σχετίζεται µε 

δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος και εµφανίζεται συχνότερα 

σε διαταραχές που επηρεάζουν το µεταιχµιακό σύστηµα και τα βασικά γάγγλια 

(Cummings, 1985a,b), γεγονός που θεωρείται µάλλον αναµενόµενο, δεδοµένου ότι οι 

διαταραχές που επηρεάζουν τον εγκέφαλο προκαλούν συνήθως και αλλαγές στη 

σκέψη, στη λογική, στην κρίση, κλπ. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι το σύνδροµο 

Capgras (Capgras syndrome) αποτελεί σαφή ένδειξη υπέρ της σχέσεως µεταξύ των 

παραληρηµατικών ιδεών και δυσλειτουργιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος. 

Το σύνδροµο Capgras αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Kahlbaum 

(1866), αλλά περιγράφηκε πληρέστερα από τους Capgras και Reboul-Lachaux 

(1923), οι οποίοι πρότειναν και τη νευρολογική του ερµηνεία. Συνίσταται στην 

εµφάνιση παραληρηµατικών ιδεών, σύµφωνα µε τις οποίες το άτοµο υποστηρίζει ότι 

τα άτοµα του στενού του περιβάλλοντος έχουν αντικατασταθεί από άλλα άτοµα, µε 

τα ίδια ακριβώς σωµατικά χαρακτηριστικά (identical doubles), από ροµπότ, κλπ. 

(Weinstein, 1996). Αν και έχουν προταθεί κάποιες ψυχοδυναµικές ερµηνείες του 

συνδρόµου (Berson, 1983. Sinkman, 1983), πλήθος ερευνών δίνει έµφαση στους 

οργανικούς παράγοντες. Οι οργανικές ερµηνείες αναφέρονται σε διαταραχές της 

σύνδεσης µεταξύ δεξιού και αριστερού ηµισφαιρίου, δυσλειτουργία του δεξιού 



 
 

172 

ηµισφαιρίου, διαταραχές στον πρόσθιο λοβό του δεξιού ηµισφαιρίου, ατροφία του 

πρόσθιου φλοιού, ή κάποια διαταραχή στον κροταφικό λοβό, κλ.π. (Ellis, Quayle, de 

Paw, Szulecka, Young, & Kolkiewicz, 1996. Ellis, & Young, 1996. Ellis, Young, 

Quayle, & de Paw, 1997. Phillips, & David, 1995. Singer, & Isbister, 1987). 

Ορισµένες από τις διαταραχές αυτές έχουν προταθεί ως αιτιολογικές και για τα άλλα 

σύνδροµα που εµπίπτουν στο φαινόµενο της Παραληρηµατικής ∆ιαταραχής της 

Αναγνώρισης (Delusional Misidentification Syndromes) (Weinstein, 1996). Σ�αυτά 

συµπεριλαµβάνονται, εκτός του συνδρόµου Capgras, η µεταµόρφωση κάποιου σε 

άλλο άτοµο (Intermetamorphosis), και η παραληρηµατική ιδέα Fregoli (Fregoli 

Delusion). Η µεταµόρφωση κάποιου σε άλλο άτοµο (Courbon, & Tusques, 1932. 

Ellis, & Young, 1996), συνίσταται στην παραληρηµατική ιδέα ότι κάποιος έχει 

µεταµορφωθεί -σωµατικά και ψυχολογικά-, ώστε να εµφανίζεται ίδιος µε κάποιο 

άλλο άτοµο. Στην περίπτωση της παραληρηµατικής ιδέας Fregoli (Courbon, & Fail, 

1927. Ellis, & Szulecka, 1996. Ellis, & Young, 1996), το άτοµο εµµένει ότι γνωστά 

του άτοµα προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι. 

Μια άλλη προτεινόµενη υπόθεση είναι ότι µια πιθανή δυσλειτουργία στην 

επικοινωνία των δύο εγκεφαλικών ηµισφαιρίων, µπορεί να εµπλέκεται στην 

εµφάνιση των παραληρηµατικών ιδεών, όπως για παράδειγµα µια διαταραχή στην 

επικοινωνία που οφείλεται στη φυσιολογία (Nasrallah, 1985). 

Ο Gazzaniga (1985) ανέπτυξε ένα µοντέλο για τον τρόπο δηµιουργίας και 

ανάπτυξης των ιδεών του ανθρώπου, στηριζόµενος στην υπόθεση ότι οι ιδέες 

λειτουργούν βάσει του τρόπου µε τον οποίο αναπτύχθηκε το Κεντρικό Νευρικό 

Σύστηµα. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η διαδικασία της επεξεργασίας της 

πληροφορίας πραγµατοποιείται και στα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου και οι ιδέες 

λειτουργούν προσαρµοστικά, ώστε να εξυπηρετήσουν την αύξηση της δοµής και της 

συγκρότησης του ατόµου, να µειώσουν το άγχος του και να καλύψουν την ανάγκη 

επιβεβαίωσης των εµφανιζόµενων γεγονότων. Ως αποτέλεσµα, οι παραληρηµατικές 

ιδέες αναπτύσσονται όταν παρουσιάζονται κάποια ελλείµµατα στις ιδέες, λόγω  

δυσλειτουργίας του αριστερού ηµισφαιρίου, δηλαδή προβλήµατος στην ερµηνεία. 

Στην περίπτωση που το αριστερό ηµισφαίριο λειτουργεί κανονικά, οι 

παραληρηµατικές ιδέες µπορεί να αναπτύσσονται ως αποτέλεσµα πρόσληψης 

ελλιπούς πληροφόρησης από το δεξί ηµισφαίριο.  

Άλλοι ερευνητές προτείνουν ότι ορισµένες διαταραχές στους πρόσθιους 

λοβούς σχετίζονται µε την εµφάνιση παραληρηµατικών ιδεών (Joseph, 1986. Malloy, 
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& Richardson, 1994. Robertson & Taylor, 1985. Shapiro, Alexander, Gardner, & 

Mercer, 1981. Stuss & Benson, 1986). Οι Levine & Grek (1984) θεώρησαν πως η 

παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα µιας γενικής ατροφίας στο φλοιό ενώ 

συνοδεύεται από βλάβη στο δεξί ηµισφαίριο, ενώ ο Gray (1982) διατύπωσε την 

άποψη ότι οι παραληρηµατικές ιδέες εµφανίζονται λόγω δυσλειτουργίας στο 

σύστηµα διαφράγµατος-ιππόκαµπου (septo-hippocampal dysfaction). Ο Golberg 

και οι συνεργάτες του (Golberg, Weinberger, Berman, Pliskin, & Podd, 1987) 

ανέφεραν ότι η ανάπτυξη παραληρηµατικών ιδεών µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

παθολογικών διαταραχών όχι µόνο του µεταιχµιακού συστήµατος και του 

µεσεγκεφάλου, αλλά µπορεί να οφείλεται και σε διαταραχή στον προµετωπιαίο 

φλοιό. 

 Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική δραστηριότητα έχει εστιαστεί στο ρόλο 

των νευρωνικών δικτύων στην ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών. Αν και οι 

έρευνες βρίσκονται ακόµη στα πρώτα τους στάδια, έχουν ήδη προταθεί ορισµένα 

µοντέλα νευρωνικών δικτύων για την γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών 

ιδεών (Chen, & Berrios, 1998. Vinogradov, Poole, & Willis-Shore, 1998). Μεταξύ 

αυτών είναι τα µοντέλα του Hoffman και των συνεργατών του (Hoffman, & Dobscha, 

1989. Hoffman, & McGlashan, 1993) και του Chen (1994, 1995), τα οποία 

αναφέρονται σε δυσλειτουργία στην επικοινωνία των φλοιϊκών περιοχών του 

εγκεφάλου. Επίσης, έχουν καταγραφεί το µοντέλο των Cohen και Servan-Schreiber 

(1992), το οποίο προτείνει ότι οι διαταραχές στη διεργασία της πληροφορίας, που 

αφορά στο πλαίσιο, προκαλούν τις γνωστικές διαταραχές που εµφανίζονται στη 

σχιζοφρένεια, το µοντέλο της Vinogradov και των συνεργατών της (Vinogradov, 

King, & Huberman, 1992), το οποίο αναφέρεται σε µια κατάσταση διευρυµένης 

νευρωνικής δραστηριότητας που έχει ως αποτέλεσµα «παθολογικές» νευρωνικές 

συνδέσεις, το µοντέλο των Krieckhaus, Donahoe, & Morgan (1992), το οποίο 

αναφέρεται στη σχέση παρανοϊκής σχιζοφρένειας και ντοπαµινικής 

υπερδραστηριότητας στον ιππόκαµπο, και, τέλος, το µοντέλο του Ruppin και των 

συνεργατών του (Ruppin, Reggia, & Horne, 1995, 1996), που αναφέρεται στην 

εκφυλιστική διαδικασία των εισερχοµένων στις συνάψεις, η οποία συνοδεύεται από 

αύξηση των τοπικών συνδέσεων του νευρωνικού δικτύου.  

 

Οι Συνθετικές Θεωρίες 
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Τα τελευταία χρόνια άρχισε να διαφαίνεται ότι η κατηγοριοποίηση των 

θεωριών για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών, σε θεωρίες των κινήτρων και σε 

θεωρίες του ελλείµµατος, δεν σηµαίνει ότι αυτές είναι αµοιβαία αποκλειόµενες. 

Αντίθετα, µάλιστα, πολλές από αυτές φαίνεται ότι παρουσιάζουν αλληλοεπικαλύψεις 

και σηµεία σύγκλισης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις του Cameron (1951, 1955, 1959), από την πλευρά των θεωριών του 

ελλείµµατος, και του Maher (Maher, 1988a,b. Maher, & Ross, 1984), από την πλευρά 

των θεωριών των κινήτρων. Κάθε µια από τις προσεγγίσεις αυτές, συνδυάζει στοιχεία 

και από τις δύο κατευθύνσεις και, ουσιαστικά αποτελούν τις πρώτες προσπάθειες 

γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ των δύο τάσεων.  

Οι επισηµάνσεις αυτές για την ύπαρξη σηµείων σύγκλισης έκαναν περισσότερο 

αισθητή την ανάγκη για µια προσπάθεια συνδυασµού των στοιχείων, τόσο αυτών που 

προέκυψαν από τις δύο θεωρητικές τάσεις, όσο και αυτών που προέκυψαν από τη 

διερεύνηση ψυχοβιολογικών και νευροεπιστηµονικών δεδοµένων, για τη δηµιουργία 

ολοκληρωµένων και συγκροτηµένων Συνθετικών Προσεγγίσεων, όπως αυτές των 

Butler και Braff (1991) και Hingley (1992). Η σύγχρονη συνθετική τάση, όπως αυτή 

διαφαίνεται από τις προαναφερόµενες προσεγγίσεις περιλαµβάνει και συνθέτει 

πλήθος στοιχείων από πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Μεταξύ άλλων, συνεκτιµά 

ορισµένες ιδιαίτερα δυσάρεστες εµπειρίες της ζωής του ατόµου, άλυτες ενδοψυχικές 

συγκρούσεις και ανικανοποίητες επιθυµίες του, ανώµαλες εγκεφαλικές διεργασίες 

που πιθανόν υπάρχουν, καθώς και διαταραχές του γνωστικού συστήµατος, του 

συναισθήµατος, της αντίληψης ή της κρίσης του (Butler & Braff, 1991. Hingley, 

1992. Manschreck, 1995).  

Ο Brockington (1991), αναφερόµενος στους παράγοντες που εµπλέκονται 

στους µηχανισµούς γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών, καταλήγει στην ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών στοιχείων που εµπλέκονται συνθετικά στη διαδικασία αυτή σε 

διάφορα στάδια γένεσης, ανάπτυξης και διατήρησης της παραληρηµατικής ιδέας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών επισηµαίνει, 

µεταξύ άλλων, την ύπαρξη διαταραχών στην εγκεφαλική λειτουργία, ως υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι παραληρηµατικές ιδέες. Επίσης, συνεκτιµά την 

πιθανή επίδραση της ιδιοσυγκρασίας ή των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

του ατόµου, την ανάγκη διατήρησης της αυτο-εκτίµησής του, την επίδραση των 

συναισθηµάτων, την ανάγκη ερµηνείας των ασυνήθιστων εµπειριών που βιώνει, 
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καθώς και την ύπαρξη ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται µε την 

υπερφόρτωση του γνωστικού συστήµατος του ατόµου.  

Όσον αφορά στους παράγοντες που ενισχύουν τη διατήρηση της 

παραληρηµατικής ιδέας, ο Brockington επισηµαίνει την ανακούφιση, την ασφάλεια 

και την διατήρηση της αίσθησης αυτοεκτίµησης, που προάγονται µέσω της 

παραληρηµατικής ιδέας, έναντι της οδυνηρής εµπειρίας, της κοινωνικής αποµόνωσης 

και της έλλειψης προσωπικής επαφής και επικοινωνίας, που προκύπτουν για το άτοµο 

από την απάρνηση της ιδέας. Τέλος, αναφέρεται στην ενισχυτική δράση της 

παραληρηµατικής ιδέας, η οποία προκύπτει όταν αυτή εµπλέκει µια κοινωνικά µη 

αποδεκτή συµπεριφορά και προκαλεί την αρνητική αντίδραση των άλλων, 

δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο για το άτοµο και επιβεβαιώνοντας την πεποίθεσή 

του.  

Βασισµένος στην υπόθεση ότι η γένεση των παραληρηµατικών ιδεών 

παρουσιάζει µια χρονική ακολουθία και διέρχεται µέσα από έναν αριθµό σταδίων, 

που συντελούν στην ανάπτυξη, παγίωση και διατήρηση της ιδέας, ο Roberts (1992), 

πρότεινε ένα γενικό µοντέλο για τη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών 

ιδεών. Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει στοιχεία και θεωρίες για τη γένεση των 

παραληρηµατικών ιδεών που έχουν διατυπωθεί από διάφορες προσεγγίσεις, και 

συγκροτείται από τρεις φάσεις, οι οποίες διακρίνονται σε πέντε µικρότερα στάδια.  

Η πρώτη φάση ονοµάστηκε από το Roberts προ-ψυχωσική φάση και 

διακρίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τους προδιαθεσικούς 

παράγοντες, οι οποίοι συνίστανται κυρίως σε αντιληπτικές διαταραχές και 

«διαπερατότητα», καθώς και στην ευαλωτότητα του ατόµου για παλινδρόµηση σε 

προηγούµενα στάδια της εξέλιξής του ή αποδιοργάνωση κάτω από καταστάσεις 

έντονου στρες. Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει τους παράγοντες που επισπεύδουν τη 

γένεση της παραληρηµατικής ιδέας, οι οποίοι συνίστανται σε ένα µεγάλο αριθµό 

γεγονότων, καταστάσεων και συναισθηµάτων που πιέζουν το άτοµο προς την 

κατεύθυνση αυτή. Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση του οξέως 

ψυχωσικού επεισοδίου. Η φάση αυτή διακρίνεται στο πρόδροµο στάδιο, κατά τη 

διάρκεια του οποίου κυριαρχεί η αποδιοργάνωση και η ένταση, και στο στάδιο της 

απόδοσης νοήµατος στην εµπειρία, δηλαδή της γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 

Η τρίτη φάση αναφέρεται σε χρόνιες παραληρηµατικές καταστάσεις και περιλαµβάνει 

το στάδιο της επεξεργασίας και συγκρότησης της παραληρηµατικής ιδέας, ώστε να 
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διαµορφωθεί ένα ολόκληρο παραληρηµατικό σύστηµα ερµηνείας της εµπειρίας του 

ατόµου.   

Στα πλαίσια της τάσης για µια συνθετική προσέγγιση στην θεώρηση των 

παραληρηµατικών ιδεών, κινείται και το µοντέλο που υιοθετήθηκε στην παρούσα 

εργασία, το οποίο ενσωµατώνει και συνθέτει στοιχεία από πολλές διαφορετικές 

προσεγγίσεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν, και παράλληλα προσθέτει κάποιες 

νέες απόψεις που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των υπερβολικά υψηλών 

επιπέδων άγχους και φόβου στη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ  
ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 
 

Το άγχος αποτελεί µια συναισθηµατική κατάσταση, η οποία εµφανίζεται σε 

όλες σχεδόν τις ιστορικές περιόδους και σε διάφορους πολιτισµούς ως καθοριστική 

για την ανθρώπινη συµπεριφορά. Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι χρησιµοποιούν τον όρο 

«ενόχληση» (distress), αναφερόµενοι σε µια γενική αρνητική συναισθηµατική 

κατάσταση των βρεφών, η οποία, όπως επισήµανε ο Mandler, το 1975, µπορεί να 

εκληφθεί ως µια πρώιµη µορφή άγχους. Αρκετοί ερευνητές που ασχολούνται µε τα 

συναισθήµατα έχουν συµπεριλάβει το άγχος ως ένα διακριτό συναίσθηµα. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Akiskal, το άγχος αναπτύχθηκε στην εξέλιξη του 

χρόνου, ενώ, σύµφωνα µε το Spielberger, αποτελεί ένα ουσιώδες βασικό συναίσθηµα. 

O Izard, αντίθετα, υποστηρίζει ότι το άγχος είναι ένα σύνθετο συναίσθηµα, στον 

πυρήνα του οποίου υπάρχει ο φόβος, που συνοδεύεται από άλλες σχετικές 

συναισθηµατικές ποιότητες, όπως η λύπη, η ντροπή ή ο θυµός (McReynolds, 1998, 

σελ. 244-5). 

Το άγχος συνδέθηκε, κατά καιρούς, µε µεγάλο αριθµό ψυχικών διαταραχών 

και θεωρήθηκε ως αιτιολογικός ή εκλυτικός παράγοντας για την εµφάνισή τους, 

καθώς και για την περαιτέρω πορεία τους. Μάλιστα, πολλές διαταραχές θεωρούνταν 

ως προσπάθειες του ατόµου να µειώσει ή να αποφύγει το άγχος του, ενώ, σε κάποιες 

περιπτώσεις, ορισµένες ψυχικές διαταραχές ερµηνεύτηκαν ως αποτέλεσµα της 

κατάρρευσης των προσπαθειών του ατόµου για µείωση του άγχους του (McReynolds, 

1998, σελ. 243).  
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Μεταξύ του πλήθους των διαταραχών µε τις οποίες συσχετίστηκε κατά 

καιρούς το άγχος είναι η σχιζοφρένεια, η σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή και οι 

σχιζοφρενικόµορφες διαταραχές. Στο τέλος του 19ου αιώνα, υποστηρίχθηκε από την 

��ψυχολογική σχολή�� της ψυχιατρικής ότι τα συναισθηµατικά σοκ (emotional 

shocks) είχαν αιτιολογική σχέση µε την εµφάνιση της σχιζοφρένειας (Spring, & 

Coons, 1982). Η άποψη αυτή εγκαταλείφθηκε λίγο αργότερα όταν, στο πρώτο µισό 

του 20ου αιώνα, κυριάρχησε η άποψη ότι η σχιζοφρένεια αποτελεί συνέπεια 

ενδογενών παραγόντων. Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές, όπως ο Jung, ο Eugene Bleuler 

και ο Arieti, έδωσαν ξανά έµφαση στη σχέση µεταξύ στρες και σχιζοφρένειας και 

υποστήριξαν ότι τα στρεσσογόνα γεγονότα ζωής µπορεί να έχουν κάποια σηµαντική 

αιτιολογική ή προδιαθεσική επίδραση σε κάποιες τουλάχιστον µορφές σχιζοφρένειας, 

γεγονός που προέκυψε και από ορισµένες εµπειρικές έρευνες (Spring, & Coons, 

1982, σελ. 14), ενώ άλλοι έδωσαν έµφαση στον προγνωστικό ρόλο του στρες για την 

πορεία της νόσου (Wallis, 1972). Η έµφαση δόθηκε κυρίως σε προγεννητικούς και 

περιγεννητικούς παράγοντες, καθώς και σε πιθανές διαταραγµένες σχέσεις ή 

συναισθηµατικές απώλειες που εντοπίζονται στην παιδική ηλικία του ατόµου, το 

οποίο αργότερα αναπτύσσει σχιζοφρενική διαταραχή.  

Οι  Spring & Coons (1982) θεωρούν ότι υπάρχουν πολλαπλά σηµεία 

επίδρασης του στρες στην αιτιολογία της σχιζοφρένειας. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι 

τα πρώτα χρόνια της ζωής και η παιδική ηλικία του ατόµου αποτελούν την πιο 

ευάλωτη περίοδο για την ανάπτυξη πρώιµων ψυχικών τραυµάτων, τα οποία αργότερα 

θα αυξήσουν την ευαλωτότητά του και θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

σχιζοφρένειας. Σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές, τα ευρήµατα που προκύπτουν από 

µελέτες για τα γεγονότα ζωής και τη σχέση τους µε τη σχιζοφρένεια, υποδηλώνουν 

ότι το στρες µπορεί να είναι συχνά πρόδροµο ενός σχιζοφρενικού επεισοδίου ή και να 

συνεισφέρει αιτιολογικά στην εµφάνιση της σχιζοφρένειας. 

Το άγχος αποτελεί ένα συναίσθηµα που εµπεριέχει την εσωτερική αίσθηση 

της έντασης και της αγωνίας του ατόµου που το βιώνει και µπορεί να διερευνηθεί 

µέσα από τις αναφορές του ίδιου του ατόµου, τα ευρήµατα της φυσιολογίας του και 

τη συµπεριφορά του, η οποία µπορεί να καταγραφεί από εξωτερικούς παρατηρητές 

(McReynolds, 1998). Στην περίπτωση της ψυχοπαθολογίας και της κατανόησης της 

δηµιουργίας και της εξέλιξής της, τον πιο σηµαντικό ίσως παράγοντα εντοπισµού, 

διερεύνησης και αξιολόγησης του άγχους αποτελεί η υποκειµενική αξιολόγηση, 

δηλαδή η αναφορά από το ίδιο το άτοµο που το βιώνει. Αυτό είναι φυσικό, αφού το 
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άγχος είναι το συναίσθηµα εκείνο που, όταν είναι υπερβολικό, το άτοµο δεν µπορεί 

να το ανεχθεί και αναζητά ανακούφιση, µέσα από συµπεριφορές που σε ορισµένες 

περιπτώσεις µπορεί να είναι διαταραγµένες ή παθολογικές, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση της εµφάνισης σχιζοφρενικών συµπτωµάτων.  

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την ύπαρξη στενής σχέσης µεταξύ άγχους, 

φόβου και κατάθλιψης και µάλιστα ορισµένοι θεραπευτές αντιµετωπίζουν το φόβο 

και το άγχος µε τον ίδιο τρόπο, ενώ άλλοι, µεταξύ αυτών και οι Goldstein & Lazarus, 

διακρίνουν µεταξύ φόβου και άγχους (McReynolds, 1998, σελ. 245). Ωστόσο, όπως 

προκύπτει από τη βιβλιογραφία, ο προσδιορισµός της έννοιας του άγχους διαφέρει 

µεταξύ των ερευνητών. Για παράδειγµα, ο McReynolds (1960, 1976, 1986, 1987, 

1989, 1998)  θεωρεί ότι το άγχος είναι αποτέλεσµα της ανικανότητας αφοµοίωσης 

νέων αντιλήψεων/αντιληπτικών σχηµάτων (percepts) του ατόµου στο εννοιολογικό 

του σύστηµα. Οι αντιλήψεις αυτές παραµένουν και, επειδή δεν κατορθώνουν να 

αφοµοιωθούν, δηµιουργούν ενόχληση, ψυχικό τραύµα, πανικό και δυσάρεστα 

συναισθήµατα στο άτοµο. Ο τρόπος µε τον οποίο κάθε άτοµο θα προσπαθήσει να 

προσαρµοστεί και να αφοµοιώσει τις νέες αντιλήψεις εξαρτάται από την 

προσωπικότητά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο McReynolds, από τους 

πρώτους που αναφέρθηκε στο ρόλο του άγχους στην ψυχοπαθολογία και διερεύνησε 

τη σχέση τους, πρότεινε ένα µοντέλο που υποστηρίζει ότι οι εµπειρίες, τα βιώµατα, οι 

πληροφορίες και τα δεδοµένα, τα οποία το άτοµο δεν µπορεί να αφοµοιώσει στο 

��αποθεµατικό�� του γνωστικού του συστήµατος (cognitive backlog), συντηρούνται 

από το άτοµο και ��οικοδοµούνται�� οδηγώντας το στο συναίσθηµα του άγχους. 

Μάλιστα, κάτω από συγκεκριµένες περιστάσεις, τυχαία ερεθίσµατα που εµφανίζονται 

µετά από το βίωµα του άγχους από το άτοµο, επιτυγχάνουν την αύξηση και 

ενδυνάµωσή του. Σύµφωνα µε την προσέγγιση του McReynolds, ο στόχος για το 

άτοµο που βιώνει έντονο άγχος είναι διττός: πρώτον, να διατηρήσει στο υπάρχον 

επίπεδο το άγχος του και να µην το αφήσει να αυξηθεί περισσότερο, και δεύτερον, να 

µειώσει το άγχος του, προσπαθώντας να αφοµοιώσει το νέο, µη αφοµοιωµένο υλικό 

στα ήδη υπάρχοντα εννοιολογικά του σχήµατα. Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται άµεσα 

µε τη θέση του McReynolds για τη δηµιουργία και εξέλιξη των παραληρηµατικών 

ιδεών, ως επακόλουθο της αφοµοίωσης και ερµηνείας των αντιλήψεων του ατόµου 

µέσα από τα εννοιολογικά του σχήµατα.  

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στη σχέση άγχους και σχιζοφρένειας, ο 

McReynolds (1960, 1987, 1998) δέχεται ότι η διαταραχή αυτή µπορεί να είναι 
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συνέπεια µιας κατάστασης υπερβολικά υψηλού επιπέδου άγχους, δηλαδή υπερβολικά 

υψηλού επιπέδου αντιλήψεων, µη αφοµοιωµένων από τα εννοιολογικά σχήµατα. Σε 

ότι αφορά στη σχέση του άγχους µε τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα, ο McReynolds 

προτείνει ότι οι παραληρηµατικές ιδέες αποτελούν ένα δραστικό αµυντικό, αν και 

διαταραγµένο, χειρισµό του ατόµου που στοχεύει στην αντιµετώπιση του υψηλού 

επιπέδου άγχους, που βιώνει τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διαταραχής. 

Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι η παραληρηµατική ιδέα είναι για το άτοµο ένας άλλος 

τρόπος για να αντιληφθεί την πραγµατικότητα, πέρα από τον φυσιολογικό, ο οποίος 

όµως έχει κάποιο νόηµα για το άτοµο που τον χρησιµοποιεί. ∆ηλαδή, αποτελεί µια 

σηµαντικού µεγέθους αναδόµηση του κατηγορικού συστήµατος του ατόµου (της 

γνωστικής του λειτουργίας) που του δίνει τη δυνατότητα να αφοµοιώσει το υλικό που 

προηγουµένως δεν ήταν ικανό να αφοµοιωθεί, είτε λόγω υπερφόρτωσης του 

γνωστικού του συστήµατος (overloading) είτε λόγω µεγάλου γνωστικού χάσµατος ή 

ασυµφωνίας του νέου υλικού µε το ήδη υπάρχον. Έτσι, αν και η ίδια η 

παραληρηµατική ιδέα µπορεί να είναι από µόνη της πολύ τροµακτική για το άτοµο, 

ωστόσο είναι λιγότερο τροµακτική από το γνωστικό υλικό που εκλογικεύεται, 

κατανοείται, ερµηνεύεται και αφοµοιώνεται µέσα από την παραληρηµατική ιδέα. 

Αυτός ο τρόπος αντίδρασης του ατόµου που πάσχει από σχιζοφρένεια συµφωνεί µε 

τα ευρήµατα έρευνας των McReynolds & Guevara (1967), σύµφωνα µε τα οποία τα 

άτοµα µε σχιζοφρένεια εµφανίζουν µεγαλύτερο κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας 

παρά κίνητρο για την επίτευξη της επιτυχίας σε σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα. Η 

θεώρηση αυτή για την παραληρηµατική ιδέα προτάθηκε αρχικά από τον Cameron, το 

1947, υπό την έννοια της «ξαφνικής κατηγοριοποίησης» (sudden clarification) και 

υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τον McReynolds (McReynolds, 1960, 1998. 

McReynolds, Collins, & Acker, 1964).  

Για τη διερεύνηση της υπόθεσής του για το άγχος και τις παραληρηµατικές 

ιδέες, ο McReynolds και οι συνεργάτες του (McReynolds, Collins, & Acker, 1964) 

πραγµατοποίησαν έρευνα, στην οποία εξέτασαν την υπόθεση ότι οι σχιζοφρενείς που 

πάσχουν από παραληρηµατικές ιδέες πιθανόν εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση να 

οργανώνουν και να συνθέτουν αµφιλεγόµενα ερεθίσµατα σε ένα σύνολο µε νόηµα σε 

σχέση µε τους σχιζοφρενείς που δεν παρουσιάζουν παραληρηµατικές ιδέες. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε εργαστηριακά και το δείγµα συνίστατο σε 24 σχιζοφρενείς που 

εµφάνιζαν παραληρηµατικές ιδέες και 25 σχιζοφρενείς χωρίς παραληρηµατικές ιδέες. 

Στα υποκείµενα της έρευνας χορηγήθηκε το McGill Closure Test -το οποίο συνίστατο 
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από κοινές, συνηθισµένες εικόνες που το περιεχόµενό τους δεν εµφανιζόταν 

ολοκληρωµένο-, και τους ζητούνταν να αναφέρουν την συµπληρωµένη εικόνα. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν την υπόθεση, δηλαδή οι σχιζοφρενείς µε 

παραληρηµατικές ιδέες εµφάνισαν µεγαλύτερη τάση να οργανώνουν και να 

συνθέτουν αµφιλεγόµενα ερεθίσµατα σε ένα σύνολο µε νόηµα.  

Εκτός του Mc Reynolds και άλλοι ερευνητές πρότειναν την ύπαρξη σχέσεως 

µεταξύ στρες ή άγχους και σχιζοφρένειας, µεταξύ των οποίων ήταν ο Arieti, ο οποίος 

χαρακτήριζε το πρώτο στάδιο της διαταραχής ως µια περίοδο έντονου άγχους και 

πανικού για το άτοµο και ο Mednick, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει κάποιες 

πλευρές της συµπεριφοράς του ατόµου µε σχιζοφρένεια από τη σκοπιά της θεωρίας 

της µάθησης. Συγκεκριµένα πρότεινε ότι οι αφηρηµένες, άσχετες σκέψεις και ιδέες 

πιθανόν αµείβονται µε τη µείωση του άγχους του ατόµου, µέσω της απόσυρσης του 

διαταραγµένου ιδεασµού από τη συνείδηση του ατόµου. Αυτή η διαδικασία αυξάνει 

την πιθανότητα επανεµφάνισης αυτών των άσχετων ιδεών και µπορεί να γίνει µια 

επιθυµητή πορεία για συνεχή µείωση του άγχους και µετάβαση από την οξεία στη 

χρόνια κατάσταση της διαταραχής (Mednick, 1958). Πιο πρόσφατα, ο Stein (1987), 

βασισµένος στην υπόθεση της σχέσεως µεταξύ στρες ή άγχους και σχιζοφρένειας, 

πρότεινε την χρήση της βιοανάδρασης για τη θεραπευτική αντιµετώπισή του σε 

άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια.  

Πρόσφατα, οι Freeman και Garety άρχισαν να επισηµαίνουν το ρόλο του 

άγχους και ειδικότερα της χρόνιας ανησυχίας στην παραληρηµατική ενόχληση. 

Συγκεκριµένα, σε µια µελέτη τους (Freeman & Garety, 1999) διερεύνησαν την 

υπόθεση ότι οι διεργασίες που ευθύνονται για τη χρόνια ανησυχία συνεισφέρουν στην 

παραληρηµατική ενόχληση. Μεταξύ άλλων, διαπίστωσαν ότι τα άτοµα που έπασχαν 

από παραληρηµατικές ιδέες δίωξης είχαν υψηλά επίπεδα γενικευµένης ανησυχίας, 

γεγονός που υποδεικνύει, σύµφωνα µε τους ερευνητές, ότι η παραληρηµατική 

ενόχληση δεν σχετίζεται µόνο µε το περιεχόµενο της παραληρηµατικής ιδέας αλλά 

και µε το αν το άτοµο αισθάνεται ανησυχία για τη δυνατότητα ελέγχου των 

ανησυχιών του που σχετίζονται µε την παραληρηµατική ιδέα, δηλαδή ότι δεν θα 

µπορέσει να ελέγξει τις σκέψεις του γι΄αυτήν. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις 

προαναφερόµενες ερευνητικές προσπάθειες, ο ρόλος του άγχους στη σχιζοφρένεια 

δεν έχει ακόµη διερευνηθεί ικανοποιητικά. Μάλιστα, από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τη σχέση άγχους και παραληρηµατικών ιδεών δεν προέκυψε 

ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα.  
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  Εκτός των µελετών που εστιάζονται στους ψυχολογικούς µηχανισµούς για τη 

µελέτη της σχέσης άγχους και σχιζοφρένειας, στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί 

και αρκετές νευροεπιστηµονικές µελέτες, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές της  

δεκαετίας του 1970. Από τις πρώτες µελέτες αυτού του είδους, προέκυψε ότι ο 

νευροδιαβιβαστής γ-αµινο-βουτυρικό οξύ (GABA) λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 

µεταξύ άγχους και σχιζοφρένειας. Συγκεκριµένα, ο Eugene Roberts (1972, 1976),  

διατύπωσε την άποψη ότι τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα µπορούν να ερµηνευθούν ως 

φαινόµενα ανεπαρκούς GABA-εργικής αναστολής (Roberts, 1972, 1976).  

Αργότερα, από ευρήµατα πειραµάτων του Nestoros (1980a) προέκυψε ότι οι 

βενζοδιαζεπίνες �οι οποίες αποτελούν αγχολυτικά φάρµακα- ενισχύουν, µε ειδικό 

τρόπο, τη δράση του γ-αµινο-βουτυρικού οξέος (Νestoros & Nistri, 1978, 1979). 

Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι η ενισχυτική δράση κάθε ενός σκευάσµατος 

βενζοδιαζεπίνης επί της GABA-εργικής αναστολής είναι ευθέως ανάλογη µε την 

χηµική του συγγένεια προς τον βενζοδιαζεπινικό υποδοχέα (Nestoros, 1980b, 1982).  

Οι ερευνητικές προσπάθειες που ακολούθησαν, κατόπιν προτάσεως του 

Nestoros (1980c), εστιάστηκαν στην επανεξέταση του ρόλου των βενζοδιαζεπινών 

στη σχιζοφρένεια µε δόσεις υψηλότερες αυτών που είχαν χρησιµοποιηθεί µέχρι τότε 

χωρίς αξιόλογα αποτελέσµατα, δηµιουργώντας µάλιστα το «δόγµα» ότι τα 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα είτε δεν αντιδρούν είτε χειροτερεύουν µε τις 

βενζοδιαζεπίνες. Πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σε άτοµα που εµφάνιζαν συµπτώµατα 

σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου, στα οποία χορηγήθηκαν δόσεις διαζεπάµης µέχρι 

και 600mg ανά 24ωρο (δηλαδή, δεκαπλάσιες δόσεις αυτών που προκαλούν βαθύ 

ύπνο, όταν χορηγηθούν σε φυσιολογικά ή νευρωσικά άτοµα). Βρέθηκε ότι, µέσα σε 

χρονικό διάστηµα λίγων µόνο ωρών ή ηµερών, προκλήθηκε θεαµατική µείωση ή και 

εξαφάνιση των παρανοϊκών σχιζοφρενικών συµπτωµάτων (Νέστορος, 1994α,β, 2000. 

Nestoros, 1980. Nestoros, Nair, Pulman, & Schwartz, 1983. Nestoros, Suranyi-

Cadotte, Spees, Schwartz, & Nair, 1982). Τα αποτελέσµατα πολλών άλλων µελετών 

(Beckmann & Haas, 1980. Lingjaerde, 1982, 1983, 1985, 1991. Wolkowitz, Turetsky, 

Reus, & Hargreaves, 1992. Pecknold, 1993) επιβεβαίωσαν την ισχυρή θεραπευτική 

δράση των υψηλών δόσεων βενζοδιαζεπινών επί των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων 

παρανοϊκού τύπου.  

Η θεραπευτική αυτή επανάσταση που επιτεύχθηκε µε τη χρήση των 

φαρµάκων �ως αποτέλεσµα της καθιέρωσης της θεραπευτικής χρήσης των 

βενζοδιαζεπινών στη σχιζοφρένεια και του πλήθους των ψυχοφαρµακολογικών 
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µελετών-, επηρέασε την κλινική φαρµακολογία, την κλινική ψυχολογία και την 

ψυχοθεραπεία, κυρίως σε ότι αφορά στον τρόπο µε τον οποίο γινόταν αντιληπτή η 

φύση και η αντιµετώπιση της σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου (Νέστορος, 1994α, 

2000). Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση των ατόµων 

που πάσχουν από σχιζοφρενικά συµπτώµατα, αυτή επηρεάστηκε σηµαντικά από τα 

προαναφερόµενα νευροεπιστηµονικά δεδοµένα. Αποτέλεσµα αυτής της επίδρασης 

ήταν η διαµόρφωση του Συνθετικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας, το οποίο δίνει 

έµφαση στο ρόλο των υπερβολικά υψηλών επιπέδων άγχους στη γένεση και 

αντιµετώπιση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων (Νέστορος, 1993. Νέστορος, & 

Βαλλιανάτου 1990/1996. Νέστορος, Ζγαντζούρη, & Λαµπρόπουλος, 1999. Νέστορος, 

Καλαϊτζάκη, & Ζγαντζούρη, 1999. Nestoros, 1997a,b. Nestoros, Lampropoulos, & 

Vallianatou, 1997). Οι βασικές θέσεις και αρχές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, η 

οποία εφαρµόστηκε για την αντιµετώπιση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων των 

ατόµων που συµπεριελήφθησαν στην παρούσα µελέτη, καθώς και οι επιδράσεις  που 

δέχθηκε στην πορεία της διαµόρφωσής της σε ένα θεωρητικό µοντέλο, αναφέρονται 

στο επόµενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

4.1. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

 

 Το Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας ενσωµατώνεται στη σύγχρονη διεθνή 

τάση για σύνθεση των µοντέλων ψυχοθεραπείας και αποτελεί φυσική εξέλιξη της 

εκλεκτικής προσέγγισης µε σαφείς ωστόσο διαφορές (Norcross & Newman, 1992). Οι 

απαρχές της τάσης αυτής εντοπίζονται πριν από περίπου 60 χρόνια, όταν, πρώτος ο 

Thomas French, προσπάθησε να συνθέσει τα δύο κυρίαρχα -τότε- ψυχοθεραπευτικά 

µοντέλα, την ψυχανάλυση και την κλασσική εξαρτηµένη µάθηση του Pavlov (French, 

1933). Η τάση αυτή για τη διερεύνηση της δυνατότητας σύνθεσης των µοντέλων 

ψυχοθεραπείας συγκροτήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, σε ένα σαφές Κίνηµα για την 

Σύνθεση των Μοντέλων Ψυχοθεραπείας (Beitman, Goldfried, & Norcross, 1989. 

Hawkins & Nestoros, 1997). Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες σχετικές µε την 

τάση αυτή δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων είναι η ίδρυση της Εταιρείας για τη 

∆ιερεύνηση της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (Society for the Exploration of 

Psychotherapy Integration), το 1983, και η αλµατώδης αύξηση της εκδοτικής 

δραστηριότητας στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών εκδόθηκαν τρία διεθνή επιστηµονικά περιοδικά �το Journal of 

Psychotherapy Integration, το Journal of Integrative and Eclectic Psychotherapy, και 

το Integrative Psychiatry- και δηµοσιεύτηκε µεγάλος αριθµός σχετικών άρθρων και 

πλήθος βιβλίων (Νέστορος, Ζγαντζούρη, & Λαµπρόπουλος, 1999. Hawkins & 

Nestoros, 1997. Nestoros, Lampropoulos, & Vallianatou, 1997) που αναφέρονται στο 

συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. Η ανάγκη για την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της 

κίνησης, η οποία στις µέρες µας συνίσταται σε αρκετά διαφορετικά είδη συνθετικών 

µοντέλων, περιγράφεται περιεκτικά από τους Hawkins & Nestoros (1997), και 

εκτενέστερα από τους Norcross & Goldfried (1992) και Stricker & Gold (1993). Τα 

τελευταία χρόνια, στη βιβλιογραφία καταγράφονται τρεις κύριες τάσεις-προσεγγίσεις 

στη συνθετική ψυχοθεραπεία. Αυτές συνίστανται στη θεωρητική σύνθεση, στην 

αφοµοιωτική σύνθεση και στην προσέγγιση των κοινών παραγόντων (Lazarus, 1995. 

Messer, 1992. Stricker, 1994).  
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4.2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

 
Στην προσέγγιση των κοινών παραγόντων στην ψυχοθεραπεία (Butler & 

Strupp, 1986. Grencavage & Norcross, 1990. Kleinke 1994. Omer & London, 1989. 

Shoham-Salomon, 1993. Weinberger, 1993, 1995) στηρίζεται, σε µεγάλο βαθµό, και 

το Μοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, οι βασικές αρχές του οποίου 

παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Θεωριών και Τεχνικών 

Ψυχοθεραπείας (Νέστορος, 1990) και, κατόπιν, σε σχετικό σύγγραµµα (Νέστορος & 

Βαλλιανάτου, 1990/1996). Μέχρι πρόσφατα, ο θεωρητικός προσανατολισµός, οι 

αρχές, οι µέθοδοι και η αποτελεσµατικότητα της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, όσον 

αφορά τις ψυχικές διαταραχές γενικά, και όσον αφορά στην αντιµετώπιση των 

ψυχώσεων ειδικότερα, έχουν ανακοινωθεί σε αρκετά συνέδρια (Νέστορος, 1990. 

Νέστορος, Βασδέκης, & Ερευνητική οµάδα, 1996. Νέστορος, Καλαϊτζάκη, & 

Ζγαντζούρη, 1997. Νέστορος, Καλαϊτζάκη, Ζγαντζούρη, & Qadamani, 1999. 

Νέστορος, Λαµπρόπουλος, & Πλατρίτης, 1996. Nestoros, 1996. Nestoros, 

Zgantzouri, & Kalaitzaki, 1999. Nestoros, Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vallianatou, 

2000. Nestoros, Zgantzouri, Kalaitzaki, Vallianatou, & Vasdekis, 1998), και έχουν 

δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά (Nestoros, Lampropoulos, & Vallianatou, 

1997) και συγγράµµατα (Νέστορος, 1993. Νέστορος, Ζγαντζούρη, & Λαµπρόπουλος, 

1999. Νέστορος, Καλαϊτζάκη, & Ζγαντζούρη, 1999. Nestoros, 1997a,b).  

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία αποτελεί µια προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία και 

την αλλαγή, η οποία αντανακλά στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 

ανθρώπινη φύση, η προσωπικότητα του ατόµου και η ψυχοπαθολογία. Στόχος της 

εφαρµογής του συγκεκριµένου ψυχοθεραπευτικού µοντέλου είναι η διευκόλυνση της 

ψυχοθεραπευτικής αλλαγής γενικά, και η δυνατότητα εφαρµογής του σε ένα πλήθος 

κλινικών περιπτώσεων. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή -από 

τον εκάστοτε κλινικό- των καθοδηγητικών αρχών που προτείνει η Συνθετική 

Ψυχοθεραπεία, η οποία ενώ είναι ατοµική, έχει τη δυνατότητα συνδυασµού και µε 

άλλες µορφές ψυχοθεραπείας, καθώς και µε φαρµακοθεραπεία, όταν αυτό κρίνεται 
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απαραίτητο (Νέστορος, 1993, Νέστορος & Βαλλιανάτου 1990/1996. Nestoros, 

1997a,b).  

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία απαρτίζεται από 14 βασικές αρχές, οι οποίες 

εστιάζονται σε θεωρητικές και τεχνικές πλευρές τις ψυχοθεραπευτικής αλλαγής και 

συνιστούν θεωρητικές και κλινικές κατευθύνσεις, στρατηγικές και συστάσεις, ώστε 

να βοηθούν τον ψυχοθεραπευτή στις παρεµβάσεις που κάθε φορά επιχειρεί. Βάσει 

του µοντέλου αυτού, στην εµφάνιση ψυχολογικής διαταραχής εµπλέκονται πολλοί 

παράγοντες. Μεταξύ άλλων, επισηµαίνονται ο φαύλος κύκλος των αρνητικών 

αυτοεκπληρούµενων προφητειών, οι οποίες αναπαράγουν τις δυσπροσαρµοστικές 

σκέψεις και συµπεριφορές του ατόµου, καθώς και οι εµπειρίες του παρελθόντος του, 

και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην πρώιµη παιδική του ηλικία και στις σχέσεις 

του µε σηµαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Σκοπός του θεραπευτή, που 

εφαρµόζει το συγκεκριµένο µοντέλο είναι αφενός µεν να διερευνήσει την ύπαρξη και 

επίδραση των προαναφερόµενων παραγόντων στην ψυχική διαταραχή, αφετέρου δε 

να δράσει κατευθύνοντας το άτοµο προς τη διερεύνηση αυτών των εµπειριών του και 

την αντικατάσταση των παλιών δυσπροσαρµοστικών σχηµάτων µε άλλα, 

εναλλακτικά, περισσότερο προσαρµοστικά.  

Οι αρχές του µοντέλου στηρίζονται, όπως προαναφέρθηκε, στη προσέγγιση των 

κοινών παραγόντων σε όλες τις ψυχοθεραπείες και εµπεριέχουν τους ακόλουθους 

επτά κοινούς παράγοντες (Νέστορος, Ζγαντζούρη, & Λαµπρόπουλος, 1999. Hawkins, 

& Nestoros, 1997. Nestoros, Lampropoulos, & Vallianatou, 1997):  

α) Τη θεραπευτική σχέση, η οποία συνίσταται στη θεραπευτική συµµαχία, στο 

θεραπευτικό συµβόλαιο, στην αντιµεταβίβαση, στην πραγµατική σχέση, στα 

χαρακτηριστικά του θεραπευόµενου και στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του 

θεραπευτή, στην ενσυναίσθηση, την οικειότητα, τη γνησιότητα και το θεραπευτικό 

πλαίσιο, κλ.π..  

β) Τη µείωση του άγχους και της έντασης του θεραπευόµενου, η οποία 

συγκροτείται από τη συναισθηµατική υποστήριξη, τη διορθωτική συναισθηµατική 

εµπειρία, την αποδοχή, τη χαλάρωση, τη δυνατότητα συναισθηµατικής κάθαρσης, τη 

συστηµατική απευαισθητοποίηση, τη σταδιακή έκθεση στα φοβογόνα ερεθίσµατα, 

την απελευθέρωση των γνωστικών λειτουργιών και τη µείωση των ψυχοπαθολογικών 

συµπτωµάτων.  

γ) Την αλλαγή του γνωστικού πλαισίου του θεραπευόµενου, στην οποία 

εµπλέκονται η ενόραση, η αυτοδιερεύνηση, η ερµηνεία και η κατανόηση της 
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συµπεριφοράς του θεραπευόµενου, καθώς και της συµπεριφοράς των άλλων, η 

ανατροφοδότηση, η εκπαίδευση, η γνωστική αναπλαισίωση, καθώς και οι διάφορες 

µορφές µάθησης (όπως, η κλασσική εξαρτηµένη  µάθηση, η συντελεστική µάθηση, η 

µάθηση µε µίµηση προτύπου).  

δ) Την πειθώ και υποβολή, η οποία εµπεριέχει την ανύψωση του ηθικού, την 

αισιοδοξία, την αύξηση της ελπίδας, τη θετική προσδοκία, τη µείωση του φόβου της 

αλλαγής, τις αυτοεκπληρούµενες προφητείες, την εµπλοκή στη θεραπεία, κλ.π.  

ε)  Την ταύτιση του θεραπευόµενου µε το θεραπευτή, στην οποία εµπλέκονται 

διαδικασίες µίµησης/ταύτισης µε το θεραπευτή, η µίµηση προτύπου, η ενδοβολή του 

υπερεγώ και η ταύτιση µε το σύστηµα αξιών του θεραπευτή.  

στ) Τον αυτοέλεγχο και την αυτονοµία, τα οποία αναφέρονται στην ύπαρξη 

κυριαρχίας του ατόµου και ελέγχου επί των προβληµάτων του, στην ανεξαρτησία, 

στην αυτοπαρατήρηση, στον έλεγχο των ερεθισµάτων, στις εναλλακτικές 

αντιδράσεις, στην τροποποίηση της πραγµατικής συµπεριφοράς, στην αυτοενίσχυση, 

στην ικανότητα αντιµετώπισης του προβλήµατος, στην αυτοεπίτευξη, στην απόδοση 

των επιτυχηµένων αποτελεσµάτων σε εσωτερικές αιτίες, στην πρόληψη της 

υποτροπής, κλ.π.  

ζ) Τέλος, την πρόβα και αντιµετώπιση του πραγµατικού προβλήµατος in vivo, 

δηλαδή την ικανότητα του ατόµου για απόκτηση ελέγχου της πραγµατικότητας, 

υιοθέτησης και εφαρµογής νέων συµπεριφορών, έκθεσης στα φοβογόνα ερεθίσµατα, 

πρόβας και αντιµετώπισης των προβληµατικών καταστάσεων in vivo. 

 Εκτός των κοινών θεραπευτικών παραγόντων, οι αρχές της Συνθετικής 

Ψυχοθεραπείας διαµορφώθηκαν ως αποτέλεσµα της κλινικής εµπειρίας και του 

πλήθους των ερευνητικών δεδοµένων από τα πεδία της ψυχοπαθολογίας και 

ψυχοθεραπείας. Συνοπτικά, οι αρχές που διέπουν τη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και 

αποτελούν τις κύριες θεραπευτικές στρατηγικές του µοντέλου, έχουν ως εξής:   

1) Η σύνθεση των διαφορετικών θεωριών προσωπικότητας, 

ψυχοπαθολογίας και ψυχοθεραπείας είναι εφικτή επειδή αυτές οι 

θεωρίες δεν είναι αντικρουόµενες µεταξύ τους, ιδιαίτερα αν οι 

συγκεκριµένες πλευρές αυτών των θεωριών απαρτιωθούν  µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο.  

2) Ο θεραπευτής διακρίνεται από αισιοδοξία για το αποτέλεσµα της 

θεραπείας και επικοινωνεί το µήνυµα αυτό στο θεραπευόµενο, ώστε 

να αυξηθούν οι  προσδοκίες επιτυχίας της θεραπείας. 
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3) Η θεραπευτική σχέση είναι πολύ σηµαντική.   

4) Σηµασία στη µείωση του άγχους του θεραπευόµενου και στην 

προσφορά συναισθηµατικής υποστήριξης.  

5) Σηµασία στις παρελθούσες εµπειρίες.  

6) Η αντίσταση του θεραπευόµενου και ο φόβος της αλλαγής, καθώς 

και οι οµοιοστατικοί µηχανισµοί του ανθρώπινου οργανισµού 

αποτελούν φυσικά φαινόµενα.  

7) Εκπαίδευση του θεραπευόµενου στον εντοπισµό των συναισθηµάτων 

και σκέψεών του και στην κατανόηση της αλληλεπίδρασής τους στον 

καθορισµό της συµπεριφοράς του.  

8) Αλλαγή του γνωστικού πλαισίου και παροχή στο θεραπευόµενο 

αισιόδοξης λογικής εξήγησης/επιχειρηµατολογίας.  

9) Τελικός στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η απόκτηση θετικής 

διάθεσης και νοητικής ισορροπίας.  

10) Το άτοµο είναι υπεύθυνο για τη συµπεριφορά του (µε εξαίρεση 

άτοµα που βρίσκονται σε ψυχωσικό επεισόδιο ή οργανικές ψυχικές 

διαταραχές) και έχει την ικανότητα επίτευξης αυτοελέγχου και 

αυτοκυριαρχίας.  

11) ∆ιατήρηση των κοινωνικών παραµέτρων (του περιβάλλοντος του 

θεραπευόµενου) υπό έλεγχο στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.  

12) Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία µπορεί να εφαρµοστεί σε υγιή και 

ψυχικά διαταραγµένα άτοµα.  

13) Η ψυχοθεραπεία είναι µια περίπλοκη διαδικασία, που απαιτεί 

συγκεκριµένες συνθήκες και προσεκτικό σχεδιασµό του 

θεραπευτικού πλαισίου ώστε να είναι επιτυχής.  

14) Επιµονή του θεραπευτή στην εφαρµογή της θεραπείας, στοχεύοντας 

στην επίτευξη και διατήρηση της βελτίωσης της λειτουργικότητας του 

ατόµου, ιδιαίτερα σε χρόνιους και σοβαρά διαταραγµένους 

θεραπευόµενους, όπως οι σχιζοφρενείς.  

Αναλυτική παρουσίαση των αρχών που διέπουν τη Συνθετική Ψυχοθεραπεία 

παρουσιάζεται από τους Νέστορος & Βαλλιανάτου (1990/1996), Νέστορος, 

Ζγαντζούρη, & Λαµπρόπουλο (1999), και Nestoros, Lampropoulos, & Vallianatou 

(1997).  
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Γενικά, όπως προκύπτει και από τις αρχές του µοντέλου, η Συνθετική 

Ψυχοθεραπεία στοχεύει στην επίτευξη θετικής συναισθηµατικής διάθεσης, νοητικής 

ευεξίας και ισορροπίας, στην αύξηση της αυτοπεποίθεσης, στην υιοθέτηση 

φιλοσοφικής διάθεσης και ρεαλιστικών στόχων και αξιών, καθώς και στην 

ενθάρρυνση της ικανότητας για λογική σκέψη και για υιοθέτηση νέων, περισσότερο 

προσαρµοστικών, στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων.  

Ειδικότερα, επειδή, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, τα αρνητικά 

συναισθήµατα θεωρούνται ότι ασκούν καταλυτικό ρόλο στη γένεση και στη 

διατήρηση της ψυχικής διαταραχής, ο θεραπευτής εστιάζεται στη µείωση ή και 

εξαφάνισή τους. Η έµφαση δίνεται κυρίως στην µείωση ή και εξάλειψη του άγχους 

και του φόβου, δεδοµένου ότι, όπως έχει προκύψει από έρευνες, όταν υπάρξει µείωση 

των υψηλών επιπέδων άγχους του ατόµου, τότε διευκολύνεται η απελευθέρωση των 

γνωστικών του λειτουργιών, µεταξύ αυτών της αντίληψης, της µνήµης, της 

συγκέντρωσης, κλπ. Βέβαια, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών 

αποτελεί η θέληση και η διάθεση του ίδιου του ατόµου να θεραπευτεί (Νέστορος, 

1993. Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1990/1996. Νέστορος, Καλαϊτζάκη & Ζγαντζούρη, 

1999. Hawkins & Nestoros, 1997).  

 

 

4.3. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ 

 

 

Το µοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για την αντιµετώπιση ατόµων που 

πάσχουν από ψυχωσικά συµπτώµατα αποτελείται από εννέα βασικές αρχές 

(Νέστορος, 1993. Nestoros, 1997a), οι οποίες όταν εφαρµοστούν είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικές. Οι αρχές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για την αντιµετώπιση των 

σχιζοφρενικών συµπτωµάτων είναι οι ακόλουθες: 

1) Η σχιζοφρένεια µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε 

ψυχοθεραπεία. 

2)  Η σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων για την ψυχοθεραπεία της 

σχιζοφρένειας είναι πιθανή και παρουσιάζει πολύ περισσότερα 

πλεονεκτήµατα έναντι των παραδοσιακών µονοδιάστατων 

προσεγγίσεων.    
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3)  Τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα 

ως αποτέλεσµα της επίδρασης πολλών διαφορετικών παραγόντων 

(σ�αυτούς συµπεριλαµβάνονται βιολογικοί, ψυχολογικοί, 

οικογενειακοί, κοινωνικοί παράγοντες, κλπ), µε βάση το µοντέλο 

ευαλωτότητας στο στρες 

4) Τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα δεν είναι από µόνα τους τόσο 

άσχηµα, όσο οι αντιδράσεις του ατόµου ή της κοινωνίας σε αυτά. 

5) Τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα ανήκουν σε ένα συνεχές (continuum), 

στο ένα άκρο του οποίου εντοπίζεται η φυσιολογική συµπεριφορά 

6) Τα παρανοϊκά σχιζοφρενικά συµπτώµατα µειώνονται σε πολύ µικρό 

χρονικό διάστηµα, όταν επιτευχθεί µείωση του άγχους, µέσω 

αγχολυτικών φαρµάκων ή µε άλλους τρόπους, όπως για παράδειγµα 

µέσω της ψυχοθεραπείας. 

7) Τα άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρενικά συµπτώµατα δεν είναι 

100% διαταραγµένα, αλλά έχουν διατηρήσει κάποιο λογικό τµήµα 

το οποίο µπορεί να συνεργαστεί µε τον ψυχοθεραπευτή. 

8) Η ψυχοθεραπεία είναι µια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί 

ειδικές συνθήκες, οι οποίες στην περίπτωση της σχιζοφρένειας 

πρέπει να εφαρµόζονται σταθερά για πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

9) Η σχιζοφρενική κατάσταση συνήθως χαρακτηρίζεται από αυξηµένη 

δηµιουργικότητα.  

Εκτός της θεωρητικής υποστήριξης (Νέστορος, Λαµπρόπουλος & Πλατρίτης, 

1996. Lampropoulos & Nestoros, 1997) έχει ήδη αρχίσει να προκύπτει και η 

εµπειρική υποστήριξη της αποτελεσµατικότητας της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας σε 

άτοµα που πάσχουν από ψυχωσικά συµπτώµατα, µε ανακοινώσεις σε πανελλήνια 

(Νέστορος, Βασδέκης, και συν. 1996. Νέστορος, Καλαϊτζάκη, & Ζγαντζούρη, 1997. 

Νέστορος, Καλαϊτζάκη, Ζγαντζούρη, και συν. 1999) και διεθνή συνέδρια (Nestoros, 

Zgantzouri et al., 1998, 2000. Nestoros, Zgantzouri, & Kalaitzaki, 1999. Zgantzouri & 

Nestoros, 1997), καθώς και σχετική δηµοσίευση (Νέστορος, Καλαϊτζάκη & 

Ζγαντζούρη, 1999). Έχουν, επίσης, δηµοσιευθεί κάποιες µελέτες περιπτώσεων (case 

reports), που περιλαµβάνουν και εκτενείς πληροφορίες για ψυχωσικούς ασθενείς 

(Νέστορος, 1993). 
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Η σηµαντικότερη µελέτη αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του 

Συνθετικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας αφορούσε δείγµα 42 ατόµων που 

αντιµετώπιζαν συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου, µε συστηµατικές 

εβδοµαδιαίες αξιολογήσεις της ψυχοπαθολογίας τους για χρονικό διάστηµα 12 

µηνών. Η µελέτη αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί σε συνέδρια (Νέστορος, Καλαϊτζάκη, 

Ζγαντζούρη, & Qadamani, 1999. Nestoros, Zgantzouri, & Kalaitzaki, 1999. Nestoros, 

Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vallianatou, 2000) και ετοιµάζεται σχετική δηµοσίευση σε 

επιστηµονικό περιοδικό. Χρησιµοποιήθηκαν ψυχοµετρικά εργαλεία που 

συµπληρώθηκαν από τον ίδιο το θεραπευόµενο, δηλαδή το Αυτοσυµπληρούµενο 

Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων (SCL-90) (Derogatis, 1977a,b. Μετάφραση & 

Προσαρµογή στα Ελληνικά Νέστορος, Χριστοδούλου, & Βαλλιανάτου, 1993), το 

Ερωτηµατολόγιο Άγχους (A-State & A-Trait) του Spielberger (Spielberger, Gorsuch, 

& Lushene, 1970. Λιάκος & Γιαννίτση, 1984) και η Κλίµακα Αντίληψης 

Συγκρότησης & Προσανατολισµού στη Ζωή (Αntonovsky, 1993. Μετάφραση & 

Προσαρµογή στα Ελληνικά Βύρας, & Νέστορος, 1997), καθώς και ψυχοµετρικά 

εργαλεία που συµπληρώθηκαν από το θεραπευτή, δηλαδή οι Κλίµακες Αξιολόγησης 

Αρνητικών (SANS) (Andreasen, 1983. Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά 

Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1993α) & Θετικών Συµπτωµάτων (SAPS) (Andreasen, 

1984. Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1993β), 

και η Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (BPRS) (Overall & Gorham, 

1962). Η ανάλυση των πρώτων αποτελεσµάτων (βλ. Πίνακες 4.1 & 4.2) έδειξε την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις αξιολογήσεις των κλιµάκων SCL-90 

(F=3.106, p<.01), BPRS (F= 2.440, p<.05) SANS (F=2.806, p< .05) & SAPS 

(F=2.658, p<.05), στο χρονικό διάστηµα των 12 µηνών, και συνεπώς σηµαντική 

µείωση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων των θεραπευοµένων (βλ. και Σχήµα 4.1). 
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Πίνακας 4.1. 

Μέσοι όροι αξιολογήσεων της αποτελεσµατικότητας της Συνθετικής
Ψυχοθεραπείας για 42 άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα 
(Nestoros, Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vallianatou, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα) 

 

 
Χρόνος 
Μέτρησης 

 
SCL-90 

 
BPRS 

 
SANS 

 
SAPS 

Έναρξη Μέτρησης 108,55 46,33 31,45 30,05 

2 µήνες 65,87 38,16 25,08 11,09 

4 µήνες 81,42 37,57 24,72 18,06 

6 µήνες 49,12 32,28 20,00 11,14 

8 µήνες 61,66 33,94 22,59 10,77 

10 µήνες 54,92 30,62 15,80 13,30 

12 µήνες 57,42 31,21 13,21 10,47 

Πίνακας 4.2. 
Ανάλυση ∆ιακύµανσης των αξιολογήσεων  
42 ατόµων µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα 

(Nestoros, Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vallianatou, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα) 
 

Κλίµακα F S.g. 

D. SCL-90 3.106 .006 

E. BPRS 2.440 .030 

SANS 2.806 .014 

F. SAPS 2.658 .019 
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Η αποτελεσµατική εφαρµογή των προαναφεροµένων αρχών για την 

αντιµετώπιση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

ορισµένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά του θεραπευτή, ο ρόλος του οποίου είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Το πιο σηµαντικό, και το πιο 

καθοριστικό ίσως, από τα χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού θεραπευτή, είναι 

σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, η πίστη του θεραπευτή στο ιάσιµο των 

ψυχολογικών διαταραχών, γενικά, και των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων ειδικότερα. 

Αυτή η πίστη στη δυνατότητα ίασης του θεραπευόµενου, µπορεί να λειτουργήσει 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά τόσο στην εγκαθίδρυση της θεραπευτικής συµµαχίας, 

δηλαδή της παροχής στο θεραπευόµενο της απαραίτητης εµπιστοσύνης στη σχέση, 

όσο και στη διαδικασία που ακολουθείται για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής 

θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας.  

Παράλληλα, ο θεραπευτής, κάνοντας χρήση της λεκτικής και µη λεκτικής 

επικοινωνίας, θα πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά για το θεραπευόµενο, να έχει 

ευελιξία και να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις, εµπλέκοντας το 

θεραπευόµενο ενεργά στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Άλλοι παράγοντες που, 

όπως έχει προκύψει από τη βιβλιογραφία, σχετίζονται θετικά µε το θεραπευτικό 

αποτέλεσµα είναι η ικανότητα ενσυναίσθησης, η γνησιότητα, η θετική εκτίµηση, η 

Σχήµα 4.1.  

Αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για 42 άτοµα µε σχιζοφρενικά
συµπτώµατα σε διάρκεια ενός χρόνου

(Nestoros, Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vallianatou, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα)
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αξιοπιστία και η δεξιοτεχνία, η συνεργατικότητα, η εκφραστικότητα και η 

δεκτικότητα (Beutler, Crago, & Arizmendi, 1986. Beutler, Machado, & Neufeldt, 

1994. Orlinsky, Grawe, & Parks, 1994).  

Εκτός των χαρακτηριστικών των εµπλεκοµένων στην ψυχοθεραπευτική 

διαδικασία, ιδιαίτερης σηµασίας είναι η θέση που προτείνει το µοντέλο για την 

ύπαρξη ενός συνεχούς µεταξύ φυσιολογικής και παθολογικής συµπεριφοράς.  

Μάλιστα, βάσει του µοντέλου επιχειρείται η ερµηνεία της παθολογικής 

συµπεριφοράς βάσει της φυσιολογικής συµπεριφοράς, µέθοδος που είναι αντίστροφη 

αυτής που χρησιµοποίησε ο Freud (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1990/1996). Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση που το άτοµο βιώνει πολύ έντονο και µεγάλο φόβο, ο 

οποίος θεωρείται βασικό συναίσθηµα για την ψυχική υγεία και κατέχει κεντρική θέση 

στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, τότε αυτό το συναίσθηµα µπορεί να µεταβάλει την 

ερµηνεία ενός ερεθίσµατος προς λανθασµένη κατεύθυνση και να του προσδώσει 

κάποιες ιδιότητες ιδιαίτερα απειλητικές για το ίδιο το άτοµο. Αυτή η διαδικασία 

λειτουργεί ως φαύλος κύκλος, δηλαδή ο υπερβολικός φόβος προκαλεί παρερµηνεία, η 

οποία µε τη σειρά της αυξάνει το φόβο και προκαλεί στο άτοµο υπερδιέγερση και 

άλλα συµπτώµατα. Για την ερµηνεία συναφών καταστάσεων και εµπειριών, η 

Συνθετική Ψυχοθεραπεία, λόγω του γεγονότος ότι συνδυάζει πολύπλοκες 

επιστηµονικές γνώσεις από την ψυχολογία, την ψυχιατρική και τις νευροεπιστήµες, 

µε παρατηρήσεις που προέρχονται από τη καθηµερινή ζωή, αναζητά και προτείνει 

στο άτοµο την απλούστερη δυνατή λογική εξήγηση. 

Συνεκτιµώντας το πλήθος των ερευνητικών δεδοµένων από τα διάφορα πεδία 

της ψυχολογίας και των νευροεπιστηµών και βασισµένοι στις αρχές και θέσεις της 

Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, πραγµατοποιήσαµε την παρούσα µελέτη µε σκοπό να 

διερευνήσουµε την αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, στην 

οποία εφαρµόζεται η Συνθετική Ψυχοθεραπεία και την επίδραση των 

ενδοσυνεδριακών διαδικασιών στη µείωση της ψυχοπαθολογίας των ατόµων που 

παρουσιάζουν σχιζοφρενικά συµπτώµατα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση 

του ρόλου του άγχους στη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών στη 

σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου.  
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο 

Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια του Β΄ 

κύκλου του Οργανωµένου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική 

Ψυχολογία. Η µελέτη ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 1996 και ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του 2000. ∆ιακρίνεται σε δύο στάδια, στο στάδιο της έρευνας πιλότου, το 

οποίο ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου 1996 - Μαΐου 1997, και 

στο στάδιο υλοποίησης της έρευνας. 

 

 

5.1. ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΙΛΟΤΟΥ 
 

  

 Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού πραγµατοποιήθηκε συστηµατική 

ανασκόπηση και µελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά στα θεωρητικά και εµπειρικά 

δεδοµένα για τις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, τους µηχανισµούς γένεσης και 

ανάπτυξης των παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια και τις άλλες 

εµπλεκόµενες παραµέτρους. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε επισταµένη µελέτη των 

ηχογραφηµένων ψυχοθεραπευτικών συνεδριών πολλών ατόµων που παρουσίαζαν 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα και αντιµετωπίζονταν θεραπευτικά µε το Συνθετικό 

Μοντέλο Ψυχοθεραπείας, καθώς και αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων και σχετικού 

δηµοσιευµένου ή αδηµοσίευτου υλικού διαφόρων κλινικών περιπτώσεων. Επίσης, για 

τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αποµαγνητοφωνήθηκε µεγάλος αριθµός 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών ατόµων που έπασχαν από συµπτώµατα σχιζοφρένειας 

παρανοϊκού τύπου.  

 Το µεγαλύτερο µέρος του υλικού που µελετήθηκε, εντοπίζεται σε τράπεζα 

δεδοµένων του Εργαστηρίου Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας µε τίτλο 

«Ηλεκτρονικές και έντυπες συλλογές και αρχεία κλινικής ψυχολογίας και 

ψυχοθεραπείας», η δηµιουργία της οποίας επιχορηγήθηκε στα πλαίσια ερευνητικού 
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έργου (Κ.Α. 996), από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Εκτός των άλλων, η ερευνητική οµάδα µελέτησε την 

κλασσική περίπτωση του προέδρου Schreber (Schreber, 1903), όπως αυτή αναλύθηκε 

από τον Freud (1911), την περίπτωση του Eric, του Άντζελο, κλπ (Νέστορος, 1993), 

και του Μ.W., ο οποίος επίσης έπασχε από συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού 

τύπου (Νέστορος, αδηµοσίευτη εργασία).   

 Τέλος, στα πλαίσια του σταδίου της έρευνας πιλότου, πραγµατοποιήθηκαν οι 

πρώτες αξιολογήσεις των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών ενός ατόµου που έπασχε από 

συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου, οι οποίες οδήγησαν στη διαµόρφωση 

των θεωρητικών υποθέσεων της ερευνητικής οµάδας για τη σχέση άγχους και 

γένεσης παραληρηµατικών ιδεών. Παράλληλα, δηµιουργήθηκε µια κλίµακα οπτικών 

αναλόγων, η Κλίµακα Συσχέτισης Σκέψης, Συµπεριφοράς και Συναισθήµατος 

(Νέστορος & Ζγαντζούρη, 1997), η οποία χορηγήθηκε σε άτοµα που έπασχαν από 

συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου για την περαιτέρω διερεύνηση και 

διαµόρφωση των υποθέσεων-µηχανισµών που είχαν διαµορφωθεί.  

 

 

Μελέτη Ψυχοθεραπευτικών Συνεδριών και ∆ιαµόρφωση των Θεωρητικών Υποθέσεων 
 

 Στο στάδιο της έρευνας πιλότου πραγµατοποιήθηκε η αποµαγνητοφώνηση δύο 

ηχογραφηµένων ψυχοθεραπευτικών συνεδριών ενός ατόµου που έπασχε από 

συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου και η διερεύνηση και ανάλυση του 

κειµένου. Αµέσως πριν και αµέσως µετά τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, χορηγήθηκε στο θεραπευόµενο το 

Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων (90-Symptom CheckList -  

SCL-90)  (Derogatis, 1977a,b. µετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά, Νέστορος, 

Χριστοδούλου, & Βαλλιανάτου, 1993), µε στόχο τη διερεύνηση πιθανών αλλαγών 

στη συµπτωµατολογία του θεραπευόµενου (σωµατοποίηση, ψυχαναγκασµοί, 

διαπροσωπική ευαισθησία, κατάθλιψη, άγχος, θυµός-βία, φοβική διαταραχή, 

παρανοϊκός ιδεασµός, ψυχωτισµός) στα δύο χρονικά σηµεία. Τα αποτελέσµατα της 

µελέτης αυτής έδειξαν στατιστικά σηµαντική µείωση των επιπέδων των 

συµπτωµάτων του ατόµου, όπως αυτά µετρήθηκαν µε την SCL-90 (Νέστορος, 

Καλαϊτζάκη, & Ζγαντζούρη, 1997, 1999. Zgantzouri, & Nestoros, 1997), γεγονός που 

οδήγησε σε πιο επισταµένη ανάλυση των ενδοσυνεδριακών διαδικασιών.  
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 Η λεπτοµερής ανάλυση τόσο των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών του 

συγκεκριµένου ατόµου, όσο και η µελέτη και ανάλυση πολλών άλλων περιπτώσεων, 

οδήγησε στην διαµόρφωση της υπόθεσής µας για τη σχέση µεταξύ άγχους και 

δηµιουργίας παραληρηµατικών ιδεών, η οποία κατέληξε να εµφανίζεται µε τη µορφή 

των πέντε ακόλουθων µηχανισµών:  

1) H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως αποτέλεσµα 

της παρερµηνείας από το άτοµο του εξωτερικού περιβάλλοντος, λόγω 

υπερβολικού άγχους.  
Η υπόθεση αυτή παραπέµπει στη γνωστή λαϊκή ρήση ότι «ο φοβισµένος φοβάται και τη σκιά 

του». Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, κάποια ερεθίσµατα του εξωτερικού περιβάλλοντος µπορεί να 

παρερµηνεύονται, λόγω υπερβολικού άγχους του ατόµου, και να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις. Για 

παράδειγµα, όταν ένα υπερβολικά αγχωµένο και φοβισµένο άτοµο, που διασχίζει µια δασώδη έκταση, 

ακούσει κάποιο θόρυβο, θεωρεί ότι κινδυνεύει και επιστρατεύει τους µηχανισµούς προστασίας του. 

Λόγω του φόβου και του άγχους που βιώνει, ο κίνδυνος για το άτοµο θεωρείται δεδοµένος, παρόλο 

που σε αντίστοιχη περίπτωση, στην οποία το άτοµο θα αισθανόταν ήρεµο και χαλαρό, θα έκανε πιο 

λογικές υποθέσεις, όπως πχ. την ύπαρξη πουλιών στα κλαδιά των δέντρων, το θρόισµα των φύλλων 

λόγω του αέρα, κλπ.  

2) H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως αποτέλεσµα 

της παρερµηνείας των σωµατικών και ψυχολογικών διαταραχών που 

προκαλεί το υπερβολικό άγχος στο άτοµο 
Βάσει της υπόθεσης αυτής, το άτοµο, λόγω του υπερβολικού άγχους του, παρερµηνεύει, 

παραδείγµατος χάριν, την αυτόµατη κίνηση που είναι αποτέλεσµα αυξηµένου µυϊκού τόνου και τη 

θεωρεί ως ένα είδος άσκησης ελέγχου πάνω του από κάποια εξωτερική δύναµη. Το ίδιο µπορεί να 

συµβεί µε τη διακοπή της σκέψης του ατόµου, η οποία ενώ µπορεί να επέλθει λόγω του υπερβολικού 

του άγχους, παρερµηνεύεται και θεωρείται ως κλοπή σκέψης από κάποια εξωτερική δύναµη. 

3) H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως ένα είδος 

«άµυνας» κατά του υπερβολικού άγχους  

Στην περίπτωση αυτή η παραληρηµατική ιδέα αναπτύσσεται από το άτοµο ως 

ένας µηχανισµός προστασίας του εαυτού του και ανακούφισης από το υπερβολικό 

άγχος που αισθάνεται να το κυριεύει. Έτσι, για παράδειγµα, το άτοµο αναπτύσσει 

την παραληρηµατική ιδέα για να αντιµετωπίσει το άγχος που κυριαρχεί, 

ισχυριζόµενο ότι «αφού είµαι ο Ιησούς Χριστός, θα µπορέσω να τα βγάλω πέρα». 

4) H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως µια 

εξελικτικά χρήσιµη αντίδραση. 
Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στη δαρβινική θεώρηση για την εξέλιξη των ειδών. Στη 

διαµόρφωσή της, συνέβαλαν οι επιδράσεις που δεχθήκαµε από τη θεώρηση των Stevens & Price 
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(1996, σελ. i), ότι «τα ψυχιατρικά συµπτώµατα είναι εκδηλώσεις αρχέγονων προσαρµοστικών 

στρατηγικών, οι οποίες δεν είναι πια κατάλληλες», καθώς επίσης και από την υπόθεση περί αρχέγονων 

στρατηγικών που πρότεινε ο Karon ερµηνεύοντας την εµφάνιση των συµπτωµάτων της κατανονικής 

εµβροντησίας (Karon, 1987a, 1990. Karon & VandenBos, 1981), βασισµένος στις έρευνες και στα 

πειράµατα του Ratner -στις δεκαετίες 1960 και 1970-, ο οποίος  περιέγραψε το φαινόµενο της ύπνωση 

των ζώων (animal hypnosis).  

Συγκεκριµένα, για πολλές χιλιάδες χρόνια, περίπου 2.500.000 χρόνια, ο homo sapiens 

αποτελούσε κυνηγό, ο οποίος αναζητούσε τη συλλογή της τροφής, και συγχρόνως, αποτελούσε 

θήραµα για άλλα ζώα. Για το λόγο αυτό, εξελικτικά είχε αναπτύξει τα χαρακτηριστικά της καχυποψίας 

και της «παρανοϊκότητας», ώστε να µπορεί να αµυνθεί όταν οι συνθήκες ήταν απειλητικές.  

Αν και στη σύγχρονη εποχή δεν συντρέχουν οι λόγοι, ώστε ο άνθρωπος να διατηρεί αυτές τις 

ιδιότητες, η χρήση τους για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια της παλαιολιθικής 

εποχής, ωθεί τον άνθρωπο να ανατρέχει στην παρανοϊκότητα και στην καχυποψία κάθε φορά που 

αισθάνεται κάποια απειλή. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι ο χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου 

αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν χρήσιµα για λόγους επιβίωσης του ανθρώπου, αποτυπώνεται -

θεωρώντας τον αναλογικά σε ένα ηµερολογιακό έτος-, στις 364 µέρες από τις 365 µέρες του έτους. 

Αντίθετα, το χρονικό διάστηµα των 10.000 χρόνων που αντιπροσωπεύει την εποχή, από την οποία 

άρχισε η καλλιέργεια της γης και η ανοικοδόµηση µόνιµων οικισµών, αποτυπώνεται στις τελευταίες 

ώρες ολόκληρου του έτους, γεγονός που δείχνει πόσο έντονα έχουν εντυπωθεί στον άνθρωπο αυτά τα 

χαρακτηριστικά �λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν επιτυχώς- ως 

µορφές αντίδρασης στην απειλή (Nestoros, 1997a).  

5) H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως µια 

«φυσική» συνέπεια αρνητικών αυτοεκπληρούµενων προφητειών σε 

άτοµα µε πολύ αρνητικές εµπειρίες στην πραγµατική τους ζωή. 
Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, ο µόνος τρόπος για να πληροφορηθούν τα άτοµα του 

περιβάλλοντος του ατόµου κάτι πολύ άσχηµο για εκείνο, είναι «να διαβάζουν τη σκέψη του» και αυτό 

ακριβώς κάνουν. ∆ηλαδή, όταν το άτοµο έχει µια ιδέα, σκέψη ή επιθυµία -η οποία όµως εµπεριέχει 

αισθήµατα ενοχής και κρίνεται αρνητικά από το ίδιο το άτοµο-, αναπτύσσει την παραληρηµατική ιδέα 

ότι κάποια άτοµα του περιβάλλοντός του, µε τα οποία το συνδέουν συνήθως ισχυροί συναισθηµατικοί 

δεσµοί, µπορούν να διαβάσουν τη σκέψη του και να γνωρίζουν αυτό που το άτοµο σκέφτεται ή 

επιθυµεί να κάνει ή έχει ήδη κάνει.  

Παράδειγµα αυτού του µηχανισµού αποτελεί η περίπτωση µιας γυναίκας η οποία ανέπτυξε την 

παραληρηµατική ιδέα ότι ο Θεός είναι �κακός�, την καταδιώκει και παρεµβαίνει απαγορευτικά στις 

σεξουαλικές της σχέσεις. Η γυναίκα αυτή, κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας, είχε 

�θεοποιήσει� τον υπερβολικά αυστηρό και τιµωρητικό πατέρα της, ο οποίος - µεταξύ άλλων - της 

απαγόρευε να έχει οποιαδήποτε σεξουαλική ζωή, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη των 

παραληρηµατικών της ιδεών αργότερα στη ζωή της. 
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Κλίµακα Συσχέτισης Σκέψης, Συµπεριφοράς και Συναισθήµατος 
 

 Σε µια προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης και µελέτης των υποθέσεών µας για 

τους µηχανισµούς γένεσης των παραληρητικών ιδεών, δηµιουργήθηκε η 

αυτοσυµπληρούµενη Κλίµακα Συσχέτισης Σκέψης, Συµπεριφοράς και 

Συναισθήµατος (Νέστορος & Ζγαντζούρη, 1997. Βλ. Παράρτηµα Ι), η οποία  περιείχε 

22 κλίµακες οπτικών αναλόγων.  

Η συγκεκριµένη µορφή της κλίµακας επιλέχθηκε, επειδή το οπτικό ανάλογο 

συνιστά µια εύκολα κατανοητή µέτρηση της συµφωνίας ή της διαφωνίας του ατόµου 

µε την προτεινόµενη πρόταση, δηλαδή παρουσιάζει µε σαφήνεια την αντίδραση και 

τη συµφωνία ή την πίστη του ατόµου στη θέση που παρουσιάζεται. Ταυτόχρονα, 

αποτελεί µια µέτρηση της θέσης του ατόµου και της έντασης µε την οποία 

υποστηρίζει την ορθότητα ή µη της πρότασης, και συνεπώς συνιστά έναν απλό τρόπο 

καταγραφής των υποκειµενικών εκτιµήσεων. Επίσης, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 

αναπαριστά ένα συνεχές, από το φυσιολογικό στο παθολογικό ή από την πλήρη 

απουσία στην πλήρη παρουσία της πρότασης (και πεποίθεσης του ατόµου), γεγονός 

που αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Συνθετικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας για τη 

φυσιολογική και παθολογική συµπεριφορά. Τέλος, από µεθοδολογικής απόψεως, έχει 

αναφερθεί ότι, γενικά, οι κλίµακες οπτικού αναλόγου προάγουν µια περισσότερο 

αξιόπιστη και έγκυρη µέθοδο µέτρησης των συναισθηµατικών καταστάσεων σε 

άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα (Folstein & Luria, 1973). 

Η Κλίµακα Συσχέτισης Σκέψης, Συµπεριφοράς και Συναισθήµατος χορηγήθηκε 

σε 63 άτοµα, ηλικίας 16-70 ετών, τα οποία έπασχαν από συµπτώµατα παρανοϊκής 

σχιζοφρένειας (52.4%), σχιζοσυναισθηµατικής ψύχωσης (20.6%) και αγχωδών 

διαταραχών (27%). Τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των αξιολογήσεων των οµάδων που µελετήθηκαν, όσον αφορά στο άγχος και 

στους µηχανισµούς γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών (Zgantzouri, & Nestoros, 

1998).  
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5. 2. ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Κριτήρια Επιλογής 
 Τα κριτήρια επιλογής των υποκειµένων της 

έρευνας, που τέθηκαν από τους ερευνητές, ήταν: α) η ηλικία των ατόµων, η οποία 

έπρεπε να είναι µεταξύ 18 και 65 ετών, β) η διάγνωση της ύπαρξης συµπτωµάτων 

σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου ή σχιζοσυναισθηµατικής διαταραχής, σύµφωνα µε 

την κατάταξη του DSM-IV (APA, 1994), την κλινική εκτίµηση του θεραπευτή και 

την ψυχοµετρική αξιολόγηση µε το Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας 

της Μινεσότα (ΜΜΡΙ) (Hathaway & McKinley, 1967. µετάφραση και προσαρµογή 

στα Ελληνικά από Κοκκέβη & συν., 1970, 1978, 1981. Μάνος, & Butcher, 1982), γ) η 

συµµετοχή σε ατοµικού τύπου ψυχοθεραπεία, στην οποία εφαρµοζόταν το Συνθετικό 

Μοντέλο Ψυχοθεραπείας για την αντιµετώπιση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων 

(Νέστορος, 1993, Nestoros, 1997a,b), και δ) οι γραµµατικές γνώσεις, οι οποίες θα 

έπρεπε να είναι τουλάχιστον επιπέδου αποφοίτου ∆ηµοτικού Σχολείου για την ορθή 

κατανόηση των εννοιών των αυτοσυµπληρούµενων ερευνητικών εργαλείων. 

 

Υποκείµενα 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η συλλογή του δείγµατος έγινε µε τη 

µέθοδο της συστηµατικής κατά στρώµατα δειγµατοληψίας από πληθυσµό εξωτερικών 

ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονταν σε ατοµική Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Το δείγµα 

συγκροτήθηκε από 117 άτοµα, 64 γυναίκες και 53 άνδρες, ηλικίας 18 έως 65 ετών 

(µέσος όρος=32.932 και τυπική απόκλιση=9.373) που παρουσίαζαν ψυχωσικά 

συµπτώµατα. Όλοι οι θεραπευόµενοι ήταν εξωτερικοί ασθενείς και αντιµετωπίζονταν 

ψυχοθεραπευτικά σε ατοµικές συνεδρίες των 50 λεπτών, µε συχνότητα συνεδριών µία 

(1) φορά την εβδοµάδα. Στην έρευνα συµπεριελήφθησαν άτοµα που ήδη 

υποβάλλονταν σε ψυχοθεραπεία για µεγάλο χρονικό διάστηµα �για τους 

περισσότερους από αυτούς η ψυχοθεραπεία διαρκούσε πάνω από 2 έτη-, καθώς και 

νέοι θεραπευόµενοι. Σε πολλές περιπτώσεις χορηγούνταν παράλληλη 

φαρµακοθεραπεία µε νευροληπτικά φάρµακα και όταν κρινόταν σκόπιµο διεξαγόταν 

παράλληλα οικογενειακή ψυχοθεραπεία. 

 Όλοι οι θεραπευόµενοι υποβάλλονταν σε 

ψυχοθεραπεία από τον ίδιο θεραπευτή, τον κ. Ιωάννη Ν. Νέστορος, ψυχίατρο, 

διδάκτορα νευροφυσιολογίας, ψυχοθεραπευτή, Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας και 
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εµπνευστή του µοντέλου της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε στην 

Ελλάδα. Η διαµόρφωση της προσωπικότητας και τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή 

έχουν δεχθεί επιδράσεις από µια πληθώρα εµπειριών και συγκυριών (Νέστορος, 

Ζγαντζούρη, & Λαµπρόπουλος, 1999. Nestoros, 1997a. Nestoros, Lampropoulos, & 

Vallianatou, 1997). Μεταξύ των πιο σηµαντικών επιδράσεων ήταν η πολύπλευρη και 

πολυδιάστατη εκπαίδευσή του στην ψυχοθεραπεία στο Πανεπιστήµιο McGill, του 

Καναδά, από το 1973 έως το 1977. Μέσω της διαδικασίας αυτής, η οποία του 

προσέφερε πλήθος εµπειριών και εποπτείας στις ψυχαναλυτικές, συµπεριφοριστικές 

και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, µε την αποδοχή και ενίσχυση πιθανών συνδυασµών 

αυτών των µοντέλων, στα πλαίσια ατοµικής, οικογενειακής ή οµαδικής θεραπείας, ο 

συγκεκριµένος θεραπευτής ενθαρρύνθηκε στην υιοθέτηση µιας περισσότερο 

��εκλεκτικής�� προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία. Η επιλογή αυτή ενισχυόταν από το 

πολυ-πολιτισµικό πλαίσιο που επικρατούσε στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στην 

Ψυχιατρική του Πανεπιστηµίου McGill, στο οποίο οι εκπαιδευόµενοι είχαν την 

ευκαιρία να εκτεθούν σε διάφορες µορφές εκπαίδευσης από ένα µεγάλο αριθµό 

καθηγητών, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές χώρες, ανήκαν σε πολλά 

διαφορετικά θρησκευτικά δόγµατα και υιοθετούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις και 

φιλοσοφία ζωής. Η δυνατότητα εκπαίδευσης από µια τέτοια ποικιλία διδασκόντων, 

θεωριών και θεραπευτικών προσεγγίσεων ενίσχυε την προσέγγιση και αντιµετώπιση 

των προβληµάτων από πολλές διαφορετικές πλευρές. Σηµαντικές επιδράσεις στα 

χαρακτηριστικά του θεραπευτή άσκησαν, επίσης, η εκπαίδευση και ερευνητική 

εµπειρία του στις νευροεπιστήµες και στην ψυχοφαρµακολογία, κατά τη διάρκεια της 

οποίας συνεργάστηκε µε διακεκριµένους ψυχοφαρµακολόγους. Καθοριστική για την 

υιοθέτηση µιας συνθετικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία ήταν, ακόµα, η διάλεξη 

του Judd Marmor, το 1975, η οποία αναφερόταν στη δυνατότητα σύνθεσης των 

ψυχοθεραπευτικών µοντέλων, καθώς και η προσωπική του ψυχοθεραπεία µε τη Lela 

C. Korenberg. Βέβαια, το υπόβαθρο για την ανάπτυξη και διαµόρφωση αυτού του 

συνθετικού τρόπου σκέψης και δράσης ήταν η κλασσική του παιδεία στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο, καθώς και το ενδιαφέρον του για τη συνεισφορά των Ελλήνων φιλοσόφων 

και του Ελληνικού πολιτισµού στην ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία (Νέστορος & 

Βαλλιανάτου, 1990/1996. Νέστορος, Βαλλιανάτου, Χαντζή, & Λαµπρόπουλος, 1997. 

Τοµαράς & Ουλής, 1996. Chessick, 1987. Ducey & Simon, 1975. Katakis, & 

Nestoros, 2000. Milns, 1986. Nestoros, 2000). Επίσης, ο συγκεκριµένος 

ψυχοθεραπευτής δέχθηκε σηµαντικές επιδράσεις από τις κατά καιρούς συζητήσεις 
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του µε εκπαιδευόµενους ψυχοθεραπευτές, όπως το 1987, στο Κέντρο Ψυχικής 

Υγιεινής Αθηνών, στα πλαίσια ειδικών σεµιναρίων επιδοτούµενων από την ΕΟΚ, 

καθώς και από τους φοιτητές του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

και των άλλων συνεργαζόµενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων στα πλαίσια των 

Προγραµµάτων ∆ιαπανεπιστηµιακής Συνεργασίας Erasmus και Socrates. Τέλος, στη 

διαµόρφωση της σκέψης του θεραπευτή επιδρούν η επισταµένη µελέτη της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας, η ενηµέρωση για την ερευνητική δραστηριότητα που 

συντελείται στο χώρο της ψυχοθεραπείας -µέσω της συµµετοχής σε ελληνικά, 

ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια-, καθώς επίσης και οι συζητήσεις και επαφές του µε 

άλλους διακεκριµένους ψυχοθεραπευτές, όπως ο Alvin Mahrer και o Bertram Karon.  

 

Μεθοδολογία 
Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα ερευνητική 

µελέτη βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών, οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί ως ο Κατάλογος 

του Ρεθύµνου (Νέστορος, 1998α. Nestoros, 1997b). Σύµφωνα µε τις κυριότερες από 

αυτές: α) η ψυχοθεραπεία συνιστά µια «αλληλεπίδραση», β) η «κατάλληλη» 

µεθοδολογία επιλέγεται βάσει του ερωτήµατος που θέτει ο ερευνητής, γ) συνδυάζεται 

η µεθοδολογία έρευνας της «ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας» µε αυτή του 

«ψυχοθεραπευτικού αποτελέσµατος», και δ) µετρούνται τόσο βραχύχρονες όσο και 

µακρόχρονες επιδράσεις.  

 

∆ιαµόρφωση ερευνητικών υποθέσεων 
 Η παρούσα µελέτη εστιάστηκε στη διερεύνηση των µηχανισµών γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών, οι οποίες καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας στο µοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας. 

Συγκεκριµένα, η έµφαση δόθηκε στη µελέτη της σχέσης των παραληρηµατικών ιδεών 

µε το άγχος, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την έκτη αρχή του µοντέλου τα παρανοϊκά 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα µειώνονται σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, όταν 

επιτευχθεί µείωση του άγχους, είτε µέσω της ψυχοθεραπείας είτε µέσω αγχολυτικών 

φαρµάκων, ή  µε άλλους τρόπους (Nestoros, 1997a). 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας µελέτης ήταν:  
1) Tο άγχος και τα ψυχωσικά συµπτώµατα είναι σαφώς µειωµένα αµέσως µετά από κάθε 

ψυχοθεραπευτική συνάντηση σε σύγκριση µε τα επίπεδα άγχους και τα ψυχωσικά 

συµπτώµατα που προϋπήρχαν της συνεδρίας. 
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2) H µείωση των ψυχωσικών συµπτωµάτων αµέσως µετά τη συνεδρία σε σχέση µε αυτά που 

υπήρχαν πριν από τη συνεδρία, επηρεάζεται από τη µείωση των επιπέδων άγχους  του 

θεραπευόµενου.  

3) H αλλαγή στα επίπεδα άγχους και ψυχωσικών συµπτωµάτων σχετίζεται µε 

τα χαρακτηριστικά της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας και τη 

συναισθηµατική διάθεση του ατόµου αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της. 

Οι παράγοντες αυτοί στη συγκεκριµένη µελέτη αξιολογούνται µε την 

ελληνική έκδοση της Κλίµακας Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 

Συνεδρίας (SEQ), και σχετίζονται µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 

ψυχοθεραπεία.  

4) Η αλλαγή της συναισθηµατικής διάθεσης (µείωση του άγχους) επηρεάζει τη 

θετική αξιολόγηση της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας τόσο από τον 

θεραπευόµενο όσο και από τον θεραπευτή και, συνεπώς, την ικανοποίησή 

τους από αυτή. 

5) Η ψυχοθεραπευτική σχέση επηρεάζεται από την ύπαρξη άγχους και 

ψυχωσικών συµπτωµάτων. Η µείωση των συµπτωµάτων θα έχει ως 

επακόλουθο την εδραίωση µιας περισσότερο θετικής σχέσης. 

6) Η αλλαγή στα ψυχωσικά συµπτώµατα σχετίζεται µε τις ψυχοθεραπευτικές 

διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µέσα στη συνεδρία και σχετίζονται µε 

την διερεύνηση της αιτιολογίας των ψυχωσικών συµπτωµάτων και ιδιαίτερα 

των παραληρηµατικών ιδεών  

7) Στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα �

βάσει των αξιολογήσεων του θεραπευόµενου- θα υπάρχουν περισσότερα 

ενδο-συνεδριακά γεγονότα διερεύνησης της δηµιουργίας των 

παραληρηµατικών ιδεών. 
8) Τα ενδο-συνεδριακά γεγονότα αποτελούν ένδειξη του ρόλου του άγχους ως 

αιτιολογικού µηχανισµού στη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών. 

Οι θεραπευόµενοι, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής, ενηµερώνονταν 

για το παρόν ερευνητικό πρωτόκολλο και έδιναν τη συγκατάθεσή τους για τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και κλιµάκων καθώς και για την ηχογράφηση ή 

βιντεοσκόπηση των ψυχοθεραπευτικών τους συνεδριών. 
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Ψυχοµετρικά Εργαλεία 
Οι θεραπευόµενοι αξιολογούνταν συστηµατικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

(συγκεκριµένη αναφορά στα χρονικά διαστήµατα γίνεται στη συνέχεια, σε κάθε µια 

από τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολουθούν) µε τα ακόλουθα εργαλεία: 

Α. Εργαλεία που συµπληρώνονται από τον ίδιο το θεραπευόµενο: 

• Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory - MMPI)  

Το Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα (MMPI) 

(Hathaway & McKinley, 1967. µετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά από 

Κοκκέβη & συν., 1970, 1978, 1981. Μάνος, & Butcher, 1982) αποτελεί ένα ευρύτατα 

χρησιµοποιούµενο, ερευνητικό και κλινικό, διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίµηση 

και ανάλυση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας του 

εξεταζόµενου ατόµου. Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε τo 1939, από τον 

ψυχολόγο Hathaway και το νευροψυχίατρο McKinley, και από τότε έχει υποστεί 

πολλές τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στην Ελληνική γλώσσα έχει 

σταθµιστεί και χρησιµοποιείται η έκδοση του 1967 (Hathaway & McKinley, 1967, 

µετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά από Κοκκέβη & συν., 1970, 1978, 1981). 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 566 θέµατα, τα οποία βαθµολογούνται 

ως Αλήθεια ή Λάθος. Τα θέµατα του ερωτηµατολογίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

των στοιχείων της προσωπικότητας και της συναισθηµατικής προσαρµογής του 

ατόµου, από την φυσική, σωµατική και ψυχική του κατάσταση έως τις ηθικές του 

αρχές και τις κοινωνικές του τάσεις. Από τη βαθµολόγηση των θεµάτων προκύπτουν 

14 βασικές κλίµακες, από τις οποίες οι 4 αποτελούν τις κλίµακες αξιοπιστίας και οι 

10 τις κλινικές κλίµακες (8 από αυτές αναφέρονται στην εκτίµηση της 

ψυχοπαθολογίας και οι υπόλοιπες 2 �δηλαδή, η Αρρενωπότητα-Θηλυπρέπεια και η 

Κοινωνική εσωστρέφεια- αποτελούν κλίµακες προσωπικότητας). Στην παρούσα 

µελέτη το MMPI χρησιµοποιήθηκε κυρίως για διαγνωστικούς σκοπούς.  

• Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων (90-Symptom 

CheckList, SCL-90).  

Το Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων (SCL-90) 

(Derogatis, 1977a,b) αναπτύχθηκε από τους Derogatis, Lipman, & Covi (1973) ως 

εξέλιξη της Hopkins Symptom Checklist και αποτελεί µια κλίµακα µέτρησης των 

υποκειµενικών ενοχληµάτων και της συµπτωµατικής συµπεριφοράς του ασθενούς, σε 

πολλές διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας. ∆ηλαδή, διερευνά την ενόχληση, την αγωνία, 
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την ανησυχία ή την εξάντληση που µπορεί να νιώθει το άτοµο. Το χρονικό διάστηµα 

αξιολόγησης της ενόχλησης αφορά την προηγούµενη εβδοµάδα και την παρούσα 

κατάσταση του εξεταζόµενου. Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε και 

προσαρµόστηκε στην Ελληνική γλώσσα από τους Νέστορος, Χριστοδούλου, & 

Βαλλιανάτου (1993), ενώ µια αναθεωρηµένη έκδοσή του, η Κλίµακα 

ψυχοπαθολογίας Symptom Checklist-90-R, σταθµίστηκε σε ελληνικό πληθυσµό από 

τους Ντώνια, Καραστεργίου, & Μάνο (1991).   

Η SCL-90 αποτελείται από µια κλίµακα 90 στοιχείων, κάθε ένα από τα οποία 

βαθµολογείται από 0 µέχρι 4 βαθµούς. Τα στοιχεία αυτά συγκροτούν δέκα 

υποκλίµακες συµπτωµάτων, τα οποία θεωρούνται ως βάση της µεγάλης πλειοψηφίας 

της συµπτωµατικής συµπεριφοράς που µπορεί κανείς να εντοπίσει σε εξωτερικούς 

ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Οι υποκλίµακες της SCL-90 είναι οι: 

Σωµατοποίηση, Ψυχαναγκασµοί, ∆ιαπροσωπική Ευαισθησία, Κατάθλιψη, Άγχος, 

Θυµός�Βία, Φοβική ∆ιαταραχή, Παρανοικός Ιδεασµός, Ψυχωτισµός και Άλλα 

Συµπτώµατα (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται αυτά που αφορούν διαταραχές 

όρεξης και ύπνου). Επιπλέον, από την SCL-90 εξάγονται και 3 συνολικοί δείκτες 

ψυχοπαθολογίας: α) ο Γενικός ∆είκτης Συµπτωµατολογίας (Γ∆Σ � General 

Symptomatic Index), που αφορά στον αριθµό των συµπτωµάτων και στην ένταση της 

ενόχλησης του ατόµου από αυτά, β) το Σύνολο των Θετικών Συµπτωµάτων (ΣΘΣ � 

Positive Symptom Total), που αφορά στον αριθµό των συµπτωµάτων που 

αξιολογήθηκαν θετικά από το άτοµο, και γ) ο ∆είκτης Θετικών Συµπτωµάτων Άγχους 

(∆ΘΣΑ � Positive Symptom Distress Index), που αφορά στην ένταση της ενόχλησης 

του ατόµου από τα αναφερόµενα συµπτώµατα. 

• Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων  

Οι Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων (Νέστορος, 1998β) 

δηµιουργήθηκαν για να λειτουργήσουν ως ένα εύκολο στη χορήγηση και χρήση 

εργαλείο για την ψυχοµετρική αξιολόγηση των ατόµων µε συµπτώµατα παρανοειδούς 

σχιζοφρένειας. Συγκεκριµένα, οι κλίµακες στοχεύουν στην αξιολόγηση της 

υποκειµενικής εκτίµησης της έντασης και σοβαρότητας των θετικών και αρνητικών 

ψυχωσικών συµπτωµάτων του εξεταζόµενου. ∆ηµιουργήθηκαν στα πλαίσια 

ερευνητικού πρωτοκόλλου του Εργαστηρίου Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και η διαδικασία της στάθµισης του εργαλείου στον ελληνικό 

πληθυσµό βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα αποτελέσµατα της στάθµισης των 
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Κλιµάκων έχουν ήδη ανακοινωθεί (Qadamani, Zgantzouri, Kalaitzaki, Mellon, & 

Nestoros, 1999).  

Κάθε Κλίµακα Οπτικού Αναλόγου συνίσταται σε µια κάθετη γραµµή µήκους 

10εκ., η οποία στα δύο ακραία σηµεία της περιγράφει την ύπαρξη στο µέγιστο βαθµό 

και την πλήρη απουσία µιας συγκεκριµένης κατάστασης ή ενός συµπτώµατος. Από το 

σύνολο των 28 παραγόντων, οι 17 είναι γενικής φύσεως και αναφέρονται στη γενική 

ψυχολογική και γενική σωµατική κατάσταση, στο άγχος, στην κατάθλιψη, στη γενική 

ψυχοσωµατική/σωµατοψυχική ευεξία, στην ενέργεια, στην ευφορία, στην 

οικογενειακή, επαγγελµατική και οικονοµική κατάσταση, στην ερωτική ζωή, στις 

φιλικές σχέσεις, στην καθηµερινότητα, στην αυτοεκτίµηση, στην αυτοπεποίθεση, 

στον ύπνο και στον αυτοέλεγχο του ατόµου. Οι υπόλοιποι 11 παράγοντες 

αναφέρονται σε διάφορα σχιζοφρενικά συµπτώµατα, όπως ακουστικές 

ψευδαισθήσεις, ιδέες συσχέτισης, διάβασµα σκέψεων, εισδοχή ξένων σκέψεων, 

έλεγχο από εξωτερική δύναµη, ιδέες παρακολούθησης, ιδέες ενασχόλησης των 

άλλων, ιδέες δίωξης και εκποµπή σκέψεως.  

Η επιλογή της Κλίµακας για χορήγηση στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 

έγινε, λαµβάνοντας υπόψη -εκτός των άλλων-, ότι, γενικά, οι Κλίµακες Οπτικού 

Αναλόγου αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητα ψυχοµετρικά εργαλεία, κατάλληλα για 

συχνή και επαναλαµβανόµενη χρήση, τα οποία µπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητά 

από τον εξεταζόµενο, αφού δεν απαιτούν ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες (Folstein, 

& Luria, 1973. Huskisson, 1982). Μάλιστα, λόγω του γεγονότος ότι η Κλίµακα αυτή 

απαιτεί ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα για τη συµπλήρωσή της, η ερευνητική 

οµάδα θεώρησε ότι θα µπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο χρήσιµο για την 

αξιολόγηση του χρονοδιαγράµµατος των επιδράσεων της ψυχοθεραπείας και για το 

λόγω αυτό χορηγούνταν �όπως αναφέρεται, στη συνέχεια, στις ερευνητικές 

διαδικασίες- αµέσως πριν και αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, καθώς 

και σε τακτά χρονικά διαστήµατα µεταξύ των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών. 

• Eρωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger (State-Trait Anxiety Inventory � Α-

State & A-Trait)  

Το Ερωτηµατόγιο Άγχους (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970)  αποτελεί 

ένα αυτοσυµπληρούµενο εργαλείο για την αξιολόγηση του άγχους, το οποίο 

χρησιµοποιείται τόσο για διαγνωστικούς σκοπούς όσο και για την αξιολόγηση της 

αλλαγής του ατόµου ως αποτέλεσµα ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης (Nietzel, 

Bernstein, & Russell, 1988). Περιλαµβάνει δύο φύλλα αξιολόγησης 20 
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στοιχείων/φράσεων το καθένα, η βαθµολόγηση των οποίων κυµαίνεται από το 1 

(καθόλου) έως το 4 (πάρα πολύ). Το ένα φύλλο αξιολογεί το άγχος ως κατάσταση που 

βιώνει το άτοµο τη δεδοµένη χρονική στιγµή (state anxiety), και το άλλο  αξιολογεί 

το άγχος ως χαρακτηριστικό (trait anxiety) της προσωπικότητας του ατόµου. Το 

Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger σταθµίστηκε στην Ελληνική γλώσσα από 

τους Λιάκο και Γιαννίτση (1984). 

• Aντίληψη Συγκρότησης και Προσανατολισµός στη Ζωή (The Sense of 

Coherence Scale � The SOC Scale)  

Η Κλίµακα Aντίληψης Συγκρότησης και Προσανατολισµού στη Ζωή αποτελεί 

ένα αυτοσυµπληρούµενο εργαλείο αξιολόγησης της ικανότητας του ατόµου να 

χρησιµοποιεί τρόπους (γνώσεις, εµπειρίες και στάσεις) που ισχυροποιούν τη 

συγκρότησή του. ∆ηµιουργήθηκε από τον Αntonovsky (1993) και βασίζεται στο 

θεωρητικό σύστηµα που ανέπτυξε ο ίδιος για το «ευεξιογόνο» µοντέλο (Αntonovsky, 

1979, 1984) -σύµφωνα µε το οποίο, η υγεία κινείται σε ένα συνεχές µεταξύ ασθένειας 

και ευεξίας-, καθώς και στην έννοια της αίσθησης συγκρότησης, η οποία αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα που προάγει την ευεξία του ατόµου (Langius, Bjorvell, & 

Αntonovsky, 1992. Αntonovsky, 1995). 

Το εργαλείο αποτελείται από 29 προτάσεις, που σχεδιάστηκαν µε βάση τη 

θεωρία περί όψεων, που πρότεινε ο Guttman (Shye, 1978). Το άτοµο καλείται να 

απαντήσει αν οι συγκεκριµένοι γνωστικοί τρόποι ισχυροποίησης της συγκρότησης 

ισχύουν για το ίδιο, βαθµολογώντας σε µια κλίµακα µε διαβαθµίσεις από το 1 µέχρι 

το 7 (Βύρας, & Νέστορος, 1997. Vyras, Nestoros, & Kalaitzaki, 1996). Η Κλίµακα 

έχει προταθεί ως ένα αξιόλογο και χρήσιµο εργαλείο για κλινική χρήση, ενώ έµφαση 

έχει δοθεί και στο διαπολιτισµικό της χαρακτήρα (Βύρας, Νέστορος, & Καλαϊτζάκη, 

2000). 

Β. Εργαλεία που συµπληρώνονται από τον θεραπευτή: 

• Κλίµακα Αξιολόγησης Αρνητικών Συµπτωµάτων & Κλίµακα Αξιολόγησης 

Θετικών Συµπτωµάτων (The Scale for the Assessment of Negative Symptoms -

SANS- & The Scale for the Assessment of Positive Symptoms �SAPS)  

Οι Κλίµακες Αξιολόγησης Αρνητικών (Andreasen, 1983) & Θετικών 

Συµπτωµάτων (Andreasen, 1984) αναπτύχθηκαν µε στόχο την άµεση και πληρέστερη 

δυνατή καταγραφή και εκτίµηση της σοβαρότητας των συγκεκριµένων 

ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων από τον κλινικό. Της δηµιουργίας των κλιµάκων 
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προηγήθηκε και ακολούθησε µεγάλος αριθµός µελετών σχετικών µε τα θετικά και 

αρνητικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας (Andreasen, 1982, 1987, 1989a,b. 

Andreasen, & Akiskal, 1983. Andreasen, Flaum, Swayze, Tyrrell, & Arndt, 1990. 

Andreasen, & Grove, 1986. Andreasen, & Olsen, 1982). Η αξιολόγηση των δύο  

κλιµάκων σε συνδυασµό συµβάλει τόσο στην απόκτηση ευκρινέστερης εικόνας των 

σχιζοφρενικών συµπτωµάτων του εξεταζόµενου ατόµου, όσο και στην εκτίµηση της 

πορείας και διακύµανσής τους στο χρόνο. Η µετάφραση και προσαρµογή των 

κλιµάκων στην ελληνική γλώσσα έγινε από τους Νέστορος & Βαλλιανάτου 

(1993α,β).  

Η SANS, η οποία είναι ίσως η µόνη κλίµακα που χρησιµοποιείται σήµερα 

ευρέως από τους κλινικούς για την αξιολόγηση των αρνητικών συµπτωµάτων, 

περιλαµβάνει 5 στοιχεία-παράγοντες: 1) επίπεδο συναίσθηµα, 2) αλογία, 3) 

αβουλησία-απάθεια, 4) ανηδονία-έλλειψη κοινωνικότητας, και 5) προσοχή. Η SAPS 

περιλαµβάνει 4 παράγοντες: 1) ψευδαισθήσεις, 2) παραληρηµατικές ιδέες, 3) 

παράξενη συµπεριφορά, 4) θετική µορφολογική (τυπική) διαταραχή της σκέψης, και 

5) απρόσφορο συναίσθηµα.  

Η βαθµολόγηση των θετικών και αρνητικών συµπτωµάτων γίνεται σε 6 

διαβαθµίσεις, από το 0 µέχρι το 5, βάσει των οποίων η εµφάνιση του συµπτώµατος 

εκτιµάται ως ανύπαρκτη, αµφίβολη, ήπια, µέτρια, έντονη και σοβαρή. Παράλληλα, 

εκτός της γενικής αξιολόγησης κάθε συµπτώµατος ξεχωριστά, µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει τις λεπτοµερέστερες, µεµονωµένες αξιολογήσεις των στοιχείων που 

συνθέτουν τη συνολική γενική αξιολόγηση κάθε συµπτώµατος.  

• Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (Brief  Psychiatric Rating Scale � 

BPRS)  

Η Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (Overall & Gorham, 1962) 

αποτελεί µια ευρέως χρησιµοποιούµενη κλίµακα από τους κλινικούς για την 

αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας του ατόµου κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και συνιστά µια άµεση, 

σύντοµη, γενική εκτίµηση της ψυχοπαθολογίας, σε σχέση µε τις κλίµακες που 

αξιολογούν συγκεκριµένα ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα.  

Η κλίµακα βαθµολογείται από εκπαιδευµένο κλινικό, οι εκτιµήσεις του οποίου 

βασίζονται στην παρατήρηση και στη λεκτική συµπεριφορά του ατόµου που 

αξιολογείται. Η BPRS περιλαµβάνει 18 στοιχεία αξιολόγησης µε σύντοµη περιγραφή 

για το καθένα από αυτά: 1) σωµατική ενασχόληση, 2) άγχος, 3) συναισθηµατική 
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απόσυρση, 4) αποδιοργάνωση ιδεών, 5) αισθήµατα ενοχής, 6) ένταση, 7) παράξενες 

στάσεις και συµπεριφορές, 8) ιδέες µεγαλείου, 9) µελαγχολική διάθεση, 10) 

εχθρότητα, 11) καχυποψία, 12) ψευδαισθητική συµπεριφορά, 13) κινητική 

επιβράδυνση, 14) έλλειψη συνεργασίας, 15) ασυνήθιστο περιεχόµενο σκέψης, 16) 

αµβλύ συναίσθηµα, 17) διέγερση, και 18) αποπροσανατολισµό. Τα στοιχεία αυτά 

βαθµολογούνται σε µια κλίµακα 7 διαβαθµίσεων, από το 1 µέχρι το 7, βάσει των 

οποίων η εµφάνιση του συµπτώµατος εκτιµάται ως ανύπαρκτη, πολύ ήπια, ήπια, 

µέτρια, µέτρια σοβαρή, σοβαρή, και εξαιρετικά σοβαρή. Τα στοιχεία αυτά 

συγκροτούν πέντε παράγοντες της BPRS, οι οποίοι είναι: Άγχος-Κατάθλιψη, Ανεργία, 

Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης, ∆ιέγερση, και Εχθρότητα-Καχυποψία. Από το σύνολο των 

στοιχείων που συγκροτούν κάθε παράγοντα εξάγεται ένας δείκτης ψυχοπαθολογίας 

στο συγκεκριµένο παράγοντα και από το συνολικό βαθµό όλων των στοιχείων της 

BPRS εξάγεται ένας γενικός δείκτης ψυχοπαθολογίας του ατόµου.   

Γ. Εργαλεία που συµπληρώνονται και από τους δύο συµµετέχοντες στην 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία (θεραπευτή και θεραπευόµενο): 

• Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (Session 

Evaluation Questionnaire - SEQ)  

Αναλυτική περιγραφή της φιλοσοφίας που προηγήθηκε της ανάπτυξης του 

Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (Stiles, 1980, 

1989. µετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά, Ζγαντζούρη, & Νέστορος, 1999α. 

Βλ. Παράρτηµα Ι), της δοµής και των παραγόντων που περιέχει, καθώς και της 

ανάγκης που προέκυψε �λόγω έλλειψης αντίστοιχων εργαλείων - για την µετάφραση 

και προσαρµογή του στην Ελληνική γλώσσα, παρουσιάστηκε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο της παρούσας διατριβής (βλ. Κεφάλαιο 1ο: Ψυχοθεραπευτικές ∆ιαδικασίες. 

Υποκεφάλαιο: Σχέση των Ενδοσυνεδριακών ∆ιαδικασιών µε την Αποτελεσµατικότητα: 

Αξιολόγηση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας µε τη χορήγηση ερωτηµατολόγιων µετά 

τη συνεδρία). 

• Κλίµακες Θεραπευτή-Ασθενή για τους Σχιζοφρενείς Ασθενείς (The Therapist-

Patient Relationship with Schizophrenic Patients � TPSS)  

Οι Κλίµακες Θεραπευτή-Ασθενή για τους Σχιζοφρενείς Ασθενείς 

αναπτύχθηκαν από τον Stark (1992), και εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά σε ένα 

πρόγραµµα συµπεριφοριστικής θεραπείας για άτοµα µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα. 

Σκοπός της ανάπτυξης και εφαρµογής τους ήταν η διερεύνηση των προτύπων 
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επικοινωνίας µεταξύ θεραπευτή και ασθενούς και η αξιολόγηση της θεραπευτικής 

σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσά τους κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας (Stark, 

1992, 1994. Stark, Lewandowski, & Buchkremer, 1992. Stark, Liberman, & Corrigan, 

1992). Υπάρχουν δύο Κλίµακες, µια για το Θεραπευτή (Έκδοση Θεραπευτή), η οποία 

περιέχει 16 στοιχεία, και µια για το Θεραπευόµενο (Έκδοση Θεραπευόµενου), η 

οποία περιέχει 30 στοιχεία.  

Η Κλίµακα του Θεραπευτή συγκροτείται από 4 παράγοντες που αξιολογούν το 

πως βιώνεται, από πλευράς θεραπευτή, η συµπεριφορά του θεραπευόµενου απέναντί 

του. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 1) Απόρριψη�Ανεπάρκεια, 2) Έλλειψη 

εµπιστοσύνης, 3) Θεραπευτής προσωπικά αποδεκτός, και 4) Θεραπευτής 

επαγγελµατικά αποδεκτός. Η Κλίµακα του Θεραπευόµενου περιλαµβάνει 4 

παράγοντες, που αξιολογούν το πως βιώνεται, από πλευράς θεραπευόµενου, ο 

θεραπευτής του και είναι: 1) Απόρριψη�Ανικανότητα, 2) Θεραπευτής που δίνει 

κατάλληλα ερεθίσµατα, 3) Θεραπευτής υπερδιεγερτικός/απαιτητικός, και 4) 

Θεραπευτής απόµακρος και αόριστος (αβέβαιος/ασαφής) 

Οι κλίµακες µεταφράστηκαν και προσαρµόστηκαν στα Ελληνικά για τις 

ανάγκες της παρούσας µελέτης από την ερευνητική οµάδα (Νέστορος, & 

Ζγαντζούρη, 1998. Βλ. Παράρτηµα Ι) και τα πρώτα αποτελέσµατα από την εφαρµογή 

της ελληνικής έκδοσης σε άτοµα που έπασχαν από σχιζοφρενικά συµπτώµατα 

ανακοινώθηκαν σε συνέδριο (Zgantzouri, & Nestoros, 1999).  

 

 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της διατριβής πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις 

ερευνητικές διαδικασίες, οι οποίες περιγράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν: 

• 1η Έρευνα: Αλλαγές στην ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου πριν και µετά 

την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. 

• 2η Έρευνα: Η Ελληνική Έκδοση του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της 

Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας. 

• 3η Έρευνα: Αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση θεραπευτή και 

θεραπευόµενου από την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. 

• 4η Έρευνα: Ενδοσυνεδριακές διαδικασίες για τη διερεύνηση της γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
1η Έρευνα. Αλλαγές στην ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου πριν και µετά την 
ψυχοθεραπευτική συνεδρία 

 
 

Εισαγωγή 
 
 Τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών της ερευνητικής οµάδας του Εργαστηρίου Κλινικής & 

Κοινωνικής Ψυχολογίας (Νέστορος, Καλαϊτζάκη, Ζγαντζούρη, & Qadamani, 1999. Nestoros, 

Zgantzouri, & Kalaitzaki, 1999. Nestoros, Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vasdekis, 1998. Nestoros, 

Zgantzouri, Kalaitzaki, & Vallianatou, 2000) που αναφέρονταν στην αποτελεσµατικότητα της 

Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για την αντιµετώπιση ατόµων µε ψυχωσικά συµπτώµατα, οδήγησε την 

ερευνητική οµάδα της παρούσας εργασίας στη διερεύνηση της αλλαγής της συµπτωµατολογίας του 

θεραπευόµενου σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Η ερευνητική οµάδα θεώρησε ότι η 

αποτελεσµατικότητα κάθε µιας ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, η οποία συνίσταται κυρίως στη µείωση 

των συµπτωµάτων του θεραπευόµενου, θα µπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις 

µικρές ενδοσυνεδριακές διαδικασίες και αλλαγές και στη συνολική αποτελεσµατικότητα της 

Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, δεδοµένου ότι συµβάλει στην κατανόηση των µηχανισµών που δρουν 

ενδοσυνεδριακά, προκαλώντας την ψυχοθεραπευτική αλλαγή (therapeutic change).  

 Η συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να διερευνήσει, πρώτον, αν το άγχος 

και τα ψυχωσικά συµπτώµατα του θεραπευόµενου είναι σαφώς µειωµένα αµέσως µετά από κάθε 

ψυχοθεραπευτική συνάντηση σε σύγκριση µε τα επίπεδα άγχους και τα ψυχωσικά συµπτώµατα που 

προϋπήρχαν της συνεδρίας και, δεύτερον, αν η µείωση των ψυχωσικών συµπτωµάτων αµέσως µετά τη 

συνεδρία επηρεάζεται από τη µείωση των επιπέδων άγχους  του θεραπευόµενου. 

 

Μέθοδος 
 

Η συλλογή υλικού για την παρούσα έρευνα περιλάµβανε τις ψυχοµετρικές 

αξιολογήσεις 8 ατόµων σε 50 διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Οι 

αξιολογήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τους ίδιους τους θεραπευόµενους και από το 

θεραπευτή τους αµέσως πριν από την έναρξη και αµέσως µετά το πέρας της 

ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, µε σκοπό την εκτίµηση της αλλαγής του ατόµου ως 

αποτέλεσµα της ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης και παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.1.  
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Ερευνητικά Εργαλεία: Χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα ψυχοµετρικά εργαλεία, τα οποία 

συµπληρώθηκαν από το θεραπευόµενο και το θεραπευτή αµέσως πριν την έναρξη και αµέσως µετά το 

τέλος της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας:  

 

Α. Εργαλεία που συµπληρώθηκαν από τον ίδιο το θεραπευόµενο  

Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων (SCL-90). Η SCL-90 

(Derogatis, 1977a,b. Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά, Νέστορος, 

Χριστοδούλου, & Βαλλιανάτου, 1993) εφαρµόστηκε για την αξιολόγηση της 

συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου, όπως αυτή καταγράφεται στις υποκλίµακες: 

Σωµατοποίηση, Ψυχαναγκασµοί, ∆ιαπροσωπική Ευαισθησία, Κατάθλιψη, Άγχος, 

Θυµός�Βία, Φοβική ∆ιαταραχή, Παρανοικός Ιδεασµός, Ψυχωτισµός, Άλλα 

Συµπτώµατα (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται αυτά που αφορούν διαταραχές 

όρεξης και ύπνου). 

Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων. Οι Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 

28 Παραγόντων (Νέστορος 1998β) εφαρµόστηκαν για την αξιολόγηση της 

υποκειµενικής εκτίµησης της έντασης και της σοβαρότητας των θετικών και 

αρνητικών ψυχωσικών συµπτωµάτων του θεραπευόµενου (ακουστικές 

ψευδαισθήσεις, ιδέες συσχέτισης, διάβασµα σκέψεων, εισδοχή ξένων σκέψεων, 

έλεγχο από εξωτερική δύναµη, ιδέες παρακολούθησης, ιδέες ενασχόλησης των 

άλλων, ιδέες δίωξης και εκποµπή σκέψεως), καθώς και των άλλων στοιχείων που 

αξιολογεί το εργαλείο.  

Eρωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger. Το Ερωτηµατόγιο Άγχους (Spielberger, 

Gorsuch, & Lushene, 1970. Λιάκος & Γιαννίτση, 1984) εφαρµόστηκε για την 

Πίνακας 6.1. 
Ψυχοµετρικές αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν αµέσως πριν και αµέσως µετά την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 

Ψυχοµετρικό Εργαλείο Αριθµός 
Αξιολογήσεων 

SCL-90 50 
Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger 28 

Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων 28 
Κλίµακα Συγκρότησης & Προσανατολισµός στη 

Ζωή 
22 

Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης  12 
Κλίµακα Αξιολόγησης Αρνητικών Συµπτωµάτων & 

Κλίµακα Αξιολόγησης Θετικών Συµπτωµάτων 
12 
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αξιολόγηση του άγχους του ατόµου ως κατάσταση που βιώνει τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή (state anxiety), και ως χαρακτηριστικό (trait anxiety) της προσωπικότητάς του.  

Aντίληψη Συγκρότησης και Προσανατολισµός στη Ζωή. Η Κλίµακα Aντίληψης 

Συγκρότησης και Προσανατολισµού στη Ζωή (Αntonovsky, 1993. Vyras, Nestoros, 

& Kalaitzaki, 1996. Βύρας & Νέστορος, 1997) εφαρµόστηκε για την  αξιολόγηση της 

ικανότητας του θεραπευόµενο να χρησιµοποιεί τις γνώσεις, εµπειρίες και στάσεις που 

ισχυροποιούν τη συγκρότησή του.  

 

Β. Εργαλεία που συµπληρώθηκαν από τον θεραπευτή  

Κλίµακα Αξιολόγησης Αρνητικών Συµπτωµάτων & Κλίµακα Αξιολόγησης 

Θετικών Συµπτωµάτων (SANS & SAPS). Οι Κλίµακες Αξιολόγησης Αρνητικών 

(Andreasen, 1983. Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά, Νέστορος & 

Βαλλιανάτου, 1993α) & Θετικών Συµπτωµάτων (Andreasen, 1984. Μετάφραση και 

προσαρµογή στα Ελληνικά, Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1993β) εφαρµόστηκαν για 

την καταγραφή και εκτίµηση της σοβαρότητας των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων του 

θεραπευόµενου.   

Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (BPRS). Η Βραχεία Κλίµακα 

Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (Overall & Gorham, 1962) εφαρµόστηκε για την 

αξιολόγηση της γενικότερης ψυχοπαθολογικής κατάστασης του ατόµου, η οποία 

συνίσταται σε πέντε παράγοντες: Άγχος-Κατάθλιψη, Ανεργία, Τυπική ∆ιαταραχή 

Σκέψης, ∆ιέγερση, και Εχθρότητα-Καχυποψία.   
 
 

Αποτελέσµατα 
 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου Statistical Package for Social Sciences, Version 10.0 (SPSS, 

1999), και τα πρώτα αποτελέσµατα ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο (Nestoros, & 

Zgantzouri, 2000). Στα  Σχήµατα (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) και στους Πίνακες (6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6) παρουσιάζονται οι διαφορές των µέσων όρων πριν και µετά τη συνεδρία 

και οι τυπικές αποκλίσεις των θεραπευοµένων στην SCL-90 (Σχήµα 6.1, Πίνακας 

6.2), στις Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων (Σχήµα 6.2, Πίνακας 6.3), 

στο Ερωτηµατολόγιο Άγχους (Σχήµα 6.3, Πίνακας 6.4), στην Κλίµακα Aντίληψης 

Συγκρότησης και Προσανατολισµού στη Ζωή (Σχήµα 6.4, Πίνακας 6.5), στις 

Κλίµακες Αξιολόγησης Αρνητικών & Θετικών Συµπτωµάτων (Σχήµα 6.5, Πίνακας 
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6.6),  και στην Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (Σχήµα 6.6, Πίνακας 

6.7). Οι διαφορές των µέσων όρων πριν και µετά τη συνεδρία βρέθηκαν πολύ υψηλές 

στις περισσότερες κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν. Ιδιαίτερα µεγάλες ήταν οι 

διαφορές σε τέσσερις υποκλίµακες της SCL-90, της Κατάθλιψης, του Άγχους, του 

Ψυχωτισµού και του Παρανοϊκού Ιδεασµού.  

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear 

Regression Analysis) για την Κλίµακα SCL-90 και την Βραχεία Κλίµακα 

Ψυχιατρικής Αξιολόγησης, για τη διερεύνηση της επίδρασης του άγχους στην 

ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου και ειδικότερα στη µείωση των ψυχωσικών 

συµπτωµάτων του. 
Στην Κλίµακα SCL-90 ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν η υποκλίµακα Άγχους και εξαρτηµένες 

µεταβλητές οι υποκλίµακες Θυµός�Βία, Ψυχαναγκασµοί, Παρανοϊκός Ιδεασµός και Ψυχωτισµός. Η 

Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης πραγµατοποιήθηκε και για την υποκλίµακα της Κατάθλιψης (η 

οποία λειτούργησε ως οµάδα ελέγχου), της Κλίµακας SCL-90, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, και 

εξαρτηµένες µεταβλητές τις υποκλίµακες Θυµός�Βία, Ψυχαναγκασµοί, Παρανοϊκός Ιδεασµός και 

Ψυχωτισµός.  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την επίδραση της υποκλίµακας Άγχος στις άλλες 

υποκλίµακες πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.8α. Πριν 

από την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, η υποκλίµακα Άγχος παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε τις 

υποκλίµακες Ψυχαναγκασµοί (r=.733), Ψυχωτισµός (r=.726) και Θυµός�Βία (r=.708), και µέση 

συσχέτιση µε την υποκλίµακα Παρανοϊκός Ιδεασµός (r=.648). Αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική 

συνεδρία, η υποκλίµακα Άγχος παρουσιάζει µέση συσχέτιση µε τις υποκλίµακες  Ψυχαναγκασµοί 

(r=.660), Θυµός�Βία (r=.520) και Ψυχωτισµός (r=.539), ενώ παραµένει στα ίδια επίπεδα η συσχέτισή 

της µε την υποκλίµακα  Παρανοϊκός Ιδεασµός (r=.621). 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την επίδραση της υποκλίµακας Κατάθλιψη στις άλλες 

υποκλίµακες της SCL-90, πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.8β. Πριν από την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, η υποκλίµακα Κατάθλιψη παρουσιάζει µέση συσχέτιση 

µε τις υποκλίµακες Ψυχαναγκασµοί (r=.645), Ψυχωτισµός (r=.659), και  Παρανοϊκός Ιδεασµός (r=. 

577), και ασθενή συσχέτιση µε την υποκλίµακα Θυµός�Βία (r=.342). Αµέσως µετά την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία, η συσχέτιση της υποκλίµακας Κατάθλιψη µε τις τέσσερις υποκλίµακες 

ισχυροποιείται. Συγκεκριµένα, η υποκλίµακα Κατάθλιψη παρουσιάζει πολύ ισχυρή συσχέτιση µε την 

υποκλίµακα Ψυχαναγκασµοί (r=.813), µέση συσχέτιση µε τις υποκλίµακες Ψυχωτισµός (r=.640),  

Παρανοικός Ιδεασµός (r=.570) και Θυµός�Βία (r=.517).  

Στην Κλίµακα BPRS ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν ο παράγοντας Άγχος-Κατάθλιψη και 

εξαρτηµένες µεταβλητές οι παράγοντες ∆ιέγερση, Εχθρότητα-Καχυποψία, Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης, 

Ανεργία. Για την Κλίµακα BPRS δεν πραγµατοποιήθηκε αντίστοιχη ανάλυση για την οµάδα ελέγχου, 

επειδή στη συγκεκριµένη Κλίµακα οι δύο µεταβλητές (Άγχος και Κατάθλιψη) συγκροτούν έναν 

παράγοντα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την επίδραση του παράγοντα Άγχος-Κατάθλιψη στους 
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άλλους παράγοντες της  BPRS, πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.9. Πριν από την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, ο παράγοντας Άγχος-Κατάθλιψη παρουσιάζει 

ισχυρή συσχέτιση µε τους παράγοντες ∆ιέγερση (r=.776),  Εχθρότητα-Καχυποψία (r=.721), και µέση 

συσχέτιση µε τους παράγοντες Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης (r=. 524), ενώ δεν  υπάρχει συσχέτιση µε την 

Ανεργία (r=.240). Αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, η συσχέτιση του παράγοντα Άγχος-

Κατάθλιψη µε τους άλλους παράγοντες της BPRS εξασθενεί. Συγκεκριµένα, ο παράγοντας Άγχος-

Κατάθλιψη παρουσιάζει µέση συσχέτιση µε τους παράγοντες Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης (r=.679) και 

Εχθρότητα-Καχυποψία (r=.669), ενώ δεν παρουσιάζει συσχέτιση µε τον παράγοντα Ανεργία (r=.118),  

καθώς και µε τον παράγοντα ∆ιέγερση (r=.042), η οποία πριν τη συνεδρία ήταν ισχυρή. 
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Σχήµα 6.1. 

Μέσοι όροι των αξιολογήσεων 50 συνεδριών οκτώ ατόµων µε την Κλίµακα SCL-90 
πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 6.2. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αξιολογήσεων 50 συνεδριών οκτώ ατόµων µε 

την Κλίµακα SCL-90 πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Υποκλίµακες της SCL-90 Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Σωµατοποίηση 4.26 4.43 1.29 1.93 
Ψυχαναγκασµοί 11.32 5.22 3.18 3.04 
∆ιαπροσωπική Ευαισθησία 16.74 9.43 6.04 6.83 
Κατάθλιψη 24.22 8.47 7.88 8.31 
Άγχος 13.77 7.24 3.46 3.86 
Θυµός-Βία 6.76 5.76 .86 1.14 
Φοβική ∆ιαταραχή 7.14 6.16 2.06 3.25 
Παρανοϊκός Ιδεασµός 12.45 5.09 4.64 4.21 
Ψυχωτισµός 12.06 6.59 3.86 3.98 
Άλλα στοιχεία 5.33 3.22 1.65 2.52 
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Σχήµα 6.2. 
Μέσοι όροι των αξιολογήσεων 28 συνεδριών οκτώ ατόµων  

µε τις Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων πριν και µετά την 
ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
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Πίνακας 6.3. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αξιολογήσεων 28 συνεδριών οκτώ ατόµων µε 
τις Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου 28 Παραγόντων πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική 

συνεδρία 
 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Στοιχεία της Κλίµακας 
Οπτικού Αναλόγου 28 

Παραγόντων  

Μέσος όρος Τυπική 
Απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Q1 74.57 22.98 48.17 29.23 
Q2 58.75 28.02 53.32 32.27 
Q3 70.35 27.5 44.96 32.17 
Q4 69.53 26.19 48.60 34.04 
Q5 67.35 25.68 52.03 40.18 
Q6 59.14 31.4 48.78 32.76 
Q7 77.03 19.77 52.32 30.01 
Q8 41.6 30.39 35.67 27.94 
Q9 65.25 28.32 54.42 32.47 

Q10 39.71 29.20 37.96 26.44 
Q11 82.6 20.39 71.39 28.34 
Q12 70.1 22.99 50.96 20.1 
Q13 76.07 24.08 55.17 31.06 
Q14 69.14 28.07 45.71 31.91 
Q15 70.5 27.1 47.92 30.38 
Q16 26.5 22.2 27.67 25.04 
Q17 53.46 32.37 41.75 32.59 
Q18 43.5 40.69 26.57 33.57 
Q19 53.64 41.75 40.14 38 
Q20 38.42 36.39 28.21 31.08 
Q21 49.71 42.15 38.42 38.55 
Q22 51.82 45.64 40.92 41.47 
Q23 36.1 41.39 29.42 36.67 
Q24 57.25 39.67 39.53 37.36 
Q25 43.35 43.38 32.5 38.22 
Q26 53.96 43.87 36.85 39.34 
Q27 49.5 42.95 35.25 38.82 
Q28 34.75 35.96 22.64 28.21 
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Σχήµα 6.3. 
Μέσοι όροι των αξιολογήσεων 28 συνεδριών οκτώ ατόµων  

µε το Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική 
συνεδρία 
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Πίνακας 6.4. 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αξιολογήσεων 28 συνεδριών οκτώ ατόµων µε 
το Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberger πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική 

συνεδρία 
 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Στοιχεία του 

Ερωτηµατολογίου Άγχους 
του Spielberger 

Μέσος όρος Τυπική 
Απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Q1 3.06 1.13 1.64 .98 
Q2 3.2 1.11 2.1 1.25 
Q3 3.03 1.34 1.82 1.12 
Q4 3.13 1.15 1.71 1.08 
Q5 3.06 1.22 2 1.21 

G. Q6 2.79 1.39 1.42 .95 
Q7 3.10 1.14 1.89 1.19 
Q8 3.17 1.10 1.6 .99 
Q9 3.24 1.02 1.57 .95 

Q10 3.06 1.16 1.82 1.15 
Q11 3.06 1.06 2.39 1.28 
Q12 3 1.25 1.64 1.09 
Q13 2.86 1.17 1.1 1.28 
Q14 3.03 1.35 1.57 .95 
Q15 3.03 1.23 2.17 1.21 
Q16 3.51 .78 2.1 1.28 
Q17 3.2 1.04 1.75 1.07 
Q18 2.65 1.39 1.46 .99 
Q19 2.93 1.36 1.64 .98 
Q20 3.34 1 2.35 1.22 
Q21 3.6 .56 2.61 1.13 
Q22 3.25 1.04 2.38 1.13 
Q23 3.53 .69 2.07 1.09 
Q24 2.96 1.26 2.84 1.25 
Q25 2.82 1.3 2.3 1.19 
Q26 3.39 .83 2.34 1.16 
Q27 3.39 .87 2.4 1 
Q28 3.42 .87 2.42 1.27 
Q29 2.75 1.14 2.19 1.23 
Q30 3.35 .91 2.16 1.1 
Q31 3.42 .79 2.28 1.3 
Q32 3.07 1.08 2.5 1.1 
Q33 3.33 .87 2.46 1.2 
Q34 2.5 1.4 2.03 1.31 
Q35 3.28 .93 2.03 1.03 
Q36 3.5 .63 2.5 1.1 
Q37 2.96 .96 1.88 1.17 
Q38 3.53 .79 2.46 1.17 
Q39 1.67 .9 1.42 .64 
Q40 3.5 .74 2.84 1.15 
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Σχήµα 6.4. 
Μέσοι όροι των αξιολογήσεων 22 συνεδριών οκτώ ατόµων µε την Κλίµακα 
Aντίληψης Συγκρότησης και Προσανατολισµού στη Ζωή πριν και µετά την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
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Πίνακας 6.5. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αξιολογήσεων 22 συνεδριών οκτώ ατόµων µε 
την Κλίµακα Aντίληψης Συγκρότησης και Προσανατολισµού στη Ζωή πριν και µετά 

την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Στοιχεία 

της Κλίµακας Συγκρότησης 
& Προσανατολισµού στη Ζωή 

Μέσος όρος Τυπική 
Απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Q1 2.78 2.1 4.22 2.15 
Q2 2.56 1.9 3.45 1.76 
Q3 2.73 1.98 3.27 1.77 
Q4 4.04 2.72 4.72 2.39 
Q5 2.3 1.25 3.04 1.67 
Q6 2.21 1.34 3.18 1.84 
Q7 2.04 1.46 3.5 .2.3 
Q8 2.65 2.01 4.09 2.34 
Q9 1.95 1.55 2.59 1.65 

Q10 2.47 1.16 2.86 .1.83 
Q11 3.13 1.79 3.72 2.27 
Q12 2.43 1.59 3.18 1.94 
Q13 3.56 1.82 4.4 2.42 
Q14 2.65 1.84 3.81 2.44 
Q15 2.78 1.85 3.4 1.92 
Q16 2.6 1.61 3.4 1.86 
Q17 3.21 1.59 3.9 2.16 
Q18 2.26 1.21 2.95 2.15 
Q19 3.43 2.23 4.27 2.42 
Q20 2.17 1.77 3.36 2.15 
Q21 3.26 2.5 3.77 2.42 
Q22 3.08 1.75 4.04 2.01 
Q23 2.65 .1.55 4.09 2.2 
Q24 3.52 1.64 4.18 1.68 
Q25 2.3 1.52 2.9 1.92 
Q26 3 1.44 3.59 1.91 
Q27 3.08 1.8 3.68 2.33 
Q28 2.95 1.84 3.72 2.37 
Q29 3.69 2.28 4.27 2.29 
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Σχήµα 6.5. 

Μέσοι όροι των αξιολογήσεων 12 συνεδριών οκτώ ατόµων µε τις Κλίµακες 
Αξιολόγησης Αρνητικών & Θετικών Συµπτωµάτων (SANS & SAPS) πριν και µετά 

την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 6.6. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αξιολογήσεων 12 συνεδριών οκτώ ατόµων µε 
τις Κλίµακες Αξιολόγησης Αρνητικών & Θετικών Συµπτωµάτων (SANS & SAPS) 

πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Υποκλίµακες της SANS  Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Αµβλύ ή επίπεδο συναίσθηµα 1.27 2.86 0.36 1.2 
Αλογία 0 .00 0 .00 
Απάθεια 6.09 5.52 5.18 5.38 
Ανηδονία 10.63 6.03 8.63 6.26 
Προσοχή 0.9 2.07 0.72 1.61 

 
       Υποκλίµακες της SAPS 
 

 

Ψευδαισθήσεις 7.09 7.85 0.72 2.41 
Παραληρηµατικές Ιδέες 17.72 15.02 12.18 12.41 
Παράξενη Συµπεριφορά 0.72 2.41 0 .00 
Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης 4 3.68 3.09 3.72 
Απρόσφορο Συναίσθηµα 0 .00 0 .00 
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Πριν τη συνεδρία Μετά τη συνεδρία
Αµβλύ ή επίπεδο συναίσθηµα Αλογία
Απάθεια Ανηδονία
Προσοχή Ψευδαισθήσεις
Παραληρηµατικές Ιδέες Παράξενη Συµπεριφορά
Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης Απρόσφορο Συναίσθηµα
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Σχήµα 6.6. 
Μέσοι όροι των αξιολογήσεων 12 συνεδριών οκτώ ατόµων µε τη Βραχεία Κλίµακα 
Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (BPRS) πριν και µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 6.7. 
∆ιαφορές µέσων όρων και τυπικές αποκλίσεις των αξιολογήσεων 12 συνεδριών οκτώ 
ατόµων µε τη Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης (BPRS) πριν και µετά την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Παράγοντες της BPRS Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Άγχος-Κατάθλιψη 15.83 3.9 9.08 3.05 
Ανεργία 7.25 2.95 5 1.75 
Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης 9.16 3.83 6.25 1.95 
∆ιέγερση 9.41 2.27 4.58 .99 
Εχθρότητα-Καχυποψία 8.16 2.94 4.5 1.97 
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Πριν τη
συνεδρία

Μετά τη
συνεδρία

Άγχος/Κατάθλιψη Ανεργία
Τυπική ∆ιαταραχή Σκέψης ∆ιέγερση
Εχθρότητα/Καχυποψία
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Πίνακας 6.8. 
Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης: Κλίµακα SCL-90  

 
Πίνακας 6.8α.Ανεξάρτητη Μεταβλητή: Υποκλίµακα Άγχους 

Εξαρτηµένες Μεταβλητές: Υποκλίµακες Θυµός�Βία, Ψυχαναγκασµοί, 
Παρανοϊκός Ιδεασµός, Ψυχωτισµός 

 

Πριν από τη συνεδρία r Μετά από τη συνεδρία r 

Ισχυρή Συσχέτιση  Ισχυρή Συσχέτιση  
Άγχος / Ψυχαναγκασµοί .733   
Άγχος / Ψυχωτισµός .726   
Άγχος / Θυµός�Βία .708   

Μέση Συσχέτιση  Μέση Συσχέτιση  
Άγχος / Παρανοϊκός Ιδεασµός .648 Άγχος / Ψυχαναγκασµοί  .660 

  Άγχος / Παρανοϊκός Ιδεασµός  .621 
  Άγχος  / Θυµός�Βία .520 
  Άγχος /  Ψυχωτισµός  .539 

 
 
 

Πίνακας 6.8β. Ανεξάρτητη Μεταβλητή: Υποκλίµακα Κατάθλιψης 
Εξαρτηµένες Μεταβλητές: Υποκλίµακες Θυµός�Βία, 
Ψυχαναγκασµοί, Παρανοϊκός Ιδεασµός, Ψυχωτισµός 

 

Πριν από τη συνεδρία R Μετά από τη συνεδρία r 

Πολύ Ισχυρή Συσχέτιση  Πολύ Ισχυρή Συσχέτιση  
  Κατάθλιψη / Ψυχαναγκασµοί .813 

Μέση Συσχέτιση  Μέση Συσχέτιση  
Κατάθλιψη / Ψυχαναγκασµοί .645 Κατάθλιψη / Ψυχωτισµός .640 
Κατάθλιψη / Ψυχωτισµός .659 Κατάθλιψη / Παρανοικός Ιδεασµός  .570 

Κατάθλιψη / Παρανοικός Ιδεασµός .577 Κατάθλιψη / Θυµός�Βία  .517 
Ασθενής Συσχέτιση  Ασθενής Συσχέτιση  

Κατάθλιψη / Θυµός�Βία .342   
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Πίνακας 6.9. 
Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης: Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης 

(BPRS) 
 

Ανεξάρτητη Μεταβλητή: Υποκλίµακα Άγχους-Κατάθλιψης 
Εξαρτηµένες Μεταβλητές: Υποκλίµακες ∆ιέγερση, Εχθρότητα-Καχυποψία, Τυπική 

∆ιαταραχή Σκέψης, Ανεργία 
 

Πριν από τη συνεδρία r Μετά από τη συνεδρία r 

Ισχυρή Συσχέτιση  Ισχυρή Συσχέτιση  
Άγχος-Κατάθλιψη/∆ιέγερση .776   

Άγχος-Κατάθλιψη/Εχθρότητα-Καχυποψία .721   

Μέση Συσχέτιση  Μέση Συσχέτιση  
Άγχος-Κατάθλιψη/ Τυπική ∆ιαταραχή 

Σκέψης 
.524 Άγχος-Κατάθλιψη/ Τυπική ∆ιαταραχή 

Σκέψης  
.679 

  Άγχος-Κατάθλιψη/Εχθρότητα-Καχυποψία .669 

∆εν Υπάρχει Συσχέτιση  ∆εν Υπάρχει Συσχέτιση  
  Άγχος-Κατάθλιψη/Ανεργία .118 

Άγχος-Κατάθλιψη/Ανεργία .240 Άγχος-Κατάθλιψη/∆ιέγερση .042 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
2η Έρευνα. Η Ελληνική Έκδοση του Ερωτηµατολογίου  
Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (SEQ) 

 

 
Εισαγωγή 

 

Η έλλειψη εργαλείων στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση της ψυχοθεραπευτικής 

συνεδρίας, ως παράγοντα εκτίµησης των µικρών αποτελεσµάτων (micro-outcomes) στη διάρκεια του 

χρόνου, που οδηγούν στη συνολική αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας, έκανε αισθητή την 

ανάγκη εντοπισµού και προσαρµογής στα ελληνικά ενός τέτοιου εργαλείου. Για το σκοπό αυτό 

επιλέχθηκε από την ερευνητική οµάδα το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 

Συνεδρίας (SEQ), τo οποίo αναπτύχθηκε από τoν Stiles (1980). Άλλωστε, όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία, το SEQ αποτελεί διεθνώς ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο, το οποίο δεν ανήκει 

σε µια συγκεκριµένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, αλλά καταγράφει σύντοµα και περιεκτικά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας �ατοµικής ή οµαδικής-, καθώς και τη 

διάθεση θεραπευτή και θεραπευόµενου αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίας. Τα ίδια χαρακτηριστικά 

αξιολογούνται σε σχετικές ερευνητικές εργασίες και από εξωτερικούς παρατηρητές-κριτές (Stiles, 

Shapiro, & Firth-Cozens, 1990. Stiles & Snow, 1984).  

 Όπως αναφέρθηκε λεπτοµερώς και σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. Κεφάλαιο 

1), το  Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας στην πιο 

πρόσφατη µορφή του (SEQ From 4) περιλαµβάνει 24 στοιχεία-επταβάθµιες κλίµακες 

τύπου Likert, στα δύο άκρα των οποίων υπάρχουν δύο αντίθετα χαρακτηριστικά (πχ. 

καλή-κακή). Τα 20 στοιχεία συγκροτούν 4 δείκτες για το θεραπευτή και το 

θεραπευόµενο: τους δείκτες βάθους και οµαλότητας της ψυχοθεραπευτικής 

συνεδρίας, και τους δείκτες θετικής διάθεσης και διεγερµένης διάθεσης του ατόµου 

που αξιολογεί τη συνεδρία.   

 Με στόχο την εφαρµογή του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της 

Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, η ερευνητική οµάδα 

µελέτησε τα ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που συγκροτούν την 

ελληνική έκδοση του εργαλείου.   
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Μέθοδος 
 

Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας 

µεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα και κατόπιν ξανά στην Αγγλική από 4 

µεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικευόµενους κλινικούς ψυχολόγους, οι οποίοι ήταν καλοί 

γνώστες της θεωρίας του εργαλείου και της αγγλικής γλώσσας. Όταν παρατηρούνταν 

διαφορές στη µετάφραση, ακολουθούσε συζήτηση ώστε να υπάρξει µια κοινά 

αποδεκτή µετάφραση, η οποία τελικά περιλαµβάνονταν στο ερωτηµατολόγιο. Η 

µεταφρασµένη µορφή του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 

Συνεδρίας (Ζγαντζούρη, & Νέστορος, 1999α. Βλ. Παράρτηµα Ι) χορηγήθηκε πιλοτικά 

σε 62 συνεδρίες και συµπληρώθηκε από το θεραπευτή και τους θεραπευόµενούς του, 

οι οποίοι υποβάλλονταν σε ψυχοθεραπεία συνθετικού τύπου (Nestoros, & Zgantzouri, 

1999).  

Για τη διαδικασία της προσαρµογής στην ελληνική γλώσσα, η ελληνική 

έκδοση του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας 

χορηγήθηκε συστηµατικά σε 548 ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ατόµων που 

παρουσίαζαν νευρωσικά ή ψυχωσικά συµπτώµατα και αντιµετωπίζονταν θεραπευτικά 

µε το Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας και στον ψυχοθεραπευτή τους. Στην 

ανάλυση των δεδοµένων συµπεριελήφθησαν 548 αξιολογήσεις των 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών που πραγµατοποιήθηκαν από το θεραπευτή και 473 

αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τους θεραπευόµενους (δεδοµένου ότι σε 

ορισµένες συνεδρίες οι θεραπευόµενοι είτε δεν πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις του 

SEQ είτε παρέδωσαν ασυµπλήρωτα ερωτηµατολόγια). Επίσης, το SEQ χορηγήθηκε 

σε δείγµα φυσιολογικού πληθυσµού, το οποίο αποτελούσαν 65 τριτοετείς 

προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος Ψυχολογίας, στα πλαίσια του µαθήµατος 

Ψυχοθεραπευτικές ∆ιαδικασίες. Οι φοιτητές λειτούργησαν ως εξωτερικοί κριτές και 

αξιολόγησαν τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες τόσο από την πλευρά του θεραπευτή 

όσο και από την πλευρά του θεραπευόµενου.  

Συγκεκριµένα, οι φοιτητές, µετά από σύντοµη θεωρητική εκπαίδευση στο 

Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας και πρακτική εξάσκηση στην βαθµολόγηση του 

εργαλείου (συνολικής διάρκειας 18 ωρών), κλήθηκαν να βαθµολογήσουν πέντε (5) 

βιντεοσκοπηµένες και αποµαγνητοφωνηµένες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες (την 4η, 

5η, 6η, 7η και 16η συνεδρία) της Έλλης Σωκράτους (ψευδώνυµο), η οποία έπασχε από 

έντονα συµπτώµατα κατάθλιψης και άγχους (Νέστορος, & Βαλλιανάτου, 1990/1996). 
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Οι αξιολογήσεις γίνονταν είτε αµέσως µετά το τέλος της προβολής της 

βιντεοσκοπηµένης συνεδρίας είτε από το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο των 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών.  

 
Αποτελέσµατα 

 
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου Statistical Package for Social Sciences, Version 10.0 (SPSS, 1999). 

Αξιοπιστία του SEQ. Ο Πίνακας 7.1 δείχνει τις τιµές του συντελεστή Άλφα Cronbach. 

Βρέθηκε ότι το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει υψηλό δείκτη Άλφα Cronbach για τις αξιολογήσεις του 

θεραπευτή (rΑΛΦΑ=.942), τις αξιολογήσεις των εξωτερικών κριτών από την πλευρά του θεραπευτή 

(rΑΛΦΑ=.938), τις αξιολογήσεις των θεραπευοµένων (rΑΛΦΑ=.891) και τις αξιολογήσεις των εξωτερικών 

κριτών από την πλευρά του θεραπευόµενου (rΑΛΦΑ=.941).  

 

Πίνακας  7.1. 
∆είκτης Αξιοπιστίας Cronbach Alpha  

του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας 
 

Αξιολογητής Ψυχοθεραπευτικές 
Συνεδρίες 

Στοιχεία της 
Κλίµακας 

Συντελεστής 
Άλφα Cronbach  

Θεραπευτής 548 24 .942 
Εξωτερικοί Κριτές 

(αξιολόγηση  ως 
Θεραπευτές) 

260 24 .938 

Θεραπευόµενοι 473 24 .891 
Εξωτερικοί Κριτές 

(αξιολόγηση ως  
Θεραπευόµενοι) 

282 24 .941 

 

Ανάλυση Παραγόντων � Οι διαστάσεις της ελληνικής έκδοσης του SEQ. 

Στις αξιολογήσεις του θεραπευτή, των εξωτερικών κριτών από την πλευρά του 

θεραπευτή, των θεραπευοµένων και των εξωτερικών κριτών από την πλευρά του 

θεραπευόµενου πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση Παραγόντων (Principal Component 

Analysis - Rotated Component Matrix). Από τις αξιολογήσεις του ψυχοθεραπευτή και 

των ψυχοθεραπευοµένων προέκυψαν 4 παράγοντες, ενώ από τις αξιολογήσεις των 

εξωτερικών κριτών προέκυψαν 3 παράγοντες. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

παραγόντων και τα αντίστοιχα φορτία (loadings) για κάθε παράγοντα παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 7.2 και 7.3.  
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Πίνακας 7.2. 
Ανάλυση Παραγόντων � Principal Component Analysis (Rotated Component Matrix) 
για τις αξιολογήσεις του Θεραπευτή και των Εξωτερικών Κριτών (αξιολογήσεις ως 

Θεραπευτές) στο SEQ 
 

 Αξιολογήσεις 
Θεραπευτή 

Αξιολογήσεις Εξωτερικών 
Κριτών (ως Θεραπευτές) 

Στοιχεία SEQ Παράγοντας Παράγοντας 
 1 2 3 4 1 2 3 

Κακή-Καλή .604 .484   .582 .609  
Ασφαλής- Επικίνδυνη .820     .860  
∆ύσκολη-Εύκολη .845     .847  
Αξιόλογη- Άνευ Αξίας .475 .710   .739   
Επιφανειακή- Βαθιά  .834   .849   
Ήρεµη-Τεταµένη .803     .804  
∆υσάρεστη- Ευχάριστη .852     .790  
Πλήρης-Κενή  .787   .798   
Ανίσχυρη-Ισχυρή  .784   .810   
Εξαιρετική- Συνηθισµένη  .719   .757   
Ανώµαλη-Οµαλή .814     .850  
Άνετη-Ενοχλητική 860     .825  

Χαρούµενος/η-Λυπηµένος/η .767     .468 .679 
Θυµωµένος/η- Ευχαριστηµένος/η .750    .523 .645  
Κινητοποιηµένος/η- Ακινητοποιηµένος/η   .719  .835   
Αβέβαιος/η- Σίγουρος/η .748    .495 .661  
Αδιάφορος/η- Συνεπαρµένος/η    .823   .825 
Ήρεµος/η- Φοβισµένος/η .765     .744  
Αφυπνισµένος/η- Νυσταγµένος/η   .772  .408  .784 
Φιλικός/η- Εχθρικός/η .619     .468 .611 
Αργός/η- Γρήγορος/η   .749  .802   
Ενεργοποιηµένος/η- Αδρανοποιηµένος/η   .712 .419 .802   
Επηρεασµένος/η- Ανεπηρέαστος/η   .681   -.450 .478 
Σε καταστολή- Σε διέγερση    .759 .678   

Πίνακας 7.3. 
Ανάλυση Παραγόντων � Principal Component Analysis (Rotated Component 

Matrix) για τις αξιολογήσεις του Θεραπευόµενου και των Εξωτερικών Κριτών 
(αξιολογήσεις ως Θεραπευόµενοι) στο SEQ 

 

  
Αξιολογήσεις  
Θεραπευόµενου 

Αξιολογήσεις Εξωτερικών 
Κριτών  

(ως Θεραπευόµενοι) 

Στοιχεία SEQ Παράγοντας Παράγοντας 
 1 2 3 4 1 2 3 

Κακή-Καλή  .643   .687 .492  
Ασφαλής- Επικίνδυνη .657    .825   
∆ύσκολη-Εύκολη .719    .833   
Αξιόλογη- Άνευ Αξίας  .704    .770  
Επιφανειακή- Βαθιά  .737    .838  
Ήρεµη-Τεταµένη .739    .858   
∆υσάρεστη- Ευχάριστη .591  .468  .848   
Πλήρης-Κενή  .621    .787  
Ανίσχυρη-Ισχυρή  .680    .776  
Εξαιρετική- Συνηθισµένη  .653    .693  
Ανώµαλη-Οµαλή .703    .865   
Άνετη-Ενοχλητική .690    .890   

Χαρούµενος/η-Λυπηµένος/η   .706  .673   
Θυµωµένος/η- Ευχαριστηµένος/η .466  .523  .641 .419 .413 
Κινητοποιηµένος/η- Ακινητοποιηµένος/η   .474 .446   .692 
Αβέβαιος/η- Σίγουρος/η   .611  .699   
Αδιάφορος/η- Συνεπαρµένος/η    .589   .585 
Ήρεµος/η- Φοβισµένος/η .539  .410  .787   
Αφυπνισµένος/η- Νυσταγµένος/η   .404 .428  .405 .654 
Φιλικός/η- Εχθρικός/η .425 .408   .520   
Αργός/η- Γρήγορος/η   .466 .549   .702 
Ενεργοποιηµένος/η- Αδρανοποιηµένος/η    .673   .838 
Επηρεασµένος/η- Ανεπηρέαστος/η  .493    .415 .410 
Σε καταστολή- Σε διέγερση    .726   .804 
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Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου που αφορά στην αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών της συνεδρίας, οι αξιολογήσεις των SEQ του θεραπευτή και των 

εξωτερικών κριτών (οι οποίοι βαθµολογούσαν ως θεραπευτές) ανέδειξαν υψηλά 

φορτία (factor loading >.60) σε δύο παράγοντες, οι οποίοι είναι όµοιοι στα δύο 

ερωτηµατολόγια. ∆ηλαδή, ο πρώτος παράγοντας του θεραπευτή και ο δεύτερος 

παράγοντας των εξωτερικών κριτών παρουσιάζουν παρόµοια υψηλά φορτία στα 

ακόλουθα στοιχεία του SEQ: κακή/καλή, ασφαλής/επικίνδυνη, δύσκολη/εύκολη, 

ήρεµη/τεταµένη, δυσάρεστη/ευχάριστη, ανώµαλη/οµαλή και άνετη/ενοχλητική. 

Επίσης, ο δεύτερος παράγοντας του θεραπευτή και ο πρώτος παράγοντας των 

εξωτερικών κριτών παρουσιάζουν παρόµοια υψηλά φορτία στα ακόλουθα στοιχεία 

του SEQ: αξιόλογη/άνευ αξίας, επιφανειακή/βαθιά, πλήρης/κενή, ανίσχυρη/ισχυρή 

και εξαιρετική/συνηθισµένη.  

Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα στο αντίστοιχο πρώτο µέρος των 

αξιολογήσεων του SEQ των θεραπευοµένων και των εξωτερικών κριτών (οι οποίοι 

βαθµολογούσαν ως θεραπευόµενοι), σύµφωνα µε τα οποία αναδείχθηκαν υψηλά 

φορτία σε δύο παράγοντες, όµοιους και στα δύο ερωτηµατολόγια. ∆ηλαδή, ο πρώτος 

παράγοντας των θεραπευοµένων και των εξωτερικών κριτών παρουσιάζουν παρόµοια 

υψηλά φορτία στα ακόλουθα στοιχεία του SEQ: ασφαλής/επικίνδυνη, 

δύσκολη/εύκολη, ήρεµη/τεταµένη, ανώµαλη/οµαλή και άνετη/ενοχλητική. Επίσης, ο 

δεύτερος παράγοντας των θεραπευοµένων και των εξωτερικών κριτών παρουσιάζουν 

παρόµοια υψηλά φορτία στα ακόλουθα στοιχεία του SEQ: αξιόλογη/άνευ αξίας, 

επιφανειακή/βαθιά, πλήρης/κενή, και ανίσχυρη/ισχυρή.  

Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου που αφορά στην διάθεση του 

ατόµου αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, τα υψηλά φορτία στον πρώτο 

παράγοντα του θεραπευτή µοιάζουν µε τα αντίστοιχα φορτία του δεύτερου 

παράγοντα των εξωτερικών κριτών (οι οποίοι βαθµολογούσαν ως θεραπευτές), στα 

ακόλουθα στοιχεία του SEQ: θυµωµένος/ευχαριστηµένος, αβέβαιος/σίγουρος, και 

ήρεµος/φοβισµένος, καθώς και µε τα φορτία των στοιχείων χαρούµενος/λυπηµένος  

και φιλικός/εχθρικός, του τρίτου παράγοντα του SEQ των εξωτερικών κριτών. 

Επίσης, ο τρίτος παράγοντας του θεραπευτή και ο πρώτος παράγοντας των 

εξωτερικών κριτών παρουσιάζουν παρόµοια υψηλά φορτία στα στοιχεία του 

ερωτηµατολογίου: κινητοποιηµένος/ακινητοποιηµένος, αργός/γρήγορος, 

ενεργοποιηµένος/αδρανοποιηµένος και σε καταστολή/σε διέγερση, καθώς και µε τα 
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φορτία των στοιχείων αφυπνισµένος/νυσταγµένος του τρίτου παράγοντα του SEQ 

των εξωτερικών κριτών.  

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά στο δεύτερο µέρος του SEQ για το θεραπευόµενο, 

τα υψηλά φορτία στον τρίτο παράγοντα των θεραπευοµένων µοιάζουν µε τα 

αντίστοιχα φορτία του πρώτου παράγοντα των εξωτερικών κριτών (οι οποίοι 

βαθµολογούσαν ως θεραπευόµενοι), στα ακόλουθα στοιχεία: χαρούµενος/λυπηµένος  

και αβέβαιος/σίγουρος, ενώ τα στοιχεία του τέταρτου παράγοντα των θεραπευοµένων 

παρουσιάζουν παρόµοια υψηλά φορτία µε τα αντίστοιχα του τρίτου παράγοντα των 

εξωτερικών κριτών: ενεργοποιηµένος/αδρανοποιηµένος και σε καταστολή/σε 

διέγερση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 
3η Έρευνα. Αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση θεραπευτή και θεραπευόµενου 
από την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 

 
Εισαγωγή 

 

Ένας από τους παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν την πορεία και την 

αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας είναι η επίδραση της ψυχοθεραπευτικής 

συνεδρίας στους συµµετέχοντες. Ο βαθµός ικανοποίησης από τη συνεδρία, τόσο σε 

ότι αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συνεδρίας όσο και σε ότι αφορά στη 

συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου αµέσως µετά, αποτελεί ένα είδος 

αποτελέσµατος, το οποίο -αν και αναφέρεται σε µικρό χρονικό διάστηµα-, όταν 

λειτουργεί συσσωρευτικά, µπορεί να συµβάλλει στην τελική αποτελεσµατικότητα. Οι 

Orlinsky & Howard (1986a, σελ. 366-367) αναφέρουν σχετικά: 
«αντιµετωπίζουµε το µακρο-αποτέλεσµα ως το τελικό αποτέλεσµα µιας διευρυµένης 

σειράς αυξητικών αλλαγών βραχείας διάρκειας. Τα µικρο-αποτελέσµατα αντανακλούν τη 

χρήση από τον ασθενή των άµεσων αποτελεσµάτων που παράγονται από συγκεκριµένες 

θεραπευτικές συνεδρίες (τα αµέσως µετά τη συνεδρία αποτελέσµατα) στις συνθήκες της 

καθηµερινής ζωής». 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ικανοποίηση από τη συνεδρία ατόµων µε 

ψυχωσικά συµπτώµατα, τα οποία ακολούθησαν ψυχοθεραπεία µε το Συνθετικό 

Μοντέλο Ψυχοθεραπείας. Η ερευνητική οµάδα διερεύνησε αν η αλλαγή στα επίπεδα 

άγχους και ψυχωσικών συµπτωµάτων σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά της 

ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας και τη συναισθηµατική διάθεση του ατόµου αµέσως 

µετά την ολοκλήρωσή της. Υποθέσαµε ότι η µείωση του άγχους, δηλαδή η αλλαγή 

της συναισθηµατικής διάθεσης, επηρεάζει τη θετική αξιολόγηση της ποιότητας της 

ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας τόσο από τον θεραπευόµενο όσο και από τον θεραπευτή 

και ότι σχετίζεται µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ψυχοθεραπεία καθώς και µε τη 

θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ θεραπευτή και ασθενή, η οποία 

εδραιώνεται µε τη µείωση των συµπτωµάτων του θεραπευόµενου.  

 
Μέθοδος 

 

Το δείγµα της έρευνας αυτής αποτελείται από 338 αξιολογήσεις 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών από το θεραπευτή και 117 θεραπευόµενούς του, οι 

οποίοι παρουσίαζαν ψυχωσικά συµπτώµατα και υποβάλλονταν σε ψυχοθεραπεία µε 
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το Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας. Οι αξιολογήσεις των συνεδριών αφορούσαν 

συνεδρίες ατόµων που κυµαίνονταν από την 1η µέχρι και την 391η συνεδρία (µέσος 

όρος συνεδριών=79.36 και τυπική απόκλιση=96.51).  

Ερευνητικά Εργαλεία:  

Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (SEQ). Οι 

αξιολογήσεις των συνεδριών πραγµατοποιήθηκαν µε την ελληνική έκδοση του 

Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (Ζγαντζούρη, & 

Νέστορος, 1999α. Nestoros, & Zgantzouri 1999), το οποίο συµπληρωνόταν από το 

θεραπευτή και το θεραπευόµενο αµέσως µετά το τέλος κάθε συνεδρίας.      

Κλίµακες Θεραπευτή-Ασθενή για τους Σχιζοφρενείς Ασθενείς (TPSS). Η 

αξιολόγηση της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 

ψυχοθεραπείας µεταξύ θεραπευτή και θεραπευοµένων, οι οποίοι παρουσίαζαν 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα πραγµατοποιήθηκε µε την ελληνική έκδοση των 

Κλιµάκων Θεραπευτή-Ασθενή για τους Σχιζοφρενείς Ασθενείς (Νέστορος, & 

Ζγαντζούρη, 1998. Zgantzouri, & Nestoros, 1999), οι οποίες αναπτύχθηκαν από τον 

Stark (1992). Οι Κλίµακες συµπληρώνονταν από το θεραπευτή και το θεραπευόµενο 

αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίας.  
 

Αποτελέσµατα 
 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου Statistical Package for Social Sciences, Version 10.0 (SPSS, 1999). Στο Σχήµα 8.1 και στον 

Πίνακα 8.1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των τεσσάρων δεικτών του SEQ 

(δείκτες βάθους, οµαλότητας, θετικής και διεγερµένης διάθεσης) στις αξιολογήσεις του θεραπευτή και 

των θεραπευοµένων. 

Πίνακας 8.1. 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ∆εικτών του SEQ σε 

338 αξιολογήσεις 
 

 SEQ Θεραπευτή SEQ Θεραπευόµενου 
∆είκτες SEQ Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 
Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 
∆είκτης Βάθους 27.175 4.82 28.695 5.952 
∆είκτης Οµαλότητας 29.011 4.331 29.324 6.235 
∆είκτης Θετικής 
∆ιάθεσης 

29.281 3.589 27.153 6.062 

∆είκτης ∆ιεγερµένης 
∆ιάθεσης 

25.008 2.575 25.48 5.803 
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Σχήµα 8.1. 

Μέσοι όροι των 338 αξιολογήσεων Θεραπευτή και Θεραπευοµένων στο SEQ 
 

Βάθος Οµαλότητα Θετική ∆ιάθεση ∆ιεγερµένη 
∆ιάθεση

1

6

11

16

21

26

31

Θεραπευτής Θεραπευόµενοι
 
 

Στον Πίνακα 8.2 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης Pearson r µεταξύ των τεσσάρων 

δεικτών του ερωτηµατολογίου SEQ των θεραπευοµένων που παρουσίαζαν ψυχωσικά συµπτώµατα, οι 

οποίοι παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, ο δείκτης  οµαλότητας 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική σχέση µε το δείκτη βάθους (r=.356, p<.01), ο δείκτης θετικής 

διάθεσης µε τους δείκτες βάθους (r=.416, p<.01) και οµαλότητας (r=.654, p<.01), και ο δείκτης 

διεγερµένης διάθεσης µε τους δείκτες βάθους (r=.511, p<.01), οµαλότητας (r=.306, p<.01) και θετικής 

διάθεσης (r=.442, p<.01). 

 

 

Στον Πίνακα 8.3 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης Pearson r µεταξύ των τεσσάρων 

δεικτών του ερωτηµατολογίου SEQ του θεραπευτή, οι οποίοι, επίσης, παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντική σχέση µεταξύ τους, και ειδικότερα, ο δείκτης οµαλότητας µε το δείκτη βάθους (r=.594, 

p<.01), ο δείκτης θετικής διάθεσης µε τους δείκτες βάθους (r=.651, p<.01) και οµαλότητας (r=.844, 

p<.01), και ο δείκτης διεγερµένης διάθεσης µε τους δείκτες βάθους (r=.561, p<.01), οµαλότητας 

(r=.474, p<.01) και θετικής διάθεσης (r=.51, p<.01). 

Πίνακας 8.2. 
∆είκτες συσχέτισης Pearson r  

µεταξύ των ∆εικτών των θεραπευόµενων στο SEQ 
 

 
∆είκτες SEQ Θεραπευοµένων 

∆είκτης 
Βάθους 

∆είκτης 
Οµαλότητας 

∆είκτης 
Θετικής 
∆ιάθεσης 

∆είκτης 
∆ιεγερµένης 
∆ιάθεσης 

∆είκτης Βάθους 1.00    
∆είκτης Οµαλότητας .356** 1.00   
∆είκτης Θετικής ∆ιάθεσης .416** .654** 1.00  
∆είκτης ∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης .511** .306** .442** 1.00 
 
**  Στατιστικά σηµαντική  στο .01 (διπλής κατεύθυνσης) 

* Στατιστικά σηµαντική  στο .05 (διπλής κατεύθυνσης) 
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Στον Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται οι δείκτες Pearson r για τη συσχέτιση µεταξύ των δεικτών 

του SEQ στις αξιολογήσεις του θεραπευτή και των ψυχοθεραπευόµενων, οι οποίοι εµφάνιζαν 

ψυχωσικά συµπτώµατα. Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ όλων των δεικτών των 

ερωτηµατολογίων θεραπευτή και θεραπευοµένων, και συγκεκριµένα µεταξύ των δεικτών βάθους 

(r=.574, p<.01), οµαλότητας (r=.446, p<.01), θετικής διάθεσης (r=.245, p<.05), και διεγερµένης 

διάθεσης (r=.173, p<.01) θεραπευτή και θεραπευόµενου. Επίσης, στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις 

βρέθηκαν µεταξύ του δείκτη βάθους θεραπευτή και των δεικτών των θεραπευοµένων οµαλότητας 

(r=.21, p<.01), θετικής διάθεσης (r=.16, p<.01), και διεγερµένης διάθεσης (r=.311, p<.01), καθώς και 

µεταξύ του δείκτη οµαλότητας θεραπευτή και των δεικτών των θεραπευοµένων βάθους (r=.355, 

p<.01), θετικής διάθεσης (r=.318, p<.01) και διεγερµένης διάθεσης (r=.195, p<.01). Ακόµα, στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν µεταξύ του δείκτη θετικής διάθεσης του θεραπευτή και των δεικτών 

των θεραπευοµένων βάθους (r=.37, p<.01), οµαλότητας (r=.31, p<.01), και διεγερµένης διάθεσης 

(r=.214, p<.01), καθώς και µεταξύ του δείκτη διεγερµένης διάθεσης του θεραπευτή και των δεικτών 

των θεραπευοµένων βάθους (r=.32, p<.01), οµαλότητας (r=.181, p<.01), και θετικής διάθεσης (r=.136, 

p<.05). 

 

 

Πίνακας 8.3. 
∆είκτες συσχέτισης Pearson r  

µεταξύ των ∆εικτών του θεραπευτή στο SEQ 
 

 
∆είκτες SEQ Θεραπευτή 

∆είκτης 
Βάθους 

∆είκτης 
Οµαλότητας 

∆είκτης 
Θετικής 
∆ιάθεσης 

∆είκτης 
∆ιεγερµένης 
∆ιάθεσης 

∆είκτης Βάθους 1.00    
∆είκτης Οµαλότητας .594** 1.00   
∆είκτης Θετικής ∆ιάθεσης .651** .844** 1.00  
∆είκτης ∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης .561** .474** .51** 1.00 
 
**  Στατιστικά σηµαντική  στο .01 (διπλής κατεύθυνσης) 

* Στατιστικά σηµαντική  στο .05 (διπλής κατεύθυνσης) 
 

Πίνακας 8.4. 
∆είκτες συσχέτισης Pearson r µεταξύ των ∆εικτών του SEQ 

θεραπευτή και θεραπευοµένων 
 

∆είκτες SEQ Θεραπευοµένων 
 

Θεραπευτή 
∆είκτης 
Βάθους 

∆είκτης 
Οµαλότητας 

∆είκτης 
Θετικής 
∆ιάθεσης 

∆είκτης 
∆ιεγερµένης 
∆ιάθεσης 

∆είκτης Βάθους .574** .21** .16** .311** 
∆είκτης Οµαλότητας .355** .446** .318** .195** 
∆είκτης Θετικής ∆ιάθεσης .37** .31** .245* .214** 
∆είκτης ∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης .32** .181** .136* .173** 
 
**  Στατιστικά σηµαντική  στο .01 (διπλής κατεύθυνσης) 

* Στατιστικά σηµαντική  στο .05 (διπλής κατεύθυνσης) 
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Στα Σχήµατα 8.2 και 8.3 παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις θεραπευτή και θεραπευοµένων στις 

συνεδρίες, τις οποίες έκριναν ότι προσέφεραν τη µεγαλύτερη και την ελάχιστη ικανοποίηση 

αντίστοιχα, βάσει των τεσσάρων δεικτών του SEQ. Όπως προκύπτει από το Σχήµα 8.2, οι 

αξιολογήσεις των τεσσάρων δεικτών από το θεραπευτή στις καλές συνεδρίες είναι υψηλότερες σε 

όλους τους δείκτες σε σύγκριση µε τις αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τους 

θεραπευόµενους. Το ίδιο συµβαίνει και στις συνεδρίες που προσέφεραν ελάχιστη ικανοποίηση, όπου 

σύµφωνα µε το Σχήµα 8.3, οι αξιολογήσεις των τεσσάρων δεικτών του SEQ του θεραπευτή είναι 

υψηλότερες των αξιολογήσεων των θεραπευοµένων ατόµων.  

 
Σχήµα 8.2. 

Αξιολογήσεις µε το SEQ των συνεδριών  
που κρίθηκαν ως οι περισσότερο ικανοποιητικές 
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Σχήµα 8.3. 

Αξιολογήσεις µε το SEQ των συνεδριών που κρίθηκαν ως οι λιγότερο 
ικανοποιητικές 
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Στον Πίνακα 8.5 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης Pearson r µεταξύ των 

παραγόντων του θεραπευτή, του θεραπευόµενου και της αλληλεπίδρασής τους, 

σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο TPSS. Στατιστικά 

σηµαντικές θετικές συσχετίσεις προκύπτουν µεταξύ των παραγόντων του 

ερωτηµατολογίου του θεραπευόµενου, δηλαδή µεταξύ του τρίτου παράγοντα 

(Θεραπευτής υπερδιεγερτικός/απαιτητικός) και των παραγόντων απόρριψη-

ανικανότητα (r=.148, p<.01) και θεραπευτής που δίνει κατάλληλα ερεθίσµατα (r=.137, 

p<.05). Επίσης, στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση υπήρξε µεταξύ του τέταρτου 

παράγοντα (Θεραπευτής απόµακρος και αόριστος) και του παράγοντα απόρριψη-

ανικανότητα (r=.287, p<.01), ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση µε τους παράγοντες 

θεραπευτής που δίνει κατάλληλα ερεθίσµατα (r=-.137, p<.05) και θεραπευτής 

υπερδιεγερτικός/απαιτητικός (r=-.156, p<.01).  

Επίσης, στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση προέκυψε µεταξύ του 

παράγοντα έλλειψη εµπιστοσύνης του ερωτηµατολογίου του θεραπευτή και της 

απόρριψης/ανεπάρκειας (r=.649, p<.01), και µεταξύ των παραγόντων επαγγελµατικά 

αποδεκτός και προσωπικά αποδεκτός (r=.524, p<.01). Αρνητικές συσχετίσεις 

βρέθηκαν µεταξύ των παραγόντων θεραπευτής προσωπικά αποδεκτός και απόρριψη-

ανεπάρκεια (r=-.365, p<.01), προσωπικά αποδεκτός και έλλειψη εµπιστοσύνης (r=-
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.416, p<.01), επαγγελµατικά αποδεκτός και απόρριψη/ανεπάρκεια (r=-.313, p<.01), 

καθώς και επαγγελµατικά αποδεκτός και έλλειψη εµπιστοσύνης (r=-.433, p<.01),. 

Σε ότι αφορά στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων θεραπευτή και 

θεραπευόµενου, στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση παρατηρείται µεταξύ του 

τέταρτου παράγοντα του ερωτηµατολογίου του θεραπευόµενου (Θεραπευτής 

απόµακρος και αόριστος) και των παραγόντων Απόρριψη�Ανεπάρκεια (r=-.114, 

p<.05) και Έλλειψη εµπιστοσύνης (r=-.160, p<.01) του ερωτηµατολογίου του 

θεραπευτή, ενώ η συσχέτιση είναι θετική για τον παράγοντα Προσωπικά αποδεκτός 

(r=.147, p<.01) του ερωτηµατολογίου του θεραπευτή.  

 

  

 Η αλλαγή της ικανοποίησης από τη συνεδρία, καθώς και της θεραπευτικής 

σχέσης µεταξύ των εµπλεκοµένων στην ψυχοθεραπεία µελετήθηκε σε τρεις χρόνους, 

στην 1η, στην 4η και στην 8η ψυχοθεραπευτική συνεδρία 7 ατόµων, τα οποία 

παρουσίαζαν ψυχωσικά συµπτώµατα. Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

αξιολογήσεων των θεραπευοµένων στα ερωτηµατολόγια SEQ και TPSS 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.6. 

Πίνακας 8.5 
∆είκτες Pearson r µεταξύ των παραγόντων  

του θεραπευτή και του θεραπευόµενου στην Κλίµακα TPSS 
 
 

∆είκτες Pearson r 
Μεταβλητές Ερωτηµατολόγιο Θεραπευόµενου Ερωτηµατολόγιο Θεραπευτή 

Ερωτηµατολόγιο Θεραπευόµενου 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Απόρριψη � Ανικανότητα 1.00        

2. Θεραπευτής που δίνει κατάλληλα ερεθίσµατα -.089 1.00       

3. Θεραπευτής υπερδιεγερτικός/απαιτητικός .148** .137* 1.00      

4. Θεραπευτής απόµακρος και αόριστος 
(αβέβαιος/ασαφής) 

.287** -.137* -.156** 1.00     

Ερωτηµατολόγιο Θεραπευτή  

5. Απόρριψη � Ανεπάρκεια -.009 -.014 .005 -.114* 1.00    

6. Έλλειψη εµπιστοσύνης -.024 .030 .057 -.160** .649** 1.00   

7. Προσωπικά αποδεκτός .061 .012 .054 .147** -.365** -.416** 1.00  

8. Επαγγελµατικά αποδεκτός .035 .046 .014 .055 -.313** -.443** .524** 1.00 
 
** Στατιστικά σηµαντική  στο .01 (διπλής κατεύθυνσης) 
* Στατιστικά σηµαντική  στο .05 (διπλής κατεύθυνσης) 
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Πίνακα 8.6.  
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στα ερωτηµατολόγια SEQ και TPSS 

στην 1η, 4η και 8η ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 
 

1η συνεδρία 4η συνεδρία 8η συνεδρία  
∆ΕΙΚΤΕΣ SEQ Μέσος 

Όρος 
Τυπική 
Απόκλιση 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

∆είκτης Βάθους 19.142 2.478 16.666 1.505 17.285 1.603 
∆είκτης Οµαλότητας 22.142 .378 21.166 2.562 22.142 2.794 
∆είκτης Θετικής ∆ιάθεσης 18.571 1.988 19.142 1.864 17.285 3.039 
∆είκτης ∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης 19.571 2.572 20.57 1.902 19.571 2.76 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TPSS  
Απόρριψη � Ανικανότητα 14.2 .447 22.833 1.472 23.142 .899 
Θεραπευτής που δίνει κατάλληλα 
ερεθίσµατα 

11.6 .894 11.666 .516 12.166 .752 

Θεραπευτής υπερδιεγερτικός/απαιτητικός 3.6 .547 3.5 .547 3.666 .516 
Θεραπευτής απόµακρος/αόριστος  4.75 1.5 5.4 .894 5.428 .786 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 
4η Έρευνα. Ενδοσυνεδριακές διαδικασίες για τη διερεύνηση της γένεσης των 
παραληρηµατικών ιδεών.  

 

 
Εισαγωγή 

 

Τα αποτελέσµατα προηγούµενης ερευνητικής διαδικασίας, που αφορούσαν 

στην µείωση των επιπέδων άγχους και σχιζοφρενικών συµπτωµάτων των 

θεραπευοµένων, αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία σε σχέση µε αυτά που 

καταγράφηκαν πριν την έναρξή της, οδήγησε την ερευνητική οµάδα στη υπόθεση ότι 

η προαναφερόµενη αλλαγή σχετίζεται µε συγκεκριµένες ενδοσυνεδριακές 

διαδικασίες, που αφορούν στη διερεύνηση της αιτιολογίας της σχιζοφρενικής 

ψυχοπαθολογίας.  

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία η ερευνητική οµάδα εστιάστηκε στα 

ενδοσυνεδριακά γεγονότα που αφορούν στους µηχανισµούς γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και διατύπωσε την 

υπόθεση ότι η αλλαγή στα ψυχωσικά συµπτώµατα σχετίζεται µε τις 

ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µέσα στην συνεδρία, οι οποίες 

αφορούν στη διερεύνηση της αιτιολογίας των ψυχωσικών συµπτωµάτων και ιδιαίτερα 

των παραληρηµατικών ιδεών. ∆ηλαδή, αναµένονται να υπάρχουν ενδοσυνεδριακά 

γεγονότα (insession events) που αφορούν στη διερεύνηση των µηχανισµών γένεσης 

των παραληρηµατικών ιδεών, τα οποία θα εντοπιστούν από εξωτερικούς κριτές. 

Επίσης, αναµένεται ότι στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες που παρουσιάζουν θετικό 

αποτέλεσµα �βάσει των αξιολογήσεων του θεραπευόµενου- θα υπάρχουν 

περισσότερα ενδο-συνεδριακά γεγονότα διερεύνησης της δηµιουργίας των 

παραληρηµατικών ιδεών, σε σχέση µε τις συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα. 

Τα ενδοσυνεδριακά γεγονότα αναµένεται να αποτελούν ένδειξη του ρόλου του 

άγχους ως αιτιολογικού µηχανισµού στη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών. 

∆ηλαδή, αναµένεται ότι οι διαφορές στην ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου πριν 

και µετά τη συνεδρία, θα επηρεάζουν τις αξιολογήσεις των κριτών της 

ενδοσυνεδριακής διαδικασίας.  
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Μέθοδος 
 

Από την τράπεζα δεδοµένων «Ηλεκτρονικές και Έντυπες Συλλογές και Αρχεία 

Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας», του Εργαστηρίου Κλινικής & Κοινωνικής 

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, επιλέχθηκαν έξι (6) ηχογραφηµένες 

ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ενός ατόµου που εµφάνιζε συµπτώµατα σχιζοφρένειας 

παρανοϊκού τύπου, οι οποίες αποµαγνητοφωνήθηκαν πλήρως.  
 

Σύντοµο Ιστορικό: Ο Χάρης 

(ψευδώνυµο), ένας νέος άνδρας ηλικίας 32 

χρόνων, άγαµος, µε πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση, έπασχε από συµπτώµατα 

σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου και 

υποβάλλονταν σε Συνθετική Ψυχοθεραπεία 

για περισσότερα από 2 χρόνια. Οι 

ψυχοθεραπευτικές του συνεδρίες, µε 

συχνότητα µια φορά την εβδοµάδα και 

διάρκεια περίπου 50 λεπτών, 

ηχογραφούνταν µε την άδεια του 

ψυχοθεραπευόµενου. Η ψυχοθεραπεία του 

γινόταν σε συνδυασµό µε παράλληλη 

φαρµακοθεραπεία.  
Τα συµπτώµατα του Χάρη ξεκίνησαν σε ηλικία 13 χρόνων, µετά από 

οµοφυλοφιλική σχέση που ανέπτυξε µε έναν εξάδελφό του, ο οποίος ήταν δύο χρόνια 

µεγαλύτερός του. Ο εξάδελφος του Χάρη φιλοξενούνταν στο σπίτι της οικογένειας 

κατά τη διάρκεια των θερινών του διακοπών. Τα συµπτώµατα του Χάρη, όπως 
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διάβασµα σκέψεων, παραληρητικές ιδέες δίωξης, µεγαλείου και αναφοράς, άρχισαν 

να εµφανίζονται µετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήµατος από την πρώτη 

του οµοφυλοφιλική εµπειρία µε τον εξάδελφό του, κατά τη διάρκεια του οποίου η 

σεξουαλική σχέση ανάµεσά τους συνεχιζόταν. Τότε, ο Χάρης �ξαφνικά, όπως ο ίδιος 

αναφέρει- άρχισε να σκέφτεται ότι αυτό που συνέβαινε ανάµεσα σε αυτόν και στον 

εξάδελφό του ήταν πολύ άσχηµο και κοινωνικά κατακριτέο. Αυτές οι σκέψεις τον 

έκαναν να συµπεράνει ότι οι άλλοι άνθρωποι γύρω του διάβαζαν τη σκέψη του, και 

άρα µπορούσαν να γνωρίζουν τις πράξεις και το µυστικό του. Επίσης, άρχισε να 

πιστεύει ότι οι άνθρωποι γύρω του δρούσαν µε τρόπο ώστε να του δείχνουν ότι 

γνωρίζουν το µυστικό του και τον περιγελούσαν.  

Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας του ανέφερε ότι θεωρεί πως όλα τα 

συµπτώµατα και τα προβλήµατα που βιώνει, προέκυψαν από την οµοφυλόφιλη 

εµπειρία που είχε µε τον εξάδελφό του. Συγκεκριµένα, λεει ότι: �Όλα ξεκίνησαν όταν 

ήρθε αυτός ο ξάδερφός µου και είχα αυτή τη σεξουαλική εµπειρία�. Κατά τη διάρκεια 

των ψυχοθεραπευτικών του συνεδριών διερευνούνται οι µηχανισµοί βάσει των 

οποίων ο Χάρης δηµιούργησε και ανέπτυξε τις συγκεκριµένες παραληρηµατικές ιδέες 

και πως αυτές παγιώθηκαν στο πέρασµα του χρόνου.  
 

Από τις έξι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, επιλέχθηκαν τρεις (3) συνεδρίες µε 

θετικό αποτέλεσµα (good sessions) (βλ. Σχήµα 9.1α, β, γ) και τρεις (3) συνεδρίες µε 

φτωχή αποτελεσµατικότητα (poor sessions) (βλ. Σχήµα 9.2α, β, γ). Στις τρεις (3) 

συνεδρίες µε θετικό αποτέλεσµα καταγράφηκε στατιστικά σηµαντική µείωση των 

ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων του θεραπευόµενου αµέσως µετά την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία σε σχέση µε τα συµπτώµατα που εµφάνιζε αµέσως πριν 

την έναρξη της συνεδρίας (βλ. Πίνακα 9.1, για τη συνεδρία της 13ης/1/97: t-test=4.086, 

d.f=9, p<.05, για τη συνεδρία της 3ης/2/97: t-test=3.576, d.f=9, p<.05, για τη συνεδρία της 

8ης/4/97: t-test=5.326, d.f.=9, p<.001). Στις τρεις (3) συνεδρίες που παρουσίαζαν φτωχή 

αποτελεσµατικότητα, τα ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα διατηρούνταν στα ίδια 

περίπου επίπεδα, αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, µε αυτά που 

καταγράφονταν πριν την έναρξη της συνεδρίας (βλ. Πίνακα 9.1, για τη συνεδρία της 

11ης/3/97: t-test=.104, df=9,  p>.05, για τη συνεδρία της 30ης/4/1997, t-test=.081, df=9, p>.05, για 

τη συνεδρία της 3ης/5/97: t-test=1.809, df=9, p>.05). 
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Οι αξιολογήσεις των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων πραγµατοποιήθηκαν µε 

το Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων (SCL-90) (Derogatis, 

1977a,b. Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά Νέστορος, Χριστοδούλου, & 

Βαλλιανάτου, 1993), το οποίο συµπληρώθηκε από το θεραπευόµενο αµέσως πριν την 

έναρξη και αµέσως µετά το πέρας κάθε ψυχοθεραπευτικής του συνεδρίας.  

Για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των ενδοσυνεδριακών γεγονότων που 

αφορούν στους µηχανισµούς γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια 

παρανοϊκού τύπου χρησιµοποιήθηκαν εξωτερικοί παρατηρητές-κριτές.  
 

Πίνακας 9.1. 
Αξιολογήσεις των έξι ψυχοθεραπευτικών συνεδριών µε την SCL-90, αµέσως πριν και 

αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία 
 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής 
της Συνεδρίας 

Αποτελεσµατικότητα 
της Συνεδρίας 

S.g. 

13/1/97 Θετική p<.05 

3/2/97 Θετική p<.05 

8/4/97 Θετική p<.001 

11/3/97 Φτωχή p>.05 

30/4/1997 Φτωχή p>.05 

3/5/97 Φτωχή p>.05 
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Σχήµα 9.1.  
Οι τρεις Συνεδρίες µε θετικό αποτέλεσµα 

 

Σχήµα 9.1.α: Συνεδρία της 13ης/1/1997, t-test=4.086, df=9, p=.003 
 

 
 

Σχήµα 9.1.β: Συνεδρία της 3ης/2/1997, t-test=3.576, df=9, p=.006 
 

 

 

Σχήµα 9.1.γ: Συνεδρία της 8ης/4/1997, t-test=5.326, df=9, p=.000 
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Σχήµα 9.2.  
Οι τρεις Συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα 

 

 

Σχήµα 9.2.α: Συνεδρία της 11ης/3/1997, t-test=.104, df=9,  p>.05 (NS) 
 
 

Σχήµα 9.2.β: Συνεδρία της 30ης/4/1997, t-test=.081, df=9, p>.05 (NS) 
 
 

Σχήµα 9.2.γ: Συνεδρία της 3ης/5/1997, t-test=1.809, df=9, p>.05 (NS) 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Πριν τη
συνεδρία

Μετά τη
συνεδρία

Σωµατοποίηση

Ψυχαναγκασµοί

∆ιαπροσωπική
Ευαισθησία
Κατάθλιψη

Άγχος

Θυµός-Βία

Φοβική ∆ιαταραχή

Παρανοϊκός Ιδεασµός

Ψυχωτισµός

Άλλα στοιχεία

0

5

10

15

20

25

30

35

Πριν τη
Συνεδρία

Μετά τη
συνεδρία

Σωµατοποίηση
Ψυχαναγκασµοί
∆ιαπροσωπική Ευαισθησία
Κατάθλιψη
Άγχος
Θυµός-Βία
Φοβική ∆ιαταραχή
Παρανοϊκός Ιδεασµός
Ψυχωτισµός
Άλλα στοιχεία

0

5

10

15

20

25

30

Πριν τη
συνεδρία

Μετά τη
συνεδρία

Σωµατοποίηση

Ψυχαναγκασµοί

∆ιαπροσωπική
Ευαισθησία
Κατάθλιψη

Άγχος

Θυµός-Βία

Φοβική ∆ιαταραχή

Παρανοϊκός Ιδεασµός

Ψυχωτισµός



 164

Κριτές: Επιλογή, Εκπαίδευση & Οδηγίες. Η επιλογή και εκπαίδευση κριτών 

για την αξιολόγηση διαφόρων µεταβλητών των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών 

αποτελεί µια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, λόγω του γεγονότος ότι υπεισέρχονται 

πολλοί παράγοντες �που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να ελεγχθούν-, οι οποίοι 

µπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των µετρήσεων. Για να γίνουν 

προσπελάσιµα τα εµπόδια χρειάζεται, οι µεταβλητές που επιλέγονται προς 

διερεύνηση, να µπορούν εύκολα να εκµαιεύονται από την παρατήρηση της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό να 

χρησιµοποιούνται σαφή και ευδιάκριτα παραδείγµατα για την βαθµολόγηση και 

αξιολόγηση των συγκεκριµένων διαδικασιών (Marmar, 1990). 

Στη παρούσα έρευνα, την οµάδα των κριτών αποτελούσαν πέντε (5) 

ειδικευόµενοι κλινικοί ψυχολόγοι, δευτεροετείς µεταπτυχιακοί φοιτητές του 

Οργανωµένου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία, 

του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στα πλαίσια της θεωρητικής 

τους εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την 

ευκαιρία να εκτεθούν σε πολλές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την 

αιτιολογία και την ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών, και 

συνεπώς, στη διαµόρφωση της σκέψης, της φιλοσοφίας και του θεωρητικού τους 

προσανατολισµού, δέχτηκαν επιδράσεις από πολλά διαφορετικά µοντέλα για την 

ψυχική υγεία και ασθένεια. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν στο Συνθετικό Μοντέλο 

Ψυχοθεραπείας µε τη χρήση οπτικοακουστικού και αποµαγνητοφωνηµένου υλικού 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, στις οποίες εφαρµόστηκε το συγκεκριµένο µοντέλο, 

και παρακολούθησαν εντατικό σεµιναριακό µάθηµα για τις Ψυχοθεραπευτικές 

∆ιαδικασίες. Συνεπώς, στη συγκεκριµένη έρευνα η επιλογή των κριτών βασίστηκε 

στην υψηλού επιπέδου θεωρητική τους εκπαίδευση και στην κλινική εµπειρία.  

Για την εκπαίδευση των κριτών στην αξιολόγηση των ενδοσυνεδριακών 

διαδικασιών συνεκτιµήθηκαν τα κριτήρια που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, 

όπως, το επίπεδο προηγούµενης εµπειρίας και η οµοιογένεια της πρότερης 

εκπαίδευσης (Lambert, & Hill, 1994. Marmar, 1990), τα οποία και εφαρµόστηκαν 

στην παρούσα εργασία. Οι κριτές υποβλήθηκαν σε επισταµένη θεωρητική 

εκπαίδευση, πρακτικές ασκήσεις και παραδείγµατα για τον εντοπισµό 

ενδοσυνεδριακών γεγονότων και τους δόθηκαν συγκεκριµένες γραπτές οδηγίες για το 

έργο που θα επιτελούσαν στην παρούσα εργασία.  

Οι οδηγίες που δόθηκαν στους κριτές ήταν οι ακόλουθες: 
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• Παρουσίαση των αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων των έξι ψυχοθεραπευτικών συνεδριών µε 

τυχαία σειρά, βάσει της οποίας θα πρέπει να µελετηθούν και κατόπιν να αξιολογηθούν από τους 

κριτές. 

• Ορισµός της παραληρηµατικής ιδέας όπως αυτός διατυπώθηκε από τον 

Oltmanss (1988) και παρουσιάζεται σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής (βλ. Κεφάλαιο: Παραληρηµατικές Ιδέες στη Σχιζοφρένεια Παρανοϊκού 

Τύπου και στη Σχιζοσυναισθηµατική ∆ιαταραχή) 

• Ορισµός του ενδοσυνεδριακού γεγονότος (insession event) και των τεσσάρων 

προσδιοριστικών στοιχείων-σταδίων του (Greenberg, 1986a,b, 1994. Hill, 1990. 

Hill & Corbett, 1993. Shefler, 1991. Wiseman, Shefler, Caneti, & Ronen, 1993. 

Stiles, Shapiro, & Elliott, 1986), τα οποία είναι: α) Το «ενδεικτικό σηµείο» 

εισαγωγής του προβλήµατος στη διαδικασία από το θεραπευόµενο (patient problem 

marker). β) Ο χειρισµός του θεραπευτή (therapist operation). γ) Η επίτευξη του 

ψυχοθεραπευόµενου (client performance). δ) Το άµεσο ενδοσυνεδριακό 

αποτέλεσµα (in-session outcome). 

• Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον προσδιορισµό του «ενδεικτικού σηµείου» του 

θεραπευόµενου (marker), το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση αφορούσε στην 

παραληρηµατική ιδέα, και στον τρόπο µε τον οποίο αυτό µπορούσε να εντοπιστεί 

στο αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο της συνεδρίας. Ανεξάρτητα από την 

συγκεκριµένη κάθε φορά προσέγγιση που χρησιµοποιείται, το «ενδεικτικό σηµείο» 

συνιστά ένα λεκτικό ή µη λεκτικό πρότυπο (έκφραση, στάση, κλπ.), που 

χρησιµοποιεί ο θεραπευόµενος, και αναγνωρίζεται από το θεραπευτή ως ένα σήµα 

ύπαρξης κάποιου θέµατος ή προβλήµατος που αναζητά την επίλυσή του και στο 

οποίο ο θεραπευόµενος είναι έτοιµος να εστιαστεί. Ουσιαστικά, σηµατοδοτεί την 

ύπαρξη µιας συναισθηµατικής κατάστασης ή µιας εσωτερικής διεργασίας, η οποία 

γίνεται θεραπευτικός στόχος (Greenberg, 1992. Greenberg, Rice, & Elliott, 1993. 

Rice, & Greenberg, 1984a). Παράλληλα, αποτελεί µια άµεση ή έµµεση πρόταση 

του θεραπευόµενου για αναζήτηση προσοχής και βοήθειας από το θεραπευτή του 

και ένα αίτηµα για διευκόλυνση της προσπάθειάς του να διερευνήσει το θέµα που 

το απασχολεί. Το «ενδεικτικό σηµείο» συνίσταται σε µια διακριτή και, 

αντικειµενικά, ικανή να παρατηρηθεί συµπεριφορά ή έκφραση του θεραπευόµενου 

(ή συνδυασµό συµπεριφορών ή/και εκφράσεων), χαρακτηριστική της εµφάνισης 

ενός συγκεκριµένου γεγονότος που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ψυχοθεραπεία 

του ατόµου. Εκτός όµως του εντοπισµού του  «ενδεικτικού σηµείου», το γεγονός 
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οριοθετείται και από το άµεσο ενδοσυνεδριακό αποτέλεσµα. Αυτό συνίσταται σε 

µια ικανοποιητική και σαφή αλλαγή του θεραπευόµενου ή στην επίλυση του 

προβλήµατος που τέθηκε, όπως για παράδειγµα, η αίσθηση της µείωσης του 

άγχους, της ανακούφισης, της ελπίδας, της αυτοπεποίθεσης, της αξίας και της 

δύναµης του ατόµου. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να µπορεί να εκτιµηθεί σε διάφορα 

επίπεδα, δηλαδή από την πλευρά του θεραπευόµενου, του θεραπευτή και των 

εξωτερικών παρατηρητών (Greenberg, & Safran, 1987). Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί πως ο προσδιορισµός και η περιγραφή ενός ενδοσυνεδριακού γεγονότος 

προσφέρει δύο επιπλέον πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε τον Greenberg (1992). 

Πρώτον, η περιγραφή του «ενδεικτικού σηµείου» αποτελεί µια ενδοσυνεδριακή 

διάγνωση του είδους του γνωστικού ή συναισθηµατικού προβλήµατος που ο 

θεραπευόµενος προσπαθεί να επιλύσει, και δεύτερον, ο θεραπευτικός χειρισµός 

αποτελεί ένα είδος εγχειριδίου ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης για την 

αντιµετώπιση του συγκεκριµένου είδους προβληµάτων. 

• Λεπτοµερής αναφορά του έργου που οι κριτές καλούνταν να επιτελέσουν, το 

οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

∆ιαδικασία 
 
 

Στους κριτές δόθηκαν τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των έξι 

ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, χωρίς να γίνει καµία αναφορά στην 

αποτελεσµατικότητα των συνεδριών. ∆ηλαδή οι κριτές δεν γνώριζαν αν υπάρχουν και 

ποιες είναι οι συνεδρίες µε καλή και µε φτωχή αποτελεσµατικότητα. Το έργο των 

κριτών στην ερευνητική διαδικασία συνίστατο: α) στον εντοπισµό των 

ενδοσυνεδριακών γεγονότων που αφορούν στους µηχανισµούς γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου στις έξι συνεδρίες που 

τους χορηγήθηκαν, και β) στη διερεύνηση της ύπαρξης των µηχανισµών για τη 

γένεση των παραληρηµατικών ιδεών, µε τη χρήση της Κλίµακας ∆ιερεύνησης της 

Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία 

(Ζγαντζούρη, & Νέστορος, 1999β).  

Οι κριτές κλήθηκαν να µελετήσουν τις συνεδρίες µε τυχαία σειρά, βάσει των 

οδηγιών που τους δόθηκαν. Εντόπισαν, ο καθένας ξεχωριστά, τα ενδοσυνεδριακά 

γεγονότα, επισηµαίνοντας την αρχή και το τέλος κάθε γεγονότος, και κατέγραψαν 

συνοπτικά την ενδοσυνεδριακή διαδικασία που διενεργήθηκε σε κάθε γεγονός, 
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δηλαδή, το «ενδεικτικό σηµείο» και το ζήτηµα που έθεσε ο θεραπευόµενος, το 

χειρισµό του θεραπευτή, την αντίδραση του θεραπευόµενου και το άµεσο 

ενδοσυνεδριακό αποτέλεσµα. Κατόπιν, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ όλων 

των κριτών και αναφέρθηκαν τα ενδοσυνεδριακά γεγονότα που εντοπίστηκαν από τον 

καθένα ξεχωριστά, ώστε να καταλήξουν τελικά σε συµφωνία για τα ενδοσυνεδριακά 

γεγονότα που ήταν αποδεκτά από όλους τους κριτές (δηλ., τα ενδοσυνεδριακά 

γεγονότα που είχαν εντοπιστεί από όλους τους κριτές). Επίσης, συζητήθηκαν τα 

ακριβή σηµεία έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε ενδοσυνεδριακού γεγονότος, τα οποία 

γινόταν αποδεκτά όταν υπήρχε συµφωνία τουλάχιστον τριών από τους πέντε κριτές.  

Μετά τον εντοπισµό των συγκεκριµένων ενδοσυνεδριακών γεγονότων, οι 

κριτές προχώρησαν στο επόµενο στάδιο του έργου τους, στη διερεύνηση της ύπαρξης 

των µηχανισµών για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών. Για την επίτευξη αυτού 

του έργου χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των 

Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία (Ζγαντζούρη, & 

Νέστορος, 1999β), η οποία συµπληρωνόταν από τον κάθε κριτή ξεχωριστά και για 

κάθε ένα ενδοσυνεδριακό γεγονός που είχε εντοπιστεί.  

 

Ερευνητικά Εργαλεία 

 Λόγω της έλλειψης ερευνητικών εργαλείων για την διερεύνηση των 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών στις ψυχώσεις, η οποία έγινε φανερή κατόπιν 

επισταµένης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την 

ανάπτυξη ενός εργαλείου για την διερεύνηση των ενδοσυνεδριακών 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών που αφορούν στους µηχανισµούς γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, η ερευνητική οµάδα 

δηµιούργησε την Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών 

κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία (Ζγαντζούρη, & Νέστορος 1999β. βλ. 

Παράρτηµα Ι). Αποτελείται από 25 στοιχεία-προτάσεις για την δηµιουργία των 

παραληρηµατικών ιδεών (βλ. Πίνακα 9.2), οι οποίες βαθµολογούνται σε µια 7βάθµια 

κλίµακα τύπου Likert µε διαβαθµίσεις που εκτείνονται από το «συµφωνώ απόλυτα», 

στο «ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ», µέχρι το «διαφωνώ απόλυτα». Σε τρία από τα 

στοιχεία της κλίµακας προτείνονται τρεις εναλλακτικές (δηλ. παιδική ηλικία-εφηβεία-

ενήλικη ζωή στην πρόταση 2, και µνήµη-συγκέντρωση-προσοχή στις προτάσεις 7 και 

11), από τις οποίες ο ερωτώµενος καλείται να επιλέξει τουλάχιστον µια.  Οι οδηγίες 

που δίνονται στην αρχή της Κλίµακας αναφέρουν: «Αφού διαβάσετε το τµήµα 
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(segment/event) της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, στην οποία ο θεραπευτής και ο 

θεραπευόµενος διερευνούν τη γένεση και την εξέλιξη της παραληρηµατικής ιδέας ενός ατόµου 

που πάσχει από σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου ή σχιζοσυναισθηµατική ψύχωση, σηµειώστε σε 

κύκλο τον κατάλληλο αριθµό (από το 1 έως το 7) που δείχνει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας 

σας µε τις προτάσεις που ακολουθούν». 

Οι µεταβλητές της Κλίµακας περιλαµβάνουν:  

α) τους πέντε µηχανισµούς γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών, οι οποίοι 

διαµορφώθηκαν από την ερευνητική οµάδα και περιγράφηκαν διεξοδικά σε 

προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής (βλ. Ερευνητικό Μέρος, Κεφάλαιο: 

Έρευνα Πιλότος).  

Συνοπτικά, οι πέντε µηχανισµοί έχουν ως εξής: 

1. H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της 

παρερµηνείας από το άτοµο του εξωτερικού περιβάλλοντος, λόγω 

υπερβολικού άγχους. 

2. H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της 

παρερµηνείας των σωµατικών και ψυχολογικών διαταραχών που προκαλεί 

το υπερβολικό άγχος στο άτοµο 

3. H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως ένα είδος 

«άµυνας» κατά του υπερβολικού άγχους 

4. H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως µια εξελικτικά 

χρήσιµη αντίδραση. 

5. H παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως µια «φυσική» 

συνέπεια αρνητικών αυτοεκπληρούµενων προφητειών σε άτοµα µε πολύ 

αρνητικές εµπειρίες στην πραγµατική τους ζωή. 

β) δύο υποθέσεις για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών που προέκυψαν από τις 

θεωρίες των κινήτρων,  

6. ο µηχανισµός που προτάθηκε από το Freud. 

7. ο µηχανισµός που προτάθηκε από τη γνωστική προσέγγιση 

γ) µία υπόθεση για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών που προέκυψε από τις 

θεωρίες του ελλείµµατος, 

8. ο µηχανισµός που αναφέρεται σε διαταραχές στη µνήµη, στην 

αντίληψη και στην προσοχή 

δ) µία υπόθεση για τη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών που ανήκει στις θεωρίες 

των κινήτρων αλλά εµπεριέχει στοιχεία και από τις θεωρίες ελλείµµατος, 



 169

9. ο µηχανισµός που προτάθηκε από το Maher. 

 

Πίνακας 9.2. 
Τα στοιχεία-προτάσεις της Κλίµακας ∆ιερεύνησης της Γένεσης των 
Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία  
 
 

Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή 
∆ιαδικασία 
 

Ζγαντζούρη Κ.Α. & Νέστορος Ι.Ν. 
Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Ρέθυµνο, © 1999β 
 

1. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ το 
άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας. 
2. Η παραληρηµατική ιδέα έχει σχέση µε αρνητικές εµπειρίες στην πραγµατική ζωή του ατόµου κατά: (α) την παιδική 
ηλικία (β) την εφηβεία (γ) την ενήλικη ζωή 
3. Η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί προσπάθεια µείωσης µιας ενοχλητικής κατάστασης που βιώνει το άτοµο. 
4.  Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα παρερµηνείας της αλλαγής της συµπεριφοράς που οφείλεται σε 
ψυχολογικές διαταραχές (π.χ, ευερεθιστότητα) που προκαλεί το άγχος.  

5. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία των σωµατικών διαταραχών που είναι γνωστό ότι προκαλεί το 
άγχος στο άτοµο. 

6. Η παραληρηµατική ιδέα αυξάνει το άγχος του ατόµου. 
7. Η παραληρηµατική ιδέα φαίνεται να σχετίζεται µε διαταραχές: (α) της µνήµης (β) της συγκέντρωσης (γ) της προσοχής, 
σε κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
8. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα αντιληπτικών διαταραχών (ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις) σε κατάσταση 
υπερβολικού άγχους του ατόµου.  
9. Η γένεση της παραληρηµατικής ιδέας έχει την εξήγησή της στην εξελικτική πορεία του homo sapiens. 
10. Η παραληρηµατική ιδέα σαφώς µειώνει το άγχος του ατόµου. 
11. Η παραληρηµατική ιδέα φαίνεται να σχετίζεται µε διαταραχές: (α) της µνήµης (β) της συγκέντρωσης (γ) της 
προσοχής, σε κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 
12. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα επιθυµιών και φαντασιώσεων, οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν, σε κατάσταση 
ηρεµίας του ατόµου. 
13. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ 
το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού άγχους. 
14. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε αυθαίρετα συµπεράσµατα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από λογικές σκέψεις, 
σε κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
15. Οι διαταραχές στην αντίληψη (παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις) είναι αποτέλεσµα παραληρηµατικών ιδεών σε 
κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 
16. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ 
το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας. 
17. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα αντιληπτικών διαταραχών (ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις) σε κατάσταση 
ηρεµίας του ατόµου. 
18. Η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί λογικοφανή εξήγηση για εξαιρετικά παράξενες ή ασυνήθιστες, πλην όµως αληθινές, 
εµπειρίες του ατόµου σε κατάσταση ηρεµίας. 
19. Η παραληρηµατική ιδέα εµφανίζεται ως παρερµηνεία τυχαίων περιστατικών, τα οποία είναι αντικειµενικά απειλητικά. 

20. Οι διαταραχές στην αντίληψη (παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις) είναι αποτέλεσµα παραληρηµατικών ιδεών σε 
κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
21. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα επιθυµιών και φαντασιώσεων, οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν, σε κατάσταση 
υπερβολικού άγχους του ατόµου 
22. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ 
το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού άγχους. 
23. Η παραληρηµατική ιδέα εµφανίζεται ως παρερµηνεία τυχαίων περιστατικών, τα οποία από µόνα τους δεν είναι 
απειλητικά. 
24. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε αυθαίρετα συµπεράσµατα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από λογικές σκέψεις, 
σε κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 
25. Η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί λογικοφανή εξήγηση για εξαιρετικά παράξενες ή ασυνήθιστες, πλην όµως αληθινές, 
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εµπειρίες του ατόµου σε κατάσταση υπερβολικού άγχους. 

 
 

Αποτελέσµατα 
 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου Statistical Package for Social Sciences, Version 10.0 (SPSS, 

1999) και τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε διεθνές 

συνέδριο (Zgantzouri, & Nestoros, 2000a). Για τη διερεύνηση της συνάφειας µεταξύ 

των µεταβλητών της Κλίµακας ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών 

Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία εφαρµόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson r, ενώ για τη διερεύνηση της υπόθεσης ότι η διαφορά που καταγράφεται στην 

ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου επηρεάζει τις αξιολογήσεις των κριτών, στις 

συνεδρίες µε καλή και στις συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα, εφαρµόστηκε 

το στατιστικό κριτήριο της Ανάλυσης Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression 

Analysis).  

 Σε σύνολο έξι ψυχοθεραπευτικών συνεδριών οι κριτές εντόπισαν δεκαεπτά 

(17) αποδεκτά από όλους ενδοσυνεδριακά γεγονότα. ∆έκα (10) από αυτά ανήκαν στις 

συνεδρίες µε θετικό αποτέλεσµα και επτά (7) ενδοσυνεδριακά γεγονότα  ανήκαν στις 

συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα. Συγκεκριµένα, στις συνεδρίες της 

13ης/1/97, 3ης/2/97 και 8ης/4/97, που παρουσίασαν θετική αποτελεσµατικότητα, 

εντοπίστηκαν αντίστοιχα 4, 4, και 2 ενδοσυνεδριακά γεγονότα, ενώ στις συνεδρίες 

της 11ης/3/97, 30ης/4/97 και 3ης/5/97, που είχαν φτωχή αποτελεσµατικότητα, 

εντοπίστηκαν 2, 3 και 2 ενδοσυνεδριακά γεγονότα αντίστοιχα. Στον Πίνακα 9.3 

παρουσιάζονται αναλυτικά: α) το σύνολο των ενδοσυνεδριακών γεγονότων για κάθε 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία, β) ο συνολικός αριθµός των ατακών θεραπευτή και 

θεραπευόµενου για κάθε συνεδρία, γ) ο συνολικός αριθµός των ατακών που 

περιλαµβάνονται στα ενδοσυνεδριακά γεγονότα της κάθε συνεδρίας, και δ) το 

ποσοστό των ενδοσυνεδριακών γεγονότων σε κάθε συνεδρία (βλ. και Σχήµα 9.3). Αν 

και, όπως είναι προφανές, δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

δύο οµάδων ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, ωστόσο εµφανίζεται µια τάση για 

περισσότερα ενδοσυνεδριακά γεγονότα στις συνεδρίες που παρουσίασαν θετικά 

αποτελέσµατα σε σχέση µε αυτές που είχαν φτωχή αποτελεσµατικότητα. 
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Σχήµα 9.3. 

Εκατοστιαία αναλογία των ενδοσυνεδριακών γεγονότων 
στις έξι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες 
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Όσον αφορά στην Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών 

Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία (Ζγαντζούρη, & Νέστορος, 1999β), 

εφαρµόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r, για τη διερεύνηση της σχέσεως 

µεταξύ των πέντε µηχανισµών που προτάθηκαν από την ερευνητική οµάδα, καθώς 

και τη σχέση τους µε τις υπόλοιπες υποθέσεις που συγκροτούν την Κλίµακα. Τα 

αποτελέσµατα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.4, έχουν ως ακολούθως: 

Ισχυρή αρνητική συσχέτιση (r=-.710, p<.01) βρέθηκε µεταξύ του πρώτου και 

του πέµπτου µηχανισµού γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. Επίσης, ισχυρή 

θετική συσχέτιση (r=.705, p<.01) βρέθηκε µεταξύ του πρώτου µηχανισµού και της 

υπόθεσης που εκφράστηκε από τις θεωρίες του ελλείµµατος. Μέτρια θετική 

Πίνακας 9.3. 
Αντιστοιχία των ενδοσυνεδριακών γεγονότων και ψυχοθεραπευτικών συνεδριών 
 

 
Ηµεροµηνία της 
συνεδρίας 

 
Σύνολο 

ενδοσυνεδριακών 
γεγονότων 

 
Σύνολο ατακών 
θεραπευτή και 
θεραπευόµενου 

 
Σύνολο ατακών στα 
ενδοσυνεδριακά 
γεγονότα  

 
Εκατοστιαία αναλογία 
(%) των ατακών των 
ενδοσυνεδριακών 
γεγονότων 

 
13/1/97 4 590 503 85,25 
3/2/97 4 362 181 50 
8/4/97 2 284 90 31,69 
11/3/97 2 418 61 14,59 
30/4/97 3 533 119 22,32 
3/5/97 2 307 187 60,91 
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συσχέτιση (r=.358, p<.05) βρέθηκε µεταξύ του πρώτου µηχανισµού και της υπόθεσης 

που εκφράστηκε από τις θεωρίες της γνωστικής προσέγγισης. Ακόµα, σηµαντική 

θετική συσχέτιση (r=.502, p<.01) βρέθηκε µεταξύ του πρώτου µηχανισµού και της 

υπόθεσης που εκφράστηκε από τη θεωρία του Freud. Σηµαντική θετική συσχέτιση 

(r=.555, p<.01) βρέθηκε µεταξύ του δεύτερου και του τρίτου µηχανισµού γένεσης 

των παραληρηµατικών ιδεών, ενώ µέτρια θετική συσχέτιση (r=.372, p<.05) βρέθηκε 

µεταξύ του δεύτερου µηχανισµού και της υπόθεσης που εκφράστηκε από τη θεωρία 

του Maher. Σηµαντική αρνητική συσχέτιση (r=-422, p<.05) βρέθηκε µεταξύ του 

τρίτου και του πέµπτου µηχανισµού γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών, ενώ 

µέτρια θετική συσχέτιση (r=.365, p<.05) βρέθηκε µεταξύ του τρίτου µηχανισµού και 

της υπόθεσης που εκφράστηκε από τη θεωρία του Maher. Επίσης, σηµαντική 

αρνητική συσχέτιση (r=-575, p<.01) βρέθηκε µεταξύ του πέµπτου µηχανισµού και 

της υπόθεσης που εκφράστηκε από τις θεωρίες του ελλείµµατος. Μέτρια θετική 

συσχέτιση (r=.381, p<.05) βρέθηκε µεταξύ της υπόθεσης που εκφράστηκε από τις 

θεωρίες του ελλείµµατος και της υπόθεσης που εκφράστηκε από τη θεωρία του 

Freud. Τέλος, ο τέταρτος µηχανισµός, σύµφωνα µε τον οποίο η παραληρηµατική ιδέα 

δηµιουργείται και εµφανίζεται ως µια εξελικτικά χρήσιµη αντίδραση, δεν 

συσχετίστηκε µε καµία από τις υπόλοιπες υποθέσεις της Κλίµακας. 

Συνεπώς, όσον αφορά στις µεταβλητές που συγκροτούν την Κλίµακα 

∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή 

∆ιαδικασία, βρέθηκαν ισχυρές συσχετίσεις µεταξύ των τεσσάρων από τους πέντε 

µηχανισµούς που προτάθηκαν από την ερευνητική οµάδα, ενώ βρέθηκαν και ισχυρές 

συσχετίσεις των µηχανισµών αυτών µε τις υπόλοιπες υποθέσεις που περιέχει η 

Κλίµακα, καθιστώντας την ένα συγκροτηµένο ερευνητικό εργαλείο µε οµοιογένεια 

µεταξύ των στοιχείων του. 
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Πίνακας 9.4. 
∆είκτες Pearson r για τις υποθέσεις της Κλίµακας ∆ιερεύνησης της Γένεσης των 

Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία  
 

∆είκτες Pearson r 
Μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1ος µηχανισµός: H 
παραληρηµατική ιδέα 
δηµιουργείται και εµφανίζεται ως 
αποτέλεσµα της παρερµηνείας από 
το άτοµο του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, λόγω υπερβολικού 
άγχους. 

1.00    

2ος µηχανισµός: H 
παραληρηµατική ιδέα 
δηµιουργείται και εµφανίζεται ως 
αποτέλεσµα της παρερµηνείας των 
σωµατικών και ψυχολογικών 
διαταραχών που προκαλεί το 
υπερβολικό άγχος στο άτοµο 

.178 1.00    

3ος µηχανισµός: H 
παραληρηµατική ιδέα 
δηµιουργείται και εµφανίζεται ως 
ένα είδος «άµυνας» κατά του 
υπερβολικού άγχους 

.208 .555** 1.00    

4ος µηχανισµός: H 
παραληρηµατική ιδέα 
δηµιουργείται και εµφανίζεται ως 
µια εξελικτικά χρήσιµη αντίδραση. 

.206 .266 .309 1.00    

5ος µηχανισµός: H 
παραληρηµατική ιδέα 
δηµιουργείται και εµφανίζεται ως 
µια «φυσική» συνέπεια αρνητικών 
αυτοεκπληρούµενων προφητειών 
σε άτοµα µε πολύ αρνητικές 
εµπειρίες στην πραγµατική τους 
ζωή. 

-.710** -.302 -.422* -.128 1.00    

6ος µηχανισµός: Υπόθεση των 
θεωριών του ελλείµµατος  

.705** .252 .226 .282 -.575** 1.00   

7ος µηχανισµός: Υπόθεση της 
γνωστικής προσέγγισης 

.358* -.054 -.292 .136 -.249 .306 1.00  

8ος µηχανισµός: Υπόθεση του 
Maher 

.021 .372* .365* .138 -.249 .268 .101 1.00  

9ος µηχανισµός: Υπόθεση του 
Freud 

.502** -.115 .075 .251 -.132 .381* .241 .151 1.00 

 

** Στατιστικά σηµαντική  στο .01 (διπλής κατεύθυνσης) 
* Στατιστικά σηµαντική  στο .05 (διπλής κατεύθυνσης) 
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Όσον αφορά στη υπόθεση, ότι η διαφορά στην ψυχοπαθολογία του 

θεραπευόµενου, όπως αυτή καταγράφεται στην Κλίµακα SCL-90, επηρεάζει τις 

αξιολογήσεις των κριτών, στις συνεδρίες µε καλή και στις συνεδρίες µε φτωχή 

αποτελεσµατικότητα, πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης, στην 

οποία ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν οι διαφορές στην ψυχοπαθολογία στις 

υποκλίµακες της κατάθλιψης, του άγχους, των παραληρηµατικών ιδεών και του 

ψυχωτισµού της SCL-90, στις συνεδρίες µε καλό και φτωχό αποτέλεσµα, και 

εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν οι αξιολογήσεις των κριτών στην Κλίµακα ∆ιερεύνησης 

της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία. Τα 

αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης (βλ. Πίνακα 9.5) έχουν ως ακολούθως:   

 

Α. Για τις συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα: 

Η αλλαγή στη συµπτωµατολογία του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα της 

Κατάθλιψης εµφάνισε πολύ ισχυρή συσχέτιση (r=.866) µε τις αξιολογήσεις των 

κριτών στον τρίτο µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών και ισχυρή 

συσχέτιση (r=.727) µε τις αξιολογήσεις των κριτών στο δεύτερο µηχανισµό γένεσης 

των παραληρηµατικών ιδεών. 

Η αλλαγή στη συµπτωµατολογία του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του 

Άγχους παρουσίασε µέση συσχέτιση µε τις αξιολογήσεις των κριτών στον τρίτο 

(r=.655), στον τέταρτο (r=.50), και στον πέµπτο (r=.50) µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. Επίσης, µέση συσχέτιση εµφανίζεται µεταξύ της αλλαγής 

της συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης και 

των αξιολογήσεων των κριτών στον πρώτο (r=.610), στον τέταρτο (r=.50) και στον 

πέµπτο (r=.50) µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών.  

Ασθενής συσχέτιση εµφανίζεται µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας 

του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού και των αξιολογήσεων των 

κριτών στο δεύτερο (r=.462), και στον πρώτο (r=.317) µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. Επίσης, ασθενής συσχέτιση (r=.381) εµφανίζεται µεταξύ 

της αλλαγής της συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του 

Άγχους και των αξιολογήσεων των κριτών στον πρώτο µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. 

∆εν υπήρξε συσχέτιση (r=.231) µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας του 

θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Άγχους και των αξιολογήσεων των κριτών στο 

δεύτερο (r=.231) και στον τρίτο (r=0) µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών 
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ιδεών, καθώς και µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου 

στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού και των αξιολογήσεων των κριτών στον τέταρτο 

(r=.189) και στον πέµπτο (r=.189) µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 

 

Β. Για τις συνεδρίες µε καλή αποτελεσµατικότητα: 

Τέλεια συσχέτιση (r=1) εντοπίστηκε µεταξύ της αλλαγής της 

συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού Ιδεασµού 

και των αξιολογήσεων των κριτών στον τρίτο µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. 

Πολύ ισχυρές συσχετίσεις εµφανίζονται µεταξύ της αλλαγής της 

συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Άγχους και των 

αξιολογήσεων των κριτών στον τρίτο (r=.999), στον πρώτο (r=.961), στο δεύτερο 

(r=.917) και στον πέµπτο (r=.839) µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 

Επίσης, πολύ ισχυρή συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ της αλλαγής της 

συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού και των 

αξιολογήσεων των κριτών στον τρίτο (r=.993), στον πρώτο (r=.976), στο δεύτερο 

(r=.890) και στον πέµπτο (r=.803) µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 

Ακόµα, πολύ ισχυρή συσχέτιση εµφανίζεται µεταξύ της αλλαγής της 

συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού Ιδεασµού 

και των αξιολογήσεων των κριτών στον πρώτο (r=.945), στο δεύτερο (r=.937), και 

στον πέµπτο (r=.866) µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών, σύµφωνα µε 

τον οποίο η παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της 

παρερµηνείας από το άτοµο του εξωτερικού περιβάλλοντος, λόγω υπερβολικού 

άγχους. Παράλληλα, πολύ ισχυρή συσχέτιση (r=.937) εντοπίστηκε µεταξύ της 

αλλαγής της συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα της 

Κατάθλιψης και των αξιολογήσεων των κριτών στον πρώτο µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. 

Ισχυρή συσχέτιση (r=.771) εµφανίζεται µεταξύ της αλλαγής της 

συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης και των 

αξιολογήσεων των κριτών στον τρίτο µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών 

ιδεών. 

Μέση συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας 

του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης και των αξιολογήσεων των 

κριτών στο δεύτερο µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών (r=.50), καθώς 
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και µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα 

του Παρανοϊκού Ιδεασµού και των αξιολογήσεων των κριτών στον τέταρτο 

µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών (r=.50). 

Ασθενής συσχέτιση εντοπίστηκε µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας 

του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του Άγχους και των αξιολογήσεων των κριτών 

στον τέταρτο µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών (r=.454), καθώς και 

µεταξύ της αλλαγής της συµπτωµατολογίας του θεραπευόµενου στην υποκλίµακα του 

Ψυχωτισµού και των αξιολογήσεων των κριτών στον τέταρτο µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών (r=.397). Επίσης, όσον αφορά στην αλλαγή της 

συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης, αυτή εµφανίζει ασθενή 

συσχέτιση µε τις αξιολογήσεις των κριτών στον πέµπτο µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών (r=.350), ενώ δεν παρουσιάζει συσχέτιση µε τον τέταρτο 

µηχανισµό γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών (r=.165).  

Συµπερασµατικά, από τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα προέκυψαν πολύ 

ισχυρές συσχετίσεις µεταξύ των αξιολογήσεων των κριτών στην Κλίµακα 

∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή 

∆ιαδικασία και των αλλαγών στη συµπτωµατολογία του θεραπευόµενου στις 

συνεδρίες µε θετικό αποτέλεσµα, ενώ οι αντίστοιχες συσχετίσεις στις συνεδρίες µε 

φτωχή αποτελεσµατικότητα ήταν µέτριες ή χαµηλές.  
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Πίνακας 9.5. 
∆είκτες Ανάλυσης Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression Analysis) για τις υποθέσεις της 
Κλίµακας ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή 

∆ιαδικασία 
 

Ανεξάρτηρη Μεταβλητή: Η διαφορά στην ψυχοπαθολογία πριν και µετά τη συνεδρία (Υποκλίµακες της SCL-90: Κατάθλιψη, 
Άγχος, Παρανϊκός Ιδεασµός, Ψυχωτισµός) στις συνεδρίες µε καλή και φτωχή αποτελεσµατικότητα 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Οι αξιολογήσεις των κριτών στην Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά 
την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ ΜΕ ΦΤΩΧΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

r ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

r 

Τέλεια Συσχέτιση  H. Τέλεια Συσχέτιση  
  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού 

Ιδεασµού/3ος µηχανισµός γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 
1 

Πολύ Ισχυρή Συσχέτιση  I. Πολύ Ισχυρή Συσχέτιση  
Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/3ος 
µηχανισµός γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 

.866 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/3ος µηχανισµός. .999 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/3ος 
µηχανισµός. 

.993 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/1ος 
µηχανισµός. 

.976 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/1ος µηχανισµός. .961 
  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού 

Ιδεασµού/1ος µηχανισµός. 
.945 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/1ος 
µηχανισµός. 

.937 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού 
Ιδεασµού/2ος µηχανισµός. 

.937 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/2ος µηχανισµός. .917 
  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/2ος 

µηχανισµός. 
.890 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού 
Ιδεασµού/5ος µηχανισµός. 

.866 

  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/5ος µηχανισµός. .839 
  Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/5ος 

µηχανισµός. 
.803 

Ισχυρή Συσχέτιση  Ισχυρή Συσχέτιση  
Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/2ος 
µηχανισµός. 

.727 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/3ος 
µηχανισµός. 

.771 

Μέση Συσχέτιση  Μέση Συσχέτιση  
Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/3ος 
µηχανισµός  

.655 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/2ος 
µηχανισµός. 

.50 

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/1ος 
µηχανισµός  

.610 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού 
Ιδεασµου/4ος µηχανισµός. 

.50 

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/4ος 
µηχανισµός  

.50   

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/5ος 
µηχανισµός  

.50   

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/4ος 
µηχανισµός  

.50   

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/5ος 
µηχανισµός  

.50   

Ασθενής Συσχέτιση  Ασθενής Συσχέτιση  
Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/2ος 
µηχανισµός.  

.462 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/4ος µηχανισµός 
γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών. 

.454 

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/1ος 
µηχανισµός.  

.381 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Ψυχωτισµού/4ος 
µηχανισµός. 

.397 

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/1ος 
µηχανισµός.  

.317 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/5ος 
µηχανισµός. 

.350 

∆εν Υπάρχει Συσχέτιση  ∆εν Υπάρχει Συσχέτιση  
Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/2ος 
µηχανισµός.  

.231 Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα της Κατάθλιψης/4ος 
µηχανισµός  

.165 

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/4ος 
µηχανισµός. 

.189   

Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα του Ψυχωτισµού/5ος 
µηχανισµός. 

.189   
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Αλλαγή συµπτωµατολογίας στην υποκλίµακα Άγχους/3ος 
µηχανισµός.  

0   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 
Συζήτηση και Συµπεράσµατα 

 

10.1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 
1η Έρευνα. Αλλαγές στην ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου πριν και µετά την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία. 

 Tα αποτελέσµατα της έρευνας για τη µείωση των επιπέδων του άγχους και των 

ψυχωσικών συµπτωµάτων αµέσως µετά από κάθε ψυχοθεραπευτική συνεδρία σε σύγκριση µε τα 

επίπεδα άγχους και τα ψυχωσικά συµπτώµατα που προϋπήρχαν της συνεδρίας, επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση των ερευνητών. ∆ηλαδή, τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα παρουσιάζουν, σε βραχύ χρονικό 

διάστηµα, δραµατικές αλλαγές, οι οποίες γίνονται φανερές και καταγράφονται τόσο στις 

αυτοαξιολογήσεις του θεραπευοµένου όσο και στις αξιολογήσεις του θεραπευτή αµέσως πριν την 

έναρξη και αµέσως µετά την ολοκλήρωση µιας πενηντάλεπτης ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας. 

Στην παρούσα µελέτη, αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία εντοπίστηκε ιδιαίτερα 

σηµαντική µείωση των συµπτωµάτων άγχους, κατάθλιψης, ψυχαναγκασµών, παρανοϊκού 

ιδεασµού και ψυχωτισµού του θεραπευόµενου, βάσει των αυτοαξιολογήσεών του στην Κλίµακα 

SCL-90.  

 Σηµαντικές αλλαγές προς την ίδια κατεύθυνση παρατηρήθηκαν και στις υπόλοιπες 

Κλίµακες αυτοαξιολόγησης των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων του θεραπευόµενου, δηλαδή 

στην Κλίµακα Οπτικών Αναλόγων για 28 Παράγοντες, στο Ερωτηµατολόγιο Αυτοεκτίµησης και 

στην Κλίµακα Αντίληψης Συγκρότησης και Προσανατολισµού στη Ζωή. 

 Η µείωση του επιπέδου του άγχους του θεραπευόµενου αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική 

συνεδρία καταγράφηκε, όχι µόνο από τον ίδιο το θεραπευόµενο, αλλά και από το θεραπευτή του. 

Έτσι, στην Κλίµακα για την Αξιολόγηση των Αρνητικών Συµπτωµάτων καταγράφηκε σχετική 

µείωση του επίπεδου συναισθήµατος, της απάθειας, της ανηδονίας και της διαταραχής της 

προσοχής του θεραπευόµενου, ενώ ανάλογη ήταν και η µείωση στην Κλίµακα για την 

Αξιολόγηση των Θετικών Συµπτωµάτων, στην οποία παρατηρήθηκε µείωση των ψευδαισθήσεων, 

των παραληρηµατικών ιδεών, της παράξενης συµπεριφοράς και της τυπικής (µορφολογικής) 

διαταραχής της σκέψης. Στους ασθενείς του δείγµατος δεν αναφέρθηκαν συµπτώµατα αλογίας και 

απρόσφορου συναισθήµατος.  

 Όπως ήταν βέβαια αναµενόµενο, η µείωση των θετικών σχιζοφρενικών συµπτωµάτων 

υπήρξε πιο σηµαντική από αυτή των αρνητικών σχιζοφρενικών συµπτωµάτων, γεγονός που 
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συνάδει µε τη θεωρητική θέση ότι τα αρνητικά σχιζοφρενικά συµπτώµατα παραµένουν για 

περισσότερο χρόνο και υποχωρούν πολύ αργότερα από τα θετικά. Χαρακτηριστική, επίσης, ήταν 

η δραµατική µείωση των ψευδαισθήσεων, η αλλαγή των οποίων ήταν πιο άµεση και περισσότερο 

δραµατική από αυτή των παραληρηµατικών ιδεών του θεραπευόµενου. Το εύρηµα αυτό 

παραπέµπει στην υπόθεση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία σχετικά µε την εκδήλωση των 

σχιζοφρενικών συµπτωµάτων, σύµφωνα µε την οποία προηγούνται σε εµφάνιση οι ψευδαισθήσεις 

και έπονται οι παραληρηµατικές ιδέες, γεγονός που πιθανόν λειτουργεί µε την ίδια σειρά και κατά 

την εξαφάνισή τους. Οι παραληρηµατικές ιδέες δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα σηµαντική µείωση 

αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, αν και υπήρξε σηµαντική µείωση του άγχους του 

ατόµου, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται µε το ότι η διαταραχή της σκέψης επηρεάζεται µε 

βραδύτερους ρυθµούς από τη µείωση του άγχους. 

 Ανάλογη µείωση αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία παρουσιάζουν και τα 

συµπτώµατα που αξιολογούνται µε τη Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης. Τα ευρήµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε σηµαντική µείωση των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων του 

θεραπευόµενου, που συγκροτούν τους παράγοντες άγχους-κατάθλιψης, ανεργίας, τυπικής 

διαταραχής της σκέψης, διέγερσης και εχθρότητας-καχυποψίας.  

 Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας επιβεβαίωσαν επίσης την υπόθεση για την ύπαρξη 

σαφούς σχέσεως του άγχους του θεραπευόµενου µε τα σχιζοφρενικά του συµπτώµατα. Έτσι, στην 

Κλίµακα SCL-90, διαπιστώθηκε ότι ενώ το άγχος, πριν από την έναρξη της συνεδρίας, 

παρουσίαζε σηµαντική σχέση µε τα ψυχαναγκαστικά συµπτώµατα, το θυµό�βία, τον ψυχωτισµό 

και τον παρανοϊκό ιδεασµό, η συσχέτιση γίνεται ασθενέστερη αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική 

συνεδρία (µέση συσχέτιση της υποκλίµακας άγχους µε τις υποκλίµακες Ψυχαναγκασµοί, 

Παρανοϊκός Ιδεασµός,  Θυµός�Βία και  Ψυχωτισµός). Ανάλογα είναι τα ευρήµατα και στην 

Βραχεία Κλίµακα Ψυχιατρικής Αξιολόγησης, όπου τα συµπτώµατα άγχους-κατάθλιψης δεν 

παρουσιάζουν συσχέτιση µε τη ∆ιέγερση και την Εχθρότητα-Καχυποψία, αµέσως µετά το πέρας 

της συνεδρίας, παρόλο που πριν από την έναρξή της η συσχέτιση ήταν ισχυρή.  

 Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας, το άγχος του 

θεραπευόµενου επηρεάζει σηµαντικά τα σχιζοφρενικά του συµπτώµατα. Ως αποτέλεσµα, όταν το 

άγχος φτάνει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, πυροδοτείται η δραµατική αύξησή τους και όταν το 

άγχος µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό, ακολουθεί δραµατική µείωση των σχιζοφρενικών 

συµπτωµάτων.  
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2η Έρευνα. Η Ελληνική Έκδοση του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 

Συνεδρίας (SEQ) 

Όσον αφορά στην ελληνική έκδοση του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της 

Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας, η ανάλυση των δεδοµένων, που συνελέγησαν µέχρι πρόσφατα, 

δείχνει ότι το εργαλείο παρουσιάζει εσωτερική οµοιογένεια και συνοχή µεταξύ των θεµάτων του, 

καθώς και φαινοµενική εγκυρότητα και εγκυρότητα περιεχοµένου. ∆εν υπήρξε η δυνατότητα 

εξέτασης της εγκυρότητας κριτηρίου του εργαλείου, λόγω της έλλειψης αντίστοιχων εργαλείων 

στην ελληνική γλώσσα για τη µέτρηση του ίδιου φαινοµένου. 

 Η διαδικασία προσαρµογής στα ελληνικά του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης της 

Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας ανέδειξε 4 παράγοντες για τις αξιολογήσεις του θεραπευτή και των 

θεραπευοµένων, επιβεβαιώνοντας τη δοµή των 4 διαστάσεων-δεικτών του αρχικού 

ερωτηµατολογίου (Stiles, 1980. Stiles, & Snow, 1984), και 3 παράγοντες για τους εξωτερικούς 

παρατηρητές που λειτούργησαν από την πλευρά του θεραπευτή και των θεραπευοµένων.  

 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων έδειξαν ότι τα στοιχεία που αφορούσαν 

στην ποιότητα της συνεδρίας συµφωνούσαν, σε µεγάλο βαθµό,  µε αυτά της αρχικής έκδοσης του 

εργαλείου. Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στον πρώτο παράγοντα του θεραπευτή και στο δεύτερο 

των εξωτερικών κριτών που αξιολογούσαν ως θεραπευτές, αντιστοιχούν στο δείκτη της 

οµαλότητας, και αυτά που εντοπίστηκαν στο δεύτερο παράγοντα του θεραπευτή και στον πρώτο 

των εξωτερικών κριτών που αξιολογούσαν ως θεραπευτές, αντιστοιχούν στο δείκτη βάθους της 

συνεδρίας. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την ποιότητα της συνεδρίας στο 

ερωτηµατολόγιο των θεραπευοµένων, ο πρώτος παράγοντας του οποίου συµφωνεί µε τον πρώτο 

των εξωτερικών κριτών που αξιολογούσαν ως θεραπευόµενοι και αντιστοιχεί στο δείκτη 

οµαλότητας, και ο δεύτερος παράγοντας των θεραπευοµένων µε τον αντίστοιχο των εξωτερικών 

κριτών και αντιστοιχεί στο δείκτη βάθους.  

 Για το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου, το οποίο αναφέρεται στη διάθεση του ατόµου 

αµέσως µετά τη συνεδρία και περιελάµβανε 2 παράγοντες στο αρχικό ερωτηµατολόγιο του Stiles, 

παρατηρείται ότι τα υψηλά φορτία των στοιχείων σε αρκετές περιπτώσεις εκτείνονται σε 

περισσότερους από έναν παράγοντες. Το γεγονός αυτό αφορά κυρίως τον παράγοντα της 

διεγερµένης διάθεσης, ενώ τα περισσότερα στοιχεία του παράγοντα της θετικής διάθεσης 

εµπίπτουν σε έναν παράγοντα (δηλ., τα περισσότερα στοιχεία του πρώτου παράγοντα του 

θεραπευτή αντιστοιχούν στο δεύτερο των εξωτερικών κριτών που αξιολογούν ως θεραπευτές και 

τα στοιχεία του τρίτου παράγοντα των θεραπευοµένων αντιστοιχούν σ΄αυτά του πρώτου 

παράγοντα των εξωτερικών κριτών που αξιολογούν ως θεραπευόµενοι).  



 182

 Η κατανοµή των στοιχείων σε περισσότερους από δύο παράγοντες στο δεύτερο µέρος του 

ερωτηµατολογίου, πιθανόν να οφείλεται στη δυσκολία διάκρισης της συναισθηµατικής 

κατάστασης των συµµετεχόντων στη συνεδρία από την πλευρά των εξωτερικών παρατηρητών. Θα 

πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη και η διαφορετική σκοπιά από την οποία γινόταν η αξιολόγηση. 

∆ηλαδή, ενώ ο θεραπευτής και οι θεραπευόµενοι συµµετείχαν σε µια πραγµατική συνεδρία και η 

αξιολόγηση στο SEQ προέκυψε από τα προσωπικά τους βιώµατα και συναισθήµατα, οι εξωτερικοί 

κριτές παρατηρούσαν τη διεξαγωγή της συνεδρίας και προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τη 

συνεδρία µπαίνοντας στη θέση των συµµετεχόντων, γεγονός που πιθανόν επιδρούσε στην ένταση 

των συναισθηµάτων και στη διάκριση µεταξύ των ποικίλων συναισθηµατικών στοιχείων που 

αξιολογούσαν.  

 Επίσης, σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις των εξωτερικών κριτών, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

το επίπεδο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία. Η συγκεκριµένη οµάδα 

των κριτών δεν είχε σηµαντική θεωρητική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία γενικά και στη 

Συνθετική Ψυχοθεραπεία ειδικότερα, ενώ η πρακτική εκπαίδευση ήταν ανύπαρκτη. Συνεπώς, η 

αξιολόγηση των συνεδριών πιθανόν γινόταν µέσα από το πλαίσιο του φοιτητή που «προβάλει» στο 

θεραπευτή �κυρίως- τον εαυτό του και εκτιµά την ποιότητα της συνεδρίας και τη συναισθηµατική 

διάθεσή του µετά από αυτή, βάσει των δυσκολιών που ο ίδιος (ο φοιτητής) θα αντιµετώπιζε και θα 

βίωνε ως θεραπευτής σε µια τέτοια περίπτωση. Είναι πιθανό ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα σηµεία 

και οι συνεδρίες που κρίνονται ως δύσκολες ή επικίνδυνες για τον προπτυχιακό φοιτητή-

εξωτερικό κριτή, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα ή δεν θεωρούνται ανάλογης δυσκολίας για έναν 

έµπειρο θεραπευτή και πιθανόν δεν εγείρουν όµοια συναισθήµατα στους αξιολογητές. Συνεπώς, η 

αξιολόγηση των συνεδριών από φοιτητές χωρίς αξιόλογη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και 

εµπειρία συνιστά έναν από τους περιορισµούς της παρούσας εργασίας.  

 Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το εργαλείο εφαρµόστηκε σε σχετικά µικρό δείγµα 
συνεδριών και σε µια συγκεκριµένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, γεγονός που δεν επιτρέπει τη 
γενίκευση των αποτελεσµάτων στον ευρύτερο ελληνικό πληθυσµό. Για το σκοπό αυτό απαιτείται 
περαιτέρω µελέτη των συνεδριών στις οποίες εφαρµόζεται η Συνθετική Ψυχοθεραπεία, καθώς και 
διερεύνηση της λειτουργίας του εργαλείου σε άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.  
 
3η Έρευνα. Αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση θεραπευτή και θεραπευόµενου από την 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία. 

Σε ότι αφορά στην ικανοποίηση των εµπλεκοµένων στην ψυχοθεραπευτική συνεδρία, από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτουν υψηλές συσχετίσεις µεταξύ των δεικτών του SEQ του 

θεραπευτή και του θεραπευόµενου, καθώς και της αλληλεπίδρασής τους. Επίσης, σε ότι αφορά 

στις συνεδρίες που αξιολογήθηκαν ως οι περισσότερο και οι λιγότερο ικανοποιητικές για το 

θεραπευόµενο, παρατηρείται µια τάση του θεραπευτή να τις αξιολογεί πιο θετικά από τις 
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αντίστοιχες αξιολογήσεις των θεραπευοµένων. Το γεγονός αυτό µπορεί να προκύπτει τόσο από 

τον αισιόδοξο τρόπο σκέψης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, όσο και από την µεγάλη κλινική εµπειρία του θεραπευτή µε άτοµα 

που παρουσιάζουν σχιζοφρενικά συµπτώµατα, στοιχείο που του δίνει τη δυνατότητα για ένα 

διαφορετικό τρόπο εκτίµησης της συνεδρίας σε σχέση µε το θεραπευόµενο.  

 Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα, ειδικότερα σε ότι αφορά στις συσχετίσεις µεταξύ των 

δεικτών του ερωτηµατολογίου του θεραπευόµενου, φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η 

συναισθηµατική διάθεση των ατόµων µε ψυχωσικά συµπτώµατα επηρεάζει την αξιολόγηση της 

ποιότητας της συνεδρίας. Η σχέση µεταξύ των δεικτών είναι θετική και στατιστικά σηµαντική, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η βελτίωση της συναισθηµατικής διάθεσης του ατόµου -στην οποία 

πιθανόν εµπλέκεται η µείωση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων και η µείωση του άγχους του 

θεραπευόµενου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας-, επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο 

αντιµετωπίζει τη συνεδρία του, αξιολογώντας την ως βαθιά και οµαλή. Είναι πολύ πιθανό, βέβαια, 

η σχέση αυτή να είναι αµφίδροµη, δηλαδή όχι µόνο η µείωση του άγχους και της ψυχωσικής 

συµπτωµατολογίας και η βελτίωση της συναισθηµατικής διάθεσης να επηρεάζει την ικανοποίηση 

από τη συνεδρία, αλλά και η ικανοποίηση από τη συνεδρία να λειτουργεί υπέρ της µείωσης των 

αρνητικών συναισθηµάτων του θεραπευόµενου.  

Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των προαναφερόµενων ίσως, επίσης, επηρεάζεται από την 

ψυχοθεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας. Αυτή φαίνεται να διακρίνεται από την ύπαρξη αρνητικής σχέσης µεταξύ 

της εκτίµησης του θεραπευόµενου για το θεραπευτή του ως απόµακρου και αόριστου και της 

αίσθησης της απόρριψης, ανεπάρκειας και έλλειψης εµπιστοσύνης από το θεραπευτή. Παράλληλα, 

τα ευρήµατα υποδηλώνουν την ύπαρξη θετικής συνάφειας µεταξύ της αίσθησης του θεραπευτή ότι 

είναι αποδεκτός ως άτοµο και της αίσθησης του θεραπευόµενου ότι ο θεραπευτής είναι απόµακρος 

και αόριστος, στοιχείο που πιθανόν επηρεάζεται από την ψυχωσική συµπτωµατολογία. 

Η ικανοποίηση του ατόµου από τη συνεδρία καθώς και η ψυχοθεραπευτική σχέση πιθανόν 

επηρεάζεται και από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ψυχοθεραπεία. Τα δεδοµένα της παρούσας 

έρευνας δεν µας επιτρέπουν να διακρίνουµε µια τέτοια τάση, λόγω του µικρού µεγέθους του 

δείγµατος των θεραπευοµένων που εξετάστηκαν και των συνεδριών που αξιολογήθηκαν.  

 Είναι σηµαντικό να διερευνηθεί λεπτοµερέστερα ο τρόπος αξιολόγησης της συνεδρίας και 
της συναισθηµατικής κατάστασης των συµµετεχόντων στα διάφορα στάδια της θεραπείας. 
Υποθέτουµε ότι θα υπάρχουν διαφορές στις αξιολογήσεις θεραπευτή και θεραπευόµενου στα 
διάφορα στάδια της ψυχοθεραπείας µε µια τάση σύγκλισης των αξιολογήσεων των δύο πλευρών 
µε την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του αριθµού των συνεδριών, γεγονός που φαίνεται να 
προκύπτει από µια πρώτη ανάλυση σχετικών δεδοµένων (Zgantzouri, & Nestoros, 2000b). Η 
µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη συνεδρία µε το πέρασµα του χρόνου ίσως αποτελεί ένα στοιχείο 
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που µαθαίνει το άτοµο, ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης εµπειρίας, κατανόησης του νοήµατος της 
ψυχοθεραπείας και αξιοποίησής της στη ζωή του. 
 

4η Έρευνα. Ενδοσυνεδριακές διαδικασίες για τη διερεύνηση της γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών. 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας για το ρόλο των ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών 

διαδικασιών στη µείωση του άγχους και των ψυχωσικών συµπτωµάτων του θεραπευόµενου 

φαίνεται ότι υποστηρίζουν τις υποθέσεις της ερευνητικής οµάδας. ∆ιαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι η 

σηµαντική µείωση των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων του θεραπευόµενου αµέσως µετά το 

πέρας της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, όπως αυτή αναφέρθηκε από τον ίδιο το θεραπευόµενο, 

σχετίζονταν µε το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες εστιάζονταν στη 

διερεύνηση της αιτιολογίας των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων, και ιδιαίτερα στη διερεύνηση της 

γένεσης και ανάπτυξης των παραληρηµατικών ιδεών. Οι συνεδρίες αυτές -στις οποίες, σύµφωνα 

µε τις αυτοαξιολογήσεις του θεραπευόµενου στην SCL-90, υπήρξε σηµαντική µείωση του άγχους 

και της ψυχωσικής συµπτωµατολογίας-, περιείχαν περισσότερα ενδοσυνεδριακά γεγονότα 

διερεύνησης της γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών από τις συνεδρίες στις οποίες δεν 

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της συµπτωµατολογίας, παρόλο που αυτή η διαφορά δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική. Μια εξήγηση που προτείνεται για το γεγονός αυτό είναι ότι ο εντοπισµός 

σηµαντικού αριθµού ενδοσυνεδριακών γεγονότων στις συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα, 

πιθανόν να σχετίζεται µε την ύπαρξη περισσότερο ενορατικά-προσανατολισµένων (insight-

oriented) ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών για τη διερεύνηση των παραληρηµατικών ιδεών. Οι 

διαδικασίες αυτές απαιτούν ιδιαίτερα έντονη συναισθηµατική και νοητική συµµετοχή του 

θεραπευόµενου, γεγονός που ίσως κάνει το άτοµο να βιώνει µεγάλη ένταση και διέγερση κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας, η οποία παραµένει και µετά τη συνεδρία και αποτυπώνεται στις 

αυτοαξιολογήσεις  των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων του.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν ισχυρές συσχετίσεις των τεσσάρων από τους 

πέντε µηχανισµούς γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών που προτάθηκαν από την ερευνητική 

οµάδα, τόσο σε ότι αφορά στη µεταξύ τους σχέση όσο και σε ότι αφορά στη σχέση τους µε τις 

υποθέσεις άλλων ερευνητών που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία και περιελήφθησαν στην 

Κλίµακα για τη ∆ιερεύνηση της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή 

∆ιαδικασία. Μόνο ο τέταρτος µηχανισµός γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών, σύµφωνα µε τον 

οποίο η παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και λειτουργεί ως µια εξελικτικά χρήσιµη 

αντίδραση, δεν φάνηκε να σχετίζεται µε κανέναν από τους υπόλοιπους µηχανισµούς της 

Κλίµακας. Αν και στην κλινική πρακτική, ο µηχανισµός αυτός φάνηκε ότι ήταν χρήσιµος και 
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αποδοτικός στους θεραπευόµενους, ως µια πιθανή ερµηνεία για τη γένεση και εξέλιξη των 

παραληρηµατικών ιδεών τους, η αξιολόγηση των κριτών δεν οδήγησε σε ανάλογα αποτελέσµατα. 

Μια πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι ο τρόπος µε τον οποίο αναφερόταν ο συγκεκριµένος 

µηχανισµός, δηλαδή: «Η γένεση της παραληρηµατικής ιδέας έχει την εξήγησή της στην εξελικτική 

πορεία του homo sapiens». Πιθανότατα, η συγκεκριµένη πρόταση, επειδή τέθηκε λιτά και 

συνοπτικά, δεν απέδωσε σωστά και κατανοητά τον µηχανισµό σύµφωνα µε τον οποίο 

δηµιουργείται και αναπτύσσεται η παραληρηµατική ιδέα. Ακόµη, η αναφορά στο συγκεκριµένο 

µηχανισµό εµφανίζεται µόνο µια φορά στις έξι συνεδρίες που επελέγησαν για αξιολόγηση από 

τους κριτές, γεγονός που πιθανόν αποτέλεσε έναν ακόµη λόγο που οδήγησε στα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα. Μια εναλλακτική πρόταση που θα µπορούσε να αντικαταστήσει την υπάρχουσα, 

περιγράφοντας µε περισσότερη σαφήνεια το µηχανισµό αυτό είναι η ακόλουθη: «Η γένεση της 

παραληρηµατικής ιδέας έχει την εξήγησή της στην εξελικτική πορεία του homo sapiens, δεδοµένου 

ότι η καχυποψία υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό για την συντήρηση και προστασία του 

ανθρώπινου είδους σε εξαιρετικά απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή του ανθρώπου». 

Οι αξιολογήσεις των κριτών στα ενδοσυνεδριακά γεγονότα γένεσης των παραληρηµατικών 

ιδεών επιβεβαίωσαν την υπόθεση της ερευνητικής οµάδας για τον ρόλο του άγχους ως 

αιτιολογικού µηχανισµού στη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών στη 

σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου. Μάλιστα, στις συνεδρίες µε θετικό αποτέλεσµα, στις οποίες η 

διαφορά στα ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα πριν και µετά τη συνεδρία ήταν µεγάλη, οι κριτές 

έτειναν να αξιολογούν τα ενδοσυνεδριακά γεγονότα µε µεγαλύτερη σιγουριά, συµφωνώντας πολύ 

ή απόλυτα  µε την συγκεκριµένη υπόθεση που τους προτείνονταν στην Κλίµακα για τη 

∆ιερεύνηση της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία. 

Αντίθετα, στις συνεδρίες µε φτωχή αποτελεσµατικότητα, στις οποίες δεν υπήρξε σηµαντική 

διαφορά στα ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα πριν και µετά τη συνεδρία, οι κριτές έτειναν να 

αξιολογούν τα ενδοσυνεδριακά γεγονότα περισσότερο επιφυλακτικά, συµφωνώντας λίγο ή 

εκφράζοντας  ουδέτερη στάση (ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ) µε την υπόθεση που τους 

προτείνονταν στην Κλίµακα. Συνεπώς, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι  αξιολογήσεις των 

κριτών ήταν προβλέψιµες βάσει των διαφορών στην ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου πριν και 

µετά τη συνεδρία, και κυρίως των συµπτωµάτων άγχους, κατάθλιψης, παρανοϊκού ιδεασµού και 

ψυχωτισµού.  

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι στις συνεδρίες µε θετικό αποτέλεσµα εµφανίζεται 

τέλεια συσχέτιση µεταξύ των αλλαγών στην υποκλίµακα του Παρανοϊκού Ιδεασµού του 

θεραπευόµενου και των αξιολογήσεων των κριτών στον τρίτο µηχανισµό γένεσης των 

παραληρηµατικών ιδεών, σύµφωνα µε τον οποίο η παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και 
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εµφανίζεται ως ένα είδος «άµυνας» κατά του υπερβολικού άγχους, γεγονός που συνιστά σαφή 

ένδειξη του ρόλου του άγχους στη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών.  

Σε ότι αφορά στους περιορισµούς της παρούσας µελέτης, θα πρέπει να επισηµανθεί το 

γεγονός ότι το υλικό αποτελούνταν από έξι συνεδρίες ενός µόνο ατόµου που έπασχε από 

συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου, προσεγγίζοντας, µεθοδολογικά, τη µελέτη µιας 

περίπτωσης (the single-case study methodology) (Ρήγα, 1997. Bell, 1997. Hilliard, 1993). 

Λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη αντίστοιχων ερευνών, όπως αυτή προκύπτει από σχετική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η συγκεκριµένη έρευνα είχε ως κύριο 

στόχο της τη διερεύνηση των πέντε προτεινόµενων µηχανισµών ως αιτιολογικών για τη γένεση 

και ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών σε άτοµα µε συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού 

τύπου. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της µελέτης των συγκεκριµένων ενδοσυνεδριακών 

ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών θεωρείται η ανάπτυξη ενός εργαλείου, που αφορά στην 

διερεύνηση και αξιολόγηση φαινοµένων, στα οποία µέχρι πρόσφατα δεν υπήρξε αξιόλογη 

ερευνητική δραστηριότητα.  

 Παράλληλα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η διερεύνηση των παραληρηµατικών ιδεών 

παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες, λόγω των ασαφειών ή ελλείψεων που παρουσιάζει ο 

εννοιολογικός προσδιορισµός της έννοιας. Για την πληρέστερη προσέγγιση του φαινοµένου, στη 

συγκεκριµένη µελέτη δόθηκε έµφαση τόσο στην υποκειµενική αξιολόγηση του θεραπευόµενου 

για την εµπειρία που βιώνει και την ενόχλησή του από αυτή, όσο και στις αξιολογήσεις των 

εξωτερικών κριτών.  

 
 
 

10.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 Η γενίκευση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας χρειάζεται να 

γίνει µε σχετική επιφύλαξη, λόγω των περιορισµών που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη 

µελέτη. Μεταξύ των σηµαντικότερων περιορισµών είναι ίσως το γεγονός της ύπαρξης ενός µόνο 

θεραπευτή, ο οποίος ήταν ο ίδιος για όλους τους θεραπευόµενους που συµµετείχαν στην 

ερευνητική διαδικασία. Το στοιχείο αυτό µπορεί να οδηγήσει στον ισχυρισµό ότι οι αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν στις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία οφείλονται, κατά 

ένα µεγάλο µέρος, στην επίδραση της προσωπικότητας και των χαρακτηριστικών του 

συγκεκριµένου θεραπευτή (therapist�s effect), ο οποίος ίσως λειτουργεί ως «νοθευµένη» 
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µεταβλητή (contaminated variable), όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Lambert, Shapiro & 

Bergin (1986, σελ 179). 

Ωστόσο, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν έρευνες, µε τη χρήση ενός µόνο 

θεραπευτή, τα αποτελέσµατα των οποίων αµβλύνουν τον περιορισµό που προκύπτει από το 

γεγονός αυτό. Συγκεκριµένα, έχει αναφερθεί ότι οι συστηµατικές συγκρίσεις µεταξύ 

θεραπευοµένων που υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία από τον ίδιο θεραπευτή, για όµοια 

προβλήµατα και κάτω από συγκρίσιµες συνθήκες -παρόλο που οδηγούν σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα-, συνιστούν µια µοναδική ευκαιρία για εµβάθυνση της κατανόησής µας για τη 

θεραπευτική αλλαγή (Wiseman, Shefler, Caneti, & Ronen, 1993). Η χρήση ενός µοναδικού 

θεραπευτή ενισχύεται από τις κλασσικές µελέτες για την ψυχοθεραπευτική «επιτυχία και 

αποτυχία» που πραγµατοποίησε ο Strupp (1980a, b, c, d), ο  οποίος υπήρξε από τους πρώτους στο 

χώρο της ψυχοθεραπείας, που εισήγαγε αυτή την προσέγγιση. Συγκεκριµένα, ο Strupp 

πραγµατοποίησε σειρά ερευνών που αφορούσαν συστηµατικές συγκρίσεις µεταξύ δύο 

θεραπευοµένων, ο ένας από τους οποίους παρουσίαζε «επιτυχία» και ο δεύτερος «αποτυχία» στην 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία και στην αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Και οι δύο 

θεραπευόµενοι αντιµετωπίστηκαν από τον ίδιο θεραπευτή. Από τις συγκρίσεις µεταξύ των δύο, 

προέκυψε ότι η αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας καθοριζόταν κυρίως από τις µεταβλητές 

του θεραπευόµενου, όπως για παράδειγµα την ικανότητά του να αναπτύξει θεραπευτική-

εργασιακή συµµαχία και να συµµετέχει ενεργά στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία.  

Η θέση αυτή έχει, επίσης, βρει υποστήριξη σε πιο πρόσφατη εργασία του Henry και των 

συνεργατών του (Henry, Schacht, & Strupp, 1986), οι οποίοι σύγκριναν περιπτώσεις 

θεραπευοµένων, που παρουσίασαν µεγάλη και µικρή θεραπευτική αλλαγή, µε τη χρήση µιας 

ερευνητικής στρατηγικής βασισµένης στο εργαλείο SASB (Structural Analysis of Social 

Behavior). Τα αποτελέσµατα οδήγησαν τους ερευνητές στο συµπέρασµα ότι ο ίδιος θεραπευτής, 

παρόλο που αντιµετωπίζει ασθενείς που ανήκουν στην ίδια διαγνωστική κατηγορία µε τη χρήση 

όµοιων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, ουσιαστικά εκτίθεται σε διαφορετικές διαπροσωπικές 

συµπεριφορές κάθε φορά. 

Ένας άλλος σηµαντικός περιορισµός της µελέτης είναι η χρήση εργαλείων τα οποία 

µεταφράστηκαν και προσαρµόστηκαν για κλινική χρήση, χωρίς ωστόσο να έχει πραγµατοποιηθεί 

µέχρι σήµερα η στάθµισή τους στον ελληνικό πληθυσµό.  

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός της χορήγησης της Κλίµακας SCL-90 στο 

θεραπευόµενο αµέσως πριν και αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Οι κατασκευαστές 

του εργαλείου συνιστούν µεν τη σταθερή εβδοµαδιαία χορήγηση της Κλίµακας, όταν πρόκειται 

για την καθηµερινή κλινική πρακτική, επισηµαίνουν δε την ευελιξία του εργαλείου για χρήση σε 
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διαφορετικά χρονικά διαστήµατα µε στόχο τη διερεύνηση της διακύµανσης των 

ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων στο χρόνο (Derogatis, Lipman, & Covi, 1973). ∆εδοµένης της 

έλλειψης εργαλείων για την αξιολόγηση των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων σε τόσο βραχύ 

χρονικό διάστηµα και έχοντας γνώση των µεθοδολογικών περιορισµών που προκύπτουν από την 

µέτρηση χρονικά άνισων διαστηµάτων (το χρονικό διάστηµα της µιας εβδοµάδας που µεσολαβεί 

µεταξύ δύο ψυχοθεραπευτικών συνεδριών και το χρονικό διάστηµα που διαρκεί µια 

ψυχοθεραπευτική συνεδρία), η ερευνητική οµάδα κατέληξε στη χρήση της συγκεκριµένης 

Κλίµακας, λαµβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί ένα από τα πιο έγκυρα, αξιόπιστα και ευρέως 

χρησιµοποιούµενα εργαλεία στην έρευνα και στην κλινική πράξη. Η συζήτηση γύρω από το 

συγκεκριµένο περιορισµό οδήγησε την ερευνητική οµάδα στη σκέψη για ανάπτυξη ερευνητικού 

πρωτοκόλλου για τη διερεύνηση της διακύµανσης των ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων των 

θεραπευοµένων στο χρόνο, µε τη χορήγηση της Κλίµακας SCL-90 σε βραχύτερα της µιας 

εβδοµάδας χρονικά διαστήµατα, όπως για παράδειγµα σε διάφορα χρονικά διαστήµατα (πρωί, 

µεσηµέρι, βράδυ) κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  

Σε ότι αφορά στις µετρήσεις αµέσως πριν και αµέσως µετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία, 

έχει αναφερθεί από τους Gottman & Rushe (1993), η θέση του Rogosa, η οποία καταγράφηκε το 

1988 στο σύγγραµµα µε τίτλο �Myths about Longitudinal Research�, σύµφωνα µε την οποία η 

µέτρηση της αλλαγής του θεραπευόµενου στα δύο προαναφερόµενα σηµεία για την εκτίµηση της 

ενδοσυνεδριακής αλλαγής, αποτελεί µια επιστηµονική, µεθοδολογική «απάτη». Ο Rogosa θεωρεί 

ότι, µεθοδολογικά, αυτές οι µετρήσεις δεν αποτελούν κατάλληλη µέθοδο παρατήρησης και 

µελέτης της αλλαγής, λόγω του ότι δύο σηµεία µπορούν να εκτιµήσουν µόνο το µέγεθος της 

αλλαγής και όχι τη µορφή της και, συνεπώς, το µέγεθος της αλλαγής µπορεί να είναι 

παραπλανητικό. Σύµφωνα µε αυτό το συλλογισµό, αν ο ρυθµός µε τον οποίο αναπτύσσεται η 

θεραπευτική αλλαγή δεν είναι σταθερός αλλά εξαρτάται από το χρόνο, τότε προκύπτει ότι το 

µέγεθος της αλλαγής εξαρτάται ουσιαστικά από τους χρόνους µέτρησης. Είναι, λοιπόν, προφανές 

ότι οι εκτιµήσεις σε δύο διαφορετικά σηµεία του χρόνου µπορεί να φέρουν διαφορετικά ή 

αντίθετα µεταξύ τους αποτελέσµατα. Συνεπώς, ο χαρακτηρισµός του ρυθµού µε τον οποίο 

αναπτύσσεται η θεραπευτική αλλαγή βάσει του βαθµού της αλλαγής, που καταγράφεται πριν και 

µετά τη συνεδρία, µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες εκτιµήσεις, δεδοµένου ότι οι 

βαθµολογήσεις µπορεί να αλλάζουν ως αποτέλεσµα των χρόνων µέτρησης.  

 Λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων και τη θέση που διατύπωσε ο Rogosa, η ερευνητική 

οµάδα προχώρησε στην ερευνητική διαδικασία που αφορούσε στην επισταµένη µελέτη της 

ενδοσυνεδριακής ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας για τους µηχανισµούς γένεσης και ανάπτυξης 

των παραληρηµατικών ιδεών. Ωστόσο, στα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που εξήχθησαν από 



 189

την έρευνα αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο, δηλαδή ότι το σηµείο που µελετάται (το 

ενδοσυνεδριακό γεγονός που αναφέρεται στους µηχανισµούς γένεσης και ανάπτυξης των 

παραληρηµατικών ιδεών), ουσιαστικά αποτελεί ένα µικρό µόνο µέρος της όλης 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας της αλλαγής του θεραπευόµενου. Η διερεύνηση του ρόλου του 

άγχους στους µηχανισµούς γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών κατέχει ένα µικρό µόνο µέρος 

της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας και ένα ιδιαίτερα µικρό ποσοστό της συνολικής 

ψυχοθεραπευτικής αλλαγής του θεραπευόµενου, η οποία συγκροτείται από πολλές 

ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Επίσης, άλλοι εµπλεκόµενοι παράγοντες δεν θα πρέπει να  

αγνοηθούν, όπως παράγοντες πριν την ψυχοθεραπεία, ενδοσυνεδριακοί παράγοντες, θεραπευτική 

σχέση, προσωπικότητα και προσδοκίες του θεραπευτή και του θεραπευόµενου, εξωσυνεδριακά 

γεγονότα και αλλαγές ζωής, εκπαίδευση και κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτιστική κατάσταση του 

θεραπευόµενου και πιθανές συγκυρίες.  

 

 

10.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
 Η φιλοσοφία και η ερευνητική προσέγγιση της διατριβής δέχθηκε έντονες επιδράσεις από 

την 4η εξελικτική φάση της έρευνας στην ψυχοθεραπεία και τις τάσεις που διαµορφώθηκαν κατά 

τη διάρκειά της, καθώς και από την συνθετική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία. Η τέταρτη φάση 

έρευνας στην ψυχοθεραπεία σηµατοδότησε τη µετάβαση της ερευνητικής δραστηριότητας προς 

την αναζήτηση των τεχνικών στρατηγικών παρέµβασης και των συναφών ψυχοθεραπευτικών 

διαδικασιών, καθώς και προς τον εντοπισµό των παθογενών γνωστικών ή συναισθηµατικών 

διεργασιών, οι οποίες αναστέλλουν την ικανότητα του ατόµου να λειτουργεί µέσα στα πλαίσια 

του φυσιολογικού. Μια τέτοιου είδους διαδικασία είναι η γένεση και ανάπτυξη σχιζοφρενικών 

συµπτωµάτων και ειδικότερα των παραληρηµατικών ιδεών σε άτοµα µε σχιζοφρένεια ή 

σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, µε την οποία ασχοληθήκαµε στη συγκεκριµένη µελέτη. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και τα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και 

τους περιορισµούς και τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρηµάτων της µελέτης, οδηγούµαστε στα 

ακόλουθα συµπεράσµατα.  

Πρώτον, η εργασία αυτή αναφέρεται στη µελέτη των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών στις 

ψυχωσικές διαταραχές, και ειδικότερα στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και στη 

σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, οι οποίες µέχρι πρόσφατα δεν είχαν τύχει ιδιαίτερου 

ερευνητικού ενδιαφέροντος. Παρά τους περιορισµούς και τις µεθοδολογικές και πρακτικές 
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δυσκολίες που συναντώνται σε αυτό το είδος µελέτης -ιδιαίτερα λόγω της φύσης των ψυχωσικών 

διαταραχών-, υπάρχει η δυνατότητα µελέτης των ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών 

διαδικασιών, η οποία µπορεί να συµβάλει στη σύνδεση µεταξύ ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και 

αποτελεσµατικότητας της ψυχοθεραπείας των ατόµων που πάσχουν από σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα.  

Η συνεισφορά της συγκεκριµένης µελέτης έγκειται, επίσης, στη διερεύνηση των 

ενδοσυνεδριακών ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών στο Συνθετικό µοντέλο ψυχοθεραπείας, το 

οποίο µέχρι πρόσφατα διερευνήθηκε µόνο σε ότι αφορά στην αποτελεσµατικότητά του. 

Γενικότερα, παρά την έντονη τάση σύνθεσης των µοντέλων ψυχοθεραπείας, που παρατηρείται 

στις µέρες µας διεθνώς, και το πλήθος των ερευνών για την αποτελεσµατικότητα αυτής της 

προσέγγισης σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µορφές ψυχοθεραπείας, ελάχιστη είναι η 

προσπάθεια διερεύνησης των ενδοσυνεδριακών φαινοµένων σε άτοµα που πάσχουν από 

νευρωσικά συµπτώµατα και υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία συνθετικού τύπου, και σχεδόν 

ανύπαρκτη είναι η αντίστοιχη προσπάθεια για άτοµα που πάσχουν από ψυχωσικά συµπτώµατα. Η 

συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια και πρόταση για το συνδυασµό των δύο 

προαναφερόµενων ελλείψεων που παρατηρούνται στη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα και 

εντοπίζονται στη βιβλιογραφία. 

Τρίτον, στην µελέτη που διεξήχθη δόθηκε έµφαση στη διερεύνηση των ενδιάµεσων και 

µικρών αποτελεσµάτων (micro-outcomes or little ��o��), τα οποία δρώντας συσσωρευτικά 

οδηγούν στην τελική αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας. Τα ευρήµατα της µελέτης 

υποδηλώνουν την αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης µε το Συνθετικό 

µοντέλο ψυχοθεραπείας, σε επίπεδο συνεδρίας, ακόµα και για τα άτοµα που αντιµετωπίζουν 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα. ∆ηλαδή, το µοντέλο φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσµατικά, γεγονός 

που προκύπτει από τις αλλαγές που παρατηρούνται στην ψυχοπαθολογία του θεραπευόµενου 

αµέσως µετά τη συνεδρία σε σχέση µε τα επίπεδα των συµπτωµάτων που καταγράφονται πριν 

από την έναρξή της. Η µείωση του άγχους και των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων του ατόµου είναι 

ορατά αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, γεγονός που δεν έχει 

µελετηθεί και δεν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία µέχρι σήµερα τόσο στις αξιολογήσεις 

συνεδριών παραδοσιακών µοντέλων ψυχοθεραπείας όσο και σ�αυτές των συνθετικών 

προσεγγίσεων. Μάλιστα, από τα ευρήµατα της µελέτης, προκύπτει ότι τα επίπεδα άγχους του 

ατόµου επηρεάζουν τα επίπεδα των σχιζοφρενικών του συµπτωµάτων, δηλαδή η µείωση του 

πρώτου έχει ως επακόλουθο τη µείωση των υπολοίπων.  

Παρόλο που η µείωση του άγχους και των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων καταγράφεται ως 

αποτέλεσµα της συνεδρίας της Συνθετικής ψυχοθεραπείας, η ερευνητική οµάδα δεν µελέτησε 
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ακόµα, περισσότερο συστηµατικά, τη διάρκεια αυτής της αλλαγής στο χρόνο. Ωστόσο, είναι 

σηµαντικό το γεγονός που προκύπτει από τα ευρήµατα της µελέτης, δηλαδή ότι το άτοµο 

αισθάνεται να µειώνεται η ενόχληση από τα συµπτώµατά του αµέσως µετά την ολοκλήρωση µιας 

ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας. Θεωρούµε πιθανό ότι αυτή η αλλαγή του ατόµου µε σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα δρα ενισχυτικά στη θεραπευτική σχέση και στην συµµόρφωση µε τη 

φαρµακοθεραπεία, διευκολύνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης µε 

την υιοθέτηση νέων περισσότερο προσαρµοστικών και λειτουργικών γνωστικών σχηµάτων και 

συµπεριφορών.  

 Τέταρτον, η αποτελεσµατικότητα της συνεδρίας που διεξάγεται µε την εφαρµογή των 

αρχών του µοντέλου της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, η οποία συνίσταται σε µείωση των 

ψυχωσικών συµπτωµάτων και του άγχους του θεραπευόµενου, φαίνεται ότι σχετίζεται µε την 

ικανοποίηση του ατόµου από την ψυχοθεραπευτική του συνεδρία. ∆ηλαδή, η συναισθηµατική 

διάθεση του ατόµου επηρεάζει την ικανοποίησή του από τη συνεδρία και την εκτίµηση της 

ποιότητάς της. Βέβαια, αυτή η επίδραση µπορεί να σχετίζεται και µε το στάδιο της ψυχοθεραπείας 

και να εξαρτάται από την ψυχοπαθολογική κατάσταση του θεραπευόµενου τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή, δεδοµένου ότι αυτή παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις στη διάρκεια του χρόνου.  

Ιδιαίτερη έµφαση στη συγκεκριµένη µελέτη δίνεται στο ρόλο του άγχους στις 

ενδοσυνεδριακές διαδικασίες της Συνθετικής ψυχοθεραπείας ατόµων που αντιµετωπίζουν 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα, και συγκεκριµένα στη δράση των υπερβολικά υψηλών επιπέδων 

άγχους ως αιτιολογικού παράγοντα στη γένεση των παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια 

παρανοϊκού τύπου και στη σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή. Αν και υπήρξαν κάποιες µελέτες και 

έρευνες για τη σχέση άγχους και σχιζοφρένειας, ωστόσο η συσχέτιση των δύο στοιχείων δεν 

υπήρξε µέχρι τις µέρες µας αρκετά σαφής και συνήθως παρέµενε σε θεωρητικό επίπεδο. Στην 

συγκεκριµένη µελέτη επιχειρήθηκε η διερεύνηση της σχέσης αυτής µέσα από τη διερεύνηση της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, µε τη µελέτη των ενδοσυνεδριακών γεγονότων. Τα ευρήµατα της 

µελέτης φαίνεται να υποστηρίζουν την υπόθεση της αιτιολογικής σχέσης του άγχους στη γένεση 

των παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου. Η περαιτέρω µελέτη της 

σχέσης αυτής µπορεί να συµβάλει στην τροποποίηση των τεχνικών παρέµβασης στις διάφορες 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων διαταραχών, ενώ 

παράλληλα προκύπτουν νέες προοπτικές και για την πρόληψή τους σε διάφορα επίπεδα.  
 



 192

 
Βιβλιογραφία 

 

 

Alford, BA. (1986). Case Study. Behavioral Treatment of Schizophrenic Delusions: A Single-

Case Experimental Analysis. Behavior Therapy, 17, 637-644. 

Alford, BA., & Beck, AT. (1994). Cognitive therapy of delusional beliefs. Behavioural Research 

& Therapy, 32(3), 369-380. 

Alexander, L.B., & Luborsky, L. (1986). The Penn Helping Alliance Scales. In L.S. Greenberg & 

W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic process. New York: The Guilford Press. (pp. 325-

366).  

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) (4th Ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Andreasen, N.C. (Ed) (1994). Schizophrenia. From mind to molecule. Washington: American 

Psychiatric Press.  

Andreasen, N.C. (1989a). The Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS): 

Conceptual and theoretical foundations. British Journal of Psychiatry, 155 (suppl.7), 49-52. 

Andreasen, N.C. (1989b). Neural mechanisms of negative symptoms. British Journal of 

Psychiatry, 155 (suppl.7), 93-98.  

Andreasen, N.C. (1987). The diagnosis of Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13, 9-22.  

Andreasen, N.C. (1984). The Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS). Department 

of Psychiatry, Iowa, USA. 

Andreasen, N.C. (1983). The Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS). Department 

of Psychiatry, Iowa, USA. 

Andreasen, N.C. (1982). Negative Symptoms in Schizophrenia. Definition and reliability. 

Archives of General Psychiatry, 39, 784-788. 

Andreasen, N.C., & Akiskal, H.S. (1983). The Specificity of Bleulerian and Schneiderian 

Symptoms: A Critical Reevaluation. Psychiatric Clinics of North America, 6(1), 41-54. 

Andreasen, N.C., Flaum, M., Swayze, V.W., Tyrrell, G., & Arndt, S. (1990). Positive and negative 

symptoms in schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 47, 615-621. 

Andreasen, N.C., & Olsen, S. (1982). Negative v. Positive Schizophrenia. Definition and 

validation. Archives of General Psychiatry, 39, 789-794. 

Antonovsky, A. (1995). The moral and the healthy: identical, overlapping or orthogonal? Israel 

Journal of Psychiatry & Related Sciences, 32(1), 5-13. 



 193

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc. Sci. 

Med., 36(6), 725-733. 

Αntonovsky, A. (1984). The sense of coherence as a determinant of health. Advances, 1(3), 37-50.  

Αntonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. London: Jossey-Bass. 

Appelbaum, P., Robbins, P.C., & Roth, L. (1999). Dimensional Approach to Delusions: 

Comparison Across Types and Diagnoses. American Journal of Psychiatry, 156(12), 1938-

1943. 

Arthur, A.Z. (1964). Theories and explanations of delusions: A review. American Journal of 

Psychiatry, 121, 105-115. 

Barkham, M. (1996). Individual therapy: Process and outcome findings across successive research 

generations. In W. Dryden (Ed), Handbook of individual therapy. London: Sage. (pp. 328-

364). 

Barrett-Lennard, G.T. (1959). Dimensions of perceived therapist response related to therapeutic 

change. Doctoral Dissertation (Psychology). University of Chicago, USA.   

Barrett-Lennard, G.T. (1962). Dimensions of therapist response as causal factors in therapeutic 

personality change. Psychological Monographs, 76(43, Whole No. 562).  

Barrett-Lennard, G.T. (1986). The Relationship Inventory Now: Issues and Advances in Theory, 

Method, and Use. In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic process. 

New York: The Guilford Press. (pp. 439-476). 

Beckmann, H. & Haas, S. (1980). High-dose diazepam in schizophrenia. Psychopharmacology, 

71, 79-92. 

Beitman, B.D., Goldfried, M.R., & Norcross, J.C. (1989). The movement toward integrating the 

psychotherapies: An overview. American Journal of Psychiatry, 146, 138-147. 

Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. Οδηγός για 

Φοιτητές και Υποψήφιους ∆ιδάκτορες. (Πρόλογος, Εισαγωγή, Απόδοση: Α.Β. Ρήγα).  Αθήνα: 

Gutenberg. 

Bellack, A.S. (1986). Schizophrenia: behavior therapy�s forgotten child. Behaviour Therapy, 17, 

199-214. 

Bennum, I., Hahlweg, K., Schindler, L., & Langlotz, M. (1986). Therapist�s and client�s 

perceptions in behavior therapy: The development and cross-cultural analysis of an 

assessment instrument. British Journal of Clinical Psychology, 25, 275-283. 

Bentall, R.P., & Kaney, S. (1996). Abnormalities of self-representation and persecutory delusions: 

a test of a cognitive model of paranoia. Psychological Medicine, 26, 1231-1237. 



 194

Bentall, R.P., Kaney, S., & Dewey, M.E. (1991). Paranoia and social reasoning: An attribution 

theory analysis. British Journal of Clinical Psychology, 30, 13-23. 

Berson, R.J. (1983). Capgras syndrome. American Journal of Psychiatry, 140, 969-978. 

Berzins, J.I. (1984). Psychotherapy. In A.S. Bellac & M. Hersen (Eds), Research Methods in 

Clinical Psychology. New York: Pergamon Press. (pp. 208-232). 

Beutler, L.E. (1990). Introduction to the special series on advances in psychotherapy process 

research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58(3), 263-264. 

Beutler, L.E., Crago, M., & Arizmendi, T.G. (1986). Research on therapist variables in 

psychotherapy. In S.L. Garfield & A.E. Bergin (Eds.), Handbook of psychotherapy and 

behavior change (3rd ed.). New York: Wiley (pp. 257-310). 

Beutler, L.E., Machado, P.P.P., & Neufeldt, S.A. (1994). Therapist variables. In A.E. Bergin & 

S.L. Garfield (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavior change (4th ed.). New York: 

Wiley (pp. 229-269). 

Bleuler, E. (1950). Dementia praecox or the group of schizophrenias. New York: International 

Universities Press. 

Bohart, A.C., & Tallman, K. (1999). How clients make therapy work. The process of active self-

healing. Washington, DC: American Psychological Association.  

Bovet, P., & Parnas, J. (1993). Schizophrenic Delusions: A Phenomenological Approach. 

Schizophrenia Bulletin, 19(3), 579-597. 

Braff, D.L. (1985). Attention, habituation, and information processing in psychiatric disorders. In 

R. Michels, J.O. Cavenar, H.K. Brodie, A.M. Cooper, S.B. Guze, L.L. Judd, G.L. Klerman, & 

A.J. Solnit (Eds), Psychiatry. Vol.3. Philadelphia: J.B. Lippincott. (pp. 1-12). 

Brett-Jones, J., Garety, P.A., & Hemsley, D. (1987). Measuring delusional experience: A method 

and its application. British Journal of Clinical Psychology, 26, 257-265. 

Brockington, I. (1991). Factors involved in delusion formation. British Journal of Psychiatry, 159 

(suppl. 14), 42-45. 

Broga, M.I., & Neufeld, R.W. (1981). Multivariate cognitive performance levels and response 

styles among paranoid and nonparanoid schizophrenics. Journal of Abnormal Psychology, 90, 

495-509. 

Buchanan, A., Reed, A., Wessely, S., Garety, P., Taylor, P., Grubin, D., & Dunn, G. (1993). 

Acting on delusions. II: The phenomenological correlates of acting on delusions. British 

Journal of Psychiatry, 163, 77-81. 

Βύρας, Π., & Νέστορος, Ι.Ν. (1997). Αντίληψη Συγκρότησης και Προσανατολισµός στη Ζωή � 

Αναθεωρηµένη έκδοση. Μετάφραση και Προσαρµογή στα Ελληνικά της Κλίµακας του 



 195

Antonovsky, 1993. Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Βύρας, Π., & Νέστορος, Ι.Ν., Καλαϊτζάκη Α. (2000). Ο Προσδιορισµός της Συγκρότησης: Ένα 

Ψυχολογικό Εργαλείο για Χρήση σε Υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, (υπό δηµοσίευση).    

Butler, R.W., & Braff, D.L. (1991). Delusions: A review and integration. Schizophrenia Bulletin, 

17(4), 633-647. 

Butler, S.F., & Strupp, H.H. (1986). Specific and non-specific factors in psychotherapy: A 

problematic paradigm for psychotherapy research. Psychotherapy, 23, 30-40. 

Cameron, Ν. (1951). Perceptual organization and behavior pathology. In R.R. Blake, & G.V. 

Ramsay (Eds), Perception: An approach to personality. New York: Ronald Press. (pp. 283-

306). 

Cameron, Ν. (1955). The paranoid pseudo-community. In A.M. Rose (Ed), Mental health and 

mental disorder. New York: W.W. Norton & Co.  

Cameron, Ν. (1959). The paranoid pseudo-community revisited. American Journal of Sociology, 

65, 52-58. 

Capgras, J., & Reboul-Lachaux, J. (1923). L�illusion des �sosies� dans undelire systematize 

chronique. Bulletin de la Societe Clinique de Medicine Mentale, 11, 6-16. 

Caskey, N., Barker, C., & Elliott, R. (1984). Dual perspectives: Clients� and therapists� 

perceptions of therapist responses. British Journal of Clinical Psychology, 23, 281-290. 

Chadwick, P., Birchwood, M., & Trower, P. (1996). Cognitive Therapy for Delusions, Voices and 

Paranoia. Chichester: Wiley. 

Chadwick, P.D.J., & Lowe, C.F. (1994). A cognitive approach to measuring and modifying 

delusions. Behavioural Research & Therapy, 32(3), 355-367. 

Chadwick, P.D.J., & Lowe, C.F. (1990). Measurement and modification of delusional beliefs. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58(2), 225-232. 

Chadwick, P.D.J., & Trower, P. (1996). Cognitive therapy for punishment paranoia: a single case 

experiment. Behavioural Research & Therapy, 34(4), 351-356. 

Chapman, L.J., & Chapman, J.P. (1980). Scales for rating psychotic and psychotic-like 

experiences as continua. Schizophrenia Bulletin, 6, 476-489. 

Chapman, L.J., & Chapman, J.P. (1988). The genesis of delusions. In T.F. Oltmanns & B.A. 

Maher (Eds), Delusional Beliefs. New York: Wiley. (pp. 167-184). 

Chapman, L.J., Chapman, J., Kwapil, T.R., Eckblad, M., & Zinser, M.C. (1994). Putatively 

Psychosis-Prone Subjects 10 Years Later. Journal of Abnormal Psychology, 103(2), 171-183. 



 196

Chapman, L.J., Chapman, J.P., & Raulin, M.L. (1978). Body-image aberration in schizophrenia. 

Journal of Abnormal Psychology, 87, 399-407. 

Chen, E.Y. (1995). A neural network model of cortical information processing in schizophrenia. 

II: role of hippocampal-cortical interaction: a review and a model. Canadian Journal of 

Psychiatry, 40, 21-26. 

Chen, E.Y. (1994). A neural network model of cortical information processing in schizophrenia. I: 

Interaction between biological and social factors in symptom formation. Canadian Journal of 

Psychiatry, 39, 362-367. 

Chen, W.Y.H., & Berrios, G.E. (1998). The nature of delusions: a hierarchical neural network 

approach. In D.J. Stein & J. Ludik (Eds), Neural Networks and Psychopathology. 

Connectionist models in practice and research. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 

167-188). 

Chessick, R.D. (1987). Great ideas in psychotherapy. Northvale, NJ: Jason Aronson. 

Chouinard, G., & Miller, R. (1999). A Rating Scale for Psychotic Symptoms (RSPS): Part II: 

Subscale 2: distraction symptoms (catatonia and passivity experiences); Subscale 3: delusions 

and semistructured interview (SSCI-RSPS). Schizophrenia Research, 38, 123-150. 

Clarke, K.M. (1996). Change processes in a creation of meaning event. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 64(3), 465-470. 

Clife, M., Possamai, A., & Mulhall, D. (1995). Modified Personal Questionnaire Rapid Scaling 

Technique for measuring delusional beliefs. British Journal of Clinical Psychology, 34, 251-

253. 

Cohen, J.D., & Servan-Schreiber, D. (1992). Context, cortex, and dopamine: a connectionist 

approach to behavior and biology in schizophrenia. Psychological Review, 99, 45-77. 

Conte, H.R., Plutchik, R., Picard, S., & Karasu, T.B. (1993). Development of a Therapist Activity 

Rating Scale: Preliminary findings. Psychological Report, 72, 1139-1144. 

Courbon, P., & Fail, G. (1927). Syndrome d�illusion de Fregoli et schizophrenie. Bull. Soc. Clin. 

Med. Ment, 15, 121-124. 

Courbon, P., & Tusques, J. (1932). Illusions d�intermetamorphose et de charme. Ann. Med. 

Psychol., 90, 401-406. 

Cummings, A.L., & Hallberg, E.T. (1995). Women�s experiences of change processes during 

intensive counselling. Canadian Journal of Counselling, 29(2), 147-159. 

Cummings, A.L., Hallberg, E.T., & Slemon, A. (1994). Templates of client change in short-term 

counseling. Journal of Counseling Psychology, 41(4), 464-472. 



 197

Cummings, A.L., Hallberg, E.T., Slemon, A., & Martin, J. (1992). Participants� memories for 

therapeutic events and ratings of session effectiveness. Journal of Cognitive Psychotherapy: 

An International Quarterly, 6(2), 113-124. 

Cummings, A.L., Martin, J., Hallberg, E.T., & Slemon, A. (1992). Memory for therapeutic events, 

session effectiveness, and working alliance in short-term counseling.  Journal of Counseling 

Psychology, 39(3), 306-312. 

Cummings, A.L., Slemon, A., & Hallberg, E.T. (1993). Session evaluation and recall of important 

events as a function of counselor experience. Journal of Counseling Psychology, 40(2), 156-

165. 

Cummings, J.L. (1985a). Clinical Neuropsychiatry. New York: Grune & Straton. 

Cummings, J.L. (1985b). Organic Delusions: Phenomenology, anatomical correlations, and 

review. British Journal of Psychiatry, 146, 184-197. 

Derogatis, L.R. (1977a). The Symptom Checklist 90 (SCL-90) Manual-I. Baltimore: John Hopkins 

University School of Medicine. 

Derogatis, L.R. (1977b). SCL-90: Administration, Scoring and Procedures Manual for the Revised 

Version. Baltimore: John Hopkins University School of Medicine 

Derogatis, L.R., Lipman, R.S., & Covi, L. (1973). SCL-90: An outpatient Psychiatric Rating Scale 

� Preliminary Report. Psychopharmacology Bulletin, 9, 13-28. 

Drury, V.M., Robinson, E.J., & Birchwood, M. (1998). �Theory of mind� skills during an acute 

episode of psychosis and following recovery. Psychological Medicine, 28, 1101-1112. 

Ducey, C., & Simon, B. (1975). Ancient Greece and Rome. In J.G. Howells (Ed), World history of 

psychiatry. New York: Brunner/Mazel (pp. 1-38). 

Dudley, R.E., John, C.H., Young, A.W., & Over, D.E. (1997a). Normal and abnormal reasoning in 

people with delusions. British Journal of Clinical Psychology, 36, 243-258. 

Dudley, R.E., John, C.H., Young, A.W., & Over, D.E. (1997b). The effect of self-referent material 

on the reasoning of people with delusions. British Journal of Clinical Psychology, 36, 575-

584. 

Eckblad, M., & Chapman, L.J. (1983). Magical ideation as an indicator of schizotypy. Journal of 

Consulting & Clinical Psychology, 51, 215-225. 

Eisen, J.L., Phillips, K.A., Baer, L., Beer, D.A., Atala, K.D., & Rasmussen, S.A. (1998). The 

Brown Assessment of Beliefs Scale: Reliability and Validity. American Journal of 

Psychiatry, 155(1), 102-108. 

Elliott, R. (1983a). Fitting process research to the practicing psychotherapist.  Psychotherapy: 

Theory, Research and Practice, 20(1), 47-55.  



 198

Elliott R. (1983b). ��That in Your Hands��. A comprehensive process analysis of a significant 

event in psychotherapy. Psychiatry, 46, 113-129. 

Elliott, R. (1984). A discovery-oriented approach to significant change events in psychotherapy: 

Interpersonal Process Recall and Comprehensive Process Analysis. In L.N. Rice & L.S. 

Greenberg (Eds), Patterns of Change. New York: The Guilford Press. (pp. 249-286). 

Elliott, R. (1985). Helpfull and Nonhelpful events in brief counseling interviews: An empirical 

taxonomy. Journal of Counseling Psychology, 32(3), 307-322. 

Elliott, R. (1986). Interpersonal Process Recall (IPR) as a Psychotherapy Process Research 

Method. In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic process. New York: 

The Guilford Press. (pp. 503-527). 

Elliott, R. (1989). Comprehensive process analysis  (CPA): Understanding the change process in 

significant therapy events. In M.J. Packer & R.B. Addison (Eds), Entering the circle: 

Hermeneutic investigation in psychology. Albany, New York: SUNY Press. (Chapter 6, pp. 

165-184). 

Elliott, R. (1991). Five dimensions of therapy process. Psychotherapy Research, 1, 92-103. 

Elliott, R. (1995). Therapy process research and clinical practice: Practical Strategies. In M. 

Aveline & D.A. Shapiro (Eds), Research Foundations for Psychotherapy Practice. 

Chichester: John Wiley & Sons (pp. 49-72).  

Elliott, R., Barker, C.B., Caskey, N., & Pistrang, N. (1982). Differential helpfullness of counselor 

verbal response modes. Journal of Counseling Psychology, 29, 354-361. 

Elliott, R., James, E., Reimschuessel, C., Cislo, D., & Sack, N. (1985). Significant events and the 

analysis of immediate therapeutic impacts. Psychotherapy, 22(3), 620-630. 

Elliott, R., & Shapiro, D.A. (1988). Brief Structured Recall: A more efficient method for studying 

significant therapy events. British Journal of Medical Psychology, 61, 141-153. 

Elliott, R., & Shapiro, D.A. (1992). Client and Therapist as Analysts of Significant Events. In S.G. 

Toukmanian & D.L. Rennie (Eds), Psychotherapy Process Research. Paradigmatic and 

Narrative Approaches. London: Sage. (pp. 163-186). 

Elliott, R., & Wexler, M.M. (1994). Measuring the Impact of sessions in Process-Experiential 

therapy of depression: The Session Impacts Scale. Journal of Counseling Psychology, 41(2), 

166-174. 

Ellis, H.D., & Szulecka, T.K. (1996). The Disguised Lover: A Case of Fregoli Delusion. In P.W. 

Halligan, & J.C. Marshall (Eds), Method in Madness. Case studies in Cognitive 

Neuropsychiatry. East Sussex: Psychology Press. (pp. 39-50). 



 199

Ellis, H.D., Quayle, A.H., De Pauw, KW., Szulecka, KT., Young, AW., & Kolkiewicz, LA. 

(1996). Delusional misidentification of inanimate objects: a literature review and 

neuropsychological analysis of cognitive deficits in two cases. Cognitive Neuropsychiatry, 

1(1), 27-40. 

Ellis, HD., & Young, AW. (1996). Problems of person perception in schizophrenia. In C. Pantelis, 

HE. Nelson & TRE. Barnes (Eds), Schizophrenia: A neuropsychological perspective. 

Chichester: Wiley (pp. 397-416). 

Ellis, H.D., Young, A.W., Quayle, A.H., & De Pauw, K.W. (1997). Reduced autonomic responses 

to faces in Capgras delusion. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: 

Biological Sciences, 264, 1085-1092. 

Erwin, E. (1999). How valuable are psychotherapy experiments?: The idiographic problem. 

Journal of Clinical Psychology, 55(12), 1519-1530. 

Eugster, S.L., & Wampold, B.E. (1996). Systematic effects of participant role on evaluation of the 

psychotherapy session. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 64(5), 1020-1028. 

Federn, P. (1934). The Analysis of Psychotics. International Journal of Psychoanalysis, 

15, 209. 

Frank, A.F., & Gundersen, J.G. (1990). The role of the therapeutic alliance in the treatment of 

schizophrenia. Relationship to course and outcome. Archives of General Psychiatry, 47, 228-

236. 

Freeman, D., & Garety, P. (1999). Worry, worry processes and dimensions of delusions: An 

exploratory investigation of a role for anxiety processes in the maintenance of delusional 

distress. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 27, 47-62. 

Freeman, D., Garety, P., Fowler, D., Kuipers, E., Dunn, G., Bebbington, P., & Hadley, C. (1998). 

The London-East Anglia randomized controlled trial of cognitive-behaviour therapy for 

psychosis IV: Self-esteem and persecutory delusions. British Journal of Clinical Psychology, 

37, 415-430. 

Freud, S. (1958). The Case of Schreber. Papers on Technique and Other Works. Vol XII (1911-

1913). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 

(Translated from German under the General Editorship of J. Strachey, in collaboration with 

A. Freud, assisted by A. Strachey & A. Tysson). London: The Hogarth Press and the Institute 

of Psychoanalysis.  

Freud, S. (1953). A Case of Hysteria. Three Essays on Sexuality and Other Works. Vol VII (1901-

1905). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 

(Translated from German under the General Editorship of J. Strachey, in collaboration with 



 200

A. Freud, assisted by A. Strachey & A. Tysson). London: The Hogarth Press and the Institute 

of Psychoanalysis. 

Field, S.D., Barkham, M., Shapiro, D.A., & Stiles, W.B. (1994). Assessment of assimilation in 

psychotherapy: a quantitative case study of problematic experiences with a significant other. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41(3), 397-406. 

Folstein, M.F., & Luria, R. (1973). Reliability, validity, and clinical application of the visual 

analogue mood scale. Psychological Medicine, 3, 479-486. 

Forgus, R., & De Wolfe, A. (1974). Coding of cognitive input in delusional patients. Journal of 

Abnormal Psychology, 83, 278-284. 

Foulds, G.A., & Bedford, A. (1975). Hierarchy of classes of personal illness. Psychological 

Medicine, 5, 181-192. 

Fowler, D., & Morley, S. (1989). The cognitive-behavioural treatment of hallucinations and 

delusions: A preliminary study. Behavioural Psychotherapy, 12, 267-282. 

French, T.M. (1933). Interrelations between psychoanalysis and the experimental work of Pavlov. 

American Journal of Psychiatry, 89, 1165-1203. 

Friedlander, M.L. (1984). Manual for the Hill Counselor Verbal Response Category System-

Revised. State University of New York at Albany. In M.L. Friedlander, Hill Counselor Verbal 

Response Category System-Revised. Tests in Microfione. Princeton, N.J.: Educational Testing 

Service (Test Collection, No 012397, Set I). 

Friedlander, M.L., Thibodeau, J.R., & Ward, L.G. (1985). Discriminating the ��good�� from the 

��bad�� therapy hour: A study of dyadic interaction. Psychotherapy, 22(3), 631-642. 

Garety, P. (1985). Delusions: Problems in definition and measurement. British Journal of Medical 

Psychology, 58, 25-34.  

Garety, P. (1991). Reasoning and delusions. British Journal of Psychiatry, 159, (Suppl.14), 14-18. 

Garety P. (1992). The assessment of symptoms and behaviour. In M. Birchwood & N. Tarrier 

(Eds), Innovations in the Psychological Management of Schizophrenia. Chichester: Wiley. 

(pp. 3-20). 

Garety, P.A., Everitt, B.S., & Hemsley, D.R. (1988). The Characteristics of Delusions: A Cluster 

Analysis of Deluded Subjects. European Archives of Psychiatry & Neurological Sciences, 

237, 112-114. 

Garety, P.A, Fowler, D., & Kuipers, E. (2000). Cognitive-behavioural therapy for people with 

psychosis. In B.V. Martindale, A. Bateman, M. Crowe, & F. Margison (Eds), Psychosis: 

Psychological Approaches and their Effectiveness. London: The Royal College of 

Psychiatrists. (pp. 30-49). 



 201

Garety, P., & Freeman, D. (1999). Cognitive approaches to delusions: A critical review of theories 

and evidence. British Journal of Clinical Psychology, 38, 113-154. 

Garety, P.A., & Hemsley, D.R. (1987). Characteristics of delusional experience. European 

Archives of Psychiatry & Neurological Sciences, 236, 294-298. 

Garety, P.A., & Hemsley, D.R. (1994). Delusions: Investigations into the Psychology of 

Delusional Reasoning. Hove: Psychology Press.  

Garfield, S.L. (1990). Issues and Methods in Psychotherapy Process Research. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 58(3), 273-280. 

Garfield, S.L., & Bergin, A.E. (Eds) (1978). Handbook of Psychotherapy and Behavior Change 

(2nd Ed). New York: Wiley. 

Gaston, L. (1991). Reliability and criterion-related validity of the California Psychotherapy 

Alliance Scales � Patient Version. Psychological Assessment, 3, 68-74. 

Gaston, L., & Marmar, C.R. (1994). The California Psychotherapy Alliance Scales. In A.O. 

Horvath, & L.S. Greenberg (Eds), The Working Alliance. Theory, Research, and Practice. 

New York: Wiley (pp. 85-108). 

Gaston, L., & Ring, J.M. (1992). Preliminary Results on the Inventory of Therapeutic Strategies. 

Journal of Psychotherapy Practice & Research, 1(2), 1-13. 

Gazzaniga, M.S. (1985). The Social Brain: Discovering the Networks of the Mind. New York: 

Basic Books.  

George, L., & Neufeld, R.W. (1985). Cognition and symptomatology in schizophrenia. 

Schizophrenia Bulletin, 11, 264-285. 

Geyer, M.A., & Braff, D.L. (1987). Startle habituation and sensorimotor gating in schizophrenia 

and related animal models. Schizophrenia Bulletin, 13, 643-668. 

Gillis, J.S., & Blevens, K. (1978). Sources of judgmental impairment in paranoid and nonparanoid 

schizophrenics. Journal of Abnormal Psychology, 87, 587-596. 

Golberg, T.E., Weinberger, D.R., Berman, K.F., Pliskin, N.H., & Podd, M.H. (1987). Further 

evidence for dementia of the prefrontal type in schizophrenia? A controlled study of teaching 

the Wisconsin Card Shorting Test. Archives of General Psychiatry, 44, 1008-1014. 

Goldfried, M.R., Greenberg, L.S., & Marmar, C. (1990). Individual psychotherapy: Process and 

outcome. Annual Review of Psychology, 41, 659-688. 

Gottman, J.M., & Rushe, R.H. (1993). The Analysis of Change: Issues, Fallacies, and New Ideas. 

Journal of Consulting & Clinical Psychology, 61(6), 907-910. 

Gray, J.A. (1982). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the function of the Septo-

Hippocampal System. Oxford: Oxford University Press.  



 202

Greenberg, L.S. (1999). Ideal Psychotherapy Research: A study of significant change processes. 

Journal of Clinical Psychology, 55(12), 1467-1480. 

Greenberg, L.S. (1994). The investigation of change. Its measurement and explanation. In R.L. 

Russell (Eds), Reassessing psychotherapy research. New York: The Guilford Press (pp. 114-

143). 

Greenberg, L.S. (1992). Task analysis: Identifying components of intrapersonal conflict 

resolution. In S. Toukmanian, & D. Rennie (Eds), Psychotherapy process research. Newbury 

Park, CA: Sage. (pp. 25-50).  

Greenberg, L.S. (1986a). Change process research. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 

54, 4-9. 

Greenberg, L.S. (1986b). Research Strategies. In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The 

psychotherapeutic process. New York: The Guilford Press. (pp. 707-734). 

Greenberg, L.S. (1984a). A Task Analysis of Intrapersonal Conflict Resolution. In L.N. Rice & 

L.S. Greenberg (Eds), Patterns of Change. Intensive analysis of psychotherapy process. New 

York: The Guilford Press (pp. 67-124). 

Greenberg, L.S. (1984b). Task analysis: The General Approach. In L.N. Rice & L.S. Greenberg 

(Eds), Patterns of Change. Intensive analysis of psychotherapy process. New York: The 

Guilford Press (pp. 124-155). 

Greenberg L.S., & Foerster F.S. (1996). Task analysis exemplified: the process of resolving 

unfinished business. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(3), 439-446. 

Greenberg L.S., & Newman F.L. (1996). An approach to psychotherapy change process research: 

introduction to the special section. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(3), 

435-438. 

Greenberg, L.S., & Pinsof, W.M. (1986). Process research: Current trends and future perspectives. 

In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic process. New York: The 

Guilford Press. (pp. 3-20). 

Greenberg, L.S., Rice, L.N., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change. The moment-by-

moment process. New York: The Guilford Press. 

Greenberg, L.S., & Safran, J.D. (1987). Emotion in psychotherapy. New York: The Guilford 

Press. 

Grencavage, L.M., & Norcross, J.C. (1990). Where are the commonalities among the therapeutic 

common factors? Professional Psychology: Research and Practice, 21, 372-378 



 203

Haddock, G., McCarron, J., Tarrier, N., & Faragher, E.B. (1999). Scales to measure dimensions of 

hallucinations and delusions: The psychotic symptom rating scales (PSYRATS). 

Psychological Medicine, 29, 879-889. 

Haddock, G., & Tarrier, N. (1998). Assessment and formulation in the Cognitive 

Behavioural Treatment of Psychosis. In N. Tarrier, A. Wells, & G. Haddock (Eds), Treating 

Complex Cases: The Cognitive Behavioural Therapy Approach. Chichester: Wiley. (pp. 156-175). 

Haddock, G., Tarrier, N., Spaulding, W., Yusupoff, L., Kinney, C., & McCarthy, E. 

(1998). Individual Cognitive-Behavior Therapy in the Treatment of Hallucinations and Delusions: 

A review. Clinical Psychology Review, 18(7), 821-838. 

Harrow, M., Rattenbury, F., & Stoll, F. (1988). Schizophrenic Delusions: An Analysis of 

Their Persistence, of Related Premorbid Ideas, and of Three Major Dimensions. In T.F. Oltmanns 

& B.A. Maher (Eds), Delusional Beliefs. New York: Wiley. (pp. 184-211). 

Hathaway, S.R., & McKinley, J.S. (1967). The MMPI Manual. New York: The 

Psychological Corporation. 

Hawkins, P.J., & Nestoros, J.N. (Eds) (1997). Beyond the dogmas of conventional 

psychotherapy: The integration movement. In P.J. Hawkins, & J.N. Nestoros (Eds), 

Psychotherapy: New perspectives on theory, practice and research. Athens: Ellinika Grammata 

(pp. 23-95). 

Heatherington, L. (1989). Toward more meaningful clinical research: Taking context into account 

in coding psychotherapy interaction. Psychotherapy, 26(4), 436-447. 

Heatherington, L., & Friendlander, M.J. (1990). Applying task analysis to structural family 

therapy. Journal of Family Psychology, 4(1), 36-48. 

Heilbrun, A.B. (1975). A proposed basis for delusion formation within an information-processing 

model of paranoid development. British Journal of Social & Clinical Psychology, 14, 63-71. 

Heilbrun, A.B. (1982). Psychological Scaling of Defensive Cognitive Styles on the Adjective 

Check List. Journal of Personality Assessment, 46(5), 495-505. 

Heilbrun, A.B. 1984. The adaptive-style theory of schizophrenic development: Current 

research with schizophrenics. Genetic Psychology Monographs, 110(2), 229-255.  

Heilbrun, A.B., Blum, N., & Goldreyer, N. (1985). Defensive Projection. An investigation of its 

role in paranoid conditions. The Journal of Nervous & Mental Disease, 173(1), 17-25.  

Heilbrun, A.B., Diller, R.S., & Dodson, V.S. (1986). Defensive projection and paranoid delusions. 

Journal of Psychiatry Research, 20(3), 161-173. 

Heilbrun, A.B., & Heilbrun, K.S. (1977). Content analysis of delusions in reactive and process 

schizophrenics. Journal of Abnormal Psychology, 86(6), 597-608. 



 204

Heilbrun, A.B., & Madison, J.K. (1978). An analysis of structural factors in schizophrenic 

delusions. Journal of Clinical Psychology, 34(2), 326-329. 

Hemsley, D.R., & Garety, P.A. (1986). The formation of maintenance of delusions: A Bayesian 

Analysis. British Journal of Psychiatry, 149, 51-56. 

Henry, W.P., Schacht, T.E., & Strupp, H.H. (1986). Structural Analysis of Social Behavior: 

Application to a study of interpersonal process in differential psychotherapeutic outcome. 

Journal of Consulting & Clinical Psychology, 54, 27-31. 

Hill, C.E. (1992). Tests and Assessment. An Overview of Four Measures Developed to Test the 

Hill Process Model: Therapist Intentions, Therapist Response Modes, Client Reactions, and 

Client Behaviors. Journal of Counseling and Development, 70, 728-739. 

Hill, C.E. (1990). Exploratory in-session process research in individual psychotherapy: A review. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 288-294. 

Hill, C.E. (1978). Development of a counselor verbal response category system. Journal of 

Counseling Psychology, 25, 461-468. 

 

Hill, C.E., & Corbett, M.M. (1993). A perspective on the history of process and outcome research 

in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 40(1), 3-24. 

Hill, C.E., Corbett, M.M., Kanitz, B., Rios, P., Lightsey, R., & Gomez, M. (1992). Client behavior 

in counseling and therapy sessions: Development of a Pantheoretical Measure. Journal of 

Counseling Psychology, 39, 539-549. 

Hill, C.E., Nutt, E.A., & Jackson, S. (1994). Trends in Psychotherapy Process Research: Samples, 

Measures, Researchers, and Classic Publications. Journal of Counseling Psychology, 41(3), 

364-377. 

Hill, C.E., & O�Brien, K.M. (1999). Helping Skills. Facilitating Exploration, Insight, and Action. 

Washington, DC: American Psychological Association. 

Hill, C.E., & O�Grady, K.E. (1985). List of therapist intentions illustrated in a case study and with 

therapists of varying theoretical orientations. Journal of Counseling Psychology, 32, 3-22. 

Hill, C.E., Thames, T.B., & Rardin, D.K. (1979). Comparison of Rogers, Perls, and Ellis on the 

Hill Counselor Verbal Response Category System. Journal of Counseling Psychology, 26, 

198-203. 

Hilliard, R.B. (1993). Single-case methodology in psychotherapy process and outcome research. 

Journal of Consulting & Clinical Psychology, 61(3), 373-380. 

Hingley, SM. (1992). Psychological theories of delusional thinking: In search of integration. 

British Journal of Medical Psychology, 65, 347-356. 



 205

Hoffman, R.E., & Dobscha, S.K. (1989). Cortical pruning and the development of schizophrenia: 

a computer model. Schizophrenia Bulletin, 15, 77-90. 

Hoffman, R.E., & McGlashan, T.H. (1993). Parallel distributed processing and the emergence of 

schizophrenic symptoms. Schizophrenia Bulletin, 19, 19-40. 

Høglend, P. (1999). Psychotherapy Research. New findings and implications for training and 

practice. Journal of Psychotherapy Practice & Research, 8(4), 257-263. 

Honos-Webb, L., Lani, J.A, & Stiles, W.B. (1999). Discovering Markers of Assimilation Stages: 

The Fear-of-Losing-Control Marker. Journal of Clinical Psychology, 55(12), 1441-1452. 

Horvath, A.O., & Greenberg, L.S. (1986). The development of the Working Alliance Inventory. In 

L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic process. New York: The 

Guilford Press. (pp. 529-556).  

Howard, K.I., Orlinsky, D.E., Saunders, S.M., Bankoff, E., Davidson, C., & O�Mahoney, M. 

(1991). Northwestern University - University of Chicago Psychotherapy Research Program. 

In L.E. Beutler, & M. Crago (Eds), Psychotherapy research: An international review of 

programmatic studies. Washington, DC: American Psychological Association. (pp. 65-73). 

Hoyt, M.F. (1980). Therapist and patient actions in �good� psychotherapy sessions. Archives of 

General Psychiatry, 37, 159-161. 

Hoyt, M.F., Marmar, C.R., Horowitz, M.J., & Alvarez, W.F. (1981). The Therapist Action Scale 

& the Patient Action Scale: instruments for the assessment of activities during dynamic 

psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, & Practice, 18, 109-116.  

Hoyt, M.F., Xenakis, S.N., Marmar, C.R., & Horowitz, M.J. (1983). Therapists� actions that 

influence their perceptions of �Good� psychotherapy sessions. The Journal of Nervous & 

Mental Disease, 171(7), 400-404. 

Hubble, M.A., Duncan, B.L., & Miller, S.D. (1999). Directing Attention to What Works. In M.A. 

Hubble, B.L. Duncan, & S.D. Miller (Eds), The Heart and Soul of Change. What works in 

therapy. Washington, DC: American Psychological Association. (pp. 407-447). 

Hunsley, J., & Rumstein-McKean, O. (1999). Improving psychotherapeutic services via 

randomized clinical trials, treatment manuals, and component analysis designs. Journal of 

Clinical Psychology, 55(12), 1507-1518. 

Huskisson, E.C. (1982). Measurement of pain. Journal of Rheumatology, 9, 768-769. 

Iberg, J. (2000). Focusing-orientierte Psychotherapieforschung: experientiell und wissenschaftlich. 

In H.J. Feuerstein, D. Mueller, A. Weiser Cornell (Hrsg.), Focusing im Prozess: Ein 

Lesebuch. Köln: GwG Verlag (in press). 



 206

Jacobs, L.I. (1980). A cognitive approach to persistent delusions. American Journal of 

Psychotherapy, 34, 556-563. 

Jaspers, K. (1963). General Psychopathology. (trans. J. Hoenig & M.W. Hamilton). Manchester:  

Manchester University Press. 

Jones, E.E. (1985). Manual for the Psychotherapy Process Q-set. Unpublished manuscript. 

University of California, Berkeley, USA. 

Jones, E.E., & Pulos, E.M. (1993). Comparing the process in psychodynamic and cognitive-

behavioral therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(2), 306-316. 

Jorgensen, P. (1994). Course and outcome in delusional beliefs. Psychopathology, 27, 89-99. 

Jorgensen, P., & Jensen, J. (1994a). How to understand the formation of delusional beliefs: a 

proposal. Psychopathology, 27, 64-72. 

Jorgensen, P., & Jensen, J. (1994b). What predicts the persistence of delusional beliefs?. 

Psychopathology, 27, 73-112. 

Jorgensen, P., & Jensen, J. (1994c). Delusional beliefs in first admitters. Psychopathology, 27, 

100-78. 

Joseph, R. (1986). Confabulation and delusional denial: Frontal lobe and lateralized influences. 

Journal of Clinical Psychology, 42, 507-520. 

Joyce, A.S., Duncan, S.C., & Piper, W.E. (1995). Task Analysis of �Working� Responses to 

Dynamic Interpretation in Short-term Individual Psychotherapy. Psychotherapy Research, 

5(1), 49-62. 

Kagan, N. (1975). Interpersonal process recall: A method of influencing human interaction. 

Unpublished manuscript. (Available from N. Kagan, 434 Erickson Hall, College of 

Education, Michigan State University, East Lansing, Michigan 48824, USA).  

Kahlbaum, K.L. (1866). Die Sinnesdelirien. C. Die Illusion. Allgemeine Zeitschrift fur 

Psychiatrie, 23, 56-78. 

Kaney, S., & Bentall, R.P. (1989). Persecutory delusions and attributional style. British Journal of 

Medical Psychology, 62, 191-198. 

Kaney, S., Bowen-Jones, K.K., Dewey, M.E., & Bentall, R.P. (1997). Two predictions about 

paranoid ideation: Deluded, depressed and normal participants� subjective frequency and 

consensus judgments for positive, neutral and negative events. British Journal of Clinical 

Psychology, 36, 349-364. 

Καραπέτσας, Α. (1988). Νευροψυχολογία του αναπτυσσόµενου ανθρώπου. Αθήνα: Σµυρνιωτάκης. 



 207

Karon, B.P. (1993). The Formation of Delusions. In G. Benedetti & P.M. Furlan (Eds), The 

psychotherapy of schizophrenia: effective clinical approaches � controversies, critiques and 

recommendations. Seattle: Hogrefe & Huber. (pp. 61-67). 

Karon, B.P. (1990). The fear of understanding schizophrenia and the avoidance of the acutely 

disturbed student. Journal of American College Health, 39, 61-72. 

Karon, B.P. (1989). On the formation of delusions. Psychoanalytic Psychology, 6(2), 169-185. 

Karon, BP. (1987a). The treatment of acute schizophrenic patients in private practice. British 

Journal of Psychotherapy, 4(2), 135-140.  

Karon, B.P. (1987b). Current misconceptions about psychotherapy with schizophrenics. Dynamic 

Psychotherapy, 5(1), 3-15. 

Karon, B.P., & VandenBos, G.R. (1981). Psychotherapy of schizophrenia. The treatment of 

choice. Jason Aronson: Northvale, New Jersey.  

Karon, BP., & Widener, AJ. (1994). Is there really a schizophrenogenic parent?. Psychoanalytic 

Psychology, 11(1), 47-61. 

Katakis, K.G., & Nestoros, J.N. (2000). Greek Philosophy and Psychotherapy. Proceedings of the 

Congress Continuous Development in the Greek Islands: The role of research and training. 

Rhodes, Greece (υπό δηµοσίευση). 

Kay, S.R., Opler, L.A., & Lindenmayer, J.P. (1989). The Positive and Negative Symptoms Scale 

(PANSS): Rationale and standardization. British Journal of Psychiatry, 155 (suppl. 7), 59-67. 

Kazdin, A.E. (1986). The evaluation of Psychotherapy: Research Design and Methodology. In 

S.L. Garfield, & A.E. Begin (Eds.), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (3nd 

Ed). New York: John Wiley & Sons. (pp. 23-68). 

Kelman, Η. (1969). Kairos: The auspicious moment. American Journal of Psychoanalysis, 29, 59-

83. 

Kendler, K.S., Glazer, W.M., & Morgenstern, H. (1983). Dimensions of Delusional Experience. 

American Journal of Psychiatry, 140(4), 466-469. 

Kiesler, D.J. (1986). Foreword. In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic 

process. New York: The Guilford Press. (pp. vii-xi). 

Kiesler, D.J. (Ed.) (1973). The process of psychotherapy: Empirical foundations and systems of 

analysis. Chicago: Aldine. 

Kingdon, D.G., & Turkington, D. (1994). Cognitive-Behavioral Therapy of Schizophrenia. New 

York: The Guilford Press. 



 208

Kingdon, D., & Turkington, D. (1991). The use of cognitive behaviour therapy with a normalizing 

rationale in schizophrenia. Preliminary Report. The Journal of Nervous and Mental Disease, 

179(4), 207-211. 

Kingdon, D., Turkington, D., & John, C. (1994). Cognitive behaviour therapy of schizophrenia. 

The amenability of delusions and hallucinations to reasoning. British Journal of Psychiatry, 

164, 581-587. 

Klein, Μ.Η., Mathieu-Goughlan, P.., & Kiesler, D.J. (1986). The Experiencing Scales. In L.S. 

Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The psychotherapeutic process. New York: The Guilford 

Press. (pp. 21-71). 

Kleinke, C.L. (1994). Common principles of psychotherapy. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.  

Κοκκέβη, Α., Κυριαζής, ∆., & Στεφανής, Κ. (1978). Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας της 

Μιννεσότα: Φυλλάδιο για το Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα. 

Αθήνα: Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Κοκκέβη, Α., Κυριαζής, ∆., & Στεφανής, Κ. (1970). Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας της 

Μιννεσότα (µετάφραση και προσαρµογή). Αθήνα: Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 

Κοκκέβη, Α., Τυπάλδου, Μ., Ρεπαπή, Μ., Αδάµου, Α., & Στεφανής, Κ. (1981). Το 

Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας MMPI σε δείγµα ελληνικού πληθυσµού ενηλίκων και 

εφήβων. Materia Medica Greca, 5, 515-521. 

Kolden G.G. (1996b). Effective microprocesses in early sessions of Dynamic Psychotherapy. The 

Journal of Psychotherapy Practice and Research, 5, 122-131. 

Kolden G.G., & Howard K.I. (1992). An Empirical Test of the Generic Model of Psychotherapy. 

The Journal of Psychotherapy Practice & Research, 1, 225-236. 

Kolden, G.G. (1991). The Generic Model of Psychotherapy: An empirical investigation of patterns 

of process and outcome relationships. Psychotherapy Research, 1(1), 62-73. 

Kolden, G.G. (1996a). Change in early sessions of Dynamic therapy: Universal processes and the 

Generic model of psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(3), 489-

496. 

Krawiecka, M., Goldberg, D., & Vaughn, M. (1977). A standardized psychiatric assessment scale 

for rating chronic psychotic patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 55, 299-308. 

Krieckhaus, E.E., Donahoe, J.W., & Morgan, M.A. (1992). Paranoid schizophrenia may be caused 

by dopamine hyperactivity of CA1 hippocampus. Biological Psychiatry, 31, 60-70. 

Kwapil, T.R., Chapman, L.J., & Chapman, J. (1999). Validity and Usefulness of the Wisconsin 

Manual for Assessing Psychotic-like Experiences. Schizophrenia Bulletin, 25(2), 363-375. 



 209

Kwapil, T.R., Miller, M.B., Zinser, M.C., Chapman, J., & Chapman, L.J. (1997). Magical Ideation 

and Social Anhedonia as Predictors of Psychosis Proneness: A Partial Replication. Journal of 

Abnormal Psychology, 106(3), 491-495. 

Lambert, M.J., & Hill, C.E. (1994). Assessing psychotherapy outcomes and processes. In A.E. 

Bergin, & S.L. Garfield (Eds), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (4th Ed). 

New York: Wiley. (pp. 72-113).  

Lambert, M.J., Shapiro, D.A., & Bergin, A.E. (1986). The effectiveness of psychotherapy. In S.L. 

Garfield, & A.E. Bergin (Eds) Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (3rd Ed). 

New York: Wiley. (pp. 157-211). 

Lampropoulos, G.K., & Nestoros, J.N. (1997). Trends in psychotherapy process research: An 

update. The 1st European Conference on Psychotherapy. Athens, Greece. p. 126. 

Lancashire, S. (1994). The Modified KGV. Unpublished scale, University of Manchester, UK. 

Langius, A., Bjorvell, H., & Αntonovsky, A. (1992). The sense of coherence concept and its 

relation to personality traits in Swedish samples. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

6(3), 165-171. 

Lazarus, A.A. (1995). Different types of eclecticism and integration: Let�s be aware of the 

dangers. Journal of Psychotherapy Integration, 5, 27-39. 

Levine, D.N., & Grek, A. (1984). The anatomical basis of delusions after right cerebral infarction. 

Neurology, 34, 577-582.  

Λιάκος, Α., & Γιαννίτση, Σ. (1984). Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της τροποποιηµένης Ελληνικής 

Κλίµακας Άγχους του Spielberger. Εγκέφαλος, 21, 71-76. 

Lietaer, G. (1992). Helping and hindering processes in Client-Centered/Experiential 

Psychotherapy. . In S. Toukmanian, & D. Rennie (Eds), Psychotherapy process research. 

Newbury Park, CA: Sage. (pp. 135-162).  

Lingjaerde, O. (1982). Effect of the benzodiazepine derivate estazolam in patients with auditory 

hallucinations. A multicentre double-blind, cross-over study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 

65, 339-54. 

Lingjaerde, O. (1983). Benzodiazepines in treatment of schizophrenia. In E. Costa (Ed.), The 

Benzodiazepines: From Morecular Biology to Clinical Practice. New York: Raven Press, 

pp.369-381. 

Lingjaerde, O. (1985). Antipsychotic effect of benzodiazepines. In G.D. Burrows, T.R. Norman & 

G.D. Davies (Eds), Drugs in Psychiatry, Vol 3, Antipsychotics (chapter 13, pp. 163-172). 

Amsterdam: Elsevier. 



 210

Lingjaerde, O. (1991). Benzodiazepines in treatment of schizophrenia: An updated survey. Acta 

Psychiatrica Scandinavica, 84, 5, 453-9.  

Linney, Y.M., Peters, E.R., & Ayton, R. (1998). Reasoning biases in delusion-prone individuals. 

British Journal of Clinical Psychology, 37, 285-302. 

Llewelyn, S.P. (1985). The experiences of patients and therapists in psychological therapy. 

Unpublished PhD Thesis, University of Sheffield, United Kingdom. 

Llewelyn, S.P. (1988). Psychological therapy as viewed by clients and therapists. British Journal 

of Clinical Psychology, 27, 223-237. 

Llewelyn, S.P., Elliott, R., Shapiro, D.A., Hardy, G., & Firth-Cozens, J. (1988). Client perceptions 

of significant events in prescriptive and exploratory periods of individual therapy. British 

Journal of Clinical Psychology, 27, 105-114. 

Lonborg, S.D., Richards, P.S., & Morgan, D. (1997). Counseling Topic Coding System-Revised 

(CTCS-R) Manual. Unpublished Manuscript. Central Washington University & Brigham 

Young University, USA. 

Lonborg, S.D., Richards, P.S., & Owen, L.E. (1994). The Counseling Topic Classification System 

(CTCS) Manual. Unpublished Manuscript. Department of Psychology, Brigham Young 

University, USA. 

Lowe, C.F., & Chadwick, P.D.J. (1990). Verbal control of delusions. Behavior Therapy, 21, 461-

479. 

Luborsky, L. (1976). Helping alliances in psychotherapy: The groundwork for a study of their 

relationship to its outcome. In J.L. Claghorn (Ed), Successful psychotherapy. New York: 

Brunner/Mazel (pp. 92-116). 

Luborsky, L. (1984). Principles of Psychoanalytic Psychotherapy: A Manual for Supportive-

Expressive Treatment. New York: Basic Books. 

Luborsky, L., Crits-Christoph, P., Alexander, L., Margolis, M., & Cohen, M. (1983). Two helping 

alliance methods for predicting outcomes of psychotherapy. A counting vs. a global rating 

method. The Journal of Nervous and Mental Disease, 171, 480-491. 

Luborsky, L., McLellan, T., Woody, G., O�Brien, C., & Auerbach, A. (1985). Therapist success 

and its determinants. Archives of General Psychiatry, 42, 602-611. 

Lyon HM., Kaney S., & Bentall RP. (1994). The defensive function of persecutory delusions. 

Evidence from attribution tasks. British Journal of Psychiatry, 164, 637-646. 

Maher, B.A. (1974). Delusional thinking and perceptual disorder. Journal of Individual 

Psychology, 30, 98-113. 



 211

Maher, B.A. (1988a). Anomalous Experiences and Delusional Thinking: The Logic of 

Explanations. In T.F. Oltmanns & B.A. Maher (Eds), Delusional Beliefs. New York: Wiley. 

(pp. 15-33).  

Maher, B.A. (1988b). Delusions as the Product of Normal Cognitions. In T.F. Oltmanns & B.A. 

Maher (Eds), Delusional Beliefs. New York: Wiley. (pp. 333-336). 

Maher, B.A., & Ross, J.S. (1984). Delusions. In H.E. Adams & P.B. Sutker (Eds), Comprehensive 

handbook of psychopathology. New York: Plenum Press. (pp. 383-410). 

Mahrer, A.R. (1985). Psychotherapeutic change: an alternative approach to meaning and 

measurement. New York: Norton. 

Mahrer, A.R. (1988). Research and clinical applications of �good moments� in psychotherapy. 

Journal of Integrative and Eclectic Psychotherapy, 7(1), 81-93. 

Mahrer, A.R. (1996). Discovery-oriented research on how to do psychotherapy. In W. Dryden 

(Ed), Research in counselling and psychotherapy. Practical applications. London: Sage. (pp. 

233-258)  

Mahrer, A.R. (1999). Introduction: How can research discover how to do psychotherapy? Journal 

of Clinical Psychology, 55(12), 1425-1428. 

Mahrer, A.R., & Boulet, D.B. (1999). How to do discovery-oriented psychotherapy research. 

Journal of Clinical Psychology, 55(12), 1481-1494. 

Mahrer, A.R., Boulet, DB., & Stalikas, A. (1987). Comparative analysis of the ��good moments�� 

in rational-emotive and experiential psychotherapies. Psychological Reports, 61, 284. 

Mahrer, A.R., Lawson KC., Stalikas A., & Schachter HM. (1990). Relationships between strength 

of feeling, type of therapy, and occurence of in-session good moments. Psychotherapy, 27(4), 

531-541 

Mahrer, A.R., & Nadlrer, WP. (1986). Good moments in psychotherapy: a preliminary review, a 

list, and some promising research avenues. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 54, 

10-15. 

Mahrer, A.R., Nadler, WP., Sterner, I., & White, M.V. (1989). Patterns of organization and 

sequencing of  �good moments� in psychotherapy sessions. Journal of Integrative and 

Eclectic Psychotherapy, 8, 2, 125-139 

Mahrer A.R., Stalikas A., Fairweather DR., & Scott JM. (1989). Is there a relationship between 

client feeling level and categories of ��good moments�� in counseling sessions? Canadian 

Journal of Counselling, 23, 219-227. 

Mallinckrodt, B. (1993). Session Impact, Working Alliance and Treatment Outcome in brief 

counseling. Journal of Counseling Psychology, 40(1), 25-32. 



 212

Mallinckrodt, B. (1994). Session Impact in counseling process research: Comment on Elliott and 

Wexler (1994) and Stiles et al. (1994). Journal of Counseling Psychology, 41(2), 186-190. 

Malloy, P.F., & Richardson, E.D. (1994). The Frontal Lobes and Content-Specific Delusions. The 

Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences, 6, 455-466. 

Mάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Αναθεωρηµένη έκδοση. Θεσσαλονίκη: 

University Studio Press. 

Μάνος, Ν., & Butcher, J.N. (1980). MMPI Οδηγός χρήσης και ερµηνείας. Θεσσαλονίκη: 

Συγγραφείς. 

Manschreck, T.C. (1995). Pathogenesis of Delusions. The Psychiatric Clinics of North America, 

18(2), 213-229. 

Markova, I.S., & Berrios, G.E. (1994). Delusional misidentifications: Facts and Fancies. 

Psychopathology, 27, 136-143. 

Marmar, C.R. (1990). Psychotherapy process research: progress, dilemmas, and future directions. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58(3), 265-272. 

Marmar, C.R., & Gaston, L. (1990). Manual for the California Psychotherapy Scales�CALPAS. 

Unpublished Manuscript. Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, 

USA. 

Marmar, C.R.,  Horowitz, M.J., Weiss, D.S., & Marziali, E. (1986). The Development of the 

Therapeutic Alliance System. In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The 

Psychotherapeutic Process. New York: The Guilford Press. (pp. 367-390). 

Marziali, E. (1984). Three viewpoints on the therapeutic alliance. The Journal of Nervous & 

Mental Disease, 172(7), 417-423. 

Marziali, E., Marmar, C. & Krupnick, J. (1981). Therapeutic Alliance Scales: Development and 

relationship to psychotherapy outcome. American Journal of Psychiatry, 138(3), 361-364. 

Μαυρέας, Β., Λυκέτσος, Γ., Λιανόπουλος, ∆., Oldham, Α., Παρίτσης, Ν., & Πατεράκης, Π. 

(1982). Η Εξέταση της Παρούσας Κατάστασης PSE. Εγκέφαλος, Μονογραφία Αρ. 2. 

McCormick, D.J. & Broekema, V.J. (1978). Size estimation, perceptual recognition, and cardiac 

rate responses in acute and paranoid and nonparanoid schizophrenics. Journal of Abnormal 

Psychology, 87, 385-398. 

McDowell, D., Reynolds, B., & Magaro, P. (1975). The integration defect in paranoid and 

nonparanoid schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 84, 629-636. 

McMain, S., Goldman,  R., & Greenberg,  L. (1996). Resolving Unfinished Business: A Program 

of Study. In W. Dryden (Ed), Research in counselling and psychotherapy. Practical 

applications. London: Sage. (pp. 211-232).  



 213

McReynolds, P. (1998). The role of anxiety in psychopathology. In W.F. Flacls Jr, & J.D. Laird 

(Eds), Emotion in psychopathology: Theory and research. New York: Oxford University 

Press. (pp. 243-253). 

McReynolds, P. (1989). Toward a General Theory of Anxiety. In C.D. Spielberger, I.C. Sarason, 

& J. Strelau (Eds), Stress and Anxiety, Vol 12. New York: Hemisphere. (pp. 3-14). 

McReynolds, P. (1987). Self-theory, Anxiety and Intrapsychic Conflicts. In N. Cheshire, & H. 

Thomae (Eds), Self, Symptoms and Psychotherapy. New York: John Wiley & Sons. (pp. 197-

223). 

McReynolds, P. (1986). Changing conceptions of anxiety: A historical review and a proposed 

integration. In C.D. Spielberger & I.G. Sarason (Eds), Stress and Anxiety, Vol 10. New York: 

Hemisphere. (pp.131-158). 

McReynolds, P. (1976). Assimilation and anxiety. In M. Zuckerman, & C.D. Spielberger (Eds), 

Emotions and Anxiety: New concepts, methods, and applications. Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum. (pp. 35-86). 

McReynolds, P. (1960). Anxiety, perception, and schizophrenia. In D. Jackson (Ed), The etiology 

of Schizophrenia. New York: Basic Books. (pp. 248-292). 

McReynolds, P., Collins, B., & Acker, M. (1964). Delusional thinking and cognitive organization 

in schizophrenia. Journal of Abnormal & Social Psychology, 69(2), 210-212. 

McReynolds, P., & Guevara, C. (1967). Attitude of schizophrenics and normals toward success 

and failure. Journal of Abnormal Psychology, 72(4), 303-310. 

Mednick, S.A. (1958). A learning theory approach to research in schizophrenia. Psychological 

Bulletin, 55(5), 316-327. 

Meissner, W.W. (1986). Psychotherapy and the paranoid process. Northvale, New Jersey: Jason 

Aronson.  

Messer, S.B. (1992). A critical examination of belief structures in integrative and eclectic 

psychotherapy. In J.C. Norcross, & M.R. Goldfried (Eds), Handbook of psychotherapy 

integration. New York: Basic Books (pp. 130-165). 

Milns, R.D. (1986). Attitudes towards mental illness in antiquity. Australian and New Zealand 

Journal of Psychiatry, 20, 454-462. 

Mintz, J., & Luborsky, L. (1971). Segments versus whole sessions: which is the better unit for 

psychotherapy process research?. Journal of Abnormal Psychology, 78(2), 180-191. 

Morgan, R., Luborsky, L., Crits-Cristoph, P., Curtis, H., & Solomon, J. (1982). Predicting the 

outcomes of psychotherapy by the Penn Helping Alliance Rating Method. Archives of 

General Psychiatry, 39, 397-402. 



 214

Mulhall, D.J. (1976). Systematic self-assessment by PQRST. Psychological Medicine, 6, 591-597. 

Mulhall, D.J. (1978). Manual and Booklet for the Personal Questionnaire Rapid Scaling 

Technique. Windsor, Berks: NFER/Nelson. 

Nasrallah, Η.Α. (1985). The unintegrated right cerebral hemispheric consciousness as alien 

intruder: A possible mechanism for Schneiderian delusions in schizophrenia. Comprehensive 

Psychiatry, 26, 273-282. 

Nestoros, J.N. (2000). Modern �Amphiaraia� in the Greek periphery�. Proceedings of the 

Congress Continuous Development in the Greek Islands: The role of research and training. 

Rhodes, Greece (υπό δηµοσίευση). 

Nέστορος, Ι.Ν. (1998α). Μεθοδολογία έρευνας στην ψυχοθεραπεία: Σύγχρονες τάσεις. Ψυχολογία, 

5(2), 179-188. 

Nέστορος, Ι.Ν. (1998β). Κλίµακες Οπτικού Αναλόγου για 28 Παράγοντες. Ρέθυµνο: Εργαστήριο 

Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Nestoros, J.N. (1997a). Integrative psychotherapy of individuals with schizophrenic symptoms. In 

P.J. Hawkins, & J.N. Nestoros (Eds), Psychotherapy: New perspectives on theory, practice 

and research. Athens: Ellinika Grammata. (pp. 321-363). 

Nestoros, J.N. (1997b). A model of training in the methodology of individual psychotherapy 

research: The case of schizophrenia as a paradigm. In P.J. Hawkins & J. N. Nestoros (Eds), 

Psychotherapy: New perspectives on theory, practice, and research. Athens: Ellinika 

Grammata. (pp. 633-681). 

Nestoros, J.N. (1996). Integrative Psychotherapy for Schizophrenia. The Xth World Congress of 

Psychiatry, Madrid, Spain. 

Nέστορος, Ι.Ν. (1994α). Η σχιζοφρένεια: Σύγχρονες επιστηµονικές απόψεις για την αιτιολογία 

και τη θεραπεία. Στο Μ. Καϊλα, Ν. Πολεµικός & Γ. Φιλίππου (Επιµέλεια), Άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 235-252. 

Νέστορος Ι.Ν. (1994β). Συµπλήρωµα Ψυχοφαρµακολογίας. Για το βιβλίο των G.W. Arana & S.E. 

Hyman, Ψυχοφαρµακολογία (Επιµέλεια: Ι.Ν. Νέστορος). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.  

Νέστορος, Ι.Ν. (1993). Στον κόσµο της ψύχωσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Νέστορος, Ι.Ν. (1990). Το συνθετικό µοντέλο ψυχοθεραπείας. Α� Πανελλήνιο Συνέδριο Θεωριών 

και Τεχνικών Ψυχοθεραπείας. Αθήνα. 

Nestoros, J.N. (1982). Benzodiazepines and GABA receptors are functionally related: Further 

electrophysiological evidence in vivo. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 

Biological Psychiatry, 6, 417-420. 



 215

Nestoros, J.N. (1980a). Anti-anxiety Agents and Synaptic Transmission in the Brain: 

Electrophysiological Studies. Ph.D. Thesis. McGill University: Montreal, Canada. 

Nestoros, J.N. (1980b). Electrophysiological evidence that GABA potentiation in vivo correlates 

with benzodiazepine receptor affinity. In H. Lal (ed.), GABA Neuro-transmission: Current 

development in Physiology and Neurochemistry, pp. 849-851 (Ankho International, Inc., 

Fayetteville). 

Nestoros, J.N. (1980c). Benzodiazepines in schizophrenia: A need for reassessment. International 

Pharmacopsychiatry, 15, 171-179. 

Νέστορος, Ι. Ν., & Βαλλιανάτου, Ν. Γ. (1993α). Κλίµακα για την αξιολόγηση των αρνητικών 

συµπτωµάτων. Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά της The Scale for the Assessment 

of Negative Symptoms (SANS) της Αndreasen, 1983. Τµήµα Ψυχολογίας και Ιατρικό Τµήµα 

Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Νέστορος, Ι. Ν., & Βαλλιανάτου, Ν. Γ. (1993β). Κλίµακα για την αξιολόγηση των θετικών 

συµπτωµάτων. Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά της The Scale for the Assessment 

of Positive Symptoms (SAPS) της Αndreasen, 1984. Τµήµα Ψυχολογίας και Ιατρικό Τµήµα 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Νέστορος, Ι.Ν., & Βαλλιανάτου, Ν.Γ. (1990/1996). Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα. 

Νέστορος, Ι.Ν., Βαλλιανάτου, Ν.Γ., Χαντζή, Α., & Λαµπρόπουλος, Γ.Κ. (1997). Επίκουρος και 

ψυχοθεραπεία: Έρευνα πιλότος. Αρχεία Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου & 

Παιδιού, 13, 13-14. 

Νέστορος, Ι.Ν., Βασδέκης, Β.Γ.Σ., & Ερευνητική οµάδα (1996). Ερευνητικά αποτελέσµατα στην 

ψυχοθεραπεία της σχιζοφρένειας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο. 

Nestoros, J.N., & Zgantzouri, K.A. (2000). Pre- and post-session ratings in the integrative 

psychotherapy of schizophrenia: A way of better understanding the mechanisms of in-session 

psychotherapeutic change?. (Abstract book of the 13th International Symposium for the 

Psychological Treatment of Schizophrenia and other Psychoses. ISPS 2000, Stavanger, 

Norway). Acta Psychiatrica Scandinavica, Suppl., 102(404), 17. 

Nestoros, J.N., & Zgantzouri, K.A. (1999). Session Evaluation Questionnaire in psychotherapy 

research: Translation and adaptation into Greek. The 5th European Conference on 

Psychological Assessment. University of Patras, Greece. Pp. 23-24. 

Νέστορος, Ι.Ν., & Ζγαντζούρη, Κ.Α. (1998). Κλίµακες Σχέσεων Θεραπευτή-Θεραπευόµενου, µε 

Σχιζοφρενείς Ασθενείς, Έκδοση για το Θεραπευτή & Έκδοση για το Θεραπευόµενο. 

(Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά των Therapist-Patient Relationship Scales with 



 216

Schizophrenic Patients, Stark, 1992). Ρέθυµνο: Εργαστήριο Κλινικής και Κοινωνικής 

Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Νέστορος, Ι.Ν., & Ζγαντζούρη, Κ.Α. (1997). Κλίµακα Συσχέτισης Σκέψης, Συµπεριφοράς και 

Συναισθήµατος. Ρέθυµνο: Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τµήµα 

Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Nestoros, J.N., Zgantzouri, K.A., & Kalaitzaki, A.E. (1999). A Greek approach to Integrative 

psychotherapy of individuals with schizophrenic symptoms: Outcome data. The 15th Annual 

Conference of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, Miami, Florida, 

USA. 

Nestoros, J.N.,  Zgantzouri, K.A., Kalaitzaki, A.E., & Vallianatou, N.G.  (2000). Integrative 

psychotherapy of individuals with schizophrenic symptoms: outcome data from a Greek 

study. (Abstract book of the 13th International Symposium for the Psychological Treatment of 

Schizophrenia and other Psychoses. ISPS 2000, Stavanger, Norway). Acta Psychiatrica 

Scandinavica, Suppl., 102(404), 40. 

Nestoros, J.N., Zgantzouri, K.A., Kalaitzaki, A.E., Vallianatou, N.G., & Vasdekis V.G.S. (1998). 

Integrative psychotherapy of individuals with schizophrenic symptoms: Outcome data. The VI 

World Congress of the World Association for Psychosocial Rehabilitation. Hamburg, 

Germany, M 200, p. 140. 

Νέστορος, Ι.Ν., Ζγαντζούρη, Κ.Α., & Λαµπρόπουλος, Γ.Κ. (1999). Συνθετική Ψυχοθεραπεία: 

Από τη θεωρία στην εφαρµογή. Στο Π. Ασηµάκης (επιµέλεια), Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην 

Ελλάδα: Από τη θεωρία στην εφαρµογή. Αθήνα: Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης & 

University of Indianapolis Athens Press (σελ. 325-378). 

Νέστορος, Ι.Ν., Καλαϊτζάκη, Α.Ε. & Ζγαντζούρη, Κ.Α. (1999). Aντιµετώπιση ατόµων µε 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα µε το συνθετικό µοντέλο ψυχοθεραπείας: Ερευνητική προσέγγιση. 

Στο Σ. Παπαστάµου, Σ. Κανελλάκη, Α. Μαντόγλου, Σ. Σαµαρτζή, & Ν. Χρηστάκης 

(Επιµέλεια), Η ψυχολογία στο σταυροδρόµι των επιστηµών του ανθρώπου και της κοινωνίας. 

Καστανιώτης: Αθήνα (σελ. 357-374). 

Νέστορος, Ι.Ν., Καλαϊτζάκη, Α.Ε., & Ζγαντζούρη, Κ.Α. (1997). Ψυχοθεραπεία ατόµων µε 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα µε το συνθετικό µοντέλο: ερευνητική προσέγγιση. 6ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αθήνα. σελ. 148. 

Νέστορος, Ι.Ν., Καλαϊτζάκη, Α.Ε., Ζγαντζούρη, Κ.Α., & Qadamani, A.T. (1999). Η 

αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας Συνθετικού τύπου στην αντιµετώπιση των 

σχιζοφρενικών συµπτωµάτων. 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. 

Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία. σελ. 98. 



 217

Νέστορος, Ι.Ν., Λαµπρόπουλος, Γ.Κ., & Πλατρίτης, Κ. (1996). Σύνθεση µοντέλων 

ψυχοθεραπείας: Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ψυχιατρικής, Ηράκλειο. 

Nestoros, J.N., Lampropoulos, G.K., & Vallianatou, N.G. (1997). Synthetiki Psychotherapia: A 

Greek Approach to Psychotherapy Integration. Archives of the Association of Psychology & 

Psychiatry for Adults & Children, 4, 2(14), 52-74. 

Nestoros, J.N., Nair, N.P.V., Pulman, J.R., & Schwartz, G. (1983). High doses of diazepam 

improve neuroleptic-resistant chronic schizophrenic patients. Psychopharmacology, 81, 42-

47.  

Nestoros, J.N. & Nistri, A. (1979). Effects of microiontophoretically applied flurazepam on 

responses of celebral cortical neurones to putative neurotransmitters. Canadian Journal of 

Physiology & Pharmacology, 57, 1324-1329. 

Nestoros, J.N. & Nistri, A. (1978). A presynaptic component of the action of iontophoretically-

applied flurazepam on feline cortical neurones. Canadian Journal of Physiology & 

Pharmacology, 56, 889-892. 

Νέστορος, Ι.Ν. (2000). Σχιζοφρένεια Παρανοϊκού Τύπου: Ψυχολογικές, Κοινωνικές και 

Οικονοµικές Παράµετροι. Στο Ι.Ν. Νέστορος, B. Πεζµαζόγλου, & M. Σαµατάς, Σύγχρονα 

Ρεύµατα στις Κοινωνικές Επιστήµες:  Ψυχολογία, Οικονοµία, Κοινωνιολογία. Αθήνα: 

Gutenberg (υπό έκδοση). 

Nestoros, J.N., Suranyi-Cadotte, B.E., Spees, R.C., Schwartz, G., & Nair, N.P.V. (1982). 

Diazepam in high doses is effective in schizophrenia. Progressive Neuro-

Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 6, 513-516. 

Νέστορος, Ι.Ν., Χριστοδούλου, Π.Ν., & Βαλλιανάτου, Ν.Γ. (1993). Αυτοσυµπληρούµενο 

Ερωτηµατολόγιο 90 Συµπτωµάτων. Μετάφραση και Προσαρµογή στα Ελληνικά του The 90-

Symptom CheckList (SCL-90), του Derogatis 1977a, b. Tµήµα Ψυχολογίας και Ιατρικό 

Τµήµα Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Russell, R.L. (1988). Assessment of Anxiety and Fear. In A.S. 

Bellack & M. Hersen (Eds), Behavioral Assessment. A practical handbook (3rd Ed.). New 

York: Pergamon Press. (pp. 280-312). 

Norcross, J.C., & Goldfried, M.R. (Eds) (1992). Handbook of Psychotherapy Integration. New 

York: Basic Books 

Norcross, J.C., & Newman, C.F. (1992). Psychotherapy Integration: Setting the context. In J.C. 

Norcross & M.R. Goldfried (Eds), Handbook of Psychotherapy Integration. New York: Basic 

Books (pp. 3-45) 



 218

Norman, R.M.G., & Townsend, L.A. (1999). Cognitive-Behavioural Therapy for Psychosis: A 

Status Report. Canadian Journal of Psychiatry, 44, 245-252. 

Ντώνιας, Σ., Καραστεργίου, Α., & Μάνος, Ν. (1991). Στάθµιση της κλίµακας ψυχοπαθολογίας 

Symptom Checklist-90-R σε ελληνικό πληθυσµό. Ψυχιατρική, 2, 42-48. 

Ogles, B.M., Anderson, T., & Lunnen, K.M. (1999). The Contribution of Models and Techniques 

to Therapeutic Efficacy: Contradictions Between Professional Trends and Clinical Research. 

In M.A. Hubble, B.L. Duncan, & S.D. Miller (Eds), The Heart and Soul of Change. What 

works in therapy. Washington, DC: American Psychological Association. (pp. 201-225). 

Oltmanns, T.F. (1988). Approaches to the Definition and Study of Delusions. In T.F. 

Oltmanns & B.A. Maher (Eds), Delusional Beliefs. New York: Wiley. (pp. 3-11). 

Omer, H., & London, P. (1989). Signal and noise in psychotherapy: The role and control 

of non-specific factors. British Journal of Psychiatry, 155, 239-245 

Orlinsky, D.E., Grawe, K., & Parks, B.K. (1994). Process and outcome in psychotherapy. In A.E. 

Bergin & S.L. Garfield (Eds), Handbook of psychotherapy and behavior change (4th ed.). 

New York: Wiley (pp. 270-376). 

Orlinsky, D.E., & Howard, K.I. (1966). Therapy Session Report, From P(atient) and Form 

T(herapist). Chicago: Institute of Juvenile Research, USA. 

Orlinsky, D.E., & Howard, K.I. (1967). The good therapy hour. Archives of General Psychiatry, 

16, 621-632. 

Orlinsky, D.E., & Howard, K.I. (1975). Varieties of psychotherapeutic experience. New York: 

Teachers College Press.  

Orlinsky, D.E., & Howard, K.I. (1978). The relation of process to outcome in psychotherapy. In 

S.L. Garfield & A.E. Bergin (Eds), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (2nd 

Ed). New York: Wiley (pp. 283-330).  

Orlinsky, D.E.,  & Howard, K.I. (1986a). Process and outcome in psychotherapy. In S.L. Garfield 

& A.E. Bergin (Eds), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (3nd Ed). New York: 

Wiley (pp. 311-381). 

Orlinsky, D.E., & Howard, K.I. (1986b). The Psychological Interior of Psychotherapy: 

Explorations with the Therapy Session Reports. In L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The 

Psychotherapeutic Process. New York: The Guilford Press. (pp. 477-502). 

Orlinsky, D.E., Lundy, M., Howard, K.I., Davidson, C.V., & O�Mahoney, M.T. (1987). 

Therapeutic Procedures Inventory. Chicago: Northwestern Memorial Hospital, USA.   



 219

Orlinsky, D.E., & Russell, R.L. (1994). Tradition and change in Psychotherapy Research. Notes 

on the Fourth Generation. In R.L. Russell (Ed), Reassessing Psychotherapy Research. New 

York: The Guilford Press. (pp. 185-214). 

Orlinsky, D.E., Grawe, K., & Parks, B.K.(1994). Process and outcome in psychotherapy � Noch 

einmal. In A.E. Bergin & S.L. Garfield (Eds), Handbook of Psychotherapy and Behavior 

Change (4th Ed). New York: Wiley (pp. 270-376).  

Oulis, P.G., Mavreas, V.G., Mamounas, J.M., & Stefanis, C.N. (1996). Formal clinical 

characteristics of delusional beliefs. Psychopathology, 29, 201-208. 

Overall, J.E.,  & Gorham, D.R. (1962). The Brief Psychiatric Rating Scale. Psychological Reports, 

10, 799-812. 

Παπαδόπουλος, Ν. (1994). Λεξικό της Ψυχολογίας. Αθήνα: Έκδοση του Συγγραφέα. 

Parnas, J., & Bovet, P. (1991). Autism in Schizophrenia  Revisited. Comprehensive Psychiatry, 

32(1), 7-21. 

Pecknold, J.C. (1993). Survey of the adjuvant use of benzodiazepines for treating outpatients with 

schizophrenia. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 18, 82-4. 

Peters, E., Joseph, S.A., & Garety, P.A. (1999). Measurement of Delusional Ideation in the 

Normal Population: Introducing the PDI (Peters et al. Delusions Inventory). Schizophrenia 

Bulletin, 25(3), 553-576. 

Phillips, M.L., & David, A.S. (1995). Facial processing in schizophrenia and delusional 

misidentification: cognitive neuropsychiatric approaches. Schizophrenia Research, 17, 109-

114. 

Polemikos, N. (1997). Psychotherapy with children. In P.J. Hawkins, & J.N. Nestoros (Eds), 

Psychotherapy: New perspectives on Theory, Practice, & Research. Athens: Ellinika 

Grammata. (pp. 287-320). 

Polkinghorne, D.E. (1999). Traditional research and psychotherapy practice.  Journal of Clinical 

Psychology, 55(12), 1429-1440. 

Price, R.H., & Eriksen, C.W. (1966). Size constancy in schizophrenia: A reanalysis. Journal of 

Abnormal Psychology, 71, 155-160. 

Qadamani, A.T., Zgantzouri, K.A., Kalaitzaki, A.E., Mellon, R.C., & Nestoros, J.N. (1999). 

Standardization of a 28-item Psychosis Visual Analogue Scale in the Greek Population. 5th 

European Conference on Psychological Assessment, University of Patras, Greece. p. 130. 

Rattenbury, F.R., Harrow, M., Stoll, F.J., & Kettering, R.L. (1984). The Personal Ideation 

Inventory: an interview for assessing major dimensions of delusional thinking. New York: 

Microfiche Publications.  



 220

Reynolds, S., Barkham, M., Stiles, W.B., Shapiro, D.A., Hardy, G.E., & Rees, A. (1996). 

Acceleration of changes in session impact during contrasting time-limited psychotherapies. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(3), 577-586. 

Ρήγα, Α.Β. (1997). Μαρία Τ. Ιστορία ζωής, ψυχοβιογραφική προσέγγιση. Αθήνα: Μαυροµάτη. 

Rice, L., & Greenberg, L.S. (1974). A method for studying the active ingredients in 

psychotherapy. The Society for Psychotherapy Research. Denver, USA.   

Rice, L., & Greenberg, L.S. (Eds.) (1984a). Patterns of change: Intensive analysis of 

psychotherapy process. New York: Guilford Press. 

Rice, L., & Greenberg, L.S. (1984b). The New Research Paradigm. In L. Rice & L.S. Greenberg 

(Eds.), Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process. New York: Guilford 

Press (pp. 7-25). 

Rice, L., & Greenberg, L.S. (1984c). Future Research Directions. In L. Rice & L.S. Greenberg 

(Eds.), Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process. New York: Guilford 

Press (pp. 289-300). 

Rice, L.N., &  Saperia, E.P. (1984). Task Analysis in the Resolution of Problematic Reactions. In 

L.N. Rice & L.S. Greenberg (Eds), Patterns of Change. Intensive analysis of psychotherapy 

process. New York: The Guilford Press (pp. 29-66). 

Richards, P.S., & Lonborg, S.D. (1996). Development of a method for studying thematic content 

of psychotherapy sessions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(4), 701-711. 

Roberts, E. (1976). Disinhibition as an organizing principle in the nervous system: The role of the 

GABA system. Application to neurologic and psychiatric disorders. In E. Roberts, T.N. Chase 

& D.B. Tower (Eds), GABA in Nervous System Function. New York: Raven.  (pp. 515-539). 

Roberts, E. (1972). Prospects of research on schizophrenia: An hypothesis suggesting that there is 

a defect in the GABA system in schizophrenia. Neuroscience Research Program Bulletin, 10, 

468-482.  

Roberts, G. (1992). The Origins of Delusion. British Journal of Psychiatry, 161, 298-308. 

Robertson, G., & Taylor, P. (1985). Some cognitive correlates of schizophrenic illnesses. 

Psychological Medicine, 15, 81-98. 

Rogers, C.R. (1992). The Process of Therapy. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 

60(2), 163-164. 

Rogers, C.R. (1946). Significant aspects of Client-Centered Therapy. American Psychologist, 1, 

415-422. 

Rogers, C.R. (1942). The use of electrically recorded interviews in improving psychotherapeutic 

techniques. American Journal of Orthopsychiatry, 12, 429-434.  



 221

Roth, A., & Fogany, P. (1996). Translating Research into Practice. Methodological 

Considerations. In A. Roth, & P. Fogany, (with contributions from G. Parry, M. Target, & R. 

Woods), What works for whom? A Critical Review of Psychotherapy Research. New York: 

The Guilford Press. (pp. 13-36). 

Roth, A., Fogany, P., & Parry, G. (1996). Psychotherapy Research, Funding, and Evidence-Based 

Practice. In A. Roth, & P. Fogany, (with contributions from G. Parry, M. Target, & R. 

Woods), What works for whom? A Critical Review of Psychotherapy Research. New York: 

The Guilford Press. (pp. 37-56). 

Ruppin, E., Reggia, J.A., & Horn, D. (1996). Pathogenesis of schizophrenic delusions and 

hallucinations: A neural model. Schizophrenia Bulletin, 22(1), 105-123. 

Ruppin, E., Reggia, J.A., & Horn, D. (1995). A neural model of delusions and hallucinations in 

schizophrenia. In G. Tesauro, D. Touretzky & T. Leen (Eds), Advances in Neural Information 

Processing Systems, Vol 7. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (pp. 149-156). 

Russell, R.L. (Ed) (1994). Reassessing Psychotherapy Research. New York: The Guilford Press.  

Russell, R.L., & Orlinsky, D.E. (1996). Psychotherapy in Historical Perspective. Implications for 

mental health policy. Archives of General Psychiatry, 53, 708-715. 

Safran, J.D., Greenberg, L.S., & Rice, L.N. (1988). Integrating psychotherapy research and 

practice: modeling the change process. Psychotherapy, 25(1), 1-17 

Salzinger, K. (1973). Schizophrenia: Behavioral Aspects. New York: Wiley. 

Sarfati, Y., & Hardy-Bayle, M.C. (1999). How do people with schizophrenia explain the 

behaviour of others? A study of theory of mind and its relationship to thought and speech 

disorganization in schizophrenia. Psychological Medicine, 29, 613-620. 

Shapiro, B.E., Alexander, M.P., Gardner, H., & Mercer, C. (1981). Mechanisms of confabulation. 

Neurology, 31, 1070-1076. 

Schneider, K.J. (1999). Multiple-case depth research: Bringing experience-near closer. Journal of 

Clinical Psychology, 55(12), 1531-1540. 

Schreber, D.P. (1903). Memoirs of my Nervous Illness. Translated into English by McAlpine & 

Hunter. London: Dawson, 1955. 

Sharp, H.M., Fear, C.F., Williams, M.G., Healy, D., Lowe C.F., Yeadon, H., & Holden, R. (1996). 

Delusional phenomenology � Dimensions of change. Behavioural Research & Therapy, 

34(2), 123-142 

Shefler, G. (1991). Can process research teach us the essence of psychotherapy? Israel Journal of 

Psychiatry & Related Sciences, 28(4), 31-39. 



 222

Shoham-Salomon, V. (1993). Research directions for psychotherapy integration. In J.C. Norcross 

(Ed), Research directions for psychotherapy integration: A roundtable. Journal of 

Psychotherapy Integration, 3, 91-131. 

Shoham-Salomon, V. (1990). Interrelating research processes of process research. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 58(3), 295-303. 

Shye, S.  (Ed) (1978). Theory construction and data analysis in the behavioral sciences. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Sims, A. (1991). Delusional Syndromes in ICD-10. British Journal of Psychiatry, 159 (suppl. 14), 

46-51. 

Singer, S.F., & Isbister, S.R. (1987). Capgras syndrome, de Clerambault�s syndrome, and folie a 

deux. British Journal of Psychiatry, 151, 402-404. 

Sinkman, A.M. (1983). The Capgras delusion: A critique of its psychodynamic theories. American 

Journal of Psychotherapy, 3, 428-438. 

Slife, B.D., & Gantt, E.E. (1999). Methodological pluralism: A framework for psychotherapy 

research. Journal of Clinical Psychology, 55(12), 1453-1466. 

Smith, D.L. (1999). Getting our act together: Lessons on meaningful psychotherapy research from 

the philosophy of science. Journal of Clinical Psychology, 55(12), 1495-1506. 

Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., & Lushene, R.E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety 

Inventory. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.  

Spitzer, M. (1990). On Defining Delusions. Comprehensive Psychiatry, 31(5), 377-397. 

Spring, B., & Coons, H. (1982). Stress as a Precursor of Schizophrenia. In R.W.J. Neufeld (Ed.), 

Psychological Stress and Psychopathology. New York: McGraw-Hill Company. (pp. 13-54). 

Stark, F.M. (1994). The Therapist-Patient Relationship with Schizophrenic Patients. Behaviour 

Change, 11(4), 234-241. 

Stark, F.M. (1992). The Development of the Therapist-Patient Relationship Scales with 

Schizophrenic Patients (TPSS). Behavior Therapist, 15, 150-151.  

Stark, F.M., Lewandowski, L., & Buchkremer, G. (1992). Therapist-patient relationship as a 

predictor of the course of schizophrenic illness. European Psychiatry, 7, 161-169. 

Stark, F. M., Liberman, R. P., & Corrigan, P. W. (1992). Schizophrenic patient�s attitudes to 

therapists using Behavioral and Holistic-Humanistic Techniques. Journal of Psychotherapy 

Practice & Research, 1, 80-85. 

SPSS (1999). Statistical Package for Social Sciences, Version 10.0. Chicago: SPSS Inc.  

Stein, F. (1987). Stress and schizophrenia. The American Journal of Occupational Therapy, 16(1), 

162-169. 



 223

Stevens, A., & Price, J. (1996). Evolutionary psychiatry: A new beginning. London: Routledge. 

Stiles, W.B. (1980). Measurement of the impact of psychotherapy sessions. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 48 (2), 176-185. 

Stiles, W.B. (1984). Client disclosure and psychotherapy session evaluations. British Journal of 

Clinical Psychology, 23, 311-314. 

Stiles, W.B. (1989). Use of the Session Evaluation Questionnaire. Department of Psychology, 

Miami University, Oxford, Ohio, USA. 

Stiles, W.B., Field, S.D., Shankland, M.C., & Wright, J. (1994). Development of the Early 

Assimilation Research Scale. The Conference of the North American Society for 

Psychotherapy Research. Santa Fe, New Mexico, USA. 

Stiles, W.B., Meshot, C.M., Anderson, T.M., & Sloan, W.W.Jr., (1992). Assimilation of 

problematic experiences: The case of John Jones. Psychotherapy Research, 2, 81-101. 

Stiles, W.B., Morrison, L.A., Haw, S.K., Harper, H., Shapiro, D.A., & Firth-Cozens, J. (1991). 

Longitudinal study of assimilation in exploratory psychotherapy. Psychotherapy, 28, 195-206. 

Stiles, W.B., Reynolds, S., Hardy, G.E., Rees, A., Barkham, M., & Shapiro, D.A. (1994). 

Evaluation and description of psychotherapy sessions by clients using the Session Evaluation 

Questionnaire and the Session Impact Scale. Journal of Counseling Psychology, 41(2), 175-

185. 

Stiles, W.B., Shapiro, D.A., & Elliott, R. (1986). �Are all psychotherapies equivalent?�. American 

Psychologist, 41(2), 165-180. 

Stiles, W.B., Shapiro, D.A., & Firth-Cozens, J.A. (1990). Correlations of session evaluations with 

treatment outcome. British Journal of Clinical Psychology, 29, 13-21. 

Stiles, W.B., Shapiro, D.A., & Harper, H. (1994). Finding the way from process to outcome. In 

R.L. Russell (Eds), Reassessing psychotherapy research, New York, Guilford Press (pp. 36-

64). 

Stiles, W.B., & Snow, J.S. (1984). Dimensions of psychotherapy session impact across sessions 

and across clients. British Journal of Clinical Psychology, 23, 59-63. 

Stoddart, W.H.B. (1908). Mind and its Disorders. London: Lewis. 

Stricker, G. (1994). Reflections on psychotherapy integration. Clinical Psychology: Science and 

Practice, 1, 3-12. 

Stricker, G., & Gold, G.R. (Eds) (1993). Comprehensive handbook of psychotherapy integration. 

New York: Plenum Press. 

Strotzka, H. (1983). The psychotherapist�s fear of empirical research. Psychotherapy & 

Psychosomatics, 40, 228-231. 



 224

Strupp, H.H.(1980a). Success and failure in time limited psychotherapy: A systematic comparison 

of two cases (Comparison 1). Archives of General Psychiatry, 37, 595-603. 

Strupp, H.H.(1980b). Success and failure in time limited psychotherapy: A systematic comparison 

of two cases (Comparison 2). Archives of General Psychiatry, 37, 708-716. 

Strupp, H.H.(1980c). Success and failure in time limited psychotherapy with special reference to 

the performance of a lay counselor. Archives of General Psychiatry, 37, 831-841. 

Strupp, H.H.(1980d). Success and failure in time limited psychotherapy: Further evidence 

(Comparison 4). Archives of General Psychiatry, 37, 947-957. 

Strupp, H.H. (1973). Foreword. In D.J. Kiesler (Ed), The process of psychotherapy: Empirical 

foundations and systems of analysis. Chicago: Aldine. (pp. xiii-xvi). 

Strupp, H.H., Moras, K., Sandell, J., Waterhouse, G., O�Malley, S., Keithly, L., & Gomez-

Schwartz, B. (1981). Vanderbilt Negative Indicators Scale: An instrument for the 

identification of deterrents to progress in Time-Limited Dynamic Psychotherapy. Unpublished 

Manuscript, Vanderbilt University, USA. 

Stuss, D.T., & Benson, D.F. (1986). The Frontal Lobes. New York: Raven Press.  

Suh, C.S., Strupp, H.H., &O�Malley, S.S. (1986). The Vanderbilt Process Measures: The 

Psychotherapy Process Scale (VPPS) and the Negative Indicators Scale (VNIS). In L.S. 

Greenberg & W.M. Pinsof (Eds), The Psychotherapeutic Process. New York: The Guilford 

Press. (pp. 285-324). 

Svensson, B. (1999). Treatment process and outcome for long-term mentally ill patients in a 

comprehensive treatment program based on cognitive therapy. Ph.D. Thesis, Department of 

Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Lund University, Lund, Sweden. 

Svensson, B., Hansson, L. (1998). Perceived curative factors and their relationship to outcome: A 

study of schizophrenic patients in a comprehensive treatment program based on cognitive 

therapy. European Psychiatry, 13, 365-371. 

Svensson, B., Hansson, L. (1999a). Therapeutic alliance in cognitive therapy for schizophrenic 

and other long-term mentally ill patients: development and relationship to outcome in an 

inpatient treatment program. Acta Psychiatrica Scandinavica, 99, 281-287. 

Svensson, B., Hansson, L. (1999b). Relationships among patients and therapist ratings of 

therapeutic alliance and patient assessments of therapeutic process. A study of cognitive 

therapy with long-term mentally ill patients. Journal of Nervous and Mental Disease, 187, 

580-586. 

Tan, S.Y. (1995). Process and outcome in psychotherapy: Summary of consistent research 

findings for effective clinical practice. Journal of Psychology & Christianity, 14(3) 263-273. 



 225

Tarrier, N. (1996). A psychological approach to the management of schizophrenia. In M. 

Moscarelli, A. Rupp, & N. Sartorius (Eds), Handbook of Mental Health Economics and 

Health Policy, Volume 1, Schizophrenia. Chichester: Wiley. (pp. 271-285). 

Tissot, R., & Burnard, Y. (1980). Aspects of cognitive activity in schizophrenia. Psychological 

Medicine, 10, 657-663. 

Τοµαράς, Β., & Ουλής, Π. (1996). Οι ρίζες της ψυχοθεραπείας στην Αρχαία Ελλάδα. Τετράδια 

Ψυχιατρικής, 54, 79-85. 

Tsamasiros, J. (1994). Delusion as a transitional object. Master Thesis, Department of 

Psychology, University of Indianapolis, USA. 

Vinogradov, S., King, R.J., & Huberman, B.A. (1992). An associationist model of the paranoid 

process: application of phase transitions in spreading activation networks. Psychiatry, 55, 79-

94. 

Vinogradov, S., Poole, J.H., & Willis-Shore, J. (1998). �Produced by either God or Satan�: neural 

network approaches to delusional thinking. In D.J. Stein & J. Ludik (Eds), Neural Networks 

and Psychopathology. Connectionist models in practice and research. Cambridge: Cambridge 

University Press. (pp. 189-230). 

Vyras, P., Nestoros, J.N., & Kalaitzaki, A. (1996). The SOC Scale in Greek. Archives of the 

Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children, 12, 128-129. 

Wallis, G.G. (1972). Stress as a predictor in schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 120, 

375-384. 

Weinberger, J. (1995). Common factors aren�t so common: The common factors dilemma. 

Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 45-69.  

Weinberger, J. (1993). Common factors in psychotherapy. In J. Gold & G. Stricker (Eds), 

Comprehensive handbook of psychotherapy integration. New York: Plenum (pp. 43-56). 

Weinstein, E.A. (1996). Reduplicative Misidentification Syndromes. In P.W. Halligan, & J.C. 

Marshall (Eds), Method in Madness. Case studies in Cognitive Neuropsychiatry. East Sussex: 

Psychology Press. (pp. 13-38). 

West, D.J., & Walk, A. (1977). Daniel McNaughton: His Trial and the Aftermath. Ashford: 

Headley Brothers Ltd. 

Wing, J.K., Cooper, J.E., & Sartorius, N. (1974). The measurement and classification of 

psychiatric symptoms. Cambridge: Cambridge University Press. 

Winters, K.C., & Neale, J.M. (1983). Delusions and delusional thinking in psychotics: A review of 

the literature. Clinical Psychology Review, 3, 227-253. 



 226

Wiseman, H. (1992). Conceptually-Based Interpersonal Process Recall (IPR) of Change Events: 

What Clients Tell Us About Our Micro Theory of Change. In S. Toukmanian, & D. Rennie 

(Eds), Psychotherapy process research. Newbury Park, CA: Sage. (pp. 51-76). 

Wiseman, H., Shefler, G., Caneti, L., Ronen, Y. (1993). A Systematic Comparison of two Cases in 

Mann�s Time-limited Psychotherapy: An events approach. Psychotherapy Research, 3(4), 

227-244. 

Wolkowitz, O.M., Turetsky, N., Reus, V.I., & Hargreaves, W.A. (1992). Benzodiazepine 

augmentation of neuroleptics in treatment-resistant schizophrenia. Psychopharmacology 

Bulletin, 28, 291-5. 

World Health Organization (1992). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral 

Disorders: Diagnostic Criteria for Research (DCR-10). Geneva: WHO. 

Yusupoff, L., Haddock, G., Sellwood, W., & Tarrier, N. (1996). Cognitive-Beharioural Therapy 

for Hallucinations and Delusions: Current Practices and Future Trends. In P.M. Salkovskis 

(Ed), Trends in Cognitive and Behavioural Therapies. Chichester: Wiley. (pp. 134-146). 

Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. (2000a). Psychotherapy process research in schizophrenia 

paranoid type: The investigation of delusion formation through the evaluation of insession 

events. (Abstract book of the 13th International Symposium for the Psychological Treatment 

of Schizophrenia and other Psychoses. ISPS 2000, Stavanger, Norway). Acta Psychiatrica 

Scandinavica, Suppl., 102(404), 8-9. 

Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. (2000b). Contributions of post-session evaluations in the 

course of integrative psychotherapy to an understanding of the process of change. The 31st 

Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research, Chicago, Illinois, USA. pp. 130-

131. 

Zγαντζούρη, Κ.Α., & Νέστορος, Ι.Ν. (1999α). Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της 

Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας: Φύλλο Αξιολόγησης για το Θεραπευτή & Φύλλο Αξιολόγησης 

για το Θεραπευόµενο. (Μετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά του Session Evaluation 

Questionnaire. Stiles, 1980). Ρέθυµνο: Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας, 

Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.  

Zγαντζούρη, Κ.Α., & Νέστορος, Ι.Ν. (1999β). Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των 

Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία. Ρέθυµνο: Εργαστήριο 

Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. (1999). The Greek Version of the Therapist-Patient 

Relationship Scales with Schizophrenic Patients. The 5th European Conference on 

Psychological Assessment. University of Patras, Greece. Pp. 23-24. 



 227

Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. (1998). The development of the Scale for the Interaction 

between thought, behavior and emotion: Preliminary results. The VI World Congress of the 

World Association for Psychosocial Rehabilitation. Hamburg, Germany, SO 224, p. 88. 

Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. (1997). Psychotherapeutic processes in schizophrenia paranoid 

type: The role of anxiety in the development of thought disorders. The 1st European 

Conference on Psychotherapy. Athens, Greece. p. 95. 

Zuk, G., & Zuk, C. (1992). The logic of delusion. Contemporary Family Therapy. 14(4), 273-283. 

 

  



 228

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Περίληψη της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στην Ελληνική Γλώσσα 
 

 
Η µελέτη των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο 

επιστηµονικής διερεύνησης και εστιάζεται στον εντοπισµό των ενδοσυνεδριακών φαινοµένων σε 
άτοµα που αντιµετωπίζουν κυρίως νευρωσικά συµπτώµατα. Αντίθετα, ανάλογες διαδικασίες που 
εµφανίζονται σε άτοµα µε ψυχωσικά συµπτώµατα παραµένουν ακόµα ανεξερεύνητες και οι 
αντίστοιχοι µηχανισµοί των ενδοσυνεδριακών φαινοµένων παραµένουν άγνωστοι.  
 Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη των ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών στις 

ψυχώσεις και συγκεκριµένα η διερεύνηση της γένεσης των παραληρηµατικών ιδεών στη 

σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και στη σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή σε άτοµα που 

αντιµετωπίζονται ψυχοθεραπευτικά, από τον ίδιο θεραπευτή, µε το Συνθετικό Μοντέλο 

Ψυχοθεραπείας σε εβδοµαδιαίες ατοµικές συνεδρίες των 50 λεπτών. Το συγκεκριµένο 

ψυχοθεραπευτικό µοντέλο αποδίδει στο άγχος έναν κεντρικό αιτιολογικό ρόλο στη δηµιουργία 

των παραληρηµατικών ιδεών. 

Οι ερευνητές ανέπτυξαν 5 θεωρητικές υποθέσεις για τη γένεση των παραληρηµατικών 

ιδεών, οι οποίες σχετίζονται µε τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα άγχους του ατόµου. Σύµφωνα µε 

αυτές, η παραληρηµατική ιδέα δηµιουργείται και εµφανίζεται: 1) ως αποτέλεσµα της 

παρερµηνείας από το άτοµο του εξωτερικού περιβάλλοντος, λόγω υπερβολικού άγχους, 2) ως 

αποτέλεσµα της παρερµηνείας των σωµατικών και ψυχολογικών διαταραχών που προκαλεί το 

υπερβολικό άγχος στο άτοµο, 3) ως ένα είδος «άµυνας» κατά του υπερβολικού άγχους, 4) ως µια 

εξελικτικά χρήσιµη αντίδραση, 5) ως µια «φυσική» συνέπεια αρνητικών αυτοεκπληρούµενων 

προφητειών σε άτοµα µε πολύ αρνητικές εµπειρίες στην πραγµατική τους ζωή. 

 Μελετήθηκαν στοιχεία από δείγµα 117 ατόµων που έπασχαν από σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα, τα οποία υποβάλλονταν σε συστηµατικές εβδοµαδιαίες αξιολογήσεις που 

αφορούσαν στην ψυχοπαθολογία των ασθενών και στην ικανοποίηση από τη συνεδρία και τη 

θεραπευτική σχέση των εµπλεκοµένων στην ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, µελετήθηκαν τα 

ενδοσυνεδριακά γεγονότα (insession events) που αφορούν στη γένεση των παραληρηµατικών 

ιδεών µε τη χρήση των αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων 6 ψυχοθεραπευτικών συνεδριών ενός 

ατόµου, τριών συνεδριών µε θετική και τριών µε φτωχή αποτελεσµατικότητα. Τα 

ενδοσυνεδριακά γεγονότα εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν από 5 εξωτερικούς κριτές. 

 Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες:  1) Tο άγχος και τα ψυχωσικά συµπτώµατα 
είναι σαφώς µειωµένα αµέσως µετά από κάθε ψυχοθεραπευτική συνάντηση σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα άγχους και τα ψυχωσικά συµπτώµατα που προϋπήρχαν της συνεδρίας. 2) H µείωση των 
ψυχωσικών συµπτωµάτων αµέσως µετά τη συνεδρία σε σχέση µε αυτά που υπήρχαν πριν από τη 
συνεδρία, επηρεάζεται από τη µείωση των επιπέδων άγχους  του θεραπευόµενου. 3) H αλλαγή 



 229

στα επίπεδα άγχους και ψυχωσικών συµπτωµάτων σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά της 
ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας και τη συναισθηµατική διάθεση του ατόµου αµέσως µετά την 

ολοκλήρωσή της. Οι παράγοντες αυτοί στη συγκεκριµένη µελέτη αξιολογούνται µε την ελληνική 
έκδοση της Κλίµακας Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας (SEQ), και σχετίζονται µε 

το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ψυχοθεραπεία. 4) Η αλλαγή της συναισθηµατικής διάθεσης 
(µείωση του άγχους) επηρεάζει τη θετική αξιολόγηση της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας τόσο από 
τον θεραπευόµενο όσο και από τον θεραπευτή και, συνεπώς, την ικανοποίησή τους από αυτή. 5) 
Η ψυχοθεραπευτική σχέση επηρεάζεται από την ύπαρξη άγχους και ψυχωσικών συµπτωµάτων. Η 

µείωση των συµπτωµάτων συµβάλλει στην εδραίωση µιας περισσότερο θετικής σχέσης. 6) Η 
αλλαγή στα ψυχωσικά συµπτώµατα σχετίζεται µε τις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που 

πραγµατοποιούνται µέσα στην συνεδρία και σχετίζονται µε την διερεύνηση της αιτιολογίας των 
ψυχωσικών συµπτωµάτων και ιδιαίτερα των παραληρηµατικών ιδεών. 7) Στις ψυχοθεραπευτικές 
συνεδρίες που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσµα �βάσει των αξιολογήσεων του θεραπευόµενου- 

θα υπάρχουν περισσότερα ενδο-συνεδριακά γεγονότα διερεύνησης της δηµιουργίας των 
παραληρηµατικών ιδεών. 8) Τα ενδο-συνεδριακά αυτά γεγονότα, που αφορούν στη δηµιουργία 
των παραληρηµατικών ιδεών, υποστηρίζουν τον κεντρικό ρόλο του άγχους ως αιτιολογικού 

µηχανισµού στη γένεση αυτών. 
 Συνολικά, τα ευρήµατα αποδίδουν στο υπερβολικό άγχος έναν στρατηγικό αιτιολογικό 

ρόλο, όσον αφορά  στη γένεση και ανάπτυξη των παραληρηµατικών ιδεών στη σχιζοφρένεια 

παρανοϊκού τύπου και στη σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή. Η περαιτέρω µελέτη της σχέσης 

αυτής µπορεί να συµβάλλει στην προληπτική και θεραπευτική παρέµβαση σε άτοµα που 

αντιµετωπίζουν παραληρηµατικές ιδέες.  
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Περίληψη της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στην Αγγλική Γλώσσα 

 

Psychotherapeutic processes in psychoses:  
The investigation of delusion formation in paranoid type schizophrenia and schizoaffective 

disorder 

 

ABSTRACT 
 

Psychotherapy process research is a new area in the scientific field and focuses mainly on 

the insession phenomena in individuals with neurotic symptoms. In contrast, similar 

psychotherapy processes in individuals with schizophrenic symptoms remain unexplored and the 

corresponding mechanisms of the insession phenomena are still unknown.  

The aim of the present dissertation was to study the psychotherapeutic processes in 

psychoses and, specifically, to investigate delusion formation in individuals suffering from 

paranoid type schizophrenia or schizoaffective disorder. All patients were treated by the same 

therapist with weekly 50 minutes individual sessions. The Integrative Model was employed. 

According to this model, anxiety has a central etiological role in the formation of delusions. 

The researchers tested five hypotheses, which are related to the individual�s extremely high 

levels of anxiety to account for the formation of delusions. According to them the delusion serves 

as: 1) a misinterpretation of somatic and psychological disturbances caused by high levels of 

anxiety, 2) a misinterpretation of the external environment caused by high levels of anxiety, 3) an 

evolutionary helpful reaction, 4) a «defense» against high levels of anxiety, and 5) a consequence 

of self-fulfilling prophecies in individuals with very negative experiences in their real life.  

The study population consisted of 117 individuals suffering from delusions, who received 

the DSM-IV diagnoses of schizophrenia paranoid type or schizoaffective disorder. The individuals 

were weekly evaluated, with systematic evaluations of the patients� psychopathology and the 

patient�s and the therapist�s satisfaction of the session and their therapeutic relationship. 

Moreover, the insession events for the formation of delusions were studied, through the transcripts 

of 6 sessions of an individual, three with a good outcome and three with a poor outcome. Five 

raters located and evaluated the insession events.  

The hypotheses tested were the following: 1) The post-session ratings of anxiety and 

psychotic symptoms are significantly lower than the pre-session ratings. 2) The level of post-

session psychotic symptoms is correlated to the reduction in the individual�s anxiety levels. 3) The 
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change in anxiety levels and psychotic symptoms is significantly related to the session quality and 

the individual�s post-session mood. These factors were evaluated by the Greek version of the 

Session Evaluation Questionnaire (SEQ). 4) The mood change (anxiety reduction) is related to the 

patient�s and the therapist�s positive evaluations of the psychotherapeutic session, and, as a result, 

their satisfaction of the session quality. 5) The therapeutic relationship is affected by anxiety and 

psychotic symptoms. Symptom reduction contributes to the strengthening of a more positive 

therapeutic relationship. 6) The change in psychotic symptoms correlate to certain 

psychotherapeutic processes focusing on the investigation of the etiology of psychotic symptoms 

and, especially, delusions. 7) That more insession events focusing on the investigation of delusion 

formation will be counted in psychotherapeutic sessions with good outcome than in the sessions 

with poor outcome. 8) These insession events support the central role of anxiety as an etiological 

mechanism in the formation of delusions.  

Overall, the findings of the present dissertation support the basic hypothesis that levels of 

anxiety have a strategic etiological role in the formation and development of delusions in paranoid 

type schizophrenia and schizoaffective disorder. Our findings and further research of the 

aforementioned relationship may contribute to the prevention and therapeutic intervention in 

individuals suffering from delusions. 
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µετάφραση και προσαρµογή στα Ελληνικά, Ζγαντζούρη, & Νέστορος, 1999α) 
 

2. Η Κλίµακα Συσχέτισης Σκέψης, Συµπεριφοράς και Συναισθήµατος (Νέστορος & 
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3. Κλίµακες Θεραπευτή-Ασθενή για τους Σχιζοφρενείς Ασθενείς (Stark, 1992. µετάφραση 
και προσαρµογή στα Ελληνικά, Νέστορος, & Ζγαντζούρη, 1998. 

 
4. Κλίµακα ∆ιερεύνησης της Γένεσης των Παραληρηµατικών Ιδεών κατά την 
Ενδοσυνεδριακή ∆ιαδικασία (Ζγαντζούρη, & Νέστορος, 1999β).  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ 

 
(Session Evaluation Questionnaire, SEQ, Stiles, 1980) 

 
Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά: Ζγαντζούρη Κ.Α. & Νέστορος Ι.Ν. 

Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 
Ρέθυµνο, © 1999 

 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

 
Θεραπευτής���������..Κωδικός Θεραπευόµενου �������� 
Ηµεροµηνία ����.��...��.Αριθµός Συνεδρίας �������.��� 

 
 

Παρακαλώ σηµειώστε µε κύκλο τον κατάλληλο αριθµό που δείχνει πώς αισθάνεστε για τη 
σηµερινή συνεδρία. 

 
 
Αυτή η συνεδρία ήταν: 

 

Κακή 1 2 3 4 5 6 7 Καλή 
Ασφαλής 1 2 3 4 5 6 7 Επικίνδυνη 
∆ύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 Εύκολη 
Αξιόλογη 1 2 3 4 5 6 7 Άνευ Αξίας 
Επιφανειακή 1 2 3 4 5 6 7 Βαθιά 
Ήρεµη 1 2 3 4 5 6 7 Τεταµένη 

∆υσάρεστη 1 2 3 4 5 6 7 Ευχάριστη 
Πλήρης 1 2 3 4 5 6 7 Κενή 
Ανίσχυρη 1 2 3 4 5 6 7 Ισχυρή 
Εξαιρετική 1 2 3 4 5 6 7 Συνηθισµένη 
Ανώµαλη 1 2 3 4 5 6 7 Οµαλή 
Άνετη 1 2 3 4 5 6 7 Ενοχλητική 

 
 

Αυτή τη στιγµή αισθάνοµαι:  
 

Χαρούµενος/η 1 2 3 4 5 6 7 Λυπηµένος/η 
Θυµωµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ευχαριστηµένος/η 

Κινητοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ακινητοποιηµένος/η 
Αβέβαιος/η 1 2 3 4 5 6 7 Σίγουρος/η 
Αδιάφορος/η 1 2 3 4 5 6 7 Συνεπαρµένος/η 
Ήρεµος/η  1 2 3 4 5 6 7 Φοβισµένος/η 

Αφυπνισµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Νυσταγµένος/η 
Φιλικός/η 1 2 3 4 5 6 7 Εχθρικός/η 
Αργός/η 1 2 3 4 5 6 7 Γρήγορος/η 

Ενεργοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Αδρανοποιηµένος/η 
Επηρεασµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ανεπηρέαστος/η 
Σε καταστολή 1 2 3 4 5 6 7 Σε διέγερση 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ 

 
(Session Evaluation Questionnaire, SEQ, Stiles, 1980) 

 
Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά: Ζγαντζούρη Κ.Α. & Νέστορος Ι.Ν. 

Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 
Ρέθυµνο, © 1999 

 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ 

 
Θεραπευτής���������..Κωδικός Θεραπευόµενου �������� 
Ηµεροµηνία ����.��...��.Αριθµός Συνεδρίας �������.��� 

 
 

Παρακαλώ σηµειώστε µε κύκλο τον κατάλληλο αριθµό που δείχνει πώς αισθάνεστε για τη 
σηµερινή συνεδρία. 

 
 
Αυτή η συνεδρία ήταν: 

 

Κακή 1 2 3 4 5 6 7 Καλή 
Ασφαλής 1 2 3 4 5 6 7 Επικίνδυνη 
∆ύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 Εύκολη 
Αξιόλογη 1 2 3 4 5 6 7 Άνευ Αξίας 
Επιφανειακή 1 2 3 4 5 6 7 Βαθιά 
Ήρεµη 1 2 3 4 5 6 7 Τεταµένη 

∆υσάρεστη 1 2 3 4 5 6 7 Ευχάριστη 
Πλήρης 1 2 3 4 5 6 7 Κενή 
Ανίσχυρη 1 2 3 4 5 6 7 Ισχυρή 
Εξαιρετική 1 2 3 4 5 6 7 Συνηθισµένη 
Ανώµαλη 1 2 3 4 5 6 7 Οµαλή 
Άνετη 1 2 3 4 5 6 7 Ενοχλητική 

 
 

Αυτή τη στιγµή αισθάνοµαι:  
 

Χαρούµενος/η 1 2 3 4 5 6 7 Λυπηµένος/η 
Θυµωµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ευχαριστηµένος/η 

Κινητοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ακινητοποιηµένος/η 
Αβέβαιος/η 1 2 3 4 5 6 7 Σίγουρος/η 
Αδιάφορος/η 1 2 3 4 5 6 7 Συνεπαρµένος/η 
Ήρεµος/η 1 2 3 4 5 6 7 Φοβισµένος/η 

Αφυπνισµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Νυσταγµένος/η 
Φιλικός/η 1 2 3 4 5 6 7 Εχθρικός/η 
Αργός/η 1 2 3 4 5 6 7 Γρήγορος/η 

Ενεργοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Αδρανοποιηµένος/η 
Επηρεασµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ανεπηρέαστος/η 
Σε καταστολή 1 2 3 4 5 6 7 Σε διέγερση 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ 

 

(Session Evaluation Questionnaire, SEQ, Stiles, 1980) 
 

Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά: Ζγαντζούρη Κ.Α. & Νέστορος Ι.Ν. 
Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Ρέθυµνο, © 1999 
 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
 

 

Θεραπευτής���������..Κωδικός Θεραπευόµενου �������� 
Ηµεροµηνία ���.��...��.Αριθµός Συνεδρίας �������.���.... 
Εξωτερικός Παρατηρητής......................................................Α.Μ......................... 
Ηµερ. Αξιολόγησης�.��...��.......................................................................... 
Η αξιολόγηση γίνεται: α) από κασέτα video  ...................... 
                                      β) από αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο............. 
 

Παρακαλώ σηµειώστε µε κύκλο τον κατάλληλο αριθµό που δείχνει πώς αισθάνεστε για τη σηµερινή 
συνεδρία. 

 
 
Αυτή η συνεδρία από την πλευρά του θεραπευτή ήταν: 

 
Κακή 1 2 3 4 5 6 7 Καλή 
Ασφαλής 1 2 3 4 5 6 7 Επικίνδυνη 
∆ύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 Εύκολη 
Αξιόλογη 1 2 3 4 5 6 7 Άνευ Αξίας 
Επιφανειακή 1 2 3 4 5 6 7 Βαθιά 
Ήρεµη 1 2 3 4 5 6 7 Τεταµένη 

∆υσάρεστη 1 2 3 4 5 6 7 Ευχάριστη 
Πλήρης 1 2 3 4 5 6 7 Κενή 
Ανίσχυρη 1 2 3 4 5 6 7 Ισχυρή 
Εξαιρετική 1 2 3 4 5 6 7 Συνηθισµένη 
Ανώµαλη 1 2 3 4 5 6 7 Οµαλή 
Άνετη 1 2 3 4 5 6 7 Ενοχλητική 

 
 
Αυτή η συνεδρία από την πλευρά του θεραπευόµενου ήταν: 

 
Κακή 1 2 3 4 5 6 7 Καλή 
Ασφαλής 1 2 3 4 5 6 7 Επικίνδυνη 
∆ύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 Εύκολη 
Αξιόλογη 1 2 3 4 5 6 7 Άνευ Αξίας 
Επιφανειακή 1 2 3 4 5 6 7 Βαθιά 
Ήρεµη 1 2 3 4 5 6 7 Τεταµένη 

∆υσάρεστη 1 2 3 4 5 6 7 Ευχάριστη 
Πλήρης 1 2 3 4 5 6 7 Κενή 
Ανίσχυρη 1 2 3 4 5 6 7 Ισχυρή 
Εξαιρετική 1 2 3 4 5 6 7 Συνηθισµένη 
Ανώµαλη 1 2 3 4 5 6 7 Οµαλή 
Άνετη 1 2 3 4 5 6 7 Ενοχλητική 
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Αυτή τη στιγµή ο θεραπευτής αισθάνεται: 

 
Χαρούµενος/η 1 2 3 4 5 6 7 Λυπηµένος/η 
Θυµωµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ευχαριστηµένος/η 

Κινητοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ακινητοποιηµένος/η 
Αβέβαιος/η 1 2 3 4 5 6 7 Σίγουρος/η 
Αδιάφορος/η 1 2 3 4 5 6 7 Συνεπαρµένος/η 
Ήρεµος/η  1 2 3 4 5 6 7 Φοβισµένος/η 

Αφυπνισµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Νυσταγµένος/η 
Φιλικός/η 1 2 3 4 5 6 7 Εχθρικός/η 
Αργός/η 1 2 3 4 5 6 7 Γρήγορος/η 

Ενεργοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Αδρανοποιηµένος/η 
Επηρεασµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ανεπηρέαστος/η 
Σε καταστολή 1 2 3 4 5 6 7 Σε διέγερση 

 
 
 

Αυτή τη στιγµή ο θεραπευόµενος αισθάνεται: 
 

Χαρούµενος/η 1 2 3 4 5 6 7 Λυπηµένος/η 
Θυµωµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ευχαριστηµένος/η 

Κινητοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ακινητοποιηµένος/η 
Αβέβαιος/η 1 2 3 4 5 6 7 Σίγουρος/η 
Αδιάφορος/η 1 2 3 4 5 6 7 Συνεπαρµένος/η 
Ήρεµος/η  1 2 3 4 5 6 7 Φοβισµένος/η 

Αφυπνισµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Νυσταγµένος/η 
Φιλικός/η 1 2 3 4 5 6 7 Εχθρικός/η 
Αργός/η 1 2 3 4 5 6 7 Γρήγορος/η 

Ενεργοποιηµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Αδρανοποιηµένος/η 
Επηρεασµένος/η 1 2 3 4 5 6 7 Ανεπηρέαστος/η 
Σε καταστολή 1 2 3 4 5 6 7 Σε διέγερση 
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Σε σχέση µε άλλα άτοµα που γνωρίζω καλά, αγχώνοµαι δύσκολα. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Όταν αισθάνοµαι ήρεµος και ασφαλής πιστεύω ότι οι άλλοι διαβάζουν τις σκέψεις 
µου.   

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 

 
 
 

   
 



 240

 
 
 
Όταν αισθάνοµαι πολύ απειληµένος/η µου δηµιουργούνται φόβοι ότι υπάρχει 
πιθανότητα να είµαι οµοφυλόφιλος/η. 

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Πιστεύω ότι τα ψυχολογικά µου προβλήµατα σχετίζονται άµεσα µε στρεσογόνες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Όταν αισθάνοµαι πολύ απειληµένος/η, δεν µπορώ να ελέγχω τις σεξουαλικού 
περιεχοµένου ιδέες, σκέψεις και συµπεριφορές µου. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Η πρώτη µου οµοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή έγινε σε περίοδο που ήµουν 
ψυχολογικά καλά.  

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Όταν αισθάνοµαι πολύ αγχωµένος/η πιστεύω ότι οι άλλοι διαβάζουν τις σκέψεις  

µου. 
 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Στις χειρότερες στιγµές της ασθένειάς µου, υπήρχε ένα κοµµάτι του εαυτού µου που ήταν εντελώς 
φυσιολογικό και µπορούσε να συνεργαστεί µε άτοµα του περιβάλλοντός µου, που προσπαθούσαν 

να µε βοηθήσουν. 
 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Κάποτε, έστω και µια φορά στη ζωή µου, άκουγα φωνές που µου έλεγαν ότι είµαι 
οµοφυλόφιλος. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Πιστεύω ότι µε το να γίνοµαι καχύποπτος, όταν φοβάµαι, προστατεύω καλύτερα 
τον εαυτό µου. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Οι σεξουαλικές µου προτιµήσεις δεν έχουν καµία σχέση µε το άγχος µου. 

 
 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Κάποτε, έστω και µια φορά στη ζωή µου, είχα στα όνειρά µου οµοφυλοφιλικές 
εµπειρίες. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Στο παρελθόν (κατά την παιδική µου ηλικία ή αργότερα) είχα αρνητικές εµπειρίες 
που δικαιολογούν το να πιστεύω ότι οι άλλοι θέλουν να µου κάνουν κακό. 

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Όταν αισθάνοµαι ασφαλής, αισθάνοµαι περισσότερο ετερόφυλος παρά 
οµοφυλόφιλος. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Από την παρατήρηση των ψυχολογικών προβληµάτων µου οδηγήθηκα στο 
συµπέρασµα ότι, σε ορισµένες χρονικές περιόδους και κάτω από ορισµένες 
συνθήκες, είµαι εντελώς καλά (εντελώς φυσιολογικός/ή), ενώ σε άλλα χρονικά 
διαστήµατα και κάτω από άλλες συνθήκες, παρουσιάζω διάφορα συµπτώµατα. 

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Όταν είµαι σε κατάσταση που λανθασµένα να πιστεύω ότι οι άλλοι θέλουν να µου κάνουν κακό, 

νοµίζω ότι, µε το να είµαι καχύποπτος,  προστατεύω τον εαυτό µου. 
 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Σε σχέση µε άλλα άτοµα που γνωρίζω καλά, αγχώνοµαι εύκολα.  

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Για περισσότερα από 2.500.000 χρόνια, οι πρόγονοί µας κυνηγούσαν για την 
εξασφάλιση της τροφής τους, ενώ ταυτόχρονα, επειδή αποτελούσαν θήραµα για τα 
άλλα ζώα, έπρεπε να προστατεύουν τη ζωή τους. Πιστεύω ότι εκείνοι οι πρόγονοί 
µας, οι οποίοι γίνονταν καχύποπτοι όταν φοβόντουσαν, είχαν µεγαλύτερες 
πιθανότητες επιβίωσης από τους άλλους που δεν διέθεταν αυτό το χαρακτηριστικό. 

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Από την παρατήρηση των ψυχολογικών προβληµάτων µου οδηγήθηκα στο 
συµπέρασµα ότι, σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, ορισµένες από τις ψυχικές µου 
λειτουργίες είναι εντελώς φυσιολογικές, ενώ άλλες ψυχικές λειτουργίες είναι πολύ 
διαταραγµένες. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Η πρώτη µου οµοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή έγινε σε περίοδο που ήµουν 
ψυχολογικά άσχηµα. 

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Όταν είµαι πολύ αγχωµένος έχω περισσότερο την τάση να παρερµηνεύω το 
περιβάλλον µου ως εχθρικό.  

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Όταν είµαι σε κατάσταση που λανθασµένα να πιστεύω ότι οι άλλοι θέλουν να µου 
κάνουν κακό, αυτό έχει σχέση, κατά τη γνώµη µου, µε χαµηλά επίπεδα άγχους. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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Πιστεύω ότι τα ψυχολογικά µου προβλήµατα οφείλονται σε κληρονοµικούς 
παράγοντες. 

 
 
 

∆ε συµφωνώ καθόλου 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Συµφωνώ απόλυτα 
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Όταν είµαι σε κατάσταση που λανθασµένα να πιστεύω ότι οι άλλοι θέλουν να µου 
κάνουν κακό, αυτό έχει σχέση, κατά τη γνώµη µου, µε υψηλά επίπεδα άγχους. 

 
 
 

Συµφωνώ απόλυτα 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
∆ε συµφωνώ καθόλου 
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ  
(TPSS) 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
 
 

(Stark, F.M., Behavior Therapist, 1992, 15:150-151) 
 

Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά: Νέστορος, Ι.Ν., & Ζγαντζούρη, Κ.Α. 
Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Ρέθυµνο, © 1998 
 

 
 
Συµπληρώνεται από τον θεραπευτή. 
 

 

Θεραπευτής (Κωδικός) .�������................... 
Θεραπευόµενος (Κωδικός).........�............................. 
Ηµεροµηνία ...�........................................................ 

 
 
 
1.  Είµαι αισιόδοξος για την έκβαση και τα µακροχρόνια αποτελέσµατα 

(πρόγνωση) αυτού του ασθενή. 
ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

2.  ∆εν χρειαζόταν να καθοδηγώ τον ασθενή αυτόν σε µεγάλο βαθµό, 
επειδή ήταν αρκετά ανεξάρτητος και κατανοούσε το πλαίσιο του 
(θεραπευτικού) συµβολαίου µας. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

3.  Έχω την εντύπωση πως ο ασθενής αυτός θα κέρδιζε περισσότερα 
από ένα διαφορετικό/εναλλακτικό πρόγραµµα θεραπείας. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

4.  Μερικές φορές αισθάνθηκα κάποια αντιπάθεια γι� αυτόν τον ασθενή. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

5.  Μερικές φορές αισθάνθηκα αγχωµένος/αµήχανος, όταν έπρεπε να 
ασχοληθώ θεραπευτικά µε αυτόν τον ασθενή. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

6.  Μπορώ πολύ καλά να φανταστώ τον εαυτό µου να κάνει παρέα (και 
να έχει κοινωνικές σχέσεις) δηµόσια µε αυτό τον ασθενή. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

7.  Νοµίζω ότι η θεραπευτική στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε στις 
συνεδρίες µε αυτό τον ασθενή ήταν σωστή. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

8.  Αισθάνθηκα κατώτερος από αυτό τον ασθενή. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

9.  Ο τρόπος µε τον οποίο µου συµπεριφέρεται ο ασθενής αυτός, µε 
κάνει να ενεργώ µε ανασφάλεια. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

10. Μερικές φορές αισθάνοµαι ότι ο ασθενής αυτός αρνήθηκε να δεχθεί 
ότι είχα να του προσφέρω. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

11. Αισθάνθηκα σίγουρος ότι ο ασθενής αυτός µε εµπιστευόταν. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 
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12. Θα ήταν προτιµότερο, ο ασθενής αυτός να είχε µεταφερθεί σε ένα 
διαφορετικό µέρος θεραπείας. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

13. Θα προτιµούσα να έχω περισσότερη επαγγελµατική/θεραπευτική 
εµπειρία προκειµένου να αντιµετωπίσω αυτό τον ασθενή. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

14. ∆εν µπορούσα να βάλω τον εαυτό µου στη θέση του ασθενή αυτού, 
ούτε να νιώσω τα προβλήµατά του. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

15. Αισθανόµουν ότι ο ασθενής αυτός δεν µε αποδεχόταν ως θεραπευτή 
του. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

16. Με τον ασθενή αυτό αισθάνθηκα ότι µπορούσα να είµαι 
αυθόρµητος. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ  
(TPSS) 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΣΘΕΝΗ 
 

(Stark, F.M., Behavior Therapist, 1992, 15:150-151) 
 

Μετάφραση & Προσαρµογή στα Ελληνικά: Νέστορος, Ι.Ν., & Ζγαντζούρη, Κ.Α. 
Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Ρέθυµνο, © 1998 
 

Συµπληρώνεται από τον ασθενή. 
 

Θεραπευτής (Κωδικός) �����.................... 
Θεραπευόµενος (Κωδικός).................................. 

 

Ο θεραπευτής µου .............. 
 

1.  τείνει να µε επικρίνει. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

2.  τον περισσότερο καιρό, µου δίνει θετική ανατροφοδότηση στις 
προσπάθειές µου να αντιµετωπίσω/εξετάσω τα προβλήµατά µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

3.  συχνά µε κάνει να παρατηρώ τη συµπεριφορά µου (µεταξύ των 
συνεδριών) και, έπειτα, να συζητώ γι΄αυτήν. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

4.  έχει µιλήσει µαζί µου για τους ατοµικούς µου στόχους και τις 
σκέψεις µου για τη θεραπεία (το σχέδιό µου / το πρόγραµµά µου). 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

5.  προφανώς µε συµπαθεί, οτιδήποτε και αν έκανα ή έλεγα. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

6.  µε διευκόλυνε πολύ, βοηθώντας µε να διερευνήσω τον εαυτό µου 
και την κατάστασή µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

7.  σταθερά ζητούσε να µιλάω για πράγµατα που είναι σηµαντικά για 
µένα και την κατάστασή µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

8.  µε αφήνει να µιλώ ελεύθερα για οτιδήποτε, ανεξάρτητα από τη 
σχέση του µε το θέµα της συζήτησης. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

9.  έχει αρκετά συγκεκριµένες απόψεις για το πώς πρέπει να 
συµπεριφέροµαι. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

10. µε ενθαρρύνει να µιλώ για τα συναισθήµατά µου (π.χ., θυµό, λύπη, 
ανησυχίες). 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

11. ποτέ δεν µιλά για τα δικά του/της προσωπικά συναισθήµατα.  ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

12. πάντοτε αντιλαµβάνεται τις περιπτώσεις που προσπάθησα να 
του/της κρύψω πράγµατα. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

13. µερικές φορές επιµένει να µε κάνει να πραγµατοποιήσω ή να 
επιχειρήσω πράγµατα που αρχικά δεν ήθελα να κάνω. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

14. µε κάνει να αισθάνοµαι τόσο ασφαλής ώστε µπορώ να µιλώ ανοιχτά 
και γνήσια για το πώς αισθάνοµαι

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 
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και γνήσια για το πώς αισθάνοµαι.  

15. θα µπορούσε να µου αποκρύψει την αλήθεια, αν ήταν πεπεισµένος  
πως αυτό θα µε βοηθούσε. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

16. έχει κατανόηση. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

17. µερικές φορές µε καταπιέζει υπερβολικά και δεν µε ενηµερώνει 
πάντοτε για τα διάφορα πράγµατα. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

 
Εγώ ................ 
 

18. µερικές φορές αισθάνοµαι ανεσταλµένος/απρόθυµος να πω στο 
θεραπευτή µου τις σκέψεις που µε απασχολούν. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

19. θα προτιµούσα να είχα ένα διαφορετικό θεραπευτή. ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

20. νοµίζω πως ο θεραπευτής µου συγκρατείται και δεν µου προσφέρει 
την αληθινή του γνώµη. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

21. βασικά είµαι σε θέση να χειριστώ το θεραπευτή µου και να κάνω 
οτιδήποτε επιθυµώ. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

22. νοµίζω πως ο θεραπευτής µου δεν µπορεί να βάλει τον εαυτό του 
στη θέση µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

23. νοµίζω πως ο θεραπευτής µου τα πάει πολύ καλύτερα µε άλλους 
παρά µε µένα. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

24. πιστεύω πως ο θεραπευτής µου έχει κατανοήσει τι σηµασία είχε η 
εµπειρία µου για µένα. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

25. έχω διαπιστώσει, µε τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή µου, ότι 
οπωσδήποτε πρέπει να παίρνω την ευθύνη των πράξεών µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

26. έχω την εντύπωση πως ο θεραπευτής µου λειτουργούσε σαν να είχε 
ήδη την τέλεια λύση για όλα. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

27. ένιωσα ότι, ως ένα βαθµό, ο θεραπευτής µου είναι ανυπόµονος µαζί 
µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

28. νοµίζω ότι ο θεραπευτής µου φαίνεται να τα πηγαίνει καλά µαζί µου 
και να έχει καλά συναισθήµατα απέναντί µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

29. θα είχα επιτύχει το ίδιο αποτέλεσµα/όφελος ακόµα και από µόνος 
µου, χωρίς τον θεραπευτή µου. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

30. ένιωσα ότι ο θεραπευτής µου συµπεριφέρθηκε µε τρόπο διαφορετικό 
από αυτόν που αισθανόταν. 

ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 



 266

ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

 

Ζγαντζούρη Κ.Α. & Νέστορος Ι.Ν. 
Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Ρέθυµνο, © 1999 
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Οδηγίες:  

Αφού διαβάσετε το τµήµα (segment/event) της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, στην οποία ο 
θεραπευτής και ο θεραπευόµενος διερευνούν τη γένεση και την εξέλιξη της παραληρηµατικής ιδέας 
ενός ατόµου που πάσχει από σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου ή σχιζοσυναισθηµατική ψύχωση, 

σηµειώστε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθµό (από το 1 έως το 7) που δείχνει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας 
σας µε τις προτάσεις που ακολουθούν.  

 
 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
λίγο 

Ούτε συµφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
λίγο 

∆ιαφωνώ 
πολύ 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, ενώ το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
2. Η παραληρηµατική ιδέα έχει σχέση µε αρνητικές εµπειρίες στην πραγµατική ζωή του ατόµου κατά: 
(α) την παιδική ηλικία  � (β) την εφηβεία  � (γ) την ενήλικη ζωή  � 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

3. Η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί προσπάθεια µείωσης µιας ενοχλητικής κατάστασης που βιώνει το άτοµο. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
4.  Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα παρερµηνείας της αλλαγής της συµπεριφοράς που οφείλεται 
σε ψυχολογικές διαταραχές (π.χ, ευερεθιστότητα) που προκαλεί το άγχος.  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

5. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία των σωµατικών διαταραχών που είναι γνωστό ότι προκαλεί το 
άγχος στο άτοµο.   

1 2 3 4 5 6 7 
 
6. Η παραληρηµατική ιδέα αυξάνει το άγχος του ατόµου.   

1 2 3 4 5 6 7 
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Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
λίγο 

Ούτε συµφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
λίγο 

∆ιαφωνώ 
πολύ 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

 
 
7. Η παραληρηµατική ιδέα φαίνεται να σχετίζεται µε διαταραχές: 
(α) της µνήµης � (β) της συγκέντρωσης � (γ) της προσοχής � 
σε κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
8. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα αντιληπτικών διαταραχών (ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις) σε 
κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου.  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
9. Η γένεση της παραληρηµατικής ιδέας έχει την εξήγησή της στην εξελικτική πορεία του homo sapiens. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

10. Η παραληρηµατική ιδέα σαφώς µειώνει το άγχος του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
11. Η παραληρηµατική ιδέα φαίνεται να σχετίζεται µε διαταραχές: 
(α) της µνήµης � (β) της συγκέντρωσης � (γ) της προσοχής � 
 σε κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

12. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα επιθυµιών και φαντασιώσεων, οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν, σε 
κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
13. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

ενώ το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού άγχους. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
14. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε αυθαίρετα συµπεράσµατα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από 
λογικές σκέψεις, σε κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
15. Οι διαταραχές στην αντίληψη (παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις) είναι αποτέλεσµα παραληρηµατικών 
ιδεών σε κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
16. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

ενώ το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
λίγο 

Ούτε συµφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
λίγο 

∆ιαφωνώ 
πολύ 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

 
 

17. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα αντιληπτικών διαταραχών (ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις) σε 
κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
18. Η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί λογικοφανή εξήγηση για εξαιρετικά παράξενες ή ασυνήθιστες, πλην 
όµως αληθινές, εµπειρίες του ατόµου σε κατάσταση ηρεµίας. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

19. Η παραληρηµατική ιδέα εµφανίζεται ως παρερµηνεία τυχαίων περιστατικών, τα οποία είναι αντικειµενικά 
απειλητικά. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
20. Οι διαταραχές στην αντίληψη (παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις) είναι αποτέλεσµα παραληρηµατικών 
ιδεών σε κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
21. Η παραληρηµατική ιδέα είναι αποτέλεσµα επιθυµιών και φαντασιώσεων, οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν, 
σε κατάσταση υπερβολικού άγχους του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

22. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε παρερµηνεία φυσιολογικών ερεθισµάτων του εσωτερικού περιβάλλοντος, 
ενώ το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού άγχους. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

23. Η παραληρηµατική ιδέα εµφανίζεται ως παρερµηνεία τυχαίων περιστατικών, τα οποία από µόνα τους δεν είναι 
απειλητικά. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 
24. Η παραληρηµατική ιδέα οφείλεται σε αυθαίρετα συµπεράσµατα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από 
λογικές σκέψεις, σε κατάσταση ηρεµίας του ατόµου. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
25. Η παραληρηµατική ιδέα αποτελεί λογικοφανή εξήγηση για εξαιρετικά παράξενες ή ασυνήθιστες, πλην 
όµως αληθινές, εµπειρίες του ατόµου σε κατάσταση υπερβολικού άγχους. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 
 

 

Τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα  

των 6 Ψυχοθεραπευτικών Συνεδριών 

 
 
 
Παρατίθενται διαδοχικά:  
 
Α) Οι τρεις (3) ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες µε καλό αποτέλεσµα 
 

5. Συνεδρία της 13/1/1997  
 
6. Συνεδρία της 3/2/1997  

 
7. Συνεδρία της 8/4/1997  

 
 
 
Β) Οι τρεις (3) ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες µε φτωχό αποτέλεσµα 
 

8. Συνεδρία της 11/3/97  
 
9. Συνεδρία της 30/4/97  

 
10. Συνεδρία της 3/5/1997  
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Χάρης 
Ψυχοθεραπευτική Συνεδρία της 13ης/1/1997 

 
 

Θ = Θεραπευτής  
Χ = Χάρης 
 
Χ: Που λέτε προχθές είχα κάτι ... δηλαδή αυτές τις µέρες, µέχρι προχθές είχα κάτι νεύρα ... µε είχε πιάσει αµόκ, αλλά 

εντάξει µετά ... λίγο µε την κουβέντα των δικών µου, λίγο µε ... προσπάθησα να συγκρατηθώ και σε όλα... 
Θ: Γιατί σε έπιασε αµόκ Χάρη µου; 
Χ: Ε; Ε... Περιµένουνε τώρα να γίνει αυτό το ... αυτή η δουλειά µε τον πατέρα µου ... 
Θ: Ναι. Και να πάτε στην ... Να κάνετε το ταξιδάκι ε; 
Χ: Για να κάνουµε το ταξιδάκι µας. 
Θ: Χµ. 
Χ: Ε, είχα έτσι ... είχα εκνευριστεί και µε τον αδερφό µου, δεν µπορούσα να διαβάσω, δεν είχα όρεξη να πλυθώ και 

έτσι, να περιποιηθώ τον εαυτό µου. Όταν είµαι σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση δεν µπορώ να περιποιηθώ τον 
εαυτό µου. Ε, και είχα νευριάσει, έτσι. ∆εν µπορούσα να διαβάσω, ... µε τους φίλους µου τώρα τελευταία δεν τα 
πάµε ... πάω καλά, και, ε, είχα νεύρα.  

       (1 λεπτό σιωπής) 
Θ: Έλλειψη ευχαρίστησης από ψυχαγωγικές δραστηριότητες, Χάρη, ε; 
Χ: Ναι. 
       (1 λεπτό σιωπής) 
Θ: ... και απελπισία για το µέλλον; 
Χ: Λίγο. 
Θ: Εννοείς πάρα πολύ. 
Χ: Ναι, εννοώ λίγο, πως το λένε, δεν µπορώ να θυµηθώ τη λέξη. 
Θ: Εντάξει, εντάξει. 
Χ: Μεταφορικά λίγο. 
Θ: Εντάξει. ∆εν ξέρω, έχεις και κρίσεις γέλιου, ε; 
Χ: Ναι έχω. Ώρες ώρες µε πιάνουν κάτι κρίσεις γέλιου ... 
Θ: Χµ ... Ενοχές φαντάζοµαι για τα γνωστά θέµατα, έτσι; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ξέρετε τι παθαίνω όταν, τέλος πάντων, κάνω αυτό που κάνω στο µπάνιο, ε, ..., στην αρχή 

αρχίζω µε άνδρες και τελειώνω µε γυναίκες, δηλαδή, εκσπερµατώνω µε γυναίκες. 
Θ: Πάλι καλά. 
Χ: Καλό δεν είναι; 
Θ: Ε, βέβαια. 
Χ: Άµα κόψουµε και τελείως τους άνδρες θα είναι ακόµα καλύτερο. 
Θ: Ναι, Χάρη.  

Μάλιστα.  
Πώς σου φάνηκε αυτό το τεστ; 

Χ: Ωραίο. 
Θ: Ωραίο; 
Χ: Καλό. Ε, βέβαια, εµένα µε στενοχωρεί το γεγονός ότι όταν βγαίνω έξω κοιτάζω κανέναν, όχι ότι κάνω τίποτα, 

προς Θεού δεν κάνω τίποτα, απλώς κοιτάζω, αλλά δε µ΄αρέσει ούτε αυτό, δε θέλω να µε ελκύουν άτοµα του ίδιου 
φύλου µε το δικό µου. Αλλά τόσα χρόνια ... 

Θ: ∆ύσκολο να αλλάξουν οι συνήθειες εντελώς. 
Χ: Μήπως τελικά το µόνο που µπορώ να καταφέρω είναι να είµαι ετερο ... αµφισεξουαλικός, ετεροοµοφυλόφιλος, 

ετεροσεξουαλικός αντί σεξουαλικός, κάτι τέτοιο; 
Θ: Για να δούµε, ξέρω γω; Όταν σε ελκύουν άτοµα του ίδιου φύλου γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί θυµώνεις; 
Χ: Ε, µε ... εσείς, ας πούµε, χτύπα ξύλο, αν ξαφνικά σας έπιανε να κοιτάτε τους άνδρες, δε θα θυµώνατε; 
Θ: Θα θύµωνα µόνο αν δεν το ήθελα. Αν αυτό ... 
Χ: Ε, και εγώ δεν το θέλω. 
Θ: Αν αυτό µε ενοχλούσε σε κάτι. 
Χ: Εγώ δεν το θέλω και όµως κοιτάω. 
Θ: Σε τι σε ενοχλεί; 
Χ: Με ενοχλεί στο γεγονός ότι και ... έχω που έχω αυτό µε τη σκέψη, ξέρετε ότι ... 
Θ: Ποιο δηλαδή; 
Χ: Ότι γίνοµαι, ... αµέσως µόλις κοιτάω άνδρα, µου φαίνεται ότι συνειδητοποιούν όλοι οι άλλοι τι κάνω και ότι 

γίνοµαι καταδικαστέος, δηλαδή, εκείνη τη στιγµή καταρακώνοµαι στη γνώµη των άλλων. 
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Θ: Για στάσου τώρα ένα λεπτό, Χάρη. 
Χ: Και όχι µόνο αυτό, αλλά και στη ... και µη ξέροντάς το, οι άλλοι, για τους άλλους λέω, ας πούµε οι δικοί µου. 

Αλλά νιώθω ότι δεν ανταποκρίνοµαι σ΄αυτό που απαιτούν οι δικοί µου, δηλαδή, δε ... οι δικοί µου δε θέλουν να 
είµαι οµοφυλόφιλος, εγώ κοιτάω λίγο τους άνδρες. ∆εν είναι ωραίο, δε µου αρέσει. 

Θ: Περίµενε ένα λεπτό, Χάρη, έτσι; Λοιπόν, απ΄ότι καταλαβαίνω, εάν οι γονείς σου, ας πούµε, σε ενθαρρύναν να 
είσαι οµοφυλόφιλος, έτσι; 

Χ: Όχι, δε θα το΄κανα. 
Θ: Περίµενε. Περίµενε πρώτα να ολοκληρώσω τη σκέψη µου. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Πες ότι οι γονείς σου σε ενθαρρύναν. ∆εν τους ένοιαζε να είσαι οµοφυλόφιλος. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Θα σε πείραζε να διαβάζουν τη σκέψη σου, οι γονείς σου; 
Χ: Θα µε πείραζε. 
Θ: Γιατί; 
Χ: Να διαβάζουν τη σκέψη µου; Ε, βέβαια, ποιον, ποιος δε ... 
Θ: Μιλάω για την περίπτωση στην οποία δε θα τους ένοιαζε αν είσαι οµοφυλόφιλος ή όχι. 
Χ: Και πάλι θα µε πείραζε, γιατί δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι µέσα στη φύση. Είναι δυνατόν, µας έχει φτιάξει 

έτσι η φύση να διαβάζουµε ο ένας τη σκέψη του άλλου; Αν έκανε, αν γινό..., αν καταντούσαµε έτσι, τι θα 
γινόµασταν, σαν κοινωνία; 

Θ: Προσπαθώ να βρω τον ψυχολογικό µηχανισµό που ερµηνεύει αυτό το σύµπτωµα που έχεις, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Και ακόµα επιµένει βλέπεις. 
Χ: Ναι. Το ξέρω. 
Θ: Ωραία. Και έχω σκεφθεί το εξής, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Απ΄όλα αυτά που σε ξέρω, ας πούµε. Τώρα σε ξέρω κάποια χρόνια έτσι; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Και το ΄χουµε συζητήσει πολλές φορές. 
Χ: Ναι. 
Θ: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι µια πιθανότητα είναι η εξής: να µου πεις εσύ αν συµφωνείς, έτσι; 
Χ: Ωραία. 
Θ: Εσύ, απ΄ότι βλέπεις δεν αισθάνεσαι άνετα µε τις οµοφυλοφιλικές σου επιθυµίες έτσι; 
Χ: Όχι. 
Θ: Καθόλου. 
Χ: Και όχι µόνο για τον κόσµο, αλλά και για τον εαυτό µου, δε µου αρέσει αυτό που είµαι. 
Θ: Πολύ περισσότερο για τον εαυτό σου, ναι. Πολύ περισσότερο για τον εαυτό σου, αλλά, σε κάποιο πολύ µεγάλο 

βαθµό και για τον κόσµο. 
Χ: Ναι, και για τον κόσµο. 
Θ: Γιατί, κοίταξε, αν ζούσες σε µια κοινωνία εντελώς διαφορετική, που το να είσαι αµφιφυλόφιλος ή οµοφυλόφιλος 

να ήτανε όχι µόνο ... αποδεκτό, αλλά ίσως και επιθυµητό ... 
Χ: Ναι ... 
Θ: Αν ζούσες τώρα στο ... πως το λένε εκεί, ... στο village ... 
Χ: Στο Greenwich village. 
Θ: Στο Greenwich village, εκεί στο ... 
Χ: Ναι, Greenwich village, έτσι το λένε. Ναι. Νέα Υόρκη. 
Θ: Νέα Υόρκη, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Το τι είσαι ποσώς τους ενδιαφέρει ... 
Χ: Ναι. 
Θ: Και µάλλον, ... 
Χ: Ή στην Ολλανδία και τη ∆ανία που έχουν αναγνωρίσει µέχρι και γάµους στους  οµοφυλόφιλους. 
Θ: Μπράβο, ναι. Σε κάποιες ... 
Χ: 
 

Αλλά προσέξτε, µη σας περάσει από το µυαλό ότι εγώ θέλω να πάω να ζήσω στην ∆ανία γι΄αυτό το λόγο. 

Θ: Όχι, όχι. ∆ε θέλεις, δε θέλεις, όχι. 
Χ: Ακριβώς το αντίθετο θέλω. 
Θ: Εντάξει, το ξέρω. Αλλά πρόσεξε τώρα κάτι : εάν ζούσες εκεί, όπου ίσως το να είσαι ετερόφιλος ίσως να είναι και 

κάποιο µειονέκτηµα, διότι αυτοί αισθάνονται ίσως πιο άνετα µε τους οµοφυλόφιλους. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Αφού όλοι είναι οµοφυλόφιλοι ή οι πιο πολλοί είναι; 
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Χ: Να σας πω και κάτι; Το΄χω προσέξει ότι µε ελκύουν ετεροφυλόφιλοι, δε µε ελκύουν οµοφυλόφιλοι. Άµα δω έναν 
οµοφυλόφιλο, νιώθω αµέσως απέχθεια, τον απορρίπτω. 

Θ: Τον απορρίπτεις, ε; 
Χ: Ναι. Θέλω άντρα. ∆ηλαδή, άντρα, όχι µε την έννοια να είναι έτσι ανατσούµπαλος, να΄ναι φυσιολογικός, ναι. 
Θ: Να΄ναι ετερόφυλος. 
Χ: Ναι. 
Θ: Λοιπόν Χάρη µου, όµως αν είναι ετερόφυλος, τότε γιατί να΄ρθει µαζί σου; 
Χ: ∆εν ξέρω. Ε, βίτσιο να το πούµε αυτό τώρα, ξέρω εγώ; 
Θ: Αυτό είναι το κλασσικό ... 
Χ: Μάλλον, µάλλον, ... όχι, δεν τον θέλω ... τον θέλω να µη φαίνεται. Και οµοφυλόφιλος να είναι ... αλλά να µη 

δείχνει. Όχι από αυτούς που κάνουν έτσι, και τα λοιπά. 
Θ: Λοιπόν, Χάρη, µερικοί έχουν πει το εξής: ότι είναι ας πούµε ... έχεις ακούσει την έκφραση catch twenty two; 
Χ: Όχι. 
Θ: Λοιπόν, στα αγγλικά σηµαίνει, είναι µια κατάσταση που ότι και να κάνεις είσαι χαµένος. 
Χ: Αχα. 
Θ: Και είναι η εξής: ένας άνδρας σαν και σένα, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Τον θέλει και ένας άνδρας ο οποίος είναι straight, ας πούµε. 
Χ: Ναι. 
Θ: Από την άλλη όµως, όταν αυτός ο άνδρας που είναι straight, έρθει µαζί σου, τότε δεν είναι πια straight. 
Χ: Ναι. 
Θ: Οπότε κάπου χάνει την αξία του στα µάτια σου. 
Χ: Ναι. 
Θ: Οπότε αιωνίως έλκεσαι από ανθρώπους οι οποίοι αν τυχόν κάνουν αυτό που θέλεις να κάνουν, τότε χαλάει όλες 

τις καταστάσεις ... οπότε είσαι σε µια κατάσταση όπου you have never win, ότι και να γίνει είσαι χαµένος. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέµα. Αλλά το άλλο θέµα είναι το εξής ότι: φαντάζοµαι όµως Χάρη ότι, αν ζούσες σε µια 

κοινωνία ή σε µια περιοχή τέλος πάντων, όπου οι άλλοι δε θα τους ένοιαζε αν, ... τι κάνεις ή τι δεν κάνεις, ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... ίσως να µη σε ανησυχούσε τόσο πολύ αν διαβάζαν τη σκέψη σου ή όχι. 
Χ: Ίσως. 
Θ: ∆ηλαδή, κάπου, ας πούµε, επειδή θυµάσαι ότι η πρώτη φορά που νόµιζες ότι διαβάζαν τη σκέψη σου ... ∆εν ήταν 

η πρώτη φορά που έκανες έρωτα µε τον εξαδερφό σου ... 
Χ: Όχι. 
Θ: Ή µάλλον, ίσως δεν είναι και η κατάλληλη λέξη, βέβαια, για έρωτα, γι΄αυτό που γινόταν ... Αλλά, τέλος πάντων ...
Χ: Ε, δεν ήταν. Σαν πειρασµός ήταν. 
Θ: Πειρασµός. Λοιπόν, δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό που έγινε, αλλά ήταν η πρώτη φορά που 

συνειδητοποίησες ότι αυτό που γινόταν ήταν κάτι το οποίο η κοινωνία το ... 
Χ: Το δίκαζε. 
Θ: Το καταδικάζει. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και, κατά κάποιο τρόπο, εφόσον η κοινωνία το καταδικάζει, εδώ έχουµε διάφορες πιθανές ερµηνείες, έτσι; Η µια 

είναι ότι αγχώθηκες πάρα πολύ. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και είπες ότι, πω πω, η κοινωνία το καταδικάζει και εγώ το κάνω τόσο καιρό; Χάθηκα. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και, µόνο και µόνο το άγχος σου, που ανέβηκε προκάλεσε αυτό το σύµπτωµα, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: ∆ηλαδή, αυτό το σύµπτωµα µπορεί να βγαίνει στην επιφάνεια κάθε φορά που οι άνθρωποι, ανεβαίνει το άγχος 

τους πάνω από ορισµένο σηµείο. Και αν ανέβει και το δικό µου άγχος πάνω από ένα ορισµένο σηµείο, και εγώ θα 
αρχίσω να νοµίζω ότι οι άλλοι διαβάζουν τη σκέψη µου. 

Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Αυτή είναι µια πιθανότητα, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Η άλλη πιθανότητα είναι ότι αυτό δηµιουργεί, κατά κάποιο τρόπο, µια δικλείδα ασφαλείας. 
Χ: Ναι. 
Θ: Γιατί εσύ, κατά κάποιο τρόπο, κατά βάθος δε θες να είσαι οµοφυλόφιλος, όπως έχει φανεί από πάρα πολλά 

πράγµατα. 
Χ: Ναι. 
Θ: Λοιπόν, οπότε, επειδή δεν είσαι σίγουρος ότι τον εαυτό σου µπορεί κάπως να τον κουµαντάρεις και να µην είσαι 
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οµοφυλόφιλος ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ∆εν είσαι εκατό τοις εκατό σίγουρος γι΄αυτό. 
Χ: Όχι. 
Θ: Φοβάσαι µήπως τυχόν παρασυρθείς κάποια στιγµή. 
Χ: Ναι. 
Θ: Από την άλλη όµως, αφού, αν τυχόν παρασυρθείς και κάνεις κάτι τέτοιο, οι άλλοι θα ξέρουν τι σκέφτεσαι ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... άρα το ξέρεις αυτό και δεν τολµάς να το κάνεις, γιατί λες, έτσι και το κάνω, εγώ βέβαια δε θα ανοίξω το στόµα 

µου να το πω, αλλά οι άλλοι ... 
Χ: ... οι άλλοι θα το ξέρουν ... 
Θ: Οι άλλοι το ξέρουν γιατί θα διαβάσουν τη σκέψη σου. 
Χ: Ναι. 
Θ: Οπότε, πάει ποτέ κανένας να ληστέψει µια τράπεζα αν είναι σίγουρος χίλια τοις εκατό ότι θα τον πιάσουνε; 
Χ: Όχι. 
Θ: Όχι. Όποιος πάει να κάνει κάτι παράνοµο, το κάνει µε µια, έστω µικρή ελπίδα, ότι δεν θα διαπιστώσει η κοινωνία 

την παρανοµία του. 
Χ: Ναι. 
Θ: Στη δική σου περίπτωση, όµως, εφόσον οι άλλοι διαβάζουν τη σκέψη σου, δε µπορείς να παρανοµήσεις γιατί θα 

σε πιάσουν αµέσως, θα το καταλάβουν αµέσως. 
Χ: Άρα, εγώ εξακολουθώ να έχω αυτό το συναίσθηµα, ορθώνοντάς το, για να γλιτώνω µήπως ότι ... 
Θ: Α, µπράβο, µήπως ότι ... Αυτό λοιπόν το σύµπτωµα που έχεις είναι µια δικλείδα ασφαλείας που χρησιµοποιείς. 

Επειδή δεν είσαι ακόµα εκατό τοις εκατό σίγουρος, µπορεί να είσαι ενενήντα εννιά τοις εκατό σίγουρος, αλλά 
εκατό τοις εκατό σίγουρος δεν είσαι ... 

Χ: ∆εν είµαι, ναι. 
Θ: ... ότι µπορεί να ελέγξεις, ας πούµε, τις οµοφυλοφιλικές σου επιθυµίες. Και αυτό το έχεις ας πούµε, σαν µια ... 

Πως κάνεις ασφάλεια ζωής ή ... 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Έχεις αυτή τη δικλείδα ασφαλείας εκεί ... 
Χ: Αχα. 
Θ: ... και λες: ε, εντάξει, δε µπορώ να το κάνω γιατί έτσι και το κάνω θα διαβάσουν τη σκέψη µου και πως θα 

αντικρύσω τους γονείς, ή τη µάνα µου ή τον πατέρα µου, από τη στιγµή που θα διαβάζουν τη σκέψη µου και θα 
ξέρουν τι πήγα και έκανα, ας πούµε, εκείνο το πρωί ή το προηγούµενο το βράδυ; 

Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Και µ΄αυτό το φόβητρο, ας πούµε, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρµα, κατά κάποιο τρόπο κρατάς τον εαυτό σου σε µια 

τάξη. 
Χ: Ναι. 
Θ: Εντάξει; Γιατί φαντάζοµαι ότι, σου περνά ποτέ από το µυαλό ότι µπορεί να καταλάβει η µάνα σου και ο πατέρας 

σου ότι όταν αυνανίζεσαι σκέφτεσαι και άνδρες, καµία φορά; 
Χ: Ε, ... µου περνάει. 
Θ: Ωραία. Γιατί δε σε απασχολεί τόσο πολύ αυτό; 
Χ: ∆ε µε απασχολεί γιατί περιορίζεται στο θεωρητικό επίπεδο. 
Θ: Α, µπράβο, γιατί βλέπεις ότι, µέχρι τώρα, ούτε µια φορά µέχρι τώρα δεν έχεις παραπονεθεί ότι πήγα και 

αυνανίστηκα και όταν βγήκα, φοβόµουνα ότι ο πατέρας µου ήξερε τι είχα κάνει. ∆εν το έχεις πει αυτό. 
Χ: Νιώθω ενοχές όµως. 
Θ: Λίγες. Κάπου αυτό ... θεωρείς ότι δεν πειράζεις και κανέναν στο κάτω κάτω. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Το τι κάνεις, ας πούµε, µόνος σου. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Είναι δικιά σου υπόθεση. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: ∆εν ενοχλείς κανέναν. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: ∆ηλαδή, κάπου αισθάνεσαι ότι και να το µάθει ο πατέρας σου αυτό, δεν είναι τόσο σηµαντικό. 
Χ: Ναι. 
Θ: Οπότε δεν έχεις ανάγκη να κρυφτείς, να το καλύψεις. Συνήθως κρύβουµε επιµελώς κάτι που φοβούµαστε ότι θα 

το βρούνε, δεν είναι έτσι; 
Χ: Να σας πω κάτι; Εγώ, έχω σκεφθεί κάπως, πώς θα µπορούσα να ... και συγχρόνως να νιώθω ότι µε αγαπάει ένας 

άνδρας, όχι ερωτικά, µε αγαπάει, σαν φίλο, και να νιώθω ότι µπορώ να είµαι έτσι κάπως τρυφερός µαζί του, και 
να µην κάνω αυτό που δεν πρέπει να κάνω. ∆ηλαδή ... 
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Θ: Όπως ξέρεις αυτό είναι πολιτισµικό. ∆ηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι οι Άραβες, παραδείγµατος χάριν, ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... κρατιούνται χέρι χέρι στο δρόµο. 
Χ: Ναι. 
Θ: Χωρίς να είναι τίποτα σεξουαλικό. 
Χ: Ναι. 
Θ: ... και όταν κάθονται, ας πούµε, σε ... 
Χ: Ή που φιλιούνται εκεί όλη την ώρα, µατς µουτς, µατς µουτς. 
Θ: Ναι, ναι. ∆εν είναι τίποτα. ∆εν είναι σεξουαλικό. 
Χ: Ναι. 
Θ: ∆εν έχει καµία σηµασία και σχέση µε το σεξ. Είναι απλώς, είναι ο πολιτισµός τους έτσι, ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... που επιτρέπει οικειότητα µεταξύ ανδρών. Όπως και στο δικό µας πολιτισµό, πολλές φορές τα κορίτσια µπορεί 

να΄ναι αγκαλιασµένα, δε σηµαίνει ότι είναι λεσβίες. 
Χ: Ναι. 
Θ: Επιτρέπεται η οικειότητα, ας πούµε, µεταξύ ... 
Χ: Αλλά προσέξτε, στο δικό µας πολιτισµό, η οικειότητα µεταξύ ανδρών είναι καταδικαστέα. 
Θ: Βεβαίως, το ξέρω. Το ξέρω. Ίσως λόγω και της ιστορίας µε την Αρχαία Ελλάδα. 
Χ: Ναι. 
Θ: Όπως ξέρεις στην Αρχαία Ελλάδα ... 
Χ: Έκαναν, και τι δεν έκαναν. 
Θ: Ε, τέλος πάντων. Ήταν κάπως διαφορετικά. Ο Ανδριανός, ας πούµε, ο Αυτοκράτορας, ήταν παντρεµένος, ξέρω 

εγώ, είχε γυναίκα και παιδιά, και δεν ξέρω εγώ τι, και είχε και σεξουαλικές σχέσεις µε τον Αντίνοο, τον οποίο 
µάλιστα, όταν, πνίγηκε ο Αντίνοος, στο Νείλο, τον ανακήρυξε σε Θεό και έφτιαξε ένα σωρό πόλεις, 
Αντινοόπολεις, σε ένα σωρό περιοχές, µέρη της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Και η γυναίκα του φαντάσου, δεν είπε 
τίποτα. 

Χ: Ναι. 
Θ: Μ΄αυτά προσπαθώ να σου πω ότι οι αξίες που έχουν οι άνθρωποι παίζονται σε κάθε εποχή, και τα λοιπά. Βέβαια, 

θα µου πεις εσύ ζεις τώρα στον εικοστό αιώνα και σ΄αυτό εδώ το σηµείο, στην Ελλάδα, και προσπαθείς να κάνεις 
ότι καλύτερο µπορείς να είσαι όσο πιο άνετα γίνεται. 

Χ: Ναι. 
Θ: Αυτό είναι λογικό, έτσι; Γι΄αυτό βλέπεις και βάζω µέσα το ότι, αν εσύ ζούσες τώρα, ας πούµε, στην Αρχαία 

Ελλάδα ή στην Αρχαία Ρώµη, νοµίζεις ότι θα σε ένοιαζε αν διαβάζαν οι άλλοι τη σκέψη σου ή όχι; Μάλλον όχι.  
Χ: Κοιτάξτε, δεν είναι και ωραίο να σου διαβάζουν τη σκέψη. ∆ηλαδή ... 
Θ: Όλα είναι από τις συνέπειες. ∆ηλαδή, εγώ τώρα, ας πούµε αυτή τη στιγµή, αν έχω ένα µυστικό στο µυαλό µου, 

είναι πολύ σηµαντικό ... 
Χ: Άρα λέτε αυτή τη στιγµή να ξέρω εγώ το µυστικό σας. 
Θ: Όχι. Αυτό σου λέω όταν έχω ένα µυστικό στο µυαλό µου. Αν όµως τώρα κάθοµαι ωραία και ακούω µουσική του 

Χατζηδάκη ή, ξέρω εγώ, σκέφτοµαι πίνακες ή κάτι που, κατά πόσον οι άλλοι το ξέρουν ή όχι, τι µε νοιάζει; 
Κατάλαβες τι σου λέω; 

Χ: Και πάλι, δεν είναι ωραίο, είναι παραβίαση αυτό το πράγµα, δε µου αρέσει, µε εκνευρίζει. Είναι παραβίαση.  
Θ: Εντάξει. 
Χ: Παραβίαση του προσωπικού µου ... του απορρήτου µου. ∆ε, δε ... δεν είναι ωραίο. Θέλω, γιατί νοµίζω, 

τουλάχιστον, έτσι και ξέρω δηλαδή, ότι δε συµβαίνει στον άλλο τον κόσµο, ότι το παθαίνω εγώ.  
Θ: Ναι, γι΄αυτό σου λέω Χάρη, αλλά δεν είναι λιγάκι περιέργεια ... 
Χ: Άρα ... θα ... αυτοί που υποτίθεται ... Εγώ νοµίζω όταν είµαι αγχωµένος, εκνευρισµένος, και λοιπά, ότι µου 

κάνουν διάφορα, ότι διαβάζουν τη σκέψη µου, µε ενοχλούν, µου γελάν, µου δείχνουν, τέλος πάντων και όλα αυτά, 
ε, θα τους άρεσε να τους τα κάνω εγώ αυτά; 

Θ: Να σου κάνω όµως µια ερώτηση Χάρη; Σε απασχολεί µήπως οι άλλοι διαβάζουν άλλες σκέψεις του µυαλού σου 
εκτός από αυτές που έχουν να κάνουν µε την οµοφυλοφιλία, και λοιπά; 

Χ: Ναι µε απασχολεί. 
Θ: Ωραία. Τι άλλα πράγµατα ... 
Χ: Ε, και τα πιο απλά. ∆ηλαδή, εγώ πιστεύω, δεν πιστεύω ότι διαβάζουν µόνο για την οµοφυλοφιλία µου. Πιστεύω 

ότι διαβάζουν οποιαδήποτε ώρα, όπου και να βρίσκοµαι, αυτοί ξέρουν τι σκέφτοµαι. ∆ηλαδή, ας πούµε, µπαίνω 
στο ταξί και σκέφτοµαι: είναι ένας ηλίθιος ταξιτζής και λέω, πω πω, τι βλάκας που είναι, θα µπω µέσα, και εκείνη 
την ώρα αυτός το ξέρει και αρχίζει και µου κάνει τη ζωή µαρτύριο. ∆ηλαδή, δε µπορώ να σκεφτώ και το πιο απλό 
πράγµα χωρίς να το ξέρει κάποιος. 

Θ: Ωραία, Χάρη µου, πώς σου κάνει τη ζωή µαρτύριο ο ταξιτζής τώρα; 
Χ: Ε, αρχίζει και κάνει τον ώµο του έτσι, ξέρω εγώ, βήχει, γκούχου γκούχου, ... 
Θ: Ε, και αν κάνει τον ώµο του έτσι, εσύ γιατί το παίρνεις ότι αφορά εσένα; 
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Χ: Ε, τι στο καλό, γιατρέ να σας πω ότι µου έχει συµβεί το εξής τρελό ότι σε ... όταν µπαίνω σε ταξί, συνήθως, µετά 
από κάποια ώρα και µετά αρχίζουν όλοι και κάνουν τον ώµο τους έτσι. ∆ε µπορεί όλοι να κάνουν τον ώµο ... 

Θ: Το δεξί τους τον ώµο; 
Χ: Ναι, το δεξί τους τον ώµο. ∆ηλαδή αυτό είναι λίγο ... 
Θ: Και αυτό τι σηµαίνει; ∆ηλαδή, αν κάναν τον αριστερό τους τον ώµο, δηλαδή τι θα σήµαινε;  
Χ: Ε, δεν ξέρω, για τον αριστερό, εγώ ξέρω για το δεξί τώρα. (γελάει) 
Θ: Ωραία, το δεξί τους ώµο άµα τον κάνουν έτσι, τι σηµαίνει; 
Χ: Κάνουν το δεξί γιατί εγώ κάθοµαι από κει και φαίνεται όταν κάνουν το δεξί τον ώµο.  
Θ: Ενώ αν κάνουν τον αριστερό τι θα κάνει, δε θα φαινόταν;  
Χ: ∆ε θα φαινόταν. ∆εν ξέρω, έχω δει πολλά περίεργα πράγµατα γιατρέ, γι΄αυτό έτσι έχω φτάσει σ΄αυτό το σηµείο, 

να πιστεύω διάφορα πράγµατα για τους άλλους. ∆ηλαδή, δε ... έχω δει πράγµατα που στη ... στην κοινωνία µας, 
όπως τη φαντάζ ... όπως τη φανταζόµουν εγώ τουλάχιστον, µέχρι που έγινε αυτό µε τον ξαδερφό µου, δε µου 
φαίνονται φυσιολογικά. ∆ηλαδή, έχω δει πολύ περίεργα πράγµατα, γι΄αυτό και έχω σαλτάρει λίγο, και γι΄αυτό ... 

Θ: Ποια είναι τα περίεργα πράγµατα που έχεις δει στη ζωή σου; 
Χ: Πολλά, πολλά. Πάρα πολλά. Πολλά. 
Θ: Πες µου ένα παράδειγµα. 
Χ: Ε, αυτό που σας είπα. 
Θ: Ότι κουνάει το δεξί του ώµο ο ταξιτζής και ότι πιστεύεις ότι ο άλλος κάνει ... 
Χ: Ή, αυτό είναι το πιο λίγο, έχω δει και άλλα, πάρα πολλά. 
Θ: Ας δούµε όµως αυτό στο ότι ... επισυνάπτεις ερµηνεία, έτσι; ∆ηλαδή ... 
Χ: Έχω, ας πούµε, ... Το άλλο που µε έχει ενοχλήσει είναι ότι, και σας το΄χω πει κιόλας, εκείνη τη µέρα, που παλιά, 

πριν, ... όχι πριν, παλιά, όταν είχα πρωταρχίσει τη θεραπεία ... όχι µε σας, παλιά, το 1991-92, µε ... δούλευε ο 
πατέρας µου και η µάνα µου, µου κάναν τη ζωή µαρτύριο µια µέρα, νευρίασα εγώ, µ΄έπιασε άγχος, µ΄έπιασαν τα 
κλάµµατα, πήγαινα στον πατέρα µου, έσκαγε στα γέλια ο πατέρας µου µε µένα, πήγαινα στη µάνα µου, έσκαγε 
στα γέλια µε µένα η µάνα µου. ∆ηλαδή, αρρωστηµένα πράγµατα. Είναι δυνατόν να γελάς µε το ίδιο σου το παιδί;  

Θ: Ήσουνα εσύ εκνευρισµένος Χάρη, και οι γονείς σου κάνανε ... 
Χ: Γελούσαν. 
Θ: Εις βάρος σου. 
Χ: Ναι, εις βάρος µου. Ναι. Και λέω, έχω δει που έχω δει τόσα περίεργα, είναι δυνατόν ο ίδιος ο πατέρας µου και η 

ίδια η µάνα µου να γελάν µε µένα; 
Θ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα παίρνεις το άλλο σου το σύµπτωµα που έχεις, έτσι; Το ένα είναι ότι οι 

άλλοι διαβάζουν τη σκέψη σου. Και το άλλο που πιστεύεις είναι ότι γίνονται διάφορες συµπεριφορές. 
Χ: Ναι. 
Θ: ... όπως της µαµάς σου. Και υπάρχουν ... 
Χ: Γενικώς όµως, αυτά για να τα συµπτήξουµε, πιστεύω ότι κανείς δε θέλει το καλό µου. ∆ηλαδή, δεν έχω βρει µέχρι 

τώρα έναν άνθρωπο, εκτός από σας, που να µη θέλει ... που να θέλει το καλό µου. 
Θ: Ούτε έναν άνθρωπο δεν έχεις συναντήσει, ποτέ, που να θέλει το καλό σου. 
Χ: Ε, ... που ... ε, ... έστω και λίγο, αλλά που να το θέλει πραγµατικά, δεν τον έχω συναντήσει. 
Θ: ∆ηλαδή δε θέλουν το καλό σου; 
Χ: ∆εν ξέρω. 
Θ: Κοίταξε, µπορεί, µπορεί οι µέθοδοί τους να µην είναι πάντοτε αποτελεσµατικές, ούτε σωστές, ούτε ... αλλά 

µιλούµε τώρα για την πρόθεσή τους όµως, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Εσύ λες ότι δεν έχουν την πρόθεση για να θέλουν το καλό σου. 
Χ: Ναι. Ναι. Ναι. ∆ηλαδή, ώρες ώρες, ... δεν τους µισώ, τους αγαπάω, αλλά ... ώρες ώρες, νιώθω σαν να ... σα να µε 

υιοθέτησαν, βρε παιδί µου, σα να µε ... 
Θ: Ευτυχώς Χάρη µου έχεις βάλει αυτό το ώρες ώρες, έτσι;  
Χ: Ναι. 
Θ: Ευτυχώς. 
Χ: Όχι, δεν το νιώθω πάντα, αλλά πραγµατικά, ώρες ώρες µε τη συµπεριφορά που έχουν ... ας πούµε... να σας πω 

κάτι άλλο: βλέπω τη µάνα µου που ώρες ώρες χασµουριέται και εγώ, επειδή είµαι πολύ έξυπνος, ξέρω πότε ένα 
χασµουρητό είναι πραγµατικό και πότε είναι φτιαχτό. Και πιάνω τη µάνα µου να κάνει φτιαχτό χασµουρητό 
µπροστά µου για να µου σπάσει τα νεύρα. 

Θ: Ένα λεπτό Χάρη µου τώρα. Α, για να σου σπάσει τα νεύρα. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Ωραία. Και τι συµφέρον έχει η µαµά σου για να σου σπάσει τα νεύρα; 
Χ: Έλα ντε, αυτά όλα µε έχουν τρελλάνει και λέω τι, τι γίνεται εδώ πέρα; 
Θ: Ωραία. Βλέπεις τώρα, λοιπόν, έβαλες όλα σου τα συµπτώµατα µέσα. Το ένα είναι ότι σου διαβάζουν τη σκέψη, ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... το άλλο είναι ότι κάνουν διάφορα πράγµατα επίτηδες, ... 
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Χ: Ναι. 
Θ: ... χασµουριούνται, και τα λοιπά, ... 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: ... και το τρίτο είναι ότι όλα αυτά γίνονται γιατί είναι εναντίον σου ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... και θέλουν το κακό σου ή θέλουν να σου σπάσουν τα νεύρα ή κάτι ... 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: ... τέλος πάντων, έχουν κακή πρόθεση απέναντί σου. 
Χ: Και να σας πω και κάτι άλλο: ότι όλα αυτά µε έκαναν να πιστεύω, καµία φορά, όχι πάντα, ότι κάτι τους ενοχλεί 

πάνω µου, δηλαδή ή έχω κάποια παραπάνω δύναµη, την οποία αυτοί, όλοι αυτοί προσπαθούν να ... 
Θ: ... να την εµποδίσουν, ε; 
Χ: Να την εµποδίσουν, ώστε να µη βγω εγώ από πάνω και γίνω ο ισχυρότερος ή ότι εγώ είµαι πράγµατι κατώτερος 

από αυτούς και θέλουν να µε σβήσουν. Ξέρω γω; 
Θ: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέµα της δίωξης, καταδίωξης. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Σε καταδιώκουν ας πούµε ... 
Χ: Όχι καταδιώκουν, δε θα το΄λεγα καταδιώκουν αλλά ... 
Θ: Προσεγγίζει. Θέλουν το κακό σου. 
Χ: Ναι, θέλουν το κακό µου. 
Θ: Ωραία. Και µια από τις πιθανότητες είναι ότι θέλουν το κακό σου γιατί είσαι ανώτερος ή πιο σπουδαίος ή κάτι 

πολύ σηµαντικό; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Και σε ζηλεύουνε; 
Χ: Ξέρω γω; Κάτι τέτοιο. 
Θ: Ή σκέφτεσαι ότι ασχολούνται τόσο πολύ µαζί σου ... 
Χ: Και να σας πω και ακόµα κάτι άλλο. Ότι πιάνω διαφόρους ανθρώπους, που είµαι κοντά τους, και πιάνω τον εαυτό 

µου να νιώθει εκείνη την ώρα ότι τους διαβάζει τη σκέψη, υποσυνείδητα τώρα. Και αυτοί αρχίζουν να κουνάν το 
κεφάλι έτσι προσπαθώντας να αποφύγουν, ότι ... σαν να ... νιώθω ότι εκείνη την ώρα εγώ τους κάνω διείσδυση 
µέσα στο µυαλό τους και αυτοί προσπαθώντας, κουνώντας το κεφάλι τους να αποφύγουν αυτή τη διείσδυση. 

Θ: Σαν να υπάρχει µια ακτίνα ας πούµε; 
Χ: Ναι. 
Θ: Που εστιάζεται πάνω από το κεφάλι τους και αυτοί κουνούν το κεφάλι τους έτσι σαν, και προσπαθούν να 

ξεφύγουν από ... 
Χ: Από την ακτίνα, ναι. 
Θ: Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα θες να πεις ότι διαβάζεις τις σκέψεις των άλλων; 
Χ: ∆εν ξέρω αν τις διαβάζω. ∆ηλαδή δεν το΄χω, δεν, δεν ... ∆εν το΄χω αποδεδειγµένο. 
Θ: Στο παρελθόν πίστεψες ποτέ ότι τις διάβαζες; 
Χ: Έχω ... Ναι, το΄χω πιστέψει πολλές φορές. 
Θ: Για µεγάλα χρονικά διαστήµατα; 
Χ: Ναι. 
Θ: Και ποια ήταν η απόδειξη ότι διαβάζεις ... 
Χ: Ε, µ΄αυτό, µε το ότι κουνούσαν το κεφάλι τους. Α, και το έχω δει να το κουνάν το κεφάλι τους κατά τρόπο που το 

αποδεικνύει αυτό το πράγµα. 
Θ: Ναι, αλλά τι άλλο έχεις; Υπάρχει καµιά πιο ισχυρή απόδειξη; 
Χ: Όχι. 
Θ: Να κάνεις ένα πείραµα. Να το κάνεις µε επιτυχία, ξέρεις. Κάτσε εκεί να ... σκέψου κάτι και θα σου πω τι 

σκέφτεσαι. Να κάνεις ένα πείραµα. 
Χ: Απλώς, εγώ το ... το καταλαβαίνω ότι ... κάτι ήθελα να πω τώρα και µπερδεύτηκα. Ας πούµε στην τηλεόραση: 

κάθοµαι και κάνω µια έτσι υποτίθεται ενδοεπικοινωνιακή κουβέντα, όχι κουβέντα, τέλος πάντων. Τους λέω 
διάφορα πράγµατα, σε µια στιγµή πιάνω ότι αυτοί έχουν αρχίσει να µε µισούν. Εγώ εκείνη την ώρα για να 
υπερασπιστώ τον εαυτό µου αρχίζω και τους διαβάζω τη σκέψη υποτίθεται. 

Θ: Αχα. 
Χ: Αυτοί κάνουν το κεφάλι έτσι, και εγώ σαν αντίδραση χαίροµαι γιατί υπερασπίστηκα τον εαυτό µου. 
Θ: ∆ηλαδή, και κάπου είσαι από πάνω εσύ, έτσι; 
Χ: Είµαι από πάνω. 
Θ: Όταν κουνούν το κεφάλι τους σηµαίνει ότι εσύ υπερισχύεις. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Και µετά τι γίνεται; 
Χ: Μετά αυτό είναι. 
Θ: Μαθαίνουν διάφορα πράγµατα για σένα και εκνευρίζεσαι µετά; 
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Χ: Όχι, όχι. 
Θ: Έχεις πάψει να φοβάσαι την τηλεόραση; Γιατί παλιά ... 
Χ: Με εκνευρίζει. 
Θ: Θυµάµαι παλιά ότι, άµα ήταν ζωντανό το πρόγραµµα, εκνευριζόσουν. 
Χ: Με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Αλλά όχι και να τη φοβάµαι, δεν τη φοβάµαι. 
Θ: Σε εκνευρίζει. Αλλά παρακολουθείς τηλεόραση. 
Χ: Ναι, παρακολουθώ, ναι. 
Θ: Άρα τώρα είµαστε σε µια φάση που επιβάλλεσαι εσύ σ΄αυτούς, δηλαδή, τι γίνεται; 
Χ: ∆ε ξέ... όχι, δε θα το΄λεγα αυτό. ∆ε νοµίζω ότι µπορώ να τους επιβληθώ ποτέ. Είναι ... οι άνθρωποι γύρω µου 

είναι πέντε δισεκατοµµύρια και εγώ είµαι ένας. ∆ε νοµίζω ότι ο ένας µπορεί θα µπορεί να επιβληθεί στα πέντε 
δισεκατοµµύρια. 

Θ: Όχι, αλλά στην Τζέλα Παυλάκου επιβάλλεσαι; 
Χ: Όχι, αλλά απλώς τη νουθετώ λίγο. Τη βάζω στον ίσιο δρόµο, καµία φορά όταν µου κάνει πολλές βλακίες. 
Θ: Άρα πάντα αντεπιτίθεσαι σ΄αυτή, ποτέ δεν αρχίζεις εσύ, ε; 
Χ: Όχι. 
Θ: Θυµάσαι κάτι πρόσφατο µε τη Τζέλα Παυλάκου; 
Χ: Μια φορά ας πούµε, άρχισε να µε ... να κάνει το κεφάλι της, δηλαδή όχι ότι της διάβασα τη σκέψη, να κάνει το 

κεφάλι της, να το κουνάει µε τρόπο για να µου σπάσει τα νεύρα και της είπα εκείνη την ώρα, κάτι, έτσι που την ... 
κούνησε, και αµέσως σταµάτησε. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι: πιστεύω ότι τα µάτια µου κάτι ... κάτι 
συµβαίνει µε τα µάτια µου, σαν να βγάζουν κάποια αύρα, ξέρω εγώ, όπως έχουµε την αύρα, κάτι, γιατί, µόλις 
κοιτάω κάποιον, τότε αµέσως αρχίζει αυτό. Αν δεν τον κοιτάω, δε γίνεται. ∆ηλαδή, όλα βγαίνουν απ΄το µάτι. 

Θ: Ο άλλος, ας πούµε, ... είναι η Τζέλα Παυλάκου στην τηλεόραση, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: Και δεν την έχεις κοιτάξει ακόµα, έτσι; 
Χ: Ναι. 
Θ: ∆ε γίνεται τίποτα. 
Χ: Όχι. 
Θ: Μετά αρχίζει και κάνει διάφορες κινήσεις, επειδή την κοίταξες; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Κάνει διάφορες κινήσεις µε σκοπό να σε εκνευρίσει. 
Χ: Ναι. 
Θ: Εσύ τότε αρχίζεις και διαβάζεις τη σκέψη της. 
Χ: Ναι... 
Θ: ... και αυτό µπορεί να την κάνει να σταµατήσει. 
Χ: Ναι. Ή, ας πούµε, να της πω, αµάν βρε παιδί µου δε βαρέθηκες να κάνεις αυτό το πράγµα;  Ή, ξέρω γω, δε µε 

λυπάσαι λίγο, µε βασανίζεις έτσι; Και βγάζω εκείνη την ώρα µια δόση στενοχώριας. Και αυτή η στενοχώρια την 
κάνει και σταµατάει αµέσως. 

Θ: Μάλιστα. 
Χ: ∆εν ξέρω. Βέβαια, αυτά όλα δεν ακούγονται λογικά και µπορεί ίσως και να µην είναι λογικά, να΄ναι ψέµµατα, να 

µην υπάρχουν καν. Αλλά είναι πως τα ζει το µυαλό µου, όλο αυτό τον καιρό. 
Θ: Α, µπράβο. Α, µπράβο. Και µπορεί να είναι ένας τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύεις όλα αυτά. 
Χ: Ναι. 
Θ: Μπορεί να υπάρχει µια διαφορετική ερµηνεία. 
Χ: Ναι. ∆εν το αποκλείω. ∆εν το αποκλείω. 
Θ: Ωραία. 
Χ: Αλλά είναι το πώς έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, πώς ... τι περνάω, τέλος πάντων, ... 
Θ: Εντάξει, ωραία. 
Χ: ... και πώς νιώθω. Και (αναστεναγµός) ... αυτά. Αλλά εγώ δεν το αποκλείω, όµως. ∆ηλαδή το νιώθω πολύ πιθανό 

να γίνονται αυτά τα πράγµατα. Γιατί σ΄αυτό τον κόσµο τίποτα δεν αποκλείεται. Εδώ µέχρι εξωγήινους έχουν δει, 
σ΄αυτό θα κολλήσουµε; 

Θ: Χάρη µου, όµως πρέπει να παραδεχθείς ότι οι αποδείξεις σου δεν είναι και αδιάσειστες. 
Χ: Όχι, αδιάσειστες δεν είναι. 
Θ: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, όταν µου λες ότι ... 
Χ: Που λέτε γιατρέ, εγώ, όταν ήµουνα µικρός, πριν καν αρρωστήσω και πριν γίνουν όλα αυτά µε τον ξάδερφό µου, 

ήµουνα τόσο αισιόδοξος για τη ζωή, έλεγα ��Θεέ µου, θα µου παν όλα καλά��. ∆ηλαδή, αν µε συγκρίνατε µε 
άλλους ανθρώπους θα λέγατε, ότι αυτός, εγώ δηλαδή, πάσχω από µια τάση υπεραισιοδοξίας. Ήµουνα πολύ 
χαρούµενο παιδί, πολύ ευτυχισµένο, έτσι, δεν, δεν ... δεν είχα έγνοιες. Και το νιώθω ότι σαν να ... σαν να µε 
έβλεπε από ψηλά, ξέρω γω, σαν να µε έβλεπαν οι άγιοι ή ο Χριστός - δε θα πάµε σ΄αυτά, το ότι πιστεύω - αλλά, 
τέλος πάντων, ... 
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Θ: ... σου πέρασε από το µυαλό, ναι ... 
Χ: ... µου πέρασε από το µυαλό ότι κάποια µεγάλη δύναµη δεν άντεξε να βλέπει αυτή την ευτυχία µου, γιατί θέλει 

όλο ... εγώ πιστεύω ότι αυτή η µεγάλη δύναµη που µας κυβερνάει, τέλος πάντων, θέλει όλοι οι άνθρωποι να 
βασανίζονται µε κάτι. ∆ε θέλει ... δηλαδή, δεν επιτρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να είναι τελείως 
ευτυχισµένος. Και για να µη µε αφήσει ευτυχισµένο, µου φόρτωσε αυτό τον εξάδερφό µου, µετά µου΄κανε κι 
άλλα κι άλλα, και αρρώστησα και έγινα ... και έφτασα εκεί που έφτασα. 

Θ: Κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά έγιναν από ζήλεια, έτσι; Κάποιος σε ζήλεψε. ∆εν άντεχε όλη σου αυτή την ευτυχία 
και ... 

Χ: Ναι. 
Θ: ... και το πόσο καλά ήσουνα και όλα αυτά. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Αυτή την τελειότητα που είχες, ας πούµε. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Γιατί πρόκειται για την τελειότητα που είχες. 
Χ: Όχι γιατρέ, χωρίς πλάκα τώρα, όχι ότι είµαι ... φαντασµένος εγώ δεν ήµουνα ποτέ. Αλλά, ούτε είχα έτσι, ότι είµαι 

κάτι το τροµερό και φοβερό. Αλλά όλοι µου το΄λέγαν, από µικρό παιδί, ότι εσύ, αν σου παν όλα καλά, θα γίνεις 
κάτι πολύ σπουδαίο, όταν µεγαλώσεις. Γιατί είχα µια τροµερή εξυπνάδα. 

Θ: Ήσουν άριστος µαθητής ... 
Χ: Άριστος µαθητής ... 
Θ: Είχες καλές σχέσεις µε τους γονείς σου ... 
Χ: Είχα καλές σχέσεις µε τους γονείς µου, όλα µου πήγαιναν καλά. 
Θ: Ήσουν ευχαριστηµένος µε ...; 
Χ: Και δεν πιστεύω µόνο σε µένα. Πιστεύω και στα αδέρφια µου. ∆ηλαδή σαν να ... σαν κάτι κακό να΄πεσε πάνω µας 

και µας σταµάτησε ... µας διέλυσε τελείως. 
Θ: Σ΄όλη την οικογένεια, θες να πεις. 
Χ: Ναι, ναι. Ε, γιατί και η αδερφή µου, η Λίνα, ήταν καταπληκτική µικρή.  Και η Ελένη ήταν πολύ καλή. Ήµασταν 

άριστοι µαθητές όλοι, και, ξαφνικά, σαν να΄πεσε µια κατάρα πάνω µας και µας διέλυσε τελείως. 
Θ: Χάρη, δε µου λες, τα προβλήµατα αυτά ήρθαν σε όλους µαζί ή σε κάποιον από σας; 
Χ: Ε, στον ένα, µετά στον άλλο. Ε, άλλα ... και συγχρόνως. ∆ηλαδή ... 
Θ: Όταν ήσουνα ... 
Χ: Μετά τον ένα, άρχισαν τα προβλήµατα του άλλου. 
Θ: Όταν ήσουνα 9 χρονών, ας πούµε, η Λίνα πόσων χρονών ήταν; 
Χ: Η Λίνα ήταν 14. 
Θ: Η Λίνα, έτσι; 
Χ: Ναι, η Λίνα, ναι. 
Θ: Ήταν 14. 
Χ: Ε, και µετά από 2 χρόνια άρχισε να χαλάει και η Λίνα. 
Θ: Μάλιστα. 
Χ: Μετά χάλασε και η Ελένη. 
Θ: Η Ελένη πώς χάλασε τώρα, γιατί νόµιζα πως δε χάλασε ποτέ. 
Χ: Ε, είχε διάφορες αποτυχίες ερωτικές, έκανε διάφορες βλακείες, δε θέλω να τα πω αυτά τώρα. 
Θ: Καλά εντάξει. Αλλά είχε και αυτή προβλήµατα, ε; 
Χ: Είχε και αυτή προβλήµατα, ναι. 
Θ: Και έκανε και ένα γάµο αποτυχηµένο, ε; 
Χ: Έκανε και ένα γάµο αποτυχηµένο, και, τέλος πάντων, νιώθω σαν κάτι κακό να΄χει πέσει πάνω µας και δε µου 

αρέσει. 
Θ: Σαν να σας κυνηγούσε µια κακή δύναµη όλους, ε; 
Χ: Και χθες έβλεπα µια ταινία, ήταν κωµωδία τρόµου, δηλαδή, κάτι τέτοιο. Και ήταν µια που ήταν δαιµονισµένη. 

Ξέρετε πόσες φορές το΄χω πιστέψει ότι είµαι και εγώ δαιµονισµένος; 
Θ: Γιατί Χάρη µου το νοµίζεις; 
Χ: Γιατί όταν ήµουνα 16 χρονών έκανα ... προσπαθούσα να καλέσω πνεύµατα, υποτίθεται. Κάτι τέτοια, ας πούµε, 

που τα διάβαζα στα βιβλία και είχα επηρεαστεί και ήθελα να τα κάνω και εγώ. Και µε ... τέλος πάντων, έκλεινα τα 
παράθυρα του δωµατίου µου να΄ναι σκοτάδι, καλούσα ... και µια µέρα είχα δει δύο µάτια να µε κοιτάνε από 
απέναντι. Σας το΄χω πει αυτό. 

Θ: Ναι, ναι, ναι. 
Χ: Και από τότε σταµάτησα γιατί φοβήθηκα τόσο πολύ και δεν το ξανάκανα. 
Θ: ∆ύο κόκκινα µάτια µου φαίνεται, µου΄χες πει, έτσι; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. Και δεν το ξανάκανα. Και ... 
Θ: Για πόση ώρα τα είδες αυτά τα µάτια Χάρη µου; 
Χ: Πολλή ώρα. 
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Θ: Πολλή ώρα σε παρακολουθούσαν; 
Χ: Πολλή ώρα. Ναι. 
Θ: ∆ηλαδή πόση ώρα περίπου; 
Χ: Πάνω από πέντε λεπτά. 
Θ: Πάνω από πέντε λεπτά, ε; 
Χ: Ναι. 
Θ: Και είχες κλείσει τα ... φώτα, ε; ... 
Χ: Ναι, ναι, και τα παράθυρα όλα. 
Θ: Και έκανες διάφορες τελετές ...; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Τι τελετή είχες κάνει; 
Χ: Ε, δε θυµάµαι τώρα. Ξέρεις, διάφορα. 
Θ: Και εµφανίστηκαν δύο κόκκινα µάτια, τα οποία ήταν σταθερά ή κουνιόντουσαν; 
Χ: Κουνιόντουσαν. 
Θ: Κουνιόντουσαν. 
Χ: Που λέτε γιατρέ, γιατί, εγώ αν ... παραξενεύοµαι ώρες ώρες πώς έχω γλιτώσει το φρενοκοµείο. Έχουν περάσει 

τόσες σκέψεις απ΄το µυαλό µου, τόσα περίεργα πράγµατα, που λέω πώς, πόσα ... πώς εξακολουθώ και σκέφτοµαι 
ακόµα λογικά; 

Θ: Για πες µου όµως αυτό Χάρη µου που λες ότι πίστευες ότι ήσουνα δαιµονισµένος. 
Χ: Ε, ναι και από τότε άρχισα να πιστεύω ότι ήµουνα δαιµονισµένος. 
Θ: ∆ηλαδή ότι είχε µπει κάποιο δαιµόνιο µέσα σου; 
Χ: Ναι. 
Θ: Τι σε έκανε να το σκέφτεσαι αυτό; 
Χ: Γιατί είχα διάφορα ... έκαναν συσπάσεις οι µύες µου, µου έρχονταν εµετός, ... ώρες ώρες δε µπορούσα να αντέξω 

τα εκκλησιαστικά, κάτι τέτοια περίεργα. 
Θ: Αυτά όµως είναι συµπτώµατα άγχους, Χάρη µου. 
Χ: Είναι, ε; 
Θ: Ε, βέβαια. 
Χ: ∆εν ξέρω, αλλά ... 
Θ: Εσύ ποτέ δεν είχες παραισθήσεις. Οι άνθρωποι νοµίζουν ότι είναι µόνο εδώ, επειδή έχουν ψευδαισθήσεις και 

παραισθήσεις, δηλαδή ακούν φωνές να τους µιλάνε ... 
Χ: Μια εποχή άκουγα και εγώ φωνές. 
Θ: Άκουγες και εσύ φωνές κάποτε; 
Χ: Βέβαια. 
Θ: Πότε ήταν αυτό Χάρη; 
Χ: Τώρα δε µπορώ να θυµηθώ, αλλά πάντως ότι άκουγα, άκουγα.  
Θ: Από την αρχή του ... 
Χ: Ναι. Άκουγα φωνές. 
Θ: Κανονικά έτσι να σου µιλάει κάποιος; 
Χ: Ναι, ναι. Κανονικότατα. 
Θ: Και τι σου λέγανε; 
Χ: Ε, µε βρίζανε, µε ... διάφορα τέτοια. 
Θ: Οµοφυλόφιλος και όλα αυτά; 
Χ: Ε, και αυτό. Αυτά έχω φροντίσει να τα σπρώξω πέρα από τη µνήµη µου. Λοιπόν, που λέτε γιατρέ ... 
Θ: Άκουγες λοιπόν και φωνές, κάποια στιγµή. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: ∆εν ήταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα Χάρη µου, όµως, ε, ή ήταν µεγάλο; 
Χ: Ε, σχετικά. 
Θ: ∆ε µου λες, είχες και την εµπειρία να ακούς δύο άτοµα να µιλούν για σένα στο τρίτο πρόσωπο, να κάνουν χρήση

σ΄αυτό το πρόσωπο, και να σε σχολιάζουν; 
Χ: Εγώ είχα την εµπειρία να µε σχολιάζουν στο δρόµο. 
Θ: Οι άλλοι. 
Χ: Οι άλλοι, ναι. ∆ηλαδή, ας πούµε, µια φορά που είχα πάει στο περίπτερο, στη γειτονιά µου, εκεί στου Παπάγου, 

και ήταν δύο κοπέλες και άρχισαν να µιλάν για µένα. Και άρχισαν να λένε ειρωνικά σχόλια. Χωρίς να τις βλέπω, 
απλώς άκουγα τις φωνές τους. 

Θ: Χµµ. 
Χ: Αλλά, πριν είχα δει ότι ήταν δύο κοπέλες πίσω µου. Μετά γύρισα και είδα τα περιοδικά και αυτές έκαναν 

ειρωνικά σχόλια για µένα.  
Θ: Θυµάσαι πότε ήταν αυτό περίπου, ποια χρονιά; 
Χ: Α, ήταν παλιά.  
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Θ: Και πίστευες ότι ... 
Χ: Γιατρέ, πραγµατικά, πάντως, αναρρωτιέµαι πώς κρατάω τα λογικά µου ακόµα. 
Θ: Θα συνέλθεις εντελώς Χάρη µου, µη φοβάσαι. Είµαι σίγουρος γι΄αυτό. Λοιπόν, και µετά πίστευες ότι έχεις κάποιο 

δαίµονα µέσα σου και σε διοικεί αυτός; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. Και αυτοί δε θέλαν βέβαια το καλό µου και γι΄αυτό µου κάναν όλα αυτά που παθαίνω. 
Θ: Ναι. Σκέφτηκες ποτέ ότι αυτός ο δαίµονας, ας πούµε, σε κυριαρχεί και σε εξουσιάζει. 
Χ: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και πιστεύω ότι βρίσκεται εδώ, όταν µε πιάνει αυτό το πράγµα. 
Θ: Ναι, ναι, ναι. 
Χ: Ότι βρίσκεται εδώ και µε κυριαρχεί, µε εξουσιάζει. 
Θ: Και πώς τον φαντάζεσαι Χάρη µου;  Ή µάλλον πώς τον φανταζόσουνα γιατί τώρα πια δεν ... 
Χ: ∆εν τον φαντα... απλώς νιώθω ότι είναι µια δύναµη εδώ, ένα πράγµα, ξέρω γω, δεν το΄χω φανταστεί πως είναι. 
Θ: Έλεγες κάτι για κάτι κύτταρα εκεί κάποτε, τι γίνεται; 
Χ: Ναι. Ναι. Μια άλλη εποχή είχα αρχίσει να πιστεύω ότι είχε αρχίσει να µεγαλώνει ένας δεύτερος εγκέφαλος στην 

κοιλιά µου, ο οποίος ήταν κακός όµως. Και αυτό ήταν άσχηµο πράγµα.  
Θ: Και κυριαρχούσε πάνω στη συµπεριφορά σου; 
Χ: Ω, βέβαια, βέβαια. 
Θ: Λοιπόν, Χάρη, βλέπεις ότι όλα αυτά, ... 
Χ: Ναι; 
Θ: τα πιο πολλά, ... 
Χ: Ναι; 
Θ: ... , να µην πω 99,9 %, να µην πω όλα, ... 
Χ: Ναι ; 
Θ: ... , δε θα το δεχθείς αν πω όλα, αλλά τα πιο πολλά τουλάχιστον ... 
Χ: Ναι; 
Θ: ... είναι θέµα ερµηνείας. 
Χ: Ερµηνείας, ναι. 
Θ: ∆ηλαδή, πώς ερµηνεύεις κάτι που συµβαίνει. ∆ηλαδή, παραδείγµατος χάριν, όλοι οι άνθρωποι όταν έχουν πολύ 

άγχος, οι µύες τους κάνουν συσπάσεις, από το άγχος το υπερβολικό.  
Χ: Χµ. 
Θ: Γιατί όταν έχεις άγχος σε προετοιµάζει ο οργανισµός σου για µάχη ή φυγή. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Μάχη ή φυγή σηµαίνει ότι αυξάνεται ο µυϊκός σου τόνος. Γιατί, µην ξεχνάς ότι για 2.500.000 χρόνια, εµείς οι 

άνθρωποι ήµασταν µέσα στη ζούγκλα. 
Χ: Χµ. 
Θ: Και επεβίωσαν από εµάς, οι πρόγονοί µας αυτοί, οι οποίοι, όταν φοβόντουσαν, ανέβαινε πολύ ο µυϊκός τους 

τόνος, ανέβαινε η πίεσή τους και το βάζαν στα πόδια ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... και µάλιστα, επιβίωσαν και πρόγονοι που ήταν καχύποπτοι. 
Χ: Χµ. 
Θ: Γιατί, αυτοί που δεν ήταν καχύποπτοι, όταν φοβόντουσαν, τα άλλα ζώα, ... 
Χ: Ναι, αλλά να έχω ένα φυσιολογικό φόβο, ένα φυσιολογικό άγχος, πάει στο διάολο, αλλά εγώ έχω υπερβολικό. 
Θ: Α, µπράβο. Μα ακριβώς επειδή έχεις υπερβολικό, γι΄αυτό τα έχεις αυτά. Γιατί και εγώ αν είχα το φόβο που έχεις 

εσύ, ή το στρες που έχεις εσύ, ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... και εγώ θα άκουγα φωνές, και εγώ θα νόµιζα ότι διαβάζουν τη σκέψη µου, και εγώ θα είχα όλα αυτά που έχεις 

εσύ. ∆ηλαδή είναι θέµα µεγέθους του άγχους, γι΄αυτό και αν έχεις δει έξω, εδώ, έχω ένα απόκοµµα µιας 
εφηµερίδας. Είχα κάνει το 1979-80 µια µελέτη στον Καναδά ... 

Χ: Ναι. 
Θ: ... που είχα δώσει σε άτοµα που ήταν πολύ πιο άρρωστα από σένα, τους είχα δώσει πολύ υψηλές δώσεις Valium, 

600mg, όχι 10 όπως πήρες εσύ, 600. 
Χ: Ναι. 
Θ: ... Και ακόµα και άτοµα, τα οποία έχουν αυτό που λέµε σχιζοφρένεια, έτσι και τους δώσεις 600mg την ηµέρα 

Valium, 60 χαπάκια, γίνονται εντελώς νορµάλ. 
Χ: Ναι;! 
Θ: Βεβαίως. Γιατί το µόνο πρόβληµα που έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, µπορεί να πει κανένας, είναι ότι είναι φοβερά 

φοβισµένοι, τίποτε άλλο. Και ο φόβος τους ο υπερβολικός, τους κάνει να παρερµηνεύουν διάφορα πράγµατα. 
Γιατί, κοίταξε να δεις, όλος αυτός ο τρόπος που ερµηνεύεις τη συµπεριφορά της µάνας σου, του ταξιτζή, και τα 
λοιπά, είναι η ερµηνεία που δίνει κάποιος ο οποίος φοβάται ότι ο άλλος έχει κακή πρόθεση µαζί του. ∆ηλαδή, 
παραδείγµατος χάριν, είσαι µέσα στο δάσος, έτσι; Είσαι κυνηγός, και σπάει ένα κλαράκι. Άµα είσαι 
αναστατωµένος και αγχωµένος, αµέσως θα σκεφθείς ότι αυτό το κλαράκι µπορεί να είναι κάποιος και θέλει να σε 
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σκοτώσει.  
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Ενώ µπορεί, ξέρω γω, να είναι ένα ζαρκαδάκι. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Ή µπορεί να΄ναι ο φίλος σου. 
Χ: Ναι. Ε, ξέρετε τι ήθελα να πω ... 
Θ: ∆ηλαδή, κάπου το πώς ερµηνεύουµε τα ερεθίσµατα έχει να κάνει µε το πόσο αγχωµένοι είµαστε. Και αυτό που 

προσπάθησα να σου πω είναι ότι, στο παρελθόν, το ανθρώπινο είδος, για 2.500.000 χρόνια, το να είµαστε 
καχύποπτοι όταν φοβόµαστε και να νοµίζουµε ότι όλοι είναι εναντίον µας και µας την έχουν στηµένη και θέλουν 
το κακό µας, ήταν αυτό που µας κράτησε ζωντανούς. 

Χ: Ε, να σας πω κάτι όµως; Πέρα απ΄αυτά τα παραισθησιακά και αυτά, έτσι, λίγο πέραν του φυσιολογικού, είχα και 
αντιπάθειες πραγµατικές. ∆ηλαδή, θυµάµαι ότι από µικρό παιδί δε µε χώνευε κανένας. ∆ηλαδή, στο σχολείο µε 
κυνηγούσαν όλα τα παιδιά και µε έδερναν, µέχρι που µεγάλωσα, και στο Λύκειο και στο Γυµνάσιο και στο 
∆ηµοτικό και στο ... 

Θ: Μήπως αυτό έχει να κάνει µε το ότι δεν σε έµαθαν οι γονείς σου να προστατεύεις τον εαυτό σου; 
Χ: Ναι. 
Θ: Ε; 
Χ: Ξέρετε τι ξύλο έχω φάει; 
Θ: Ε, άµα δεις όµως όλα τα παιδιά που όταν τους δέρνουν και δε χτυπάν πίσω, τρώνε ξύλο. Το ξέρεις, είναι πολύ 

σκληρή η ζωή. Όσα παιδιά ... γι΄αυτό και συ αύριο, µεθαύριο, όταν θα κάνεις παιδιά, πρέπει, ... ένα από τα πρώτα 
πράγµατα που θα πρέπει να τα µάθεις είναι ... 

Χ: Να βαράνε. 
Θ: Να βαράνε και αυτά γιατί ... άµα δέχονται µόνο ξύλο, θα τους δέρνουν όλοι. 
Χ: Χµ. 
Θ: Εσένα µάλλον, σε έµαθαν να είσαι το τέλειο παιδί, µέχρι τελειότητος φοβερής που να µη δίνει και ξύλο πίσω, ε; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Ε, µα αυτό δεν είναι καλό. 
Χ: Τώρα, τι, τι ... τι πιστεύετε εσείς δηλαδή, πώς το ..., µ΄αυτά όλα που σας διηγήθηκα τι συµπέρασµα βγάλατε; Και 

βρείτε µου και µια λύση: τι θα µπορούσα να κάνω για να διώξω όλα αυτά τα συναισθήµατα που έχω;  
Θ: Λοιπόν, Χάρη µου, η ιδανική λύση ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... είναι πρώτον, να το χωνέψεις, ας πούµε, και να το νιώσεις και να το ζήσεις, ότι όλα αυτά έρχονται στην 

επιφάνεια όταν είσαι αγχωµένος. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και όταν είσαι ήρεµος, είσαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. 
Χ: Ε, εντελώς διαφορετικός δεν είµαι. 
Θ: Ακόµα. Αλλά είσαι πολύ καλύτερος. 
Χ: Πολύ καλύτερος, ναι. 
Θ: Αν θέλεις, αυτό ήταν που δικαιολογούσε και παλιά την ερµηνεία που έδωσες ότι είχες το δαίµονα µέσα σου. Γιατί 

έβλεπες ότι κάτω από ορισµένες συνθήκες σαν να ήσουν ένας εντελώς διαφορετικός Χάρης, παρά ήσουν κάτω 
από άλλες συνθήκες.  

Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Αλλά αυτό ήταν το άγχος, ο δαίµονας ήταν του άγχους, δεν ήταν κανένας δαίµονας υπερφυσικός, εντάξει; Ήταν ο 

δαίµονας ήταν του άγχους. Λοιπόν, και βλέπεις ότι και µόνος σου, το΄χεις µάθει πια, και είδες, πήρες ένα stedon. 
Το stedon ηρεµεί µε χηµικό τρόπο: σιγά σιγά, θα βρεις και µόνος σου κάποιους µηχανισµούς να καταφέρεις να 
ηρεµείς τον εαυτό σου µ΄αυτά που θα σκέφτεσαι. 

Χ: Πώς; Πώς; 
Θ: Ε, βάσει όλων αυτών που συζητάµε σήµερα. Παραδείγµατος χάριν .... 
Χ: Αφού σας λέω, θέλω, βγαίνω έξω µε όλη την καλή διάθεση να είµαι εντελώς ήρεµος, ... 
Θ: Ωραία, για να .... 
Χ: ... Για να περάσω ωραία. 
Θ: Ωραία, για να .... 
Χ: Και µόλις µπαίνω στο λεωφορείο αρχίζουν: ρουφάν µύτες, χτυπιούνται, βαριούνται, ξέρω γω, και τι άλλο κάνουν. 
Θ: Σκέψου, Χάρη, βάσει αυτών που είπαµε σήµερα να δούµε, τι θα µπορούσες να πεις, έτσι; Τι θα µπορούσες να 

κάνεις; 
Χ: Ναι. 
Θ: Βάσει αυτών που είπαµε σήµερα. Για να δούµε. 
Χ: Ναι. 
Θ: Νοµίζω σήµερα κάναµε µια από τις πιο καλές ψυχοθεραπείες που έκανες ποτέ. 
Χ: Χµ. 
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Θ: Λοιπόν, για να δούµε, λοιπόν, τι, απ΄αυτά που είπαµε σήµερα, πρακτικά, τι θα µπορούσες να κάνεις για να 
βοηθήσεις τον εαυτό σου; 

Χ: Ναι. Εσείς, εσείς, πείτε µου. 
Θ: Εγώ, Χάρη µου, πιστεύω ότι αν το καταλάβεις αυτό το πράγµα, ότι όλα σου τα συµπτώµατα προκαλούνται από 

υψηλό άγχος, θα φροντίζεις να µην αγχώνεσαι τόσο πολύ. 
Χ: Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω µια χάρη. Αν δεν µπορείτε τώρα, τουλάχιστον για την επόµενη φορά, να ψάξετε 

καλά, να µου βρείτε ένα φάρµακο, το καλύτερο φάρµακο που υπάρχει ... 
Θ: Πάλι στα φάρµακα. 
Χ: Πάλι στα φάρµακα. Ξέρετε γιατί λέω πάλι στα φάρµακα; Γιατί βλέπω ότι δεν µπορώ να τα καταφέρω µόνος µου. 
Θ: Μπορείς να τα καταφέρεις, Χάρη µου. Μπορείς να τα καταφέρεις, και τα έχεις καταφέρει. Μέχρι τώρα δεν έχεις 

καταφέρει πολλά πράγµατα; 
Χ: Να σας πω κάτι; Έχουµε κάτι φίλους φαρµακοποιούς που είναι δίπλα στο γραφείο του πατέρα µου και από κει 

παίρνει όλα τα φάρµακα ο πατέρας µου. Και ξέρουν το πρόβληµά µου, και µου λέει η φαρµακοποιός, µου λέει: 
εγώ σε βλέπω σαν τελείως φυσιολογικό άνθρωπο, και ακόµα όταν σε πιάνουν αυτά µου λέει, εγώ πιστεύω ότι 
είναι θέµα ενός φαρµάκου, να σου βρουν το κατάλληλο φάρµακο. Άµα στο βρουν, εσύ µετά θα είσαι µια χαρά.  

Θ: Αφού και τώρα σε βλέπει µια χαρά.  
Χ: Είµαι µια χαρά συνήθως. ∆εν είµαι πάντα. 
Θ: Τέλος πάντων, Χάρη. Εσύ, τόσο καιρό που έρχεσαι εδώ και κουβεντιάζουµε, έχεις αλλάξει, ναι ή όχι; 
Χ: Κοιτάξτε, ε, ... τώρα τελευταία όµως βλέπω µια στασιµότητα. 
Θ: Κοίταξε, τώρα τελευταία υπάρχουν ίσως κάποιες εκκρεµότητες. Έχεις µπει σε µια µεταβατική φάση στη ζωή σου. 
Χ: Ναι. 
Θ: Έχεις όλες τι εκκρεµότητες: τι θα κάνεις µε το επάγγελµά σου, θα µείνεις στην Ελλάδα ή θα πας στη ∆ανία; 

∆ηλαδή, υπάρχουν διάφορες εκκρεµότητες. 
Χ: Ναι. Ναι. 
Θ: Και είναι φυσικό να είσαι λίγο αγχωµένος. Αλλά γενικά δε θα΄λεγες ότι από τότε που µιλάµε έχεις αλλάξει πολύ, 

προς το καλύτερο; 
Χ: Ναι, βέβαια ότι έχω αλλάξει πολύ. 
Θ: Αυτό δεν είναι από τα φάρµακα που σου΄δωσα. 
Χ: Ναι.  
Θ: Είναι κυρίως η συζήτηση. 
Χ: Ναι. Ναι. 
Θ: Άρα, Χάρη µου, όπως άλλαξες µέχρι τώρα, θα αλλάξεις και στη συνέχεια, µ΄αυτή τη διαδικασία της 

ψυχοθεραπείας. Αλλά εγώ θέλω να το χωνέψεις αυτό, πιστεύω να το χωνέψεις, ότι τα πιο πολλά σου προβλήµατα 
τα προκαλεί το άγχος και ότι το άγχος είναι που σε κάνει να είσαι τόσο καχύποπτος και να αποδίδεις κακή 
πρόθεση στους άλλους.  

Χ: Γιατρέ να σας πω κάτι ... 
Θ: Γιατί είσαι τόσο καλά, Χάρη µου, που µε 10mg valium, τώρα έχεις αρχίσει και νυστάζεις. 
Χ: Να σας πω κάτι; Εκεί που θέλω να΄µαι καλά, δηλαδή, προσπαθώ και εγώ ο ίδιος. ∆ηλαδή, λέω, θα βγω σήµερα 

και θα είµαι τελείως καλά. ∆ε µ΄αφήνουν. ∆ηλαδή, νιώθω ότι δε µ΄αφήνει ο κόσµος ή τα ... ένας θα βήξει ή άλλος 
θα χασµουρηθεί ή άλλος θα κουνήσει τον ώµο του ή θα κάνει εκείνο ή θα κάνει το άλλο. Και τα κάνουν όλα 
πάντοτε µπροστά µου. Όταν αποµακρύνονται λίγο, είναι όλοι φυσιολογικοί. Μόλις πλησιάζουν σε µια απόσταση 
που είµαι εγώ, αρχίζουν όλα και γίνονται.  

Θ: Μήπως είναι θέµα ερµηνείας δικής σου, όµως; 
Χ: Μπορεί να΄ναι και ερµηνεία δική µου, αλλά µε ενοχλεί το γεγονός ότι γίνονται.  
Θ: Ναι, αλλά µπορεί να ερµηνεύεις ότι γίνονται, να µη γίνονται. Ή να µη γίνονται επίτηδες.  
Χ: Ίσως, ξέρω εγώ; 
Θ: Είναι οι άνθρωποι κρυωµένοι γιατί κυκλοφορεί πολύ γρίπη και ρουφούν τη µύτη τους. ∆εν έχει καµία σχέση µαζί 

σου. Προσπάθησε να το σκεφθείς έτσι. 
Χ: Πώς µπορώ να µειώσω το άγχος µου χωρίς να χρειάζεται να παίρνω τόνους stedon και ... 
Θ: Να αυξήσεις την αυτοπεποίθεσή σου. 
Χ: ∆υστυχώς απ΄αυτή έχουµε µεγάλη έλλειψη. 
Θ: Γιατί όµως να έχεις έλλειψη αυτοπεποίθεσης; 
Χ: Γιατί δεν έµαθα ποτέ να έχω αυτοπεποίθεση. 
Θ: Ωραία, χρησιµοποίησε αυτές τις επισκέψεις εδώ, άµα θέλεις να έχεις αυτοπεποίθεση. 
Χ: Και τι να κάνω; 
Θ: Είδες τι είπες προηγουµένως; Είδες που είπες ότι αν ήταν κανένας άλλος θα είχε καταντήσει στο φρενοκοµείο; 
Χ: Ναι. 
Θ: Ωραία. Εσύ όµως δεν έχεις καταντήσει στο φρενοκοµείο. 
Χ: Όχι. 
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Θ: Άρα κάποια αξία έχεις. Κάποιες ικανότητες έχεις που σε προστάτεψαν και φρόντισες, παρόλα αυτά που τράβηξες, 
να µην καταλήξεις στο φρενοκοµείο. Άρα µπορεί να΄χεις κάποια αυτοπεποίθεση. Μόνο και µόνο απ΄αυτό. Να µην 
πω πόσα άλλα. Άρα λοιπόν, Χάρη, βλέπεις ότι δύο πράγµατα προσπαθείς να κάνεις : το ένα είναι να 
προσπαθήσεις να το χωνέψεις ότι όλα αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια έχουν να κάνουν απλώς µε το άγχος και 
δεν έχουν καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Είναι η ερµηνεία που δίνεις. Και το άλλο είναι σιγά σιγά να 
προσπαθήσουµε να ανέβει η αυτοπεποίθεσή σου, ώστε να µην αισθάνεσαι τόσο εύκολα απειληµένος και να έχεις 
τόσο πολύ άγχος, δηλαδή. Και το άλλο να δούµε τι θα κάνουµε µε τα διάφορα άλλα θέµατα που σ΄απασχολούν, 
να µην είσαι τόσο, ... εντάξει; 
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Χάρης 
Ψυχοθεραπευτική Συνεδρία της 3ης/2/1997 

 
Θ: = Θεραπευτής 
Χ: = Χάρης 
 
Θ: Για πες µου, Χάρη, πώς είσαι; 
Χ: Γιατρέ έχω ... έχω πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα, και έχω ανησυχία για τα σεξουαλικά µου.  
Θ: Χµµ... 
Χ: Και για όλα τα θέµατα γενικώς: για τις σχέσεις, για τα ... Από τι θέλετε να αρχίσουµε πρώτα. Ότι θέλετε εσείς.  
Θ: Εσύ θα µου πεις, τι σε απασχολεί περισσότερο.  
Χ: Εµένα µε απασχολεί το γεγονός ότι να, ας πούµε ότι : χθες έβλεπα ένα πολύ ωραίο νορβηγικό φιλµ .... 
Θ: Χµµ... 
Χ: ... το οποίο καταλάβαινα, διότι εγώ αυτές τις γλώσσες τις ξέρω. 
Θ: Καταλάβαινες Νορβηγικά Χάρη; 
Χ: Βέβαια.  
Θ: Μπράβο. 
Χ: Έβλεπα ένα πολύ ωραίο νορβηγικό φιλµ και ήταν µια κοπέλα, ... βλέπω ότι όταν σκέφτοµαι ότι θα είµαι εκεί πέρα, ... 
Θ: Ναι ... 
Χ: ... ότι θα έλκοµαι από γυναίκες. Βλέπω ότι όταν σκέφτοµαι ότι θα είµαι εδώ πέρα, στην Ελλάδα, θα έλκοµαι από 

άνδρες. Κι αυτό µου τι δίνει στα νεύρα. 
Θ: Είσαι σίγουρος γι΄αυτό που λες; 
Χ: Είµαι πολύ σίγουρος γι΄αυτό που λέω. Γιατί δε, δεν, ... δεν µε ενδιαφέρουν οι άνδρες όταν σκέφτοµαι την από κει 

πλευρά. Όταν σκέφτοµαι την από δω πλευρά ... δε σκέφτοµαι τίποτα άλλο. 
Θ: Όταν σκέφτεσαι ότι ζεις στην Ελλάδα, ας πούµε, έτσι; 
Χ: Ναι, ναι, ναι, ναι. 
 (1 λεπτό σιωπής)  
Θ: Στο έργο λοιπόν έβλεπες την υπόθεση του έργου, πως εξελισσόταν και λοιπά ... 
Χ: Και είχε και κοπέλες, και τις έβλεπα, µου άρεσαν. Ερωτευµένος, παθιασµένος και λοιπά.  
Θ: Λες για τις γυναίκες του έργου; 
Χ: Ναι. 
Θ: Ενώ είχε και άνδρες και δε σου κάναν καµία εντύπωση. 
Χ: ∆ε µου κάναν καµία εντύπωση. Και όταν είµαι εδώ ... αµέσως: να κοιτάξω τους  άνδρες. Είναι και ωραίοι εδώ, που να 

τους πάρει και να τους σηκώσει. 
Θ: Λες ότι είναι αυτό; Μια λύση είναι αυτή: ότι οι Νορβηγοί δεν είναι ωραίοι και  οι Έλληνες είναι ωραίοι, ε; 
Χ: Όχι µόνο οι Νορβηγίδες και οι ∆ανέζες και οι ... 
Θ: Οι βόρειοι, οι βόρειοι. 
Χ: ... και οι Φιλανδέζες είναι ωραίες. 
Θ: Οι γυναίκες είναι ωραίες, οι άνδρες είναι άσχηµοι εκεί. Μια εξήγηση θα ήταν αυτή. Ποια άλλη εξήγηση δίνεις;  
Χ: Ποια άλλη εξήγηση; Ότι ... εγώ πάω να κάνω εκεί κάτι καλύτερο. Εδώ δεν µε ενδιαφέρει τι θα κάνω. ∆ηλαδή τη 

θεωρώ τόσο ασήµαντη την Ελλάδα, είναι ένα πράγµα που θέλω να διαγράψω απ΄το µυαλό µου, που δε µε ενδιαφέρει 
τι κάνω.  

Θ: Χάρη µου, όµως η αλήθεια δεν είναι ότι τις οµοφυλόφιλές σου τις επαφές τις είχες εδώ στην Ελλάδα;  
Χ: Ε;  
Θ: Τις οµοφυλόφιλές σου τις επαφές τις είχες εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι έτσι; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Ωραία. Ξέρεις για το πείραµα του Pavlov, έτσι;  
Χ: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. 
Θ: Το σκυλί, µε το φαΐ του µε το ... 
Χ: Ναι, το κουδούνι, το ξέρω το ξέρω. 
Θ: Οπότε συνδύασε το φαγητό µε το κουδούνι, το φως και τα λοιπά, και µετά έτρεχαν τα σάλια του, µόνο και µόνο που 

άκουγε το κουδούνι ή έβλεπε το φως. 
Χ: ∆ηλαδή, εγώ τρέχουν τα σάλια µου µόνο και µόνο ..... (γελάει) 
Θ: Ε, κοίταξε τώρα, έχεις συνδυάσει αυτή τη συµπεριφορά µε αυτό το χώρο, µ΄αυτό τον τόπο, µ΄αυτό τον πολιτισµό, 

µ΄αυτό το περιβάλλον, όπως θέλεις πες το. 
Χ: ∆ε µπορώ να κάνω αλλιώς. Μόλις βλέπω άντρα στο δρόµο, παθαίνω πατατράκ. Όχι ότι κάνω τίποτα, ότι δεν κάνω, 

δεν κάνω. Αυτό πάει και τελείωσε. ∆εν υπάρχει περίπτωση να κάνω. Αλλά νιώθω έλξη. Νιώθω µια έλξη, δηλαδή µου 
αρέσει, κοιτάω.  

Θ: Ωραία. Στον αυνανισµό, τι γίνεται; 
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Χ: Στον αυνανισµό, ε µισό - µισό. 
Θ: Ωραία. Παλιά όµως ήταν 100% άνδρες.  
Χ: Ναι. 
Θ: Τώρα έχει γίνει 50%. 
Χ: Ναι, 50%. 
Θ: Ε, δεν είναι µια πρόοδος αυτή; 
Χ: Εγώ δεν είµαι ευχαριστηµένος. Εγώ θέλω ... 
Θ: Τι θες; 100% να είναι γυναίκες; 
Χ: Ναι. Το΄χω καταφέρει µερικές φορές, αλλά δεν είναι µόνιµο. ∆ηλαδή, λίγο να δω έναν όµορφο άνδρα στο δρόµο και 

να µου µείνει, ας πούµε, να µου µείνει στο µυαλό, αν πάω σπίτι, πάει τελείωσε. 
Θ: Θα έχεις µόνο αυτόν στο µυαλό σου. 
Χ: Ναι, ναι, ναι.  
Θ: Ωραία. Όταν λες όµορφος άνδρας, Χάρη, τι εννοείς; 
Χ: Όµορφος άνδρας; Βαρβάτος.  
Θ: Βαρβάτος, κατά τη γνώµη σου, πως είναι; 
Χ: Ε, έτσι, δυνατός, όµορφος, γερός, καλό σώµα. Με καλό σώµα και προσόντα.  
Θ: Πλούσια γεννητικά όργανα. 
Χ: Ναι. Και νιώθω τέτοια ενοχή ... Τις τελευταίες µέρες ένιωθα τέτοια ενοχή, που την τάση της αυτοκτονίας, δεν ξέρω 

αν την είδατε, την είχα πολύ δυνατή.  
Θ: Ναι, ε; Και σκεφτόσουνα να αυτοκτονήσεις, Χάρη; 
Χ: Μµµ. 
Θ: Μέτρια.  
Χ: Όχι, δυνατή την είχα.  
Θ: Μέτρια. Έβαλες: σκέψεις να θέσεις τέρµα στη ζωή σου : Μέτρια. 
Χ: Μέτρια έβαλα; 
Θ: Ναι. 
Χ: Πολύ ήθελα να βάλω. Έβαλα µέτρια. Τέλος πάντων. 
Θ: Τελικά ήταν µέτρια ή πολύ; 
Χ: Πολύ, πολύ.       

(σιωπή)      
∆εν πρόσεξα και έβαλα µέτρια. 

Θ: Ωραία. Λοιπόν, Χάρη γιατί αισθάνεσαι ενοχές γι΄αυτό το πράγµα; 
Χ: Αισθάνοµαι ενοχές, γιατί, πρώτα-πρώτα, δεν µου αρέσει εµένα. ∆εύτερον γιατί δεν αρέσει στους γονείς µου, και δε 

θέλω να απογοητεύω τους γονείς µου. Ήδη τους έχω αλλάξει τα φώτα τόσα χρόνια. Να µην τους αλλάξω τα φώτα και 
άλλα τόσα χρόνια. Περιµένουν κάτι ευχάριστο από µένα. Άµα είναι να ... ∆ε φτάνει που έχουν την αδερφή µου, που 
τους ... που κάνει αυτά που κάνει, να έχουν και µένα; Ε, λίγο κρίµα.  

Θ: Εσύ, Χάρη, εσένα γιατί δε σου αρέσει αυτό το πράγµα; 
Χ: Εµένα γιατί δε µου αρέσει αυτό το πράγµα; Ε, δεν είναι µέσα στα φυσιολογικά. 
Θ: Γι΄αυτό; 
Χ: Ναι. Και δε µου αρέσει, επίσης, γιατί εκείνη την ώρα έχω τη συναίσθηση, ότι καταλαβαίνουν όλοι το τι κάνω. Ότι 

µου αρέσει κάποιος. Και µάλλον γελάν όλοι µε µένα. 
Θ: ∆ιαβάζουν τη σκέψη σου λοιπόν. Και σε κοροϊδεύουν. 
Χ: Και νιώθω ότι γελάν όλοι µε µένα. 
Θ: Γελάν µε σένα λέγοντας τι, Χάρη; 
Χ: Ε, κοίτα αυτόν, την αδερφή, τώρα, κάθεται και κοιτάει τους άνδρες και θέλει να ... 
Θ: Το θεωρείς υποτιµητικό; 
Χ: Υποτιµητικό, βέβαια. 
Θ: Γιατί; 
Χ: Ε, είναι ... θεωρείται µέσα ... θεωρείται φυσικό πράγµα στην κοινωνία, ένας άνδρας να κοιτάζει τους άνδρες; 
Θ: Γιατί όχι; 
Χ: Ε, δε θεωρείται. 
Θ: Είµαστε Χάρη µου σε µια δηµοκρατική χώρα, υποτίθεται τουλάχιστον. 
Χ: Υποτίθεται. 
Θ: Ωραία. Ένα λεπτό: αν ήσουνα στο Greenwich village, πώς το λένε ... 
Χ: Ναι. Πάλι θα ένιωθα ενοχές.  
Θ: Πάλι. Γιατί; 
Χ: Γιατί δε θα ένιωθα ευχάριστα µε τον εαυτό µου. ∆ε νιώθω ευχάριστα µε τον εαυτό µου, όταν σκέφτοµαι αυτά τα 

πράγµατα. 
Θ: Ωραία. Μπορείς να µου εξηγήσεις το γιατί; Άρα, δεν είναι µόνο επειδή οι άλλοι διαβάζουν τη σκέψη σου. 
Χ: Όχι. 
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Θ: ∆ηλαδή αν υπήρχε ένας µαγικός τρόπος, ένα κράνος να µη διαβάζουν τη σκέψη σου, κάτι, τέλος πάντων, να σε 
προστατεύει ώστε να µη διαβάζουν τη σκέψη σου, πάλι θα σε ενοχλούσε; 

Χ: Ναι. Πάλι θα µε ενοχλούσε. 
Θ: Ωραία. Γιατί θα σε ενοχλούσε πάλι; 
Χ: Γιατί ... ότι, επειδή τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, τότε µε τη Σουζάνα, τέλος πάντων, και λοιπά, τότε, έµαθα 

και την ετεροφυλοφιλική πλευρά της ζωής .... 
Θ: Ναι. 
Χ: Ένιωθα τόσο περήφανος µε τον εαυτό µου, που µόλις σκέφτοµαι τα οµοφυλοφιλικά, νιώθω ότι καταρρακώνοµαι, ότι 

γίνοµαι .... 
Θ: Οπότε δε νιώθεις υπερήφανος για τον εαυτό σου. 
Χ: ∆ε νιώθω υπερήφανος για τον εαυτό µου. 
Θ: Ενώ νιώθεις υπερήφανος για τον εαυτό σου όταν κάνεις ... 
Χ: Όταν σκέφτοµαι γυναίκες. 
Θ: Ωραία. Γιατί δεν ... εκτός από το τι νοµίζει η κοινωνία γι΄αυτό το θέµα ή το τι νοµίζουν οι γονείς σου ... 
Χ: Ναι. 
Θ: Εσύ γιατί δεν αισθάνεσαι καλά µε τον εαυτό σου; 
Χ: Για το λόγο που µόλις σας είπα. 
Θ: Ναι, αλλά γιατί σου αρέσει καλύτερα να βλέπεις τον εαυτό σου σε µια ετεροφυλόφιλη σχέση, παρά σε µια 

οµοφυλόφιλη; Γιατί πιστεύεις ότι το ένα σε κάνει να αισθάνεσαι υπερήφανος και το άλλο σε κάνει να αισθάνεσαι 
ντροπή ή ενοχή; 

Χ: Γιατί είναι ντροπή. Έτσι µας έχουν µάθει από µικρά. Ότι είναι ντροπή, ότι είναι αηδία, είναι σιχαµάρα.  
Θ: Μα µου λες τι η κοινωνία σου έχει µάθει. Εσύ τι πιστεύεις; 
Χ: Μα ότι ... ο άνθρωπος είναι µια tabula rasa. Ότι του µπουκώνει η κοινωνία και οι γονείς και το σχολείο, αυτά 

µαθαίνει. Άρα, έµαθα ότι αυτό το πράγµα είναι αηδιαστικό. Αν είχα µάθει από µικρός, αν έβλεπα να το κάνουν όλοι 
οι άνθρωποι και να΄ναι φυσιολογικό, ... ε, και µένα, και µένα, θα το κάνα και δε θα΄δινα πεντάρα. ∆εκάρα, πως το 
λένε.  

Θ: Ναι, αλλά Χάρη µου, εσύ δεν είσαι ένας τυχαίος άνθρωπος, είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος, έχεις σπουδάσει στο 
Πανεπιστήµιο, έχεις πτυχίο Πανεπιστηµίου, µιλάς τόσες γλώσσες, µέχρι και νορβηγικά καταλαβαίνεις, και από όλα. 

Χ: Και σουηδικά καταλαβαίνω. Και από όλα. 
Θ: Ωραία. Ε, δε µπορείς τώρα, κοντεύεις 30 χρονών, τώρα πόσο είσαι; 
Χ: 30 χρονών. Ναι, αλλά εγώ δεν είµαι οικονοµικά ανεξάρτητος, δεν είµαι συναισθηµατικά ανεξάρτητος. Έχω τόσα 

πράγµατα τα οποία µου λείπουν. ∆εν έχω αυτοπεποίθεση. ∆εν, δεν ... δεν µπορώ να σταθώ στα πόδια µου. 
Θ: Ναι, αλλά δε µπορείς, όµως, κάπου να ξεπεράσεις αυτό το ... τι σε νοιάζει, το τι νοµίζει η κοινωνία, αυτό που σε 

νοιάζει εσένα έχει σηµασία; Αυτό που πιστεύεις εσύ ... 
Χ: Ξέρετε ότι αν τολµήσω να το ξεπεράσω και κάνω το πρώτο βήµα, έστω και να χαϊδευτώ µε κάποιον, αµέσως θα φανεί 

στο πρόσωπό µου, θα το καταλάβουν οι γονείς µου και θα΄χουµε φασαρίες. 
Θ: Ααα. Άρα είναι αυτό το οποίο λέγαµε στην προηγούµενη συζήτηση, ότι αυτό το ότι πιστεύεις ότι οι άλλοι διαβάζουν 

τη σκέψη σου, λειτουργεί σαν µια δικλείδα ασφαλείας.  
Χ: Ναι. 
Θ: Και, κατά κάποιο τρόπο, δεν κάνεις κάτι γιατί λες γιατί έτσι και το κάνω θα ... 
Χ: Όχι, όχι µόνο για τους γονείς µου. ∆ε µ΄αρέσει και µένα. Αλλά και να µου άρεσε και να το΄κανα θα το καταλάβαιναν 

αµέσως και θα είχα προβλήµατα. 
Θ: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν ... Ας συζητήσουµε το γιατί δε σου αρέσει µετά. 
Χ: Ναι. 
Θ: Αλλά και να σου άρεσε λες, και να σου άρεσε, πάλι δε θα το΄κανες γιατί θα διάβαζαν οι γονείς σου στο πρόσωπό σου, 

ή, τέλος πάντων, οι άλλοι που διαβάζουν τη σκέψη σου, θα το΄ξέραν ότι το΄χεις κάνει, και θα έβρισκες το µπελά σου. 
Και επειδή δεν είσαι, όπως είπες προηγουµένως, οικονοµικά ανεξάρτητος και συναισθηµατικά ανεξάρτητος, είναι 
κάτι που δε θα µπορούσες να το κάνεις, έστω και αν το επιθυµούσες και σου άρεσε πάρα πολύ. 

Χ: Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν το κάνω εκείνη την ώρα στο µπάνιο, εκείνη την ώρα νιώθω µια ευχαρίστηση. 
Θ: Ναι. 
Χ: Αλλά έχω ένα περίεργο συναίσθηµα. Εκείνη την ώρα νιώθω σαν να µε καθοδηγεί ο διάολος. Και µόλις τελειώνω, 

νιώθω αµέσως µια αηδία γι΄αυτό που µόλις έκανα.  
Θ: Τι εννοείς σαν να σε καθοδηγεί ο διάολος; 
Χ: Νιώθω σαν να ... σαν να µην το κάνω εγώ. Σαν να µε σπρώχνει κάτι να το κάνω. 
Θ: Ποιος σε βάζει, Χάρη µου, να το κάνεις; 
Χ: ∆εν ξέρω. Νιώθω σαν να µε σπρώχνει κάτι να το κάνω ... 
Θ: Την ώρα που το κάνεις, που είδες αυτόν τον τύπο µε τα µεγάλα γεννητικά όργανα και τον πολύ ωραίο, και τον 

σκέφτηκες και αυνανίζεσαι, έτσι; 
Χ: Ναι 
Θ: Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, Χάρη; 
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Χ: Σκέφτοµαι ότι αυτός είναι πολύ ωραίος, πολύ ελκυστικός, ότι αυτός ίσως να έχει, όχι ίσως, ότι αυτός έχει 
περισσότερες επιτυχίες στις γυναίκες απ΄ότι έχω εγώ. Άρα ίσως ότι θα ήθελα να του µοιάσω. 

Θ: Ναι. 
Χ: Θέλω κάποια ταύτιση ίσως. Κάποια θέληση να ταυτιστώ µ΄αυτόν. 
Θ: Αα. Για στάσου τώρα. ∆ε θέλεις εκείνη την ώρα σου κάνει έρωτα αυτός; 
Χ: Όχι. Ούτε καν το σκέφτοµαι. Νιώθω αηδία γι΄αυτό. 
Θ: Ωραία. Η σκέψη ας πούµε να έχεις το πέος του στον πωπό σου ... 
Χ: Όχι. Όχι. ∆εν το θέλω καθόλου. Ούτε µε σφαίρες. 
Θ: Λοιπόν, άρα είναι σαν να ταυτίζεσαι µ΄αυτόν τον τύπο; 
Χ: Ναι. 
Θ: ∆ηλαδή, εκείνη την ώρα είσαι αυτός ο τύπος. 
Χ: Ναι. 
Θ: Έχεις και συ το σώµα το ωραίο όπως έχει αυτός, έχεις και συ τα µεγάλα τα γεννητικά όργανα που έχει αυτός, είσαι 

και συ όπως είναι αυτός. 
Χ: Ναι. 
Θ: Ε; 
Χ: Ναι. 
Θ: Άρα γιατί το αποκαλείς αυτό οµοφυλοφιλία; 
Χ: ∆εν ξέρω. 
Θ: Εµένα ας πούµε δε µου φαίνεται οµοφυλοφιλία, µου φαίνεται ταύτιση µε το θεό του ανδρισµού, ας πούµε. 
Χ: Ξέρετε γιατί το θεωρώ οµοφυλοφιλία; Γιατί εκείνη την ώρα διεγείροµαι. 
Θ: ∆ιεγείρεσαι γιατί ... 
Χ: Θέλω να είµαι σαν και αυτόν, αλλά διεγείροµαι µόνο και µόνο που τον σκέφτοµαι. 
Θ: Ένα λεπτό Χάρη. Αν διεγειρόσουν µε τη σκέψη ότι έκανες έρωτα µ΄αυτόν τον τύπο, ή , ξέρω γω, ότι τον φιλούσες και 

τον χάιδευες ή µε τη σκέψη ότι σου έκανε έρωτα αυτός ή κάποια τέτοια πράγµατα, θα το λέγαµε οµοφυλοφιλία. Εσύ, 
όµως, όπως µου τα περιγράφεις, µου θυµίζεις και λίγο ένα .... Έχεις δει το έργο ��Καζανόβα��, µε τον ... µε τον 
Sutherland; 

Χ: Πρέπει να το έχω δει πολύ παλιά αλλά δεν το θυµάµαι. ∆εν το θυµάµαι τώρα. 
Θ: Λοιπόν αυτός την ώρα που έκανε έρωτα είχε ένα σαν µηχανηµατάκι. 
Χ: Ναι. 
Θ: Ήταν σαν µπιµπελό, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα πέος το οποίο πήγαινε πάνω κάτω. Ήτανε ...  
Χ: Αχα, µάλιστα.  
Θ: Και την ώρα που έκανε έρωτα το έβαζε και αυτό εκεί δίπλα και πήγαινε πάνω κάτω και αυτό. Και σαν να έπαιρνε 

δύναµη από αυτό το πράγµα.  
Χ: Σοβαρά;  
Θ: Και επειδή ... 
Χ: Παίρνω και εγώ δύναµη. Να σας πω και εγώ κάτι ... 
Θ: Και καταλαβαίνεις τι γίνεται; Εγώ, σαν να σε φαντάζοµαι δηλαδή, ότι αν υπήρχε δηλαδή ο θεός του ανδρισµού, ξέρω 

εγώ στην Αρχαία Ελλάδα ή κάπου, που ήταν, ξέρω γω, ένας πολύ βαρβάτος άνδρας µε ένα τεράστιο πέος σηκωµένο, 
που όλες οι γυναίκες ήταν στα πόδια του και τον λάτρευαν και λοιπά ... 

Χ: Ναι. 
Θ: Κάπου εσύ ταυτίζεσαι µ΄αυτόν, σαν να παίρνεις δύναµη και ανδρισµό και όλα αυτά.   
Χ: Ναι. 
Θ: Αντανακλά βέβαια τη βαθύτερή σου ανασφάλεια, ότι εσύ δεν είσαι και τόσο βαρβάτος ή τόσο οτιδήποτε.  
Χ: Ναι, ναι, ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο;  Ήµασταν ας πούµε µε τη ... Είχαµε πάει στο ∆ανέζικο Ινστιτούτο 

προχθές και .... Όταν πήγαµε µε την παρέα µου προχθές, ήταν και ο Johan, ο παπάς. Και µετά πήγαµε και φάγαµε σε 
µια ταβέρνα. Ε, δεν κοίταζα ούτε έναν άνδρα. ∆εν µε ενδιέφερε. Εγώ κοίταζα εκείνη τη στιγµή µια κοπέλα που τη 
λέγανε Τζένη και είναι φίλη µου, και την έχω ερωτευθεί βαθύτατα. 

Θ: Ναι; 
Χ: Βέβαια. Αυτό σας λέω, ότι όταν είµαι µε ∆ανούς δεν κοιτάω, δεν πάει να µου παρουσιαστεί και ο θεός µπροστά 

εµένα σκασίλα µου µεγάλη. 
Θ: Μήπως αισθάνεσαι όµως µε τους ∆ανούς πιο επαρκής να το πω; 
Χ: Ίσως, ίσως. 
Θ: ∆ηλαδή ότι, συγκρίνοντας τον εαυτό σου µε τους ∆ανούς αισθάνεσαι ότι δεν υστερείς σε τίποτα. 
Χ: Ναι  
Θ: Ότι είσαι αρκετά ανδροπρεπής, αρκετά έτσι, αρκετά αλλιώς και ότι δεν υστερείς έναντι των ∆ανών σε τίποτα. Άρα 

δεν έχεις ανάγκη να κοιτάξεις τους άλλους, να αισθανθείς τον εαυτό σου, αισθάνεσαι άνετα ότι είσαι µια χαρά ας 
πούµε.  

Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Ενώ µε τους Έλληνες είσαι συνεχώς σε έναν ανταγωνισµό. ∆ηλαδή, όποιον δεις, κάθεσαι και τον κοιτάς: αυτός είναι 



 288

πιο βαρβάτος ή πιο άνδρας από µένα ή όχι;   
Χ: Ναι. 
Θ: Και έτσι ας πούµε και βγάλεις το συµπέρασµα ότι ο άλλος είναι πιο βαρβάτος από σένα, µπαίνεις σ΄αυτό το δυναµικό 

το περίεργο, που προσπαθείς ας πούµε να ταυτιστείς µαζί του ή ταυτίζεσαι µαζί του, και ... 
Χ: Το ζήτηµα είναι ότι δε θέλω όµως. Ότι νιώθω ενοχές, δε µπορώ. ∆ηλαδή ... 
Θ: Απ΄αυτά που µου λες υπάρχει µια πολύ απλή λύση στο πρόβληµά σου. 
Χ: Ποια είναι η λύση; 
Θ: Προσπάθησε να αποκτήσεις λίγο πιο πολύ εµπιστοσύνη στον εαυτό σου. 
Χ: ∆ε µπορώ. 
Θ: Γιατί; 
Χ: Εγώ, η µόνη περίπτωση που θα µπορούσα να αποκτήσω έτσι περισσότερη αυτοπεποίθεση και αυτά, είναι να είµαι 

έτσι οικονοµικά ανεξάρτητος, να ζω εκεί που θέλω, όχι εκεί που αναγκάζοµαι να είµαι, να ... τέλος πάντων, να ζω 
έτσι στην κατάσταση που θέλω, όχι εκεί που είµαι τώρα. Και να βγάζω λεφτά βέβαια. 

Θ: Ωραία, τι σε εµποδίζει να το κάνεις;  
Χ: Με εµποδίζει να το κάνω το ότι είµαι άρρωστος.  
Θ: Από τι πάσχεις;  
Χ: Πάσχω από ... Πρώτα απ΄όλα δε µπορώ να βγάλω οχτάωρο, εδώ δε µπορώ να βγάλω δίωρο, θα βγάλω οχτάωρο; 
Θ: Και ποια είναι η αρρώστια σου; 
Χ: Ε, είναι ότι το µυαλό µου κουράζεται πάρα πολύ. Μόλις αρχίσει να κουράζεται παράγει περίεργες σκέψεις, αρχίζουν 

πω πω, µου κλέβουν τις σκέψεις, πω πω, θέλουν να µε νευριάσουν όλοι, πω πω θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο. Αρχίζω 
παίρνω τα stedon, αρχίζω παίρνω εκείνο. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Το ίδιο πράγµα συνέχεια. Αυτό.  (Βαθιά 
αναπνοή) 
Και ότι είµαι αναγκασµένος να παίρνω και φάρµακα. ∆ηλαδή µε βλέπω σαν αδύναµο πλάσµα που είναι έρµαιο του 
καθενός και του καθενός πράγµατος και του καθενός ανθρώπου και του καθενός οτιδήποτε. 

Θ: Μήπως γι΄αυτό όµως έχεις κάποια στιγµή την ανάγκη να ταυτίζεσαι µε  βαρβάτους άνδρες; 
Χ: Ίσως και γι΄αυτό. 
Θ: Και αν, ας πούµε, ήσουνα, όπως λες, οικονοµικά ανεξάρτητος, που ήθελες, αισθανόσουνα ότι δεν είσαι άρρωστος και 

ότι αντέχεις και λοιπά, ότι τότε δε θα είχες ανάγκη να ταυτιστείς µε κανέναν, θα ήσουνα ευχαριστηµένος µε τον 
εαυτό σου.  

Χ: Ναι, θα ήµουν. 
Θ: Θα ήσουν ικανοποιηµένος µε το Χάρη. 
Χ: Ναι.  
Θ: ∆ε θα έψαχνες εναγωνίως στο περιβάλλον σου να δεις κατά πόσο είσαι αρκετά καλός ή όχι.  
Χ: Όχι.  
Θ: Ο τελευταίος βαρβάτος άνδρας που θυµήθηκες όταν το έκανες αυτό Χάρη ποιος ήτανε; 
Χ: Όχι, δεν αυνανίστηκα, αλλά ... 
Θ: Ναι. 
Χ: Όχι, αυνανίστηκα, λάθος, αυνανίστηκα. Ήταν ένας, πολύ όµορφος ήταν, στην τηλεόραση τον είδα. Είναι από τους 

άνδρες που µου αρέσουν πολύ. Είναι ο τύπος µου. Με µουστάκι, το µουστάκι για µένα είναι βασικό στοιχείο. Πολύ 
ωραία έτσι µαλλιά ...   

Θ: Γιατί δεν αφήνεις και συ µουστάκι Χάρη, αφού σου αρέσει τόσο πολύ το µουστάκι; 
Χ: Όχι, δε µου αρέσει σε µένα. Μ΄αρέσει σε άλλους. 
Θ: Και γιατί αφού σου αρέσει στους άνδρες το µουστάκι, δεν αφήνεις και συ µουστάκι; 
Χ: Γιατί δε µου πάει εµένα. Εµένα µε κάνει σα βλάχο. 
Θ: Τέλος πάντων, εσύ έχεις κάποια άλλη τοποθέτηση. Για πες λοιπόν, είχε µουστάκι ...  
Χ: Ήταν όµορφος. Γενικά ήταν ... ∆εν είδα τίποτα από δω και κάτω, µόνο το πρόσωπό του είδα. Αλλά µόνο που είδα το 

πρόσωπό του, ερεθίστηκα αµέσως. 
Θ: Σε τι έργο ήταν αυτός; 
Χ: ∆εν ήταν έργο. Ήταν µια συνέντευξη. ∆εν ξέρω πως τον λένε. 
Θ: Ναι. 
Χ: Αλλά ήταν πολύ όµορφος και ερεθίστηκα αµέσως. Kαι αναγκάστηκα να ... 
Θ: Ωραία και τι σκέφτηκες εκείνη την ώρα; 
Χ: Ότι θα ήθελα να ήµουνα µαζί του εκείνη την ώρα. 
Θ: Μαζί του να κάνεις τι; 
Χ: Όχι ακριβώς, ούτε πρωκτικό έρωτα ούτε τίποτα από αυτά. Έναν πλατωνικό ελαφρό έρωτα.  
Θ: ∆ηλαδή; 
Χ: Χάδια, αγκαλιές, φιλιά, τέτοια πράγµατα. 
Θ: Μάλιστα. Και αν αυτός ο τύπος Χάρη σου έλεγε: ��πάµε να κάνουµε έρωτα µε δύο ωραίες γκόµενες��, θα σου άρεσε;  
Χ: Φτάνει να µπορούσα να τον χαϊδεύω κιόλας. 
Θ: Χµ. Και αν δεν τον χαϊδεύεις δηλαδή δεν µπορείς να κάνεις έρωτα; 
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Χ: Όχι. Όχι. ∆εν καταλάβατε. 
Θ: Ναι. 
Χ: Να κάνω έρωτα µε τις γκόµενες, αλλά να µπορώ να απλώνω χέρι και σ΄αυτόν.  
Θ: Μάλιστα. Οπότε η ιδανική σου ερωτική επαφή είναι να κάνεις έρωτα µε τη γκόµενά σου, να κάνει έρωτα αυτός µε τη 

γκόµενά του, αλλά να τον χαϊδεύεις και λίγο, να τον πιάνεις; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Πού να τον πιάνεις; 
Χ: Ε, έτσι γενικά, οπουδήποτε. ∆εν µε ενδιαφέρει.   
Θ: Μάλιστα. Και αυτό το ότι θα τον αγγίζεις και αυτόν τι σου προσδίδει, ας πούµε; 
Χ: ∆εν ξέρω. 
Θ: Γιατί δίνεις µεγάλη αξία σ΄αυτό. 
Χ: ∆εν ξέρω. ∆ύναµη. 
Θ: Ουσιαστικά είναι η ίδια ιστορία πάλι, έτσι; Αντλείς δύναµη απ΄αυτόν.  
Χ: Ναι.  
Θ: Επειδή τον θεωρείς αυτόν ανώτερό σου, και τα λοιπά, και επειδή θεωρείς τον εαυτό σου τόσο προβληµατικό και 

οτιδήποτε ... 
Χ: Ναι. 
Θ: ... αντλείς δύναµη απ΄αυτόν. Πως, ας πούµε, κάποιος βάζει την εικόνα του Αγίου που τον βοηθάει και τον 

συµβουλεύει ... 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Και ακόµα καλύτερα, βέβαια, αν φοράει ένα φυλακτό ή έχει κάτι, µέχρι και ο ίδιος ο Άγιος να τον αγγίξει λίγο θα 

πάρει δύναµη.  
Χ: Ναι.  
Θ: Ε, καλά όµως αυτά να είναι ίσως και λιγάκι παιδικά. Είµαστε, όµως, λιγάκι  παιδιά αν πιστεύουµε σ΄αυτά τα 

πράγµατα. Αν και αυτά υπάρχουν παντού βέβαια.  
Χ: Ναι το ξέρω, όµως τι να κάνω;  Ξέρετε εγώ µε θεωρώ πολύ αδύναµο. ∆ε µε θεωρώ δυνατό. Γιατί, αν ήµουνα δυνατός, 

έπρεπε να είχα ρίξει πολλές σφαλιάρες µέχρι τώρα. Έπρεπε να είχα βαρέσει πολύ κόσµο µέχρι τώρα.  
Θ: Παραδείγµατος χάριν Χάρη; 
Χ: Υπάρχουν διάφοροι, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που στη διάρκεια της ζωής µου, µου έχουν κάνει πολύ κακό: ο 

ξάδερφός µου, στο σχολείο, άνθρωποι, συµµαθητές µου που µε έδερναν, χωρίς να τους έχω κάνει τίποτα, τόσοι 
άνθρωποι. 

Θ: Αισθάνεσαι Χάρη ότι δε µπορούσες να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, ε; 
Χ: Αισθάνοµαι ότι δε µπορούσα να υπερασπίσω τον εαυτό µου. Και βέβαια σκέφτοµαι ότι κακώς έκανα. Έπρεπε να είχα 

σηκώσει το χέρι και είχα πάρει σειρά και να πλάκωνα συνεχώς.  
Θ: Άρα, από αυτό που µου λες θεωρείς τον εαυτό σου πολύ πιο δυνατό απ΄ότι έδειχνες στο παρελθόν. Γιατί, για να µου 

λες ότι έπρεπε να ρίξεις σφαλιάρες, θεωρείς τον εαυτό σου ικανό να ρίξει σφαλιάρες.  
Χ: Όχι. ∆ε λέω ότι τον θεωρώ ικανό. Λέω ότι πρέπει να ρίξω σφαλιάρες. ∆ε λέω ότι µπορώ να ρίξω σφαλιάρες.  
Θ: Γιατί δεν τις ρίχνεις Χάρη; 
Χ: ∆εν τις ρίχνω γιατί δεν µπορώ. ∆ε µπορώ. Γιατί ... γιατί θα αρχίσουν να µου λεν ��τι µας βαράς, τρελός είσαι;��. 
Θ: ��Με πειράξατε. Εσείς µε βαράτε, εγώ γιατί να µη βαράω;�� 
Χ: ∆ε µπορώ, νιώθω αδύναµος, πως το λένε ... δε µπορώ, δε µπορώ.  
Θ: Τι δε µπορείς; 
Χ: ∆ε µπορώ να δείρω. ∆ε ... γιατί όλοι αυτοί που µου τα κάνουν αυτά είναι πολύ πιο δυνατοί από µένα και όταν µε 

πιάσουν στα χέρια τους θα µε τουλουµιάσουν στο ξύλο. 
Θ: Είσαι σίγουρος γι΄αυτό; 
Χ: Χµµ.  
Θ: Προσπαθείς να δικαιολογηθείς Χάρη; Εµένα δε µου φαίνεσαι και τόσο αδύναµος να βαρέσεις.  
Χ: Τα φαινόµενα απατούν. 
Θ: Χάρη, ένας άνθρωπος για να αντέξει αυτά που έχεις αντέξει, θα έχει κάποια δύναµη. Θα΄χει το σθένος το ψυχικό. 
Χ: ∆ύναµη να αντέχω έχω. ∆ύναµη να δέρνω δεν έχω. 
Θ: Πόση δύναµη χρειάζεται να δείρεις κάποιον; 
Χ: Ε;  
Θ: Πόση δύναµη χρειάζεται να δείρεις κάποιον; 
Χ: Χρειάζεται, χρειάζεται. Και πρώτα-πρώτα εγώ δεν έχω δείρει ποτέ µου κανέναν. ∆εν έχω απλώσει χέρι σε κανέναν. 

Και έτσι, που να ξέρω πώς δέρνουν; ∆εν ξέρω καν πώς δέρνουν.  
Θ: Α, ίσως αυτό να είναι όλο το πρόβληµα: ότι ποτέ δεν το έχεις κάνει.  
Χ: Ναι. 
Θ: Και κακώς όµως δεν το έχεις κάνει. Γιατί θα΄πρεπε να ... 
Χ: Ναι. Τέλος πάντων, έχω και την ιδέα ότι µου κάνουν διάφορα στο δρόµο, στο λεωφορείο µου κάνουν αυτά, βήχουν, 

κάνουνε ... Και όλους αυτούς θα ήθελα να τους δείρω.  
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Θ: Ε, καλά, αυτούς γιατί να τους δείρεις. Είναι η φαντασία σου.  
Χ: Τέλος πάντων, είναι η φαντασία µου. Αλλά εγώ σκέφτοµαι ότι θα ήθελα να τους δείρω. Αλλά δε µπορώ να τους 

δείρω γιατί θα µου πουν ��γιατί µε δέρνεις, σου΄κανα τίποτα;��. Θα µε βγάζουν και τρελό.  
Θ: Και θα΄χουν δίκιο αυτοί Χάρη, γιατί αυτό το κοµµάτι, πράγµατι, είναι από τη φαντασία σου.  
Χ: Τέλος πάντων. Είναι, δεν είναι, τώρα αυτό συζητήσιµο είναι.  
Θ: Εγώ µιλάω ότι έπρεπε να δέρνεις, ας πούµε, στο σχολείο αυτούς που σε δέρνανε. Ή τον ξάδερφό σου, ας πούµε, να 

δείρεις. 
Χ: Τον ξαδερφό µου, ναι. Αλλά τον έχετε δει; Είναι ένα ντερέκι µέχρι εκεί πάνω. Άµα µε πιάσει θα µε κάνει έτσι.  
Θ: Χάρη δε νικάει πάντα αυτός που είναι πιο βαρύς ή πιο ψηλός. Να θυµηθείς το παράδειγµα του ∆αυίδ και του Γολιάθ. 
Χ: Ε, ναι. Αλλά αυτό ήταν µύθος όµως.  
Θ: ∆εν ήταν µύθος.  
Χ: Μύθος ήταν.  
Θ: Να σκεφτείς τους πολέµους των Ελλήνων εναντίον των Περσών. Πάντα αυτός που έχει δίκιο, αυτός που έχει το δίκιο 

µε το µέρος του, είναι πολύ πιο πιθανό να νικήσει. Και στο κάτω - κάτω, Χάρη, ας του΄δινες και συ 5-6 και ας σε 
τουλούµιαζε στο ξύλο. Και θα αισθανόσουνα καλύτερα.  

Χ: Και να σας πω και κάτι άλλο; Αυτό το κουβεντιάζουµε και µε την αδερφή µου τη Νίνα: ��Εσύ, πρώτα-πρώτα, µου 
λέει, δε χρειάζεται να πολεµήσεις µόνο τους άλλους χρειάζεται να πολεµήσεις και τον εαυτό σου, γιατί έχεις και τον 
εαυτό σου που σε πολεµάει. ∆ε µπορείς, δε µπορείτε να τα βρείτε οι δύο σας��.  

Θ: Τι εννοείς να τα βρείτε; 
Χ: ∆ηλαδή να έχω εσωτερική ηρεµία και ειρήνη. Έτσι, να ... να τα βρω µε τον εαυτό µου. ∆ε µπορώ να τα βρω. ∆ηλαδή 

δεν έχω τη δύναµη να βαρέσω ακόµα και τον κακό µου εαυτό. Να του πω: ��σκάσε, βγάλε το σκασµό, κάτσε ήσυχα 
και µη µε ξαναενοχλήσεις, για να έχω ηρεµία��. ∆εν µπορώ να το κάνω ούτε αυτό. Άρα είµαι ... πως το λένε, χαµένος. 

Θ: ∆εν είσαι χαµένος, Χάρη µου. ∆εν είσαι χαµένος, Χάρη µου. ∆εν είσαι χαµένος, καθόλου. Εξάλλου µην ξεχνάς πόση 
πρόοδο έχεις κάνει από τότε που κουβεντιάζουµε, έτσι;  

Χ: Έχω κάνει πρόοδο, αλλά, τώρα τελευταία, βλέπω λίγη οπισθοδρόµηση.  
Θ: Το ότι αισθάνεσαι χαµένος είναι το πιο σοβαρό σου πρόβληµα. 
Χ: Και δε µπορώ να το πω και στους γονείς µου. Να τους πω: ��σας παρακαλώ έχετε λίγη κατανόηση, αυτό που 

σκέφτοµαι, αυτά τα οµοφυλοφιλικά, ας τα πούµε οµοφυλοφιλικά, µπορεί να µην είναι, ή να είναι, τέλος πάντων, 
οτιδήποτε, δεν τα θέλω, αλλά τα σκέφτοµαι��. Αυτοί µόλις ακούσουν τέτοιο πράγµα θα πέσουν να πεθάνουν. Και θα 
αρχίσουν και να µε βρίζουν. Πιθανότατα. Εγώ έτσι πιστεύω.  

Θ: Τι βρισιές θα σου πουν; 
Χ: Ε, θα µου πουΘ: ��πάλι άρχισες αυτά ... και είσαι σιχαµένος και ... είσαι τέτοια��. 
Θ: Σιχαµένο. Τι άλλο σε λένε; 
Χ: Ε, τέλος πάντων, γιατί µόλις βλέπει ... Καθόµαστε και βλέπουµε µε τον πατέρα µου τηλεόραση. Και ο πατέρας µου, 

νοµίζοντας πως εγώ µπορεί να τα σκέφτοµαι ακόµα όλα αυτά, αρχίζει : ��τους σιχαµένους, που τρέχει πύον από τον 
πωπό τους ...��. Αρχίζει, λέει, λέει, λέει, προσπαθώντας εµένα ... 

Θ: Πες µου τι λέει. ��Τρέχει πύον από τον πωπό τους��. Τι άλλο; 
Χ: Αυτά, αυτά, αυτά. Ότι είναι σιχαµένοι, ότι είναι βρωµιάρηδες, ότι είναι το σίχαµα της κοινωνίας και τέτοια. Λέει, 

λέει, λέει ... Και µόλις τα ακούω εγώ αυτά βέβαια νιώθω άσχηµα. Λέω, άρα είµαι και εγώ σιχαµένος. Αντί να πει 
ξέρω γω ... Όχι, αντί να πει ... Κανονικά υποτίθεται ότι δεν ξέρει ότι εγώ τα σκέφτοµαι όλα αυτά, καµία φορά ότι µου 
περνάν από το µυαλό. Αλλά αν µπορούσα να του πω ��ξέρεις δεν µπορώ να τα διώξω από το µυαλό µου, δε σηµαίνει 
ότι τα κάνω κιόλας, δεν τα κάνω, αλλά δεν µπορώ να τα διώξω από το µυαλό µου. Και απλώς θα ήθελα να έχω την 
κατανόησή σας να προσπαθήσω να ξεπεράσω το πρόβληµά µου. Αν ήξερα ότι δεν είστε τόσο καταδικαστικοί και 
τόσο ... αυτό, ίσως να µπορούσα να ξεπεράσω πιο εύκολα το πρόβληµά µου��.  

Θ: Αλίµονο. Αλίµονο.  
Χ: Ε, αυτό είναι. 
Θ: Χάρη, από όλα αυτά που είπες, εγώ πιστεύω ότι το βασικό σου πρόβληµα είναι αυτή η ανασφάλεια που έχεις ... 
Χ: Έχω ανασφάλεια, πολλή ανασφάλεια. 
Θ: ... η έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό σου ... 
Χ: Και έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό µου. 
Θ: ... και ότι θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι άρρωστος, ότι είσαι έτσι, ότι είσαι αλλιώς. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι 

που προκαλεί όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας φαύλος κύκλος βέβαια. Γιατί, επειδή έχεις όλες αυτές τις σκέψεις και όλα 
αυτά, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι άρρωστος, και πάει λέγοντας. Και εγώ είµαι σίγουρος ... 

Χ: Ναι. 
Θ: ... ότι έτσι και αποκτήσεις περισσότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου, στον ανδρισµό σου, στην εµφάνισή σου και 

όλα αυτά ... 
Χ: Ε, δεν είµαι και κανένας κούκλος, όµως.  
Θ: Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι; 
Χ: Ναι εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτεροι. 
Θ: Κακώς.  
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Χ: Μα πρώτα - πρώτα, αν ήµουνα καλός, αν ήµουνα όµορφος δηλαδή, θα µε ήθελαν οι γυναίκες. Εµένα δε µε πλησιάζει 
καµία.  

Θ: Εσύ τι λες Χάρη, νοµίζεις ότι οι γυναίκες θέλουν αυτούς που είναι ωραίοι; Οι γυναίκες πλησιάζουν αυτούς που έχουν 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ακόµα και το πιο µεγάλο τέρας, όταν έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό του ... 

Χ: ... τραβάει γυναίκες ... 
Θ: Βεβαίως. Έχει αποδειχθεί επανειληµµένως αυτό το πράγµα. Τις γυναίκες τις τραβάει η σιγουριά.  
Χ: Και όχι µόνο αυτό. Και καµιά µηχανή, κανένα αυτοκίνητο, και τέτοια. 
Θ: Ιδίως όµως η σιγουριά, Χάρη µου. Εγώ είµαι σίγουρος ότι µπορείς να τα καταφέρεις µια χαρά. Φτάνει να αποκτήσεις 

λίγη περισσότερη εµπιστοσύνη στον  εαυτό σου. Γιατί, όλα αυτά που έχεις, είναι συνέπειες και παρενέργειες και 
παρεπόµενα και ότι θέλεις πες τα, του ότι δεν έχεις εµπιστοσύνη στον εαυτό σου. Προσπάθησε σιγά-σιγά να 
αποκτήσεις λίγη εµπιστοσύνη.  

Χ: Πάντως είναι και το άλλο. Ότι ... πως το λένε, έχω και όλα αυτά τα συµπτώµατα. Σας λέω ότι τον τελευταίο καιρό 
έχω πάθει µια τροµερή αγοραφοβία.  

Θ: Ναι, ε;  
Χ: Τροµερή αγοραφοβία. ∆ηλαδή, βγαίνω έξω, πανικοβάλλοµαι αµέσως, µου΄ρχεται να λιποθυµήσω. 
Θ: Τόσο πολύ, ε; 
Χ: Και τρέχω πανικοβληµένος στο σπίτι µου, κλείνοµαι µέσα και δεν ξαναβγαίνω. 
Θ: Άλλο σύµπτωµα έλλειψης εµπιστοσύνης στον εαυτό σου. Προσπάθησε αυτό που είπαµε: Εµπιστοσύνη στον εαυτό 

σου. Εµπιστοσύνη στον εαυτό σου. 
Χ: Πώς να έχω εµπιστοσύνη στον εαυτό µου, αν δε µε εµπιστεύονται οι δικοί µου; 
Θ: Εγώ σε εµπιστεύοµαι, πάντως.  
Χ: Ναι αλλά εγώ θέλω να µε εµπιστεύονται και οι δικοί µου. 
Θ: Εγώ σε ξέρω καλύτερα από τους δικούς σου. 
        (1 λεπτό σιωπής) 
Θ: Λοιπόν Χάρη, εγώ σε ξέρω καλύτερα από ότι σε ξέρουν οι δικοί σου. Όπως και συ ξέρεις τον εαυτό σου καλύτερα 

από ότι σε ξέρουν οι δικοί σου. Οι δικοί σου κάνουν λάθη. Το κατάλαβες; Οι δικοί σου κάνουν λάθη. Έχουν κάνει ένα 
σωρό λάθος αξιολογήσεις.  

Χ: Έχουµε ακόµα λίγο χρόνο; Έχουµε πέντε λεπτάκια ... Θέλω να σας πω ότι εγώ θα ήθελα ... βλέπω τον πατέρα µου ότι 
είναι αρνητικός. Μόλις του λέω ��έλα λίγο στο γιατρό να πάµε να σου πει ορισµένα πράγµατα��. ��Α, τι να κάνω 
τώρα, και αφού τα λέτε εσείς και ...��. ∆ηλαδή βλέπω ότι δεν είναι καλοί συζητητές οι γονείς µου. Είναι λίγο ... 
µου΄ρχεται η λέξη και την ξεχνάω αµέσως ... είναι λίγο, µόνο το δικό τους να γίνεται. Αυτό που τους συµφέρει. Αν 
δεν κάνω αυτό που τους συµφέρει και αυτό που θέλουνε, αµέσως µε πετάνε στην άκρη. ∆εν το µπορώ αυτό. ∆ηλαδή, 
πρώτα-πρώτα, να ήµουνα και κανένας οµοφυλόφιλος πραγµατικός, να έλεγα, δε µε θέλουνε ναι, γιατί δεν 
ανταποκρίνοµαι σ΄αυτό που θέλουν. Αλλά αυτό που παθαίνω τώρα, δεν το θέλω.    

Θ: Χάρη µου, σου έχω ξαναπεί: οι γονείς σου δεν πρόκειται να αλλάξουν. Μπορεί να γεράσετε όλοι σας και ακόµα να σε 
θεωρούν αυτοί ότι είσαι άρρωστος και ότι είσαι το παιδάκι που ζεσταίνεται το κεφαλάκι του και παθαίνει κρίσεις, και 
δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα σε θεωρούν οι γονείς σου. Εσύ, κοντεύεις 30 χρονών, γιατί δεν τολµάς να έχεις εµπιστοσύνη 
στον εαυτό σου; Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι γονείς σου για σένα. Χάρη, οι άνθρωποι που κρέµονται ... 

Χ: Γιατί είµαι οικονοµικά εξαρτηµένος. ∆ε µπορώ ... 
Θ: Προσπάθησε να γίνεις οικονοµικά ανεξάρτητος.  
Χ: Πώς να γίνω, αφού ... 
Θ: Ε, θα το συζητήσουµε. Να δούµε τι µπορείς να κάνεις. Αλλά και αυτό είναι µια δικαιολογία, Χάρη. Και αυτό είναι 

µια δικαιολογία. 
Χ: ∆ε νοµίζω ότι είναι µια δικαιολογία.  
Θ: Είναι και δικαιολογία. Είναι και πραγµατικότητα αλλά είναι και δικαιολογία. Γιατί θα µπορούσες, δε σε εµποδίζει 

κανένας, να εξαρτάσαι από αυτούς οικονοµικά, αλλά να µην εξαρτάσαι από αυτούς συναισθηµατικά. Θα µπορούσες 
να βάλεις το µυαλό σου να δουλέψει και να πεις ότι ��ε, τι να κάνω, αφού η µοίρα µε έφερε να τους έχω ανάγκη για 
τα λεφτά τους ...�� 

Χ: Ναι; 
Θ: ... αλλά εγώ επειδή ξέρω τι µου γίνεται, θα πιστεύω αυτά που θέλω, θα κάνω αυτά που θέλω, και ας τους ... άσε τους 

γονείς µου να λένε ότι θέλουν�� 
Χ: ∆ε γίνεται να το πω αυτό. Είµαι και ευαίσθητος που να πάρει η ευχή. ∆ε µπορώ να ... να στενοχωρώ τους άλλους.  
Θ: Λοιπόν, Χάρη, δε µπορείς να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίττα σωστή. Ξέρω, δε µιλάµε για την 

οµοφυλοφιλία τώρα, µιλάµε για να έχεις εµπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και να πιστεύεις στην αξία σου, και να 
θεωρείς τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ούτε µωρό, ούτε τρελλός, ούτε ανίκανος, ούτε αδύναµος, ούτε δεν ξέρω εγώ όλα 
αυτά που πιστεύεις ότι είσαι.   

Χ: Αυτές τις ενοχές τώρα, πώς να τις διώξω; 
Θ: Χάρη, η συµβουλή µου είναι µία. Προσπάθησε να αποκτήσεις λίγη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου. Γιατί πιστεύω ότι, 

και κάτσε και σκέψου του αυτή την εβδοµάδα, ότι το ότι λες ότι δεν είσαι οικονοµικά ανεξάρτητος, και ότι δεν είσαι 
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συναισθηµατικά ανεξάρτητος, ότι αυτό είναι µια δικαιολογία. Έχει και κάποια ουσία, αλλά είναι περισσότερο 
δικαιολογία παρά ουσία. Έχεις βολευτεί και συ σ΄αυτή την κατάσταση. Είναι µια ισορροπία, άσχηµη µεν, αλλά είναι 
µια ισορροπία.    

Χ: Να σας πω, είναι ότι φοβάµαι να πάρω πρωτοβουλία. ∆εν έχω µάθει και από µικρός να παίρνω πρωτοβουλίες. 
Θ: Ε, βλέπεις; Όλα αυτά όµως έχουν σχέση µε την εµπιστοσύνη στον εαυτό σου.  
Χ: Ναι αλλά ζηλεύω κάτι άλλο σε µερικές οικογένειες: οι γονείς και τα παιδιά είναι φίλοι. Εµένα µε βλέπουνε σαν παιδί, 

δηλαδή να µου πει η µάνα µου, τουλάχιστον η µάνα µου, βρε παιδί µου, ο πατέρας µου είναι και λίγο, τέλος πάντων 
... δεν περιµένω, δεν αλλάζει µυαλό. Αλλά να µου πει η µάνα µου ��τι έχεις έλα να το κουβεντιάσουµε��. 

Θ: Μα Χάρη µου, αφού τα κουβεντιάζεις µαζί µου, γιατί κρέµεσαι από τους γονείς σου; 
Χ: Έλα ντε, δεν ξέρω γιατί.  
Θ: Κάνεις ψυχοθεραπεία µαζί µου, έτσι; ∆ε µου έχεις εµπιστοσύνη ότι εγώ σε ξέρω καλύτερα απ΄ότι σε ξέρουν οι γονείς 

σου, και ότι είναι η δουλειά µου στο κάτω-κάτω; Εµένα η δουλειά µου είναι να ασχολούµαι µε την ψυχολογία και την 
ψυχιατρική, δεν είναι έτσι; 

Χ: Ναι. 
Θ: Γιατί δε µου΄χεις εµπιστοσύνη ότι εγώ καταλαβαίνω από αυτά τα πράγµατα καλύτερα; Γιατί ανακατεύεις τους γονείς 

σου; Αρκετά. Σε µεγαλώσαν, σε κάναν, φτάνει. 
Χ: Και µια τελευταία ... αυτή. Ας πούµε, στην αδερφή µου τη Νίνα δεν τολµούν να βγάλουν άχνα. 
Θ: Ναι. 
Χ: Σε µένα: Τι ώρα θα γυρίσεις; Πού θα πάς; Με ποιον θα πάς; Πάρε µας τηλέφωνο. ∆ηλαδή, θέλουν να µε ελέγχουν 

όλη την ώρα. Επειδή µε βλέπουν αδύναµο, δεν πρόβαλα αντίσταση .... 
Θ: Γιατί δεν προστατεύεις τον εαυτό σου, Χάρη µου. ∆εν τον προστατεύεις τον εαυτό σου.  
Χ: Ενώ στη Νίνα, εντάξει. Πάει όπου θέλει ...  
Θ: Μα Χάρη µου, λεν οι Αµερικάνοι στο Ισραήλ τι να κάνει; Είδες από που άρχισε η συζήτησή µας σήµερα, που µου πες 

ότι οι Κυπραίοι έχουν αρχίσει και ... και αυτά τα πράγµατα και λοιπά και ότι φοβούνται όλοι; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Λοιπόν, στους Ισραηλίτες λένε οι Αµερικάνοι τίποτα;  
Χ: Όχι. 
Θ: Σε µας όµως, µας έχουν του κλώτσου και του µπάτσου, εµάς τους Έλληνες. Γιατί; Γιατί δεν έχουµε πυγµή, γιατί δεν 

έχουµε δύναµη, γιατί δεν έχουµε στρατό, γιατί δεν έχουµε τίποτα. Γι΄αυτό και συ λοιπόν, άµα θέλεις να έχεις 
αυτοεκτίµηση και να µη σε κάνουν οι άλλοι ότι θέλουν, προσπάθησε σιγά-σιγά να χτίσεις τις δυνάµεις σου, να χτίσεις 
την αυτοεκτίµησή σου, να χτίσεις ... Κατάλαβες; Ώστε κάποια στιγµή, να πεις στους γονείς σου και στον κάθε έναν 
που πάει να σου πει: ��ακούστε να σας πω κύριοι, εγώ είµαι 30 χρονών, έχω κάνει τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία, ξέρω 
τον εαυτό µου, βλάκας δεν είµαι, έχω πτυχίο Πανεπιστηµίου, δεν µπορείτε να µε κάνετε ότι θέλετε��. Αλλά να το 
πιστεύεις, Χάρη, γιατί αν δεν το πιστεύεις ... 

Χ: ∆εν µπορώ να το κάνω αυτό γιατί δε θέλω να τους πληγώσω.  
Θ: Ε, Χάρη µου κάτσε να σε ... 
Χ: ... κάνουν έτσι ... Τέλος πάντων εντάξει. Τέλος πάντων.  
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Χάρης 
Ψυχοθεραπευτική συνεδρία της 8ης/4/1997 

 
 

 
Θ = Θεραπευτής  
Χ = Χάρης 
 
Θ:   Χάρη µου δεν µπορείς να υποκρίνεσαι.  
       Πώς το είπες, τουµπεκί ψιλοκοµµένο; 
X: Τουµπεκί ψιλοκοµµένο. ∆εν το ξέρεις αυτό τι σηµαίνει; 
Θ: Όχι, τι σηµαίνει; 
Χ:  Τουµπεκί ψιλοκοµµένο δηλαδή το βουλώνεις και δε λες τίποτα. Κάνεις το βλάκα. 
Θ: Τι κάνεις το βλάκα; Αποκλείεται. 
Χ: Ε, τον κάνω λίγο.  
Θ: ∆ε νοµίζω, δε νοµίζω ότι εσύ κάνεις το βλάκα.  
Χ: ∆ηλαδή στεναχωριέµαι εγώ για να µη στεναχωρώ τους άλλους. Ε, δε γίνεται αυτό το πράγµα, δηλ., να κάνω 

συνέχεια αυτό το πράγµα, για να µη στεναχωρηθούν οι άλλοι. Θα σκάσω εγώ στο τέλος. 
Θ: Ένα λεπτό. Όταν λες Χάρη ότι παριστάνεις τον ... παριστάνεις τον ετερόφυλο δηλαδή; 
Χ: Ναι. 
Θ: Τον ετεροφυλόφιλο µάλλον. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Ωραία. Και πώς τον παριστάνεις δηλαδή, Με εκφράσεις του στυλ ότι ... 
Χ: Ε και να πας στα κόκκινα φανάρια και να γνωρίσω καµιά κοπέλα.  
Θ: Καµιά γκόµενα ωραία κτλ. 
Χ: Ναι καµιά γκόµενα ωραία. 
Θ: Ε, και τι χάνεις από λίγο θέατρο τώρα και συ, στο χώρο της Αρχαίας Ελλάδας του θεάτρου; 
Χ: Ναι αλλά δε µπορείς άµα λες ψέµατα. ∆εν µπορείς να λες και συνέχεια ψέµατα. Σκας, αρχίζω και σκαω τότε. 
Θ: Γιατί βρε Χάρη µου; Κοίτα να� δεν� Εάν� δεν θα κάνεις καθόλου για το διπλωµατικό σώµα απ� ότι 

καταλαβαίνω ε; 
Χ: Όχι βέβαια. 
Θ: Ε, τι να σου λεν να το παίζεις άγγελος δηλ. κυρίου που λεει την αλήθεια κλπ τι; ∆εν το κατάλαβα αυτό. 
Χ: Ε, και δεν µπορώ να λεω συνέχεια ψέµατα. Τι να κάνω; Θέλω να ζήσω και γω τη ζωή µου, όπως θα ήθελα εγώ 

να τη ζήσω. ∆εν µπορώ να λεω συνέχεια ψέµατα. 
Θ: Ένα λεπτό τώρα. Πώς θα θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου, δηλ., έτσι για να έχουµε καλό ρώτηµα; 
Χ: Ε, να έχω το φίλο µου τέλος πάντων. 
Θ: Να έχεις ερωτικές σχέσεις και µε άντρες; 
Χ: Ναι. 
Θ: Ωραία. Και ποιος σ� εµποδίζει να το κάνεις αυτό; 
Χ: Ποιος µ� εµποδίζει; 
Θ: Ναι. 
Χ: Οι κέρβεροι οι δικοί µου. 
Θ: Πώς σ� εµποδίζουν; 
Χ: Ε, δε ... άµα βγω έξω πρέπει να λεω που πάω, µε ποιόν πάω, δεν µπορώ να πάω εκεί που θέλω να πάω ... 
Θ: Ωραία. Και που θες να πας Χάρη, στο �.; 
Χ: Ε, ξέρω γω, σε κάποιο µέρος που θα µπορούσα να βρω κάποιον, να έχουµε κάποια επαφή. 
Θ: Ερωτική. 
 Παύση 8 sec 
X: Και έχω πολλά νεύρα ... 
Θ: ∆ε σ� αφήνουν να βγεις έξω, δηλαδή να κάνεις παρέα κι όλα αυτά. Η κινητικότητα σου είναι ... ε; 
Χ: Ναι. 
Θ: Αλλά τι επιβάλλεται� Να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κανένα; Να µην αισθάνεσαι ποτέ συναισθηµατικά κοντά 

σε κάποιο άλλο άτοµο, ας πούµε; 
X: Ναι. Ναι Μα πρώτα-πρώτα δεν κουβεντιάζουµε. ∆ε µου λεν, τι έχεις πραγµατικά παιδί µου, έλα να το 

κουβεντιάσουµε, έστω κι αν είναι λίγο δυσάρεστο για µας. 
Θ: Περιµένεις απ� τους γονείς σου να συζητήσουν πράγµατα που είναι δυσάρεστα; 
 Παύση 3 sec 
Χ: Εγώ πάντως αυτό στο παιδί µου δε θα το έκανα. Παύση 3��. Aυτό που µου κάνουν αυτοί. Παύση 5 sec. 
Θ: Για να σου κάνω µερικές ερωτήσεις. Και να κάνουµε ψυχοθεραπεία µετά, αµέσως µετά. Λοιπόν, είχες όρεξη 

να περιποιηθείς τον εαυτό σου; 
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Χ: Ε ... 
Θ: Και για τη δουλειά σου πόσο απέδιδες ... γενικά; Πεσµένη πολύ; 
Χ: Ε, µέτρια. 
Θ: Μέτρια πεσµένη. Για αφαίρεσε και απ� το 100 το 7, Χάρη, να δω πώς θα τα καταφέρεις. 
Χ: 93, 86, 79, ... 
Θ: Μπράβο, τέλεια, τέλειος είσαι. Λοιπόν, ψευδαισθήσεις δεν υπάρχουν. Έχεις την εντύπωση ότι σε κυνηγάει 

κανένας; 
Χ: Όχι. Παύση 5 sec. 
Θ: Ωραία. Με τη σκέψη σου όµως, πιστεύεις ότι τη διαβάζουν ε; 
Χ: Ε, καµιά φορά ναι. 
Θ: Μέτρια δηλαδή. 
Χ: Ναι, µέτρια, ναι. Παύση 5 sec. 
Θ: Ωραία. 

Χ: ∆ηλαδή, εκείνη την ώρα που µ� έβλεπε σήµερα, έτσι εκνευρισµένο ήταν σαν ... εγώ ένιωθα ότι µε κοίταξε, 
ήξερε τι έχω, ήξερε γιατί ένιωθα έτσι, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχθεί και το έπαιζε τουµπεκί ψιλοκοµµένο, 
αυτό που λέµε τουµπεκί ψιλοκοµµένο. 

Θ: Πρόσεξε, αυτό πρέπει να το συζητήσουµε τώρα, που λες, είναι πολύ σηµαντικό. Εσύ, λοιπόν, αυτές τις µέρες, 
είχες αυτόν τον πόλεµο µέσα σου. Ότι αισθανόσουνα ότι δε µπορείς πλέον να υποκρίνεσαι και να το παίζεις 
φανατικός ετεροφυλόφιλος και να καταπιέζεσαι. Ας πούµε, να µην κάνεις παρέα µε άλλους άνδρες, 
τουλάχιστον σε φιλικό επίπεδο, όπως το είχες πει επανειληµµένως. Και πρέπει να είχες και νεύρα λόγω αυτού, 
τη σύγκρουση που γινόταν µέσα σου. Γιατί λίγο � πολύ, δεδοµένου των γονιών σου, ότι πρέπει να 
προσπαθήσεις να τα ξεχάσεις όλα αυτά και να γίνεις καθαρόαιµος ετεροφυλόφιλος, πιστεύω ότι κάτι θα� χε 
πάρει, θα� χε καταλάβει κάποια κυτταράκια εµπροσθοφυλακής µέσα στο µυαλό σου, να το πούµε έτσι 
ποιητικά, δηλαδή, κάπου θα σ� έχουν επηρεάσει. 

Χ: Ε ... Είµαι, είµαι άνθρωπος που υποχωρώ µπροστά στους άλλους, µε πιέζουν και λίγο. Να σήµερα η µάνα µου, 
ας πούµε, ��αχ δε µπορώ άλλο, η καρδιά µου, αχ δε µπορώ θα πεθάνω��. Αµέσως µου κόβουν τα ύπατα και 
αρχίζω το θέατρο. Εντάξει µαµά, πέρασαν όλα, είµαι καλά κλπ. 

Θ: Και πολλές φορές το έχεις πει εδώ, ότι το αποφάσισα πλέον, θα γίνω καθαρόαιµος ετεροφυλόφιλος και θα τα 
ξεχάσω όλα, γιατρέ βοήθαµε να το ξεπεράσω και µπλα µπλα. 

Χ: Να, άλλωστε δε γίνεται. 
Θ: Ναι, που σηµαίνει ότι και αυτή η τάση µέσα σου έχει κερδίσει κάποιο έδαφος. 
Χ: Μπα, δε νοµίζω, τώρα πια όχι. 
Θ: Κάποιο έδαφος έχει κερδίσει. 
Χ: Τώρα πια όχι. 
Θ: Κοίταξε να δεις Χάρη, αν ήταν µόνο η µια πλευρά που πολέµαγες, η πλευρά της οµοφυλοφιλίας ή της bisexual 

φιλίας προς εσένα δεν θα είχαµε καµιά σύγκρουση. Θα� σουν αποφασισµένος και ξεκάθαρος και θα έλεγες ότι 
εγώ είµαι οµοφυλόφιλος. 

Χ: ∆εν µπορώ να το πω γιατρέ, γιατί θα µ� αρχίσουν τα κλάµατα. Ο πατέρας µου θ� αρχίσει να µε βρίζει, µπορεί 
να µε διώξει απ� το σπίτι. Ε ... δεν ξέρω και γω ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες. Μπορεί να είναι πολύ 
άσχηµες οι συνέπειες και δεν έχω καµιά όρεξη να δω ποιες είναι οι συνέπειες. Παύση 3 sec. Είµαι ανίσχυρος 
τελείως. 

Θ: Είσαι ανίσχυρος τελείως; 
Χ: Ναι. Παύση 5 sec. 
Θ: Πάντως ένα λεπτό, η σύγκρουση µέσα σου ποια είναι: το ότι µια πλευρά σου θέλει να είσαι ετεροφυλόφιλος 

και µια θέλει να είσαι bisexual ή η σύγκρουση είναι ότι θέλεις να είσαι bisexual; Το ξεκαθάρισες, είσαι 
συνειδητοποιηµένος πάνω σ� αυτό και απλώς έχεις δύο κέρβερους από πάνω, που δε σ� αφήνουν να 
εκφραστείς; 

Χ: Αυτό είναι το δεύτερο. 
Θ: Το δεύτερο είναι; 
Θ: Το δεύτερο είναι. Παύση 6 sec. Μάλιστα. Και τα σκεφτόσουν όλα αυτά. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και ήσουν στεναχωρηµένος και φοβισµένος ή σκέφτηκες ότι η µάνα σου ήξερε τι σκεφτόσουν αλλά το έπαιζε 

ότι δεν ήξερε;  
Χ: Ναι. 
Θ: Γιατί να µην το παραδεχθεί ότι ήξερε; 
Χ: Γιατί δεν θέλει να το παραδεχθεί, δεν τη συµφέρει. 
Θ: ∆ηλ., θέλει ν� αποφύγει τη συζήτηση. 
Χ: Ναι, θέλει ν� αποφύγει τη συζήτηση, λεει να παραδεχθώ εγώ ότι ο γιος µου είναι έτσι. Με τίποτα. 
Θ: Αλλά θέλουν µε κάποιο τρόπο, ντε και καλά, να σε πείσουν ότι δεν είσαι ... 
Χ: Ναι. 
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Θ: Με το έτσι θέλω. 
Χ: Ναι µε το έτσι θέλω. Πάνε κόψε το λαιµό σου δεν είσαι ρε παιδί µου. 
Θ: Επειδή έτσι θέλουµε εµείς. 
Χ: Επειδή έτσι θέλουµε εµείς ναι. Παύση 3 sec. 
Θ: Και πώς είσαι σίγουρος, Χάρη, ότι η µαµά σου ήξερε ότι τα σκεφτόσουν όλα αυτά; 
Χ: Ε, της είπα και λίγο ότι νιώθω έτσι ... ε� αλλά της λεω ... 
Θ: Αλλά δεν ήταν καθαρά θέµα ότι διάβαζε τη σκέψη σου. Μπορεί να ήταν και ότι ήταν πληροφόρηση εκ µέρους 

σου ή το γεγονός ότι ... 
Χ: Ναι αλλά εγώ το ένιωθα και λίγο σαν να διάβαζε τη σκέψη µου. 
Θ: Υπερφυσικό. Ναι αλλά όπως µου τα περιγράφεις τώρα δεν είναι πιο φυσικό να σκεφτούµε ότι απλούστατα ότι 

... 
Χ: Ότι το ήξερε, ότι της το πα εγώ. 
Θ: Ναι, ότι το ξέρει. Ότι όταν είσαι έτσι δεν έχει άλλο λόγο να στεναχωριέται. Ούτε λεφτά χρωστάς, ούτε µε 

τοκογλύφους έχεις µπλέξει, ούτε η επιχείρηση σου πάει άσχηµα. 
Χ: Όχι, όχι. 
Θ: Το µόνο θέµα που σ� απασχολεί είναι αυτό. Έχεις άλλο θέµα να σ� απασχολεί; 
Χ: Ναι. Ναι. 
Θ: Οπότε γνωρίζοντας αυτά και γνωρίζοντας, ας πούµε, ποιος άνθρωπος είσαι κτλ. Απλώς σου λεει το µυαλό της 

πήγε εκεί, αλλά τώρα µου λες ότι εκ ... πως το λένε, η στρατηγική της είναι να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει 
Χ: Ναι. Ναι. Και του πατέρα µου και της µάνας µου και της αδερφής µου 

Θ: Και φαντάζοµαι και συ, όταν πας ν� ανοίξεις µια κουβέντα εδώ, δεν οδηγεί πουθενά, γιατί βρίσκεις διάφορους 
τρόπους να ελίσσεσαι, να ξεφεύγεις. 

Χ: Ναι, να ξεφεύγω. Παύση 5 sec. ∆εν µπορώ άλλο ή εγώ θα τρελαθώ και θα µπω στο τρελοκοµείο. 
Θ: Μα αυτό δεν το κατάλαβα εγώ. Γιατί να τρελαθείς; Επειδή οι γονείς σου είναι ιδιόρρυθµοι; 
Χ: Παύση 5 sec. Τι να κάνω γιατρέ; Ν� αρχίσω να πηγαίνω στα gay bar και να πλακώνοµαι κάθε βράδυ στο ξύλο 

µε τον πατέρα µου; ∆ε γίνεται αυτό 
Θ: Έπεφτε ξύλο παλιά; 
Χ: Όχι ξύλο δεν έπεφτε, αλλά στο τέλος, όταν πάω µ� αυτές και φανερά έπεσε τσακωµός. Ήθελε να µε στείλει 

στην Αµερική, να φύγω µόνιµα, να µη µε ξαναδεί. Και γω αναγκάστηκα να του πω ότι, ξέρεις, το µετανιώνω, 
όχι ότι ... και το µετάνιωσα, κατά κάποιο τρόπο, και µπήκα στην κλινική. Υποτίθεται ότι θεραπεύτηκα µετά, 
κλπ. 

Θ: Ο πατέρας σου σ� έστειλε να πας στην Αµερική τότε; 
Χ: Ναι. 
Θ: Στην Αµερική να κάνεις τι; 
Χ: Να, µου έλεγε: κοψ� το λαιµό σου εγώ θα σε πληρώνω, θα σπουδάζεις εκεί, θα ζεις µόνος σου και δε θέλω 

καµιά επαφή µαζί σου πια. 
Θ:  Γιατί; 
Χ: Γιατί ήµουν άρρωστος, ήµουν πολύ άρρωστος και δεν µπορούσα να τα βγάλω πέρα. Παύση 4 sec. Και πήγε κι 

έκανε µια άλλη βλακεία. Το 1992 είχαµε πάει µια βόλτα στη Γρανάδα και γω είχα αρχίσει να βρίζω τις 
γυναίκες. Άντε, έχουν εκεί µια τρύπα και νοµίζουν ότι κάτι κάνουν� Κι έλεγα εγώ εναντίον των γυναικών� 
και µου λεει, µήπως δε σ� αρέσουν οι γυναίκες; Και γω φοβήθηκα να του πω δε µ� αρέσουν οι γυναίκες και 
του είπα όχι, όχι µ� αρέσουν. Έπρεπε να του� χα πει εκείνη τη στιγµή, δε µ� αρέσουν οι γυναίκες. Γιατί 
πιστεύω, εκείνη τη στιγµή, αν του το� λεγα, θα το� παιρνε απόφαση και θα µου έλεγε εντάξει κάνε ότι θες. 
Παύση 4 sec. 

Θ: Μου το� χεις ξαναπεί αυτό. Αισθάνθηκες ότι θα έφτανε στο σηµείο που θα υποχωρούσε; 
Χ: Θα υποχωρούσε, ναι. Τώρα δικιά µου εικασία είναι; ∆ε ξέρω αν θα υποχωρούσε πραγµατικά. 
Θ: Ωραία. Ας δούµε τώρα κάτι. Τότε λες ότι ήσουν άρρωστος, δηλαδή τι είχες άλλο; 

Χ: Ε, ήµουνα πολύ άρρωστος. 
Θ: ∆ηλαδή άκουγες και φωνές; 
Χ: Φωνές και ήµουνα στο µαύρο µου το χάλι. 
Θ: Οι φωνές τι λέγανε τότε; 
Χ: Και τι δε λέγανε, όλα τα λέγανε. 
Θ: Π.χ. για πες µου τι λέγανε. 
Χ: Ότι θα σε παντρέψουµε, θα σε βασανίσουµε, δε θα γλιτώσεις από µας και αυτά. 
Θ: Και ποιοι ήταν αυτοί; 
Χ: Ε, διάφορες φωνές. 
Θ: Ήταν πολλές φωνές; 
Χ: Ναι δύο - τρεις. 
Θ: Μήπως λέγανε µεταξύ τους για σένα; 
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Χ: Ναι. 
Θ: Λέγανε για το Χάρη που κάνει αυτό και τ� άλλο; Και τι λέγανε; 
X: Ε, αυτά που σας είπα τώρα. 
Θ: Σε κατηγορούσαν κιόλας ότι είσαι οµοφυλόφιλος; 
Χ: Ε, νοµίζω, δεν το θυµάµαι αυτό καλά. 
Θ: Ήταν υπέρ ή κατά της οµοφυλοφιλίας οι φωνές; 
Χ: Ε, κατά νοµίζω ήτανε. 
Θ: Για προσπάθησε να το σκεφτείς αυτό γιατί είναι πολύ σηµαντικό. 
Χ: Παύση 4 sec. ∆εν είµαι σίγουρος όµως ότι µίλαγαν για την οµοφυλοφιλία. Πιο πολύ µίλαγαν για την αρρώστια 

µου� ότι είσαι περικυκλωµένος από εχθρούς και ότι θα σε καταστρέψουµε, δε θα βγεις ζωντανός, θα σε 
διαλύσουµε ... αυτά. 

Θ: Και ποιοι υποτίθεται ότι ήταν αυτοί που στα έκαναν όλα αυτά Χάρη; 
Χ: Ο κόσµος δε µε χώνευε. Και γω µέχρι και το 1993 πίστευα ότι ο κόσµος, και ακόµα το πιστεύω αλλά σε 

λιγότερο βαθµό, ότι ο κόσµος µε µισούσε. 
Θ: Απόψε τι σκέφτεσαι ότι ακόµα σε µισεί; 
Χ: Όχι δεν νοµίζω. 
Θ: Και τότε που είχαµε πρωταρχίσει να συνεργαζόµαστε, το πίστευες αυτό έτσι; 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Πότε ήταν Χάρη που είχαµε αρχίσει µαζί, θυµάσαι; 
Χ: Ήταν τον Ιούλιο του 1994. 
Θ: Ακόµα το πίστευες τότε; 
Χ: Ναι. 
Θ: Οπότε λες εσύ ότι τότε που σου είχε δηµιουργηθεί αυτή η σύγκρουση, η βασική σύγκρουση ήταν µεταξύ του 

ότι εσύ ήθελες να έχεις µια οµοφυλόφιλη ζωή� 
Χ: Ναι. 
Θ: �ο πατέρας σου και η µάνα σου το µπλοκάρανε. Και αυτό σου δηµιούργησε µια µεγάλη σύγκρουση και µια 

στεναχώρια από την οποία, ας πούµε γενικεύοντας, την είπες στον εαυτό σου ότι δεν είναι µόνο οι γονείς µου 
που µου κάνουν τη ζωή ποδήλατο και µου καταστρέφουν τη ζωή και την υγεία µου κλπ., αλλά όλος ο κόσµος 
κατά προέκταση. 

Χ: Ναι. 
Θ: Εντάξει. Τώρα όµως αυτό, Χάρη, πώς συνταυτίζεται ή συµβαδίζει, πώς συµβαδίζει µάλλον είναι η σωστή 

έκφραση, πώς συµβαδίζει µ� εκείνο το ότι µου είπες πολλές φορές γι� αυτό το γεγονός, ότι ενώ είχες αρχίσει 
να έχεις σχέσεις µε τον ξάδερφό σου από 12 χρονών περίπου... 

Χ: Από 11. 
Θ: �.ωραία από 11 χρονών. Και συστηµατικά πήγαινες κάθε µέρα από� κει. Και για αρκετά χρόνια δεν 

θεωρούσες ότι έκανες κάτι κακό κι όταν ήσουν 16 χρόνων ο ίδιος.... 
Χ: Ναι, γιατί δεν είχα πληροφορηθεί για το σεξ. 
Θ: Μπράβο. Ήσουνα 16 χρονών, πότε ήτανε, και πληροφορήθηκες ότι η οµοφυλοφιλία είναι κάτι το κακό. Κι 

εκείνη την ηµέρα, πηγαίνοντας σπίτι µε το λεωφορείο, νόµιζες ότι διάβαζαν όλοι τη σκέψη σου και, όταν 
πήγες στο σπίτι, νόµιζες ότι η µάνα σου ρουφούσε τη µύτη επίτηδες για να σου σπάσει τα νεύρα, επειδή ήταν 
σα να σου λεει, Χάρη, ξέρω τι έκανες µε τον ξάδερφό σου πριν από λίγο. 

Χ: Ναι, Ναι. Ναι 
Θ: Ωραία. Παύση 5 sec. Ωραία πως λοιπόν συµβαδίζουν αυτά που λες τώρα, γιατί αυτά που λες τώρα σήµερα 

δηµιουργούν µια υπόθεση έτσι ότι εσύ αρρώστησες επειδή σου άρεσε να είσαι οµοφυλόφιλος αλλά οι γονείς 
σου ήταν πολύ κάθετοι, πάνω σ� αυτό που ούτε καν το συζητούσαν και θελαν να σε υποχρεώσουν να κάνεις 
κάτι άλλο και βέβαια αισθάνθηκες εσύ να σου καταδυναστεύουν τη ζωή. 

Χ: Ναι. 
Θ: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο λεει όµως ότι ... δεν ξέρω πως συµβαδίζουν αυτά τα δύο, συγκρούονται δε 

συγκρούονται δεν ξέρω. 
Χ: Εγώ δηλαδή εγώ δε νιώθω άσχηµα που νιώθω έτσι δηλαδή που είµαι ένας οµοφυλόφιλος, απλώς θέλω να 

κάνω τη ζωή µου. Έχω δικαίωµα κι εγώ να έχω µια προσωπική ζωή και να κάνω αυτό που µ� αρέσει και χωρίς 
να ενοχλώ κανέναν. 

Θ: Αυτό δεν το αµφισβητεί κανένας Χάρη. 
Χ: Και χωρίς να ενοχλώ κανέναν. ∆ε σηµαίνει ότι επειδή θα έχω ένα φίλο ότι αµέσως θα θα ...  
Θ: Ωραία πώς το εξηγείς το ότι, µόλις πληροφορήθηκες ότι η υπόλοιπη κοινωνία και οι γονείς σου είναι κατά 

αυτού του πράγµατος, πώς δικαιολογείται να νοµίζεις ότι οι άλλοι διαβάζουν τη σκέψη σου; 
Χ: Παύση 4 sec. Γιατί� ε� κατάλαβα ότι θα το καταδίκαζαν. 

Θ: Να σε ρωτήσω κάτι. Την επόµενη µέρα, τη µεθεπόµενη που άρχισες να πιστεύεις ότι οι άλλοι ξέρουν τι 
έκανες, πήγες στον ξάδερφό σου; 
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Χ: Ναι πήγα. 
Θ: Ωραία. Και πώς πήγες, αφού ήξερες ότι το ξέρουν πια; Με τι κουράγιο πήγες και το έκανες; 
Χ: Ξέρω γω, µε τσαµπουκά πήγα, δεν ξέρω. 
Θ: Για προσπάθησε να θυµηθείς. 
Χ: Ε ... Παύση 6 sec. Πήγα από συνήθεια. 
Θ: Μήπως εκεί ήταν και το σηµείο που σταµάτησες να το ... δεν ξέρω πως να το πω, να το� ευχαριστιόσουνα. 
Χ: Όχι, από πριν δεν το ευχαριστιόµουνα. Κοιτάτε εγώ νοµίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση µε τον ξάδερφό µου 

ήταν µια αποτυχία διότι ήταν µια άσχηµη κατάσταση. Αν είχα, αν εκδηλωνόµουνα αργότερα και κανονικά 
χωρίς αυτό το άσχηµο γεγονός, δεν θα µε πείραζε. ∆ηλαδή θα τα αποδεχόµουνα και θα� ταν όλα µια χαρά. 

Θ: Να σε ρωτήσω όµως τώρα κάτι. Αν δεν γινόταν όλο αυτό µε τον ξάδερφό σου θα είχες οµοφυλόφιλες 
επιθυµίες; 

Χ: Ναι θα είχα. 
Θ: Λες ότι είναι ανεξάρτητο δηλαδή ... 
Χ: Ναι, οµοφυλόφιλες επιθυµίες είχα πολύ πριν από τον ξάδερφό µου. 
Θ: ∆ηλαδή, θες να πεις Χάρη, ότι αυτό το βίωµα µε τον ξάδερφό σου ήταν κατά κάποιο τρόπο τυχαία και θα 

µπορούσε να µην είχε γίνει ποτέ αυτό µε τον ξάδερφό σου και πάλι εσύ να είχες οµοφυλόφιλες επιθυµίες; 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Γιατί το λες αυτό; Για πρόσεξε, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σηµαντικό. 
Χ: Το λεω γιατί και πριν σκεφτόµουνα τους άντρες. 
Θ:    Από ποια ηλικία; 
Χ: Και απ� τα πέντε. 
Θ: Από πέντε χρονών; 
Χ: Ναι. 
Θ: Και γιατί σκεφτόσουν τους άνδρες; 
Χ: Μου άρεσαν τα γυµνά σώµατα των ανδρών. 
Θ: ∆εν µου λες τον πατέρα σου τον θαυµάζεις; ∆ηλαδή, ήθελες να τον βλέπεις γυµνό κλπ.; 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Παύση 4 sec. Οπότε λες, και να µην γινόταν αυτό µε τον ξάδερφό σου, δεν αποδίδεις ας πούµε γενεσιουργό 

ιδιότητα στον ξάδερφό σου; 
Χ: Όχι. 
Θ: ∆ε λες ότι έγινε εξαιτίας αυτού που νιώθει ο ξάδερφός σου; 
Χ: Όχι, Όχι. 
Θ: Και, µάλιστα, από αυτά που λες, υποψιάζοµαι ότι αυτό µε τον ξάδερφο σου ήταν µια απειλητική εµπειρία για 

σένα. Γιατί πολλές φορές έχεις πει ότι αυτό το έκανε για να σε ξεφτιλίσει, να σε καταστρέψει, να σε 
υποτιµήσει. 

Χ: Ναι. 
Θ: Και, επίσης, απ� ότι κατάλαβα, αυτό δεν είναι η προτιµητέα ερωτική επαφή που θέλεις να έχεις µ� έναν άλλο 

άνδρα � αυτό που είχες µε τον ξάδερφό σου. 
Χ: Όχι, Όχι. 
Θ: Κάθε άλλο. Θέλεις ας πούµε κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Χ: Ναι. Ναι Παύση 9 sec. 
Θ: Οπότε λες ότι αν σ� αφήνανε µόνο σου και ήσυχο κλπ., ίσως να ήσουνα µια χαρά. 
Χ: Ναι, θα ήµουνα µια χαρά είµαι σίγουρος. 
Θ: Είσαι σίγουρος γι� αυτό; 
Χ: Ναι µπορεί, αν όχι µια χαρά, πάντως θα ένιωθα πολύ καλύτερα µε τον εαυτό µου. 
Θ: Κοίταξε να δεις Χάρη, αν είναι όντως τα πράγµατα όπως τα λες� Λοιπόν αν τα πράγµατα Χάρη είναι όπως τα 

λες είναι πάρα πολύ απλά. 
Χ: Ναι. 
Θ: Σ� αυτή τη ζωή πολλές φορές εµείς οι άνθρωποι έχουµε µυστικά, όπως είναι οι µασόνοι, οι άνθρωποι που είναι 

πράκτορες, οι µυστικοί πράκτορες, άνθρωποι που τους έχουν µάθει, ξέρω γω, οι συγγενείς τους ή οι πρόγονοί 
τους κάποια µυστικά, δηλ. πολύς κόσµος ζει µε µυστικά. 

Χ: Ναι. 
Θ: Γιατί λοιπόν και συ δεν ζεις µ� ένα µυστικό; 
Χ: Θα προσπαθήσω. Αλλά µε τους κέρβερους είναι πολύ δύσκολο, µε τους κέρβερους που έχω σπίτι. 
Θ: Το καταλαβαίνω και νοµίζω ότι µπορείς να κάνεις ένα πολύ απλό σχέδιο για το οποίο σου έχω µιλήσει πάρα 

πολλές φορές. 
Χ: Ναι. 
Θ: Προσπάθησε σιγά-σιγά να γίνεις οικονοµικά ανεξάρτητος. Γιατί απ� ότι καταλαβαίνεις� δηλαδή η αδερφή 

σου, είτε τους αρέσει είτε όχι τους γονείς σου, έχει µια δουλειά, παίρνει κάποια λεφτά η κοπέλα. 
Χ: Ναι. Ναι 
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Θ: Κι επειδή δεν τους έχει ανάγκη τους γονείς σου, πραγµατικά κάνει ότι θέλει. Μπορεί να µην της αρέσει το ότι 
δεν εγκρίνουν τη ζωή της οι γονείς σου. 

Χ: Όχι, ότι; 
Θ: ∆εν εγκρίνουν τη ζωή που κάνει οι γονείς σου. Το καταλαβαίνω ότι όλοι µας� Κι αυτό είναι ένα άλλο 

τεράστιο κεφάλαιο, Χάρη µου, ότι όλοι µας ενηλικιωνόµαστε ψυχολογικά από τη στιγµή που αρχίζουµε και 
κάνουµε αυτό που θεωρούµε εµείς σωστό και δε µας νοιάζει κατά πόσο οι γονείς µας το εγκρίνουν ή όχι. 

Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Όλοι οι άνθρωποι µέχρι κάποια ηλικία ζούµε µε την ελπίδα ότι κάποια µέρα οι γονείς µας θα µας πουν παιδί 

µου καλά έκανες. 
Χ: Ναι. 
Θ: Αλλά αυτό µπορεί να µην έρθει ποτέ. Και ενηλικιωνόµαστε και αρχίζουµε και γινόµαστε ψυχολογικά ενήλικοι 

και λέµε ��εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ και θα� ταν ωραίο να ζουν οι γονείς µου και να πουν µπράβο��. 
Αλλά συνήθως Χάρη δε γίνεται αυτό, δηλ. είναι κάποιο περίεργο πράµα. Συνήθως δυστυχώς οι γονείς, δε θα 
πω πάντα αλλά πάρα πολύ συχνά, οι γονείς αντιτίθενται σε πολύ καλά πράγµατα που θέλουν να κάνουν τα 
παιδιά τους. 

Χ: Ναι, ναι ξέρω. 
Θ: Γι� αυτό βλέπεις: επιλογή επαγγέλµατος, επιλογή συζύγου, σεξουαλικής ζωής στη προκειµένη περίπτωση, τι 

άλλα πράγµατα. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Αλίµονο, κι εγώ τώρα να άκουγα τους γονείς µου, τώρα θα� µουνα στην Κύπρο και µάλιστα η πρώτη 

συµβουλή είναι� παραλίγο να είµαι� να πουλάω σε κάποιο σινεµά. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Όλη µου η ζωή θα� ταν να ήµουν ταξιθέτης στο ταµείο και να πουλάω εισιτήρια σε κάποιο σινεµά. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Ευτυχώς που το κατάλαβα κάποια στιγµή και λεω ευχαριστώ δε θέλω. Γι� αυτό λοιπόν εσύ, αν κάνεις κάποιο 

σχέδιο να αποκτήσεις οικονοµική ανεξαρτησία να καταφέρεις και µε την ψυχοθεραπεία που κάνουµε εδώ να 
έχεις µια σιγουριά για τη γνώµη σου, γιατί αυτό είναι που σε τρωει κατά βάθος, δεν είσαι σίγουρος αν αυτό 
που θέλεις είναι σωστό, γι� αυτό τραµπαλίζεσαι. Λίγο δηλαδή, κάπου σε παρασύρανε µε τη συµπεριφορά τους 
και τη στάση τους και σκέφτεσαι ότι µπορεί να έχουν δίκιο έστω και λίγο. 

Χ: Ναι. 
Θ: Και αυτό σε κάνει και ... 
Χ: Να παραδίδοµαι. 
Θ: Οπότε οικονοµική ανεξαρτησία και σιγουριά σ� αυτά που θες. Έτσι δεν είναι Χάρη µου; Θα κάνεις τη ζωούλα 

σου όπως θέλεις. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Και δε θα δίνεις λογαριασµό σε κανέναν, Απλώς το πολύ-πολύ θα� χεις ένα µυστικό. Η ζωή αλλάζει, οι καιροί 

διαµορφώνονται. 
Θ: Λοιπόν κατάλαβες, τι ζητάω; 
Θ: Ναι. 
Θ: Λοιπόν τώρα για πες µου αυτό, γιατί θα δούµε κατά πόσο πράγµατι ήταν οι επιθυµίες σου για το ίδιο σου το 

φύλο ανεξάρτητα απ� τις εµπειρίες µε τον ξάδερφό σου έτσι; 
Χ: Να σας πω κάτι. Θα κάνω µια τελευταία προσπάθεια. Θα πάω στα κόκκινα φανάρια µάλλον αύριο και θα 

δοκιµάσω να κάνω έρωτα µε µια γυναίκα. Αν δω ότι δε νιώθω τίποτα, έτσι µου� ρχεται να γυρίσω στους 
δικούς µου και να τους πω ξέρετε έκανα έρωτα µε µια γυναίκα, δεν ένιωσα το παραµικρό. Θέλω από δω και 
µετά να µ� αφήσετε ήσυχο. Αφού δε νιώθω τίποτα σηµαίνει ότι δεν έχω καµιά επιθυµία για γυναίκα. 

Θ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μου είχες πει ότι άλλες φορές το ευχαριστιόσουνα. 
Χ: Ναι αλλά έχει περάσει ενάµισι χρόνος που δεν έχω κάνει τίποτα. 
Θ: Ένα λεπτό τώρα, τώρα πάλι µου τα χαλάς γιατί πριν από λίγο µιλούσαµε, εγώ σου ανοίχτηκα και σου έκανα 

µια πρόταση να έχεις ένα µυστικό και συ τώρα µου βγάζεις ιστορία να πας στους γονείς σου να πάρεις άδεια 
ότι είσαι οµοφυλόφιλος. 

Χ: Εντάξει να µη την πάρω. 
Θ: Αν το κάνεις αυτό εγώ θα σ� αποκηρύξω. 
Χ: Εντάξει δεν το κάνω. 
Θ: Αν πάρεις τους γονείς σου και τους πεις ότι ξέρεις ότι βάσει των δασκαλεµάτων της ψυχοθεραπείας ... 
Χ: Όχι, όχι δεν θα τους πω τίποτα. 
Θ: Άµα πεις ότι ο θεραπευτής, κατά κάποιο τρόπο, µου έχει δώσει πράσινο φως να είµαι οµοφυλόφιλος εγώ θα 

νίψω τα χέρια µου σαν τον Πόντιο Πιλάτο και θα κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα, εγώ δε φέρω καµιά ευθύνη. 
Χ: Όχι βέβαια δε θα πω τέτοιο πράγµα. 
Θ: Χάρη, Χάρη πρόσεξε να δεις, η µόνη σου ελπίδα να καταφέρεις να γίνεις οικονοµικά και ψυχολογικά 

ανεξάρτητος είναι να συνεχίσεις την ψυχοθεραπεία σου. 
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Χ: Ναι. 
Θ: Αν ο πατέρας σου και η µάνα σου υποψιαστούν ότι εγώ σε δροµολογώ να γίνεις οικονοµικά και ψυχολογικά 

ανεξάρτητος για να µπορέσεις κάποια µέρα να κάνεις του κεφαλιού σου και να σηκώσεις το δικό σου µπαϊράκι 
και να κάνεις ότι σου καπνίσει θα µε... 

Χ: Ναι. 
Θ: Εντάξει; Και ειλικρινά Χάρη µου αυτό είναι που σε τρωει αυτή ... έχεις ακόµα έναν παιδισµό µέσα σου. ∆ηλ. 

ρε γαµώτο κάνε ό,τι σου καπνίσει, ό,τι θέλεις. ∆εν είναι ανάγκη να πάρεις την άδεια των γονιών σου. ∆ηλαδή 
εσύ θέλεις και την πίττα σωστή και το σκύλο χορτάτο. ∆ηλαδή είναι σαν, εµένα ας πούµε για παράδειγµα, ότι 
δε σου δίνω αποδείξεις, που σηµαίνει ότι δεν πληρώνω Εφορία για τις επισκέψεις σου, και να θέλω να πάρω 
και την άδεια της Εφορίας, να θέλω δηλ. η Εφορία να µου πει ναι, σου επιτρέπουµε να µη δίνεις αποδείξεις 
στο Χάρη. 

Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Αυτό όµως δεν είναι λογικό, είναι παιδικό, είναι µια παιδική αφέλεια. Και Χάρη πρόσεξε να δεις όσοι είναι 

αφελείς σ� αυτόν τον κόσµο την πληρώνουνε. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: ∆ε σου λεω να γίνεις κακός και µοχθηρός και πονηρός κλπ. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε για τον εαυτό σου. 
Χ: Εντάξει. 
Θ: Οι γονείς σου δεν πρόκειται ν� αλλάξουν Χάρη µου. Οι γονείς σου έχουν διαµορφώσει την προσωπικότητά 

τους κλπ. Είδες, πολλές φορές ήθελα να τους µιλήσω. Εγώ που είµαι ψυχοθεραπευτής και κοντεύω 50 χρονών 
έχω άπειρες ώρες πείρας µε το πως να µιλάω µε τους ανθρώπους και να τα βγάζω πέρα µαζί τους, νίπτω τας 
χείρας µου και σου οµολογώ ότι δεν µπορώ να τα βγάλω πέρα µε τους γονείς σου, δεν µπορώ να τους πείσω 
να σ� αφήσουν να κάνεις τη σεξουαλική ζωή όπως θέλεις. 

Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Και αφού δεν µπορώ εγώ να τους πείσω, τόσο περισσότερο δεν µπορείς εσύ να τους πείσεις. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Η µόνη σου λύση είναι, και αν θες να µ� ακούσεις κάντο, να το συζητήσουµε περισσότερο και να το 

ξεκαθαρίσουµε, ότι πράγµατι οι επιθυµίες σου για το ίδιο φύλο κλπ., δεν έχουν καµιά σχέση µε τις εµπειρίες 
σου µε τον ξάδερφό σου. 

Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Γιατί κοίταξε να δεις αν εσύ είχες την άτυχη εµπειρία και έχεις ένα ξάδερφο ο οποίος ήταν διεστραµµένος και 

δεν ξέρω γω τι και επειδή σε τραυµάτισε ψυχικά αυτό, άρχισε µια διαδικασία µέσα στον ψυχικό σου κόσµο 
που σε κατάληξε οµοφυλόφιλο� Εάν η οµοφυλοφιλία ήταν µια κατάντια ας πούµε, κάτι που το έκανες όχι 
γιατί πραγµατικά το ήθελες αλλά επειδή σε οδήγησαν εκεί κάποια δυσάρεστα γεγονότα της ζωής σου, γιατί να 
µην τα ξεπεράσεις και να γίνεις ένας φυσιολογικός άνθρωπος, έτσι; 

Χ: Ναι. 
Θ: Αλλά, αν η φύση σου είναι να είσαι ρε παιδάκι µου διαφορετικός από τους άλλους, είναι δικαίωµά σου. 

Εφόσον ας πούµε� κατάλαβες; 
X: Nαι, Ναι. 
Θ: Αλλά αυτό θα το συζητήσουµε, θα το ξεκαθαρίσουµε. Αλλά για το όνοµα του Θεού άλλαξε νοοτροπία, για το 

όνοµα του Θεού πάψε να ... να θέλεις να έχεις την στάµπα και τη βούλα των γονιών σου και την άδεια τους να 
κάνεις κάτι. Χάρη µου αυτό δε θα γίνει ποτέ. Εγώ τουλάχιστον το έχω καταλάβει αυτό. 

Χ: Ναι αλλά πως θα µπορώ να βγαίνω έξω και να κάνω ... 
Θ: Χάρη µου γι� αυτό µίλησα για δύο πράγµατα: οικονοµική ανεξαρτησία και συναισθηµατική - ψυχολογική 

ανεξαρτησία. Αυτά τα πράγµατα δε θα σου πάρει πολύ χρόνο για να τα φτιάξεις. 
Χ: Εντάξει. 
Θ: Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είσαι τώρα, είσαι δικασµένος γιατί είσαι υποχρεωµένος µια ζωή να το παίζεις 

τουµπεκί ψιλοκοµµένο, όπως λες. 
Χ: Ναι. 
Θ: Ενώ έτσι έχεις µια πιθανότητα σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πόσο θα πάρει, να µπορέσεις να εξασφαλίσεις µια βάση 

από την οποία θα κάνεις αυτό που θέλεις και νοµίζω ότι είναι ένας πολύ ρεαλιστικός τρόπος. Και όχι να θέλεις 
να αλλάξουν οι γονείς σου νοοτροπία και ξαφνικά να γίνουνε µοντέρνοι κλπ. 

Χ: Ναι. 
Θ: Και να σου πω και κάτι. Και να τον έπειθες τον πατέρα σου να σ� αφήσει να το κάνεις τότε, µια ζωή θα είχες 

διαµάχη και µουρµούρα, µπλα µπλα κλπ. 
Χ: Ναι. Ναι 
Θ: ∆ηλαδή, το θεωρώ πιο ρεαλιστικό να ξεπεράσεις αυτή την παιδική σου αφέλεια, να θέλεις ο κόσµος να είναι 

αγγελικά φτιαγµένος. Τι να κάνουµε παντού υπάρχουν µυστικά. 
Χ: Εντάξει, εντάξει. 
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Θ: Εγώ τουλάχιστον το έχω πάρει απόφαση ότι κάποια πράγµατα δεν µπορούν να πείσουν τους γονείς µου. Άντε 
τώρα εγώ να πείσω τη µάνα µου, ας πούµε, ότι είναι καλό για µένα να ζω στην Αθήνα και να µην ζω κοντά 
της, δίπλα της. Το� χω πάρει απόφαση. Τη στεναχωρεί. Τι να κάνω; 

Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Θα στενοχωριέµαι εγώ πολύ περισσότερο να µην κάνω εγώ αυτό που θέλω και να κάνω αυτό που θέλει η µάνα 

µου. Κάποιες φορές µπορεί να βρεις µια χρυσή τοµή ή να συµβιβάσεις κάποια πράγµατα. Κάποιες φορές 
κάποια πράγµατα δε συµβιβάζονται µε τίποτα, ειδικά µε ανθρώπους σαν τους γονείς σου. Αλλά µην κάνεις το 
λάθος να νοµίζεις ότι οι γονείς σου είναι σαν εσένα. Είναι άλλοι άνθρωποι. Είδες πόσο απόλυτοι είναι, είδες 
πόσο ικανοί είναι να σε κόβανε κατάλαβες; 

Χ: Ναι. Ναι 
Θ: Και υπ� αυτήν την έννοια µπορεί πράγµατι η µάνα σου να διαβάζει τη σκέψη σου. Υπό την έννοια ότι σε ξέρει 

τόσο καλά, που ξέρει ότι, όταν πας να της ανοίξεις κουβέντα, εκεί θες να πας την κουβέντα. Και αυτή βέβαια, 
επειδή θέλει να το αποφύγει πάση θυσία, δεν την συµφέρει αυτό το θέµα, επειδή ακολουθεί τη στρατηγική να 
σε αναγκάσει να κάνεις αυτό που θέλεις αυτή, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και αποφεύγει τη συζήτηση. Και 
εσύ νοµίζεις ότι διαβάζει τη σκέψη σου. ∆ε διαβάζει τη σκέψη σου, απλώς σε ξέρει πολύ καλά, εντάξει; 

Χ: Ναι. 
Θ: Λοιπόν Χάρη... πιστεύω ότι η ψυχοθεραπεία η αποψινή ... δεν ξέρω πόσο της βάζεις από το 0 µέχρι το 10... 

Αυστηρά θα κρίνεις. 
Χ: Εννέα. 
Θ: Ε καλό είναι και το 9. Εντάξει; 
Χ: Ναι. 
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Χάρης 
Ψυχοθεραπευτική συνεδρία της 30ης/4/97 

 
 
 

Θ = Θεραπευτής 
Χ = Χάρης 
 
Η συνοµιλία αρχίζει απότοµα. Προφανώς είχε προηγηθεί κάποια συνοµιλία πριν αρχίσει η εγγραφή της κασέτας. 
 

Χ: Α... Κοίτα ρε παιδί µου. 
Θ: ∆ίκαιο του µαχαιριού και του τσεκουριού και της φωτιάς. 
Χ: Κρίµα... Κρίµα... Και... 
Θ: Ναι... 
Χ: Και δεν ξέρω... ∆εν έχω πάει ποτέ βέβαια στην Κύπρο. 
Θ: Γύρω στα 1500 κάτι. 
Χ: Ναι;... 
Θ: Ένα Ιούλιο. 
Χ: Αχά. 
Θ: Πώς έγινε τώρα η καταστροφή τον Ιούλιο;... 
Χ: Αχά... 
Θ: Πάντοτε ο Ιούλιος είναι... άσχηµος για την Κύπρο. 
Χ: Ναι;... 
Θ: Τον Ιούλιο µπήκαν οι Τουρκαλάδες την πρώτη φορά. 
Χ: Αχά... 
Θ: Τον Ιούλιο του 1821 κρεµάσανε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, οι Τουρκαλάδες... 
Χ: Σοβαρά; 
Θ: Και µπόλικους άλλους... Και τον Ιούλιο έγινε... 
Χ: Η εισβολή. 
Θ: Η εισβολή. 
Χ: Πω! Πω! Όλα τα κακά τον Ιούλιο, δηλαδή... Πάντως, εγώ τον Μακάριο δεν τον είχα και σε πολύ υπόληψη. 
Θ: Ναι. Ε! ∆εν έχεις κι άδικο Χάρη. Ε... Έκανε πολλά λάθη... ∆υστυχώς! 
Χ: Αν δεν ήταν αυτός, εγώ πιστεύω θα την είχε... σκαπουλάρει η Κύπρος. 
Θ: Αν ήταν κάπως λίγο πιο ρεαλιστής. Ήταν πολύ ιδεαλιστής κι αυτό είναι κακό πράγµα�  
Χ: Βέβαια. Όταν είναι µια Τουρκία απέναντί σου, δεν µπορείς να 'σαι ιδεαλιστής. Πρέπει να 'σαι ρεαλιστής, να... Τέλος 

πάντων. Λοιπόν. 
Θ: Για πες µου, τώρα, για σένα. 
Χ: Ε... Εγώ... είµαι πολύ καλά αυτές τις µέρες... 
Θ: Μπράβο, Χάρη µου. Καιρός είναι... 
Χ: Περίεργο... πράγµα... 
Θ: Αυτά τα χαπάκια που σου 'δωσα, τα 'παιρνες; 
Χ: Τα 'παιρνα... Ε! Όχι πολύ, σχετικά. 
Θ: Πόσα πήρες συνολικά; 
Χ: Ε... ∆ύο...Τρία... 
Θ: Μπράβο! Έτσι ... να τα χρησιµοποιείς αραιά... 
Χ: ∆εν είναι ισχυρό όµως!... ∆εν είναι πολύ ισχυρό φάρµ... δηλαδή, ενώ... όταν παίρνω το Stedon, το ροζ, λίγο... 
Θ: Το καταλαβαίνεις. 
Χ: Το καταλαβαίνω.. 
Θ: Αυτό είναι πιο µαλακό. 
Χ: Αλλά όταν παίρνω αυτό δ... δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σαν... να µην πήρα φάρµακο. 
Θ: ∆εν σε ηρεµεί; 
Χ: (Μικρή παύση -3δ.). Με ηρεµεί, αλλά όχι πάρα πολύ. 
Θ: Πόσο τοις εκατό σε ηρεµεί σε σχέση µε το Stedon; 
Χ: Ε! 50-60%. 
Θ: Α... 50-60 % σε ηρεµεί. 
Χ: Ε! Εκεί... 
Θ: Ε! Κάτι είναι κι αυτό! Ε; ∆εν είναι καλό 50 µε 60 %; 
Χ: Ναι. Αλλά εγώ θέλω... ξέρετε... 
Θ: Θέλεις κάτι να σε ρίχνει... 
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Χ: Ναι. Ναι. Ναι, γιατί... 
Θ: Είναι πολύ πιο ελαφρό φάρµακο, όµως, αυτό Χάρη, από το Stedon. 
Χ: Ναι. Ξέρω. Ξέρω. 
Θ: ∆ηλαδή, είναι περίπου σαν να µην παίρνεις τίποτα αυτό... Πολύ εξελιγµένο φάρµακο. 
Χ: Ναι. Αλλά... Όταν είµαι ταραγµένος εγώ, θέλω κάτι να µε ταρακουνάει εκείνη την ώρα, για να... 
Θ: Μπορείς να παίρνεις και κανένα Stedon άµα είναι. Γιατί το Stedon για σένα είναι δυναµίτης. ∆εν είναι έτσι; 
Χ: Ναι... 
Θ: Αυτό σε πιάνει πολύ. 
Χ: (Ακούστηκε ένα ρούφηγµα µύτης) ∆εν σας είπα, που πήγαµε µε δυο φίλες µου... εκεί στην Πλάκα... 
Θ: Ναι... 
Χ: Είναι ένα µαγαζί που... ∆εν ξέρω αν το ξέρετε... 
Θ: Ναι, ναι. 
Χ: Το ξέρετε;! 
Θ: Όχι... αλλά... 
Χ: Το έχετε ακουστά. 
Θ: Ακουστά.  
Χ: Που πίνουν τσάι. 
Θ: Μµ... (καταφατικό). 
Χ: Κυρίως τσάι. 
Θ: Μµ... (καταφατικό). 
Χ: Εκεί συχνάζουν και γκέι... 
Θ: Είναι από το... είναι από το... από τον Όσκαρ Ουάιλντ, το βιβλίο του, έτσι; Ο τίτλος του µαγαζιού, ας πούµε. 
 Χ: ∆εν ξέρω. ∆εν το ξέρω αυτό. 
Θ: Ναι, ναι ο � είναι ένα ποίηµα που είχε γράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ. 
Χ: Ναι; 
Θ: Για κάποιον ερωτικό του σύντροφο. 
Χ: Ααα... 
Θ: Ο οποίος τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ... Μέχρι και φυλακή κατέληξε εξαιτίας του ερωτικού συντρόφου. 
Χ: Αχά... Αχά... 
Θ: Παράτησε τη γυναίκα του, τα παιδιά του... ξέρω εγώ τι... και... 
Χ: Αχά... Ε... που λέτε... και ήταν ένας εκεί... µε κοίταζε όλη την ώρα. ∆εν έγινε τίποτα βέβαια, αφού εγώ ήµουνα µε τις 

κοπέλες... Ήταν δυνατόν να κάνω τίποτα; 
Θ: Με ποιες κοπέλες ήσουνα, Χάρη; 
Χ: Με δυο φίλες µου... ∆ανέζες... Ε... Αλλά µε κοίταζε, µε κοίταζε. Εγώ όποτε µπορούσα - γιατί ήµουν και µε τις 

κοπέλες, δεν µπορούσα να κοιτάω και συνέχεια. Θα... θα υποπτευόντουσαν. Και κοίταζα, λεω "Μπα;!". Και µε 
κοίταζε αυτός, να χαµόγελα, να αυτά... "Πω! πω!" λεω. "Έχουµε κι επιτυχίες" (Γελάνε). Αλλά, δυστυχώς, έχω τα 
χέρια µου δεµένα, δεν µπορώ να κάνω τίποτα. Έχω και τη µάνα µου, ξέρω γω... και τον πατέρα µου που... Τη µάνα 
µου κυρίως δηλαδή, µου λεει... - γιατί ο πατέρας µου δεν ξέρει... νοµίζει ότι εγώ είµαι... υπέρ των γυναικών µε 
φανατισµό. Αν και είµαι... Αυτή την περίοδο περνάω µία... µεσαία δηλαδή... Και γυναίκες και άντρες. Και τα δύο. 
Και... µου λεει η µάνα µου "Αχ! Εσένα δε σε φοβάµαι" µου... λεει "Τη Λίνα φοβάµαι!"... 

Θ: Α. 
Χ: "Εσένα δεν σε φοβάµαι. Εσύ... ξέρω..." Ε... Και τέλος πάντων... εε... Και µου το λεει αυτό, µου κόβει τα ήπατα. Λεω 

"να στεναχωρέσω τη µάνα µου τώρα;... Να της κάνω κανένα τέτοιο και να... τη στεναχωρήσω; ∆ε µου πάει..." Τι να 
κάνω κι εγώ; Είµαι αλυσοδεµένος. Έχω την άλλη την αδελφή µου, που είναι πολύ αυστηρή... Αυτά δεν θέλει ούτε 
καν να τ' ακούει... Ξέρετε, βρίσκοµαι σε πολύ ά... άσχηµη κατάσταση. ∆ηλαδή, να θες κάτι τόσο πολύ, και να µην 
µπορείς να το κάνεις!... Όχι, να κάνεις δηλαδή... Να µην µπορείς να... να εµπιστευτείς έναν άνθρωπο ρε παιδί µου. 
Να µιλήσεις µαζί του, να... 

Θ: Χθες, όµως, δεν είπαµε ότι πρέπει να κάνεις λίγη υποµονή; 
Χ: Υποµονή. 
Θ: Ν' αποκτήσεις οικονοµική και ψυχολογική ανεξαρτησία και µετά να κάνεις ότι θέλεις... 
Χ: Μετά να κάνω ότι θέλω, είναι κι αυτό µια κουβέντα. Γιατί µετά θα είµαι γύρω στα... Όταν θα την αποκτήσω εγώ 

την... ανεξαρτησία, θα είναι γύρω στα 65... 
Θ: Ε, όχι κι 65, βρε Χάρη (Γελάει). 
Χ: Όχι... οι γονείς µου. 
Θ: Α... Είπα κι εγώ... (Γελάει). 
Χ: Ε... Η αδελφή µου νοµίσατε; 
Θ: Α... Όχι, νόµιζα µιλούσες για τον εαυτό σου... 
Χ: Α... Όχι. Όχι. Όχι. 
Θ: �.. 65 χρονών, τι να το κάνουµε µετά; (Γελάει). 
Χ: Α! Όχι. Όχι. Εε... Που λέτε, θα είναι γύρω στα 65. Θα µου µείνουν από καµία καρδιακή προσβολή και... Άσε που η 
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µάνα µου έχει την καρδιά της, προχθές την έπιασε... πόνος εδώ... Όχι, εξαιτίας εµένα. Άσχετο τώρα. Την έπιασε 
πόνος. Ε... Και καταλαβαίνετε... ότι... πέφτει και λίγο εκβιασµός. "Αχ, η καρδιά µου! Αχ, το κεφάλι µου! Αχ, 
εγκεφαλικό! Αχ εκείνο". 

Θ: Κι ο Χάρης αµέσως τουµπεκί ψιλοκοµµένο, που λεν. 
Χ: Κόκαλο. Ε; 
Θ: Τουµπεκί ψιλοκοµµένο. 
Χ: Τουµπεκί ψιλοκοµµένο ο Χάρης. (Μικρή παύση 4δ.). Αφήστε... είµαι σε πολύ δύσκολη θέση. Μακάρι να ήταν 

αλλιώς τα πράγµατα, αλλά τσακωθήκαµε και µε την αδελφή µου την Ελένη πριν... φύγει για τις διακοπές του Πάσχα. 
Εεε... Με κατηγόρησε ότι... ρέπω πως το... ίδιο, δικό µου φύλο... 

Θ: Πώς σε κατηγόρησε; Έτσι; 
Χ: Ε!... Ξέρω εγώ πώς της ήρθε τώρα; Ε... 
Θ: Συζητούσατε κάτι δηλαδή; 
Χ: Ναι. Ε!... Κάπως... (Μικρή παύση 2δ.). ∆εν θυµάµαι κιόλας και πώς έγινε. Και... της λεω "Τώρα σταµάτα" της λέω... 

της είπα εκεί µια φορά. Τέλος πάντων. Μπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. ∆εν µπορώ να κάνω τίποτα... Πραγµατικά, 
νιώθω σαν φυλακισµένος. ∆ηλαδή... ε... πρέπει αιωνίως να κάνω αυτό, που θέλουν οι άλλοι. Αυτό που θέλω εγώ, δεν 
µπορώ να το κάνω ποτέ. 

Θ: Ε, όχι και ποτέ, βρε Χάρη... Πόσο καιρό θα σου πάρει να εξασφαλίσεις ψυχολογική και οικονοµική ανεξαρτησία; 
Χ: Ε! Τον επόµενο Σεπτέµβρη, ελπίζω ν' ανοίξω το... φροντιστήριο 
Θ: Του '97, φροντιστήριο; 
Χ: Ε; 
Θ: Του '97; 
Χ: Του '98. 
Θ: Μµ. 
Χ: Του '98. Τον επόµενο... 
Θ: Ωραία. Και πόσο καιρό θα σου πάρει να... ορθοποδήσεις, κάπως; 
Χ: Ε! Ξέρω 'γω; Κάνα χρόνο; Κάνα δύο χρόνια; 
Θ: Ένα χρόνο βάλε. Γιατί; Εσύ είσαι... και δραστήριο παιδί, είσαι έξυπνο παιδί, συµπαθητικός είσαι. Γιατί να µην 

καταφέρεις; 
Χ: Μακάρι. Μακάρι. 
Θ: Σε δύο χρόνια λοιπόν... (Μικρή παύση). 
Χ: Μέχρι τότε τι γίνεται, όµως; 

(Κενό. ∆εν ακούγεται καθαρά). 
Θ: Να... αξιοποιήσεις την ετερόφυλή σου πλευρά. (Γελώντας). 
Χ: Ε... (Μικρή παύση 4δ.). Ναι, αλλά... είναι... Και οι δύο πλευρές είναι πολύ ισχυρές. ∆εν µπορώ ν' αφήνω 

αναξιοποίητη τη µία. ∆εν γίνεται. 
Θ: Ε... Τι θα πάθει; Πάρε βάλε την αντίθετη στο ψυγείο.  
Χ: Να τη βάλω στο ψυγείο, ε; 
Θ: Πώς άλλοι παν στο Άγιο Όρος και τη βάζουν στο ψυγείο µια ζωή; Βάλ' την κανά δύο χρόνια. Τουλάχιστον, αφού ε... 

έχει διαπιστωθεί, ότι όποτε... τη δραστηριοποιείς σε πιάνουν οι ενοχές σου... σε πιάνουνε οι φόβοι σου... σε πιάνουν 
οι... 

Χ: Εµένα, δεν µε πιάνει τόσο πολύ τίποτα... 
Θ: Ε! Τους γονείς σου. 
Χ: Είναι ο φόβος µην τους πιάσει αυτούς τίποτα. 
Θ: Ε! Εντάξει. 
Χ: Εεε... Είναι ο φόβος µην τους πιάσει αυτούς τίποτα. Και τέλος πάντων η µάνα µου σας είπε εδώ πέρα ότι δεν έχει 

πρόβληµα και να 'χει... άντρα φίλο ο... γιος µου. 
Θ: Έτσι είπε; 
Χ: Σας είχε πει, που είχε έρθει εδώ. 
Θ: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά δεν... µου ξαναείπε τίποτα. Ξέρω 'γω; Λες κάτω από την πίεση των περιστάσεων; 
Χ: Των περιστάσεων. Ναι. 
Θ: Κανονικά, Χάρη, λένε κάτι και µετά υπαναχωρούν; 
Χ: Ω. Σίγουρα. 
Θ: Κλασική κίνηση, ε; 
Χ: Ε, βέβαια... Βέβαια, βέβαια... 
Θ: Γι' αυτό κι εσύ, Χάρη, αντί ν' ασχολείσαι µαζί τους... Προσπάθησε ν' ασχοληθείς µε τον εαυτό σου. 
Χ: Μµ... Μια που λέµε... Ε... Τώρα, πλησιάζει η Γιουροβίζιον. 3 Μαΐου... 
Θ: Μµ. 
Χ: Για να δούµε είµαι περίεργος αν θα µε πιάσει πάλι αυτό µε το... 
Θ: Να νοµίζεις ότι σου στέλνουν µηνύµατα. 
Χ: Ναι. Είµαι περίεργος! Πώς θ' αντιδράσω... 
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Θ: Σήµερα πώς αισθάνεσαι; 
Χ: Ε! Καλά. 
Θ: Σήµερα το πρωί που ερχόσουνα, σκέφτηκες καθόλου ότι σου διαβάζουνε τη σκέψη; 
Χ: Ε... Απλώς... Ήρθα µε το λεωφορείο, και... όλη την ώρα βήχανε µέσα και... έτσι ψιλο... 
Θ: Σκέφτηκες ότι αφορούσε εσένα ή ότι το έκαναν επίτηδες. 
Χ: Ναι. Σκέφτηκα ότι αφορούσε εµένα. 
Θ: Ήσουνα σίγουρος, όµως; Ή απλώς πέρασε από το µυαλό σου σαν πιθανότητα; 
Χ: Ψιλογκρίνιαξα µέσα µου. ∆ηλαδή "Αµάν πια. Πάλι τα ίδια. Και ουου... Κι έχω βαρεθεί όποτε... µπαίνω 'γω... 

γκούχου γκούχου γκάχα". 
Θ: Αυτό ήταν σαν να το πίστευες ότι σου συνέβαινε. Ε; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Αλλά ήσουνα 100% σίγουρος; 
Χ: Ε... Όχι κι 100% αλλά... 
Θ: Υπήρχε περίπτωση ότι µπορεί και να µην συνέβαινε, ε; 
Χ: Ε. Ναι... Αλλά πάντως είναι εκνευριστικό. ∆ηλαδή µόλις µπαίνεις στο λεωφορείο, ν' αρχίζει το γκάχα γκούχα;... 
Θ: Ε. Είχε κρύο σήµερα, βρε Χάρη. Ο πιο πολύς κόσµος σήµερα... µ' αυτή τη βροχή κι όλα αυτά... Τρέχουν οι µύτες 

του, τον έχει πιάσει κρυολόγηµα. 
Χ: Μακάρι. Μακάρι. 
Θ: Και η δική µου η µύτη έτρεχε λίγο σήµερα το πρωί. Τι να κάνουµε; 
Χ: Μακάρι να 'ναι αυτό. Γιατί... αν είναι αλήθεια ότι... 
Θ: Μα πώς είναι δυνατόν να εξηγηθεί βρε Χάρη µου. Για τ' όνοµα του Θεού... Πώς είναι δυνατόν, τώρα, όλοι αυτοί 

µέσα στο λεωφορείο να ξέρουν ποιος είσαι... Ότι είσαι ο Χάρης ο Χ.... Και µάλιστα ο Χάρης ο Χ�, ο οποίος είχε 
αυτές τις συγκεκριµένες... σεξουαλικές εµπειρίες στο παρελθόν; 

Χ: Έλα ντε; 
Θ: Είναι δυνατόν να το ξέρουν; 
Χ: Έλα ντε; Αυτό είναι που µε τρελαίνει! 
Θ: Όχι. Μα πες µου είναι δυνατόν; 
Χ: Ε! 
Θ: Ε... Τι "ε;"... Εξήγησέ µου τον µηχανισµό. (Μικρή παύση 2δ.). Όχι, εξήγησέ µου τον µηχανισµό, σε παρακαλώ. 
Χ: Όχι. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. 
Θ: Κοίτα... Αντί να κάθεσαι να εκνευρίζεσαι για το τι συµβαίνει, κάτσε και προβληµατίσου. Και... Πώς είναι δυνατόν 

να συµβαίνει; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Εδώ είναι ένα... ένας µεγάλος χώρος και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που µιλάνε λίγο δυνατά... 
Χ: Ναι. 
Θ: Και γίνεται πανδαιµόνιο. Φαντάσου να... να παρεµβαίνουν οι σκέψεις του ενός µες στη σκέψη του άλλου, τι θα 

γινόταν. 
Χ: Μεγαλύτερο πανδαιµόνιο. 
Θ: Θα γινότανε χάος! (Γελάει λίγο) Έτσι δεν είναι; 
Χ: Έτσι είναι. Έτσι είναι. 
Θ: Φαντάζεσαι ένα µατς Ολυµπιακός-Παναθηναϊκός, που είναι γεµάτο φιλάθλους... να... διαβάζει ο ένας τη σκέψη του 

άλλου; 
Χ: Θα... θα 'χαν σφαχτεί. (Γελάνε). 
Θ: (Γελώντας). Όχι µόνο αυτό, αλλά τους κακοµοίρηδες τους ποδοσφαιριστές, που θα προσπαθούν να παίξουν µπάλα... 

και θα τους έστελναν µηνύµατα ο ένας ο... ο... ο... 
Χ: Ο Φίλαθλος. 
Θ: Ο φίλ... Όχι. Ας πάρουµε τους συµπαίκτες του. 
Χ: Ναι. Ναι. 
Θ: "Κάνε µου πάσα"... "Μην κάνεις, µη από 'κει"... "Μη από 'δω κ.τ.λ.". Οι αντίπαλοι... "Μην τολµήσεις και σουτάρεις" 

κ.λπ. κ.λπ. 
Χ: Θα 'χαν... Θα 'χαν τρελαθεί. Ε... Καλά. Εδώ... Εδώ τώρα συµβαίνει ότι... ∆ηλαδή θέλω να πω ότι... όλοι έχουν 

στραφεί εναντίον ενός... 
Θ: Γιατί τώρα... Τι το τόσο "σπέσιαλ" υπάρχει µ' εσένα; 
Χ: Έλα ντε! (Φωνάζει). Αυτό, αυτό αναρωτιέµαι κι εγώ! Αυτό αναρωτιόµουνα και µέσα στο λεωφορείο. Καλά! Τι είµαι 

εγώ, πια; Ο Παπανδρέου είµαι... ή ο... Καραµανλής είµαι και κάθονται και ασχολούνται όλοι µ' εµένα πια και 
βήχουν... και κάνουν και... Τόσο σπουδαίος είµαι πια εγώ;... ∆εν µπορούν χωρίς εµένα; (Μικρή παύση 2δ.). 

Θ: Χάρη, και λόγω του ονόµατός σου, σου πέρασε καµιά φορά έτσι η σκέψη... 
Χ: Ότι; 
Θ: Ότι µπορεί να 'σαι ο Ιησούς Χριστός... 
Χ: Όχι... Όχι. Όχι. 
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Θ: Πάλι καλά! 
Χ: Πάλι καλά. Παναγία µου. 
Θ: Γιατί φαντάζοµαι ότι σου πέρασε από το µυαλό ότι ίσως έχεις περάσει τα βάσανα του Ιησού Χριστού κι εσύ, ας  

πούµε. 
Χ: Ε... Όχι. Απλώς... Έχω περάσει κι εγώ µεγάλα βάσανα αλλά δεν... το 'παιξα Ιησούς Χριστός ποτέ. 
Θ: Ναι. Εντάξει. 
Χ: Όχι. Όχι. Ευτυχώς. Αν πίστευα κι αυτό, θα 'µουνα για τα σίδερα τώρα. 
Θ: Ε!... όχι, εντάξει. Αν και πιστεύω ότι δεν είναι και δύσκολο να κάνει κάποιος το βήµα και να πει "αφού βασανίζοµαι 

τόσο πολύ, βασανίζοµαι σαν τον Ιησού Χριστό... Μπας και είµαι ο Ιησούς Χριστός;" 
Χ: Όχι. Όχι. Όχι. Ευτυχώς. 
Θ: Και... 
Χ: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Πάντως... Είµαι περίεργος, τώρα στις 3 Μαΐου µε τη Γιουροβίζιον, να δω... πώς θ' αντιδράσω. 

Ε... Πέρυσι είχα αντιδράσει σχετικά καλά. ∆ηλαδή, κάθε φέτος και καλύτερα. 
Θ: Μπράβο. 
Χ: Ε... Θυµάµαι ότι... ενώ το '92 ήταν ανυπόφορο για µένα... για τη Γιουροβίζιον... δηλαδή... εε... ήταν βάσανο. Μετά, 

το '93 καλύτερα, το '94 πάρα πολύ καλά, το '95 ακόµα καλύτερα και το '96... σχεδόν καθόλου. ∆ηλαδή, δεν µ' 
ενόχλησε σχεδόν καθόλου... η Γιουροβίζιον. 

Θ: Το '92, Χάρη, που ήταν πάνω στο φόρτε του, ο... όλες οι οµάδες σε είχαν ενοχλήσει ή... κάποιες περισσότερο; 
Χ: Ε... Ε! Κάποιες περισσότερο. Κάποιες λιγότερο. 
Θ: Οι Γερµανοί σ' ενόχλησαν περισσότερο; 
Χ: Ε! Ναι. Βέβαια. Κλασικά. 
Θ: Ξέρεις και... Ξέρεις Γερµανικά; ∆ε µου 'πες ότι είσαι απόφοιτος της Γερµανικής Φιλολογίας. 
Χ: Ε, Βέβαια. 
Θ: Ε... Γερµανικά. Οπότε, τότε το παρακολουθούσες άνετα το πρόγραµµα. 
Χ: Ε. Βέβαια. 
Θ: Μήπως έπαιξε κι αυτό κάποιο ρόλο; ∆ηλαδή, επειδή ακριβώς ήξερες πολύ καλά τη γλώσσα και... 
Χ: Όχι. 
Θ: Η Ελληνική οµάδα σε είχε ενοχλήσει τότε; 
Χ: Ε... Καλά! Η Ελλάδα µ' ενοχλούσε πάντα. 
Θ: Κλασικό κι αυτό, έτσι; Η ∆ανέζικη οµάδα; 
Χ: Ε; 
Θ: Η ∆ανέζικη οµάδα; 
Χ: Η ∆ανέζικη οµάδα µ' ενοχλούσε στις αρχές. 
Θ: Το '92 σ' ενοχλούσε; Όχι. 
Χ: Το '92 µ' ενόχλησε. Ενώ... τα χρόνια πριν και τα χρόνια µετά δεν µε ενόχλησε. 
Θ: Η Κυπριακή οµάδα; 
Χ: Όχι. Περίεργο! Με την Κύπρο καθόλου!... Φίλοι! Φίλοι! Καρυοφύλλι! 
Θ: Α... Η Τουρκική οµάδα; 
Χ: Ε; 
Θ: Με την Τουρκική οµάδα; 
Χ: Ε... Ναι... Ε... Έστελνα... σήµα... σήµα άγριο. 
Θ:  Ε... Εκεί τους ενοχλούσες εσύ, ε; (Γελάει). 
Χ: Εγώ. Εκεί τους ενοχλούσα εγώ! (Γελάει). Τους έλεγα "Βρωµοτουρκαλάδες! Απαίσιοι! Φριχτοί! Στο διάολο!" 
Θ:  Εκεί, Χάρη, παρενοχλούσες εσύ, αντί να σε παρενοχλούνε... 
Χ: Ναι. Ναι. (Γελάνε). Ποιοι άλλοι; Οι Γάλλοι... Με τους Γάλλους εκνευριζόµουνα... Με τους Ελβετούς... 
Θ:  Και... Και το πιο εκνευριστικό πράγµα, που υποτίθεται ότι σου κάναν οι Γερµανοί, ποιο ήταν τότε, το '92; 
Χ: Ε... Με τους Γερµανούς έχουµε αναπτύξει µια σχέση... συµπάθειας-αντιπάθειας. ∆ηλαδή. Και τα δύο. Ε... Ότι... τους 

συµπαθώ, συµπαθώ τη γλώσσα τους, αλλά αντιπαθώ τους ίδιους. Ε... Και... ξέρω 'γω! Όποτε... ας πούµε, όταν πάω 
στο Ινστιτούτο... ε... σαν αν... Νιώθω να βγαίνει από µέσα τους µία...τους, τους έχω συνδέσει µε το Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Το ότι, επειδή βασάνισαν τους Εβραίους - και όχι µόνο τους Εβραίους - και πολλούς άλλους... ε... Τους 
θεωρώ πολύ κακούς. ∆ηλαδή ότι... είναι ικανοί να... βασανίζουν έναν άνθρωπο µέχρι τελικής πτώσεως. Μέχρι να τον 
λιώσουν, να τον... εξαφανίσουν. Ε! Και λέω, ένας απ' αυτούς πρέπει να 'µαι κι εγώ. 

Θ:  (Μικρή παύση 2δ.). Που θα βασανίσουν; 
Χ: Ναι. 
Θ:  Και φοβάσαι ότι θα σε βασανίσουν, δηλαδή, κάποια στιγµή, άµα δοθεί η ευκαιρία... 
Χ: Ναι. 
Θ:  Ναι, αλλά τότε το '92, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος τι αισθανόσουνα ότι σου κάνανε; Υποτίθεται. 
Χ: Το '92 δεν ήταν, ήταν η Γερµανία; 
Θ:  Α! ∆εν ήταν η Γερµανία; 
Χ: Κάποιο έτος που ήταν η Γερµανία πάντως, θυµάµαι ότι... ε... λα... λάµβανα... σήµατα αντιπάθειας και µίσους. 
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Θ:  Σαν να σε κοιτάγανε µε νόηµα και σου λέγανε "∆ε σε χωνεύουµε" ε; 
Χ: Ναι. Ναι. Ναι. 
Θ:  Χάρη, δεν σε χωνεύουµε, είσαι αντιπαθητικός ή οτιδήποτε. 
Χ: Ναι. Ναι. 
Θ:  Το χειρότερο µήνυµα που είχε πάρει το '92 που ήταν στο φόρτε όλη αυτή η ιστορία, ποιο ήταν; Ότι... 
Χ: Ε... Ε... Το χειρότερο µήνυµα για µένα ήταν το µήνυµα της ∆ανίας. Που είχα πάρει ότι... Αλλά, συγχρόνως, το 

περίεργο ήταν ότι άρ... άρχισα να αµύνοµαι. ∆ηλαδή, ότι... δεν το κάναν οι... η ∆ανία, αλλά... άρχισα να σκέφτοµαι... 
∆ηλαδή, άρχισα ν' αµύνοµαι λογικά, µε τη λογική. 

Θ:  Μµ... 
Χ:  Λέω "Το στέλνεις εσύ, στο στέλνει ο εγκέφαλός σου, ο οποίος δεν είναι καλά και το νοµίζεις ότι στο στέλνουν αυτοί. 

Άρα... είναι καλοί οι ∆ανοί. Άρα δε φταίν' αυτοί. Φταις εσύ που το κάνεις εσύ αυτό... µε το µυαλό σου. 
Θ:  Μπράβο, Χάρη. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Κι αυτό το σκέφτηκες το '92; 
Χ:  Ναι. Ναι. 
Θ:  Ε... Πότε αρχίσαµε να κάνουµε ψυχοθεραπεία µαζί; 
Χ:  Το... '94. 
Θ:  Το '94. Άρα, πριν ακόµα κάνουµε ψυχοθεραπεία µαζί... 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Είχες αρχίσει να κάνεις κάποιες συνειδητοποιήσεις µόνος σου, ε; 
Χ:  Ναι. Ναι. 
Θ:  Μπράβο σου. 
Χ:  Αλλά δεν τις έκανα πολύ συχνά. ∆ηλαδή... Αλλά... 
Θ:  Αυτό που σκέφτηκες ήτανε... φοβερό, ε; 
Χ:  Ναι, ναι, ναι. Και... το σκέφτηκα τέλος πάντων και... Αλλά παρόλα αυτά, µε βασάνιζε έτσι... Όση ώρα διαρκούσε 

αυτό το βιντεοκλίπ της ∆ανίας... ε... ήµασταν αυτά... ε... 
Θ:  Το λες και βιντεοκλίπ τώρα, ε; 
Χ:  Ε... όχι, βιντεοκλίπ δηλ... το τραγούδι το τραγούδι. 
Θ:  Ήταν ζωντανό. 
Χ:  Γιατί ήταν ζωντανό. Το τραγούδι. ∆εν ήταν βιντεοκλίπ. (Μικρή παύση). Αλλά τέλος πάντων ε... Α! Η πιο... µεγάλη 

µου ικανοποίηση ήταν που απ' το '94, '95 άρχισα να συµπαθώ την Αυστρία πάλι. Γιατί µε την Αυστρία ήταν... έχθ... 
έχθρα τροµερή. Γιατί είχα περάσει άσχηµα... το '87, '86-'87, που είχα πάει... κι από τότε την είχα κηρύξει... εχθρό µου 
µέχρι... θανάτου. Ε... Αλλά... απ' το '94-95 ξαφνικά, µπαµ! Όλα γύρισαν ανάποδα, κάτι συνέβη... και... 
ενθουσιάστηκα µε το τραγούδι και άρχισα να τους συµπαθώ. Κι από τότε... άρχισα να - υποτίθεται βέβαια - γιατί 
υποτίθεται βασικά, ας πούµε ότι όλ' αυτά δεν είναι αλήθεια... 

Θ:  Χάρη µου τα φαντάζεσαι τώρα� 
Χ:  Ε. Ναι. 
Θ:  Αµφιβάλλεις; 
Χ:  Αρ... Άρχισα να δέχοµαι µηνύµατα συµπάθειας... απ' την Αυστρία. 
Θ:  Ένα λεπτό τώρα. Ακόµα αυτή τη στιγµή που µιλάµε, αµφιβάλλεις ότι... 
Χ:  Αµφιβάλλω. 
Θ:  Αµφιβάλλεις; Μου λες ότι θα µπορούσε ας πούµε... 
Χ:  Ναι. Ναι. Ναι. 
Θ:  (Μικρή παύση). Λοιπόν γίνεται το Γιουροβίζιον, ας πούµε, ξέρω 'γω στην... µια χώρα της Ευρώπης, τέλος πάντων; 

που θα µπορούσε να είναι στη ∆ανία, ή στη Σουηδία, ή στην Αγγλία, ή στο Μόντε-Κάρλο κ.λπ. 
Χ:  Ε! Έχει γίνει και σε άλλες χώρες. ∆ε γίνεται µόνο στην �.. Γίνεται σε πολλές... 
Θ:  Ξέρω 'γω. Κοίτα, από κάποια χώρα της Ευρώπης, λοιπόν, την ώρα που τους βιντεοσκοπούν, ας πούµε, τους 

κακοµοίρηδες τους καλλιτέχνες που... προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό... 
Χ:  Ναι... 
Θ:  Για να πάρουν το βραβείο... 
Χ:  Ναι... 
Θ:  ∆εν έχουν άλλη ασχολία αυτοί... παρά... 
Χ:  Παρά να ενοχλούν εµένα. 
Θ:  Να εντοπίσουν κάποιον τύπο στην Ελλάδα, ο οποίος παρακολουθεί τηλεόραση... και ν' ασχοληθούν µαζί του. 
Χ:  Ε... Καλά... Ει... Είναι παρανοϊκό... Το ξέρω. 
Θ:  Παρατραβηγµένο. 
Χ:  Ε; 
Θ:  Ας µην το πούµε παρανοϊκό. Παρατραβηγµένο, πάντως σίγουρα. 
Χ:  Παρατραβηγµένο είναι. Το ξέρω. 
Θ:  Γιατί... 
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Χ:  Αλλά... Έτσι το νιώθω εγώ εκείνη την ώρα. 
Θ:  Χάρη µου, εκείνη την ώρα πόσα εκατοµµύρια άνθρωποι παρακολουθούν αυτά τα προγράµµατα;  
Χ:  Ω! 300 εκατοµµύρια 
Θ:  Πολύ δηµοφιλής αυτό το... αυτός ο διαγωνισµός. 
Χ:  Ναι. Βέβαια! 
Θ:  300 εκατοµµύρια, λοιπόν, Από τα 300 εκατοµµύρια τηλεθεατές λοιπόν... αυτοί... έχουν κάποιον µηχανισµό... να 

εντοπίζουν τον Χάρη το Χ. στο... στο Παγκράτι ή δεν ξέρω πού αλλού παρακολουθείς... 
Χ:  Στο Παγκράτι. Στο Παγκράτι. 
Θ:  Θα µπορούσες να παρακολουθείς και κάπου αλλού φαντάζοµαι και να είχες την ίδια εµπειρία... 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Να 'σουνα κάπου στην Ελλάδα... 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Και δεν έχουν άλλη δουλειά. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Αντί να προσπαθούν εκείνη την ώρα να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό να τραγουδήσουν ή να... κάνουν το 

πρόγραµµα. 
Χ:  Ναι. Έλα ντε; 
Θ:  Και να σου δώσουν µηνύµατα µίσους... 
Χ:  Αντιπάθειας... πιο πολύ. 
Θ:  Συνήθως, πάντως είναι µίσους τα µηνύµατα, ε; 
Χ:  Συνήθως είναι µίσους. Ναι. 
Θ:  Και αποδοκιµασίας; 
Χ:  Αποδοκιµασίας. Ναι. 
Θ:  Ότι δεν σε χωνεύουµε γιατί... 
Χ:  Γιατί... Ξέρω 'γω... Ε! Το γνωστό το λόγο. 
Θ:  Ότι έκανες κάποιες οµοφυλοφιλικές πράξεις στο παρελθόν; 
Χ:  Ναι... ή... γιατί... 
Θ:  Και µια σκασίλα τώρα το... ή οποιαδήποτε οµάδα τώρα, που αυτοί είναι και τραγουδιστές... Και µέσα στη... Οι 

µουσικοί, ξέρεις, είναι πολύ απελευθερωµένοι άνθρωποι... 
Χ:  Ναι. Ναι. Ναι. 
Θ:  Τι τους νοιάζει τώρα αυτούς... 
Χ:  Αν εγώ... 
Θ:  Αν εσύ είχες οµοφυλοφιλικές... 
Χ:  Ναι. Ναι. Έλα ντε; 
Θ:  Τους... τους γονείς σου, σίγουρα τους νοιάζει! ∆εν υπάρχει αµφιβολία. 
Χ:  Ε. Ναι. Αλλά αυτούς, γιατί τους νοιάζει; 
Θ:  Έλα ντε; 
Χ:  Σωστά. 
Θ:  Έτσι δεν είναι; 
Χ:  Έτσι είναι. (Μικρή παύση). Ε... Πάντως, αυτή τη φορά... Μέσα σε λίγες µέρες τώρα... στις 9 Μαΐου, θα προσπαθώ να 

είµαι όσο λογικός γίνεται περισσότερο. 
Θ:  Και ήρεµος, Χάρη µου. 
Χ:  Και ήρεµος. Θα εφοδιαστώ µ' ένα Stedon από πριν... 
Θ:  Μπράβο Χάρη. 
Χ:  Ε... θα κάτσω ήρεµα, ήρεµα εκεί στην καρεκλίτσα µου. 
Θ:  Και θα κάτσεις να το ευχαριστηθείς. 
Χ:  Και θα το ευχαριστηθώ. Ναι. Θα τη γράφω, βέβαια... Κάθε φορά σε βιντεοκασέτα. Να την έχω όλη (Μικρή παύση). 
Θ:  Τα δίνεις και σηµασία, είναι και πράγµατα που σου αρέσουν. 
Χ:  Μα βέβαια είναι. Με τη Γιουροβίζιον εγώ, φανατικός! 
Θ:  Φανατικός οπαδός. 
Χ:  Φανατικός οπαδός! 
Θ:  Α! Μάλιστα. Οπότε υπήρχε... υπάρχει και... υπήρχε και πάντοτε µια συναισθηµατική φόρτιση, ας πούµε. 
Χ:  Ναι, βέβαια. 
Θ:  Η οποία, ίσως, συναισθηµατική φόρτιση, όταν συνοδευόταν και µε άγχος κ.λπ. κ.λπ. ίσως σ' έκανε να είσαι πιο... 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Ε... Να 'χεις προδιάθεση προς αυτά. 
Χ:  Έχω, ας πούµε, κάποια συµπάθεια προς µερικές χώρες. Θέλω να κερδίσει η Κύπρος, θέλω να κερδίσει η �, η 

Ελλάδα, η ∆ανία, η Ολλανδία ξέρω 'γω. Κάποιες χώρες... 
Θ:  Υπάρχει και η σχετική αγωνία τι θα γίνει, ας πούµε 
Χ:  Τι θα γίνει. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. 
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Θ:  Ωραία. Και το 'χεις προσέξει, Χάρη, ότι όταν είσαι ήρεµος... το µυαλό σου λειτουργεί εντελώς διαφορετικά... 
Χ:  Απ' όταν... 
Θ:  Απ' όταν είσαι εκνευρισµένος. Έτσι; 
Χ:  Ναι. Ναι. 
Θ:  Όχι. πως... πως δεν µπορείς ν' αγχωθείς κι εσύ, όπως... όπως ο καθένας µας. Αλλά το θέµα είναι ότι... µερικές φορές 

αγχώνεσαι σε...τροµερά υψηλό βαθµό... και τότε είναι που αρχίζουν αυτά τα περίεργα... 
Χ:  Ε! Βέβαια! 
Θ:  Γιατί, εντάξει. Άµα αγχωθείς λίγο... ή πολύ... ή έστω και πολύ αρκετά, ας πούµε, εντάξει. Το θέµα είναι να µην 

φτάνεις τα, τα ύψη τα υπέρµετρα. 
Χ:  Εγώ... και µε το λίγο που αγχώνοµαι, αρχίζω κι έχω αυτά τα... 
Θ:  ∆εν νοµίζω. ∆εν νοµίζω, Χάρη. Πρέπει ν'  αγχωθείς πολύ για να τα 'χεις. 
Χ:  Ε! 
Θ:  Θα το µελετήσουµε αυτό, αλλά νοµίζω ότι πρέπει ν' αγχωθείς πάρα πολύ. Με το λίγο δεν... δεν τα ΄χεις αυτά. 
Χ:  (Μικρή παύση -2δ.) Να... Ας πούµε και σήµερα, που ήµουνα µέσα στο λεωφορείο και µου έφταιξαν, αµέσως. Ε... 

Μόλις έβηξαν αυτοί, εγώ το πήρα ότι βήξανε για µένα. 
Θ:  Όµως, είναι λιγάκι από... - πώς το λένε - είναι µια έκφραση, αδράνεια ή... - πώς το λένε; - από κεκτηµένη ταχύτητα - 

πώς το λένε; 
Χ:  Α! Από κεκτηµένη ταχύτητα. Ναι. Ναι. 
Θ:  Επειδή όλ' αυτά τα χρόνια... 
Χ:  Ναι... 
Θ:  Είχες πείσει τον εαυτό σου, ότι συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα. 
Χ:  Ναι. Ναι. Ναι... 
Θ:  Καµία φορά δεν θέλεις και πολύ να πάρεις µπρος και να... 
Χ:  Και ν' αρχίσω να... φαντάζοµαι αυτά τα πράγµατα. 
Θ:  Ναι. Αλλά πιστεύω ότι... τουλάχιστον στις αρχικές φάσεις που είχες αυτές τις εµπειρίες... 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Ήσουνα πάρα πάρα πολύ αγχωµένος. Γι' αυτό κι εµφανίστηκαν αυτά τα πράγµατα. 
Χ:  Μµ... (Σαν να το σκέφτεται). Ναι. Ναι. 
Θ:  Και πιστεύω ότι όσο πιο ήρεµος είσαι, τόσο πιο πολύ µπορεί να κυριαρχήσει η λογική. Τόσο πιο εύκολα. 
Χ:  Πάντως... Γιατρέ, έχω να σας πω... ότι αυτή τη φορά που κάναµε τις ενέσεις είχαν πολύ καλά αποτελέσµατα. 

Πιστεύω ότι ήταν τα καλύτερα αποτελέσµατα. Πιστεύω ότι ήταν τα καλύτερα αποτελέσµατα, που είχαµε ποτέ. 
Θ:  Μπράβο, Χάρη. 
Χ:  Ναι. Και διήρκεσαν πιο πολύ από ότι τις άλλες φορές. 
Θ:  Ωραία. (Μικρή παύση -3δ.). 
Χ:  Αλλά τώρα, εντάξει. Αυτ... Γενικά αυτό το... αυτές τις µέρες νιώθω ήρεµος, ήσυχος... 
Θ:  Μπράβο, Χάρη. 
Χ:  Καλά νιώθω. Απλώς έχω τη στεναχώρια ότι... δεν µπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα... 
Θ:  Ε, Εντάξει. Κάνε λίγη υποµονή. Κι αφού βάζεις και τέτοια χρονοδιαγράµµατα, ότι σε δύο χρόνια κ.λπ�. ∆εν θα σε 

πάρουν και τα χρόνια πια. Ε! Εντάξει. ∆εν σε πήραν και τα χρόνια! Να προσέχεις και λίγο τον εαυτό σου... Κάνε 
λίγη γυµναστική... 

Χ:  Καλά... Εγώ µικροδείχνω κιόλας... 
Θ:  Ε! Μικροδείχνεις κιόλας. (Μικρή παύση -2δ.). Εξάλλου, Χάρη µου, εδώ που τα λέµε... µπροστά στην... προσωπική 

ηρεµία κι ευτυχία κ.λπ. τώρα... οι σεξουαλικές επαφές � χαρά στο πράγµα. 
Χ:  Όχι... ∆ε... Εγώ δεν το... βλέπω σαν... σεξουαλική επαφή. Το βλέπω σαν ψυχική περισσότερο. ∆ηλαδή να έχω... έναν 

άνθρωπο δικό µου, φίλο που να µ' αγαπάει. Έτσι λίγο να... περνάµε... τρυφερές στιγµές. Αυτό εννοώ. ∆εν εννοώ 
τόσο... το άγριο σεξ το... να... καταξεσκιστούµε και να... 

Θ:  ...Όπως το λες τώρα έτσι όµως, που το 'πες πολύ ωραία κι αυθόρµητα... µήπως κατά βάθος αυτό... έτσι αντανακλά... 
µια... έτσι απογοήτευση από τον µπαµπά σου, ας πούµε. Αισθάνεσαι ότι ο µπαµπάς σου σ' έχει απορρίψει; 

Χ:  Ε... 
Θ:  Ας πούµε ότι ο µπαµπάς σου... 
Χ:  Τι εννοείτε το ότι θέλω τρυφερές στιγµές... το ότι... 
Θ:  Να θες τρυφερές στιγµές µ' έναν άντρα. Που σηµαίνει ότι, κατά κάποιον τρόπο, αυτό δηµιουργεί υποψίες ότι... - 

κατάλαβες; - ο βασικός άντρας στη ζωή σου, όταν ήσουνα παιδί, ήταν ο µπαµπάς σου. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Και... επειδή ξέρω ότι κάποια στιγµή άρχισε ν' ασχολείται πολύ έντονα µε την δουλειά του, κ.λπ. 
Χ:  Α! ∆εν... δεν� Όχι. Όχι. 
Θ:  Τώρα αισθάνεσαι ότι έχετε καλές σχέσεις; 
Χ:  Έχουµε... καλές... Καλές σχέσεις έχουµε, αλλά λίγο... λίγο... έτσι. Είµαι λίγο  επιφυλακτικός εγώ. ∆εν... δεν... ∆εν 

είναι... ∆εν είµαστε πολύ, πολύ κοντά. ∆ηλαδή... έτσι... θα µπορούσαµε... θα µπορούσαµε να πάµε και καλύτερα. 
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Θ:  Παραδείγµατος χάρη τώρα αυτό το θέµα το  ότι... αισθάνεσαι ότι... ο πατέρας σου δε θέλει να συζητήσει αυτές τις 
επιθυµίες σου κ.λπ., δε σηµαίνει µια µεγάλη απόρριψη αυτό;  

Χ:  Ναι βέβαια. Βέβαια. ∆ηλαδή... το ότι δε θέλουν να συζητήσουν οι γονείς µου για τα προβλήµατά µου... οτιδή.... 
οποιαδήποτε και να 'ναι αυτά... Μ' ενοχλεί. ∆ηλαδή... Εντάξει. Έγιναν αυτά τα πράγµατα. Ε! Και να πεις ότι... ο 
Χάρης τώρα έκανε κάτι... πριν κάµποσα χρόνια, δεν είναι και τόσο τροµερό... Αλλά αυτοί δεν θέλουν... δεν θέλουνε 
καν να το κουβεντιάσουν. (Μικρή παύση -2δ.). Πω, πω κοιτάξτε βροχή, ε; 

Θ:  Ναι. Ναι. Φοβερή. 
Χ:  Πώς θα βγω µετά που... Πώς θα πάω; Αλλά, µου λέτε... τέλος πάντων, εντάξει. Να µη θέλουν να κουβεντιάσουν 

αυτό µε τον ξάδελφό µου, να µη θέλουν να το κουβεντιάσουν. Αλλά... γενικά για το όλο θέµα δεν είναι και... και 
τόσο τροµερό! Ε... Εδώ ο πατέρας µου, µου λέει... ώρες ώρες... "Ξέρεις, δε µ' αρέσει να κουβεντιάζω, γενικά... για 
σεξουαλικά θέµατα". Ε! Αυτό µ' ενοχλεί εµένα! Είναι ένας λόγος... 

Θ:  Αισθάνεσαι ότι, κατά κάποιον τρόπο, δεν µπορείς να συµπέσεις µε τον µπαµπά σου... Κάτι που σε αφορά... 
Χ:  Ναι. Βέβαια! Και... Και δε λέµε µόνο για... ιδίου φύλου. Και για το... του άλλου φύλου. ∆ηλαδή, εννοώ να 

κουβεντιάσουµε για... κοπέλες. ∆εν κουβεντιάζει... φυσιολογικά, ευχάριστα. Τον βλέπεις είναι λίγο... 
Θ:  Μαζεµένος... 
Χ:  Και µ' ενοχλεί αυτό το πράγµα. ∆ε... δεν νιώθω ωραία. (Μικρή παύση -3δ.). Και του λέω "γιατί αντιδράς έτσι;"... "Ε" 

µου λέει "Έτσι είµαι, δεν µπορώ να κουβεντιάσω γι' αυτά τα θέµατα". 
Θ:  Κοίτα, γι' αυτό που λες Χάρη µου, εγώ λέω ότι  πρέπει να το δεχτείς αυτό. Τι να κάνεις; Αφού έτσι είναι ο 

άνθρωπος! ∆εν µπορείς να τον αλλάξεις, τώρα ειδικά... Πόσο χρονών είναι ο µπαµπάς σου; 
Χ:  62. 
Θ:  62 χρονών... 62 χρόνια... κοίταξε. Αν έκανε κι αυτός ψυχοθεραπεία, αν ερχόταν εδώ, αν..., αν..., αν..., θα µπορούσε 

κι αυτός ν' αλλάξει, αλλά... όπως βλέπεις, δεν έχει καµία επιθυµία, ο µπαµπάς σου ν' αλλάξει. Γιατί ίσως κατά βάθος 
να πιστεύει... 

Χ:  Ε! Ναι! Αλλά... τότε εγώ µπορεί ν' αγριέψω κι εγώ καµιά ώρα και να του πω "αφού δεν έχεις την επιθυµία εσύ ν' 
αλλάξεις, δεν έχω κι εγώ επιθυµία ν' αλλάξω". Και να του πετάξω καµιά... αυτή, και να γίνουµε... από δυο χωριά 
χωριάτες. Βέβαια, δεν θέλω να το κάνω αυτό, ούτε θα το κάνω... αλλά λέµε τώρα... έτσι... θεωρητικά... 

Θ:  Το βρίσκεις ίσως κατά κάποιον τρόπο αυτή... το ότι εσύ... δεν ήθελες να χοντρύνεις το παιχνίδι και να 'λθεις σε 
σύγκρουση µαζί του... 

Χ:  Ναι... Εγώ... Κοιτάξτε... Με προσέχετε εµένα που κάνω τόσες υποχωρήσεις; 
Θ:  Μµ... (καταφατικό). 
Χ:  Αυτοί δεν έχουν κάνει καµία υποχώρηση. (Μικρή παύση -3δ.). ∆ηλαδή, άντε... να µου λεν "κοψ' το λαιµό σου. Εσύ 

να γίνεις ετεροφυλόφιλος. Είτε το θες, είτε δεν το θες. Το θέλουµε εµείς και... επειδή το θέλουµε εµείς, σηµαίνει ότι 
πρέπει να γίνει. Με ρωτάν εµένα αν µπορώ, αν... Αν θέλω... Κι αν µπορώ! 

Θ:  Κοίταξε. Άµα θέλει ο άνθρωπος, µπορεί. Το θέµα είναι... µπορεί να µην θέλεις κι είναι δικαίωµά σου. 
Χ:  Σιγά-σιγά. Αφού το έχω δοκιµάσει και βλέπω ότι δεν µπορώ. ∆ηλαδή... ε.. το κατάφερα για 15 µέρες κι αµέσως µετά 

µου ξανάρθε! 
Θ:  Για να 'µαι ειλικρινής µ' έχει... µ' έχεις µπερδέψει µε το... τι ακριβώς θέλεις να κάνεις µε το άλλο φύλο. Γιατί, µερικές 

φορές που λες... ότι... 
Χ:  Με το άλλο φύλο; Όχι το δικό µου το φύλο; Με το άλλο φύλο; 
Θ:  Ναι, ναι. 
Χ:  Με το άλλο φύλο... δεν µε πειράζει... και σεξ να κάνω... Κι έχω... πήγα σε µια κοπέλα, πρόσφατα... Σας το είπα. Σας 

το 'χω πει. Κι έκανα σεξ. Ε! Εντάξει. ∆ε λέω... Ωραία ήτανε, αλλά... δεν µε ξετρέλανε κιόλας. (Μικρή παύση -4δ.). 
Εγώ θα ήθελα να έχω εναλλαγή. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Αλλά, αφού δεν µπορώ να το έχω αυτό... Και τέλος 
πάντων... ε... απ' τη µια µου πετάει "Πω! Πω! Τώρα, µην κάνεις τέτοια πράγµατα..." ξέρω 'γω... Καµία φορά, ξέρω 
'γω, κάνω καµιά βλακεία εγώ. Και µου λέει "Έλα, µη φέρεσαι σαν µικρό παιδί. Είσαι άντρας 30 χρονών. Και... και 
ορίζεις τον εαυτό σου" µου λέει, ξέρω 'γω, κάτι τέτοιο. Και... µου 'ρχεσαι να του πω εκείνη την ώρα "Εγώ ορίζω τον 
εαυτό µου; Ή µε ορίζετε εσείς και µε κάνετε ότι θέλετε; Μ' έχετε µπαλάκι πέρα δώθε, πέρα δώθε; 

Θ:  Γιατί δεν τους λες, Χάρη; 
Χ:  (Μικρή παύση -2δ.). ∆εν µπορώ! ∆εν µπορώ... Τώρα, τελευταία δεν µπορώ ν' αντιµιλήσω καθόλου. 
Θ:  Γιατί δε λες, ας πούµε... Μερικά πράγµατα απλά... Και δεν είναι ανάγκη να το πεις µ' επιθετικό ύφος... Θα 

µπορούσες να το πεις έτσι µε όµορφο... Να του πεις "Μπαµπά, τώρα τι µου λες τώρα, αφού εγώ ακόµη εξαρτώµαι 
οικονοµικά από εσάς και... ας πούµε... 

Χ:  Ναι. Ναι. 
Θ:  Ε! Εντάξει. (Γελάει ο Χάρης). 
Χ:  Εντάξει. Εντάξει. Εε... Που λέτε... Το 'χω πάρει κι εγώ... 
Θ:  Κοίταξε, Χάρη... Όπως πάνε τα πράγµατα, είναι καλά να πάει κάποιος σταδιακά. 
Χ:  Ναι. Έτσι είναι. 
Θ:  Όπως θα µαυρίζεις το καλοκαίρι. ∆εν πας και κάθεσαι µια ώρα τον ήλιο, αµέσως. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Πρώτα 5 λεπτά, µετά 10 λεπτά κ.λπ. Έτσι και µε τους γονείς σου τώρα... 
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Χ:  Ναι. 
Θ:  Ν' αλλάξεις την όλη... το όλο κλίµα, έτσι. 
Χ:  Ναι, ναι. 
Θ:  Λοιπόν... Μην πας απότοµα. Πήγαινε σιγά, σιγά. Και Χάρη, αυτό που σκέφτηκες να πεις τώρα... είναι πολύ ωραίο. 

Να δεις θα µπορείς να χαµογελάσεις λίγο και να έχεις χιούµορ. Και να πεις... Να 'χεις χιούµορ, έτσι, και να πεις� 
Χ:  Ναι... 
Θ:  Μακάρι βρε µπαµπά να ήµουνα, αλλά µου φαίνεται δυστυχώς ότι... θέλετε να είµαι ανεξάρτητος... µόνο όταν 

θέλετε... ε... θέλετε να κάνω αυτά που θέλετε εσείς. 
Χ:  Α!... Θα τσακωθούµε αµέσως, άµα τα πω αυτά. Ναι, ναι. ∆ηλαδή θα... θα µου πει, θα επιτεθεί αµέσως. Τον ξέρω τον 

πατέρα µου. 
Θ:  Άρα είναι επιθετικούλης; Ο µπαµπάς σου είναι αυταρχικός και...  
Χ:  Ναι, ναι. Τέτοιο πράγµα. (Γελάνε). 
Θ:  Και κατά κάποιον τρόπο ούτε καν λίγο κεφάλι να σηκώσεις. Μόλις κάτι πας να... διανοηθείς ότι θα... ε... 
Χ:  Ε... θα µου πει, θα µου πει... Θα µου πει... "Γιατί έχεις παράπονο, δηλαδή; Σε καταπιέζουµε;" Και θα µου το πει µε 

άγριο τρόπο, δηλαδή. ∆εν... δεν... 
Θ:  Και δε σηκώνει να του πεις "Βέβαια και µε καταπιέζετε, µπαµπά, γιατί είµαι 30 χρονών και µε ρωτάτε: πότε έρχοµαι, 

τι κάνω, πού πάω κ.λπ. 
Χ:  Του το 'χω πει. Αυτό... του το 'χω πει. 
Θ:  Και τι λέει; 
Χ:  Του λέω... "Με ρωτάς πού έρχοµαι, πού πάω" "Γιατί; Εσύ δε µε ρωτάς;" µου λέει. "∆εν ανησυχείς καµιά φορά για 

µένα; ∆εν έχουµε το δικαίωµα ν' ανησυχούµε κι εµείς... πού πας, κι αν είσαι καλά, κι... αυτά;" Έτσι µου απαντάει 
κάθε φορά. 

Θ:  Κι εσύ να του πεις "Κοίταξε µπαµπά... οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους, όταν είναι... κάτω από 7 χρονών". 
Χ:  Ναι. Το 'πα. Μου λέει "εµείς θα σε θεωρούµε... µικρό, όσα... χρόνια και να περάσουν". 
Θ:  "Όχι µπαµπά µου... γιατί αυτό... µου δίνει µηνύµατα... ότι... ε... δεν είµαι άξιος εµπιστοσύνης. Κι αν θέλετε να 

συµβάλλετε κι εσείς στην πρόοδό µου και στην εξέλιξή µου, πρέπει να µου έχετε εµπιστοσύνη". 
Χ:  Που λέτε... και να σας πω και κάτι άλλο; Έχω ένα παράπονο κι απ' την αδελφή µου, τη µεγάλη την αδελφή µου. Την 

Ελένη. 
Θ:  Ναι. 
Χ:  Ε... Έχει κάνει κι αυτή πολλά λάθη στη ζωή της. 
Θ:  Ναι. 
Χ:  Στα οποία εγώ δεν µπλέχτηκα καθόλου. 
Θ:  Μµ. 
Χ:  Ούτε της ζητούσα ποτέ τα ρέστα "γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες εκείνο..." 
Θ:  Σωστό... 
Χ:  Αυτή όµως έτσι... θεωρεί ότι µπορεί να µπλέκεται στη δικιά µου τη ζωή, όλη την ώρα. Και µου ζητάει τα ρέστα. Και 

γιατί αυτό, και γιατί εκείνο κι είσαι, ξέρω 'γω, όταν... 
Θ:  Γιος της είσαι; 
Χ:  Ε; 
Θ:  Γιος της είσαι; 
Χ:  Ξέρω 'γω;! Και... "Είσαι οµοφυλόφιλος... και είσαι έτσι... και... δεν ντρέπεσαι;" 
Θ:  Στα λέει... έτσι... ευθέως; 
Χ:  Ο... Όχι ευθέως, αλλά... τέλος πάντων... τέτοιες φάσεις... και... και "δε µ' αρέσει, κι αυτό". ∆ηλαδή... για κάτσε. Τι 

είµαι εγώ;... Κτήµα της είµαι; 
Θ:  Α, µπράβο! (Γελάει). Ποιος τη ρώτησε αν της αρέσει ή δεν της αρέσει; (Μικρή παύση -3δ.). 
Χ:  Αλλά... τέλος πάντων... δέχοµαι... γι' αυτό το θέµα δέχοµαι πυρά από τρεις πλευρές. Απ' την αδελφή µου, απ' τη µάνα 

µου κι απ' τον πατέρα µου. 
Θ:  Έχουνε κάνει κόµµα, ε; 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Αυτή είναι ευχαριστηµένη απ' την προσωπική της... (Βήχει ο Χάρης). Αυτή είναι ευχαριστηµένη; 
Χ:  Όχι... Είναι κι η Λίνα που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει.  

Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι... Εγώ το πιστεύω ότι το βλέπουν... κάτι... σαν κάτι να κρατηθούν από κάπου. Ότι 
κάποιο τουλάχιστον απ' τα τρία της παιδιά θα βγει καλό. Περιµένουν αυτοί ότι κάποιο... δηλαδή... εγώ τελικά θα... 
θα βγω καλό και θα κάνω ένα καλό γάµο και θα... ε... ε... τους... ευχαριστήσω όσο δεν τους ευχαρίστησαν τα άλλα 
δυο παιδιά τους. 

Θ:  � δεν είναι λιγάκι περίεργο, που κατά κάποιο τρόπο και τα τρία παιδιά... 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Έχουν κάποια προβλήµατα. Έτσι; 
Χ:  Ναι. Ναι. 
Θ:  Οι δύο από 'σας είχαν οµοφυλοφιλικές δια... επιθυµίες κ.τ.λ. κ.τ.λ. και το άλλο το παιδί το τρίτο... 
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Χ:  ∆εν έχει κάνει καλό γάµο. 
Θ:  Ναι. Που κι αυτή, µάλλον, δεν είναι ευχαριστηµένη από τη σεξουαλική της ζωή. Υπάρχουν προβλήµατα µε τη 

σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν προβλήµατα µε τη σεξουαλική ζωή. ∆εν είναι έτσι; 
Χ:  Ναι, ναι. Ναι. 
Θ:  Παρόλο που είναι πολύ όµορφη κοπέλα, η Ελένη. Φιλική... 
Χ:  Ναι. Αλλά... 
Θ:  Αλλά... 
Χ:  Αλλά από µυαλό είναι... 
Θ:  Εντάξει. Ωραία. Έχει ας πούµε πάλι - θα µπορούσε να πει κανένας - ψυχολογικά προβλήµατα που 'χουν σχέση µε τη 

σχέση µε το άλλο φύλο. Ή µε το σεξ. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Ή µε οτιδήποτε. 
Χ:  Ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Όχι ότι δεν κάνουν σεξ. Ξέρω ότι κάνουν σεξ µε τον άντρα της, αλλά δεν έχουν έτσι... 
Θ:  Επαφή. 
Χ:  Ναι, δεν έχουν επαφή... Όχι σωµατική. ∆εν έχουν ψυχική επαφή. 
Θ:  Κι αν δεν υπάρχει σωστή ψυχική επαφή, µπορεί να υπάρχει σωστή σωµατική επαφή; Μπορείς να τους φανταστείς, 

δηλαδή, στο κρεβάτι να είναι... σούπερ καταπληκτικοί και... 
Χ:  Ε... Όχι, δεν το νοµίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λέµε τώρα. Ξέρω 'γω; 
Θ:  Ει... Είναι πράγµατα που πάνε µαζί. ∆εν είν' έτσι; 
Χ:  Ναι, ναι, ναι. 
Θ:  Άνθρωποι που έχουν καλή ψυχική επαφή, έχουν και καλή σωµατική επαφή. Και το ανάποδο. 
Χ:  Ναι, ναι... Αλλά, που λέτε και... γι' αυτό επειδή βλέπουν ότι το ένα τους παιδί δεν πάει καλά, το άλλο τους παιδί δεν 

πάει καλά, έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες σε µένα. Και... σου λένε "άµα ξανακάνει ο Χάρης τέτοια πράγµατα που 
έκανε παλιά", "Ωχ, τι θα κάνουµε εµείς;" και τέτοια πράγµατα... Τι να κάνω, γιατρέ; Είµαι σε πολύ δύσκολη 
κατάσταση. 

Θ:  ... ∆εν είναι και τόσο δύσκολη η κατάστασή σου. Ειδικά, εάν αποφασίσεις... ότι τα θέµατά σου, θα τα λύσεις µόνος 
σου. ∆ηλαδή,... αν περιµένεις να.... Αλλά εγώ µπορώ να σε βοηθήσω αρκετά. 

Χ:  Μακάρι να µπορούσατε να µε βοηθήσετε. Να... να κάνετε µερικά πράγµατα έτσι.. να τα εξηγήσετε λίγο. Όχι. ∆εν 
εννοώ... Τέλος πάντων να... 

Θ:  Οι γονείς σου, κατάλαβε Χάρη, οι γονείς σου, η Ελένη, η Λίνα, η κοινωνία... 
Χ:  Η Λίνα! Με καταλαβαίνει! 
Θ:  Η Λίνα σε καταλαβαίνει γιατί είναι κάπως οµοιοπαθής, τέλος πάντων... 
Χ:  Οµοιοπαθής! 
Θ:  Ναι. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Και το εκτιµώ αυτό. Και το καταλαβαίνω κ.τλ. Και αυτή η κοπέλα, ας πούµε... 

(Παύση -5δ.)... 
Χ:  Ναι; 
Θ:  Και αυτή µε τον τρόπο της παλεύει, προσπαθεί να βρει µια λύση. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Με αυτόν τον τρόπο. 
Χ:  Ναι, ναι. 
Θ:  Ε... Το θέµα είναι Χάρη µου ότι εσύ όταν το αποφασίσεις ότι... αυτό που πρέπει να... ότι στόχος σου πρέπει να 'ναι η 

προσωπική, η ατοµική σου οικονοµική και ψυχολογική ανεξαρτησία... 
Χ:  Μµ... (καταφατικό). 
Θ:  Αυτό µπορείς να το πετύχεις. 
Χ:  Μµ... (καταφατικό). 
Θ:  Ν' αλλάξει ο πατέρας σου κι η µάνα σου, αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν και να σου πω κάτι; Άµα αλλάξεις εσύ... 

θα προσαρµοστούν κάπως και σ' εσένα. Καταλαβαίνεις τώρα; Κάπου τώρα κι αυτοί, βρίσκουνε και κάνουνε. Ξέρει ο 
πατέρας σου ότι θα σου υψώσει τη φωνή και θα σε αγριοκοιτάξει, δεν ξέρω τι θα κάνει, κι εσύ... 

Χ:  Θα... κάτσω καλά. 
Θ:  Θα κάτσεις καλά. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  ∆ηλαδή, Χάρη, προσπαθώ να σου πω... κάτι �όχι. Άµα καταλαβαίνει όµως κι ο πατέρας σου ότι κάπου... ας πούµε 

αυτά που κάνει. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, ξέρεις που βαδίζεις, είσαι καλά ψυχικά. 
Χ:  Ναι... 
Θ:  Γιατί ήταν κι όλη αυτή η ιστορία. Όλα αυτά τα 'κανες επειδή ήσουνα... δεν ήσουνα καλά! 
Χ:  Ναι, ναι. 
Θ:  Άµα σε βλέπει ότι... τώρα τα 'χεις 400, είσαι ήρεµος... 
Χ:  Ναι. 
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Θ:  Είσαι ασφαλής... Ε... ∆ουλεύεις, κάνεις, φτιάχνεις κ.λπ. ε τότε θ' αναγκαστούν... 
Χ:  Αα... (αναστέναξε ο Χάρης). 
Θ:  Εντάξει, Χάρη µου; 
Χ:  Ναι, ναι. 
Θ:  Άµα λοιπόν σε δούνε και είσαι εντάξει, τι θα κάνουνε; 
Χ:  Κοιτάξτε... Εγώ... θα ήθελα να είχα µια ετεροφυλόφιλη σχέση, έτσι, για τα µάτια του κόσµου... και να... κάνω το 

κέφι µου... 
Θ:  Βρε, κάνει ότι θέλεις. Όταν είσαι ψυχικά καλά. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  ∆εν... απειλείς µε αυτοκτονίες. ∆εν τρέµει η φωνή σου... Είσαι σταθερός, δουλεύεις, κάνεις, φτιάχνεις... Φαίνεται απ' 

το βλέµµα σου ότι ξέρεις τι σου γίνεται. 
Χ:  Μµ... Ναι, ναι, ναι. 
Θ:  Ο άλλος... ότι και να κάνεις θα το σεβαστεί. 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Άµα το κάνεις µε... Οπότε και ο άλλος αποκτά το δικαίωµα... 
Χ:  Να... 
Θ:  Να παρέµβει. Να παρέµβει. 
Χ:  Ναι, ναι. 
Θ:  Και αισθάνεται κιόλας ότι είναι και το καθήκον του άλλωστε. Γιατί σου λέει "άµα δεν τον βοηθήσω, αυτός..." 
Χ:  Ναι. 
Θ:  Πέθανε. 
Χ:  Ναι. Τέλος πάντων. 
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Χάρης 
Ψυχοθεραπευτική συνεδρία της 3ης/5/1997 

 
 

Θ = Θεραπευτής 
Χ = Χάρης 
 

Χ: Λοιπόν πήγα χθες, όχι χθες προχθές � µάλλον ας αρχίσουµε απ� την αρχή, από προχθές. Με είχαν καλέσει 
στη µέρα της βασίλισσας της Ολλανδίας στη γιορτή και πήγα. 

Θ: Ωραία. 
Χ: Και ξαφνικά εκεί πέρα µε πιάνει νευρικό γέλιο. 
Θ: Κατά τη διάρκεια της τελετής; 
Χ:    Κατά τη διάρκεια της τελετής ναι. 
Θ: Τι σκέφτηκες Χάρη µου; 
Χ: ∆εν ξέρω έτσι ένα νευρικό γέλιο χωρίς αιτία και χωρίς λόγο. 
Θ: Πρέπει κάτι να σκέφτηκες. 
Χ: Όχι δεν σκέφτηκα τίποτα. 
Θ: Ωραία για συνέχισε. 
Χ: Λοιπόν νευριάζω γ� αυτό µε πιάνει µελαγχολία. 
Θ: Ποια µέρα ήταν αυτό; 
Χ: Προχθές. 
Θ: Σάββατο σήµερα, Παρασκευή, Πέµπτη, την Τετάρτη; 
Χ: Ναι Τετάρτη, Τρίτη δεν ξέρω. 
Θ: Εντάξει, ωραία. 
Χ: Με πιάνει µελαγχολία γι΄ αυτό. Λεω γιατί να µε πιάσει το γέλιο, γιατί να µε πιάσει το γέλιο και ... 
Θ: Άνθρωπος είσαι βρε Χάρη, δεν είσαι ούτε κοµπιούτερ, ούτε ... 
Χ: ∆ηλαδή ήµασταν µαζί µε µία κοπέλα και µας έπιασε συγχρόνως ε... 
Θ: Και τους δύο; Ο ένας παρέσυρε τον άλλο. 
Χ: Και µας έπιασε νευρικό γέλιο συγχρόνως. Στεναχωρήθηκα γι΄ αυτό. Μετά την άλλη µέρα συναντιέµαι µε τους 

φίλους µου τους ∆ανούς και είχαν ένα σκυλί µαζί τους και µ� αρχίσανε το κήρυγµα γιατί έβλεπαν ότι εγώ 
αντιδρούσα, επειδή δεν ήθελα το σκυλί. Γιατί δε θες το σκυλί και γιατί δε θες το σκυλί� Και στο τέλος µία 
από αυτούς µου λεει, θες να πάρεις το σκυλί να το πάτε µια βόλτα; Και γω το πήρα βαριά αυτό, σαν ειρωνεία. 

Θ: Τι είδους σκυλί ήταν Χάρη;  Ήταν όµορφο σκυλί, µεγάλο, µικρό, ∆αλµατίας; 
Χ: Μικρό, κοντό, ε όχι και υπερβολικά µικρό, ένα µικρό πάντως. 
Θ: Ήταν δηλαδή κάποιας ράτσας; 
Χ: Κάποιας ράτσας, δεν τις ξέρω όµως τις ράτσες εγώ. 
Θ: Ωραία και γιατί δεν το ήθελες το σκυλί; 
Χ: ∆εν τ� αγαπάω. 
Θ: Ε,  δικαίωµα σου δεν είναι; Έχεις αντιπάθεια στους σκύλους. 
Χ: Ναι αλλά αυτοί, ντε και καλά να χαϊδέψω εγώ το σκυλί, βρε ντε και καλά να συµπαθήσω εγώ το σκυλί. 
Θ: Και δεν ήθελες εσύ να αγγίξεις το σκυλί; 
Χ: ∆εν ήθελα να τ΄ αγγίξω. 
Θ: Γιατί; 
Χ: ∆ικαίωµα µου δεν είναι; 
Θ: ∆ικαίωµα σου είναι αλλά θέλω να ξέρω το λόγο. 
Χ: Γιατί δεν τ΄ αγαπάω. Ούτε σκυλιά, ούτε γατιά ούτε τίποτα. 
Θ: Το σιχαινόσουνα; 
Χ: Το σιχαινόµουνα ναι, ναι. 
Θ: Ότι είναι βρώµικο κλπ.; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Όχι ότι θα µπορούσε να σε δαγκώσει; 
Χ: Όχι, όχι. 
Θ: ∆εν ήθελες να τ΄ αγγίξεις. Εντάξει, είχες µικροβιοφοβίες σκύλων. ∆ικαίωµα σου. 
Χ: Όχι µικροβιοφοβίες δεν έχω. 
Θ: Μικροβιοφοβίες σκυλιών είπα. Φοβάσαι τα µικρόβια που έχουν τα σκυλιά; 
Χ: Ναι, όχι δεν τα φοβάµαι αλλά δεν µου κάνει όρεξη, δεν µου κάνει κέφι να χαϊδέψω σκυλιά. 
Θ: Είναι περίεργο, ξέρω γω γλείφουν τα γεννητικά τους όργανα. 
Χ: Ναι είναι σιχαµένα, δεν τα µπορώ, τ΄ αντιπαθώ. 
Θ: Τρέχουν τα σάλια τους ξέρω γω ... 
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Χ: Ναι, και µπράβο, και τέλος πάντων. 
Θ: Εσύ αισθάνθηκες µετά ότι σε απορρίψανε γι΄ αυτό, σε κατακρίνανε γι αυτό, σε ειρωνευτήκανε. 
Χ: Ναι ότι µε ειρωνευτήκανε. 
Θ: Γιατί να σε ειρωνευτούνε δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό; 
Χ: Ε, τέλος πάντων από τις 2 µέρες αυτές είµαι σε κακό χάλι, έχω πέσει σε µαύρη µελαγχολία. 
Θ: Ωραία. Άρα τα έχεις βάλει µε τον εαυτό σου λοιπόν. 
Χ: Τα΄ χω βάλει µε τον εαυτό µου, τα έχω βάλει µ΄ αυτούς, τα΄ χω βάλει ... 
Θ: Με τον εαυτό σου γιατί τα έχεις βάλει τώρα; 
Χ: Γιατί µ� έπιασε το νευρικό το γέλιο εκείνη τη µέρα. Και τα έχω βάλει µ΄ αυτούς, γιατί ήθελαν να µ΄ 

αναγκάσουν να συµπαθήσω το σκυλί και µε ειρωνευτήκανε στο τέλος. 
Θ: Πάντως εσύ δε το πήρες το σκυλί για βόλτα στο τέλος, ούτε το χάιδεψες. 
Χ: Όχι βέβαια. 
Θ: Εντάξει, καλά έκανες. 
Χ: Ε,  και νιώθω δηλαδή ότι µε απορρίπτουν όλοι. 
Θ: Και οι ∆ανοί ήταν η τελευταία σου σανίδα σωτηρίας. 
Χ: Μία σανίδα σωτηρίας ναι. Αφού δε µε κάνουν παρέα οι Έλληνες, δε µε κάνει παρέα ο ένας, δε µε κάνει παρέα 

ο άλλος. 
Θ: Και οι ∆ανοί δε σε θέλουνε. ∆εν υπάρχει άλλη λύση. 
Χ: Ε,  και δεν είναι και το µόνο πρόβληµα. Έχω και µοναξιές, ότι δεν έχω ένα άνθρωπο ... 
Θ: Και εκεί ας πούµε πάλι απόρριψη, ότι απορρίπτουν τις επιλογές σου και τις επιθυµίες σου οι γονείς σου και η 

κοινωνία κλπ. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. ∆εν έχω έναν άνθρωπο να ακουµπήσω τέλος πάντων. Οι αδερφές µου δεν µου κάνουν παρέα, 

εντάξει οι γονείς µου µ� αγαπάνε αλλά εγώ πέρα απ΄ τους γονείς µου θέλω έναν άνθρωπο της ηλικίας µου λίγο 
να ... (Παύση 4 sec) και δεν έχω ούτε αγόρι έχω, ούτε κορίτσι έχω. 

Θ: Για την ώρα, για να το βάζουµε στο σωστό πλαίσιο, έτσι; Γιατί έτσι όπως µιλάς είναι λες και είσαι 
καταδικασµένος για το υπόλοιπο της ζωής σου και για τους αιώνες των αιώνων να είσαι σ΄ αυτήν την 
κατάσταση µόνος και έρηµος και να έχεις απορριφθεί απ΄ όλους. 

Χ: Και στα προηγούµενα χρόνια έτσι ήµουνα σχετικά. 
Θ: Εντάξει, αλλά τι έφταιγε Χάρη; Έφταιγε το ότι δεν είσαι άξιος ν΄ αγαπηθείς ή δε σε συµπαθεί κανένας ή ήταν 

άλλος λόγος; 
Χ: Αυτό δεν το ξέρω. 
Θ: Χάρη δεν ήσουν και τόσο καλά παλιά. Ήταν φυσικό που δεν είχες φίλους, κτλ. 
Χ: Ναι, ναι εντάξει. 
Θ: ∆ε νοµίζω ότι, ξέρω γω, έχεις, κάτι το οποίο απωθεί τους ανθρώπους και γι΄ αυτό δεν έχεις φίλους. 
Χ: Εγώ νοµίζω ότι έχω κάτι που απωθεί τους ανθρώπους. 
Θ: Τι είναι αυτό; 
Χ: Κάτι πάνω απ΄ τα λογικά όρια, κάτι ... 
Θ: Πώς το εξηγείς ότι εδώ είσαι πολύ συµπαθής ας πούµε και από εµένα και από την πρώην και από την τωρινή 

γραµµατέα µου; 
Χ: Ε  εδώ είναι η κρυψώνα µου, εδώ µπορώ να τα λεω όλα. 
Θ: ∆εν είµαι µόνο εγώ που σε συµπαθώ. ∆εν υπάρχει άνθρωπος που σ΄ έχει γνωρίσει σ΄ αυτό το περιβάλλον και 

να µη σε συµπαθεί. Η Μερόπη σε λάτρευε, η Μαίρη σου είχε ιδιαίτερη αδυναµία. Και γενικά δεν ξέρω 
άνθρωπο που να σε ξέρει, που να έχει πει άσχηµη κουβέντα για σένα. Και, πολλές φορές, οι άλλοι µου πελάτες 
εδώ λένε: µα τι έχει αυτό το παιδί ας πούµε, φαίνεται µια χαρά, γιατί έρχεται εδώ; 

Χ: Γιατί έρχοµαι εδώ, γιατί δεν ... 
Θ: Ξέρω γιατί έρχεσαι εδώ αλλά φαίνεσαι τόσο καλά, και είσαι τόσο συµπαθητικός µέχρι που απορούν οι 

άνθρωποι. Σου λεει, τι κάνει αυτός εδώ αφού µια χαρά είναι, ευγενέστατος είναι, ήρεµος είναι � είναι έτσι 
είναι αλλιώς, τι έχει αυτός, τίποτα δεν έχει. Ενώ ξέρεις ότι άλλοι πελάτες που έχω εδώ τους φαίνεται ότι είναι 
έτσι και είναι έτσι. 

Χ: Να ας πούµε πήγα προχθές σε µια τσαγερί που πάω και πίνω τσάι έτσι για να ηρεµήσω και έβλεπα όλους µε 
τις κοπέλες τους ή τέλος πάντων µε το γκόµενό τους και γω ήµουνα µόνος, µόνος και έρηµος. ∆εν είχα 
κανέναν και νιώθω λίγο ότι µ΄ έχουν απορρίψει όλοι, δεν νιώθω ωραία. 

Θ: Κοίτα να δεις στο κοµµάτι ότι είσαι µόνος, συµφωνώ µαζί σου και δεν το αµφισβητώ. Ότι είσαι µόνος, γιατί σ΄ 
έχουν απορρίψει, διαφωνώ. 

Χ: Αλλά τότε γιατί είµαι µόνος; 
Θ: Γιατί είσαι σε µια φάση Χάρη µου που τώρα συνέρχεσαι από, από µια µεγάλη ταλαιπωρία µε τα ψυχολογικά 

σου, είχες ταλαιπωρηθεί πολύ, δεν ήσουνα καλά. ∆ε φταις εσύ βέβαια εν πολλοίς φταίει και το σύστηµα 
περίθαλψης που είτε ήταν πρωτόγονο και δε δέχτηκε κάποιος άνθρωπος ... 

Χ: Να µε βοηθήσει. 
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Θ: Να σε βοηθήσει κλπ. κλπ. Αλλά παραµένει µια πραγµατικότητα ότι όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρήθηκες 
αφάνταστα και από τη µια είχες κλειστεί στον εαυτό σου. 

Χ: (Παύση 4 sec). Είχα κρίση στον εαυτό µου; 
Θ: Είχες κλειστεί στον εαυτό σου. 
Χ: Α, είχα κλειστεί στον εαυτό µου. 
Θ: ∆εν είχες κλειστεί στον εαυτό σου όλα αυτά τα χρόνια; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Τα τελευταία δύο χρόνια είσαι πολύ καλύτερα. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Αλλά, πριν ας πούµε, θα πέρναγες πολλές ώρες µόνος σου στο σπίτι ... 
Χ: Βέβαια, βέβαια. 
Θ: Αποφεύγοντας τους ανθρώπους, φοβούµενος τους ανθρώπους. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Τώρα έχεις αρχίσει και βγαίνεις από το καβούκι σου. 
Χ: Ναι αλλά εµένα µου΄ έρχεται περίεργο, πώς όλοι οι άλλοι άνθρωποι πιάνουν τόσο εύκολα παρέες και γω δεν 

µπορώ να πιάσω έναν, έναν άνθρωπο ρε παιδί µου, ό,τι και να΄ ναι αυτό αγόρι ή κορίτσι να µε κάνει παρέα. 
Θ: Μα ένα λεπτό δηλαδή και γκόµενα είχες πέρυσι, άλλο αν αυτή τώρα ήταν λιγάκι περίεργη και ... είχες 

προχωρήσει πάντως, είχατε κάνει και έρωτα. 
Χ: Ναι βέβαια. 
Θ: Ε, µη τα ξεχνάµε τώρα. 
Χ: Ε, ναι. 
Θ: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν Χάρη κοίταξε να δεις δυστυχώς ζούµε σε µια περίεργη κοινωνία, όπου άµα δεις τι 

γίνεται στην τηλεόραση, τι γίνεται στην εφηµερίδα ή οπουδήποτε, σου δηµιουργείται η ψευδαίσθηση ότι οι 
άλλοι έχουν πάρα πολλούς φίλους, πολύ έντονη κοινωνική ζωή κλπ. κλπ. 

Χ: Ναι. 
Θ: ∆εν είναι έτσι. Πολλοί άνθρωποι είναι µόνοι τους. Υπάρχει πολλή µοναξιά, Χάρη, στις σύγχρονες κοινωνίες, 

όχι µόνο εδώ και διεθνώς. (Παύση 4��).  Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο δηµιουργείται η ψευδαίσθηση ότι 
όλοι οι άλλοι έχουν φίλους. Και πες µου οποιοδήποτε άτοµο θέλεις και θα δεις ότι κατά βάθος κι αυτός είναι 
µόνος του. Ας πούµε για τους γονείς σου έτσι; Οι γονείς σου έχουν φίλους; 

Χ: Έχουνε, αλλά ... 
Θ: Μακριά πράγµατα. 
Χ: Ναι. 
Θ: Υπάρχει κανένας κολλητός που, ξέρω γω, ξέρει όλες τις λεπτοµέρειες της ζωής τους και συχνάζει σπίτι σας ή 

αυτοί συχνάζουν στο σπίτι του; 
Χ: Όχι, όχι. 
Θ: Έχεις την αδερφή σου την Ελένη η οποία υποτίθεται ότι είναι επισήµως το πιο υγιές µέλος της οικογένειας 

σας, ούτε σεξουαλικά προβλήµατα έχει η Ελένη, δουλεύει, κλπ. κλπ. Έχει κολλητούς ανθρώπους η Ελένη που 
κάνει παρέα; 

Χ: Ε, έχει κάποιες φίλες, έχει αλλά όχι τίποτα το τροµερό. 
Θ: Υπάρχει καµιά φίλη της κολλητή ή οποία ξέρει όλες τις λεπτοµέρειες, ότι δεν πάει καλά µε το Σωκράτη; 
X: Ε, ναι υπάρχει, υπάρχει. 
Θ: Υπάρχει; 
Χ: Υπάρχει. 
Θ: Πώς τη λένε; Τι είναι, συνάδελφος; 
Χ: Συνάδελφός της. 
Θ: Και πόσο καιρό κάνουν παρέα; 
Χ: Κάνουν παρέα, έχουν χρόνια, ήταν µαζί απ΄το γυµνάσιο, από µικρές ήταν µαζί. 
Θ: Ωραία. Και πόσο συχνά συναντιούνται; 
Χ: Συναντιούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας στη δουλειά. 
Θ: ∆ουλεύουν µαζί; 
Χ: Ε, σε διάφορες υποθέσεις συνεργάζονται. (Παύση 5 sec). Και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο εγώ 

τσατίζοµαι ακόµη περισσότερο. Γιατί την αδερφή µου την Ελένη, της επιτρέπουν να έχει µε το ίδιο φύλο 
σχέσεις, εµένα µου απαγορεύουν να έχω µε το ίδιο φύλο σχέσεις. 

Θ: Ωραία. Πόσο στενές είναι οι σχέσεις της Ελένης µ΄ αυτή τη φίλη της; 
Χ: Ε, είναι στενές. Τα λένε όλα µεταξύ τους. 
Θ: Τρώνε και καµιά φορά µαζί ας πούµε την εβδοµάδα; 
Χ: Ναι βέβαια. 
Θ: Πάνε και τρώνε µαζί και ... 
Χ: Ναι συναντιούνται, τα λένε ... κανονικά. 
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Θ: Αφήνει καµιά φορά η Ελένη το Σωκράτη µόνο του για να βγούνε µε τη φίλη της, να φάνε µαζί, να τα πούνε 
κλπ. 

Χ: Όχι, πιο πολύ το πρωί κατά τη διάρκεια της δουλειάς. 
Θ: Ωραία. Βλέπεις λοιπόν, Χάρη µου, ότι µια βασική διαφορά, λοιπόν, που βλέπεις σ΄ αυτήν την κατάσταση είναι 

το ότι δουλεύει η Ελένη. 
Χ: Ναι. 
Θ: Εσύ µεθαύριο αν έχεις ένα φροντιστήριο δικό σου ή ξέρω γω δουλεύεις σ΄ ένα φροντιστήριο ... 
Χ: Ναι. 
Θ: Κάποιου άλλου � ∆εν θα είναι πιο φυσιολογικό να έχεις και συ κάποτε κοινωνικές επαφές µε κάποιους 

συναδέλφους, µε κάποιους φίλους κλπ; 
Χ: Ναι. 
Θ: Βλέπεις λοιπόν αµέσως βγήκε µες στην κουβέντα ότι η Ελένη στη δουλειά της έχει πολλά πάρε δώσε µ΄ αυτήν 

την κοπέλα. 
Χ: Ναι. 
Θ: Εσύ, λοιπόν, µε το πανεπιστήµιο δεν ασχολιόσουνα και πάρα πολύ, δε δούλευες, έτσι δεν είναι; 
Χ: Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ, όταν ήµουν στο πανεπιστήµιο, αναζητούσα την παρέα των άλλων παιδιών, αλλά 

δεν µε κάνουν παρέα. 
 (Παύση  4 sec) 
Θ: Ήσουνα πολύ αγχωµένος τότε. (Παύση 4 sec). Φαντάζοµαι � ∆εν ξέρω, πώς ήσουνα τότε ακριβώς. 
Χ: Ίσως να ΄µουνα πολύ αγχωµένος. 
Θ: Φαντάζοµαι ότι ήσουνα πάρα πολύ αγχωµένος. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και οι άνθρωποι είναι περίεργοι όταν ο άλλος έχει πάρα πολύ άγχος ... 
Χ: Το καταλαβαίνουν. 
Θ: Το καταλαβαίνουν. Και το χειρότερο απ΄όλα είναι ότι οι πιο πολλοί δεν µπορούν να το πιάσουν στα λόγια, 

γιατί αν µπορούσαν να το καταλάβουν, τι συµβαίνει, µπορεί να τον κάνανε παρέα κάποια εποχή. Και να 
λέγανε, εντάξει, αυτός µπορεί να είναι πολύ νευρικό παιδί ή πάρα πολύ τροµοκρατηµένος αλλά δεν πειράζει 
φαίνεται καλό παιδί. Οι πιο πολλοί άνθρωποι αντιδρούν ενστικτωδώς σ΄ αυτά. ∆ηλ. το πιάνουν ότι ο άλλος 
είναι αγχωµένος, δεν καταλαβαίνουν τι συµβαίνει και είναι σαν κάτι που τους απωθεί και αποµακρύνονται. 

Χ: Ναι, ναι ξέρω. 
Θ: Λοιπόν τότε ήσουνα πολύ αγχωµένος γι αυτό και οι άνθρωποι φεύγουνε ενώ τώρα που είσαι καλά ... 
Χ: ∆εν είµαι και ... 
Θ: Για πολύ καιρό είσαι καλά τώρα, εντάξει; Λοιπόν, πιστεύω ότι τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά και 

πιστεύω σ΄αυτό, στο να αποκτήσεις σιγά - σιγά αυτή την οικονοµική και ψυχολογική ανεξαρτησία. Αυτό το 
πράγµα πρέπει να το σκεφτείς σοβαρά. Τι θα κάνεις από πλευράς επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

Χ: Κοιτάξτε έχω σκεφτεί τώρα το καλοκαίρι να κάνω εντατικά µαθήµατα στα Γερµανικά και τα θυµηθώ καλά. 
Απ΄το Σεπτέµβριο να µπορούσα να κάνω κανένα ιδιαίτερο, ν΄ αρχίσω να διδάσκω ιδιαίτερα σε παιδάκια και 
απ΄ του χρόνου το Σεπτέµβριο, που ελπίζω να έχουµε τύχη, να΄ χω φτιάξει και το φροντιστήριο να ... 

Θ: Έχει κάποιο κτίριο που θα έχει και φροντιστήριο µέσα; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Α, ωραία Χάρη µου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εσύ θα΄ σαι κύριος του εαυτού σου κατά κάποιο τρόπο. 
Χ: Κύριος του εαυτού µου, αλλά τι γίνεται όµως αν θελήσω ύστερα λεφτά; 
Θ: Να τα κάνεις τι; (Παύση 4 sec). Χάρη µου δεν έχει δυσκολία αυτό το πράγµα. 
Χ: ∆εν µπορώ γιατί ο πατέρας µου, από µικρός που ήµουνα εγώ, µας φερνότανε µε τρόπο αυταρχικό. ∆ηλαδή, ότι 

δε σήκωνε άλλη γνώµη, άλλη αντίδραση, άλλη ... δε σήκωνε τίποτα. Και έτσι έχουµε αποκτήσει κι εµείς 
κάποια αυτή ... ότι πρέπει να υπακούµε συνέχεια στις προσταγές του. 

Θ: Χάρη µου, όµως, δεν είναι µέρος του να µεγαλώνει και να καταλάβει ένα παιδί ότι οι γονείς του δεν έχουν 
πάντα δίκιο; 

X: (Παύση 3 sec). Ναι βέβαια. 
Θ: Αυτό είναι από τις ενδείξεις ότι ο άνθρωπος, καθώς µεγαλώνει, και ωριµάζει καταλαβαίνει ότι οι γονείς του 

δεν ήταν πάντοτε σωστοί. 
Χ: Ναι, αλλά άµα τους πω εγώ ότι δεν έχετε δίκιο και θα κάνω αυτό που θέλω εγώ ... 
Θ: Αρκεί να το κρύψεις. Στο ΄χω ξαναφέρει το παράδειγµα αυτό. 
Χ: Κάποια στιγµή θα το ανακαλύψουν. (Παύση 3 sec). Θα µου λεν που πας. 
Θ: Θα βρεις µια ωραία δικαιολογία, είσαι πανέξυπνος. 
Χ: Και σαν τι δηλαδή; 
Θ: (Παύση 4 sec). Πάω στο γυµναστήριο. 
Χ: (Παύση 5 sec). Τέλος πάντων. 
Θ: Πες ότι παίζω τένις µε το φίλο µου τον τάδε, το συνάδελφό µου τον τάδε.  
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 (Παύση 6 sec). 
 Προσπάθησε να το ξεπεράσεις, στο΄ χω αναφέρει ξανά αυτό το παράδειγµα. Είναι σαν εγώ τώρα να µη σου 

δίνω αποδείξεις και να θέλω και το τιπ της Εφορείας. Γιατί, ξέρεις, η Εφορεία είναι αµείλικτη σ΄ αυτά. ∆ηλαδή 
αν η Εφορεία διαπιστώσει ότι εγώ δε σου δίνω αποδείξεις θα πέσει ράβδος ... δεν υπάρχει δηλ. πιθανότητα να 
µου πει η Εφορεία καλά κάνεις που δε δίνεις στο Χάρη αποδείξεις. Είναι σαν εγώ να µη σου δίνω αποδείξεις 
και να θέλω τώρα να πάρω την άδειά τους, γίνεται τώρα αυτό το   πράγµα;  

Χ: Όχι 
Θ: Από την άλλη τώρα και οι ίδιοι αν µάθουν ότι εγώ π.χ., δε σου δίνω αποδείξεις � Αν δεν ξέρουν, εντάξει, δεν 

τους νοιάζει πολύ, αλλά αν τους το πω ότι γίνεται ... δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω΄. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Κατάλαβες τώρα Χάρη µου; 
Χ: Κατάλαβα, κατάλαβα αλλά ... δηλαδή έχουν ένα τέχνασµα, που δηµιουργούν όλα αυτά από καιρό τώρα, εδώ 

και πολλά χρόνια. Πω πω, πόσο σε καµαρώνουµε και εσύ δεν θα µας απογοητεύσεις όπως µας απογοήτευσε η 
Λίνα και η Ελένη, δε θα κάνεις τέτοια πράγµατα. 

Θ: ∆ε θα κάνω ποτέ. Αλίµονο. Μα δε µε βλέπετε πόσο καλά είµαι και τι καλός που είµαι; ... Τουµπεκί 
ψιλοκοµµένο. ∆ε µε βλέπετε; (Παύση 5 sec) 

Χ: Και εγώ, όταν τα σκέφτοµαι αυτά, νιώθω άσχηµα µετά. (Παύση 4 sec) 
Θ: Χάρη, είναι δυνατόν να έρθει ένας εφοριακός εδώ και εγώ να αισθάνοµαι ωραία; 
Χ: (Παύση 8 sec). Όχι. 
Θ: Ωραία. 
Χ: Μπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. 
Θ: Όχι, δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγµατα. Γιατί βλέπεις παντού υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή και η Εφορία 

το ξέρει ότι δεν κόβουν όλοι αποδείξεις, το ξέρει η Εφορία αυτό. 
Χ: Ναι. 
Θ: Και δεν έχει την απαίτηση η Εφορία να είµαστε πάντοτε τέλειοι. Απλώς θέλει να γίνεται κάπως κάθε µέρα, 

δηλαδή αν έρθει κάποιος εδώ, υποτίθεται, πχ.,  ότι σήµερα δε σε είδα για να σου κάνω ψυχοθεραπεία. Αρκεί 
να περάσεις από εδώ να µιλήσουµε για κάτι ή να κλείσει κάποιο άλλο ραντεβού. Ήρθες εδώ να συζητήσεις για 
να κλείσεις ραντεβού, όχι για να γίνει ψυχοθεραπεία. ∆ηλαδή, αν τους το πούµε έτσι, δεν τους νοιάζει, δηλ. 
µπορεί να το καταλαβαίνουν κατά βάθος ότι µπορεί να γίνει κάτι, αλλά σου λεει δεν πειράζει, δηλαδή όλα 
είναι ... Είσαι έξυπνος, το καταλαβαίνεις αυτό � είναι πώς γίνονται. ∆ηλαδή, εσύ, αυτή τη στιγµή, αν κάνεις 
κάτι αλλά το κάνεις κατά κάποιο τρόπο µε κάποια ...  κάποια προσχήµατα. 

Χ: Ναι. 
Θ: Μπορεί και οι γονείς σου και να υποψιαστούν κάτι, να µην είναι τόσο απόλυτοι, φτάνει να τηρείς τα 

προσχήµατα. 
Χ: Ναι αλλά εγώ είµαι αγόρι κιόλας και στα αγόρια είναι πιο άσχηµο αυτό το πράγµα, ακούγεται, χτυπάει πιο 

άσχηµα. 
Θ: ∆εν είπες εσύ τώρα ότι θέλεις να κάνεις οικογένεια και να κάνεις και παιδιά; 
Χ: Ναι. 
Θ: Ωραία. Ποίος σ΄ εµποδίζει να το κάνεις αυτό; δηλ. θα έχεις τη βιτρίνα σου την ωραία, θα έχεις τη γυναικούλα 

σου, τα παιδιά σου, θα΄σαι κύριος καθ΄όλα και κάποια στιγµή αν αισθάνεσαι πραγµατικά ανάγκη και θες να το 
κάνεις δεν υπάρχει πρόβληµα, κάντο κι΄αυτό. 

Χ: Χθες που έφευγα από δω ... 
Θ: ∆εν είναι το τι κάνεις, είναι και πώς το κάνεις. Τώρα αν πας και βρεις τον πρώτο τυχόντα ... 
Χ: Όχι βέβαια. 
Θ: Ο οποίος είναι και αρρωστιάρης και έχει AIDS κλπ. κλπ. και κολλήσεις κάτι, είναι πολύ διαφορετικό απ΄ το να 

βρεις έναν άνθρωπο µορφωµένο, κύριο, που κι αυτός ας πούµε έχει την οικογένειά του σαν εσένα, είναι 
αξιοπρεπής και ... 

Χ: Ναι, ναι βέβαια. 
Θ: Έτσι δεν είναι; 
Χ: ∆ε σας είπα προχθές που έφευγα από ΄δω που είχε τη µεγάλη βροχή, µπαίνω σ΄ ένα ταξί και ήταν ένα παιδί, µα 

ένα παιδί � ∆εν έχω ξαναδεί πιο όµορφο παιδί, σα θεός ήταν τόσο όµορφος και πρέπει να ήταν λίγο 
µικρότερος από µένα. Ο ταξιτζής, ο ταξιτζής πιστεύω ότι τον είχε λιγουρευτεί, γιατί όλη την ώρα να 
ακουµπάει το χέρι του, να κάνει έτσι ο ταξιτζής. Αλλά ήταν τόσο όµορφο παιδί, είχα χαζέψει να τον κοιτάω. 

Θ: Α, και τι έγινε; 
Χ: (Παύση 5 sec). 
Θ: Καλά έκανες, πείραξες κανέναν µ� αυτό που έκανες; ∆ιάβαζε κανένας τη σκέψη σου ή είχε καταλάβει ότι τον 

λιγουρευόσουνα και σύ; 
Χ: Όχι, όχι. 
Θ: Όταν πήγες στο σπίτι σου η µάνα σου ρούφαγε τη µύτη της ή κατάλαβε ότι εσύ είχες σκεφτεί όλα αυτά; 
Χ: Όχι. (Παύση  4 sec). 
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Θ: Χάρη, το έχει πει ο Πλάτωνας αυτό ��δεν έχει σηµασία το τι κάνεις, είναι το πώς το κάνεις��. Άµα το κάνεις µε 
ωραίο τρόπο είσαι εντάξει κλπ., είναι ωραίο άµα το κάνεις, ακόµα και το ετερόφυλο sex άµα γίνει µε χυδαίο 
τρόπο είναι άσχηµο. Λοιπόν πιστεύω ότι το πιο σηµαντικό σου πρόβληµα εσένα µέχρι και τώρα ήταν ότι είχες 
ένα, µια παιδικότητα � δεν ξέρω πως να την πω, µια ανωριµότητα ... 

Χ: Το παραδέχοµαι. 
Θ: Και είχες την απαίτηση ... 
Χ: Και εξακολουθώ να έχω. Το παραδέχοµαι. 
Θ: Και είχες την απαίτηση και να κάνεις αυτό που θέλεις και να έχεις και την έγκριση. Να σου πει ο πατέρας σου 

µπράβο παιδί µου. 
Χ: (Παύση  4 sec). Ναι. 
Θ: Στο κάτω κάτω αυτό έρχεται σε σύγκρουση µ� αυτό το άλλο που θες, γιατί λες ότι θες να κάνεις οικογένεια, 

θες να κάνεις παιδιά, θέλεις να ... 
Χ: Ε ναι ε ναι ότι θες και το ένα, θες και το άλλο. 
Θ: Ωραία κάντο. Πιστεύω ότι ο µόνος τρόπος να είσαι οµοφυλόφιλος και να µη πληγώσεις τους άλλους είναι ότι 

πρέπει να είσαι φοβερά διακριτικός και να χρησιµοποιήσεις µεγάλη διπλωµατικότητα και µαεστρία και να 
είσαι φοβερά επιλεκτικός για το ποιοι θα είναι οι άλλοι µε τους οποίους θα κάνεις παρέα. Αλλά πιστεύω, ότι 
όπως είσαι εσύ, και έχεις αυτές τις επιθυµίες και ξέρω γω τι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι 
κι αυτοί µορφωµένοι, θα είναι κι αυτοί παντρεµένοι, θα είναι δε ξέρω και γω τι. 

Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Μιλάω τώρα για θέµατα ζωής δε µιλάω για κάτι που θα το κάνεις αύριο και µεθαύριο. Θα βρεις κάποιο τρόπο, 

είµαι σίγουρος, δεν υπάρχει λόγος ν΄ ανησυχείς και να αισθάνεσαι ότι είσαι αποδιοποµπαίος τράγος, ότι 
κανένας δε σε θέλει. Γιατί, στο κάτω κάτω, Χάρη µου, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σ΄αυτήν την κοινωνία που 
έχουν τέτοιου είδους επιθυµίες και δεν ξέρω γω τι. 

Χ: Και µ΄ αρέσει που µετά µε πήρε το παιδί, ο ∆ανός, αυτός που ήµασταν στο σπίτι και καθόµασταν, µε πήρε την 
εποµένη µέρα, χθες δηλαδή, να πάµε σινεµά όχι οι δύο µας, µε µία φίλη κοινή µας ... 

Θ: Λοιπόν, δε σ΄ έχουν απορρίψει όπως πιστεύεις. 
Χ: Σα να µη συνέβαινε τίποτα. Αλλά εγώ είχα τσατιστεί, είχα νευριάσει όµως. 
Θ: Στην ουσία όµως αυτό δε σηµαίνει τίποτα. Σου κάνανε µια πλάκα όπως κάνουν όλοι οι φίλοι µεταξύ τους. Και 

επειδή είδαν ότι είχες κάποια ... εκεί µε το σκύλο, κάποια ξέρω γω, σου κάνανε πλάκα για το θέµα του σκύλου. 
∆ε σηµαίνει ότι δε σε θέλουνε. Προσπάθησε να µην είσαι τόσο υπερευαίσθητος και να τα παίρνεις όλα τόσο 
πολύ τοις µετρητοίς. 

Χ: Είµαι υπερευαίσθητος, τα παίρνω όλα πολύ τοις µετρητοίς. 
Θ: Μάθε να χρησιµοποιείς αυτήν την υπερευαισθησία υπέρ σου. ∆ηλαδή, κάπου να τα καταγράψεις, είναι ωραίο 

οι κεραίες σου να τα πιάνουν όλα αυτά, αλλά να τα επεξεργάζεσαι λίγο διαφορετικά: να λες εντάξει µπορεί να 
είµαι και λίγο υπερβολικός τώρα, εντάξει µου κάνανε πλάκα, µπορεί να µη µε απορρίψουνε και εντελώς 
µπορεί να µου κάνανε απλώς µια πλάκα. 

Χ: Ναι, ναι, τέλος πάντων εντάξει. (Παύση 5 sec). Σήµερα έχει και τη Γιουροβίζιον, να δούµε πώς θα 
αντιδράσουν και εκεί. 

Θ: Εγώ λεω να πάρεις ένα στεντονάκι πριν. 
Χ: Θα πάρω, θα πάρω. 
Θ: Και όλα θα πάνε µια χαρά. 
Χ: Θα πάρω ένα στεντόν και θα κάτσω και θα το δω και θα προσπαθήσω να µη συµµετέχω, δηλ. ξέρεις πώς το 

εννοώ αυτό. 
Θ: Ε, τώρα, τι λες αυτή τη στιγµή; Πώς το βλέπεις ότι πράγµατι στο παρελθόν αυτοί επικοινωνούσαν µαζί σου ή 

ήταν φαντασιώσεις; 
Χ: ∆εν ξέρω, µπερδεµένος είµαι. 
Θ: Πόσο τοις εκατό ήταν να είναι πραγµατικότητα και πόσο ...; 
Χ: Πενήντα - πενήντα. 
Θ: ∆ηλαδή πενήντα τοις εκατό είναι η πραγµατικότητα και πενήντα η φαντασίωση. 
Χ: Ναι. 
Θ: Λοιπόν Χάρη πώς το εξηγείς εσύ τώρα: Σου έχω ξανακάνει αυτή την ερώτηση, αυτοί να έχουν το πρόβληµα 

να κάνουν περφόρµανς µπροστά σε τόσα εκατοµµύρια ανθρώπους; 
Χ: Όχι βλέπω τις κινήσεις τους, είναι τελείως έξω απ΄ το όλο ... 
Θ: Πόσα εκατοµµύρια είναι; 
Χ: Τριακόσια. 
Θ: Τριακόσια εκατοµµύρια. 
Χ: Εκτός κι αν είναι κι άλλος µέσα στους θεατές τον οποίο ... 
Θ: Και απ΄τα τριακόσια εκατοµµύρια, είχαν εντοπίσει και αποµονώσει κάποιον Χάρη στην Αθήνα ... 
Χ: ∆εν τον έχουν εντοπίσει, εγώ έχω στείλει το µήνυµα. 
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Θ: Ωραία Ωραία. Απ΄τους 300.000.000 λοιπόν θεατές, κάποιος έχει καταφέρει να σου στείλει κάποιο µήνυµα και 
εσύ αντιδρούσες σ΄αυτό το µήνυµα; 

Χ: Ναι. 
Θ: Υπάρχει αυτή η αντιπάθεια; 
Χ: Ναι. (Παύση 3 sec). Ξέρω γω δε βγάζω άκρη. 
Θ: Είναι και λίγο µεγαλοµανιακό. 
Χ: Είναι, είναι µεγαλοµανιακό. Ε, την µεγαλοµανία την πήρα απ΄ τον πατέρα µου, κληρονοµικά όλα. 
Θ: Ο πατέρας σου έχει µεγαλοµανία; 
Χ: Ξέρετε πόσα έχω πάρει απ΄ τον πατέρα µου; 
Θ: Ναι; ∆εν το ξέρω ότι έχει µεγαλοµανία ο µπαµπάς σου. 
Χ: Βέβαια. 
Θ: Πώς εκδηλώνεται αυτή; 
Χ: Του αρέσει να τον προσέχουν και να του λένε πόσο καταπληκτικός είναι, πόσο αυτό ... 

Θ: Τι άλλο έχεις πάρει απ΄ τον πατέρα σου; 
Χ: Αυτό που κάνω το πόδι έτσι, όταν κάθοµαι. Προσέχετε ότι το σπάω το πόδι, το κάνω έτσι, δηλ. όταν κάθοµαι 

ή ξέρω γω καθαρίζω την κυψελίδα µου και µετά τη µυρίζω. 
Θ: Ναι, ε; 
Χ: Ναι βεβαίως, ε, πολλά δηλαδή ... 
Θ: Πολλά κοινά µε τον µπαµπά σου; 
Χ: Ναι, ναι, ναι. (Παύση  6 sec). Και απ΄ τη µαµά µου έχω πάρει ... απ΄ τη µαµά µου έχω πάρει το βάδισµα. 
Θ: Και όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, Χάρη, σε τι µοιάζεις και σε τι διαφέρεις απ΄ τον µπαµπά σου; 
Χ: Στη σεξουαλικότητα ε  είµαι υπερσεξουαλικός. 
Θ: Είναι και ο µπαµπάς σου υπερσεξουαλικός; Μπας και είναι κατά βάθος και προσπαθεί να το χαλιναγωγήσει µ΄ 

αυτήν την υπερβολική ...; 
Χ: Κάτι τέτοιο πιστεύω και γω. 
Θ: Για πες του το καµιά φορά µε τρόπο. 
Χ: Ε, όχι δε θέλω να του το λεω γιατί νιώθει άσχηµα, ντρέπεται, δε µιλάει γι΄ αυτό το πράγµα µε ευχαρίστηση. 
Θ: Λεω µήπως κατά βάθος είναι και αυτός υπερσεξουαλικός και προσπαθεί να το υπερκαλύπτει µ΄ όλες αυτές τις 

υπερβολικές προσπάθειες ... το παίζει αυστηρώς και έτσι και αλλιώς; 
Χ: ∆εν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά πάντως δε θέλει να κουβεντιάζει γι΄ αυτό το θέµα. (Παύση 4 sec). 
Θ: Μοιάζει να το έχει θεοποιήσει το σεξ. 
Χ: Ποιος; 
Θ: Ο µπαµπάς σου. Και συ το έχεις θεοποιήσει το σεξ και όλοι το θεοποιούν. Είναι το κεντρικό θέµα της ζωής 

κλπ. κλπ. 
Χ: Και γω το΄χω. 
Θ: Αλλά και ο µπαµπάς σου µε τις αντιδράσεις του, είναι σα να το έχει και αυτός θεοποιήσει. 
Χ: Ναι; ∆ηλαδή ... 
Θ: Κοίταξε το να αποδίδει ας πούµε στο σεξ ιδιότητες �ας πούµε, και γω δε ξέρω τι, που είναι ... φοβερά 

µεγάλες. 
Χ: Ναι και η µάνα µου ας πούµε το φυσιολογικό σεξ το βλέπει σαν το µάνα εξ ουρανού. ∆ηλ. το να είµαστε εµείς, 

το να είναι τα παιδιά της και τα τρία φυσιολογικά στο σεξ, το χαίρονται πάρα πολύ. Αλλά το να βλέπουν 
κάποια ανωµαλία, ας το πούµε, σε εισαγωγικά, στο σεξ, λένε τι αηδία και τι σιχαµερό. 

Θ: Και βλέπεις έχουν προσδώσει στο σεξ φοβερή δύναµη την οποία µπορεί και να µην την έχει. 
Χ: Ναι. 
Θ: Άµα λες πω πω τι αηδιαστικό κλπ. είναι σαν να λες αυτό το πράγµα που γίνεται έχει φοβερή δύναµη, έτσι; 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Ε  εντάξει και τι έγινε; Πες ότι δύο άντρες έκαναν έρωτα ή δύο γυναίκες φιλιούνται ... 
Χ: Ε  και; 
Θ: Ε και; Ή ότι δε γίνεται ετερόφυλο σεξ, ε και; Το σεξ ας πούµε είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους κλπ. 

κλπ., αλλά δεν είναι πια και τόσο ... 
Χ: Ναι αυτοί το βλέπουνε το να κάνουνε δύο άντρες σεξ ή δύο γυναίκες, το βλέπουνε σαν κάτι τραγικό δηλ. δεν 

υπάρχει τραγικότερο πράγµα. 
Θ: Ναι θα µπορούσε να είναι και το τέλος του κόσµου εκείνη τη στιγµή εξαιτίας αυτού του πράγµατος. 
Χ: Ναι γι� αυτούς και το τέλος του κόσµου, ναι. 
Θ: Που σηµαίνει ότι έχουν δώσει στη σεξουαλικότητα µια δύναµη πέραν της πραγµατικότητας, πως το λένε, 

υπερβολικά µεγάλη. 
Χ: Ναι, ναι, ναι. 
Θ: Πράγµα βέβαια που το κάνει και πολύ πιο δύσκολο να το χειρισθεί κάποιος µαζί τους. ∆ηλ. δεν µιλάµε για ένα 

κοµµάτι γης, µιλάµε για την Ελληνική ... 
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Χ: Επικράτεια. 
Θ: Ναι για την ιδέα της Ελλάδος, την ελευθερία; δεν είναι απλώς δύο βραχάκια χωρίς καµιά αξία η ξέρω γω είναι 

αυτά τα βραχάκια που είναι ο δρόµος προς όλο το πετρέλαιο του κόσµου, πετρέλαιο τόσο πολύ, που τα πλούτη 
της Σαουδικής Αραβίας ωχριούν ας πούµε. 

Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Καταλαβαίνεις είναι ... και εµείς οι άνθρωποι είµαστε µανούλες, σ΄αυτά. ∆ηλ. πως να φουσκώνουµε κάτι ή να 

το αποµυθοποιούµε, να το κάνουµε ότι δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. 
Χ: Ναι, ναι. 
Θ: Και όλο το κόστος στους ανθρώπους είναι αυτό. ∆ηλ. να δίνεις στο καθετί την πραγµατική του διάσταση και 

το πραγµατικό του βάρος. 
Χ: Ναι, βέβαια. 
Θ: Και η σεξουαλικότητα πράγµατι είναι κάτι σηµαντικό στην ανθρώπινη ζωή αλλά δεν είναι και το παν. Πώς 

είχε πει ο Φρόιντ, ας πούµε, ότι το να ξύνεις τη µύτη σου, ας πούµε, είναι σαν να θες να αυνανιστείς, να ξύνεις 
τα γεννητικά σου όργανα ή επειδή φοράς γραβάτα σηµαίνει ξέρω γω ... 

Χ: Ναι; 
Θ: Ε, βέβαια. Ο Φρόιντ τα είχε παρουσιάσει ότι δεν υπήρχε τίποτα που να µην είχε να κάνει µε το σεξ. Ήταν µια 

υπερβολή και ο Γιούνγκ τον κατηγόρησε γι΄αυτό. Εντάξει είναι σηµαντικό το σεξ, αλλά δεν είναι το παν, το Α 
και το Ω, ότι όλα περιστρέφονται γύρω απ΄το σεξ. 

Χ: Εγώ πρέπει να΄µουν έτσι στην προηγούµενη ζωή µου. 
Θ: Εσύ αισθάνθηκες περισσότερο απόρριψη, από το ότι αισθάνθηκες ότι δεν είσαι αποδεκτός. 
Χ: Ναι βέβαια γιατί τέλος πάντων άνθρωπος είµαι και γω, θέλω να΄χω και γω ένα φίλο, µια φίλη. 
Θ: Είδες ας πούµε ότι έχει ορµές και δεν εκτονώνονται και µένουν ... παίζει κι αυτό κάποιο ρόλο. 
Χ: Ναι παίζει. 
Θ: Αλλά τον πιο σηµαντικό ρόλο παίζει το ψυχολογικό, το να µην αισθάνεσαι ότι είσαι αποδιοποµπαίος τράγος ή 

απορριπτέος ή δε ξέρω γω τι. 
Χ: Ναι, ναι ... αυτά. 
 
 
 

 

 
 


