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Πρόλογος 
 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι ο ρόλος της οικογένειας στην αποκατάσταση 

των ατόμων που πάσχουν από ψύχωση. Με την αναφορά στο ρόλο της οικογένειας 

εννοείται ο τρόπος με τον οποίο η οικογένεια συμβάλλει, θετικά ή και αρνητικά, στην 

αποκατάσταση των ψυχωτικών ατόμων. Η εργασία αυτή είναι ερευνητική. Η ποιοτική 

έρευνα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία βασίζεται στις συνεντεύξεις δύο ατόμων 

που εδώ και χρόνια πάσχουν από ψυχωσικά συμπτώματα. Τα δύο αυτά άτομα αποτελούν 

τις μελέτες περίπτωσης της εργασίας και τα λεγόμενά τους συσχετίζονται και 

εμπλουτίζονται από τις θεωρίες και τα εμπειρικά δεδομένα που υπάρχουν στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Η παρούσα εργασία έχει λοιπόν ως σκοπό, εκτός από την ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, την παρουσίαση της προσωπικής μαρτυρίας δύο ατόμων που 

έχουν υποστεί ψυχωτικό επεισόδιο εστιάζοντας ειδικότερα στο πώς αντιλήφθηκαν οι ίδιοι 

ότι η οικογένειά τους συνέβαλε στην αποκατάστασή τους. 

Πέραν όμως από το κεντρικό θέμα, υπάρχουν και άλλα σχετικά ζητήματα που θα 

μας απασχολήσουν. Ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα είναι το πώς επηρέασε το 

κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας τη στάση της οικογένειας και το πώς βίωσε το 

στίγμα το καθένα από τα δύο άτομα. Επιπλέον, ένα ακόμα ζήτημα που μας απασχολεί είναι 

ποιες δομές ψυχικής υγείας και φροντίδας υπάρχουν διαθέσιμες πλέον στην Ελλάδα μετά 

την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Αυτό έρχεται σε συνάρτηση με ένα ακόμη θέμα που μας 

ενδιαφέρει, συγκεκριμένα το πώς βίωσαν την εμπειρία των νοσηλειών τους τα άτομα και 

στο πώς αντιλήφθηκαν τις διαφορές μεταξύ της ζωής τους στο ψυχιατρείο και εκτός αυτού. 

Ακόμη, κεντρικό ζήτημα είναι ο γενικότερος ρόλος της οικογένειας στην πορεία της 

ψύχωσης, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η οικογένεια συμβάλλει θετικά ή και 

αρνητικά στην πορεία της αποκατάστασης του ψυχωσικού ατόμου. Με αφορμή το ίδιο 

ερώτημα γίνεται αναφορά σε ορισμένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στις οποίες η 

οικογένεια έχει καίριο ρόλο. Απώτερος σκοπός είναι να δοθεί απάντηση στο πώς 

συνέβαλαν οι συγγενείς των ατόμων των μελετών περίπτωσης στην αποκατάστασή τους, 

σε συνάρτηση με τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Προκειμένου να απαντηθούν όλα τα παραπάνω ερωτήματα η μεθοδολογία της 

έρευνας ήταν μία ημιδομημένη ποιοτική συνέντευξη για το καθένα από τα δύο άτομα. Η 

συνέντευξη είναι ημιδομημένη ώστε να ενθαρρυνθεί το άτομο να μιλήσει όσο το δυνατόν 

πιο αυθόρμητα και με μικρή καθοδήγηση για τα θέματα αυτά. Οι θεματικές ενότητες που 

καλύπτονται είναι όσες προαναφέρθηκαν. Γενικότερα όμως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
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στην προσωπική μαρτυρία δύο χρονίων ψυχωσικών ατόμων σχετικά με το πώς βίωσαν την 

εμπειρία αυτή, κυρίως βέβαια αναφορικά με τον αντιλαμβανόμενο ρόλο που είχε η 

οικογένειά τους στην πορεία της κατάστασής τους. Η συνολική ποιότητα της ζωής τους 

καθώς και το τι θα επιθυμούσαν να ήταν διαφορετικό είναι επίσης ένα ζητούμενο.  

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη αφού 

παρουσιάζεται η προσωπική μαρτυρία δύο ψυχωσικών ατόμων σχετικά με το πώς οι ίδιοι 

αντιλήφθηκαν ότι συνέβαλε η οικογένειά τους στην αποκατάστασή τους αλλά και γενικότερα 

σχετικά με διάφορες πτυχές της ζωής και της ασθένειάς τους. Αν και έχουν διεξαχθεί 

πολλές ανάλογες μελέτες και από πολύ ερευνητές με μεγάλη εμπειρία στον τομέα, θεωρώ 

ότι η εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας μου προσέφερε μία πολύτιμη εμπειρία αφού 

για πρώτη φορά είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μελετήσω ένα θέμα που με 

ενδιαφέρει πολύ εις βάθος, καθώς και φυσικά να παρακολουθήσω από κοντά το πώς 

βίωσαν δύο άτομα μία τόσο δύσκολη κατάσταση όπως είναι η νόσος της ψύχωσης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1. Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας 

Δεδομένου ότι οι ψυχικές ασθένειες είναι καταστάσεις που δεν πρέπει να μελετώνται 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνονται, είναι σημαντικό να 

διερευνήσουμε τις κοινωνικές εκείνες παραμέτρους που επιδρούν στο πώς εκδηλώνεται η 

ψυχική ασθένεια στο άτομο, καθώς και τις επιπτώσεις της στον τρόπο αναζήτησης 

βοήθειας εκ μέρους του ψυχικά ασθενούς ατόμου αλλά και στη στάση της οικογένειας και 

των σημαντικών άλλων απέναντι σε αυτή. Ιδιαίτερα βέβαια σε μία κλειστή κοινωνία όπως 

αυτή του Ρεθύμνου το πώς αντιμετωπίζεται το άτομο και το «τι θα πει ο κόσμος» θα 

μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στις ενέργειες του ατόμου και της οικογένειάς του. Σε 

τέτοιες κλειστές κοινωνίες κατά κανόνα προκύπτει, δυστυχώς αναπόφευκτα, το στίγμα της 

ψυχικής ασθένειας που εμποδίζει το ψυχικά ασθενές άτομο να ενσωματωθεί ομαλά στο 

κοινωνικό σύνολο. Καθώς, όπως θα φανεί στη συνέχεια, και τα δύο άτομα των μελετών 

περίπτωσης έχουν βιώσει το στίγμα της ψυχικής νόσου, έχει σημασία να διερευνηθεί αυτή η 

πτυχή της ψυχικής ασθένειας. Αναλυτκότερα θα γίνει αναφορά στο στίγμα παρακάτω. 

Η έννοια της στιγματοποίησης χρησιμοποιείται για να υποδείξει την «κοινωνική 

απόσταση» ανάμεσα στο άτομο και τη «φυσιολογική» κοινωνία, που ωθεί το άτομο στο 



3 
 

περιθώριο της κοινωνίας (Atkinson & Coia, 1995). Σύμφωνα με τη Blue (1999), το 

κοινωνικό στίγμα που προσάπτεται στην ψυχική ασθένεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διαδικασίας αναγνώρισης συμπτωμάτων καθώς και όλων των ενεργειών που έχουν 

σχέση με την αναζήτηση βοήθειας. Το στίγμα και οι αρνητικές επιπτώσεις του κάνουν 

αυτούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ψυχασθένεια να αποφεύγουν την παραδοχή της 

ψυχικής νόσου. Η κοινωνική ντροπή και το στίγμα μπορούν να προκαλέσουν μία σειρά 

αρνητικών συνεπειών στο πάσχον άτομο, όπως απώλεια φίλων, κοινωνική απομόνωση, 

δυσκολία ανεύρεσης ερωτικού συντρόφου αλλά και ανεύρεσης και διατήρησης εργασίας, 

καθώς και πιθανότητα εγκατάλειψης από την οικογένεια. Το άτομο με ψυχική ασθένεια 

έχοντας πλήρη επίγνωση των παραπάνω, πιθανότατα να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις 

κοινωνικές και οικογενειακές αντιδράσεις απόρριψης και υποτιθέμενης απομόνωσης. 

Υπάρχει γενική συμφωνία ότι το στίγμα απέναντι στα άτομα με ψυχική ασθένεια είναι ένα 

σοβαρό εμπόδιο στην κοινωνική τους επανενσωμάτωση και στην ανάρρωσή τους, αφού η 

«ετικέτα» της ψυχικής νόσου εμποδίζει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στις 

επιλογές διαμονής τους και σε όλες τις κοινωνικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τον 

Page (1977, 1995), όπως παραπέμπουν οι Tsang, Tam, Chan, & Chang (2003). 

Η Blue (1999) επιπλέον τονίζει ότι το κοινωνικό στίγμα μεταδίδεται και επηρεάζει 

ολόκληρη την οικογένεια του ατόμου. Ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα όπου η άποψη 

των άλλων για τον εαυτό έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης, οι 

οικογένειες επιθυμούν να εξαλείψουν το στίγμα της ψυχασθένειας προκειμένου να 

αποφύγουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική τους υπόληψη. Πιο συγκεκριμένα, στις 

αγροτικές περιοχές και στις κλειστές κοινωνίες η οικογένεια επιδιώκει να αποκρύψει την 

κατάσταση του πάσχοντος μέλους της πιθανώς γιατί θεωρεί ότι οι άλλοι θα ευχαριστηθούν 

με την «κακοτυχία» τους και πως σταδιακά θα περιθωριοποιηθεί από το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο, ή μέλη της θα δυσκολευτούν να βρουν σύντροφο και να διαμορφώσουν 

αργότερα τη δική τους οικογένεια εξαιτίας της συγγένειάς τους με τον «τρελό». Έτσι, το 

στίγμα της ψυχικής ασθένειας στην ελληνική κοινωνία συχνά παράγει μία σειρά από 

συμπεριφορές συγκάλυψης εκ μέρους του ατόμου, της οικογένειας, και ορισμένες φορές 

ακόμα και των ίδιων των ειδικών ψυχικής υγείας, οι οποίοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν 

ή να αποκρύψουν την ύπαρξη σοβαρής ψυχικής διαταραχής στο άτομο. Από την έρευνα 

των Tsang et al. (2003) βρέθηκε ότι το στίγμα της ψυχικής ασθένειας δεν επηρεάζει τις 

οικογένειες μόνο μέσω της αύξησης της οικονομικής επιβάρυνσης εξαιτίας της δυσκολίας ή 

ανικανότητας του ασθενούς να βρει δουλειά, και των εμποδίων της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης του ασθενούς. Οι συγγενείς των ψυχωσικών ασθενών που συμμετείχαν στην 
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έρευνα ανέφεραν ότι ένιωθαν και οι ίδιοι στιγματισμένοι εφόσον αισθάνονταν ότι οι άλλοι 

τους αντιμετώπιζαν ως κατώτερους μόλις μάθαιναν για την κατάσταση της ψυχικής υγείας 

του συγγενούς τους με αποτέλεσμα να νιώθουν ότι αποστασιοποιούνται και 

περιθωριοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης των 

οικογενειών αυτών, αφού ακόμα κι αυτοί που ήταν γνωστοί ή και φίλοι τους έτειναν να τους 

αποφεύγουν και τελικά δεν είχαν από πού να αναζητήσουν βοήθεια για τη δύσκολη 

κατάσταση που αντιμετώπιζαν. Όσον αφορά το στίγμα όμως σημαντικό είναι να τονιστεί ότι 

εμπλέκονται έντονα πολιτισμικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, στην Κίνα όπου έγινε η 

έρευνα των Tsang et al. (2003) είναι γενικευμένο φαινόμενο το να αντιμετωπίζεται 

ολόκληρη η οικογένεια ενός ατόμου με ψυχική ασθένεια ως κατώτερη.  

Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένες ψυχικές ασθένειες, ακόμα και οι λέξεις που 

χρησιμοποιούνται είναι πολύ φορτισμένες και εντείνουν ακόμα περισσότερο το ήδη 

υπάρχον στίγμα. Παραδείγματος χάριν, η λέξη «σχιζοφρένεια», που είναι και η ψυχική 

ασθένεια στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα εργασία, είναι γενικά γνωστή σε όλα τα 

κοινωνικά στρώματα και ακούγεται τρομακτική, ως έντονα στιγματισμένη και με έντονη 

αρνητική χροιά (Blue, 1999). Η κοινωνία θεωρεί τα άτομα με σχιζοφρένεια επικίνδυνα, 

καθώς και ότι χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτη συμπεριφορά, σύμφωνα και με τον 

McLean (1969), όπως παραπέμπουν οι Atkinson & Coia (1995) (σελ. 24). Η σχιζοφρένεια 

για τον απλό κόσμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βία και την εγκληματικότητα, όπως 

προβάλλεται εξάλλου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις ταινίες, που αποτελούν 

κάποιες από τις κύριες πηγές ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από τέτοια θέματα. Γι’ 

αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται λέξεις όπως ψύχωση, ψυχωσική διαταραχή και ψυχωσικά 

συμπτώματα, που είναι λιγότερο κοινωνικά στιγματισμένες, παρόλο που αντικατοπτρίζουν 

την ίδια ακριβώς ψυχική ασθένεια. Στην παρούσα εργασία θα γίνεται προσπάθεια να 

χρησιμοποιούνται οι όροι «ψυχωσικός» και «ψυχωσικά συμπτώματα» έναντι της πιο 

«βαριάς» λέξης σχιζοφρένεια. 

Όπως είναι φυσικό, οι συγγενείς ενός ψυχωσικού ασθενούς συχνά μοιράζονται τις 

αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού απέναντι σε αυτήν την ψυχική διαταραχή. Έχει 

επομένως ενδιαφέρον το εάν και πώς αλλάζει η στάση τους όταν ένα κοντινό τους 

πρόσωπο πάσχει από ψύχωση (Atkinson & Coia, 1995). Άραγε απορρίπτουν εντελώς τις 

προηγούμενες αντιλήψεις τους για την ψυχική ασθένεια, ή διχοτομείται η στάση τους, 

διατηρώντας τη φροντίδα τους για τον ψυχικά ασθενή συγγενή τους και συγχρόνως τις 

στερεότυπες κοινωνικές τους πεποιθήσεις για την ψύχωση; Αυτό είναι ένα ερώτημα το 

οποίο θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία.  
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Από την προσωπική μαρτυρία της Gallo (1994), μίας γυναίκας που εμφάνισε οξύ 

ψυχωσικό επεισόδιο, υπάρχει ένα είδος στίγματος που είναι πολύ πιο επιζήμιο από αυτό 

που επιβάλλεται στα ψυχωσικά άτομα από τους άλλους. Είναι το φαινόμενο της 

«αυτοστιγματοποίησης», στο οποίο τα ψυχικά ασθενή άτομα βασανίζουν τους εαυτούς τους 

σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνά τις αρνητικές επιπτώσεις τυ στίγματος από την πλευρά της 

κοινωνίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Gallo (1994), η αυτεκτίμηση του ψυχικά ασθενούς 

ατόμου μπορεί να παραμείνει πάρα πολύ χαμηλή και να συνοδεύεται από έντονα 

αισθήματα αναξιότητας και κατωτερότητας, ακόμα και όταν τυγχάνει της απόλυτης θετικής 

εκτίμησης και συμπάθειας του συνόλου των ατόμων με τα οποία συναναστρέφεται. Και οι 

οικογένεια όμως του ατόμου με ψυχική ασθένεια είναι δυνατό να αυτοστιγματιστεί, όπως 

υποδεικνύει η έρευνα των Tsang et al. (2003) στην οποία βρέθηκε ότι κάποιοι από τους 

συγγενείς των ψυχωσικών ατόμων ένιωθαν ντροπιασμένοι αλλά και κατώτεροι που είχαν 

ένα συγγενή με ψυχική διαταραχή. Η αυτοστιγματοποίηση σε αυτήν την περίπτωση δεν 

επηρέασε μόνο την αυτοεκτίμηση των συγγενών αλλά και την επιθυμία τους να 

αναζητήσουν βοήθεια για να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Όταν οι ίδιοι οι συγγενείς 

πίστευαν ότι ήταν ανάξιοι σεβασμού, μπορούσαν να χάσουν ευκολότερα τις ελπίδες 

διατήρησης ενός υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2. Τι είναι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και πώς προέκυψε 

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας στο παρελθόν επιδεινωνόταν κι 

εντεινόταν ακόμα περισσότερο εξαιτίας του τρόπου αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας, 

που γινόταν κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, μέσα στα ψυχιατρικά άσυλα. Σύμφωνα με τον 

Gentis (1983), η ασυλοποίηση σαφέστατα ισοδυναμούσε με το κοινωνικό στίγμα. 

Η ασυλοποίηση μέσα στις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν παλαιότερα στα 

ψυχιατρεία αποτελούσε μία ακραία μορφή περιθωριοποίησης˙ μία αποφυγή, αντί για 

πάταξη, της διαταραγμένης ψυχικής υγείας, που υποβίβαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(Gentis, 1983). O Gentis (1983) χαρακτηριστικά θεωρεί τον εγκλεισμό σε ψυχιατρικές 

κλινικές μία «φασιστική πολιτική» και υποστηρίζει, ίσως καθόλου λανθασμένα, ότι το άσυλο 

αποσκοπεί στο «να φτιάξει έναν κόσμο αποκλεισμένο, όπου θα περιορίζεται η τρέλα». 

Σύμφωνα με το Goffman (1961), όπως παραπέμπει ο Μαδιανός (1994b) (σελ. 33), το 

άσυλο παρουσίαζε μία έντονη αντίφαση. Συγκεκριμένα, οι ψυχωσικοί ασθενείς, επειδή 
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παρέμεναν στο άσυλο για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να «θεραπευθούν» από 

το ψυχωσικό τους επεισόδιο, έχαναν βαθμιαία τη λειτουργικότητά τους˙ όση δηλαδή τους 

είχε απομείνει από την πορεία της ασθένειας. Ο ασθενής μέσα στο άσυλο είναι 

αποκλεισμένος, αδιαφοροποίητος και απομονωμένος με αποτέλεσμα να ενισχύεται η 

ψυχωσική του ομογενοποίηση, η έλλειψη δηλαδή της διάκρισης ανάμεσα σε ανθρώπους, 

αντικείμενα και χώρους. Ωστόσο το ψυχιατρείο υποτίθεται ότι είναι ο θεραπευτικός χώρος 

αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της ψύχωσης. Εκτός αυτού όμως υπήρξε επιπλέον 

έντονη κριτική των αρνητικών συνεπειών της μακροχρόνιας παραμονής στα ιδρύματα. Για 

παράδειγμα, ο Bartan (1959), όπως παραπέμπεται από τους Ekdawi & Conning (1998) στη 

σελ. 49, αναφέρει την «ιδρυματική νεύρωση», μία παθολογική κατάσταση που προκαλείται 

εξαιτίας των ψυχιατρικών ιδρυμάτων που έχει συμπτώματα απάθειας, έλλειψης κινήτρων 

και έλλειψης ενδιαφέροντος. 

Με την επίγνωση του παραπάνω άρχισε σταδιακά να γίνεται φανερό ότι ο θεσμός 

του ασύλου επιβαλλόταν να αλλάξει. Στον ευρωπαϊκό χώρο πρώτα, η ιδεολογική 

αμφισβήτηση του «ακοινωνικού» θεσμού του ασύλου οδήγησε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και 

άλλα στελέχη του χώρου της ψυχικής υγείας στην ανάπτυξη  και εφαρμογή 

ψυχοθεραπευτικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της ψύχωσης και την προετοιμασία του 

ατόμου για την έξοδό του από το άσυλο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία της 

Ιδρυματικής Ψυχοθεραπείας αρχικά στη Γαλλία του ’50 και ’60, που ήταν ο προάγγελος της 

Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης (Μαδιανός, 1999). 

Κεντρική ιδέα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης ήταν η αποϊδρυματοποίηση. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Bachrach (1976), όπως παραπέμπουν οι Ekdawi & Conning 

(1998) (σελ. 47), αποϊδρυματοποίηση είναι «η συρρίκνωση του παραδοσιακού έγκλειστου 

περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη επέκταση των κοινωνικά βασιζόμενων υπηρεσιών». Η 

αντιψυχιατρική κίνηση του 1950 και 1960 είχε ως αποτέλεσμα την Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με αυτή, ο ψυχικά ασθενής θεωρείται θύμα που θα λάβει 

ανθρώπινη μέριμνα εάν περιοριστεί ο ρόλος των μεγάλων ψυχιατρικών ασύλων (Ekdawi & 

Conning, 1998). 

Η απομάκρυνση από τα ψυχιατρικά ιδρύματα δεν ήταν όμως αποκλειστικά απόκριση 

σε ερευνητικά ευρήματα που υποστήριζαν ότι η διαβίωση σε αυτά ήταν επιβλαβής για τους 

ασθενείς με μακροχρόνια και σοβαρά ψυχικά προβλήματα, αλλά περισσότερο ξεκίνησε με 

αφορμή τον υπερβολικό συνωστισμό στα ψυχιατρεία (Ekdawi & Conning, 1998). Παρόλο 

που πολλοί βιολογικοί ψυχίατροι υποστηρίζουν ότι η μείωση του πληθυσμού των τροφίμων 

των ψυχιατρείων ήταν αποτέλεσμα του πρώτου αντιψυχωσικού φαρμάκου, της 
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χλωροπρομαζίνης, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει χρονολογικά ενώ ισχύει ότι η 

αποϊδρυματοποίηση ήταν ένα ιδεολογικό κίνημα προτού υποστηριχθεί από φαρμακολογικά 

μέσα (Bertrando, 2006). 

Παρακάτω θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην κατάσταση που επικρατούσε στην 

Ελλάδα πριν και μετά την Ψυχιατρκή Μεταρρύθμιση. 

2.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Για την παρούσα εργασία θεωρείται σημαντικό το να παρουσιαστούν οι συνθήκες 

που επικρατούσαν και επικρατούν στο ελληνικό ψυχιατρικό σύστημα τόσο πριν όσο και 

μετά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, καθώς και οι πολιτισμικοί παράγοντες και οι κοινωνικές 

αντιλήψεις για την ασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών ατόμων. Κάτι τέτοιο είναι ωφέλιμο 

έτσι ώστε να φωτιστούν καλύτερα τα λεγόμενα των ατόμων των μελετών περίπτωσης, 

εφόσον και οι δύο νοσηλεύτηκαν για κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα σε ψυχιατρικά 

ιδρύματα. Επίσης ο ρόλος της οικογένειας στην υποκειμενική αντίληψη και εμπειρία των 

ασθενών για την ασθένειά τους σαφώς δέχθηκε την επίδραση των πιο πάνω παραγόντων. 

Καθώς όμως δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για το είδος των υπηρεσιών που 

χρησιμοποίησαν τα άτομα των μελετών περίπτωσης, γίνεται προσπάθεια το παρόν 

κεφάλαιο να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο. 

Όπως σε κάθε σύστημα, είτε αυτό είναι το άτομο, η οικογένεια, είτε κάτι ακόμα 

ευρύτερο όπως μία ψυχιατρική κλινική, δεν αμφισβητείται πλέον ότι ασκούνται σε αυτό 

ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές επιδράσεις. Κανένα ψυχιατρείο δε 

δημιουργείται μέσα σε βιοϊατρικό ψυχιατρικό κενό, σύμφωνα με τη Blue (1999), αλλά 

δομείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό, ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς. 

Συνεπώς, κάθε σύστημα ψυχιατρικής εκφράζει και αντανακλά τον πολιτσμό της περιοχής 

όπου ασκείται η συγκεκριμένη ψυχιατρική. Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος 

«εθνοψυχιατρική».  

Σε κάθε πολιτισμικό σύστημα κεντρική έννοια είναι η έννοια του εαυτού. Στη 

«μεσογειακή» δυτική παράδοση επικρατεί η έννοια ενός εαυτού κοινωνικού ή συλλογικού 

(Triandis, 1988 όπως παραπέμπει η Blue (1999), σελ. 52). Στα μεσογειακά πολιτισμικά 

συστήματα ο εαυτός δεν είναι μία αυτόνομη και ανεξάρτητη ψυχολογική οντότητα αλλά 

συγκροτείται μέσα από τους σημαντικούς άλλους, κυρίως την οικογένεια, και άρα 

απαρτίζεται από στοιχεία που ελέγχονται σε μικρό μόνο βαθμό από το ίδιο το άτομο. 

Αντίθετα, στον ενιαίο δυτικό κόσμο κυριαρχεί η έννοια του αυτόνομου εαυτού, καθώς δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην ατομικότητα από ό,τι στη συλλογικότητα (Blue, 1999). 
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Κύρια σημεία του Έλληνα εαυτού σύμφωνα με τη Blue (1999), αποτελούν το 

φιλότιμο, ο εγωισμός, η προβολή των ευθυνών έξω από τον εαυτό όταν πρόκειται για 

αρνητικά γεγονότα, καθώς και ότι «ο ενδότερος εαυτός δεν πρέπει να εκτίθεται». Οι 

ελληνικές πολιτισμικές αντιλήψεις περί εαυτού είναι συνυφασμένες με την ελληνική 

ψυχιατρική.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις κρίνονται ως πολύ σημαντικές στην παρούσα εργασία, 

καθώς δικαιολογούν την έμφαση στο ρόλο της οικογένειας των ατόμων που εξετάζονται. 

2.2. Ανασκόπηση της ελληνικής ψυχιατρικής 

Η Blue (1999) έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κατάσταση του ψυχιατρικού 

συστήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ίδια, επί σχεδόν 30 χρόνια μετά την ανάκτηση 

της ανεξαρτησίας του το ελληνικό κράτος δεν είχε στην ιδιοκτησία του κανένα ειδικό ίδρυμα 

για την περίθαλψη των ψυχασθενών του. Την ευθύνη για τη φροντίδα μικρού αριθμού 

ασθενών την είχαν αρχικά διάφορα μοναστήρια που λειτουργούσαν σα μικρής κλίμακας 

άσυλα. Σταδιακά άρχισαν να ιδρύονται ψυχιατρεία, με πρώτο το φρενοκομείο της 

Κέρκυρας. Η ιδεολογία που διέπει τα ψυχιατρεία εκείνης της εποχής δε διαφέρει πολύ από 

αυτήν της ευρωπαϊκής ψυχιατρικής του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, η ψυχική ασθένεια 

αναγνωρίζεται πλέον ως «αρρώστια» και όχι ως θεϊκή τιμωρία, τουλάχιστον σε ιατρικό 

επίπεδο, και υπάρχει έμφαση στην «ηθική θεραπεία» και πίστη στη δυνατότητα του 

ασθενούς να αναπτύξει διαπροσωπική σχέση με το γιατρό.  Η διάγνωση της «πρωτογενούς 

άνοιας» (dementia praecox), δηλαδή της σχιζοφρένειας, εισήχθη ως διαγνωστική κατηγορία 

στην Ελλάδα το 1905 και αποτελούσε τότε περίπου 20% του συνόλου των διαγνώσεων 

(Blue, 1999). 

Οι συνθήκες στα ελληνικά ψυχιατρεία ήταν άθλιες αφού σε πολλά είχε ξεπεραστεί 

πλέον το μέγιστο δυναμικό τους, κάτι που σήμαινε υπερσυνωστισμός των ασθενών, και 

όσοι βρίσκονταν μέσα στα ψυχιατρεία υπέφεραν περισσότερο από ότι ο γενικός πληθυσμός 

ακόμα και σε ήδη αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Blue, 

1999). Όπως αναφέρει η Blue (1999), η υπερπληρότητα των ψυχιατρείων αποτελούσε το 

μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής πραγματικότητας. Στο πρόβλημα αυτό συνέβαλε η 

τότε ψυχιατρική νομοθεσία που δεν προέβλεπε εκούσιες εισαγωγές και απαιτούσε από 

τρίτα πρόσωπα την ανάληψη της ευθύνης για την έκδοση εξιτηρίου. Επίσης, υπήρχε 

απουσία άλλων υπηρεσιών για όσους ασθενείς είχαν λάβει εξιτήριο. Ακόμη, διάφορες 

κοινωνιοδημογραφικές αλλαγές, όπως το φαινόμενο της αστυφιλίας και της αστικοποίησης, 

συνέβαλαν ακόμα περισσότερο στο ζήτημα της υπερπληρότητας αφού οι οικογένειες που 
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μετακινούνταν στα αστικά κέντρα προτιμούσαν να αφήσουν την ευθύνη των ψυχικά 

ασθενών μελών τους στα ψυχιατρεία αντί να τους αναλάβουν οι ίδιες. Άλλα προβλήματα 

αποτελούσαν η ανάμειξη ασθενών που έπασχαν από διαφορετικές διαταραχές στους ίδιους 

θαλάμους, η αποθάρρυνση κάθε προσπάθειας των ασθενών να δώσουν ένα προσωπικό 

τόνο στους κοιτώνες, η χρόνια κράτηση τροφίμων καθώς και η έλλειψη προσωπικού. 

2.3. Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και οι νέες υπηρεσίες στην Ελλάδα 

«Μεταρρύθμιση» είναι συνώνυμος όρος με το μετασχηματισμό, την τροποποίηση, 

την καινοτομία, τη μετατροπή και την αλλαγή. Στην περίπτωση της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης είνα λοιπόν ευνόητο ότι έπρεπε να επέλθει ένας μετασχηματισμός όλων 

εκείνων των θεσμικών και δομικών στοιχείων που ρυθμίζουν και καθορίζουν τις διαστάσεις 

του συστήματος ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (Μαδιανός, 1994a).  

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 η ελληνική ψυχιατρική χαρακτηριζόταν από 

στοιχεία συντηρητικά που δεν της επέτρεπαν να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, 

πλησιέστερα προς τα πρότυπα του εξωτερικού. Βασικό πρόβλημα ήταν οι ανισότητες 

μεταξύ επαρχίας και αστικών κέντρων, με το να μην υπάρχει επαρκής αντιμετώπιση των 

αναγκών των επαρχιακών περιοχών αφού υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις τόσο 

προσωπικού ψυχικής υγείας όσο και οργανωμένων δομών. Επίσης η ελληνική ψυχιατρική 

ήταν περιορισμένη σε ένα οργανικό πρότυπο, που σημαίνει ότι η βασική μέθοδος 

παρέμβασης ήταν η βιολογική. Το σημαντικότερο ίσως ζήτημα ήταν η «ιδρυματική» 

προσέγγιση της ελληνικής ψυχιατρικής, αφού κύριος άξονας της θεραπείας ήταν η 

εισαγωγή των ασθενών στα δημόσια ψυχιατρεία που είχαν μετατραπεί σε άσυλα (Blue, 

1999). 

 Άρχισε σταδιακά λοιπόν να εγκαθιδρύεται μία νέα προσέγγιση κοινοτικής 

περίθαλψης και η ψυχιατρική φάνηκε να απομακρύνεται από τον προηγούμενο ιδρυματικό 

προσανατολισμό της. Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις, πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε 

δυνατή περίπτωση η μακροχρόνια νοσηλεία των ασθενών σε ιδρύματα και η θεραπεία να 

βασίζεται κυρίως στην περίθαλψη εξωτερικών ασθενών. Επίσης, η αποϊδρυματοποίηση 

των ασθενών και η επανένταξή τους στην κοινωνία εντάσσονται πλέον μεταξύ των σκοπών 

της ψυχιατρικής (Blue, 1999). Βασική είναι η εφαρμογή της κοινοτικής ψυχιατρικής 

θεραπευτικής προσέγγισης, που έχει ως στόχο το άτομο μέσα στην κοινότητα, διαμέσου 

της κοινότητας, στο σύνολο των διαπροσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και 

οικονομικών σχέσεων του ατόμου. Άλλωστε η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει 
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κατανοητή αν δεν εξεταστεί εντός της κοινότητας, δηλαδή του φυσικού και 

κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσα στην οποία αναπτύσσεται (Μαδιανός, 1994a). 

Ένας ακόμα τομέας όπου εμφανίζεται αυτή η μεταρρυθμιστική αλλαγή είναι η 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από την ψυχική διαταραχή μέσω 

ειδικών φυλλαδίων που εκδίδουν οι διάφοροι φορείς και ενημερωτικών συζητήσεων που 

οργανώνονται από αυτούς (Blue, 1999). Μία τέτοια κίνηση έχει τεράστια σημασία, ειδικά 

εάν αναλογιστεί κανείς την άγνοια και προκατάληψη που υπάρχει ακόμα και σήμερα στην 

Ελλάδα γύρω από αυτά τα θέματα, καθώς και το ότι η ψυχική ασθένεια αποτελεί 

αντικείμενο φόβου και κοινωνικό στίγμα για το άτομο και την οικογένειά του. 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης είναι σίγουρα άξιοι λόγου, με αποτέλεσμα η κατάσταση της ελληνικής 

ψυχιατρικής να αρχίζει να αλλάζει από το τέλος της δεκαετίας του ‘70. Πρώτον, 

διαχωρίστηκε πια επίσημα το 1981 η ειδικότητα της ψυχιατρικής από τη νευρολογία, που 

ως τότε αποτελούσαν ενιαίο κλάδο. Αυτός ο διαχωρισμός επαναπροσδιόρισε τη θεωρία και 

την πράξη της ψυχιατρικής που καλείτο πλέον να προχωρήσει πέρα από το παραδοσιακό 

πλαίσιο της οργανικής και ιδρυματικής θεωρίας και πρακτικής (Blue, 1999). Δεύτερον, 

ορισμένοι νέοι ψυχίατροι ενδιαφέρθηκαν για τη μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα μετά την επίδραση 

που τους ασκήθηκε από την τότε υπάρχουσα κατάσταση στο εξωτερικό (Blue, 1999), με 

πρότυπο την κατάσταση στην Αγγλία και τη Γαλλία, κυρίως (Μαδιανός, 1994a) . Στον 

ιδεολογικό τομέα, από τα μέσα του 1970 άρχισαν να αναπτύσσονται ρεύματα 

αμφισβήτησης και κριτικής απέναντι στην παραδοσιακή ψυχιατρική στον ελλαδικό χώρο 

από τους ψυχιάτρους, καθώς και ομάδες συμπαράστασης στους εγκλείστους των ασύλων 

(Μαδιανός, 1994a). Επιπλέον θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις από την εσωτερική πολιτική της 

χώρας που ευνοούσαν ένα ευρύτερο δίκτυο ψυχιατρικής περίθαλψης, λιγότερο 

ιδρυματοκεντρικό. Σε αυτό βοήθησε η χρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας για την πραγματοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμιστικών σχεδίων. 

Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στη δημιουργία νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

(Blue, 1999). 

Σε αυτό το σημείο θεωρείται θεμιτό να παρατεθούν οι έννοιες της Κοινοτικής 

Ψυχιατρικής καθώς και της Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, αφού είναι όροι που σχετίζονται 

στενά με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με το Μαδιανό (2000), η Κοινοτική 

Ψυχιατρική στοχεύει στην ανίχνευση, πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία των ψυχικών 

διαταραχών όπως αναπτύσσονται μέσα στην κοινότητα, και όχι όπως γίνονται αντιληπτές ή 

αντιμετωπίζονται στο ψυχιατρείο ή στις συγκεντρωτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες. Άρα η 



11 
 

κοινοτική ψυχιατρική συνδέεται με την επανένταξη στην κοινότητα. Η Κοινοτική Ψυχική 

Υγιεινή σαν όρος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που ασκούνται έξω από τις 

ψυχιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούνται για την ανάπτυξη και οργάνωση κάθε 

υπηρεσίας ή προγράμματος στην κοινότητα και επηρεάζουν όλες τις προσπάθειες που 

κάνει η κοινότητα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη ή τον έλεγχο των 

ψυχικών διαταραχών. 

Το γιατί η κοινοτική ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά σημαντική για την αντιμετώπιση 

της σχιζοφρένειας είναι μία ερώτηση εύκολο να απαντηθεί, όπως υποστηρίζει και ο 

Μαδιανός (1999). Πρώτον, το άτομο είναι μέρος του συστήματος της κοινωνίας˙ είναι 

ενεργό της μέλος όπως και κάθε άλλο άτομο. Δεύτερον, η ίδια η κοινότητα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «σχιζοφρενογόνος», αφού συμβάλλει στην εκδήλωση της σχιζφρένειας 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε, εάν η κοινότητα συνδέεται με την εκδήλωση της 

νόσου, θα πρέπει εξ ορισμού να συνδέεται και με την αντιμετώπισή της. Πιο συγκεκριμένα, 

μία κοινότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχιζοφρενογόνος όταν εμφανίζει ανεξήγητες 

αντιφάσεις, σύγχυση ταυτότητας, συναισθηματική απομόνωση των μελών της, κατάπνιξη 

των συγκρούσεων και περιθωριοποίηση των μελών της. Αυτό το μοτίβο της 

«ψευδοκοινότητας» συνιστά ένα συχνό κοινωνιολογικό φαινόμενο στις μεγάλες αστικές 

περιοχές (Μαδιανός, 1999).  

Μετά την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ευνοήθηκε η δημιουργία, ανάπτυξη και 

επέκταση των Κέντρων Ψυχικής Υγιεινής, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτή η επέκταση 

αποτελεί κομβικό σημείο της σημερινής φάσης της μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της 

προσπάθειας να αποκεντρωθούν και να αποϊδρυματοποιηθούν οι ψυχιατρικές υπηρεσίες. 

Στα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής παρέχονται διαγνωστικές, συμβουλευτικές και 

ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες, προωθείται η επαφή με την κοινότητα και υπάρχουν 

προγράμματα παρακολούθησης και επανένταξης ενώ συχνά υπάρχει συνεργασία με 

νοσοκομεία και άλλες δομές ψυχικής υγείας (Blue, 1999). 

Η εφαρμογή των αρχών της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης εκφράστηκε με ποικίλους 

τρόπους. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης ήταν η ίδρυση 

ψυχιατρικών τμημάτων στα γενικά νοσοκομεία, που λειτουργούν σύμφωνα με την ανοικτή 

θεραπευτική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι οι πόρτες παραμένουν ανοικτές σε ασθενείς και 

επισκέπτες όλη την ημέρα και σε γενικές γραμμές οι ασθενείς είναι ελεύθεροι να 

κυκλοφορούν στην κοινότητα και να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους όπως εκείνοι 

επιθυμούν (Blue, 1999). Επιπρόσθετα, αρχίζουν και λειτουργούν Νοσοκομεία ή Κέντρα 

Ημέρας. Η εισαγωγή σε αυτά γίνεται εκούσια και υπάρχει και εδώ έμφαση στην ιδέα της 
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θεραπευτικής κοινότητας, οπότε παροτρύνεται με διάφορους τρόπους η ανάπτυξη της 

αυτονομίας και πρωτοβουλίας των ασθενών (Blue, 1999). Ιδιαίτερα καίρια στην Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση είναι η εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων επανένταξης σε 

προστατευμένους κοιτώνες ή οικοτροφεία (Blue, 1999˙ Μαδιανός, 1994b). Συνηθέστερος 

στόχος αυτών των προγραμμάτων δεν είναι να αναρρώσουν πλήρως όλοι οι ασθενείς, 

αλλά να μπορούν να είναι λειτουργικά μέλη της κοινωνίας, ικανά να εργάζονται και να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη φροντίδα του εαυτού τους (Blue, 1999). Γι’ αυτό το λόγο 

προωθείται η ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Απώτερος 

σκοπός των προγραμμάτων επανένταξης είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των ασθενών 

από τη διαπίστωση ότι είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι στο κοινωνικό σύνολο, 

διαπίστωση που με τη σειρά της οδηγεί σε ολοένα μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών και στη 

σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του ατόμου για την επιτυχή φροντίδα του εαυτού του (Blue, 

1999).  

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στοχεύει, όπως έχει γίνει κατανοητό, στην 

αποκατάσταση του ασθενούς. Η αποκατάσταση ορίζεται, σύμφωνα με το Μαδιανό (1994b), 

ως «όλα τα μέσα που σχεδιάζονται για να προετοιμάσουν τα ψυχικά ασθενή άτομα να 

διεκδικήσουν μία φυσιολογική θέση στην κοινότητα εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους 

ή στην ελεύθερη αγορά εργασίας ή στο σπίτι. Πρέπει να θεωρείται ως μία συνεχής 

διαδικασία που αρχίζει με την έναρξη και διάγνωση της διαταραχής μέχρι την τελική 

τοποθέτηση του ατόμου στην πιο κατάλληλη εργασία ή συνθήκες διαμονής. Η ενεργητική 

και συνεχής συμμετοχή του ατόμου θεωρείται πρωταρχικής σημασίας». Αναφορικά με την 

ψύχωση όμως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με την έννοια της αποκατάστασης. 

Γνωρίζουμε ότι η ψύχωση συχνά εκδηλώνεται για πρώτη φορά στην εφηβεία ή στην 

πρώιμη ενήλικη ζωή, πριν δηλαδή τα άτομα αναπτύξουν τις δεξιότητες που τους είναι 

απαραίτητες για την ενήλικη ζωή (Glynn, 2003). Τα άτομα αυτά μπορεί να μην πρόλαβαν 

να ολοκληρώσουν τη σχολική τους εκπαίδευση, τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, να 

αποκατασταθούν επαγγελματικά, να ζήσουν μόνοι τους ανεξάρτητα ή να αναπτύξουν 

ικανοποιητικές ερωτικές σχέσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα νέα αυτά άτομα δεν είχαν καν 

προλάβει να ζήσουν, οπότε ο όρος «αποκατάσταση της προηγούμενης λειτουργικότητας» 

ίσως να μην είναι τόσο κατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις, αφού ίσως τα άτομα δεν είχαν 

προφθάσει να κατακτήσουν αυτόνομη λειτουργικότητα πριν την εκδήλωση της νόσου. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν μεταβάλει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα των 

υπηρεσιών της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Επεκτείνουν και συμπληρώνουν το δίκτυο 

ιδρυμάτων που ακόμα αποτελεί τον πυρήνα της νοσηλείας των ασθενών. Συγχρόνως 
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συμβάλλουν σημαντικά ώστε να απομυθοποιηθεί η έννοια της ψυχικής ασθένειας και η 

ανάγκη αντιμετώπισής της αποκλειστικά με εγκλεισμό σε ψυχιατρείο. Φωτίζουν το δρόμο 

που οδηγεί σε μια περισσότερο κοινοτική και λιγότερο ιδρυματική αντιμετώπιση των 

ασθενών, μειώνοντας παράλληλα το κοινωνικό στίγμα που ακόμη δυστυχώς συνοδεύει τις 

ψυχικές διαταραχές (Blue, 1999). Είναι ευνόητο πως κάτι τέτοιο οδηγεί σε ομαλότερη 

επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο και αδιαμφισβήτητα απομακρύνει το άτομο από την 

περιθωριοποίηση. 

Ωστόσο τα αρνητικά σημεία δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα από την ελληνική 

ψυχιατρική. Συνεχίζεται η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένων γνώσεων και 

εκπαίδευσης, και η συνεχιζόμενη γραφειοκρατία έχει οπωσδήποτε ανασταλτική επίδραση. 

Το κυριότερο όμως πρόβλημα, σύμφωνα με τη Blue (1999), είναι η ίδια η δυσκολία των 

ασθενών να εγκαταλείψουν τον ιδρυματοποιημένο τρόπο ζωής τους. Μετά από τόσα χρόνια 

ενίσχυσης της παθητικότητας και της αδράνειας των ασθενών μέσω της αποχαύνωσής τους 

από τα ψυχοφάρμακα και της ανάληψης της φροντίδας της κάθε ανάγκης τους από το 

προσωπικό, πλέον οι ίδιοι συχνά απορρίπτουν την ευκαιρία της επανένταξης στην 

κοινότητα. Θεωρούν εξάλλου πως οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν είναι συχνά 

ανυπέρβλητες και το εγχείρημα μιας μη-ιδρυματικής ζωής σχεδόν αδύνατο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΗ 

3. Η οικογένεια απέναντι στην ψύχωση 

Η οικογενειακή ζωή θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές 

δυνάμεις που επηρεάζουν την πορεία της ψυχικής ασθένειας, και συγκεκριμένα της 

ψύχωσης. Εξάλλου, σαν αποτέλεσμα της αποϊδρυματοποίησης και της επανένταξης στην 

κοινωνία, οι οικογένειες αναμένονται να διαδραματίσουν κύριο ρόλο στη φροντίδα και την 

αποκατάσταση των συγγενών τους (Ekdawi & Conning, 1998˙ Strachan, 1986). Από τη 

δεκαετία του ’60 κι έπειτα το ενδιαφέρον για τη φροντίδα και την αποκατάσταση των 

ψυχωσικών ασθενών έχει αυξηθεί σημαντικά με μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή 

υποστήριξης και θεραπείας προς την οικογένεια (Strachan, 1986), είτε η αποκατάσταση 

αυτή είναι πλήρης, είτε κοινωνική (Warner, 2006). Επίσης, η σημασία της οικογένειας είναι 

καίρια αφού όλες οι ψυχοπαθολογικές διεργασίες εκπηγάζουν από και καταλήγουν σε αυτή 

(Μαδιανός, 1994b). Πλέον πολύ μεγάλα ποσοστά ψυχωσικών ατόμων μένουν με τις 

οικογένειές τους και όχι έγκλειστοι σε ψυχιατρεία ή σε άλλες στεγαστικές δομές. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τον Goldman (1980), όπως παραπέμπουν οι Clare & Birchwood 
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(1998) (σελ. 39), στη Μεγάλη Βρετανία 60-70% των ψυχωσικών ασθενών έχουν επιστρέψει 

στις οικογένειές τους και διαμένουν μόνιμα μαζί τους. Σύμφωνα με τους Madianos et al. 

(1997), όπως παραπέμπουν οι Koukia & Madianos (2005a), στην Ελλάδα η μεγάλη 

πλειοψηφία των ψυχικά ασθενών ατόμων (92-93%) ζουν με τις οικογένειές τους στην 

κοινότητα και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς διαμένει σε εναλλακτικές 

στεγαστικές επιλογές ή στις ψυχιατρικές κλινικές.  

Πρωτού όμως γίνει εκτενής αναφορά στο ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια στην 

αναγνώριση και την αντιμετώπιση της διαταραχής καθώς και στην πορεία της 

αποκατάστασης του ασθενούς, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους 

οποίους η οικογένεια αντιμετωπίζει το γεγονός ότι κάποιο μέλος της πάσχει από μία τόσο 

σοβαρή ψυχική διαταραχή όπως η ψύχωση, διότι αυτό συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που 

η οικογένεια συμβάλλει στην πορεία της ασθένειας και την αποκατάσταση του ασθενούς. 

3.1. Οι αντιδράσεις της οικογένειας απέναντι στη διαταραχή και η οικογενειακή 
επιβάρυνση 

Όταν η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με το ότι κάποιο μέλος της έχει ψύχωση, κάτι 

τέτοιο αποτελεί μία απαιτητική και δύσκολη διαδικασία καθώς η οικογένεια πρέπει να 

πραγματοποιήσει πολλές αλλαγές για να χειριστεί ικανοποιητικά τη νέα κατάσταση 

(Atkinson & Coia, 1995). Οπωσδήποτε η οικογένεια επιβαρύνεται από τη νέα κατάσταση, 

κάτι που αποκαλείται «οικογενειακή επιβάρυνση». 

Σύμφωνα με τους Hoenig & Hamilton (1967), όπως παραπέμπουν οι Atkinson & 

Coia (1995) (σελ. 32), η οικογενειακή επιβάρυνση μπορεί να είναι αντικειμενική και 

υποκειμενική. Η αντικειμενική επιβάρυνση σχετίζεται με τις εξωτερικές επιπτώσεις στην 

οικογένεια και αποτελείται από «ποσοτικά» προβλήματα, όπως η φυσική φροντίδα και η 

οικονομική επιβάρυνση. Αντίθετα, η υποκεμενική επιβάρυνση είναι μία έννοια λιγότερο 

«απτή» και αναφέρεται στα συναισθήματα του κάθε μέλους απέναντι στην κατάσταση, 

όπως ενοχή, ντροπή, ανησυχία για το μέλλον κτλ. Το ένα είδος επιβάρυνσης δε 

συνεπάγεται απαραίτητα του άλλου. Σύμφωνα με τον Schene (1990), όπως παραπέμπεται 

από τους Koukia & Madianos (2005a), η αντικειμενική επιβάρυνση αναφέρεται στις 

δυσκολίες και τις σημαντικές αλλαγές ζωής που προκύπτουν στις οικογένειες των ατόμων 

με ψυχική ασθένεια. Κάποιες πτυχές της αντικειμενικής επιβάρυνσης είναι η διατάραξη της 

οικογενειακής οργάνωσης και των κοινωνικών σχέσεων της οικογένειας, καθώς και πιθανά 

επεισόδια βίας ή επιθετικότητας ως αποτέλεσμα της κατάστασης του ασθενούς. Αυτή η 

διαταραγμένη ατμόσφαιρα συνήθως επηρεάζει άμεσα την κατάσταση της υγείας και τη 
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συναισθηματική ευημερία των συγγενών, και τότε αναφερόμαστε στην υποκειμενική 

επιβάρυνση. Η χρόνια ασθένεια ενός μέλους της οικογένειας θεωρείται ως ένας 

αντικειμενικός στρεσογόνος παράγοντας που, εξαιτίας των υποχρεώσεων της παροχής 

φροντίδας, έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση ρόλων στους συγγενείς-φροντιστές. Σε ποιο 

βαθμό όμως η παροχή φροντίδας θα έχει αντίκτυπο στη ψυχική και σωματική υγεία του 

φροντιστή, είναι κάτι που εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, του 

συγγενή, της μεταξύ τους σχέσης και του περιβάλλοντός τους (Schene, van Wijngaarden & 

Koeter, 1998). 

Υπάρχουν πολλές πηγές επιβάρυνσης για τους συγγενείς. Η οικονομική επιβάρυνση 

είναι μία σημαντική έκφανση της αντικειμενικής επιβάρυνσης των συγγενών και προκύπτει 

από την ανεργία των ασθενών και τα ιατρικά έξοδα. Επίσης, η καθημερινή ενασχόληση με 

την παροχή και την αναζήτηση φροντίδας του ασθενή, οι αλλαγές στους οικογενειακούς 

ρόλους και στις σχέσεις στην οικογένεια, το αίσθημα ματαίωσης κατά τη διάρκεια της 

αποκατάστασης και τα συναισθήματα απώλειας, ενοχής και θυμού είναι βασικές πηγές 

στρες για την οικογένεια, όπως υποδεικνύουν πολλές έρευνες (Farina et al., 1992˙ Judge, 

1994˙ Spaniol & Zipple, 1994 όπως παραπέμπουν οι Tsang et al., 2003).  

Είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι το στίγμα της ψυχικής ασθένειας συμβάλλει στην 

οικογενειακή επιβάρυνση με πολλούς τρόπους, όπως περιγράφεται παρακάτω σύμφωνα 

με τους Tsang et al. (2003). Αν οι εργοδότες είναι προκατειλημμένοι εναντίον των ατόμων 

με ψυχική ασθένεια, οι πιθανότητες πρόσληψής τους θα είναι μειωμένες και η οικονομική 

επιβάρυνση στις οικογένειές τους αυξημένη. Όταν η κοινή γνώμη αντιδρά απέναντι στη 

θεμελίωση δομών ψυχιατρικής αποκατάστασης, όπως έχουμε δει να συμβαίνει στην 

Ελλάδα, καθυστερεί την αποκατάσταση των ασθενών με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

επιβάρυνση της οικογένειας.  

Στην έρευνα των Tsang et al. (2003) που συμμετείχαν 11 ψυχωσικοί ασθενείς και 

τουλάχιστον ένας συγγενής για τον καθέναν από αυτούς, βρέθηκαν σημαντικά στοιχεία για 

την οικογενειακή επιβάρυνση. Εντοπίστηκαν δύο βασικές πηγές της οικογενειακής 

επιβάρυνσης: το στίγμα και η απουσία προσβάσιμων ψυχιατρικών υπηρεσιών 

αποκατάστασης. Η αποξένωση που βιώνουν οι ασθενείς από την κοινωνία σε διάφορους 

τομείς, όπως στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική τους ζωή, τους έχει δημιουργήσει 

σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία με συνέπεια να έχει 

ενταθεί η πρακτική και συναισθηματική επιβάρυνση στους συγγενείς τους. Όπως ανέφεραν 

οι συγγενείς στην έρευνα, οι ασθενείς αντιμετώπιζαν την προκατάληψη από πλευράς των 

εργοδοτών κι έτσι βίωναν ματαίωση και θλίψη. Η ανεργία επίσης σήμαινε οικονομική πίεση 
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και λιγότερες ευκαιρίες ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Το στίγμα ακόμη επηρέαζε την 

αυτοεκτίμηση των ασθενών και τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η 

κοινωνία δηλαδή δρα επιμηκύνοντας την ασθένεια του ατόμου μέσω του στίγματος και της 

προκατάληψης. Οι επιπτώσεις στην οικογένεια συμπεριλαμβάνουν αυξημένη επιβάρυνση, 

ματαίωση, αίσθηση αβοηθησίας και έντονη ανησυχία για το μέλλον του ασθενούς. Οι 

συγγενείς εξέφρασαν την ανησυχία και την απογοήτευσή τους σχετικά με την κοινωνική 

απομόνωση των ασθενών και την απουσία παραγωγικών δραστηριοτήτων στις οποίες 

μπορούν να συμμετέχουν οι ασθενείς, καθώς και την έλλειψη προστασίας της κοινωνικής 

και οικονομικής ασφάλειας των ασθενών. Τους απασχολούσε επίσης η ανεπάρκεια 

ενημέρωσης και διαθέσιμων υπηρεσιών προς τους ίδιους. 

Συγγενής έννοια βέβαια είναι και η ποιότητα ζωής. Ο όρος «ποιότητα ζωής» έχει μία 

υποκειμενική και μία αντικειμενική πτυχή, όπως και αυτός της οικογενειακής επιβάρυνσης. 

Η υποκειμενική αναφέρεται στην ευημερία, ικανοποίηση και ευτυχία ενώ η αντικειμενική 

στηρίζεται στις έννοιες της κοινωνικής λειτουργικότητας (Caron, Tempier, Mercier, & 

Leouffre, 1998). Η έρευνα των Caron et al (1998) που εξέτασε την κοινωνική υποστήριξη 

και την ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού, ενός αριθμού ψυχιατρικών ασθενών και 

ενός αριθμού ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας έδειξε ότι οι 

ψυχιατρικοί ασθενείς είχαν τις χαμηλότερες επιδόσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεταβλητές 

«δεσμός και φροντίδα» που παρέχεται κυρίως από την οικογένεια και άλλες στενές σχέσεις. 

Το γεγονός αυτό, αν και δε μας εκπλήσσει, δεν παύει να είναι δυσάρεστο. Υποδεικνύει 

επίσης ότι ίσως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη χαμηλή ποιότητα ζωής και 

αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη που βιώνουν οι ψυχιατρικοί ασθενείς και στα 

υψηλά επίπεδα οικογενειακής επιβάρυνσης που αναφέρουν οι οικογένειές τους σε άλλες 

έρευνες. 

Η φροντίδα για έναν ψυχωσικό ασθενή είναι συχνά μία δυσάρεστη επιβάρυνση για 

την οικογένεια. Από έρευνες έχει βρεθεί ότι περίπου τα 2/3 των οικογενειών-φροντιστών 

ατόμων με ψυχωσική διαταραχή ένιωθαν ιδιαίτερα επιβαρυμένοι (Creer & Wing, 1974˙ 

Hatfield, 1978˙ Fadden et al., 1987˙ Kuipers, 1993˙ Winefield & Harvey, 1993 όπως 

παραπέμπουν οι Pitschel-Walz, Leucht, Bäuml, Kissling, & Engel, 2001). Οι εμπλεκόμενοι 

συγγενείς βιώνουν έντονη συναισθηματική αλλά και οικονομική πίεση και συχνά υποφέρουν 

από ποικίλα σωματικά προβλήματα. Άρα είναι αυτονόητο ότι αυτές οι οικογένειες 

χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτή την 

απαιτητική κατάσταση (Pitschel-Walz et al., 2001). Από την έρευνα των Stengård, 

Honkonen, Koivisto, & Salokangas (2000) βρέθηκε ότι οι συγγενείς-φροντιστές ήταν πιο 
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πιθανό να είναι δυσαρεστημένοι αν ζούσαν μαζί με τον ασθενή, αν το επίπεδο 

λειτουργικότητάς του ήταν πτωχό και αν η χρήση των υπηρεσιών αποκατάστασης εκ 

μέρους του ήταν χαμηλή. 

Για την οικογένεια η παράξενη συμπεριφορά του ψυχωσικού ατόμου αποτελεί μία 

πρωτόγνωρη εμπειρία την οποία καλείται να κατανοήσει και να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά σε αυτή (Atkinson & Coia, 1995). Παρακάτω θα περιγραφούν οι συνήθεις 

συναισθηματικές αντιδράσεις της οικογένειας απέναντι στην κατάσταση της ψυχικής υγείας 

του ασθενούς. 

Η αρχική αντίδραση της οικογένειας είναι η άγνοια, καθώς οι συγγενείς αδυνατούν ή 

αρνούνται να αναγνωρίσουν πως υπάρχει παθολογική συμπεριφορά. Την άγνοια 

διαδέχεται η ανησυχία και ο φόβος που οδηγούν στην αναζήτηση βοήθειας. Η αρχική 

αντίδραση του φερόμενου ως ασθενούς στην παροχή ειδικής βοήθειας ενδέχεται να είναι 

αρνητική, κάτι που μεγιστοποιεί τα αρνητικά συναισθήματα ολόκληρης της οικογένειας. Σε 

αυτή τη φάση η οικογένεια συνήθως συνειδητοποιεί πως η ψυχωσική διαταραχή δε θα 

εξαφανιστεί «έτσι απλά» και ψάχνει το λόγο που το αγαπημένο τους πρόσωπο πάσχει από 

αυτή. Η διαδικασία αυτή αναπόφευκτα πολλές φορές οδηγεί στην ενοχή. Στην πορεία όμως 

η οικογένεια αντιλαμβάνεται πως απαιτούνται αλλαγές από όλα τα μέλη έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις σε αυτό το σημείο είναι θλίψη 

για την απώλεια του ατόμου που τα μέλη της οικογένειας γνώριζαν πριν την εκδήλωση της 

ασθένειας και οργή και θυμός που πρέπει να μεταβάλλουν και οι ίδιοι τις ζωές τους. Ακόμη, 

η ντροπή και το στίγμα περιορίζουν τις κοινωνικές δραστηριότητες της οικογένειας. Δεν 

αποκλείεται η οικογένεια να υιοθετήσει μία υπερπροστατευτική στάση απέναντι στον 

ασθενή. Όμως τόσο μία τέτοια στάση όσο και η στάση παραίτησης μπορεί να οδηγήσουν 

σε μια ολοένα συνεχιζόμενη μείωση στην κοινωνική λειτουργικότητα του ασθενούς 

(Atkinson & Coia, 1995). Συμπερασματικά, η ακολουθία συναισθηματικών αντιδράσεων εκ 

μέρους της οικογένειας είναι το άγχος, ο φόβος, η ενοχή, το στίγμα, η ντροπή, ο θυμός, η 

θλίψη, ο θρήνος και η ματαίωση (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Τα αισθήματα 

κατάθλιψης είναι κοινά στον ασθενή και τους συγγενείς. Ο ασθενής βιώνει κατάθλιψη από 

τις απώλειες εξαιτίας της ασθένειας και της δυσκολίας να «ξαναχτίσει» τη ζωή του, ενώ οι 

συγγενείς βιώνουν τέτοια συναισθήματα λόγω της επιβάρυνσης της φροντίδας, της 

κοινωνικής απομόνωσης και της αίσθησης ότι κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει την 

κατάστασή τους (Kuipers, Leff & Lam, 1992). 

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικογένεια του ψυχωσικού ατόμου είναι 

το αίσθημα απώλειας της αμοιβαίας σχέσης τους με το άτομο αυτό (Atkinson & Coia, 1995˙ 
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Schene, van Wijngaarden & Koeter, 1998˙ Kuipers, Leff & Lam, 1992). Νιώθουν σα να 

έχουν χάσει το συγγενή τους (Atkinson & Coia, 1995) και ότι αυτός έχει αντικατασταθεί από 

κάποιον ξένο (Kuipers, Leff & Lam, 1992). Το αίσθημα απώλειας έχει δύο πτυχές: αυτή που 

μοιάζει σα θρήνος του ατόμου που οι συγγενείς νιώθουν να χάθηκε, και η απώλεια 

προσδοκιών και φιλοδοξιών αφού οι ελπίδες επίτευξης, καριέρας και αυτονομίας ίσως 

πρέπει να αλλάξουν. Και τα δύο είδη απώλειας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την 

ανικανότητα να αποδεκτούν οι συγγενείς την τωρινή κατάσταση του ασθενούς (Kuipers, Leff 

& Lam, 1992). Όταν η αμοιβαιότητα μεταξύ των μελών μιας οικογένειας ξεφεύγει από τα 

φυσιολογικά όρια ισορροπίας, η φυσιολογική φροντίδα μετατρέπεται σε παροχή 

υποχρεωτικής φροντίδας (Schene, van Wijngaarden & Koeter, 1998). Σε φυσιολογικές 

συνθήκες ανάμεσα στα μέλη μίας οικογένειας υπάρχει η έγνοια, το γνήσιο ενδιαφέρον και η 

στοργή. Όταν όμως κάποιο από τα μέλη της οικογένειας δεν είναι πια ικανό να αναλάβει την 

ευθύνη της φροντίδας του εαυτού του όπως αρμόζει σε κάποιον της ανάλογης ηλικίας, 

όπως για παράδειγμα ένα βρέφος, ένα παιδί ή ένας ηλικιωμένος, παρόμοια και ένα άτομο 

με σοβαρή ψυχική ασθένεια, τότε το απλό αίσθημα στοργής και φροντίδας μετατρέπεται σε 

υποχρεωτική παροχή φροντίδας. Η προσθήκη λοιπόν του ρόλου της παροχής φροντίδας 

στους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς ρόλους μπορεί να προβεί ιδιαίτερα στρεσογόνος, 

τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά. 

Ο καθένας από τα μέλη της οικογένειας φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα 

διαφορετικά (Atkinson & Coia, 1995). Συγκεκριμένα, οι σύζυγοι των ψυχωσικών ατόμων 

δυσκολεύονται περισσότερο από τους γονείς τους με τη νέα κατάσταση, ίσως επειδή έχουν 

μεγαλύτερες προσδοκίες από το άτομο αυτό. Γι’ αυτό και έχει φανεί ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό εισαγωγών ψυχωσικών ατόμων σε κλινικές προέρχεται από τη συζυγική και όχι τη 

γονεϊκή οικογένεια. Δεν είναι σπάνιο επίσης οι σύζυγοι να αναζητήσουν τη λύση του 

διαζυγίου, θεωρώντας πως δε θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση (Atkinson 

& Coia, 1995).  

Οι γονείς όμως μπορούν να διαχειριστούν την απώλεια της αμοιβαιότητας καλύτερα 

από ότι οι σύζυγοι. Συνήθως ο πυρήνας της ανησυχίας τους επικεντρώνεται στην ενοχή του 

ότι οι ίδιοι συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην ασθένεια του παιδιού τους (Atkinson & Coia, 

1995). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να αυτοκατηγορηθούν για το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το παδί τους. Για να εξισορροπήσουν την κατάσταση συχνά αντιδρούν 

θυσιάζοντας το δικό τους χρόνο και ενέργεια, προσφέροντας φροντίδα και προστασία με 

σκοπό να βελτιώσουν την κατάσταση. Κάποιοι θα φτάσουν στα άκρα και θα επιδιώξουν να 

κάνουν τα πάντα προκειμένουν να βοηθήσουν τον ασθενή, να αναλάβουν όλους τους 
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ρόλους μέσα στην οικογένεια και να τον αντιμετωπίζουν ξανά σαν παιδί αντί σαν ένα 

αυτόνομο ενήλικα. Βραχυπρόθεσμα αυτή η στάση μπορεί να είναι βοηθητική αλλά 

μακροπρόθεσμα εμποδίζει την ανάρρωση γιατί ο ασθενής δεν επωφελείται από έναν 

ακατάλληλο, παιδιάστικο ρόλο ασθενούς μέσα στην οικογένεια, και είναι πιθανό ότι θα 

χάσει δεξιότητες που ήδη είχε και ότι θα γίνει υπερβολικά απαιτητικός της φροντίδας  που 

του προσφέρεται (Kuipers, Leff & Lam, 1992).  

Τα αδέρφια των ατόμων με ψύχωση επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα ενοχής, 

φόβου, ντροπής και θυμού. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες η γονεϊκή προσοχή επικεντρώνεται 

στο άρρωστο μέλος κι έτσι τα αδέλφια ενδέχεται να αισθάνονται παραμελημένα, καθώς και 

να αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις γονεϊκές προσδοκίες που είναι προφανώς 

υψηλότερες γι’ αυτά. Κατά συνέπεια, τα αδέλφια των ψυχωσικών ατόμων τείνουν να 

απομακρύνονται από το πρόβλημα, καθώς και να αναπτύσσουν μεγαλύτερο θυμό απέναντι 

στον ψυχωσικό. Ο φόβος της κληρονομικότητας της ασθένειας τους κάνει ακόμα να 

ανησυχούν μήπως και οι ίδιοι νοσήσουν (Atkinson & Coia, 1995). Εκτός από τα όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω, οι συγγενείς αντιμετωπίζουν επίσης αβεβαιότητα σχετικά με το 

μέλλον και νιώθουν κι εκείνοι στιγματισμένοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι (Schene, van 

Wijngaarden & Koeter, 1998). 

Οι συνήθεις συμπεριφορικές αντιδράσεις της οικογένειας απέναντι στην ασθένεια του 

συγγενή τους ποικίλουν. Σύμφωνα με τους Anderson, Reiss & Hogarty (1986), οι συγγενείς 

προσπαθούν να εφαρμόσουν ορισμένες στρατηγικές με σκοπό να διαχειριστούν τη νέα 

πραγματικότητα όσο καλύτερα μπορούν, όπως περιγράφεται και παρακάτω. Η πιο 

συνηθισμένη αρχική τους αντίδραση είναι η προσαρμογή. Οι συγγενείς δηλαδή 

προσπαθούν να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις 

νέες συμπεριφορές του ασθενούς. Ωστόσο, όσο πιο δυσλειτουργικός γίνεται ο ασθενής, 

τόσο αυτή η τεχνική φαίνεται να χάνει την αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον, με τη 

στρατηγική της πειθούς η οικογένεια προσπαθεί να πείσει το άτομο με ψύχωση πως οι 

παράξενες ιδέες, πεποιθήσεις και ψευδαισθήσεις του δεν είναι αληθινές, με επίκληση στη 

λογική. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιφέρει αποτελέσματα, αφού η εμπειρία της ψύχωσης είναι 

απόλυτα αληθινή για τον ασθενή. Ακόμη, με την προσπάθεια εκλογίκευσης οι συγγενείς 

συχνά προσπαθούν να εκλογικεύσουν την παράξενη συμπεριφορά του ατόμου ή να βρουν 

το «κρυμμένο νόημα» στον παράλογο τρόπο επικοινωνίας του. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι 

μόνο εξαντλητικό για τους συγγενείς, αλλά σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη ασυνήθιστων τρόπων επικοινωνίας και από άλλα μέλη της οικογένειας. Με 

την αγνόηση του ασθενούς και των συμπτωμάτων του τα μέλη της οικογένειας μερικές 
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φορές ελπίζουν ότι αυτά θα μειωθούν ή και θα εξαφανιστούν. Στην πραγματικότητα όμως 

με αυτόν τον τρόπο αρνούνται τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και προσπαθούν να 

εστιάσουν σε άλλες πτυχές της ζωής τους. Μία ακόμα στρατηγική που υιοθετούν τα μέλη 

της οικογένειας είναι ότι προσπαθούν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες του ψυχωσικού 

ατόμου όσο αυτός γίνεται περισσότερο δυσλειτουργικός, έτσι ώστε να τον διευκολύνουν. 

Υπάρχουν όμως όρια όσον αφορά το για πόσο και το κατά πόσο η οικογένεια μπορεί να 

επιβαρύνεται με τις ευθύνες του ατόμου γιατί αυτό μακροπρόθεσμα προκαλεί έντονη 

δυσαρέσκεια εκ μέρους των συγγενών. Επίσης, όσο χειροτερεύει η κατάσταση του ατόμου 

τόσο περισσότερο η οικογένειά του νιώθει την ανάγκη να επιβλέπει την κάθε του κίνηση. Η 

στρατηγική της συνεχούς επίβλεψης παρέχει κάποια προστασία προς τον ασθενή και 

προσδίδει κάποια αίσθηση ελέγχου στην οικογένεια, αλλά είναι κατανοητό πως είναι πολύ 

εξαντλητική για την οικογένεια. Επίσης, μία συνήθης πρακτική των οικογενεών με κάποιο 

ψυχωσικό μέλος είναι ο περιορισμός των δικών τους δραστηριοτήτων προκειμένου να 

φροντίσουν και να στηρίξουν τον ασθενή. Σταδιακά τα μέλη της οικογένειας διαμορφώνουν 

το καθημερινό τους πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του ασθενούς, ή απλά νιώθουν 

υπερβολικά εξουθενωμένοι από την κατάσταση στο σπίτι ώστε να αφιερώσουν χρόνο και 

στις δικές τους υποθέσεις. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην παραμέληση των αναγκών 

άλλων μελών της οικογένειας, αφού η ενέργεια των συγγενών επικεντρώνεται στο 

πρόβλημα με πιθανό αποτέλεσμα άλλα μέλη της οικογένειας μακροπρόθεσμα να 

αισθανθούν παραμελημένα και να διαβρωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. 

Η αντιμετώπιση της οικογένειας διαφοροποιείται ανάλογα με τις διαφορετικές φάσεις 

της πορείας της ασθένειας. Κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης οι συγγενείς συνήθως 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και συμπάθεια προς το ασθενές μέλος της 

οικογένειας, είναι περισσότερο υποστηρικτικοί και κάνουν αξιόλογες προσπάθειες να 

διατηρήσουν τις ισορροπίες, ενώ κατά τη χρόνια φάση της ασθένειας συνήθως 

παρουσιάζονται μεγαλύτερες δυσκολίες. Το ψυχωσικό άτομο που σταδιακά αποσύρεται και 

απομονώνεται μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απαξίωσης στην οικογένεια. Ευτυχώς 

όμως οι συγγενείς γίνονται σταδιακά πιο ανεκτικοί απέναντι στην ασθένεια (Atkinson & 

Coia, 1995). Οι Freeman & Simmons (1963), όπως αναφέρει ο Strachan (1986), 

υποστήριξαν ότι οι συγγενείς αναστατώνονται περισσότερο από τα σοβαρά ψυχιατρικά 

συμπτώματα, επειδή η εμφάνιση ψυχωσικών συμπτωμάτων είναι ο καλύτερος 

προβλεπτικός παράγοντας της επανεισαγωγής στο νοσοκομείο. Αργότερα όμως οι Creer & 

Wing (1974) και Doll (1976), όπως παραπέμπει ο Strachan (1986) βρήκαν ότι οι συγγενείς 
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μπορούν να ανεχθούν την έντονη συμπτωματολογία του ασθενούς μεν, αλλά αυτή η ανοχή 

έχει ως τίμημα την έντονη ψυχολογική τους επιβάρυνση και καταπόνηση.  

H Hatfield (1981), όπως παραπέμπει ο Strachan (1986), διαχώρισε τους συγγενείς 

σε αποτελεσματικούς και μη αποτελεσματικούς «διαχειριστές» της κατάστασης. Οι 

αποτελεσματκοί είναι αυτοί που αναζητούν ενεργά πληροφορίες, είναι ρεαλιστικοί ως προς 

τις προσδοκίες τους από τον ασθενή και μπορούν να απολαμβάνουν δραστηριότητες χωρίς 

τον ασθενή. Αντίθετα, οι μη αποτελεσματικοί διαχειριστές δεν προσχεδιάζουν τη 

συμπεριφορά τους αλλά αντιδρούν μόνο όταν προκύπτει κάποια κρίσιμη κατάσταση, 

νιώθουν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τον ασθενή και έχουν λιγότερα ενδιαφέροντα μακριά 

του. 

Για να καταστεί περισσότερο σαφές το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για την 

οικογένεια του ψυχωσικού ατόμου η αντιμετώπιση της νέας αυτής κατάστασης, εδώ θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η οικογένεια συχνά οφείλει να διαδραματίσει πολλαπλούς ρόλους. 

Σύμφωνα με τους Spaniol, Zipple & Lockwood (1992), εκτός από το ρόλο της οικογένειας 

στο να αντιμετωπίσει την τραυματική εμπειρία της ασθένειας και της απώλειας επιτυχώς, η 

οικογένεια πρέπει ακόμα να ενσωματώσει στην καθημερινότητά της το ρόλο του φροντιστή 

μα και να αναλάβει ως έναν ακόμα ρόλο την υποστήριξη άλλων οικογενειών με παρόμοια 

προβλήματα. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι οικογένειες ατόμων με ψυχική ασθένεια έχουν 

οργανώσει τις δικές τους ομάδες αμοιβαίας υποστήριξης, μέσα από τις οποίες μπορούν να 

μοιραστούν τις κοινές τους εμπειρίες και να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς διαχείρισης της κατάστασης. Μέσα από αυτές τις ομάδες οι οικογένειες 

«μαθαίνουν να ζουν καλύτερα με αυτό που δεν μπορούν να αλλάξουν» (Spaniol, Zipple & 

Lockwood, 1992). Αν και δεν είναι γνωστό εάν αυτές οι ομάδες υποστήριξης των 

οικογενειών λειτουργούν εντατικά και επίσημα στη χώρα μας, είναι πολύ πιθανό ότι και 

στην Ελλάδα μέσω των θεραπευτικών δομών οι συγγενείς των ψυχωσικών άτυπα 

συναντούν κι άλλες οικογένειες ψυχωσικών, από τις οποίες αντλούν αλλά και προσφέρουν 

υποστήριξη και ανακούφιση. Εκτός όμως από αυτό, οι Spaniol, Zipple & Lockwood (1992) 

αναφέρουν επιπλέον ότι οι οικογένειες έχουν και το ρόλο του «δασκάλου» για τους ειδικούς 

ψυχικής υγείας, από τη στιγμή που είναι σε θέση να τους μεταφέρουν πληροφορίες για την 

κατάσταση του ασθενούς τις οποίες οι ειδικοί δε θα μπορούσαν να γνωρίζουν χωρίς τη 

συνδρομή της οικογένειας. Ακόμη, οι οικογένειες αυτές δυνητικά έχουν και το ρόλο του 

αντιπροσώπου και του συνήγορου των υπολοίπων οικογενειών ψυχικά ασθενών ατόμων, 

αφού μέσα από τη δική τους εμπειρία αγωνίζονται για ένα βελτιωμένο και περισσότερο 

εξισορροπημένο σύστημα υπηρεσιών. Τέλος είναι αδιαμφισβήτητος και ο ενεργός ρόλος 
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τους στην έρευνα, αφού οι ερευνητές βασίζονται στους συγγενείς των ατόμων αυτών για να 

διεξάγουν τις έρευνές τους (Spaniol, Zipple & Lockwood, 1992). 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι εμφανές ότι ο ρόλος της οικογένειας του 

ψυχωσικού ατόμου είναι πολυδιάστατος, πολύπλοκος και απαιτητικός. Παρακάτω θα γίνει 

αναφορά στο ρόλο της οικογένειας στις αρχικές φάσεις αλλά και κατά τη διάρκεια της 

πορείας της ασθένειας. 

3.2. Ο ρόλος της οικογένειας στις αρχικές φάσεις της ασθένειας 

Μέχρι στιγμής έχει γίνει σαφές ότι η οικογένεια του ψυχωσικού ατόμου καλείται να 

διαδραματίσει βασικότατο ρόλο αναφορικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης του 

ασθενούς. Επειδή πρόκειται για μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία με πολύ διευρυμένη 

σχετική βιβλιογραφία, ίσως είναι θεμιτό να περιγραφεί ο ρόλος της οικογένειας σταδιακά, 

ξεκινώντας από τις αρχικές φάσεις της ασθένειας. 

Η οικογένεια είναι βασικής σημασίας για την αναγνώριση της ψυχικής ασθένειας στο 

άτομο. Έχουν υπάρξει μελέτες όπως αυτή του Alivizatos (1964) που παραπέμπει η Blue 

(1999) (σελ.20), που δείχνουν ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που η 

οικογένεια αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ενός από τα μέλη της ως την αναζήτηση βοήθειας 

και την έναρξη της σχετικής θεραπείας κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες έως και χρόνια 

ολόκληρα. Τέτοια ευρήματα υποδεικνύουν σαφέστατα πως η οικογένεια μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ψυχικής ασθένειας. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όπως υπέδειξε η παραπάνω έρευνα, η καθυστέρηση της έναρξης της 

θεραπείας οφείλεται στην αδυναμία αναγνώρισης της ασθένειας εκ μέρους των συγγενών 

του ατόμου, που κρίνουν την παθολογική συμπεριφορά ως φυσιολογική ή απλώς 

υπερβολική. 

Από άλλη σχετική μελέτη των Safilios & Rothschild (1968) όπως παραπέμπει η Blue 

(1999) (σελ.199), φάνηκε πως οι γυναίκες σύζυγοι δε θεωρούσαν τα παράπονα, τις βρισιές, 

τις φωνές, την αγενή συμπεριφορά ή την απώλεια ψυχραιμίας των συζύγων τους ως 

ασυνήθιστη συμπεριφορά. Οι άντρες σύζυγοι πάλι, απέδιδαν στις γυναίκες τους 

χαρακτηρισμούς όπως υστερική, νευρική, ζηλιάρα, καχύποπτη και υπερβολικά ευαίσθητη. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πολλές φορές δε θεωρούνται παθολογικά, ακόμα κι αν 

όντως είναι, γιατί είναι συνήθη χαρακτηριστικά που παραδοσιακά αποδίδονται στον ανδρικό 

και γυναικείο ρόλο, αντίστοιχα. Για να καταλήξουν να υποψιαστούν οι συγγενείς πως 

κάποιο μέλος της οικογένειάς τους πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια θα πρέπει να 

εκδηλώνονται ακραία υπερβολικές συμπεριφορές. Τέτοιες είναι η ξαφνική ανεξέλεγκτη 
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επιθετικότητα και εκδήλωση ή φόβος εκδήλωσης βίας, οι απειλές, η πρόκληση επεισοδίων, 

η παραμέληση ή εγκατάλειψη της εργασίας και η σοβαρή αποδιοργάνωση της 

συνηθισμένης συμπεριφοράς του ατόμου. Όπως φαίνεται, κεντρική είναι η έννοια της 

επικινδυνότητας του ατόμου.  

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η οικογένεια είναι δυνατό να επηρεάσει τη 

διάγνωση ή την εξέλιξη μιας ψυχικής ασθένειας είναι η πίστη της σε μεταφυσικές και 

θρησκευτικές δοξασίες (Blue, 1999). Για παράδειγμα, στο «κακό μάτι» μπορεί να 

αποδωθούν κάθε είδους προβλήματα, ή το άτομο που τελικώς αποδεικνύεται πως είναι 

ψυχωσικό μπορεί να έχει καθυστερήσει να προσέλθει σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας 

επειδή έχει αφιερώσει χρόνο σε επισκέψεις σε ιερείς και εξορκιστές διότι η οικογένεια 

θεωρεί πως είναι «δαιμονισμένο». Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις της οικογένειας, η 

εκδήλωση παράξενων συμπτωμάτων μπορεί να οφείλεται και στη μαγεία.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την πορεία και θεραπεία μίας ψυχικής 

ασθένειας είναι και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας (Blue, 1999). Η οικογένεια 

μπορεί να καθυστερεί να αναζητήσει βοήθεια για το προβληματικό της μέλος θεωρώντας 

πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο ή πως τέτοιες ενέργειες είναι 

«πολυτέλειες» και όχι αναγκαίες, τουλάχιστον μέχρι να εκδηλωθούν ακραία συμπτώματα. 

Όσον αφορά την έναρξη της ψυχικής ασθένειας, είναι καταφανής ο ρόλος της 

οικογένειας για την ψυχιατρική εξέταση και την επαφή του ατόμου με τον ειδικό ψυχικής 

υγείας. Σύμφωνα με τη Blue (1999), στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο στενό 

συγγενικό πρόσωπο πείθει ή και αναγκάζει το άτομο να επισκεφθεί ψυχολόγο ή ψυχίατρο 

και το συνοδεύει στην επίσκεψη. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις ο ασθενής παραπλανάται 

από την οικογένεια προκειμένου να τον εξετάσει κάποιος ειδικός, επειδή ο ίδιος μπορεί να 

αρνείται πεισματικά. Πολύ συχνά, επίσης, η οικογένεια έχει παρεμβατικό ρόλο κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης, μιλώντας στον ειδικό εξ ονόματος του ασθενούς ή περιγράφοντας 

και επεξηγώντας πτυχές της συμπεριφοράς του.  

Ωστόσο η εμπλοκή της οικογένειας κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να είναι 

είτε βοηθητική είτε να επιδεινώσει μία ήδη δυσκολη κατάσταση, όπως εξηγείται παρακάτω 

(Blue, 1999). Ο ρόλος της οικογένειας σε αυτή τη φάση εξηγείται με βάση τη σημασία που 

έχουν, πολιτισμικά, οι συγγενείς αλλά και τις πεποιθήσεις σχετικά με το ρόλο της 

οικογένειας όταν κάποιο μέλος της είναι άρρωστο, σωματικά ή ψυχικά. Τότε η οικογένεια 

καλείται να συμπαρασταθεί στο άτομο όσο διαρκεί η δύσκολη αυτή εμπειρία. Η παρουσία 

όμως της οικογένειας μπορεί και να οφείλεται στην επιθυμία της να προστατευθεί η εικόνα 

και τα συμφέροντά της εξαιτίας του φόβου του κοινωνικού στίγματος. Είναι άλλωστε γνωστό 
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πως στην ελληνική κοινωνία οι οικογενειακοί δεσμοί διατηρούνται ακόμα δυνατοί και η 

επίδραση της οικογένειας είναι έντονη σε κάθε δραστηριότητα του ατόμου. 

3.3. Ο ρόλος της οικογένειας στην πορεία της ασθένειας 

Κάποτε πιστευόταν ότι η οικογένεια είναι αιτιολογικός παράγοντας πρόκλησης της 

ψύχωσης και η αντίληψη αυτή μέχρι και σήμερα δεν έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά (Ekdawi 

& Conning, 1998). Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά σε αυτές τις παλαιότερες 

πεποιθήσεις για τον αιτολογικό ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη και εκδήλωση της 

ψύχωσης, έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι καλύτερα κατανοητό το πώς άλλαξαν οι 

αντιλήψεις σχετικά με την ασθένεια. 

Γενικά, υπάρχουν δύο κύρια μοντέλα σχετικά με το ρόλο της οικογένειας στην 

ψύχωση. Το αιτιολογικό μοντέλο θεωρεί την οικογένεια προκλητικό παράγοντα αιτιογένεσης 

της ψύχωσης και έχει υπάρξει πολύ δημοφιλές. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η οικογένεια 

καθίσταται υπεύθυνη για την ασθένεια (Atkinson & Coia, 1995). Προς αυτήν την 

κατεύθυνση έχουν κινηθεί πολλοί ερευνητές. Για παράδειγμα, το έργο των Lidz et al. 

(1958), όπως παραπέμπουν οι Ekdawi & Conning (1998) (σελ. 18) αποδίδει την εκδήλωση 

της σχιζοφρένειας στη διαστρέβλωση του γάμου και το γαμήλιο σχίσμα των γονέων του 

ασθενούς. Οι Bateson et al. (1956), όπως παραπέμπουν πάλι οι Ekdawi & Conning (1998) 

(σελ. 18) αναφέρουν ως υπαίτιες της γέννησης της ασθένειας τις ανωμαλίες στο 

περιεχόμενο της επικοινωνίας των γονέων. Ωστόσο, οι αναφερόμενες ανωμαλίες θα 

μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της ασθένειας, άρα 

τέτοιου είδους υποθέσεις χρήζουν αναμφίβολα εκτενέστερης μελέτης. Η Fromm Reichman 

πάλι απέδωσε την αιτιολογία της ψύχωσης στη «σχιζοφρενογόνο μητέρα», και ο Bateson 

(1956) ανέπτυξε τη θεωρία της επικοινωνίας «διπλού δεσμού» στην οικογένεια ως αιτία της 

ψύχωσης, όπως παραπέμπει ο Beels (1975). Επίσης, σύμφωνα με το Μαδιανό (1999), 

στον οικογενειακό μικροπεριβαλλοντικό χώρο, που είναι και ο βασικός χώρος των 

ψυχοπαθολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην ψύχωση, εκδηλώνονται 

λανθάνοντα φαινόμενα όπως ο μυστικισμός, τα διπλά μηνύματα, η αμφιθυμία, η 

ψευδοαμοιβαιότητα, η λανθάνουσα απόρριψη, η διαδικασία δημιουργίας αποδιοπομπαίου 

τράγου, η αντιπαραθετική επιθετικότητα, η κατηγοριοποίηση «καλός-κακός», η ακαμψία 

απέναντι σε αδιέξοδα, η παγίδευση σε διλήμματα και η συναισθηματική ανεπάρκεια 

απέναντι σε διάφορες καταστάσεις.  

Το δεύτερο και μάλλον περισσότερο δημοφιλές μοντέλο σχετικά με τη σχιζοφρένεια 

είναι το μοντέλο ευαλωτότητας στο στρες. Σύμφωνα με τους Atkinson & Coia (1995) το 
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μοντέλο αυτό είναι πολυκατευθυντικό. Προσδίδει έμφαση στην αμοιβαία επίδραση μεταξύ 

βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων και είναι συναφές με τη βιοψυχοκοινωνική 

θεωρία (McFarlane & Cook, 2007). Σύμφωνα με αυτό, το άτομο που νοσεί είχε κάποια 

βιολογική προδιάθεση να νοσήσει και υπάρχουν ποικίλοι οικογενειακοί παράγοντες που είτε 

καθιστούν πιο πιθανή την εκδήλωση ψυχωσικών συμπτωμάτων, ή την υποτροπή του 

ατόμου σε αυτά (Atkinson & Coia, 1995). Υπάρχει δηλαδή κάποια σχέση ανάμεσα στους 

στρεσογόνους παράγοντες, την ευπάθεια-προδιάθεση και την εκδήλωση ψυχωσικών 

συμπτωμάτων. Ένα ευαίσθητο άτομο του οποίου η ανεκτικότητα απέναντι στο στρες δεν 

είναι συμβατή με την πραγματική έκθεσή του σε ενδογενείς ή εξωγενείς στρεσογόνους 

παράγοντες είναι υποψήφιο για ένα πρώτο ή ένα οξύ ψυχωσικό επεισόδιο (McFarlane & 

Cook, 2007). Σε κάθε περίπτωση τα ψυχωσικά συμπτώματα εμφανίζονται σε συνθήκες 

έντονου στρες για το άτομο, το οποίο είναι ελάχιστα ικανό να αντέξει την ένταση και την 

πίεση που συνοδεύουν τις σημαντικές αλλαγές ζωής.  Άλλωστε ένας ορισμός που έχει 

δοθεί στην ψύχωση είναι “η παθολογική μη ανεκτικότητα του στρες” (Beels, 1975). 

Χαρακτηριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση αξίζει τον κόπο να αναφερθεί το εύρημα των 

Barker, Lavender & Morant (2001) από τις αφηγήσεις ψυχωσικών ατόμων και συγγενών 

τους, που κατέδειξε ότι σε όλες τις αφηγήσεις τόσο οι ασθενείς όσο και οι συγγενείς 

ανέφεραν ότι το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο ακολούθησε δύσκολα και στρεσογόνα 

γεγονότα ζωής, ιδιαίτερα αναφορικά με προβληματικές σχέσεις του ατόμου.   

Το μοντέλο ευαλωτότητας στο στρες απομακρύνει την κύρια ευθύνη για την 

εκδήλωση της ασθένειας από το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου. Έτσι, η θεραπευτική 

συμμαχία που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και διαμορφώνεται 

μεταξύ ειδικού, ασθενούς και οικογένειας είναι πιθανότερο να επιτευχθεί αν χρησιμοποιείται 

ένα μοντέλο που δεν «κατηγορεί» τους συγγενείς για την ψύχωση (Atkinson & Coia, 1995). 

Πλέον πιστεύεται ότι οι οικογένειες δεν αποτελούν αιτιολογικό παράγοντα της 

ψύχωσης, αν και μπορούν να επηρεάσουν και να μεταβάλλουν την πορεία της ασθένειας 

(Kuipers, Leff & Lam, 1992). Ειδικότερα, αντί να κατηγορούνται οι οικογένειες για την 

πρόκληση της ψύχωσης ή της υποτροπής, τονίζεται ότι απλώς ορισμένες οικογένειες 

εμπλέκονται σε λιγότερο εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις με το ψυχωσικό τους μέλος, 

επειδή η κατάστασή του αποτελεί ένα σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα για την ίδια την 

οικογένεια (Levene, Newman & Jeffries, 1990). 

Πολλές φορές οι ίδιοι οι ειδικοί με τη στάση τους απέναντι στην οικογένεια 

προκαλούν αρνητικές συνέπειες. Σύμφωνα με το Strachan (1986), πολύ συχνά στο 

παρελθόν οι ειδικοί υιοθετούσαν μία μονοδιάστατη προσέγγιση όσον αφορά την αιτιολογία 
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της ψύχωσης. Είτε θεωρούσαν δεδομένο ότι η ψύχωση προκαλείται εξαιτίας βιολογικών 

παραγόντων που μεταδίδονται γενετικά και είναι ιάσιμοι μόνο μέσω φαρμακευτικής αγωγής, 

είτε ότι προκαλείται από ψυχολογικούς παράγοντες και θεραπεύεται μόνο μέσω ατομικής 

θεραπείας που δε συμπεριλαμβάνει το επιβλαβές οικογενειακό περιβάλλον, ή μέσω 

οικογενειακής θεραπείας έτσι ώστε να αλλάξουν τα πρότυπα αλληλεπίδρασης μέσα στην 

οικογένεια που θεωρούνταν ότι προκαλούσαν ή διατηρούσαν τη συμπτωματολογία. 

Έτσι για τους ειδικούς με βιολογική προσέγγιση οι συγγενείς θεωρούνται χρήσιμοι 

για την περιγραφή του ιστορικού και της συμπτωματολογίας αλλά όχι για τη θεραπεία, με 

πιθανή συνέπεια οι συγγενείς να αισθανθούν αγνοημένοι. Οι ειδικοί πάλι με τη σκοπιά της 

ατομικής θεραπείας υπέθεταν ότι είναι σημαντικό οι συγγενείς να βρίσκονται σε απόσταση 

από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να 

αισθάνονται ότι οι ειδικοί τους απέφευγαν. Τέλος, οι ειδικοί με την προσέγγιση της 

οικογενειακής θεραπείας υπέθεταν ότι είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνουν στη θεραπεία 

τα μέλη της οικογένειας προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους με τον 

ασθενή. Συνεπώς, οι ασθενείς αισθάνονταν έτσι υπεύθυνοι για την κατάσταση του 

ασθενούς. Υιοθετώντας όμως μία προσέγγιση που δεν καθιστά την οικογένεια υπεύθυνη 

για την ψύχωση, τα αποτελέσματα είναι σίγουρα θετικότερα τόσο για τον ασθενή όσο και 

για τους συγγενείς του. Παρακάτω θα γίνει εκτενής αναφορά στη θεωρία του εκφραζόμενου 

συναισθήματος, που είναι μάλλον η δημοφιλέστερη θεωρία σχετικά με το ρόλο της 

οικογένειας στην πορεία της συγκεκριμένης διαταραχής. 

3.4. Η θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος 

Η επικρατέστερη και δημοφιλέστερη θεωρία σχετικά με το ρόλο της οικογένειας στην 

πορεία και την ανάρρωση της ψύχωσης είναι αυτή του εκφραζόμενου συναισθήματος. Η 

διαδικασία της αποκατάστασης των ψυχωσικών ασθενών ξεκινά με την επανενσωμάτωσή 

τους στις οικογένειές τους. Γι’ αυτό και οι σχέσεις μεταξύ του ασθενούς και των άλλων 

μελών της οικογένειάς του έχουν αποτελέσει το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος 

(El-Islam, 1989). Σύμφωνα με τους Ekdawi & Conning (1998), οι προηγούμενες 

οικογενειακές σχέσεις έχουν σημαντική επιρροή στην αποκατάσταση του ασθενούς και την 

επανένταξή του. Η ποιότητα του εκφραζόμενου συναισθήματος στην οικογένεια μπορεί να 

είναι αποφασιστική της πιθανότητας επιδείνωσης ή βελτίωσης του ασθενούς. Ο ρόλος των 

εκφραζόμενων συναισθημάτων σαν παράγοντας επικινδυνότητας για την επιδείνωση της 

ψύχωσης, της υποτροπής και της επανεισαγωγής στην κλινική έχει αναδειχθεί πολλές 

φορές και υπάρχει μία γενική παραδοχή ότι η οικογένεια θα μπορούσε να είναι παράγοντας 
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συμβολής στην επιδείνωση και τη βελτίωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων. Το 

εκφραζόμενο συναίσθημα στις οικογένειες όπου κάποιο μέλος πάσχει από ψύχωση έχει 

βρεθεί να συνδέεται με την πορεία της αποκατάστασης του ατόμου και με την υποτροπή 

(Atkinson & Coia, 1995˙ Strachan, 1986). Αυτό σημαίνει ότι οι αντιδράσεις των συγγενών 

του ασθενούς κατά τη διάρκεια ενός οξέος ψυχωσικού επεισοδίου είναι καλοί προβλεπτικοί 

παράγοντες του επιπέδου έντασης στο σπίτι μετά το εξιτήριο (Strachan, 1986). Ωστόσο, 

λίγα είναι γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο το εκφραζόμενο συναίσθημα δρα ως 

μηχανισμός υποτροπής στο οικογενειακό περιβάλλον (Barrowclough & Tarrier, 1992). 

Η έννοια του εκφραζόμενου συναισθήματος είναι πολύπλοκη και πολυσύνθετη, και 

θεωρείται σημαντικό να εξηγηθεί το τι ακριβώς νοείται με τη χρήση αυτού του όρου πριν 

γίνει αναφορά στην κύρια υπόθεση και εφαρμογή της θεωρίας. Η αρχική περιγραφή του 

εκφραζόμενου συναισθήματος περιλάμβανε θετικές συναισθηματικές εκδηλώσεις, όπως 

ζεστασιά και θετικά και επαινετικά σχόλια, καθώς και αρνητικές εκδηλώσεις όπως επικριτικά 

σχόλια, εχθρικότητα και συναισθηματική υπερεμπλοκή (Brown, Birley & Wing, 1972 όπως 

παραπέμπει ο El-Islam, 1989). Όμως αργότερα η έννοια του εκφραζόμενου συναισθήματος 

επικεντρώθηκε μόνο στις αρνητικές εκδηλώσεις (El-Islam, 1989), κι έτσι πλέον οι μετρήσεις 

εκφραζόμενου συναισθήματος σχετίζονται με την έκφραση αρνητικών συναισθηματικών 

στοιχείων, δηλαδή με επικριτικά σχόλια, εχθρικότητα και συναισθηματική υπερεμπλοκή 

(Atkinson & Coia, 1995˙ Barrowclough & Tarrier, 1997).  

Πιο αναλυτικά, όπως περιγράφουν οι Barrowclough & Tarrier (1997), η εχθρικότητα 

θεωρείται μία πιο σοβαρή και διαβρωτική αρνητική στάση απέναντι στον ασθενή σε 

σύγκριση με την έλλειψη ικανοποίησης από τις πράξεις του σχετικά με συγκεκριμένες 

πτυχές τις συμπεριφοράς του, που εκφράζεται με τα επικριτικά σχόλια. Ο συγγενής που 

είναι εχθρικός απέναντι στον ασθενή δεν επικρίνει απλά τις πράξεις του, αλλά τον αξιολογεί 

αρνητικά ως άτομο˙ η εχθρικότητα δηλαδή κατευθύνεται στο άτομο και όχι σε μεμονωμένες 

συμπεριφορές του. Η στάση εχθρικότητας μπορεί να φανεί από γενικεύσεις σχολίων 

σχετικά με τον ασθενή˙ για παράδειγμα, «Δεν πλένει σωστά τα πιάτα. Βασικά δεν κάνει 

τίποτα σωστά». Μπορεί επίσης να εκφράζεται μέσω απορριπτικών σχολίων και 

δυσαρέσκειας για τον ασθενή ή μέσω της έντονης άρνησης για συγκατοίκηση με τον 

ασθενή, π.χ. «Αν έρθει να μείνει μαζί μας, εγώ θα φύγω. Αποκλείεται να μείνω μαζί του το 

ίδιο σπίτι». Όμως όπως αναφέρει ο El-Islam (1989) η εχθρικότητα δε συμπεριλαμβάνεται 

πάντα στις μετρήσεις του εκφραζόμενου συναισθήματος, εφόσον από αρκετούς θεωρείται 

μία μορφή συνολικής επικριτικής στάσης που κατευθύνεται προς τον ασθενή αντί προς 

μεμονωμένες συμπεριφορές του, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, και επίσης έχει ειπωθεί ότι 
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είναι αδύνατο να είναι κανείς εχθρικός χωρίς να είναι επικριτικός. Επομένως η εχθρικότητα 

από πολλούς (π.χ. Koeningsberg & Handley, 1986˙ El-Islam, 1982˙ Heinrichs & Parks, 

1986˙ Kanter, Lamb & Loeper, 1987 όπως παραπέμπει ο El-Islam, 1989) είναι μία ακραία 

μορφή επιριτικής στάσης και για το λόγο αυτό η έννοια του εκφραζόμενου συναισθήματος 

συχνά έχει μόνο τις πτυχές της επικριτικής στάσης και της συναισθηματικής υπερεμπλοκής. 

Ακόμα πιο πολύπλοκη έννοια φαίνεται να είναι αυτή της συναισθηματικής 

υπερεμπλοκής, που αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο του υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος. Σύμφωνα με τους Barrowclough & Tarrier (1997), η συναισθηματική 

υπερεμπλοκή αποτελείται από μία σειρά επιμέρους μεταβλητών που περιγράφονται 

παρακάτω. Μία από αυτές είναι η υπερβολική συναισθηματική αντίδραση. Ένας συγγενής 

χαρακτηρίζεται έτσι όταν είναι υπερβολικά αγχωμένος και ανήσυχος σχετικά με την 

κατάσταση του ασθενούς. Τυπικές εκφράσεις της υπερβολικής συναισθηματικής 

αντίδρασης είναι σχόλια όπως: «Ανησυχώ όλη την ώρα. Δεν μπορώ να τον/την βγάλω από 

το μυαλό μου», «Νιώθω σε απόγνωση και δεν ξέρω τι να κάνω, έχω αναστατωθεί 

εξαιρετικά από την ασθένειά του/της», «Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, έχω πέσει σε 

κατάθλιψη». Επιπρόσθετα, η υπερβολική συναισθηματική αντίδραση υφίσταται όταν ο 

συγγενής ταυτοποιείται με τον ασθενή: «Όταν νιώθει άσχημα, νιώθω κι εγώ απαίσια». 

Ωστόσο εδώ έγκειται ένα σοβαρό ερώτημα, κατά τη γνώμη μου: είναι τόσο εύκολο να 

κατηγορήσει κανείς τους συγγενείς που έχουν τέτοιες αντιδράσεις; Είναι κατανοητό βέβαια 

ότι δεν είναι ωφέλιμες για τον ψυχωσικό ασθενή, αλλά μάλλον είναι πολύ δύσκολο έως και 

αδύνατο να διατηρήσει ο συγγενής την απόλυτη ψυχραιμία του και να μην προβεί σε τέτοιες 

ακρότητες, δεδομένης της φύσης και των σοβαρών συνεπειών της ασθένειας.  

Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τους Barrowclough & Tarrier (1997), εκτός από την 

υπερβολική συναισθηματική αντίδραση, στη συναισθηματική υπερεμπλοκή περιλαμβάνεται 

και η υπερβολικά ενδοτική και επιεικής συμπεριφορά απέναντι στον ασθενή που φθάνει 

μέχρι και σε επίπεδα αυτοθυσίας. Αυτού του είδους η συμπεριφορά αντανακλά εκείνες τις 

περιπτώσεις που ο συγγενής θυσιάζει τις δικές του ανάγκες για να φροντίζει τον ασθενή. Ο 

συγγενής με αυτόν τον τρόπο όμως μπορεί να «κακομαθαίνει» τον ασθενή προκειμένου να 

αναπληρώσει το γεγονός της ασθένειάς του. Οι ανάγκες του ασθενούς σε κάθε περίπτωση 

προηγούνται αυτών του συγγενούς. Επίσης, στις συμπεριφορές συναισθηματικής 

υπερεμπλοκής εμπίπτει και η ακραία υπερπροστατευτική συμπεριφορά. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι συγγενείς συμπεριφέρονται στον ασθενή με τρόπους δυσανάλογους και 

ακατάλληλους της χρονολογικής του ηλικίας˙ του συμπεριφέρονται σα να ήταν παιδί 

αφαιρώντας του την όποια αυτονομία και ανεξαρτησία. Με αυτόν τον τρόπο όμως, οι 



29 
 

συγγενείς –συνήθως οι γονείς- ενισχύουν τις ήδη περιορισμένες ευθύνες και ικανότητες του 

ατόμου. Έτσι εισβάλλουν και στην προσωπική ζωή του ασθενούς, που είναι βέβαια κάτι 

λάθος ακόμα κι όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις. Ακόμη, ενδείξεις συναισθηματικής 

υπερεμπλοκής είναι και η ακραία συναισθηματική προβολή κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης μέσω ακραίων συναισθηματικών αντιδράσεων όπως η οργή, το κλάμα και η 

μελοδραματικότητα. Εκτός των παραπάνω, η συναισθηματική υπερεμπλοκή περιλαμβάνει 

και τη συναισθηματική καταπόνηση του συγγενούς που αναφέρεται σε αρνητικές συνέπειες 

στην υγεία του συγγενούς εξαιτίας της ασθένειας του ατόμου. Επιπρόσθετα, η υπερβολική 

ενασχόληση με την ασθένεια εκ μέρους του συγγενούς, δηλαδή η αδυναμία του να μιλήσει 

για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ψύχωση ή η περιγραφή γεγονότων σχετικά με την 

ασθένεια μέσω εξαντλητικών λεπτομερειών, είναι μία ακόμη ένδειξη συνισθηματικής 

υπερεμπλοκής.  

Όπως υπογραμμίζει ο El-Islam (1989), η συναισθηματική υπερεμπλοκή είναι μία 

σχετική έννοια που καθορίζεται από πολιτισμικούς παράγοντες και τη διαθεσιμότητα εξω-

οικογενειακών πηγών φροντίδας για τον ασθενή. Οι πολιτισμικοί κανόνες ορίζουν τη λεπτή 

γραμμή μεταξύ φυσιολογικού ενδιαφέροντος και συναισθηματικής υπερεμπλοκής, αφού σε 

διαφορετικές κοινωνίες η εμπλοκή της οικογένειας στη ζωή των μελών της είναι λιγότερο ή 

περισσότερο έντονη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ελληνική οικογένεια, όπου η 

έντονη εμπλοκή μεταξύ των μελών είναι κάτι αποδεκτό. Επίσης, σε κοινότητες όπου κανείς 

εκτός από την οικογένεια δε συμβάλλει στη φροντίδα του ασθενούς αναμένεται ο κύριος και 

μόνος φροντιστής του να είναι η οικογένειά του, χωρίς να θεωρηθεί αυτό ως 

συναισθηματική υπερεμπλοκή. Το ίδιο επιχείρημα ταιριάζει και στις μονομελείς οικογένειες 

ψυχωσικών ασθενών, και έτσι δεν εκπλήσσει το εύρημα των υψηλότερων επιπέδων 

συναισθηματικής υπερεμπλοκής σε αυτές τις οικογένειες σε σύγκριση με τις πολυμελείς (El-

Islam, 1989).  

Η κύρια υπόθεση σχετικά με το εκφραζόμενο συναίσθημα είναι πως ένα περιβάλλον 

υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος προκαλεί έντονο στρες και φυσιολογική διέγερση 

στο ψυχωσικό άτομο, κάτι που πυροδοτεί την επιδείνωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων 

του ή την υποτροπή σε αυτά, αν είχαν προηγουμένως εξαφανισθεί εντελώς (Atkinson & 

Coia, 1995). Το στρες είναι σαφέστατα ένας παράγοντας επικινδυνότητας για την 

υποτροπή και οι στρεσογόνοι παράγοντες στις οικογένειες των ψυχωσικών ατόμων 

σίγουρα αφθονούν. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν διαταραχθεί έντονα οι οικογενειακοί 

ρόλοι των μελών της οικογένειας και να προκύπτουν εύκολα εντάσεις μεταξύ των συγγενών 

εξαιτίας διαφωνιών τους για το πώς να χειριστούν τον ασθενή. Οι ενδεχόμενες δυσκολίες 
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στη σχέση του ασθενούς με άλλα μέλη μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη ή την 

υπερπρoστατευτική στάση τους απέναντί του και άλλα μέλη να βιώσουν την παραμέληση. 

Ακόμα, η οικογένεια μπορεί να νιώσει ότι απομονώνεται κοινωνικά και κάτι τέτοιο να 

επιβαρυνθεί ακόμα πιο πολύ από τις ενοχές του να συνεχίσει ο καθένας κανονικά τη ζωή 

του ενώ ο συγγενής τους υποφέρει (Clare & Birchwood, 1998).  

Σύμφωνα με τους Bebbington & Kuipers (1988), όπως παραπέμπεται από τους 

Mavreas, Tomaras, Karydi, Economou, & Stefanis (1992), το εκφραζόμενο συναίσθημα 

λειτουργεί ως τεκμήριο ενός δυσμενούς, «τοξικού» περιβαλλοντικού στρες που μπορεί να 

πυροδοτήσει την υποτροπή στα ευάλωτα άτομα. Ο Μαδιανός (1994b) ίσως εξηγεί κάπως 

καλύτερα την υπόθεση του εκφραζόμενου συναισθήματος. Ειδικότερα, αν δεχθούμε ότι τα 

ψυχοπιεστικά γεγονότα έχουν μία συσσωρευτική δράση, ο συνολικός όγκος των 

στρεσογόνων ερεθισμάτων ασκεί σημαντική επίδραση στην αύξηση της ευαλωτότητας του 

ασθενούς να υποτροπιάσει. Για το λόγο αυτό έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές πως οι 

ασθενείς των οποίων οι οικογένειες αποτελούν περιβάλλοντα υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος θα έπρεπε να περνούν λιγότερο χρόνο με τις οικογένειές τους έτσι ώστε να 

μην επιδεινωθεί η κατάστασή τους (Atkinson & Coia, 1995˙ Leff, 1986). Η μείωση της 

άμεσης επαφής μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση οι ασθενείς να επισκέπτονται τα 

νοσοκομεία ημέρας ή άλλες δομές αποκατάστασης αλλά και οι συγγενείς να αναλαμβάνουν 

διαφορετικές δρασηριότητες αναψυχής μακριά από τον ασθενή. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση κινείται και η πρόταση για τη διεύρυνση των κοινωνικών δικτύων των μελών 

της οικογένειας, αφού έτσι διασφαλίζεται ότι τα άτομα θα έχουν κι άλλες κοινωνικές 

διεξόδους πέρα από τη μεταξύ τους επαφή κι έτσι δε θα επικεντρώνεται στον ασθενή 

ολόκληρη η ζωή τους (Leff, 1986). 

Υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν την υπόθεση του 

εκφραζόμενου συναισθήματος. Οι Barrowclough & Tarrier (1997) παραθέτουν μία σειρά 

από αποδείξεις της ισχύος αυτής της θεωρίας. Πρώτον, έχουν γίνει ψυχοφυσιολογικές 

μελέτες που δείχνουν ότι παρουσία συγγενών υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος 

υπάρχει αυξημένη ψυχοφυσιολογική διέγερση στους ψυχωσικούς ασθενείς, ενώ το 

αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο στην περίπτωση συγγενών χαμηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος. Η πιθανότητα αυξημένης αντίδρασης σε κοινωνικούς στρεσογόνους 

παράγοντες μπορεί να είναι παράγοντας προδιάθεσης των ψυχωσικών επεισοδίων, καθώς 

και ένα ενδιάμεσο στάδιο στην πορεία προς την υποτροπή, κάτι που είναι σύμφωνο με το 

μοντέλο ευαλωτότητας στο στρες. Η δεύτερη απόδειξη για τη θεωρία του εκφραζόμενου 

συναισθήματος είναι μία σειρά μελετών που έχουν συνδέσει τα επίπεδα εκφραζόμενου 
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συναισθήματος με την πραγματική συμπεριφορά του συγγενούς˙ φαίνεται δηλαδή ότι οι 

συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος όντως συμπεριφέρονται διαφορετικά από 

αυτούς του χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Επίσης, έχει φανεί ότι οι συγγενείς 

υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος τείνουν να εγκλωβίζονται σε μία σειρά αρνητικών 

αλληλεπιδράσεων με τον ασθενή, ενώ αυτοί με χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα φαίνεται 

πως μπορούν να αλλάζουν τρόπο συμπεριφοράς πιο εύκολα και άμεσα, ανάλογα με την 

περίσταση. Τρίτον, φαίνεται πως υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των αιτιωδών 

αποδόσεων των συγγενών σχετικά με την ψύχωση, τη συμπεριφορά του ασθενούς και το 

εφραζόμενο συναίσθημα. Ειδικότερα, έχει προταθεί ότι οι συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ασθένειας ως πιο αρνητικές σε σχέση 

με τους συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, αλλά συγχρόνως οι 

προσπάθειές τους να κατανοήσουν και να ελέγξουν τα προβλήματα είναι πιο ενεργές.  

Οι αποδείξεις για την ισχύ της θεωρίας του εκφραζόμενου συναισθήματος όμως δε 

σταματούν στα παραπάνω. Διάφορες μελέτες που παραπέμπουν οι Anderson, Reiss & 

Hogarty (1986) (σελ.16) (π.χ. Vaughn & Leff, 1976˙ Brown et al., 1972˙ Vaughn et al., 

1984) έδειξαν ότι οι ψυχωσικοί που επέστρεφαν σε οικογένειες υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος είχαν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής, έναντι 13-15% που είχαν οι 

ασθενείς από οικογένειες χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Οι Bebbington & Kuipers 

(1994), όπως παραπέμπουν οι Wuerker, Haas & Bellack (2001), βρήκαν ότι για τα 

ψυχωσικά άτομα που έχουν γονέα υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος με τον οποίο 

μένουν μαζί η υποτροπή είναι 4 με 5 φορές πιθανότερη μέσα στον επόμενο χρόνο μετά το 

εξιτήριό τους. Οι Parker & Hadzi-Pavlovic (1990) όπως παραπέμπουν οι King & Dixon 

(1995) βρήκαν ότι οι ασθενείς από οικογένειες υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος είχαν 

3.7 περισσότερες πιθανότητες να υποτροπιάσουν σε σύγκριση με αυτούς από οικογένειες 

χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Επίσης, ο Brown (1959), όπως παραπέμπουν οι 

Anderson, Reiss & Hogarty (1986) (σελ.16), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ψυχωσικοί 

ασθενείς που μετά το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο επέστρεψαν στο σπίτι τους με την 

οικογένειά τους είχαν περισσότερες πιθανότητες υποτροπής σε σύγκριση με ασθενείς που 

επέστρεψαν σε άλλες δομές διαμονής. Υπάρχει ωστόσο η άποψη ότι το εκφραζόμενο 

συναίσθημα μπορεί να προβλέψει την υποτροπή του ασθενούς μόνο αν εμφανίζεται κατά 

τη διάρκεια μίας κρίσιμης κατάστασης, όπως η εισαγωγή στην κλινική ή ένα οξύ επεισόδιο 

(Barrowclough & Tarrier, 1997). Η έρευνα των Vaughn & Leff (1979), όπως παραπέμπουν 

οι Clare & Birchwood (1998) (σελ. 43) υποδεικνύει ότι τα ψυχωσικά άτομα σε οικογένειες 

υψηλού εφραζόμενου συναισθήματος διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο υποτροπής εάν έχουν 
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περιορισμένη κατά πρόσωπο επαφή με τους συγγενείς τους. Έτσι εξηγείται και η αυξημένη 

απόσυρση των ασθενών σε τέτοιες οικογένειες. Εξάλλου έχει φανεί ότι οι ψυχωσικοί 

σπανίως αποφεύγουν τους συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος (Vaughn, 

1986 όπως παραπέμπουν οι Clare & Birchwood, 1998 σελ. 43). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της παραπάνω υπόθεσης αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης που αναφέρει ο 

Νέστορος (1996). Συγκεκριμένα ένας νεαρός ψυχωσικός, ο Άντζελο, ενώ παρουσιάζει 

σημαντική βελτίωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και τα συμπτώματά του 

εξασθενούν σημαντικά, η κατάστασή του επιδεινώνεται έντονα κάθε φορά που βρίσκεται σε 

άμεση επαφή με τη μητέρα του ή μένει μαζί της. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος νέος είχε 

μία πολύ εξαρτητική σχέση με πληθώρα ερωτικών στοιχείων με τη μητέρα του, η οποία 

αποτελούσε και το μόνο μέλος της οικογένειάς του.  

Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις οικογένειες υψηλής συναισθηματικής 

έκφρασης είναι οι παρανοήσεις σχετικά με τη σχιζοφρένεια που οδηγούν σε συγκρούσεις ή 

μη ρεαλιστικές προσδοκίες από τον ασθενή, καθώς και δυσκολίες σχετικά με την επίλυση 

προβλημάτων, την επικοινωνία και τη σωστή διαχείριση της κατάστασης (Barrowclough & 

Tarrier, 1992). Κάτι επιπλέον είναι ότι, παρόλο που έχει πολλές φορές καταδειχθεί η σχέση 

μεταξύ υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος και υποτροπής όπως φάνηκε και 

παραπάνω, υπάρχουν αμφιβολίες από ορισμένους γι’ αυτό (El-Islam, 1989). Έρευνες όπως 

των Miklowitz & Goldstein (1983) και Nuechetrlein et al. (1986), όπως παραπέμπει ο El-

Islam (1989), έχουν δείξει ότι ψυχωσικοί από οικογένειες υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος βρέθηκε ότι ήταν πιθανότερο να έχουν πτωχή προνοσηρή λειτουργικότητα 

και υψηλότερα επίπεδα υπολειπόμενων συμπτωμάτων μετά την έξοδό τους από το 

νοσοκομείο, που είναι προοίμιο της ψυχωσικής υποτροπής. Αυτή η κατάσταση μπορούσε 

να προκαλέσει το υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα των συγγενών, και για το λόγο αυτό 

αμφισβητείται το εάν το υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα προκάλεσε την υποτροπή σε 

αυτούς τους ασθενείς. Επίσης οι συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος έχουν 

περισσότερο την τάση να αντιδρούν επικριτικά στα χρόνια αρνητικά συμπτώματα του 

ασθενούς που θεωρούνται εκ μέρους τους, εσφαλμένα, ότι υπόκεινται στον έλεγχό του 

(Hooley, 1985 όπως παραπέμπουν οι Mavreas et al., 1992). Επίσης, έχει φανεί ότι γονείς 

και ασθενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος είναι πιθανότερο να «ανταγωνίζονται» 

περισσότερο για την απόκτηση ελέγχου μεταξύ τους σε λεκτικό επίπεδο από ό,τι αυτοί με 

χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα. Ο ασθενής μάλιστα συχνά είναι όσο, ή και ακόμα 

περισσότερο ελεγκτικός, είναι ο γονέας (Wuerker, Haas & Bellack, 2001).  
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Οι McFarlane & Cook (2007) μελέτησαν το εκφραζόμενο συναίσθημα γονέων 

εφήβων με προδρομικά ψυχωσικά συμπτώματα, που διέτρεχαν δηλαδή άμεσο κίνδυνο 

εκδήλωσης ψυχωσικού επεισοδίου. Βρέθηκε ότι η απόρριψη, τα επικριτικά σχόλια και ο 

αρνητισμός ήταν παρόντα στους γονείς των νέων που βρίσκονταν σε προδρομική φάση 

ψυχωσικής διαταραχής. Οι συγγενείς τείνουν να αντιδρούν με αυξανόμενης έντασης 

αρνητικούς τρόπους στα ανεπαίσθητα προδρομικά συμπτώματα, στη μειωμένη κοινωνιή 

και εργασιακή λειτυργικότητα και στην ασυνήθιστη συμπεριφορά με συναισθηματική 

υπερεμπλοκή. Στις μητέρες, η μειωμένη συναισθηματική ζεστασιά, η απόρριψη, η 

υπεροπροστατευτική στάση και η αυξημένη ανησυχία και εκνευρισμός συσχετίστηκαν 

σημαντικά με τη διάρκεια της πρόδρομης φάσης ενώ για τους πατέρες η συναισθηματική 

ζεστασιά και η υπερπροστετευτική στάση συσχετίστηκαν με παρόμοιο τρόπο. Το υψηλό 

εκφραζόμενο συναίσθημα και οι αρνητικές στάσεις όμως ήταν πολύ πιο έντονα στις 

οικογένειες ασθενών με ήδη διαγνωσμένη διαταραχή, άρα πρέπει να τονιστεί ότι η 

απόρριψη και η επικριτική στάση εμφανίζεται αυξανόμενα με τη χρονιότητα των 

συμπτωμάτων, ενδεχομένως στη φάση που οι συγγενείς αρχίζουν να απελπίζονται και να 

νιώθουν ολοένα μεγαλύτερη απογοήτευση και ανικανότητα να βοηθήσουν το μέλος της 

οικογένειας που υποφέρει. Γι’ αυτό και προτάθηκε ο όρος «εκφραζόμενη απόγνωση» αντί 

του εκφραζόμενου συναισθήματος από τους McFarlane & Cook (2007).  

Μία άλλη σχετική έρευνα είναι αυτή των Bentsen, Notland, Boye, Munkvold, Bjørge, 

Lersbryggen, Uren, Oskarsson, Berg-Larsen, Lingj�rde & Malt (1998b) που μελέτησε τους 

παράγοντες που σχετίζονται με την έκφραση υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος εκ 

μέρους μελών των οικογενειών ψυχωσικών ασθενών. Βρέθηκε ότι μεταξύ των γονέων των 

ασθενών μόνο –δεδομένου ότι εξετάστηκαν και ερωτικοί σύντροφοι/σύζυγοι και αδέλφια ως 

συγγενείς των ασθενών- η συμβίωση με τον ασθενή συσχετίστηκε σημαντικά με την υψηλή 

έκφραση επικριτικών σχολίων. Η απουσία πληρωμένης εργασίας σχετίστηκε σημαντικά με 

υψηλά επίπεδα επικριτικών σχολίων και εχθρικότητας. Το υψηλό επίπεδο επικριτικών 

σχολίων παρουσιάστηκε σημαντικά λιγότερο συχνά, ενώ η κατάσταση ύπαρξης εργασίας 

δεν προέβλεπε καθόλου έκφραση εχθρικότητας από την πλευρά των συγγενών. Η 

διατάραξη της εργασιακής λειτουργικότητας μπορεί να συμβάλλει στην έκφραση 

επικριτικών σχολίων και εχθρικότητας επειδή προκαλεί έντονο στρες στους συγγενείς, 

ιδιαίτερα εάν δεν εκπληρώνονται οι προσδοκίες τους για τον ασθενή. Εναλλακτικά, η 

απώλεια της εργασίας του ασθενούς και η επικριτική στάση των συγγενών μπορεί να 

προκαλούνται απευθείας εξαιτίας της κοινωνικής ανεπάρκειας του ασθενούς. Επίσης, τα 

επικριτικά σχόλια συσχετίστηκαν έντονα με την καλύτερη γνωστική λειτουργικότητα των 
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ασθενών. Αυτό εύλογα προκαλεί μεγάλη εντύπωση, αλλά ίσως εξηγείται από το ότι οι 

συγγενείς μπορεί να θεωρούν τη φυσιολογική ή σχετικά καλή γνωστική λειτουργικότητα του 

ασθενούς ως σημείο βελτίωσης και υπευθυνότητας, κι έτσι να αναμένουν περισσότερα από 

αυτόν, τείνοντας να είναι περισσότερο επικριτικοί απέναντί του όταν τελικά συνειδητοποιούν 

ότι στην πραγματικότητα δεν έχει ξεπεράσει τα προβλήματά του. Κάτι ακόμα ενδιαφέρον 

είναι ότι οι έντονα επικριτικοί συγγενείς περιέγραφαν τους ασθενείς συγγενείς τους ως 

περισσότερο διαταραγμένους σε σύγκριση με τους συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος, ενώ οι εξεταστές τους βρήκαν ίσα ή και λιγότερο διαταραγμένους σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους ασθενείς. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει ότι η κακή στάση των 

συγγενών πιθανώς διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα του ασθενούς.  Ακόμη τα υψηλά 

επίπεδα επικριτικών σχολίων συσχετίστηκαν με το να έχει επισκεφθεί ο ασθενής κάποια 

εξωτερική κλινική λιγότερες από 3 ή περισσότερο από 5 φορές, καθώς και, παραδόξως, με 

τη συμμόρφωση του ασθενούς με τη φαρμακευτική αγωγή κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

Πιθανές εξηγήσεις για τις πολλαπλές ή τις ελάχιστες επισκέψεις στην κλινική είναι ότι η 

επικριτική στάση του συγγενούς πυροδοτεί την υποτροπή του ασθενούς, η οποία επιβάλλει 

την επίσκεψη στην κλινική και ενδεχομένως και την εισαγωγή του εκεί. Επίσης, οι 

πολυάριθμες εισαγωγές εντείνουν τις οικογενειακές σχέσεις, τους προκαλούν αισθήματα 

ντροπής –λόγω του στίγματος- και απελπισίας, κάτι που οδηγεί στην υιοθέτηση επικριτικής 

στάσης απέναντι στον ασθενή. Η εχθρικότητα όμως συσχετίστηκε εντονότερα, σε σύγκριση 

με τα επικριτικά σχόλια, με τις πολλαπλές επισκέψεις στην κλινική, κάτι που μπορεί να 

υποδεικνύει ότι η εχθρικότητα είναι μία μονιμότερη μορφή επικριτικής στάσης  όπως και έχει 

προταθεί. Εκτός από τα παραπάνω, και η διαταραγμένη συμπεριφορά και τα συμπτώματα 

άγχους και κατάθλιψης συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα επικριτικών σχολίων, αλλά 

και πάλι αυτό θα μπορούσε να είναι αιτία και αποτέλεσμα των συμπτωμάτων του 

ασθενούς˙ η σχέση αιτιότητας δηλαδή και πάλι δεν είναι ξεκάθαρη.  

Έχει προταθεί ακόμα ότι οι ασθενείς που προέρχονται από οικογένειες υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος διαφέρουν από αυτούς από οικογένειες χαμηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος. Για παράδειγμα, οι Glynn et al. (1988) όπως παραπέμπουν 

οι Mavreas et al. (1992), βρήκαν ότι οι ψυχωσικοί ασθενείς από οικογένειες υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος εμφάνιζαν περισσότερα αρνητικά και θετικά συμπτώματα 

από ό,τι αυτοί από οικογένειες χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Συγκεριμένα, τα 

επικριτικά σχόλια σε αυτήν την έρευνα συσχετίστηκαν θετικά με την ψυχοπαθολογία του 

ασθενούς. Επίσης, σύμφωνα με τους Goldstein, Rosenfarb, Woo & Nuechterlein (1994) οι 

συμπεριφορές που διαφοροποιούν τους ασθενείς από οικογένειες υψηλού και χαμηλού 
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εκφραζόμενου συναισθήματος προσεγγίζουν περισσότερο τα θετικά συμπτώματα του 

ασθενή. Ωστόσο η Vaughn (1989) όπως παραπέμπουν οι Goldstein et al. (1994) 

υποστήριξε ότι οι ασθενείς που προέρχονται από οικογένειες υψηλού και χαμηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά την 

κλινική τους εικόνα και τη σοβαρότητα της ψυχοπαθολογίας. Διαφέρουν όμως σίγουρα 

αναφορικά με το είδος των αλληλεπιδράσεών τους με τους κοντινούς συγγενείς τους, 

τουλάχιστον όπως αυτό παρατηρήθηκε σε πειραματικό πλαίσιο από τους Goldstein et al. 

(1994). Ειδικότερα, οι ασθενείς των οποίων οι συγγενείς ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί –δηλαδή 

υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος- ήταν προκλητικοί στη λεκτική και μη λεκτική 

συμπεριφορά τους όταν αλληλεπιδρούσαν μαζί τους. Αντίθετα όμως οι ασθενείς με 

συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος δεν ήταν προκλητικοί, αλλά εμφάνιζαν 

περισσότερα μη λεκτικά σημεία άγχους˙ κάτι που πιθανότατα προκαλεί περισσότερο 

συμπάθεια παρά επικριτική στάση από την πλευρά των συγγενών. Φάνηκε λοιπόν ότι οι 

συγγενείς χαμηλού και υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος αντιμετωπίζουν διαφορετικά 

είδη υποκλινικών συμπεριφορών από τους ασθενείς, αλλά όταν οι συμπεριφορές αυτές 

επικρίνονται επιδεινώνεται το επίπεδο συμπτωμάτων του ασθενούς.  

Γενικά έχουν υπάρξει κάποιες έρευνες που υποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ 

εκφραζόμενου συναισθήματος και χαρακτηριστικά του ψυχωσικού ατόμου και της 

ασθένειάς του, όπως η πτωχή προνοσηρή λειτουργικότητα του ατόμου, η πτωχή κοινωνική 

λειτουργικότητά του, το επίπεδο ψυχοπαθολογίας του ατόμου και η διάρκεια της ασθένειας. 

Συγκεκριμένα υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ της κοινωνικής λειτυργικότητας και των 

στάσεων της άμεσης οικογένειας του ψυχωσικού ατόμου (Brown, 1959˙ Brown et al., 1958˙ 

Dinitz et al., 1961˙ Freeman & Simmons, 1958 όπως αναφέρουν οι Girón & Gómez-

Beneyto, 2004). Πολλά κοινωνικά ελλείμματα σχετίζονται με την ψύχωση, όπως η 

εργασιακή λειτουργικότητα, η επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτά τα 

κοινωνικά ελλείμματα υποδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης ανοχής εκ μέρους της 

οικογένειας, καθώς και μία επιπλέον προσπάθεια  με σκοπό τη διατήρηση ενός κατάλληλου 

κλίματος κοινωνικών σχέσεων. Διαφορετικά τα ελλείμματα μπορεί να αυξηθούν από τις 

αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές των άλλων, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να 

αυξήσει για τον ασθενή το αίσθημα της έλλειψης κατανόησης από τους άλλους καθώς και 

την κοινωνική του απομόνωση (Girón & Gómez-Beneyto, 2004). Οι Girón & Gómez-

Beneyto (2004) στη μελέτη 80 ψυχωσικών ασθενών και 75 συγγενών τους βρήκαν ότι η 

κακή στάση ενσυναίσθησης των συγγενών που μετρήθηκε κατά την εισαγωγή των ασθενών 

στην κλινική σχετίστηκε σημαντικά με την εργασιακή λειτουργικότητα και τις κοινωνικές 
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σχέσεις των ασθενών 9 μήνες μετά το εξιτήριό τους. Ωστόσο δε βρέθηκε κάποια σχέση 

ανάμεσα στην επικριτική στάση του συγγενή, την ανεργία, και την έλλειψη κοινωνικών 

σχέσεων του ασθενή˙ μόνο η κακή στάση εμπάθειας είχε προβλεπτική ισχύ για τη μετέπειτα 

κοινωνική λειτουργικότητα του ασθενή. Τα αποτελέσματα όμως της παρούσας έρευνας δεν 

επιτρέπουν να αποδειχθεί η κατεύθυνση της αιτιότητας μεταξύ των δύο παραπάνω. Η 

ύπαρξη αυτής της σχέσης θα μπορούσε δηλαδή να είναι αποτέλεσμα της σοβαρότητας της 

ασθένειας του ατόμου. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με τα σοβαρότερα ψυχωσικά 

συμπτώματα, άρα και με τη χειρότερη πρόγνωση, μπορεί να είναι δυσκολότερο 

κατανοήσιμοι από τους συγγενείς τους.  

Οι Mavreas et al. (1992) εξέτασαν 75 ασθενείς και τους 121 συγγενείς τους. Οι 

ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: στην ομάδα υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, 

όπου όλοι οι συγγενείς του ασθενούς που συμμετείχαν στην έρευνα χαρακτηρίζονταν από 

υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα, στην ομάδα χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, και 

στη μεικτή ομάδα. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς από οικογένειες χαμηλού και μεικτού 

εκφραζόμενου συναισθήματος διέφεραν από αυτούς που προέρχονταν από οικογένειες οι 

οποίες ήταν εξολοκλήρου υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος στο ότι είχαν περισσότερα 

θετικά και αρνητικά ψυχωσικά συμπτώματα, δηλαδή εντονότερη ψυχοπαθολογία, χειρότερα 

επίπεδα κοινωνικής λειτουργικότητας και μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων νοσηλειών. Τα 

ευρήματα ήταν περισσότερο αρνητικά για τους ασθενείς που ζούσαν μόνο με έναν συγγενή 

υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Σε αυτήν την έρευνα βρέθηκε σημαντικά 

μεγαλύτερο ποσοστό συναισθηματικά υπερεμπλεκόμενων, παρά επικριτικών συγγενών 

αλλά αυτό το ασυνήθιστο εύρημα ίσως εξηγείται πολιτισμικά από το ότι το δείγμα ήταν 

Έλληνες και η συναισθηματική υπερεμπλοκή είναι ένα ιδιαίτερα επικρατές χαρακτηριστικό 

των ελληνικών οικογενειών. Εξάλλου και οι Montero, Asencio, Hernández, Masanet, 

Lacruz, Bellver, Iborra & Ruiz (2001) υποστηρίζουν ότι στις μεσογειακές κουλτούρες οι 

συγγενείς επιδεικνύουν μεγαλύτερη συναισθηματική υπερεμπλοκή και κατά πρόσωπο 

επαφή με τους ασθενείς και χαμηλότερα επίπεδα εχθρικότητας και επικριτικών σχολίων. 

Παρόλο που τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το οικογενειακό περιβάλλον υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος μπορεί να είναι επιβλαβές για την ψυχική υγεία του 

ασθενούς, δεν είναι δυνατόν να φανεί η κατεύθυνση της αιτιότητας, αν δηλαδή το υψηλό 

εκφραζόμενο συναίσθημα είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της σοβαρότητας της ασθένειας. 

Ωστόσο το πιθανότερο είναι η σχέση μεταξύ των δύο να είναι αμφίδρομη: το υψηλό 

εκφραζόμενο συναίσθημα έρχεται ως αντίδραση στις αδυναμίες του ασθενούς, κάτι που 
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έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ασθενή οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν περεταίρω 

αρνητικές αντιδράσεις από τους συγγενείς. 

Έχει φανεί επομένως ότι το οικογενειακό περιβάλλον που είναι περισσότερο ευνοϊκό 

για το ψυχωσικό άτομο είναι αυτό του χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος (Clare & 

Birchwood, 1998). Όταν η περιβαλλοντική και η οικογενειακή ένταση είναι μεγάλη, όπως 

συμβαίνει στις οικογένειες υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, υπάρχει ανάγκη για 

μικρού βαθμού στρεσογόνα ερεθίσματα από τη ζωή που είναι πιθανότερο να προσφερθούν 

σε μία οικογένεια χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος (Μαδιανός, 1994b). Σύμφωνα με 

την έρευνα των Hogarty et al. (1988), όπως παραπέμπουν οι Clare & Birchwood (1998) 

(σελ.44) και με την έρευνα των Barrowclough & Tarrier (1990), όπως παραπέμπουν οι King 

& Dixon (1995), οι ψυχωσικοί ασθενείς που ζούσαν σε οικογενειακό περιβάλλον χαμηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος έδειξαν καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα από αυτούς 

που ζούσαν σε οικογένεια υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος κατά τη διάρκεια των 2 

ετών που ακολούθησαν το εξιτήριό τους. Πραγματικά, όπως αποδεικνύει και η έρευνα της 

Vaughn (1986) που παραπέμπουν οι Clare & Birchwood (1998) (σελ.42), οι συγγενείς 

χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος κατανοούν ότι η συμπεριφορά του ασθενούς 

οφείλεται στην ασθένεια και όχι σε προσωπικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται υπό τον 

έλεγχό του, όπως η τεμπελιά, έχουν χαμηλότερες προσδοκίες από αυτόν, επικοινωνούν 

μαζί του με ηρεμία και ανεκτικότητα και γενικά είναι πιο ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στην 

κατάσταση του ασθενή. Όλα τα παραπάνω, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, 

αποτελούν βοηθητικούς παράγοντες εκ μέρους της οικογένειας για την αποκατάσταση του 

ασθενούς.  

Η υπόθεση όμως ότι όλοι οι συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος είναι 

ήρεμοι, διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατάσταση, προωθούν την επανένταξη του 

ασθενούς στην κοινότητα και μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής του διαμορφώνοντας μία 

χωρίς στρες οικογενειακή ατμόσφαιρα, είναι σίγουρα παραπλανητική (Barrowclough & 

Tarrier, 1992). Δεδομένων των σοβαρών και διαβρωτικών συνεπειών της ψύχωσης δε θα 

έπρεπε να συμπεραίνει κανείς ότι ο οποιοσδήποτε συγγενής ενός σχιζοφρενούς δεν 

αντιμετωπίζει δυσκολίες. Επιπρόσθετα, έχει προταθεί ότι η απουσία επικριτικών σχολίων 

και υπερεμπλοκής μπορεί κάποιες φορές να είναι μία ένδειξη εξουθένωσης του συγγενούς 

με τη συνεπακόλουθη αποστασιοποίησή του από τα προβλήματα του ασθενούς, και όχι 

κάτι θετικό (Barrowclough & Tarrier, 1992). Μία ακόμα άποψη που αμφισβητεί τη σημασία 

του οικογενειακού περιβάλλοντος χαμηλής συναισθηματικής έκφρασης είναι ότι η μείωση 

των υποτροπών σε αυτές τις οικογένειες ίσως είναι αποτέλεσμα της γενικότερα μειωμένης 
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κοινωνικής λειτουργικότητας (Barrowclough & Tarrier, 1992), αλλά και ότι οι πιο 

συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος 

είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν αρνητικά συμπτώματα εξαιτίας των στάσεών τους 

απέναντι στη συχνά ενοχλητική συμπεριφορά του ασθενή (Koeningsberg & Handley, 1986 

όπως παραπέμπουν οι Mavreas et al., 1992). Άρα το χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα δεν 

είναι πάντα και αποκλειστικά κάτι το θετικό. 

Όμως αναμφίβολα η θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος έχει και τα αδύνατα 

σημεία της. Μία πρώτη σχετική επισήμανση είναι ότι το εκφραζόμενο συναίσθημα συχνά 

μετριέται μόνο μία φορά (Wuerker, Haas & Bellack, 2001˙ Strachan, 1986). Όπως τονίζουν 

οι Clare & Birchwood (1998), για να χαρακτηριστεί μία οικογένεια ως περιβάλλον υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος αρκεί έστω ένα μέλος να  συμπεριφέρεται ανάλογα. Εάν στη 

συνέντευξη ο συγγενής φανεί επικριτικός ή ότι εμπλέκεται υπερβολικά με τον ασθενή, τότε 

κρίνεται συνολικά ως ένας συγγενής υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Άρα στην 

ουσία το εκφραζόμενο συναίσθημα θεωρείται ένα σταθερό χαρακτηριστικό που μετριέται σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις (Strachan, 1986). Ορίζοντας μία οικογένεια ως υψηλού ή 

χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος είναι κάτι που δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση 

ότι το εκφραζόμενο συναίσθημα είναι μία σταθερή οικογενειακή στάση που δεν αλλάζει 

(Wuerker, Haas & Bellack, 2001˙ Strachan, 1986). Ωστόσο οι έρευνες που μετρούν το 

εκφραζόμενο συναίσθημα σε παραπάνω από μία χρονικές περιόδους δείχνουν ότι το 

εκφραζόμενο συναίσθημα επιδέχεται μεγάλων αλλαγών ορισμένες φορές (Wuerker, Haas & 

Bellack, 2001). Το εκφραζόμενο συναίσθημα δηλαδή αυξομειώνεται ανάλογα με την πορεία 

της ασθένειας (Strachan, 1986). Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές 

πραγματοποιούνται από τους συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, οι οποίοι 

στη συνέχεια εκδηλώνουν χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα (Wuerker, Haas & Bellack, 

2001). Οι Brown, Birley & Wing (1972), όπως παραπέμπει ο Strachan (1986), βρήκαν ότι το 

ποσοστό συγγενών υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος που ήταν 30% κατά την 

εισαγωγή των ασθενών στην κλινική, έπεσε στο 14% 9 μήνες μετά το εξιτήριο των 

ασθενών. Παρόμοια, όπως αναφέρει ο Strachan (1986), οι Kottgen et al. (1984) βρήκαν ότι 

οι συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος ήταν 52% κατά την εισαγωγή αλλά 

είχαν πέσει στο 27% 6 μήνες μετά το εξιτήριο, και 15% μετά από 18 μήνες. Κάτι τέτοιο είναι 

λογικό εάν σκεφθεί κανείς ότι αυτές οι μελέτες αναφέρονται στις αλλαγές στο εκφραζόμενο 

συναίσθημα που επέρχονται στις οικογένειες ψυχωσικών ατόμων μετά από διάφορες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό τη μείωση του εκφραζόμενου 

συναισθήματος (Wuerker, Haas & Bellack, 2001). Όμως οι Dulz & Hand (1986), Scazufca & 
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Kuipers (1998) και Tarrier et al. (1988), όπως παραπέμπουν οι Wuerker, Haas & Bellack 

(2001), ανέφεραν αλλαγές από χαμηλό σε υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα σε ορισμένες 

οικογένειες. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι μπορεί η γενικότερη στάση του συγγενούς-

φροντιστή απέναντι στον ασθενή να είναι χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος αλλά να 

γίνεται έντονα επικριτική σε περιόδους έξαρσης των συμπτωμάτων. Σε περίπτωση 

υποτροπής του ασθενούς δηλαδή, οι συγγενείς χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος 

μπορεί να αναπτύξουν συμπεριφορές υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος 

(Barrowclough & Tarrier, 1992). Όπως υπογραμμίζει ο El-Islam (1989), εξαρτάται από την 

οπτική γωνία του εκάστοτε ερευνητή το εάν το εκφραζόμενο συναίσθημα θεωρείται κάτι το 

σταθερό. Ορισμένοι ερευνητές δηλαδή αμφισβητούν τη σταθερότητα του εκφραζόμενου 

συναισθήματος, ενώ άλλοι μπόρεσαν να εντοπίσουν το ίδιο είδος εκφραζόμενου 

συναισθήματος τόσο στη συνέντευξη με το συγγενή όσο και σε άλλες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ ασθενή και συγγενή.  

Ακόμα, η θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος είναι μία προσέγγιση που 

υποδεικνύει μία μονοδιάστατη αιτιώδη διαδικασία στην οποία οι συγγενείς στην ουσία είναι 

αυτοί που προκαλούν την εμφάνιση συμπτωμάτων στον ασθενή (McFarlane & Cook, 

2007).  Η χρήση δηλαδή μίας μόνο μεταβλητής, αυτής του εκφραζόμενου συναισθήματος, 

για την περιγραφή ολόκληρου του συναισθηματικού κλίματος μίας οικογένειας φαντάζει 

υπεραπλουστευτική (King & Dixon, 1995). Επειδή λοιπόν οι μετρήσεις του εκφραζόμενου 

συναισθήματος αντανακλούν τις στάσεις των συγγενών για τον ασθενή όπως αυτές 

διαφαίνονται στο συνεντευκτή κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης χωρίς να είναι παρών ο 

ασθενής, εύλογα υπάρχει το ερώτημα του πώς συμπεριφέρονται τα μέλη της οικογένειας 

απευθείας απέναντι στον ασθενή, κάτι που πιθανότατα θα αποσαφηνίσει περισσότερο τη 

σχέση μεταξύ εκφραζόμενου συναισθήματος και της υποκλινικής ψυχοπαθολογίας του 

ασθενούς (Woo, Goldstein & Nuechterlein, 2004). 

Γι’ αυτό έχει χρησιμοποιηθεί επιπλέον και η έννοια του συναισθηματικού στυλ των 

μελών της οικογένειας του ατόμου, κυρίως των γονέων. Το αρνητικό συναισθηματικό στυλ 

περιλαμβάνει επικριτική στάση, πρόκληση ενοχών και αδιάκριτη εισβολή στην προσωπική 

ζωή του ατόμου, και αποτελεί ακόμα έναν προβλεπτικό παράγοντα της ψυχωσικής 

υποτροπής, σύμφωνα με τους Doane et al. (1985), όπως αναφέρουν οι Atkinson & Coia 

(1995) (σελ.19). O Goldstein (1985) όπως παραπέμπουν οι McFarlane & Cook (2007) 

έδειξε ότι η έναρξη της ψύχωσης σε ήδη διαταραγμένους εφήβους θα μπορούσε να 

προβλεφθεί από την εκτίμηση του αρνητικού συναισθηματικού στυλ της οικογένειας, καθώς 

και τις δυσκολίες στη σαφήνεια και τη δομή της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της. 
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Σύμφωνα με τους Woo, Goldstein & Nuechterlein (2004) το σύστημα κωδικοποίησης του 

συναισθηματικού στυλ αποτιμά τη συμπεριφορά των μελών της οικογένειας όταν 

αλληλεπιδρούν απευθείας με τον ασθενή και αξιολογεί τις ανάλογες συμπεριφορές του 

εκφραζόμενου συναισθήματος, για παράδειγμα επικριτική και διεισδυτική συμπεριφορά 

καθώς και συμπεριφορά που προκαλεί ενοχές. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις του 

συναισθηματικού στυλ, έχει βρεθεί σύμφωνα με τον Goldstein (1995), όπως παραπέμπουν 

οι Woo, Goldstein & Nuechterlein (2004), ότι δεν επιδεικνύουν όλοι οι συγγενείς υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος εξίσου αρνητικές συμπεριφορές. Επομένως αν οι στάσεις 

υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος δεν εκδηλώνονται απευθείας απέναντι στον ασθενή, 

η επίδραση αυτών των στάσεων και άρα η οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εκφραζόμενου 

συναισθήματος και υποκλινικής ψυχοπαθολογίας του ασθενούς μπορεί να μειωθεί (Woo, 

Goldstein & Nuechterlein, 2004).  

Στην έρευνά τους οι Woo, Goldstein & Nuechterlein (2004) μελέτησαν την επίδραση 

του συναισθηματικού στυλ της οικογένειας ατόμων με ψυχωσικά συμπτώματα στην 

υποκλινική τους ψυχοπαθολογία. Με τον όρο αυτό εννοούνται οι μη λεκτικές και 

παραγλωσσικές εκφράσεις αναφορικά με τα συμπτώματα (για παράδειγμα σημεία άγχους, 

κατάθλιψης, εχθρικότητας, ασυνήθιστης συμπεριφορά, αμβλύ συναίσθημα, συναισθηματική 

απόσυρση, ψυχοκινητική επιβράδυνση, υπερενεργητικότητα, αφαιρετικότητα, απόσπαση 

προσοχής και «ανεβασμένη» διάθεση). Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την έρευνα μετρήθηκαν 

τα παραπάνω σημεία από τις εκφράσεις προσώπου, τις μη λεκτικές συμπεριφορές και τη 

φωνητική ποιότητα του λόγου. Όταν οι συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος 

συμπεριφέρονταν όπως αναμενόταν, δηλαδή με αρνητικό συναισθηματικό στυλ, 

παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα κάποιων μορφών της υποκλινικής ψυχοπαθολογίας, 

συγκεκριμένα αγχώδης, ανήσυχη, εχθρική και ασυνήθιστη συμπεριφορά. Το συνολικό 

επίπεδο αρνητικών συμπεριφορών εκ μέρους των συγγενών σχετίστηκε με υψηλότερα 

επίπεδα υποκλινικής ψυχοπαθολογίας των ασθενών. Τα παραπάνω ευρήματα 

υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι αλληλεπιδράσεις με συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες για τους ασθενείς όταν οι αρνητικές 

συμπεριφορές εκφράζονται απευθείας απέναντί τους. Στη συνέχεια αυτά τα υψηλά επίπεδα 

στρες μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων.  

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι η έννοια «εκφραζόμενο συναίσθημα» πλέον έχει 

καταλήξει να είναι ταυτόσημη με τις αρνητικές μόνο πτυχές της αρχικής έννοιας, αντί να 

τονίζει και τις θετικές, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Αυτό είναι από μόνο του 

δυσάρεστο. Πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί δυνητικά να 



41 
 

είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας, αλλά επίσης μπορεί να προσφέρει προστασία και να 

λειτουργήσει «μονωτικά» για τον ψυχωσικό ασθενή ενάντια στους εξωγενείς στρεσογόνους 

παράγοντες (Strachan, 1986˙ Greenberg, Knudsen & Aschbrenner, 2006). Παρόλο που οι 

συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος συχνά σχετίζονται με αρνητικό 

συναισθηματικό στυλ και στυλ αλληλεπίδρασης, σίγουρα δεν υφίσταται κάποια απόλυτη και 

τέλεια συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο (Woo, Goldstein & Nuecherlein, 2004). Η 

επικέντρωση των ερευνών στους παράγοντες κινδύνου έναντι των προστατευτικών είναι 

κάτι λυπηρό (King & Dixon, 1995).  

Ευτυχώς όμως έχουν υπάρξει και έρευνες που επικεντρώνονται στις θετικές 

εκφάνσεις του εκφραζόμενου συναισθήματος, όπως η συναισθηματική ζεστασιά της οποίας 

η σημασία έχει δυστυχώς υποτιμηθεί (Bentsen, Munkvold, Notland, Boye, Oskarsson, Uren, 

Lersbryggen, Bjørge, Berg-Larsen, Lingj�rde & Malt, 1998a). Για παράδειγμα, οι Brown et 

al. (1972), όπως παραπέμπουν οι Bentsen et al. (1998a), βρήκαν ότι στους ασθενείς από 

οικογένειες χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος τα υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής ζεστασιάς προέβλεπαν καλύτερα αποτελέσματα αποκατάστασης για τους 

ασθενείς. Επίσης, οι Bertrando et al. (1992) και οι Ivanovic, Vuletic & Bebbington (1994) 

όπως παραπέμπουν οι Bentsen et al. (1998a) βρήκαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ ζεστασιάς και υποτροπής. Ακόμα, από την έρευνα των Mueser et al. (1993), 

όπως παραπέμπουν οι Bentsen et al. (1998a) βρέθηκε ότι οι μη εποικοδομητικές κριτικές 

και απαιτήσεις των ασθενών συσχετίζονταν αρνητικά με τις εκδηλώσεις συναισθηματικής 

ζεστασιάς των συγγενών. Οι Bentsen et al. (1998a) στην έρευνά τους που συμμετείχαν 47 

Νορβηγοί ψυχωσικοί και 72 συγγενείς τους μελέτησαν τους παράγοντες που σχετίζονται με 

την έκφραση συναισθηματικής ζεστασιάς. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της σταθερής συμπεριφοράς του ασθενούς κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου μήνα πριν την εισαγωγή του στην κλινική και των κοινωνικοδημογραφικών 

στοιχείων του ασθενή και της συναισθηματικής ζεστασιάς. Ένα ακόμη εύρημα ήταν ότι η 

καλύτερη προνοσηρή κοινωνική προσαρμογή για τους εφήβους ασθενείς σχετίστηκε με 

υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ζεστασιάς εκ μέρους των συγγενών, κι αυτό μπορεί 

να εξηγείται από το ότι οι καλύτερες σχέσεις με τους συνομήλικους κατά τη διάρκεια της 

πρώιμης εφηβείας μπορεί να σχετίζονται με τη συναισθηματική ζεστασιά των γονέων διότι 

οι γονείς τις επιδοκιμάζουν και τις κρίνουν θετικά. Εναλλακτικά, οι καλύτερες προνοσηρές 

σχέσεις με συνομήλικους μπορεί να προβλέπουν καλύτερη κοινωνική προσαρμογή για τη 

μετέπειτα ενήλικη ζωή του ασθενούς. Αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται έκφραση 

μεγαλύτερης συναισθηματικής ζεστασιάς εκ μέρους του γονέα. Ακόμα, η κατάσταση 
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κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή το να μην είναι ο ασθενής άνεργος, ή αντίθετα η απώλεια 

της εργασίας του ασθενούς, ήταν σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας των επιπέδων 

συναισθηματικής ζεστασιάς. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη εργασίας εκ μέρους του ασθενή 

σχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα ζεστασιάς ενώ η μη ύπαρξη ή η απόλυση από την 

εργασία σχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα ζεστασιάς εκ μέρους του συγγενούς. Αν ο 

ασθενής είχε διατηρήσει την εργασία του για σεβαστό χρονικό διάστημα και απολύθηκε ή 

αποσύρθηκε λόγω της ασθένειάς του, τα επίπεδα ζεστασιάς ήταν υψηλά, ενώ αν έχασε την 

εργασία του χωρίς να την είχε διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε τα επίπεδα 

ζεστασιάς ήταν χαμηλά. Ο λόγος γι’ αυτό είναι μάλλον ότι καταρρίπτονται και δεν 

εκπληρώνονται οι επαγγελματικές προσδοκίες του συγγενή αναφορικά με τον ασθενή, και 

άρα προκύπτει απογοήτευση απέναντί του, και ότι η απώλεια της εργασίας υποδηλώνει 

μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τους συγγενείς. Οι συγγενείς που δεν ήταν γονείς 

των ασθενών βρέθηκε ότι εξέφραζαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ζεστασιάς προς 

τους ασθενείς. Ενδεχομένως οι συγγενείς που δεν είναι γονείς του ασθενούς, όπως οι 

σύντροφοι, τα αδέλφια, και οι στενοί φίλοι του, αισθάνονται περισσότερο «ελεύθεροι» να 

εγκαταλείψουν τον ασθενή, και αυτοί που αισθάνονται πιο έντονα συνδεδεμένοι μαζί του θα 

παραμείνουν κοντά του ό,τι κι αν συμβεί. Αντίθετα, οι γονείς στις περισσότερες περιπτώσεις 

δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αναλάβουν τη φροντίδα του ασθενούς. Αυτά τα 

συναισθήματα της «καταναγκαστικής» φροντίδας φαίνεται πως ίσως εξασθενούν την 

έκφραση συναισθηματικής ζεστασιάς.  Ακόμα, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

έκφραση συναισθηματικής ζεστασιάς είναι η μη χρήση ουσιών εκ μέρους του ασθενή, για 

ευνόητους λόγους.  

Εκτός από τους Bentsen et al. (1998a) έχουν υπάρξει κι άλλοι ερευνητές που έχουν 

ασχοληθεί με το θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η οικογένεια. Για παράδειγμα, οι 

Lopez et al. (2004), όπως παραπέμπουν οι Greenberg, Knudsen & Aschbrenner (2006), 

επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό προκοινωνικών οικογενειακών διαδικασιών όπως η 

έκφραση συναισθηματικής ζεστασιάς και θετικών σχολίων που υποστηρίζουν τους ασθενείς 

στην πορεία τους προς την ανάρρωση. Αναμένεται εξάλλου ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 

στις προκοινωνικές οικογενειακές διαδικασίες και την ικανοποίηση από τη ζωή των 

ψυχωσικών ατόμων (Greenberg, Knudsen & Aschbrenner, 2006). Είναι πιθανό ότι τα άτομα 

αυτά βιώνουν αλληλεπιδράσεις που χαρακτηρίζονται από συναισθήματα ζεστασιάς, 

εγγύτητας και θετικής εκτίμησης ως εκδηλώσεις υποστήριξης, και η κοινωνική υποστήριξη 

ως γνωστόν έχει σχετιστεί έντονα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με 

ψυχική ασθένεια. Εξάλλου η αυτοαντίληψη του ατόμου επηρεάζεται έντονα από τις στάσεις 
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των σημαντικών άλλων με τους οποίους αλληλεπιδρά περισσότερο (Greenberg, Knudsen & 

Aschbrenner, 2006).  

Στην έρευνα των Greenberg, Knudsen & Aschbrenner (2006) η κύρια υπόθεση ήταν 

ότι οι εκδηλώσεις γονεϊκής ζεστασιάς και επαινετικών σχολίων και η καλύτερης ποιότητας 

σχέση μεταξύ γονέα και ενήλικου παιδιού- ασθενούς θα σχετιζόταν με υψηλότερα επίπεδα 

αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή των ψυχωσικών ατόμων. Όντως βρέθηκε ότι οι 

ψυχωσικοί είχαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις ζωές τους όταν οι μητέρες τους 

εξέφραζαν περισσότερη συναισθηματική ζεστασιά και επαινετικά σχόλια για τους ίδιους, 

καθώς και όταν οι μητέρες τους ανέφεραν ότι έχουν μία πολύ στενή και αμοιβαία 

υποστηρικτική σχέση μεταξύ τους. Άλλωστε όταν τα μέλη της οικογένειας μπορούν να δουν 

πέρα από τα ελαττώματα και τα ελλείμματα του ασθενούς συγγενή τους και αναγνωρίζουν 

τα προτερήματά του, όχι μόνο μειώνεται η οικογενειακή επιβάρυνση, αλλά επίσης υπάρχει 

θετική συμβολή στη συνολική ποιότητα ζωής του ασθενούς. Βρέθηκε ότι οι μητέρες με 

υψηλές προκοινωνικές εκδηλώσεις βοηθούσαν τους ασθενείς με τους εξής τρεις τρόπους, 

που διέφεραν για τις μητέρες με χαμηλά επίπεδα προκοινωνικών εκδηλώσεων. Πρώτον, οι 

μητέρες της ομάδας υψηλών επιπέδων προκοινωνικών εκδηλώσεων προωθούσαν 

δραστηριότητες που υποστήριζαν την αίσθηση του παιδιού τους ότι είναι ένας ικανός 

ενήλικας. Οι ασθενείς απολάμβαναν αυτές τις δραστηριότητες και διέπρεπαν σε αυτές. 

Δεύτερον, οι μητέρες της ομάδας υψηλών επιπέδων προκοινωνικών εκδηλώσεων ήταν 

περισσότερο πιθανό να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν τα μικρά βήματα του παιδιού 

τους προς την ανάρρωση και την αποκατάστασή του, ακόμα κι όταν αποτύγχαναν στους 

τελικούς τους στόχους. Τρίτον, αντιδρούσαν λιγότερο στα αρνητικά συμπτώματα του 

ασθενούς. Οι μητέρες της ομάδας χαμηλών επιπέδων προκοινωνικών εκδηλώσεων 

εξέφραζαν την απογοήτευσή τους όταν εμφανίζονταν τα αρνητικά συμπτώματα και την 

επιθυμία τους να αλλάξει άμεσα αυτή η κατάσταση, ενώ οι μητέρες της ομάδας υψηλών 

επιπέδων προκοινωνικών εκδηλώσεων ήταν περισσότερο ανεκτικές και αποδέχονταν 

περισσότερο τα αρνητικά συμπτώματα του ασθενούς. Επίσης, οι μητέρες της ομάδας 

υψηλών επιπέδων προκοινωνικών εκδηλώσεων ήταν περισσότερο ικανές να διαχωρίσουν 

το άτομο από την ασθένεια, δηλαδή να κατανοήσουν ότι η ασθένεια είναι που κάνει το 

άτομο να φαίνεται διαφορετικό. Αντίθετα όμως, οι μητέρες της ομάδας χαμηλών επιπέδων 

προκοινωνικών εκδηλώσεων είχαν μεγάλη δυσκολία να διαχωρίσουν τα συμπτώματα από 

το άτομο. Ήταν πιθανότερο να αντιλαμβάνονται τον ασθενή ως υπεύθυνο για τα 

συμπτώματά του –κυρίως τα αρνητικά- , ότι δηλαδή μπορεί να τα ελέγξει και απλά δεν το 

κάνει, με αποτέλεσμα ο γονιός να ανταποκρίνεται σε αυτά με επικριτική στάση και θυμό.  
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Μία ακόμη θετική πλευρά του ρόλου της οικογένειας που έχει υποτιμηθεί είναι η 

στάση ενσυναίσθησης απέναναντι στον ασθενή. Η ενσυναίσθηση ορίζεται από τους Ivey et 

al. (1993), όπως παραπέμπουν οι Girón & Gómez-Beneyto (1998), ως «η ικανότητα 

γνώσης της συναισθηματικής κατάστασης κάποιου άλλου ατόμου ανεξάρτητα από τη 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου». Αναφορικά με την ψύχωση, οι Leff & Vaughn 

(1984), όπως αναφέρουν πάλι οι Girón & Gómez-Beneyto (1998), η ενσυναίσθηση 

διαμορφώνει τμήμα του «ρεπερτορίου» στάσεων των συγγενών με χαμηλό εκφραζόμενο 

συναίσθημα. Η ενσυναίσθηση όμως δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής όπως οι 

αρνητικές εκφάνσεις του εκφραζόμενου συναισθήματος που αναφέρθηκαν εκτενώς 

παραπάνω, ίσως εξαιτίας των πολύπλοκων αντιληπτικών και μεθοδολογικών ζητημάτων 

που εμπλέκονται με τη μέτρησή της (Girón & Gómez-Beneyto, 1998). Αυτό είναι κάτι πολύ 

αρνητικό, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν ότι ένα από τα μεγαλύτερα «παράπονα» των ψυχωσικών 

ατόμων είναι ότι «δεν μπορούν να τους καταλάβουν οι άλλοι». Οι Girón & Gómez-Beneyto 

(1998) ασχολήθηκαν με τη σχέση μεταξύ της στάσης ενσυναίσθησης των συγγενών 80 

ψυχωσικών ασθενών και την πορεία της ασθένειάς τους. Βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια του 

διετούς follow-up των ασθενών μετά το εξιτήριό τους, 43 ασθενείς υποτροπίασαν 

τουλάχιστον μία φορά. Οι ασθενείς που ζούσαν με συγγενείς με φτωχή στάση 

ενσυναίσθησης υποτροπίασαν 2.6 φορές συχνότερα (67% αυτών των ασθενών 

υποτροπίασαν), σε σύγκριση με αυτούς που προέρχονταν από οικογένειες που είχαν καλή 

στάση ενσυναίσθησης (26.3% αυτών των ασθενών υποτροπίασαν). Η σχέση μεταξύ 

φτωχής στάσης ενσυναίσθησης και υποτροπής έφτασε στατιστικά σημαντικά επίπεδα τόσο 

στις οικογένειες υψηλού επιπέδου επαφής με τον ασθενή όσο και σε αυτές με χαμηλό 

επίπεδο επαφής. Επίσης, αυτοί που υποτροπίασαν εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα 

ανεργίας, περισσότερο ασταθή συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή, φτωχότερα 

επίπεδα προνοσηρής προσαρμογής, περισσότερα αρνητικά συμπτώματα και υψηλότερα 

επίπεδα επικριτικής στάσης εκ μέρους του συγγενή. Η φτωχή στάση ενσυναίσθησης μπορεί 

να οδηγήσει τους συγγενείς να παρανοήσουν τις ανάγκες του ασθενούς, κάτι που οδηγεί σε 

αυξημένα επίπεδα έντασης και, με τη σειρά του, σε αλλαγή της συμπεριφοράς του 

ασθενούς προς το χειρότερο. Από την άλλη όμως, αν υπάρχει υπερβολική ενσυναίσθηση 

μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μία υπερπροστατευτική στάση, υπερβολική ανεκτικότητα και 

ανικανότητα του συγγενή να θέσει όρια, κάτι που πάλι οδηγεί σε μία επιδείνωση της 

συμπεριφοράς του ασθενούς. 

Επιπρόσθετα, παρόλο που οι σχετικές έρευνες δηλώνουν σε γενικές γραμμές ότι το 

υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα είναι αρνητικό για τους ασθενείς ενώ το χαμηλό θετικό, 
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αυτή η υπόθεση ίσως τελικά να μην αντανακλά εντελώς την πραγματικότητα (King & Dixon, 

1995). Η Hooley (1985, 1986) για παράδειγμα, όπως παραπέμπουν οι King & Dixon 

(1995), ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχουν θετικές συνέπειες του υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος, καθώς και δυνητικά αρνητικές του χαμηλού, όπως τονίστηκε και 

προηγουμένως. Ειδικότερα, βρήκε ότι οι στάσεις και συμπεριφορές των συγγενών υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος μπορεί στην ουσία να ευνοούν και να προάγουν υψηλότερα 

επίπεδα λειτουργικότητας εκ μέρους του ασθενούς σε σύγκριση με αυτές των συγγενών 

χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Δηλαδή στις χρονικές περιόδους μεταξύ των 

υποτροπών οι ασθενείς από οικογένειες υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος μπορεί να 

εμφανίσουν υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας σε σύγκριση με τους ασθενείς από 

οικογένειες χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος που υποτροπιάζουν λιγότερο συχνά. 

Άρα η χρήση της έννοιας «υποτροπή» μπορεί να μην είναι η πιο αντιπροσωπευτική 

συνέπεια του εκφραζόμενου συναισθήματος (King & Dixon, 1995).  

Οι King & Dixon (1995) στην έρευνά τους θέλησαν να ερευνήσουν τις συνέπειες του 

εκφραζόμενου συναισθήματος στη μετέπειτα κοινωνική προσαρμογή των ψυχωσικών 

ασθενών. Εξέτασαν 69 ψυχωσικούς και 108 συγγενείς τους. Βρέθηκε ότι η κοινωνική 

προσαρμοστικότητα μπορεί να λειτουργεί μειώνοντας τις προσδοκίες των ασθενών και κατά 

συνέπεια να συνδέεται με χαμηλότερη κοινωνική λειτουρικότητα των ασθενών. Δηλαδή η 

οικογένεια που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ιδιαίτερα προσαρμοστική μπορεί να 

αντιδράσει υπερβολικά ανεκτικά απέναντι στον ασθενή, δικαιολογώντας, για παράδειγμα, 

την αδυναμία του να βοηθήσει με τις οικιακές εργασίες, να εμπλακεί με άλλα άτομα εκτός 

της οικογένειας και να αναπτύξει ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Η έρευνα των 

King & Dixon (1995) είχε κάποια ασυνήθιστα και ανατρεπτικά αποτελέσματα. 

Παραδείγματος χάριν, βρέθηκε ότι η συναισθηματική υπερεμπλοκή, που ως γνωστόν είναι 

τμήμα του υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, προέβλεπε την κοινωνική προσαρμογή 

του ασθενούς 9 μήνες μετά το εξιτήριο. Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής υπερεμπλοκής ιδιαίτερα εκ μέρους των μητέρων των ασθενών 

σχετίστηκαν με καλύτερη κοινωνική προσαρμογή, ιδιαίτερα εφόσον σχετίζεται με τη 

λειτουργικότητα μέσα στην οικογένεια. Ίσως η διεισδυτική ιδιότητα του συγγενή με υψηλή 

συναισθηματική υπερεμπλοκή ωθεί τον ασθενή σε υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας. 

Ωστόσο, τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα συναισθηματικής υπερεμπλοκής παραμένουν 

προβλεπτικά της υποτροπής του ασθενούς. Ενδεχομένως ο ασθενής να ωφελείται από ένα 

μέτριο και οριακό επίπεδο συναισθηματικής υπερεμπλοκής, αλλά τα επίπεδα που 

ξεπερνούν αυτό το όριο να οδηγούν στην υποτροπή. Κάτι ακόμα παράδοξο είναι ότι τα 
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επικριτικά σχόλια των μητέρων σχετίστηκαν θετικά με την κοινωνική προσαρμογή των 

ασθενών στον εργασιακό τους ρόλο. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ψυχωσικών στην 

έρευνα δεν εργάζονταν εκτός σπιτιού, ούτε σπούδαζαν, ο εργασιακός τους ρόλος 

περιοριζόταν μόνο στις οικιακές εργασίες. Αν σκεφθεί κανείς ότι οι οικιακές υποχρεώσεις 

υπάγονται κυρίως στις υποχρεώσεις της μητέρας έτσι κι αλλιώς, τότε τα επικριτικά σχόλια 

από την πλευρά των μητέρων μπορεί να είναι αυτό που ωθεί τους ασθενείς να είναι πιο 

συνεπείς σε αυτό το ρόλο. Κάτι ακόμα άξιο αναφοράς είναι ότι τα επικριτικά σχόλια 

σχετίστηκαν αντίστροφα με την υποτροπή: οι μητέρες αυτών που δεν υποτροπίασαν 

εμφάνιζαν περισσότερα επικριτικά σχόλια από ότι αυτών που υποτροπίασαν. Έτσι τα 

επικριτικά σχόλια των μητέρων φαίνεται να προωθούν την κοινωνική λειτουργικότητα των 

ασθενών χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής. Επίσης παραδόξως, η έκφραση 

συναισθηματικής ζεστασιάς σχετίστηκε αρνητικά με την κοινωνική προσαρμογή του 

ασθενούς. Ίσως αυτό συνέβη γιατί η έκφραση ζεστασιάς που συμπεριλαμβάνει 

χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση και το έκδηλο ενδιαφέρον μεταφράζονται ως 

μεγαλύτερη ανεκτικότητα προς τον ασθενή και συνεπακόλουθη μείωση των προσδοκιών. 

Τα θετικά σχόλια από την πλευρά των συγγενών σχετίστηκαν σε κάθε περίπτωση θετικά με 

την κοινωνική προσαρμογή του ασθενούς. Αυτό θα μπορούσε να εξηγείται από το ότι τα 

θετικά σχόλια είναι η συνήθης αντίδραση των συγγενών στα υψηλά επίπεδα κοινωνικής 

λειτουργικότητας των ασθενών, ή ότι αποτελούν στοιχείο του οικογενειακού περιβάλλοντος 

που προωθεί την καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα  του ασθενούς. Συμπερασματικά, η 

έρευνα των King & Dixon (1995) έδειξε ότι ορισμένες εκφάνσεις του υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος είναι θετικές για την κοινωνική προσαρμογή του ασθενούς.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ 

4. Η αναγκαιότητα οικογενειακών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την ψύχωση 

Η πολυδιάστατη φύση της ψύχωσης, όπως επισημαίνει ο Μαδιανός (1999), απαιτεί 

και την πολυδιάστατη θεραπευτική της προσέγγιση που έχει ως αποτέλεσμα μία 

αποδοτικότερη θεραπευτική αξία. Το αναμφίβολο σημείο είναι ότι η οικογένεια θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται και να εμπλέκεται ενεργά στη θεραπεία του 

ψυχωσικού ατόμου, εφόσον παραπάνω φάνηκε σαφέστατα ότι οι συγγενείς διαδραματίζουν 

έναν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ασθένειας. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους 

είναι αναγκαία η εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπεία του ψυχωσικού της μέλους 

συνοψίζονται επιγραμματικά από τους Anderson, Reiss & Hogarty (1986). Ειδικότερα, 
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όπως είδαμε η ψύχωση επηρεάζει όλα τα μέλη της οικογένειας του πάσχοντος ατόμου. 

Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι συγγενείς του ασθενούς θα καθίστανται ολοένα και 

λιγότερο ικανοί να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά χωρίς να λαμβάνουν ειδικευμένη 

βοήθεια και υποστήριξη, καθώς η διαδικασία της φροντίδας ενός ψυχωσικού ατόμου είναι 

ιδιαίτερα στρεσογόνος και εξουθενωτική. Ακόμα, η οικογένεια πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στη θεραπεία του ψυχωσικού της μέλους επειδή στα πλαίσια των 

διαφόρων θεραπευτικών προγραμμάτων τονίζεται προς τα μέλη της οικογένειας πως 

υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν. Δεν πρέπει 

να λησμονείται εξάλλου το γεγονός ότι οι ψυχωσικοί ασθενείς είναι ιδιαίτερα εξαρτημένοι 

από τις οικογένειές τους, κάτι που από μόνο του επιβάλλει την εμπλοκή τους στη θεραπεία 

της ψύχωσης (Pitschel-Walz, Leucht, Bäuml, Kissling & Engel, 2001). 

Επομένως όταν αναφερόμαστε στην ψύχωση, αναπόφευκτα υπονοούμε και την 

ύπαρξη της οικογενειακής θεραπείας. Όμως ο El-Islam (1989) θέτει ένα σημαντικό 

ερώτημα: τι εννοούμε με τον όρο οικογενειακή θεραπεία της ψύχωσης; Είναι θεραπεία μέσα 

στην οικογένεια, θεραπεία από την οικογένεια ή μήπως θεραπεία της οικογένειας; Σύμφωνα 

με τον ίδιο, η οικογενειακή θεραπεία είναι ταυτόχρονα και τα τρία παραπάνω. Ειδικότερα, η 

θεραπεία του ασθενούς μέσα στην οικογένεια εστιάζει στην κατανόηση της συναισθηματικής 

του έκφρασης και των αλληλεπιδράσεών του με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Εκτός από 

τον ειδικό, και τα μέλη της οικογένειας συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην επίτευξη αυτής 

της κατανόησης, επομένως η οικογενειακή θεραπεία είναι και θεραπεία του ψυχωσικού 

ατόμου από την οικογένειά του. Η συνιστώσα «θεραπεία της οικογένειας» όμως προκαλεί 

τις περισσότερες αντιδράσεις από τα υγιή μέλη της οικογένειας, που ούτε υποφέρουν οι 

ίδιοι από κάτι, ούτε θεωρούν ότι θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην έναρξη ή την 

εξέλιξη της ασθένειας. Οτιδήποτε βιώνουν οι ίδιοι θεωρείται δευτερεύον σε σχέση με την 

προβληματική συμπεριφορά του ασθενούς, ο οποίος για το λόγο αυτό πιστεύουν ότι θα 

έπρεπε να είναι ο μόνος στόχος της θεραπείας. Ωστόσο, για να επιτυχθεί ο στόχος της 

φυσιολογικής και υγιούς λειτουργικότητας ολόκληρης της οικογένειας, σαν σύστημα, είναι 

απαραίτητο τα μέλη της οικογένειας να κατορθώσουν ένα επίπεδο συνειδητότητας σχετικά 

με το τι περιλαμβάνει και επιφέρει η ψύχωση, και των συναισθημάτων που εκπηγάζουν από  

την κατάσταση του ψυχωσικού μέλους της οικογένειας. Επομένως έτσι προκύπτει και η 

τρίτη πτυχή της οικογενειακής θεραπείας, η θεραπεία της οικογένειας (El-Islam, 1989). 

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα της 

ψύχωσης όπου εμπλέκεται και η οικογένεια. Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν 

και κατά πόσο οι οικογένειες των μελετών περίπτωσης έχουν συμμετάσχει σε τέτοια 
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προγράμματα, η παρούσα εργασία εστιάζει στο τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του 

ψυχωσικού ατόμου προκειμένου να το βοηθήσει κατά το δυνατόν περισσότερο. Οπότε, 

ακόμη και τα ελλείμματα αυτών των οικογενειών μπορεί να αποδειχθούν ως χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με το τι θα μπορούσαν να είχαν πράξει έτσι ώστε να υπήρχαν τα 

θετικότερα επιθυμητά αποτελέσματα. 

4.1.  Θεραπευτικές προσεγγίσεις της ψύχωσης που εμπλέκουν την οικογένεια 

Η αναγκαιότητα της συμπερίληψης της οικογένειας στη θεραπεία του ψυχωσικού 

μέλους έχει οδηγήσει στην ραγδαία ανάπτυξη μίας πλειάδας οικογενειακών παραμβατικών 

προγραμμάτων. Σύμφωνα με τους Pitschel-Walz et al. (2001) και τους Patterson & 

Leeuwenkamp (2008), έχουν αναπτυχθεί οικογενειακές θεραπείες εστιασμένες σε μία μόνο 

οικογένεια, σε πολλές οικογένειες συγχρόνως –δηλαδή ομαδική οικογενειακή θεραπεία-, 

ψυχοεκπαιδευτικές και συμβουλευτικές ομάδες συγγενών, ψυχοεκπαιδευτικές διαλέξεις για 

συγγενείς, ομαδική θεραπεία συγγενών, γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία, θεραπεία 

κοινωνικών δεξιοτήτων, θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης κ.α. Καθεμία από τις 

παραπάνω παρεμβάσεις εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς.  

Σύμφωνα με τον El-Islam (1989), οι περισσότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μία 

συνιστώσα επίλυσης προβλημάτων που επεκτείνει τις δεξιότητες της οικογένειας κατά την 

αντιμετώπιση των συγγενών με τα πολλαπλά προβλήματα που έχει ως συνέπεια η 

ψύχωση.  Όπως τονίζουν και οι Wong, Massel, Mosk & Liberman (1986), στη θεραπευτική 

προσέγγιση έχει τεράστια σημασία η έμφαση στα ελλείμματα της συμπεριφοράς επίλυσης 

προβλημάτων των συγγενών του ψυχωσικού ατόμου. Αυτή η κατεύθυνση των 

παρεμβάσεων βοηθά τους συγγενείς να χειρίζονται αποτελεσματικά το στρες. Εφόσον η 

αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων περιορίζεται όταν δεν υπάρχουν 

αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας των συναισθημάτων μεταξύ των μελών της 

οικογένειας, είναι επόμενο πως οι οικογένειες των οποίων τα μέλη αναγνωρίζουν σωστά τα 

συναισθήματα που εκφράζονται μπορούν να προβούν πιο βοηθητικές για τον ασθενή 

(Wong et al., 1986).  

Σημαντικότατη βέβαια είναι και η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων στους ίδιους τους 

ασθενείς μέσω των παρεμβατικών προγραμμάτων. Οι O’Brien, Zinberg, Ho, Rudd, 

Kopelowicz, Daley, Bearden & Cannon (2009) στην έρευνά τους με δείγμα εφήβους και 

νέους που παρουσίαζαν προδρομικά ψυχωσικά συμπτώματα και τους γονείς τους τόνισαν 

τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων για την πορεία της 

διαταραχής, οι οποίες σχετίστηκαν με την αυξημένη κοινωνική λειτουργικότητα των νέων. 
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Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να προστεθεί ότι το προνοσηρό επίπεδο κοινωνικής 

λειτουργικότητας του ασθενούς προβλέπει τη μακροπρόθεσμη πορεία της διαταραχής˙ γι’ 

αυτό και η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται πολύ από αυτό (Liberman & 

Kopelowicz, 2002). Ειδικότερα, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των αντίστοιχων 

παρεμβατικών προγραμμάτων μπορεί να περιορίζεται από τα αρχικά ελλείμματα στις 

κοινωνικές δεξιότητες του ασθενούς, αλλά σε κάθε περίπτωση η εκμάθηση και εκπαίδευση 

σε κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κοινωνική επάρκεια του 

ψυχωσικού ατόμου, ανεβάζοντας τα επίπεδα κοινωνικοποίησης του ατόμου και, συνεπώς, 

επηρεάζοντας την πρόγνωση της ψύχωσης και τη διαδικασία ανάρρωσης (Liberman & 

Kopelowicz, 2002).  

Είναι αναμενόμενο ότι η εμπλοκή της οικογένειας στα διάφορα προγράμματα 

θεραπείας είναι κάτι που ευνοεί σημαντικά την πορεία του ασθενούς. Για παράδειγμα, η 

μεταανάλυση των Pitschel-Walz et al. (2001) έδειξε ότι η συμμετοχή της οικογένειας στη 

θεραπεία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της υποτροπής του ασθενούς, με το 

είδος της παρέμβασης να είναι δευτερεύον. Ειδικότερα, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται 

για μακροχρόνιες, άνω των τριών μηνών παρεμβάσεις, η ψυχοθεραπευτική ένταση και 

προσανατολισμός φαίνεται να μην έχει τόση σημασία. Ο Lam (1991), όπως παραπέμπουν 

οι Dixon & Lehman (1995), υπογράμμισε ότι οι διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην 

οικογένεια φαίνεται να είναι ισοδύναμες, αρκεί να πληρούν ορισμένα κριτήρια. Αυτά είναι η 

ανάληψη μίας θετικής προσέγγισης απέναντι στην οικογένεια και η θεμελίωση μίας γνήσιας 

σχέσης με όλα τα μέλη της οικογένειας εκ μέρους του θεραπευτή, η παροχή σταθερότητας 

και συγκρότησης, η εστίαση στο «εδώ-και-τώρα», η έμφαση στη γνωστική αναδόμηση και 

στη βελτίωση της επικοινωνίας.  

Ανάμεσα στις θετικές συνέπειες της οικογενειακής θεραπείας είναι η βελτίωση της 

ικανότητας και επάρκειας των συγγενών στο να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς, η μείωση 

της οικογενειακής επιβάρυνσης, η αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών των συγγενών 

από υψηλού σε χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, η καλύτερη συμμόρφωση του 

ασθενούς με τη φαρμακευτική αγωγή, η καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα του ασθενή, η 

μείωση των οξέων ψυχωσικών κρίσεων και η γενικότερα βελτιωμένη ποιότητα ζωής του 

ασθενή και των συγγενών του (Pitschel-Walz et al., 2001˙ Bradley, Couchman, Perlesz, 

Nguyen, Singh & Riess, 2006˙ Dixon & Lehman, 1995˙ Patterson & Leeuwenkamp, 2008).  

Παρακάτω θα γίνει μία σύντομη αναφορά σε επιμέρους θεραπευτικά προγράμματα. 

Για παράδειγμα, από την έρευνα των Bradley et al. (2006) φάνηκε ότι η πολλαπλή 

οικογενειακή ομαδική θεραπεία είχε θετικότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ατομική 
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θεραπεία του ασθενούς μόνο, αλλά και σε σύγκριση με την οικογενειακή θεραπεία 

μεμονωμένων οικογενειών (McFarlane et al., 1995 όπως παραπέμπουν οι Dixon & Lehman 

(1995)). Η λογική της πολλαπλής οικογενειακής ομαδικής θεραπείας είναι το να μοιράζονται 

οι συγγενείς και οι ασθενείς κοινές εμπειρίες, να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν ο ένας 

τον άλλον από τη στιγμή που έχουν παρόμοια προβλήματα (Asen & Schuff, 2006). Οι Asen 

& Schuff (2006) έδωσαν έμφαση στη διαμόρφωση ομάδων που δεν είχαν όριο ηλικίας, ήταν 

πολυεθνικές και δεν περιορίζονταν μόνο σε γονείς αλλά γενικά σε συγγενείς, συντρόφους, 

στενούς φίλους κτλ. Αυτό υπήρξε πολύτιμη πηγή βοήθειας για τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους αφού η ποικιλία των μελών της ομάδας τους έδινε την ευκαιρία να 

επωφεληθούν από την ανταλλαγή τόσο διαφορετικών απόψεων και εμπειριών. Ο Lidz 

(1975), όπως επισημαίνει η Leff (1986) (σελ. 109), προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες 

συγγενών. Σε αυτές συγγενείς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος συμμετέχουν στην 

ίδια ομάδα με αυτούς με χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα, με προσδοκία ότι οι πρώτοι θα 

ωφεληθούν από το θετικό πρότυπο των δεύτερων. 

Οι Montero et al. (2001) ασχολήθηκαν με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας δύο 

διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν σε ένα ισπανικό δείγμα 

ψυχωσικών και συγγενών τους. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός που μελετήθηκε ήταν 

μεσογειακός είναι αξιοσημείωτο διότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της 

δομής και της λειτουργίας της τυπικής ισπανικής και της αντίστοιχης ελληνικής οικογένειας 

λόγω του κοινού πολιτισμικού υποβάθρου. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που μελετήθηκαν 

ήταν η συμπεριφοριστική οικογενειακή θεραπεία και μία παρέμβαση στην οποία υπήρχαν 

κάποιες ψυχοεκπαιδευτικές διαλέξεις που παρακολούθησαν τόσο ο ασθενής όσο και οι 

συγγενείς του, αλλά στη συνέχεια συμμετείχαν στη θεραπευτική παρέμβαση μόνο οι 

συγγενείς. Οι δύο παρεμβάσεις αποδείχθηκαν ισοδύναμες αναφορικά με τη βελτίωση του 

ρυθμού υποτροπής, αλλά η συμπεριφοριστική θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας 

επέφερε σε γενικές γραμμές καλύτερα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στο 

ότι στη συμπεριφοριστική θεραπεία συμπεριλαμβανόταν καθόλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης και το ψυχωσικό μέλος της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο η οικογενειακή 

επιβάρυνση αλλά και τα οφέλη από τη θεραπεία μοιράζονται σε όλα τα μέλη της 

οικογένειας, κάτι που έμμεσα μειώνει τα επίπεδα στρες στο οικογενειακό περιβάλλον. Με 

τον τρόπο αυτό, από την έρευνα των Montero et al. (2001) καταδεικνύεται η σπουδαιότητα 

της εμπλοκής όλων των μελών της οικογένειας στη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου 

βέβαια και του ασθενούς. 
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Ένα άλλο είδος παρέμβασης στην οικογένεια που έχει λάβει προσοχή είναι η εστιακή 

οικογενειακή θεραπεία. Όπως αναφέρουν οι Levene, Newman & Jeffries (1990), αυτή η 

προσέγγιση εστιάζει επιλεκτικά σε συγκεκριμένες περιοχές. Ενθαρρύνει τα μέλη της 

οικογένειας να παρεμβαίνουν υποστηρικτικά στον ασθενή που υποτροπιάζει, 

αναλαμβάνοντας προσωρινά κάποιες από τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του τις οποίες 

ο ίδιος πλέον αδυνατεί να διεκπεραιώσει. Όταν ο ασθενής είναι σε θέση να ανακτήσει τη 

φυσιολογική του λειτουργικότητα, η οικογένεια ενθαρρύνεται να εμπλέκεται λιγότερο. Η 

εστιακή οικογενειακή θεραπεία έχει βρεθεί εξίσου αποτελεσματική με την ψυχοεκπαιδευτική 

προσέγγιση, στην οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω, στη βελτίωση του ρυθμού της 

υποτροπής των ψυχωσικών ατόμων αλλά και στη βελτίωση των συμπτωμάτων τους 

(Levene, Newman & Jeffries, 1990). 

Επίσης, ενώ γενικά η έρευνα έχει επικεντρωθεί στις εξωνοσοκομειακές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις στην οικογένεια, δεν έχει δοθεί η ίδια προσοχή στην παροχή 

ενδονοσοκομειακών παρεμβάσεων στην οικογένεια. Οι Glick, Spencer, Clarkin, Haas, 

Lewis, Peyser, DeMane, Good-Ellis, Harris & Lestelle (1990) βρήκαν ότι οι ψυχωσικοί 

εσωτερικοί ασθενείς που λάμβαναν την τυπική ψυχιατρική φροντίδα συν οικογενειακή 

θεραπεία επωφελήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με αυτούς που λάμβαναν μόνο την τυπική 

ψυχιατρική φροντίδα, δηλαδή φαρμακοθεραπεία, ατομική υποστηρικτική ψυχοθεραπεία και 

εργοθεραπεία.  

Πάντως ένα από τα δεδομένα που δεν αμφισβητούνται είναι ότι, αναφορικά με την 

ψύχωση, τα καλύτερα αποτελέσματα εμφανίζονται όταν υπάρχει συνδυασμένη 

φαρμκοθεραπεία με ψυχοθεραπεία. Αυτό αποδεικνύεται και από την έρευνα των Tomaras, 

Mavreas, Economou, Ioannovich, Karydi & Stefanis (2000) σε ελληνικό δείγμα ψυχωσικών 

ασθενών και συγγενών τους.  

Σε συμφωνία με τις προσδοκίες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης έχει φανεί ότι η 

συμμετοχή του ψυχωσικού ασθενούς σε δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή 

σε προγράμματα βασισμένα στην κοινότητα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρο το 

οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς εξαιτίας της κλινικής σταθερότητας και της 

γενικότερης βελτίωσής του. Αυτό έδειξαν και οι Koukia & Madianos (2005b) στην έρευνά 

τους σε Έλληνες ασθενείς και τους συγγενείς τους. Φυσικά, η εμπλοκή των υπόλοιπων 

μελών της οικογένειας στις δραστηριότητες των προγραμμάτων αποκατάστασης θα 

μπορούσε να επιφέρει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα για όλους. Ακόμα, η συμμετοχή των 

ψυχωσικών ατόμων σε προγράμματα αποκατάστασης μειώνει την οικογενειακή 

επιβάρυνση και βελτιώνει τη συναισθηματική ευημερία των συγγενών, πιθανώς επειδή 
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μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ασθενούς, 

μειώνεται ο χρόνος που ο ασθενής περνά στο σπίτι με τους συγγενείς του και ελαττώνεται 

το επίπεδο εξάρτησης των ασθενών από τους συγγενείς τους (Koukia & Madianos, 2005a). 

Η συμμετοχή του ψυχωσικού ατόμου σε δραστηριότητες κοινοτικών δομών υποστήριξης και 

αποκατάστασης συμβάλλει και στη γρηγορότερη κλινική σταθεροποίησή του και την 

επιστροφή του σε ένα πιο αυτόνομο τρόπο ζωής (Peterson, Michael & Armstrong, 2006). Η 

διαμονή των ασθενών μέσα στην κοινότητα σήμαινε συγχρόνως καλύτερη ποιότητα ζωής 

εφόσον οι ασθενείς μπορούσαν να διατηρήσουν επαφή με τα μέλη της οικογένειάς τους και 

τα άλλα κοινωνικά τους δίκτυα.  

Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία των παρεμβάσεων στην οικογένεια, υπάρχουν 

κάποιοι περιορισμοί. Καταρχάς, τα οικογενειακά συστήματα και η ποιότητα της 

ατμόσφαιρας στην οικογένεια παρουσιάζουν αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου, είτε λόγω 

της ίδιας της παρέμβασης είτε λόγω διάφορων άλλων αλλαγών. Οπότε είναι συζητήσιμο το 

εάν και για πόσο οι παρεμβάσεις θα παραμείνουν αποτελεσματικές (Ekdawi & Conning, 

1998). Επιπλέον, όπως τονίζουν οι Barrowclough & Tarrier (1997), η καλή πρόγνωση της 

διαταραχής δεν εξαρτάται μόνο από την ενδοοικογενειακή ατμόσφαιρα και το στρες σε 

αυτή. Οι στρεσογόνοι παράγοντες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ζωής του ασθενούς: 

μία σοβαρή ασθένεια ή κάποιος θάνατος μέσα στην οικογένεια, επαγγελματικές δυσκολίες 

όπως κάποια απόλυση ή κατάσταση διαθεσιμότητας στο χώρο εργασίας, ανάμειξη σε 

ατυχήματα ή ακόμα και έντονα θετικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν υποτροπή 

(Barrowclough & Tarrier, 1997). Σε τέτοιες περιπτώσεις η σημασία των παρεμβάσεων στην 

οικογένεια περιορίζεται στην εκπαίδευση των κατάλληλων δεξιοτήτων αντιμετώπισης του 

ασθενούς, έτσι ώστε οι συγγενείς να είναι όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικοί για το πάσχον 

μέλος της οικογένειας. Ακόμα, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις παρακωλύονται από τη 

γνωστική διαταραχή του ασθενούς, που θέτει ένα σημαντικό εμπόδιο για ολόκληρη την 

ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων 

(Patterson & Leeuwenkamp, 2008). Ακόμη, δεν είναι ασυνήθιστο οι συγγενείς να 

παραπονιούνται για την απουσία συνέχειας του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τις 

ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αφού αναγκάζονται να αλλάζουν συχνά εποπτεύον 

προσωπικό κι έτσι να χτίζουν από την αρχή σχέσεις εμπιστοσύνης, κάθε φορά που ο 

προηγούμενος για οποιοδήποτε λόγο εγκαταλείπει τη θεραπεία (Atkinson & Coia, 1995). 

Επίσης, σύμφωνα με τους Atkinson & Coia (1995), η θετική και συνεργατική σχέση 

ανάμεσα στην οικογένεια και τους ειδικούς που είναι αναγκαία προϋπόθεση για τις θετικές 

επιδράσεις των παρεμβάσεων στην πορεία του ασθενούς, δεν είναι κάτι το αυτονόητο. 
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Αντίθετα είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί εξαιτίας των απαιτήσεων και προσδοκιών 

της οικογένειας που είναι συχνά υπερβολικές, καθώς και εξαιτίας της δυσπιστίας και 

καχυποψίας με την οποία συχνά αντιμετωπίζει η οικογένεια τους ειδικούς. Ακόμα, η 

οικογένεια συνεχώς αναζητά πληροφορίες από τους ειδικούς αλλά συχνά δε συνάδει το τι 

θέλει η οικογένεια να μάθει με το τι πιστεύουν οι ειδικοί πως θα έπρεπε να μάθει σχετικά με 

την ψύχωση. Ωστόσο η ορθή ενημέρωση της οικογένειας έχει μεγάλη αξία καθώς επιτρέπει 

στους συγγενείς να αισθάνονται πως περιλαμβάνονται στην αντιμετώπιση της ψύχωσης, 

και επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και τις δεξιότητες αντιμετώπισής τους (Atkinson & Coia, 

1995). Επειδή η ψυχοεκπαίδευση είναι μία παράμετρος που περιλαμβάνεται σε όλες τις 

παρεμβάσεις στην οικογένεια, παρακάτω θα γίνει εκτενής αναφορά στο τι ακριβώς είναι η 

ψυχοεκπαίδευση. 

4.2. Η ψυχοεκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον El-Islam (1989), όταν οι ψυχωσικοί παίρνουν εξιτήριο από την 

κλινική, συχνά θεωρείται εσφαλμένα δεδομένο ότι η κοινότητα είναι πρόθυμη αλλά και ικανή 

να τους προσφέρει την απραίτητη φροντίδα. Βλέποντας όμως ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

απόλυτα, ο ψυχωσικός ασθενής σε περιόδους έντονου στρες στρέφεται προς το ασφαλές 

«καταφύγιο» της οικογένειάς του. Γι’ αυτό και οι συγγενείς θα πρέπει να λαμβάνουν την 

απαραίτητη ενημέρωση. Όταν οι συγγενείς κατανοούν τη συμπληρωματική σχέση μεταξύ 

της μόνιμης ευαλωτότητας του ασθενή και των άφθονων στρεσογόνων παραγόντων της 

καθημερινότητάς του, βρίσκονται πια σε καλύτερη θέση έτσι ώστε να υιοθετήσουν 

θετικότερες στάσεις απέναντί του. Εξάλλου, η βελτίωση των στάσεων των συγγενών είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ίδιων και του 

ασθενή. Η μη υγιής επικοινωνία άλλωστε, όπως τονίστηκε εκτενώς προηγουμένως, μπορεί 

να προκαλέσει αρνητικές εκδηλώσεις συναισθημάτων από τους συγγενείς και 

προβληματική συμπεριφορά εκ μέρους του ασθενή, κάτι που συμβάλλει στην έντονη 

καταπόνηση και των δύο πλευρών (El-Islam, 1989). Είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν υπάρξει 

σχετικές έρευνες όπως αυτή των Spießl, Schmid, Vukovich & Cording (2004), που 

αποδεικνύουν ότι η ορθή ενημέρωση δεν είναι μόνο κάτι θεωρητικά ενδεδειγμένο και 

προτεινόμενο από τους ειδικούς, αλλά συνάμα κάτι που και οι ίδιοι οι συγγενείς των ψυχικά 

ασθενών ατόμων επιζητούν. Συγκεκριμένα, οι Spießl et al. (2004) βρήκαν ότι μεγάλη 

σημασία για τους συγγενείς έχει η ανοικτή και κατανοήσιμη επεξήγηση σχετικά με την 

ασθένεια του ασθενούς συγγενή τους, η ενημέρωση για τις υπάρχουσες θεραπείες, την 

πορεία της θεραπείας του ασθενούς και τις πιθανότητες και δυνατότητες αποκατάστασης. Η 
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έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε φόβο, σύγχυση, απελπισία αλλά και 

συναισθήματα ενοχής και απόγνωσης. Αντίθετα, με την παροχή σωστής πληροφόρησης 

ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας και βεβαιότητας των συγγενών σχετικά με το τι ακριβώς 

συμβαίνει και καταλύονται τα αρνηικά συναισθήματα. 

Είναι άλλωστε γνωστό ότι η οικογενειακή επιβάρυνση σαφέστατα επηρεάζει το ρόλο 

της οικογένειας στην αποκατάσταση του ψυχικά ασθενούς ατόμου. Σύμφωνα με τους 

Ekdawi & Conning (1998), η υποκειμενική επιβάρυνση της οικογένειας δηλαδή οι 

συναισθηματικές της εμπειρίες, αλλά και τα αντικειμενικά εμπόδια όπως το οικονομικό 

κόστος και η ενδεχόμενη κοινωνική απομόνωση της οικογένειας δυσχεραίνουν το ρόλο που 

έχει να επιτελέσει η οικογένεια. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι συγγενείς δυσκολεύονται να 

αντιμετωπίσουν το απρόβλεπτο και παράδοξο της συμπεριφοράς του πάσχοντος καθώς 

και τη φτωχή επικοινωνία μαζί του. Ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι με μία κατάσταση για την 

οποία δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και ειδίκευση. Καλούνται δηλαδή να 

χειριστούν τα ίδια προβλήματα με το προσωπικό των κλινικών, με την ειδοποιό διαφορά ότι 

οι συγγενείς δε διαθέτουν την επιστημονική εκπαίδευση των ειδικών ούτε έχουν τη 

δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια από κάποιον άλλο ειδικό, όπως κάνουν οι ειδικοί όταν 

φτάνουν σε αδιέξοδα σχετικά με τους ασθενείς τους. Μπορεί μάλιστα να προκληθεί μία 

παθολογική ισορροπία, καθώς μερικές οικογένειες επιτυγχάνουν σταθερές αλλά 

δυσλειτουργικές στρατηγικές προσαρμογής απέναντι στην κατάσταση του ασθενούς μέσω 

της υπερβολικής αυτοθυσίας ή της απαθούς αποστασιοποίησης. Είναι δε πολύ εύκολο η 

στάση των συγγενών να αλλάξει ραγδαία από την ανεκτικότητα και την αποδοχή στην 

κριτική και την απόρριψη. Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι, αν και οι οικογένειες 

μπορούν να προσφέρουν ένα προστατευμένο, υποστηρικτικό και χωρίς στρεσογόνους 

πιέσεις περιβάλλον στον ασθενή, κάτι τέτοιο συγχρόνως μπορεί να αυξήσει την κοινωνική 

ανεπάρκεια των ασθενών, αφού δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο οι ασθενείς να βασίζονται 

στους συγγενείς τους για πολλές από τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Τα κυριότερα 

εξάλλου προβλήματα που εμφανίζονται στις οικογένειες με κάποιο ψυχωσικό μέλος, 

σύμφωνα με το Μαδιανό (1999), είναι η απουσία σωστής πληροφόρησης για τη φύση της 

διαταραχής και η έλλειψη στρατηγικών διαχείρισης και αντιμετώπισης του ασθενούς. Όπως 

τονίστηκε και στην αρχή της παρούσας εργασίας, επικρατεί συχνότατα μία μυστικοπάθεια 

ως απότοκο των ενοχών που βιώνουν οι συγγενείς και του στίγματος, που οδηγεί στην 

περαιτέρω απομόνωση της οικογένειας. 

Συχνά άλλωστε ακόμα και οι ειδικοί αποφεύγουν να πληροφορούν κατάλληλα τους 

συγγενείς των ψυχωσικών ατόμων. Σύμφωνα με το Strachan (1986) υπάρχον διάφοροι 
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λόγοι για τους οποίους οι ειδικοί  συχνά διστάζουν να συζητούν με τους συγγενείς για τη 

διάγνωση και τη θεραπεία. Πρώτον, οι διαγνώσεις δεν είναι πάντα ξεκάθαρες ούτε και 

βέβαιες. Επομένως σε περίπτωση που η διάγνωση δεν είναι τελικά σωστή, το προσωπικό 

στην ουσία έχει παραπλανήσει τους συγγενείς και τους έχει δώσει εσφαλμένες 

πληροφορίες. Δεύτερον, οι ειδικοί μπορεί να φοβούνται τις συνέπειες του να χαρακτηρίσουν 

κάποιον ως «σχιζοφρενή» εξαιτίας της βαρύτητας που έχει ο όρος, ο οποίος ακόμα 

χρησιμοποιείται αρκετά ευρέως. Δυστυχώς όμως το να μη δίνεται ενημέρωση στους 

συγγενείς ή οι ειδικοί να παραμένουν ασαφείς σε σχέση με τη διάγνωση φαίνεται να 

χειροτερεύει το πρόβλημα αφού οι συγγενείς απογοτεύονται ολοένα και περισσότερο και 

νιώθουν ακόμα πιο φοβισμένοι και ένοχοι. Επίσης, η αποσιώπηση των διαγνωστικών 

πληροφοριών μπορεί ακόμα και να ενισχύσει το στίγμα που οι ειδικοί ήθελαν αρχικά να 

αποφύγουν. Όταν όμως δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη διάγνωση, οι ειδικοί μπορούν 

να είναι σαφείς και άμεσοι σχετικά με την έλλειψη αποφασιστικότητας, να ενημερώσουν τον 

ασθενή και τους συγγενείς του σχετικά με τους λόγους ύπαρξης αυτής της ασάφειας και να 

προτείνουν τρόπους με τους οποίους να επιταχυνθεί η επιβεβαίωση της διάγνωσης. 

Όλα τα παραπάνω προβλήματα έφεραν στο προσκήνιο την εντονότατη ανάγκη για 

ενημερωτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια. Για το λόγο αυτό σταδιακά αναπτύχθηκε η 

λεγόμενη «ψυχοεκπαίδευση». Η ψυχοεκπαίδευση αντιπροσωπεύει το τμήμα της θεραπείας 

της οικογένειας στο οποίο ειπικρατεί η ενεργή παροχή πληροφοριών τόσο από πλευράς 

των ειδικών όσο και μεταξύ συγγενών και ασθενή, και η συζήτηση γενικών πτυχών της 

ασθένειας (Wiedermann, Klingberg, Pitschel-Walz & Arbeitsgruppe Psychoedukation, 

2003). Οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια έχουν, σύμφωνα με τους 

Atkinson & Coia (1995), ως κύριους στόχους την παροχή πληροφοριών, τη μείωση της 

ενοχής των συγγενών ιδιαίτερα σε σχέση με την αιτιολογία της σχιζοφρένειας, την 

ενθάρρυνση ρεαλιστικών προσδοκιών σχετικά με την πρόγνωση της ασθένειας, καθώς και 

την παροχή πρακτικών συμβουλών σχετικά με την αντιμετώπιση του ασθενούς. Απώτερος 

σκοπός της ψυχοεκπαίδευσης, συμπερασματικά, είναι η παροχή βοήθειας προς τα μέλη 

της οικογένειας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν όσο καλύτερα γίνεται τα προβλήματα που 

επιφέρει η ασθένεια και με τη στάση τους να συμβάλλουν στην κλινική βελτίωση του 

ασθενούς (Bertrando, 2006). Η σωστή ενημέρωση έχει ως επιθυμητό αποτέλεσμα τον 

αποστιγματισμό της οικογένειας και του πάσχοντος μέλους αλλά και την απομυθοποίηση 

ορισμένων «φλεγόντων» ζητημάτων (Μαδιανός, 1999). Πρέπει επομένως να καταστεί 

σαφές ότι η ψύχωση δεν είναι μία εικοσιτετράωρη ασθένεια και ότι ο ασθενής μπορεί να έχει 

περιόδους φυσιολογικής λειτουργικότητας. Ακόμη, πρέπει να καταρριφθεί ο μύθος της 
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επικινδυνότητας του ψυχωσικού ατόμου και των ψυχοφαρμάκων, ζητήματα που 

απασχολούν και ανησυχούν πολύ την οικογένεια του ψυχωσικού ατόμου (Μαδιανός, 1999). 

Έτσι, οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις καλύπτουν μία ποικιλία θεματικών 

ενοτήτων. Αυτές είναι η διάγνωση, η αιτιολογία, η συμπτωματολογία, η πορεία, η 

πρόγνωση και η θεραπεία της διαταραχής με απλό και κατανοητό τρόπο (Atkinson & Coia, 

1995). Οι Kuipers, Leff & Lam (1992) αναφέρουν συνοπτικά τα κύρια σημεία των 

παραπάνω θεμάτων που πρέπει να καλύπτονται στην ψυχοεκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 

αναφορικά με την αιτολογία της ψύχωσης πρέπει να τονιστεί ότι η οικογένεια δεν ευθύνεται 

για την ασθένεια, αν και η κληρονομικότητα παίζει σίγουρα κάποιο ρόλο χωρίς να είναι η 

μοναδική αιτία (Kuipers, Leff & Lam, 1992˙ Μαδιανός, 1999). Όσο αφορά τη 

συμπτωματολογία, είναι θεμιτό οι συγγενείς να κατανοήσουν ότι τα αρνητικά συμπτώματα 

προκαλούνται εξαιτίας της ασθένειας και επομένως δε βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του 

ασθενή, καθώς και ότι δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα, αλλά σταδιακά βελτιώνονται. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να δίνονται ελπίδες στην οικογένεια για την πρόγνωση της 

διαταραχής. Οι συγγενείς πρέπει δηλαδή να γνωρίσουν ότι το ¼ των ατόμων που 

αναπτύσσουν ψύχωση αναρρώνουν πλήρως, ενώ γενικά η πλειοψηφία των ψυχωσικών 

ατόμων βελτιώνονται σημαντικά και μπορούν να έχουν μία σχετικά καλή ποιότητα ζωής 

εκτός νοσοκομείου. Αναφορικά με τη θεραπεία, θα πρέπει να τονίζεται στην οικογένεια ότι 

το στρες θα πρέπει να μειώνεται το περισσότερο δυνατό έτσι ώστε να επωφεληθούν και ο 

ασθενής και οι συγγενείς του (Kuipers, Leff & Lam, 1992). Επίσης, όπως τονίζει ο Μαδιανός 

(1994b) η ψυχοεκπαίδευση εστιάζει στην ενημέρωση της οικογένειας γύρω από τη στενή 

σχέση μεταξύ ψύχωσης και στρες και τη σημασία της φαρμακευτικής αγωγής για την 

επιτυχή αντιμετώπιση της διαταραχής, καθώς και στην εκπαίδευση σε δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό στρες. Αναφορικά με τη φαρμακευτική 

αγωγή όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι αν και τα φάρμακα βοηθούν μακροπρόθεσμα, είναι 

εξίσου σημαντικό να ζει ο ασθενής σε ένα ήρεμο, σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον 

(Kuipers, Leff & Lam, 1992). Επιπρόσθετα, όλα τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα 

εντάσσουν στους κοινούς τους στόχους την πρόληψη των υποτροπών και των 

επανεισαγωγών με την ενημέρωση της οικογένειας για την ορθή αναγνώριση των 

προδρομικών συμπτωμάτων, αλλά και εστιάζουν στην παρέμβαση σε κρίσιμες και έντονες 

περιόδους (Μαδιανός, 1994b). 

Έχουν υπάρξει πολλές αποδείξεις σχετικά με τη χρησιμότητα της ψυχοεκπαίδευσης 

της οικογένειας. Συνοπτικά, όπως αναφέρουν οι Atkinson & Coia (1995) τα αποτελέσματα 

είναι πολύ θετικά και περιλαμβάνουν τη μείωση της οικογενειακής επιβάρυνσης, της 
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σύγχυσης, της απομόνωσης και των επιπέδων άγχους που βιώνουν οι συγγενείς του 

ψυχωσικού ατόμου, με όφελος βέβαια και για τον ίδιο τον ασθενή. Τα παραπάνω 

συνοδεύονται από βελτίωση των στρατηγικών αντιμετώπισης της ψύχωσης από πλευράς 

της οικογένειας με τη χρήση των κοινοτικών δομών, και πιο αποτελεσματική διαχείριση της 

καθημερινότητας στο σπίτι του ασθενούς. Οι έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι οι συγγενείς 

αναφέρουν αυξημένη αίσθηση υποστήριξης και μειωμένα αισθήματα ατομικής ευθύνης και 

ενοχών για την ψύχωση. Από την έρευνα των Caqueo Urízar & Lemos Giráldez (2008) 

βρέθηκε ότι οι συγγενείς των ψυχωσικών ατόμων που συμμετείχαν σε κάποιο 

ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οικογένεια είχαν υψηλότερα επίπεδα 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας ζωής σε σύγκριση με τους συγγενείς που δε συμμετείχαν σε 

κάτι αντίστοιχο, αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς αυτών των οικογενειών ανέφεραν σχετικά 

υψηλά ποσοστά ποιότητας ζωής που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονταν με την 

αντιλαμβανόμενη λειτουργικότητα της οικογένειάς τους. 

Επιπρόσθετα, οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις μειώνουν τα επίπεδα υποτροπής 

και επαναλαμβανόμενων εισαγωγών του ασθενούς, και ίσως αυτή να είναι η βασικότερη 

συνέπειά τους (Pitschel-Walz et al., 2001˙ Wiedermann et al., 2003). Σύμφωνα με τους 

Falloon et al. (1982), Hogarty et al. (1986), Leff et al. (1982) και Tarrier et al. (1988), όπως 

παραπέμπει ο Fadden (1998), οι ψυχοεκπαδευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστά υποτροπών μικρότερα του 10% για τις πειραματικές 

ομάδες, έναντι 40-50% για τις ομάδες ελέγχου 9 μήνες μετά την παρέμβαση. Δύο χρόνια 

αργότερα τα ποσοστά υποτροπής διατηρήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα για τις 

πειραματικές ομάδες και σε γενικές γραμμές ήταν διπλάσια για τις ομάδες ελέγχου. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης (Strachan, 1986), που όπως 

επισημάνθηκε νωρίτερα είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές της οικογενειακής 

επιβάρυνσης. Ακόμα, τα προγράμματα οικογενειακής ψυχοεκπαιδευτικής θεραπείας σε 

συνδυασμό με την αντιψυχωσική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής βελτιώνουν ουσιαστικά 

την πρόγνωσή του, και οι βελτιώσεις της κοινωνικής και ψυχολογικής λειτουργικότητας του 

ασθενή σχετίζονται έντονα με τις μειώσεις της έντασης των αρνητικών συναισθημάτων και 

αλληλεπιδράσεων μέσα στην οικογένεια που προκύπτουν ως συνέπεια της 

ψυχοεκπαίδευσης (Strachan, 1986).  

Επιπλέον, από τη μεταανάλυση των Pitschel-Walz et al. (2001) προκύπτει ότι η 

επιτυχία των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων ήταν ιδιαίτερα εμφανής αν διαρκούσαν 

περισσότερο από 3 μήνες. Λίγα μόνο «μαθήματα»-διαλέξεις για την ψύχωση δηλαδή δεν 

επαρκούν για να επηρεάσουν ουσιαστικά τη βελτίωση του οικογενειακού περιβάλλοντος και 
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του ασθενούς και να αποτρέψουν μία ενδεχόμενη υποτροπή. Ιδανικά όμως οι 

ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια μπορούν να έχουν μία μακροπρόθεσμη 

και διαρκή θετική επίδραση, δηλαδή μήνες, ακόμα και χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους 

(Pitschel-Walz et al., 2001). Σε συμφωνία με τη θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος 

έχει προταθεί ότι για ορισμένες οικογένειες που έχουν χαρακτηριστεί ως χαμηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος επαρκεί η παροχή ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων χωρίς 

επιπλέον θεραπευτικές οικογενειακές παρεμβάσεις έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο ασθενής 

και η οικογένειά του (Pitschel-Walz et al., 2001). Ωστόσο όλοι οι τύποι οικογενειών, δηλαδή 

τόσο αυτές υψηλού όσο και χαμηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, μπορούν να 

επωφεληθούν κατά πολύ από τις ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Strachan, 1986). 

Αναμφίβολα όμως η ψυχοεκπαίδευση έχει και τα μελανά της σημεία. Ένα κύριο 

σημείο που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι ότι η ψυχοεκπαίδευση δεν επαρκεί από μόνη 

της. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι ούτε 

πανάκεια ούτε υποκατάστατο των κοινοτικών δομών, όπως των διαφόρων προγραμμάτων 

αποκατάστασης, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με χρήση των ψυχιατρικών και κοινοτικών 

υπηρεσιών και να γίνεται για σεβαστό χρονικό διάστημα (Strachan, 1986). Επιπλέον, έχει 

φανεί ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, παρά τις σχετικές προσπάθειες είναι πιθανό τα μέλη της 

οικογένειας να δυσκολεύονται πολύ να αντιληφθούν τις βασικές έννοιες και τα προβλήματα 

της ψύχωσης, κυρίως εξαιτίας των μηχανισμών της άρνησης και της απώθησης (Μαδιανός, 

1999). Έτσι, δυστυχώς δεν είναι σπάνιο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της 

ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης οι συγγενείς να εκφράζουν τις ίδιες απορίες και στάσεις 

που είχαν και πριν την έναρξή της (Μαδιανός, 1999).  

Τέλος, παρόλο που η σημασία της εκπαίδευσης της οικογένειας γύρω από την 

ψύχωση είναι αδιαμφισβήτητη, υπάρχουν και κάποιες φωνές αντιλογίας στο ζήτημα. 

Σύμφωνα με τους Barrowclough & Tarrier (1999), υποστηρίζεται από κάποιους ότι η 

απόκτηση «ακαδημαϊκών» γνώσεων από την οικογένεια δεν οδηγεί απαραίτητα σε αλλαγή 

της συμπεριφοράς των συγγενών και συνεπώς στη βελτίωση του ασθενούς. Αντίθετα, ίσως 

να έπρεπε να δοθεί έμφαση στις αρχικές πεποιθήσεις και στάσεις των συγγενών και εάν 

αυτές συμμεταβάλλονται παράλληλα με τη συμπεριφορά τους. Από την έρευνα της 

Barrowclough (1987), όπως παραπέμπουν οι Barrowclough & Tarrier (1999) (σελ.41), 

φάνηκε ότι οι συγγενείς των περισσότερο χρόνιων ασθενών ήταν λιγότερο δεκτικοί στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και έτειναν να απορρίπτουν νέες πληροφορίες αν δεν ήταν 

συνεπείς με τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις τους για την ασθένεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: Η ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΨΥΧΩΣΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

Μέχρι στιγμής έχει γίνει αναφορά στις αντιδράσεις της οικογένειας, στη θεωρία του 

εκφραζόμενου συναισθήματος και στις παρεμβάσεις στην οικογένεια. Όμως το κυριότερο 

ζητούμενο της παρούσας εργασίας, δηλαδή τελικά τι μπορεί να κάνει η οικογένεια έτσι ώστε 

να βοηθήσει το ψυχωσικό της μέλος όσο το δυνατόν περισσότερο, παραμένει μία ερώτηση 

που έχει απαντηθεί μόνο έμμεσα αλλά όχι άμεσα. Οπότε στο παρόν κεφάλαιο θα 

αναφερθούμε ακριβώς σε αυτό το θέμα. 

Όπως φάνηκε από το κεφάλαιο του εκφραζόμενου συναισθήματος και των 

παρεμβάσεων, τα υποστηρικτικά και θετικά κοινωνικά και οικογενειακά περιβάλλοντα 

θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες, ενώ τα περιβάλλοντα που είναι έντονα 

συναισθηματικά φορτισμένα και περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις με επιθετικά και 

επικριτικά άτομα, ή είναι σε γενικές γραμμές υπερβολικά διεγερτικά για τον ασθενή, 

θεωρούνται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες υποτροπής για τον ασθενή (Barrowclough & 

Tarrier, 1997). Από όλα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

η οικογένεια μπορεί να εγγυηθεί την καλή πορεία της ασθένειας διασφαλίζοντας ένα ήρεμο, 

ασφαλές, υποστηρικτικό και χωρίς στρες οικογενειακό περιβάλλον για τον ασθενή 

(Barrowclough & Tarrier, 1997). Επίσης, μία κύρια προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της 

κατάστασης του ψυχωσικού ατόμου είναι η σαφήνεια σχετικά με το τι συμβαίνει στην 

καθημερινότητά του˙ αυτό του δίνει ευκρινείς ευκαιρίες για αλλαγή (Beels, 1975). Επομένως 

πρέπει να αποφεύγονται οι στρεσογόνες συνθήκες που μπορεί να του προκαλούν 

σύγχυση. Οι οικογένειες μπορούν να δημιουργήσουν μία συναισθηματική ατμόσφαιρα στην 

οποία οι συγκρούσεις επιλύονται ομαλά, και αυτή η ατμόσφαιρα μειώνει την επίδραση του 

ενδοοικογενειακού στρες, προστατεύει τον ασθενή από τα στρεσογόνα περιστατικά της 

«εκτός σπιτιού» ζωής του και τον καθιστά ικανό να βελτιώσει τις δεξιότητες διαχείρισης του 

στρες και να επιτεύξουν ένα υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής επάρκειας (Strachan, 1986). 

Άλλωστε, όπως τονίζουν και οι Barrowclough & Tarrier (1992), ο απώτερος στόχος των 

παρεμβάσεων στην οικογένεια είναι η μείωση της σύγχυσης και ασάφειας στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Έτσι αυτό καθίσταται πιο προβλέψιμο και ξεκάθαρο και η οικογένεια τότε 

συμβάλλει θετικά στην αποκατάσταση του ψυχωσικού της μέλους. Ίσως οι παραπάνω 

στόχοι ακούγονται απλοί και σαφείς, αλλά το πώς η οικογένεια μπορεί να τους επιτεύξει 

είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στους τρόπους με τους οποίους 

η οικογένεια μπορεί να προβεί βοηθητική για το ψυχωσικό άτομο. 
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Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι ο επαναπροσδιορισμός των προσδοκιών της 

οικογένειας, έστω και προσωρινά. Όπως υποστηρίζουν οι Anderson, Reiss & Hogarty 

(1986), κάτι τέτοιο βοηθά την οικογένεια να μην εκπλήσσεται ή απογοητεύεται από τις 

απρόβλεπτες και παράξενες συμπεριφορές του ασθενούς. Οι συγγενείς δηλαδή 

ενθαρρύνονται να διατηρούν χαμηλές τις προσδοκίες τους από τον ασθενή. Επίσης, εξίσου 

σημαντικό είναι να μάθει η οικογένεια να αποδέχεται και να ανέχεται την απάθεια, την 

αδράνεια και την αδιαφορία του ασθενούς, ως τμήμα της ασθένειάς του. Ακόμη, είναι 

σημαντικό οι συγγενείς να αποδεχτούν ότι η βελτίωση του ασθενούς θα είναι μάλλον αρκετά 

αργή χωρίς να απελπίζονται, και να κατανοούν τα αρνητικά του συμπτώματα ως κάτι 

αναπόφευκτο, μέχρι να σημειωθεί κάποια αισθητή πρόοδος (Anderson, Reiss & Hogarty, 

1986).  

Οι προσδοκίες της οικογένειας που δεν επιβαρύνουν επιπλέον τις περιορισμένες 

ικανότητες του ασθενούς στο να δείξει πρωτοβουλία, αποφασιστικότητα και ενδιαφέρον για 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σχετίζονται με καλύτερες πιθανότητες αποκατάστασης. 

Επίσης, το να επιτρέπεται στον ασθενή η απόσυρση, όταν ο ίδιος προτιμά να είναι μόνος 

του, διευκολύνει αναμφίβολα την καθημερινότητα (El-Islam, 1989). Ωστόσο οι συγγενείς 

πρέπει να μην ξεχνούν ότι, παρόλο που η κοινωνική απόσυρση του ασθενούς μπορεί να 

δρα ευεργετικά σε ορισμένες περιπτώσεις αφού τον απομακρύνει από κάποιες δυνητικά 

επικίνδυνες καταστάσεις, μπορεί συγχρόνως να οδηγήσει και σε επιδείνωση των 

συμπτωμάτων, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε περεταίρω απόσυρση (Girón & 

Gómez-Beneyto, 2004). Στην περίπτωση που οι συγγενείς έχουν μη ρεαλιστικές και 

αβέβαιες προσδοκίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ψυχωσικού ατόμου, αυτό οφείλεται σε 

παρερμηνείες τους σχετικά με τις συμπεριφορές αυτές˙ σε λανθασμένα γνωστικά σχήματα 

(Barrowclough & Tarrier, 1997). Σύμφωνα με τους Barrowclough & Tarrier (1997) τα 

γνωστικά σχήματα είναι δυνατόν να αλλάξουν, αν οι συγγενείς ενθαρρυνθούν να 

αναλογιστούν σχετικά με τη βαθύτερη αιτία τους και στη συνέχεια τα υποκαταστήσουν με 

περισσότερο ρεαλιστικές σκέψεις. Ειδικότερα, αν οι συγγενείς αρχίσουν να σκέφτονται πιο 

διεξοδικά και λογικά κάθε φορά που ανησυχούν για κάποια συμπεριφορά του ασθενούς ή 

έχουν μεγάλες προσδοκίες από αυτόν, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούν σταδιακά σε 

σωστότερες πεποιθήσεις, στη συνέχεια θα μεταβάλλουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και 

με τον τρόπο αυτόν θα βοηθήσουν την πορεία της αποκατάστασης του ασθενούς.  

Κάτι ακόμα που πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν οι συγγενείς του ψυχωσικού 

ατόμου είναι ότι πρέπει να θέτουν όρια στην υπερδιέγερση (Anderson, Reiss & Hogarty, 

1986˙ El-Islam, 1989). Η οικογένεια πρέπει να κατανοήσει πως τα χαμηλά επίπεδα στρες 



61 
 

και διέγερσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του 

ασθενούς. Η μείωση του στρες ισοδυναμεί με μείωση της έντασης της οικογενειακής ζωής. 

Ακόμη, είναι ωφέλιμο να περιοριστούν οι συγκρούσεις και η επικριτική στάση ανάμεσα σε 

όλα τα μέλη της οικογένειας και ειδικά προς τον ασθενή, να μειωθεί η υπερεμπλοκή –

αρνητική ή θετική- στη ζωή του ασθενούς, και να αυξηθεί η εμπλοκή του κάθε μέλους της 

οικογένειας με τις δικές του δραστηριότητες (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Πρέπει 

επομένως να υπάρχει μία ήρεμη και χαλαρωτική οικογενειακή ατμόσφαιρα, που σημαίνει να 

αποφεύγονται οι δραματικές αλλαγές, να γίνονται προσπάθειες εκ μέρους των συγγενών να 

ηρεμήσουν τον ασθενή όταν εκείνος αναστατώνεται και να είναι υπομονετικοί μαζί του 

(Barrowclough & Tarrier, 1997). 

Η διατήρηση όμως της χαμηλής διέγερσης δε σημαίνει παντελής έλλειψη ορίων και 

απόλυτη ανοχή απέναντι στον ασθενή, όπως τονίζουν οι Anderson, Reiss & Hogarty 

(1986). Πρέπει δηλαδή να θεσπίζονται και κάποια σαφή όρια. Η διαμόρφωση ορίων 

εξάλλου είναι κάτι το θετικό για τους ασθενείς και τους προετοιμάζει για την επανένταξή 

τους στον «πραγματικό κόσμο». Σε καμία περίπτωση οι συγγενείς δεν πρέπει να ανέχονται 

ανυπόφορες και υπερβολικά ενοχλητικές συμπεριφορές του ψυχωσικού μέλους της 

οικογένειας απλά και μόνο επειδή είναι «άρρωστος». Είναι επομένως σημαντικό να τίθενται 

σαφή και συγκεκριμένα όρια (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Είναι αναμενόμενο ότι οι 

συγγενείς τρέφουν κάποια αρνητικά συναισθήματα προς τον ασθενή λόγω της κατάστασής 

του και κάποιων προβληματικών συμπεριφορών του. Όμως είναι πολύ σημαντικό οι 

συγγενείς να μην αποδιώχνουν, αλλά να αποδέχονται αυτά τα αρνητικά συναισθήματα ως 

κάτι θεμιτό και φυσιολογικό (Kuipers, Leff & Lam, 1992). Είναι δηλαδή καίριας σημασίας  το 

να αναγνωρίζονται αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που οι συγγενείς ενδέχεται να τρέφουν 

κάποιες φορές για τον ασθενή, όπως θυμός, απογοήτευση, εκνευρισμός κτλ., και γι’ αυτό 

στις ανάλογες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες οι συγγενείς ενθαρρύνονται να βρίσκουν 

τρόπους να τα εκφράζουν και να εστιάζουν σε πιθανές συμπεριφορές που δυνητικά 

μειώνουν την πιθανότητα να προκύπτουν τα παραπάνω σε υπερβολική συχνότητα 

(Fadden, 1998). Αυτό που πρέπει να τους απασχολεί περισσότερο δεν είναι η ίδια η 

έκφραση αρνητικών συναισθημάτων, αλλά το να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ώστε αυτά 

να μετατραπούν σε θετικά. 

Επίσης σημαντική για τους συγγενείς είναι η επιλεκτική αγνόηση συμπεριφορών του 

ασθενή (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986), όπως εκδηλώσεις των θετικών του 

συμπτωμάτων (Barrowclough & Tarrier, 1997). Οι Barrowclough & Tarrier (1997) 

προτείνουν προς τους συγγενείς ως αποτελεσματικούς τρόπους επιλεκτκής αγνόησης να 
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ξεκινούν κάποια συζήτηση για ένα απλό καθημερινό θέμα με τον ασθενή ή να τον 

παροτρύνουν να κάνει κάποια εναλλακτική δραστηριότητα προσελκύοντας την προσοχή 

του από κάποια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, όπως την έκφραση παραληρητικών ιδεών. Σε 

περιπτώσεις όμως που αυτές οι στρατηγικές δε φαίνεται να αποδίδουν, ο συγγενής μπορεί 

να αποστασιοποιηθεί από τον ασθενή ή να μειώσει την έκθεσή του σε καταστάσεις που 

είναι πιθανό να πυροδοτήσουν θετικά συμπτώματα. Είναι εξάλλου αδύνατο η οικογένεια να 

εστιάζει σε όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς του ασθενούς και για το λόγο αυτό είναι 

ωφέλιμο να ενθαρρύνεται η αρχική εστίαση σε ένα ή δύο μόνο θέματα, και στη συνέχεια να 

επιλέγονται άλλα, αφού όμως πρώτα έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι (Anderson, Reiss & 

Hogarty, 1986). Σε αυτά τα πλαίσια οι συγγενείς μπορούν να μάθουν να αγνοούν ορισμένες 

άλλες αρνητικές συμπεριφορές του ασθενούς που είναι εκτός του πεδίου εστίασης. Ωστόσο 

πρέπει να υπογραμμιστεί πως οι συγγενείς δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν τις βίαιες ή 

επικίνδυνες συμπεριφορές του ασθενούς (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986).  

Ένας εξαιρετικά σημαντικός τρόπος με τον οποίο η οικογένεια μπορεί να συμβάλλει 

στη βελτίωση του ασθενούς είναι η διατήρηση απλής επικοινωνίας (Anderson, Reiss & 

Hogarty, 1986). Το επίπεδο λεπτομερειών στις συζητήσεις μεταξύ ασθενούς και συγγενών 

θα πρέπει να είναι μέτριο, και γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η συζήτηση 

συναισθηματικά φορτισμένων και μεταφορικών ζητημάτων που απαιτούν αφαιρετική 

σκέψη, όπως για παράδειγμα ζητήματα πολιτικής, θρησκείας και σεξουαλικότητας, και να 

ενθαρρύνεται η σαφής και άμεση επικοινωνία (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Ακόμη, 

καλό είναι οι συγγενείς να προσδίδουν αξία στις μικρές αλλά θετικές συμπεριφορές του 

ασθενούς. Αναφορικά με τον τρόπο επικοινωνίας, δε συστήνεται τα μέλη να «εικάζουν» τις 

σκέψεις των υπολοίπων, ιδιαίτερα του ασθενούς -κάτι που φυσιολογικά συμβαίνει σε όλες 

τις οικογένειες- αλλά να ζητούνται διευκρινίσεις και επεξηγήσεις όταν υπάρχει ασάφεια στα 

λεγόμενα του ασθενούς (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Γενικά δηλαδή δίνεται έμφαση 

στη χρήση πιο εποικοδομητικών τρόπων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της οικογένειας. Η αναγνώριση του ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να έχει γίνει αρνητική ή 

εστιασμένη αποκλειστικά στις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας της κατάστασης του 

ασθενούς οδηγεί σε μία έμφαση για την ανάπτυξη θετικότερων προτύπων επικοινωνίας 

(Fadden, 1998). 

Στα πλαίσια της εποικοδομητικής και σωστής επικοινωνίας είναι θεμιτό να 

προσθέσουμε ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνουν κάποιοι ειδικοί. Οι 

Barrowclough & Tarrier (1997), για παράδειγμα, τονίζουν ιδιαίτερα τη συζήτηση και την 

ανάλυση των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια. Κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο απαραίτητο 
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για την εύρεση λύσεων και τους εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς, αλλά και για την 

επίλυση σοβαρότερων προβλημάτων. Μία από τις κύριες χρησιμότητες αυτού του τρόπου 

διαχείρισης της επικοινωνίας είναι πως ευνοεί τη δημιουργία ενός κλίματος κατανόησης 

σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας ένα πρόβλημα, καθώς ενδέχεται το κάθε 

μέλος της οικογένειας να έχει μία εντελώς διαφορετική αντίληψη των προβλημάτων που τον 

απασχολούν πιο πολύ, και σε κάποιες περιπτώσεις η επιδιόρθωση κάποιας τέτοιας 

παρερμηνείας ή παρεξήγησης είναι αρκετή για την εξολοκλήρου επίλυση κι εξάλειψη του 

προβλήματος. Ωστόσο, για την αποφυγή συγκρούσεων θα πρέπει τέτοιου είδους 

συζητήσεις να μη γίνονται κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσα στην οικογένεια και 

οπωσδήποτε τα μέλη της οικογένειας να μην είναι σε ένταση, κουρασμένα ή απασχολημένα 

με κάτι άλλο όταν γίνεται κάποια τέτοια συζήτηση (Barrowclough & Tarrier, 1997).  

Οι Kuipers, Leff & Lam (1992) προτείνουν ακόμη κάποιους κανόνες αποτελεσματικής 

επικοινωνίας στις οικογένειες των ψυχωσικών ατόμων. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό κατά 

τη διάρκεια συζητήσεων να μιλά το κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η διαμόρφωση ενός κλίματος χάους και σύγχυσης που δυνητικά μπορεί να 

είναι πολύ στρεσογόνο για το ψυχωσικό άτομο. Ακόμη πρέπει να ενθαρρύνεται η άμεση 

επικοινωνία, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να μιλάνε στο πάσχον μέλος και όχι για αυτό, 

σα να μην ήταν παρόν στη συζήτηση. Όταν ο ασθενής είναι το «τρίτο πρόσωπο» σε μία 

συζήτηση, αυτό είναι κάτι πολύ επιβλαβές για τον ίδιο αφού τα άτομα αυτά συχνά έχουν μία 

πολύ εύθραυστη αίσθηση εαυτού και τα κάνει να αισθάνονται σα να μη συμμετέχουν 

πραγματικά στη συζήτηση˙ σα να είναι αποκομμένοι από αυτή. Εξάλλου η άμεση 

επικοινωνία μειώνει επίσης την ένταση της έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων. Ακόμη, 

σύμφωνα με τον Fadden (1998) είναι σημαντικό τα μέλη της οικογένειας να απευθύνονται 

μεταξύ τους με άμεσους και ξεκάθαρους τρόπους και όχι με λιγότερο αποτελεσματκούς 

τρόπους, όπως εντολές, απαιτήσεις, πειράγματα, γκρίνια και σαρκασμό. 

Επιπρόσθετα, δεδομένης της σημασίας που έχει η φαρμακευτική αγωγή για την 

αντιμετώπιση της ψύχωσης, είναι σημαντικό οι συγγενείς να υποστηρίζουν τον ασθενή στη 

σωστή συμμόρφωσή του με τη φαρμακευτική αγωγή (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986˙ 

Barrowclough & Tarrier, 1997). Ιδιαίτερα όταν ο ασθενής εμφανίζεται κάπως διστακτικός ή 

και αρνητικός στο να λάβει τα φάρμακά του, ο ρόλος της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός˙ 

αρκεί βέβαια οι συγγενείς να είναι οι ίδιοι πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα της 

φαρμακευτικής αγωγής. 

Επιπλέον, η οικογένεια μπορεί να είναι πολύ βοηθητική για τον ασθενή όταν 

αναπτύσσει μία επίγνωση των συμπεριφορών του που αποτελούν ενδείξεις επιδείνωσης 
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της κατάστασής του (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Η οικογένεια πρέπει να μάθει να 

αναγνωρίζει τις συμπεριφορές του ασθενούς που είναι συγχρόνως «προειδοποιητικά» 

σημάδια που απαιτούν άμεση ειδική επέμβαση και βοήθεια. 

Εκτός από τα παραπάνω, είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της φυσιολογικής ζωής 

των μελών όλης της οικογένειας (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Οι συγγενείς του 

ψυχωσικού ατόμου πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι ωφέλιμο το να 

επικεντρώσουν ολόκληρη τη ζωή τους γύρω από τον ασθενή παραμελώντας τις δικές τους 

προσωπικές ζωές και δραστηριότητες. Οπότε πρέπει να ενθαρρύνεται σε κάθε περίπτωση 

η εμπλοκή των συγγενών με δραστηριότητες που απολάμβαναν και πριν την έναρξη της 

ασθένειας (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Αυτό ωφελεί και τους ίδιους, αφού μειώνεται 

η επαφή τους με τον ασθενή, η οικογενειακή επιβάρυνση, και με τον τρόπο αυτό 

κατορθώνουν να διατηρήσουν ένα υποστηρικτικό σύστημα εκτός της οικογένειας˙ έμμεσα 

επομένως ωφελείται και το ψυχωσικό μέλος της οικογένειας. Αυτή η στάση εκ μέρους της 

οικογένειας οπωσδήποτε ωθεί περισσότερο το άτομο προς την ανεξαρτητοποίησή του. 

Προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της ανεξαρτητοποίησης του ασθενούς που οφείλει 

να είναι κύριο μέλημα της οικογένειας, πρέπει να αποφεύγεται η υπερπροστατευτική στάση 

από τους συγγενείς (Barrowclough & Tarrier, 1997).  

Ακόμη, οι συγγενείς μπορούν να ενθαρρύνουν την ανεξαρτητοποίηση του 

ψυχωσικού ατόμου προτείνοντάς του τροπους με τους οποίους να συμβάλλει στις 

δραστηριότητες του σπιτιού. Είναι σημαντικό δηλαδή ο ασθενής να αναλαμβάνει έστω και 

μικρές ευθύνες μέσα στο σπίτι, έτσι ώστε να «γεμίζει» η ημέρα του αλλά και να έχει την 

ευκαιρία να αισθανθεί χρήσιμος και ικανός προσφέροντας κι αυτός κάτι μέσα στο σπίτι. 

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των ψυχωσικών ασθενών διαδραματίζουν 

ελάχιστο ρόλο στις οικιακές εργασίες (Clare & Birchwood, 1998). 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, το κυριότερο ίσως πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τα ψυχωσικά άτομα εξερχόμενα ξανά στην κοινότητα είναι τα περιορισμένα 

κοινωνικά τους δίκτυα και η προφανής κοινωνική τους απόσυρση (Clare & Birchwood, 

1998), καθώς και η απώλεια των απαραίτητων κοινωνικών ρόλων που προάγουν την 

αυτοεκτίμησή τους και προσδίδουν νόημα στις ζωές τους (Crosse, 2003). Οι McCreadie & 

Baron (1984), όπως παραπέμπουν οι Clare & Birchwood (1998) (σελ.40), στην έρευνά τους 

βρήκαν ότι 39% των ψυχωσικών ασθενών δεν είχαν φίλους πια ή δεν είχαν συναντήσει 

κανέναν τις τελευταίες 2 βδομάδες, 34% δεν είχαν κάνει καμία κοινωνική έξοδο τις 

τελευταίες 2 βδομάδες και για το 52% αυτών η κύρια ασχολία ήταν το να βλέπουν 

τηλεόραση. Η Crosse (2003) στην έρευνά της στην Αυστραλία βρήκε ότι 84% των 
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ψυχωσικών που εξετάστηκαν ήταν χωρισμένοι, διαζευγμένοι, χήροι ή χωρίς παρούσα 

σχέση. Όμως υποστηρίζεται ότι τα ψυχωσικά άτομα με μεγαλύτερα, περισσότερο 

υποστηρικτικά, περισσότερο πολύπλοκα, πολυσύνδετα και αμοιβαία κοινωνικά δίκτυα 

έχουν καλύτερη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση σε σύγκριση με άλλους ασθενείς που δε 

διαθέτουν τα παραπάνω (Hammer, 1986). Από την ύπαρξη λοιπόν του προβλήματος των 

περιορισμένων κοινωνικών δικτύων των ψυχωσικών ατόμων αλλά και την αναγκαιότητα της 

ύπαρξης αυτών για την καλύτερη πορεία αποκατάστασης των ασθενών μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η οικογένεια του ψυχωσικού ατόμου συμβάλλει καλύτερα στην 

αποκατάστασή του εάν παροτρύνει την κοινωνικοποίησή του και την εμπλοκή του σε 

κοινωνικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο, όπως και η εμπλοκή των ίδιων των συγγενών σε 

δραστηριότητες που δεν επικεντρώνονται στον ασθενή και οι οποίες τους ευχαριστούν, 

μειώνει την οικογενειακή επιβάρυνση και τα αρνητικά συναισθήματα δυσφορίας που 

συνοδεύουν τη συνεχή συναναστροφή μεταξύ ασθενούς και συγγενών.  

Στα πλαίσια των εκτεταμένων κοινωνικών δικτύων θα μπορούσε να ενταχθεί και η 

διευρυμένη οικογένεια. Πραγματικά, η έρευνα του El-Islam (1982) για το ρόλο της 

διευρυμένης οικογένειας στην αντιμετώπιση των ψυχωσικών ασθενών στα Αραβικά 

Εμιράτα έδειξε πολύ θετικά αποτελέσματα. Η διευρυμένη οικογένεια είναι ο συνδυασμός 

πολλών πυρηνικών οικογενειών που συχνά μοιράζονται την ίδια κατοικία. Από την έρευνα 

του El-Islam (1982) βρέθηκε ότι οι συγγενείς διευρυμένων οικογενειών επέβλεπαν τη 

φαρμακευτική αγωγή των ασθενών καλύτερα, ανέχονταν περισσότερο τις συμπεριφορικές 

τους ανωμαλίες, τους επέτρεπαν με μεγαλύτερη ανεκτικότητα την προσωρινή κοινωνική 

απόσυρση και απασχολούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους με ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

χωρίς να έχουν υψηλές προσδοκίες ανατροφοδότησης από αυτούς, σε σχέση με τους 

συγγενείς πυρηνικών οικογενειών. Η συγκεκριμένη έρευνα όμως πραγματοποιήθηκε σε 

έναν πολιτισμό σημαντικά διαφορετικό από το δυτικό. Ωστόσο τα ευρήματά της μπορεί να 

μας φανούν χρήσιμα, δεδομένου ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ακόμα ισχυροί οικογενειακοί 

δεσμοί και ευρύτατα οικογενειακά δίκτυα. Ίσως λοιπόν ο μεγάλος αριθμός συγγενών και η 

εμπλοκή τους στην πορεία της κατάστασης του ασθενούς να είναι κάτι ευνοϊκό για τον ίδιο, 

αν και βέβαια σε μία κλειστή, παραδοσιακή και συντηρητική κοινωνία όπως η Κρητική ίσως 

ο φόβος του στίγματος να μην επιτρέπει την ανάμειξη περισσότερων συγγενών από αυτούς 

της πυρηνικής οικογένειας στη ζωή του ασθενούς.  

Οι Kuipers, Leff & Lam (1992) πρότειναν ορισμένες «οδηγίες» προς διαφορετικές 

ομάδες συγγενών που θα αναφερθούν πιο κάτω. Συγκεκριμένα, προς τους γονείς 

ψυχωσικών ατόμων προτείνεται να ενθαρρύνεται μία συνεργατική σχέση μεταξύ τους, έτσι 
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ώστε να μεγιστοποιούνται οι προσπάθειες του καθενός και να διατηρείται μεταξύ τους μία 

ισορροπία εξουσίας και ελέγχου με απώτερο σκοπό να μοιράζονται ισότιμα την ευθύνη και 

τη φροντίδα του ασθενούς. Όσον αφορά τους συντρόφους και συζύγους των ψυχωσικών 

ατόμων, συστήνεται επίσης η διατήρηση της ισορροπίας εξουσίας μεταξύ των συντρόφων. 

Αυτό βέβαια μπορεί να είναι αρκετά απαιτητικό αφού το ψυχωσικό μέλος μπορεί από μόνο 

του, ακόμα και άθελά του, να έχει τη μεγαλύτερη εξουσία ανάμεσα στους δύο συντρόφους. 

Ειδικότερα, οι συγγενείς του ψυχωσικού ατόμου μπορεί να φοβούνται τη ρεαλισική ή 

φανταστική πιθανότητα βίας εκ μέρους του ασθενούς, αλλά κάποιες φορές μπορεί και ο 

ίδιος ο ασθενής να εκμεταλλεύεται το ρόλο του ασθενούς για να αποφύγει κάποιες ευθύνες 

ή να τυγχάνει πιο ευνοϊκής αντιμετώπισης από τους συγγενείς του. Ωστόσο σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να ενθαρρύνεται η απόλαυση της ίδιας της ερωτικής σχέσης εκ μέρους 

των συντρόφων, όσο αυτό είναι δυνατό, και η προσαρμογή των ρόλων της οικογένειας με 

τέτοιο τρόπο ώστε ο ασθενής να μπορεί να βρει από μόνος τους το πεδίο συνεισφοράς και 

συμβολής του στην οικογένεια.  

Οι Barrowclough & Tarrier (1997) προτείνουν μία κονστρουκτιβιστική προσέγγιση για 

τη διαχείριση των προβλημάτων του ψυχωσικού ατόμου εκ μέρους της οικογένειας. 

Σύμφωνα με αυτή, οι συγγενείς πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο 

προκειμένου να βοηθήσουν το άτομο. Αρχικά ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν τα «δυνατά» 

σημεία του ασθενούς, δηλαδή τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις διαθέσιμες πηγές του. 

Στη συνέχεια πρέπει να δοθεί έμφαση στα πρακτικά προβλήματα του ασθενούς και στις 

περιοχές που απαιτείται αλλαγή, τόσο από την οπτική γωνία της οικογένειας όσο και από 

αυτή του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προβούν όλα τα μέλη της 

οικογένειας σε ενέργειες που έχουν ως τελικό στόχο τη διευκόλυνση της κατάστασης του 

ασθενούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επισημανθούν οι ανάγκες που 

προκύπτουν στην πορεία και αυτό αποτελεί μία επαναδιατύπωση των προβλημάτων με 

έμφαση στα θετικά σημεία. Η επισήμανση των αναγκών απαντά στην ερώτηση: «Εάν το 

άτομο δεν είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα, τι θα έκανε;». Έτσι η προσοχή της οικογένειας 

εστιάζεται στο τι μπορεί να γίνει για τα προβλήματα του ασθενούς. Παραδείγματος χάριν, 

εάν το πρόβλημα είναι ότι ο ασθενής είναι αδρανής και περνά πολύ χρόνο χωρίς να κάνει 

τίποτα, κάτι τέτοιο μεταφράζεται στο ότι ο ασθενής θα έπρεπε να διαθέτει περισσότερο 

χρόνο ασχολούμενος με δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν. Είναι όμως θεμιτό η εστίαση 

να γίνεται σε ένα πρόβλημα και μία ανάγκη κάθε φορά (Barrowclough & Tarrier, 1997). Η 

παραπάνω θετική προσέγγιση έχει πολλά να διδάξει στους συγγενείς των ατόμων με 

ψυχωσικά συμπτώματα. Η υιοθέτηση μίας αισιόδοξης θεώρησης που εστιάζει στο τι μπορεί 
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να κάνει ο ασθενής και όχι στις αδυναμίες του καθώς και η θέσπιση μικρών και απλών 

στόχων, ένα βήμα τη φορά, μπορεί να παρουσιάσει εκπληκτικά αποτελέσματα. Κατά τη 

γνώμη μου η τακτική αυτή προσεγγίζει το σκεπτικό της αυτοεκπληρούμενης προφητείας: 

εάν οι συγγενείς πιστεύουν ότι ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει κάποιους 

μικρούς στόχους, αντί να απελπίζονται με τα όσα ακόμα αδυνατεί να κάνει, κατά πάσα 

πιθανότητα θα τον δουν να βελτιώνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι Barrowclough & 

Tarrier (1997) τονίζουν τη σημασία των θετικών ενισχύσεων και επιβραβεύσεων προς τον 

ασθενή για τη βελτίωσή του, καθώς και, βέβαια, την αποφυγή της επικριτικής στάσης, όπως 

φάνηκε και από τη θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος. Οι Liberman & Kopelowicz 

(2002) αναφέρουν ως θετικούς παράγοντες για την ανάρρωση του ψυχωσικού ατόμου τα 

συναισθήματα ελπίδας, τον αυτοέλεγχο, την αυτονομία και την αυτοβοήθεια. Επίσης, η 

αυτοπεποίθηση, η ελεύθερη επιλογή του ατόμου και η αποφασιστικότητά του μπορεί να 

σχετίζονται με τη διαδικασία της ανάρρωσης. Συνεπώς, οι ενέργειες της οικογένειας που 

ενισχύουν τα παραπάνω συναισθήματα και χαρακτηριστικά του ασθενούς είναι 

οπωσδήποτε βοηθητικές. 

Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία της οικογένειας στην αποκατάσταση 

από την ψύχωση, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίζεται ότι η απόλυτη εξάρτηση του 

ασθενούς από την οικογένειά του δεν είναι κάτι ευεργετικό και θα έπρεπε να αποφεύγεται, 

προκειμένου το άτομο να ανακτήσει κάποια στιγμή την αυτονομία του. Πιο συγκεκριμένα, το 

να βασίζεται ο ασθενής απόλυτα στην οικογένειά του μπορεί να επιδεινώσει τα όποια 

προβλήματα αυξάνοντας τις συγκρούσεις μεταξύ του ίδιου και των συγγενών του, και με το 

να παρέχεται απόλυτη οικονομική υποστήριξη στον ασθενή μπορεί να οδηγήσει μέχρι και 

σε λανθασμένη χρήση αυτών των χρημάτων εκ μέρους του αφού εκείνος μπορεί να 

προμηθεύεται αλκοόλ ή άλλες ουσίες (Clark, 2001). Έτσι, ένα σημαντικό μήνυμα προς τις 

οικογένειες ψυχωσικών ατόμων είναι η διατήρηση της ισορροπίας σε κάθε τομέα, αφού τα 

άκρα μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές συνέπειες ακόμα κι όταν υπάρχουν οι καλύτερες 

προθέσεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

1. Μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

Σε συνάρτηση με τα όσα αναφέρθηκαν στο βιβλιογραφικό μέρος της παρούσας 

εργασίας, στη συνέχεια ακολουθούν δύο μελέτες περίπτωσης. Το ζητούμενο άλλωστε της 

εργασίας, εκτός από το να γίνει μία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αναφορικά με 

το ρόλο της οικογένειας στην αποκατάσταση του ψυχωσικού ατόμου, τις νέες ψυχιατρικές 

υπηρεσίες και τη συνολική αντιλαμβανόμενη δυσκολία που χαρακτηρίζει την εμπειρία μίας 

ψυχικής πάθησης τόσο σοβαρής όσο η ψύχωση, ήταν και η πρακτική διερεύνηση των 

παραπάνω ζητημάτων μέσα από την προσωπική μαρτυρία δύο ατόμων που έχουν βιώσει 

αυτές τις εμπειρίες.  

Αρχικά θα ήταν θεμιτό να γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εντόπισα τα άτομα 

με τα οποία έγιναν οι συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του 2009 

εκπόνησα την πρακτική μου άσκηση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου από όπου και 

είχα την ευκαιρία να εντοπίσω τα δύο άτομα. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου 

λειτουργεί από το Μάρτιο του 2008 και διοικητικά υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Ρεθύμνου. Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κ.Ψ.Υ. είναι η προαγωγή της ψυχικής 

υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νομού Ρεθύμνης μέσα από την παροχή 

υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας, θεραπείας, πρόληψης, ψυχοκοινωνικής μέριμνας, 

συμβουλευτικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης στον τομέα της ψυχικής νόσου μέσω 

ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. Στο εύρος των υπηρεσιών του 

Κ.Ψ.Υ. εντάσσονται διαλέξεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης γύρω 

από θέματα ψυχικής υγείας, παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα, συνεργασία με 

διάφορους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο, η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στο 

Κ.Ψ.Υ. πραγματοτοποιούνται επίσης εργαστήριο πηλού και ζωγραφικής και ενημερωτικά 

σεμινάρια εθελοντισμού ψυχικής υγείας, ενώ τα μελλοντικά σχέδια του Κέντρου είναι 

ιδιαίτερα αισιόδοξα και περιλαμβάνουν τη δημιουργία ψυχοθεραπευτικών ομάδων καθώς 

και ποικίλων άλλων εκδηλώσεων. 

Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης είχα 

την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις συνεδρίες του ψυχιάτρου και διευθυντή του Κ.Ψ.Υ. με 

τους θεραπευόμενούς του. Επρόκειτο για μικρής διάρκειας συνεδρίες που κύριο στόχο 

είχαν τον έλεγχο της φαρμακοθεραπείας του ασθενούς και ο ψυχίατρος δεν εμβάθυνε σε 

ψυχοθεραπευτκή συνεδρία, κάτι που καθιστούσε λιγότερο δύσκολο το για τους φοιτητές της 
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πρακτικής άσκησης να έχουμε τη συναίνεση του θεραπευόμενου για να μπορούμε να 

παρακολουθήσουμε τη συνεδρία, εφόσον δε θίγονταν πολύ προσωπικά του θέματα. Από 

την αρχή είχα εξηγήσει στον ψυχίατρο σχετικά με την εργασία μου και εκείνος μου πρότεινε 

να παρακολουθώ τις συνεδρίες του και ανάλογα να μου υποδείξει ποια άτομα θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν κατάλληλους υποψηφίους για τη διεξαγωγή της ποιοτικής 

έρευνας έτσι ώστε στη συνέχεια να τα προσεγγίσω προσωπικά. Τα κριτήρια της επιλογής 

ήταν, πρώτιστα, η ψύχωση. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι επιθυμούσα το άτομο να 

ήταν χρόνιος ασθενής ψύχωσης, αλλά δε με απασχολούσε εάν στο παρόν είχε αναρρώσει 

πλήρως ή εμφάνιζε ακόμα συμπτώματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Ο λόγος για 

αυτή την προτίμηση είναι ότι ένας χρόνιος ψυχωσικός ασθενής έχει εξ’ ορισμού 

περισσότερες πιθανότητες να έχει νοσηλευτεί για αρκετό χρονικό διάστημα αλλά και να έχει 

βιώσει περισσότερες πτυχές της ασθένειας. Αυτό με ενδιέφερε διότι ένα από τα κύρια 

ερευνητικά ερωτήματα που με απασχολούσαν ήταν η αντιλαμβανόμενη διαφορά της 

εμπειρίας ζωής του ατόμου στο ψυχιατρείο αλλά και έξω από αυτό, καθώς και το πώς 

βίωσε τις συνεπακόλουθες δυσκολίες που επιφέρει η ασθένεια της ψύχωσης, όπως το 

στίγμα, οι προβληματικές και συγκρουσιακές καταστάσεις στην οικογενειακή ζωή, η 

οικογενειακή επιβάρυνση κτλ. Ακόμη ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής ήταν το επίπεδο 

λειτουργικότητας του ατόμου που θα εξασφάλιζε ότι το άτομο θα ήταν ικανό και πρόθυμο να 

συνεργαστεί στα πλαίσια της συνέντευξης και να μου μιλήσει για προσωπικά του ζητήματα 

όπως αυτά που πραναφέρθηκαν. Με τα παραπάνω κριτήρια κατά νου παρακολούθησα τις 

συνεδρίες κάποιων ψυχωσικών ατόμων και στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψιν και την 

άποψη του ψυχιάτρου, κατέληξα ότι ο Λευτέρης και η Βάσια, τα άτομα από τα οποία τελικά 

πήρα συνέντευξη, θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για τη διεξαγωγή του ποιοτικού 

τμήματος της παρούσας εργασίας. 

Αναφορικά τώρα με τη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε 

ποιοτική ημιδομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με τους Rubin & Rubin (1995), η ποιοτική 

συνέντευξη είναι ο πιο άμεσος τρόπος ανακάλυψης των προσωπικών σκέψεων και 

εμπειριών των άλλων. Διαφέρει από τις συνηθισμένες συζητήσεις στο ότι αποτελεί 

ερευνητικό εργαλείο, μπορεί να προκύψει μεταξύ αγνώστων (ψυχολόγος-

συνεντευξιαζόμενος) και καθοδηγείται από τον ερευνητή που εκ προθέσεως κάνει 

συγκεκριμένες ερωτήσεις με σκοπό να πάρει απαντήσεις στα εν λόγω θέματα σε βάθος 

(Rubin & Rubin, 1995).  

Ο τύπος συνέντευξης που θα μας απασχολήσει είναι η ημιδομημένη ή εστιασμένη 

συνέντευξη. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής είναι ότι υπάρχει ένα ή περισσότερα βασικά 
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θέματα για τα οποία το άτομο μπορεί μεν να μιλήσει ελεύθερα και αυθόρμητα, αλλά ο 

συνεντευκτής εστιάζει σε συγκεκριμένα υποζητήματα ή αναζητά συγκεκριμένες 

πληροφορίες και λεπτομέρειες μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων. Με τον τρόπο αυτό ο 

συνεντυκτής καθοδηγεί τη συνέντευξη χωρίς όμως να περιορίζει το άτομο (Rubin & Rubin, 

1995). Η συνέντευξη σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 

επαναληψιμότητα και συνέχεια, όπως τονίζουν και οι Rubin & Rubin (1995).  

Αναφορικά με το είδος των ερωτήσεων της συνέντευξης, προφανώς έγινε αρχικά 

κάποια βασική προετοιμασία˙ οι ερωτήσεις δηλαδή δεν ήταν αυθόρμητες, παρόλο που ο 

τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η συνέντευξη ήταν. Για την επιλογή των κατάλληλων 

ερωτήσεων βασίστηκα και συμβουλεύτηκα τις εργασίες των Yin (2003), Barrowclough & 

Tarrier (1992, 1997), και Test, Greenberg, Long,  Brekke, & Burke (2005). Γνώριζα ήδη ότι 

είναι πολύ σημαντική η αντανάκλαση και η παράφραση των λεγομένων του ατόμου, διότι 

του δίνουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει ότι ο συνεντευκτής άκουσε και κατανόησε 

ορθά το τι ειπώθηκε. Επίσης ενθαρρύνεται η περαιτέρω επικοινωνία ως απόρροια των 

παραπάνω (Barrowclough & Tarrier, 1997).  Βασικός πυρήνας της συνέντευξης σκόπευα 

να είναι οι οικογενειακές σχέσεις του ατόμου. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτών είναι και οι 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, για τις οποίες οι ερωτήσεις είναι βασικές για την πορεία της 

συνέντευξης. Για να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των ερωτήσεων αυτών είναι ωφέλιμο να 

δίνεται έμφαση στο ότι η ευερεθιστότητα, ακόμη και οι τσακωμοί, είναι κάτι απόλυτα 

φυσιολογικό και θεμιτό υπό την έννοια ότι μπορεί τελικά να έχουν και θετικές συνέπειες σε 

όλες τις οικογένειες (Barrowclough & Tarrier, 1997). Τελικά κατέληξα σε έναν αριθμό 

ερωτήσεων που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων, ειδικότερα: οικογενειακές σχέσεις, 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και τρόποι επίλυσης, τρόποι που το άτομο αντιλήφθηκε ότι 

τον υποστήριξαν μέλη της οικογένειάς του, η ζωή του εντός και εκτός του ψυχιατρείου, 

εμπειρία του στίγματος της ψυχικής νόσου, αντιλήψεις για τις υπηρεσίες ψυχιατρικής 

φροντίδας, καθημερινές δραστηριόητες, και στοιχεία που θα ήθελε να ήταν διαφορετικά στη 

συμπεριφορά των συγγενών του και στη ζωή του γενικότερα. Δεν υπήρξε κάποια 

συγκεκριμένη σειρά με την οποία έγιναν οι ερωτήσεις, αντίθετα οι συνεντεύξεις κύλησαν 

μάλλον αυθόρμητα, ανάλογα με το για ποιο θέμα επέλεγε το ίδιο το άτομο να μιλήσει. 

Εκτός από τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων είναι θεμιτό να γίνει αναφορά 

στον τρόπο ανάλυσης των συνεντεύξεων που ακολούθησε. Όταν ολοκληρώθηκαν οι 

συνεντεύξεις, τις διάβασα αρκετές φορές ξανά ώστε να εντοπίσω ποιες θεματικές ενότητες 

καλύφθηκαν τελικά. Στις συζητήσεις που ακολουθούν παρακάτω γίνεται ένας σχολιασμός 

των συνεντεύξεων σχετικά με τις θεματικές ενότητες που προέκυψαν, σε συνάρτηση πάντα 
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με τα ευρήματα της αντίστοιχης βιβλιογραφίας αλλά και με έντονη την έκφραση των 

προσωπικών μου εντυπώσεων και συναισθημάτων σχετικά με τα όσα λέγονται. Στην 

ανάλυση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις οικογενειακές σχέσεις, στην επίλυση των 

συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια, στους αντιλαμβανόμενους θετικούς και αρνητικούς 

τρόπους με τους οποίους η οικογένεια των ατόμων συνέβαλε στην αποκατάστασή τους, 

στις προσδοκίες και τις ελπίδες τους σχετικά με τα όσα θα ήθελαν να ήταν διαφορετικά με 

τους συγγενείς τους αλλά και γενικότερα στη ζωή τους, στις εμπειρίες τους από τις 

περιόδους νοσηλείας τους, στις πεποιθήσεις τους για τις δομές ψυχιατρικής φροντίδας, 

στους παράγοντες που οι ίδιοι αντιλήφθηκαν πως συνέβαλαν για να νοσήσουν  και σε 

γενικότερες πτυχές της καθημερινής τους ζωής. Δεν υπάρχει επομένως κάποια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία˙ πρόκειται για ένα σχολιασμό των όσων έχουν ήδη ειπωθεί. Στη 

γενική συζήτηση των μελετών περίπτωσης πραγματοποιείται μία σύγκριση ανάμεσα στα 

δύο άτομα, αναφορικά με τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θίχτηκαν.  

2. Μελέτες περίπτωσης 
 
2.1. Η περίπτωση του κ. Λευτέρη 

Ο κ. Λευτέρης είναι ένας άνδρας 47 ετών που εμφάνισε το πρώτο του ψυχωσικό 

επεισόδιο το 1983, σε ηλικία 21 ετών. Πρωτού αναφερθώ διεξοδικά στη συνέντευξή του 

αναφορικά με το πώς ο ίδιος αντιλήφθηκε το ρόλο της οικογένειάς του στην αντιμετώπιση 

του προβλήματός του και στην αποκατάστασή του καθώς και γενικότερα με το πώς ο ίδιος 

διαχειρίστηκε πτυχές της πάθησής του, θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω παρακάτω ορισμένα 

βιογραφικά του στοιχεία που είχα την ευκαιρία να συλλέξω από το ιστορικό του στο Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας. 

Ο Λευτέρης γεννήθηκε και μεγάλωσε έως τα 15 του στον Καναδά όπου οι γονείς του, 

οι οποίοι είναι από την Κρήτη, είχαν μεταναστεύσει. Στην επιστροφή του στην Ελλάδα, ο 

ίδιος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Αναφορικά με τα παιδικά του χρόνια, στο σχολείο 

δεν είχε φίλους διότι «δεν εμπιστευόταν τους ανθρώπους εύκολα». Όσον αφορά στους 

γονείς του, ο πατέρας του είναι πλέον 80 ετών και ο ίδιος τον χαρακτηρίζει ως «παράξενο», 

αγχώδη, υπερπροστατευτικό και θεωρεί ότι τον πιέζει. Η μητέρα του, από την άλλη, τώρα 

είναι 75 ετών και είναι σύμφωνα με τον ίδιο αγχώδης, υπερπροστατευτική κι επίσης 

αισθάνεται ότι τον πιέζει. Γενικά δηλαδή οι γονείς του χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ως 

υπερπροστατευτικοί. Ο Λευτέρης έχει ακόμη έναν μικρότερο αδελφό που είναι τώρα 42 

ετών, ο οποίος είναι παντρεμένος με 2 παιδιά και εργάζεται ως ελαιοχρωματιστής. Τα δύο 
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αδέλφια ειναι πολύ δεμένα μεταξύ τους και έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ο ίδιος ο Λευτέρης 

είναι ιδιοκτήτης καφετέριας- bar. Πλέον, αντίθετα από τα παιδικά του χρόνια, έχει κάποιους 

στενούς φίλους, αν και λίγους. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Λευτέρης νόσησε για πρώτη φορά το 1983. Το 

1983 ο Λευτέρης υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό, με αποτέλεσμα να πάρει αναβολή 

και να νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο στη Θεσσαλονίκη για 2 εβδομάδες. Μετά συνέχισε τη 

θητεία του κανονικά. Από τότε παίρνει φαρμακευτική αγωγή και απ’ ό,τι φαίνεται η ασθένεια 

δεν τον εγκατέλειψε το 1983. Νοσηλεύτηκε άλλες δύο φορές: η πρώτη ήταν στο Ηράκλειο 

το 1999 για έναν μήνα. Αφορμή ήταν ο χωρισμός του με την αρραβωνιαστικιά του, με την 

οποία είχε παλαιότερα σχέση για 3 χρόνια. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι ο ίδιος αποδίδει την 

ευθύνη για το χωρισμό του στη μητέρα της αρραβωνιαστικιάς του. Η δεύτερη και τελευταία 

μέχρι στιγμής ψυχιατρική του νοσηλεία ήταν στα Χανιά το 2006 για έναν μήνα. Από τότε 

συνεχίζει να λαμβάνει φαρμακοθεραπεία αλλά πλέον είναι εμφανώς καλύτερα και ελπίζει 

πως δε θα ξαναχρειαστεί να νοσηλευτεί στο μέλλον. 

Μετά από την παράθεση των παραπάνω εισαγωγικών και συνοπτικών 

πληροφοριών, θα προχωρήσουμε στη διεξοδική συζήτηση των λεγομένων του Λευτέρη 

όπως αυτά προέκυψαν από τη συνέντευξη διάρκειας 55 περίπου λεπτών που του πήρα. 

Πριν όμως προχωρήσω στην ίδια τη συνέντευξη, θεωρώ θεμιτό να κάνω μία γενικότερη 

εισαγωγική επισκόπηση των θεμάτων που καλύφθηκαν σε αυτή. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη με ορισμένους κεντρικούς άξονες 

ερωτήσεων που θεώρησα απαραίτητο να γίνουν. Ωστόσο η ροή της συνέντευξης ήταν 

αυθόρμητη και βασιζόταν σε παρεμβάσεις στα όσα αυθόρμητα έλεγε ο Λευτέρης. Με τον 

Λευτέρη συζητήσαμε μία πληθώρα θεμάτων. Αναφέρθηκε στο πώς ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι 

τον στήριξε η οικογένειά του γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο είδος της υποστήριξης που 

βίωσε και της ποιότητας της σχέσης που είχε και έχει με καθένα από τα μέλη της 

οικογένειάς του ξεχωριστά (η μητέρα, ο πατέρας, ο αδελφός του και η νύφη του). Ακόμη, 

αναφέρθηκε στα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των σχέσεων με τους συγγενείς του 

και στο τι θα επιθυμούσε να ήταν διαφορετικό σε αυτές, σύμφωνα με το πώς ο ίδιος 

αντιλαμβάνεται ότι θα τον ωφελούσε περισσότερο κάτι τέτοιο. Επίσης, μου μίλησε για την 

εμπειρία του στο ψυχιατρείο και τις δύο φορές που νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, καθώς και την αντίθεση εκείνης της περιόδου συγκριτικά με την παροντική 

κατάστασή του. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσδοκίες και τις ελπίδες του 

σχετικά με την ψυχιατρική περίθαλψη και τις σκέψεις του σχετικά με τις εξωψυχιατρικές 

δομές φροντίδας. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στις πηγές που του προκαλούν στρες και 
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δυνητικά ανησυχεί ότι μπορεί να αποτελέσουν αφορμή υποτροπής, όπως συνέβη άλλωστε 

και στο παρελθόν. Αναφέρθηκε ακόμη διεξοδικά σε όσα ο ίδιος αντιλήφθηκε ως αφορμή για 

το ότι νόσησε. Εκτός από τα παραπάνω, συζήτησαμε σχετικά με τις εντάσεις και τις 

συγκρούσεις στις οικογενειακές του σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επιλύονται. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βίωσε και βιώνει ακόμα το κοινωνικό 

στίγμα της ψυχικής νόσου ακόμα και από την ίδια του την οικογένεια ορισμένες φορές. 

Τέλος, ανέφερε κάποιους προβληματισμούς και παράπονα που έχει γενικότερα από τη ζωή 

του, καθώς και πτυχές που θα επιθυμούσε να αλλάξουν ή να είχε κατορθώσει να αλλάξει 

στο παρελθόν. Γενικότερα όπως φαίνεται και παρακάτω στο συνολικό σχολιασμό των 

λεγομένων του, πιστεύω πως το συγκεκριμένο άτομο κατόρθωσε να απαντήσει με πολύ 

ικανοποιητικό τρόπο στα βασικά ερωτήματα της εργασίας και για το λόγο αυτό θα 

χαρακτήριζα τη μαρτυρία του ως πολύτιμη. 

Ο Λευτέρης θέτει ευθύς εξαρχής ότι στην περίπτωσή του η οικογένειά του τον έχει 

στηρίξει πάρα πολύ. Μάλιστα τονίζει τόσο πολύ αυτή του τη φράση (Λ1), ώστε γίνεται 

απόλυτα ξεκάθαρο το πόσο το εννοεί. Ξεκινάμε τη συζήτηση όταν εκείνος αυθόρμητα 

αναφέρεται πρώτα από όλα στη σχέση του με τη μητέρα του, που με έμφαση δηλώνει ότι 

τον στήριξε ιδιαίτερα πολύ (Λ1). Ωστόσο μιλώντας για τη μητέρα του κάνει λόγο για μία, 

κάποιες φορές, «αρρωστημένη, καταπιεστική αγάπη» που έχει όμως και το πλεονέκτημα 

του ότι ο ίδιος είναι σε θέση να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται έμπρακτα πόσο ενδιαφέρεται 

για τον ίδιο η μητέρα του και πόσο υποστηρικτική είναι απέναντί του, κάτι που είναι σαφώς 

πολύτιμο και απαραίτητο για κάθε άτομο που υποφέρει από προβλήματα παρόμοια με του 

Λευτέρη. Ο ίδιος όμως αναφέρει και το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της υπερπροστατευτικής 

στάσης που βιώνει ακόμα και σήμερα από τη μητέρα του, ότι δηλαδή «όταν βρίσκεται σε 

κάποια δύσκολη στιγμή, η ίδια θέλει να είναι συνεχώς δίπλα του, να μην τον αφήνει 

καθόλου» (Λ1) με αποτέλεσμα ο ίδιος να «ασφυκτιά». Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι κατά 

την περίοδο της νοσηλείας του στο Ηράκλειο η μητέρα του έμενε μαζί του μέσα στο 

νοσοκομείο, κάτι που βέβαια τον βοήθησε κιόλας, εφόσον ένιωθε τόσο κοντά του την 

υποστήριξή της, αλλά και τον ενοχλούσε αυτή η επικέντρωσή της πάνω του. Άλλωστε ο 

ίδιος αναφέρει ότι, όταν νοσηλεύτηκε στα Χανιά, τον ωφέλησε που η μητέρα του απλά τον 

επισκεπτόταν σχετικά συχνά, χωρίς όμως να μένει σε μόνιμη βάση κοντά του˙ τον βοήθησε 

να ξεπεράσει τις δυσκολίες του ευκολότερα, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος (Λ23-27). Επίσης 

ανέφερε παραδείγματα της υπερπροστατευτικής της στάσης (Λ58), όπως ότι η μητέρα του 

συνεχώς προσπαθούσε να ελέγξει και να επέμβει στις πράξεις και τις επιλογές του, του 

τηλεφωνούσε για να μάθει πού βρισκόταν από νωρίς το βράδυ όταν έλειπε, και γενικά 
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δρούσε με τρόπους που αρμόζουν καλύτερα στη μητέρα ενός «ανηλίκου», αλλά όχι και 

ενός ενήλικου άνδρα. Πλέον η μητέρα του Λευτέρη δεν είναι όσο υπερπροστατευτική ήταν 

παλαιότερα όταν η ασθένεια βρισκόταν σε έξαρση, έχει δηλαδή «ηρεμήσει κάπως», αν και 

ακόμη συνεχίζει να έχει την ίδια στάση. Τώρα ο μόνος λόγος που ανησυχεί έντονα η μητέρα 

του είναι η χρήση αλκοόλ, κάτι που ο Λευτέρης λόγω της φαρμακευτικής του αγωγής θα 

έπρεπε να αποφεύγει αλλά που εξαιτίας του επαγγέλματός του (ιδιοκτήτης καφετέριας-bar) 

δεν είναι εύκολο να κάνει πάντα (Λ60-62). Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός είναι ο κυριότερος 

λόγος ανησυχίας της μητέρας του πλέον. Βέβαια σε κάθε περίπτωση που χαρακτήριζε 

αρνητικά τη συμπεριφορά της μητέρας του είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι αμέσως 

έσπευδε να δικαιολογήσει αυτή της τη στάση, ότι δηλαδή την κατανοούσε που αντιδρούσε 

με αυτούς τους τρόπους εξαιτίας της έντονης ανησυχίας της μήπως, αν δεν τον προσέξει 

αρκετά, υποτροπιάσει (Λ58,59).  Όσον αφορά το τι θα ήθελε ο ίδιος να ήταν διαφορετικό 

στη σχέση του με τη μητέρα του, προφανώς είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού που τον 

δυσαρεστεί τώρα˙ θα ήθελε δηλαδή να μη νιώθει σα να είναι παιδί απέναντί της, να μην 

ασφυκτιά κάτω από την υπερβολική της φροντίδα και εμπλοκή στην προσωπική του ζωή, 

διότι «και η αγάπη έχει και τα όριά της» (Λ56). Παρόλ’ αυτά αναγνωρίζει απόλυτα ότι καμία 

σχέση δεν είναι δυνατό να είναι απόλυτα τέλεια, άρα έχει μάθει να αποδέχεται αυτές τις 

αρνητικές για τον ίδιο συμπεριφορές της μητέρας του.  

Τα λεγόμενα του Λευτέρη σε σχέση με τη μητέρα του θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

έρχονται σε συμφωνία με τη θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος. Η μητέρα του, με 

βάση τα λεγόμενά του, είναι ένα παράδειγμα συγγενούς υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος. Αυτό εκφράζεται μέσω της στάσης της υπερβολικής συναισθηματικής 

αντίδρασης (έντονη και συνεχής ανησυχία για το γιο της), της ακραίας υπερπροστατευτικής 

της στάσης και της συναισθηματικής υπερεμπλοκής της στη ζωή του Λευτέρη, καθώς και 

του ότι η ίδια θυσίαζε πολύ από τον δικό της χρόνο προς όφελος του Λευτέρη. Από τη 

μαρτυρία του Λευτέρη είναι δυνατό να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η υπερπροστατευτική 

στάση όχι απλά δεν ωφελεί τον ασθενή, ιδιαίτερα όταν αυτός βρίσκεται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο λειτουργικότητας όπως ο Λευτέρης, αλλά επιπλέον προκαλεί συναισθήματα 

δυσφορίας και δυσαρέσκειας. Ο ίδιος ο Λευτέρης θα ήθελε να είναι διαφορετική η στάση της 

μητέρας του έτσι ώστε να μην «ασφυκτιά» κάτω από την υπερβολική της φροντίδα, και θα 

προτιμούσε να υπάρχουν κάποια σαφώς προσδιορισμένα όρια. Όπως τονίστηκε στο 

κεφάλαιο για τη θετική στάση της οικογένειας, το να υπάρχουν όρια στη συναισθηματική 

υπερδιέγερση του οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενούς είναι κάτι πάρα πολύ 

βοηθητικό για την αποκατάσταση του ίδιου, και από τη μαρτυρία του Λευτέρη όσον αφορά 
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το συγκεκριμένο σημείο περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Παρόλ’ αυτά δε θα ήταν 

σωστό να παραλείψουμε να τονίσουμε τη θετική επίδραση που είχε η όλη στάση της 

μητέρας του στην αποκατάσταση του Λευτέρη. Από τα λόγια του μόνο είναι εύκολο να 

αντιληφθεί κανείς πόσο σημαντική και υποστηρικτική ήταν η μητέρα του για τον ίδιο, μόνο 

που βέβαια ο ίδιος θα προτιμούσε να είχε περισσότερο προσωπικό χώρο στον οποίο να 

μην εμπλέκεται συνεχώς η μητέρα του. Αναγνωρίζει δηλαδή απόλυτα τις θυσίες που έκανε 

η μητέρα του για τον ίδιο και φαίνεται να νιώθει έντονα ευγνώμων γι’ αυτές (Λ114) παρόλο 

που δυσανασχετούσε με την υπερβολική της φροντίδα. Το να θυσιάζει δηλαδή ο συγγενής 

το δικό του χρόνο έτσι ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στον ασθενή ίσως τελικά να μην είναι 

από μόνο του κάτι το αρνητικό, αλλά απεναντίας είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το 

ψυχωσικό άτομο, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Είναι αξιοσημείωτο ακόμη το ότι ο 

Λευτέρης αφέθηκε αυθόρμητα και χωρίς καθοδήγηση να επιλέξει για ποιο μέλος της 

οικογένειάς του θα μιλήσει, και αυτό το μέλος ήταν η μητέρα του που από την πρώτη στιγμή 

τόνισε ότι «ειδικά εκείνη» τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το ότι αναφέρθηκε πριν από 

οποιονδήποτε άλλον στη μητέρα του σηματοδοτεί ότι ίσως για αυτόν εκείνη είναι και το 

σημαντικότερο μέλος της οικογένειάς του. 

Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στη σχέση του Λευτέρη με τον αδελφό του, εφόσον 

κιόλας από μόνος του άρχισε να μιλάει για τον αδελφό του αυθόρμητα μετά από την αρχική 

αναφορά στη μητέρα του. Ο αδελφός του Λευτέρη είναι μικρότερος από τον ίδιο και κάθε 

φορά που μιλούσε για εκείνον γινόταν εμφανές το πόσο νοιάζεται γι’ αυτόν και ότι ο ίδιος 

αντιλαμβάνεται ότι είχαν και έχουν όχι απλά πολύ καλές σχέσεις, αλλά «άψογες» (Λ6). Κατά 

τις περιόδους της νοσηλείας του Λευτέρη ο αδελφός του δεν έμενε στην Κρήτη αλλά στην 

Αίγινα˙ όμως ο Λευτέρης αντιλαμβανόταν το έντονο ενδιαφέρον του παρόλο που ήταν 

μακριά, ήξερε δηλαδή ότι έχει την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη του αδελφού 

του παρόλη τη φυσική απόσταση που τους χώριζε αφού μιλούσαν συχνά στο τηλέφωνο και 

αναγνώριζε ότι τον έχει κοντά του, αν και μακριά (Λ5). Ίσως να του στοίχισε κάπως το ότι 

δεν έβλεπε συχνά τον αδελφό του κατά τη διάρκεια των δύσκολων εκείνων περιόδων, ίσως 

δηλαδή να προσδοκούσε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι κάτι που μόνο να 

εικάσω μπορώ, αφού έτσι κι αλλιώς ο Λευτέρης αμέσως προσπαθούσε να δικαιολογήσει 

την απουσία του αδελφού του από κοντά του τονίζοντας ότι εκείνος έχει διαφορετικές 

υποχρεώσεις αφού έχει τη δική του οικογένεια, και γι’ αυτό του ήταν αναμφίβολα και πιο 

δύσκολο να βρίσκεται πιο κοντά του (Λ7,8). Από τα λεγόμενά του φαίνεται το πόσο κοντά 

αισθάνεται με τον αδελφό του από το ότι αναλάμβανε και υποχρεώσεις που αναλογούσαν 

στον ίδιο τον αδελφό του και μοιραζόταν και ο ίδιος το βάρος της ευθύνης για ζητήματα του 
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αδελφού του, κάτι που βέβαια τον στρέσαρε και του προκάλεσε υποτροπή  το 1999 (Λ52-

54). Ακόμα και σήμερα εύχεται να πήγαιναν καλύτερα οι δουλειές στο μαγαζί του ώστε να 

μπορεί να στηρίζει οικονομικά περισσότερο τον αδελφό του που αντιμετωπίζει κάποια 

οικονομικά προβλήματα (Λ127). Το γεγονός ότι πλέον, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ο 

αδελφός του με την οικογένειά του έχουν μετακομίσει εδώ στην Κρήτη, είναι για το Λευτέρη 

κάτι που «τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ», αφού τώρα πια αισθάνεται τον αδελφό του πιο 

κοντά του (Λ86).  

Ωστόσο ο Λευτέρης φαίνεται να έχει και κάποια παράπονα από τον αδελφό του που 

όμως δυσκολεύεται αρκετά να εκφράσει στον ίδιο και φαίνεται να τα κρατά περισσότερο για 

τον εαυτό του. Αυτά είναι ότι ο αδελφός του είναι ένας μάλλον εσωστρεφής και κλειστός 

άνθρωπος που δεν εκδηλώνει με ευκολία τα συναισθήματά του. Έτσι, ο Λευτέρης θα ήθελε 

να έχει περισσότερη επικοινωνία μαζί του και να ήταν εκείνος πιο εκδηλωτικός όσον αφορά 

την έκφραση θετικών συναισθημάτων απέναντί του (Λ90-99). Είναι εμφανές το παράπονο 

του Λευτέρη στο ότι ο αδελφός του είναι γενικά κάπως απόμακρος και αποστασιοποιημένος 

μαζί του, ότι δηλαδή «έχει πολύ λίγα λόγια». Όμως τονίζει ικανοποιημένος ότι ο αδελφός 

του, αν και μιλάει λίγο, «ξέρει τι θα πει εκείνος» όποτε τελικά μιλήσει. Δηλαδή ακόμα και η 

ελάχιστη λεκτική επικοινωνία με τον αδελφό του είναι για τον ίδιο το Λευτέρη πολύ τονωτική 

και υποστηρικτική, και τον βοήθησε με τον τρόπο του να αντεπεξέλθει όταν βίωνε δύσκολες 

περιόδους. Από τα λεγόμενα του Λευτέρη για τον αδελφό του φαίνεται πως όσο 

περισσότερο υποστηρικτικός είναι ο συγγενής του ψυχωσικού ατόμου, τόσο πιο βοηθητικό 

τον αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο ασθενής αλλά επιπλέον τονίζεται και η μεγάλη σημασία της 

σωστής επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια ο Λευτέρης αναφέρεται στη σχέση του με τον πατέρα του. Τα όσα λέει 

μοιάζουν αρκετά με τα δεδομένα αναφορικά με τον αδελφό του. Από την αρχή δηλώνει ότι ο 

πατέρας του «έχει περάσει δύσκολες εποχές» που τον έκαναν να είναι πιο σκληρός κι 

εσωστρεφής άνθρωπος (Λ17-23), και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνει σε διάφορα 

σημεία της συνέντευξης. Δεν εξωτερικεύει τα συναισθήματά του απέναντί του και «την 

αγάπη του του δεν τη δείχνει με άμεσο τρόπο». Αυτό είναι κάτι που θα προτιμούσε να ήταν 

διαφορετικό, δηλαδή θα ήθελε ο πατέρας του να ήταν πιο εκδηλωτικός και εξωστρεφής. 

Γενικά όμως θα έλεγε κανείς ότι διακρίνεται μία αμφιθυμία του Λευτέρη απέναντι στον 

πατέρα του, ότι δεν τρέφει δηλαδή και απολύτως θετικά συναισθήματα απέναντί του. 

Χαρακτηριστικά, ο ίδιος αναφέρει ότι «ο πατέρας του είναι περίπτωση» (Λ66). Από τα 

λεγόμενά του φαίνεται ότι τον ενοχλούν οι ιδιορυθμίες και η υπερβολή που χαρακτηρίζει τον 

πατέρα του («Ο πατέρας μου το μυρμήγκι το κάνει ελέφαντα», Λ67). Επαναλαμβάνει 
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συνεχώς το πόσο «παράξενος» είναι ο πατέρας του, χωρίς όμως να είναι απόλυτα 

ξεκάθαρο το τι εννοεί με αυτό (Λ67-70). Τελικά, μάλλον με την έννοια «παράξενος» ο 

Λευτέρης εννοεί την υπερβολική ανασφάλεια του πατέρα του για τον ίδιο που αρκετές 

φορές καταντάει ενοχλητική, καθώς και το ότι ο Λευτέρης αποτελεί το «στήριγμα» του 

πατέρα του και οτιδήποτε χρειαστεί απευθύνεται στον ίδιο. Ο Λευτέρης, από την άλλη, του 

έχει μία μεγάλη αδυναμία κι έτσι δεν μπορεί να του χαλάσει χατίρι ή να τον δυσαρεστήσει, 

γι’ αυτό και η μητέρα του υποστηρίζει ότι «εκείνος τον έχει κάνει έτσι (παράξενο)» (Λ70). 

Επίσης, ο Λευτέρης δυσανασχετεί με την υπερβολική ενασχόληση και εμπλοκή του πατέρα 

του στα δικά του ζητήματα˙ για παράδειγμα, ενοχλείται που ο πατέρας του επεμβαίνει τόσο 

στα θέματα του μαγαζιού, για τα οποία «δεν ξέρει πολλά πράγματα» (Λ72). Φαίνεται 

επομένως ότι ο πατέρας του είναι ιδιαίτερα ελεγκτικός απέναντι στο Λευτέρη, και ιδιαίτερα 

παλαιότερα στις περιόδους της νοσηλείας του δεν του άρεσε που ο πατέρας του 

προσπαθούσε να επέμβει στα δικά του θέματα και εμπλεκόταν τόσο στις προσωπικές του 

επιλογές («σε θέματα προσωπικά, σε θέματα ντυσίματος, σε επιλογές, οικογένεια, ‘πού θα 

πας, τι θα κάνεις’», Λ74).  

Από ό,τι φαίνεται, ο πατέρας του Λευτέρη είναι μία ακόμη περίπτωση υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος που εκδηλώνεται όμως διαφορετικά από την περίπτωση της 

μητέρας του. Δηλαδή, ενώ τη μητέρα του τη χαρακτηρίζει η ακραία υπερπροστατευτική 

στάση και η αυτοθυσία, τον πατέρα του εκφράζει περισσότερο η μεγάλη υπερεμπλοκή στη 

ζωή του Λευτέρη, η έντονη ελεγκτικότητα των επιλογών του και η μεγάλη εξάρτησή του από 

το Λευτέρη. Ίσως μάλιστα ο πατέρας του να είναι και κάπως επικριτικός απέναντι στο 

Λευτέρη. Επιπλέον, είναι αξιοσημειωτο να πούμε ότι και στην περίπτωση του πατέρα του, ο 

Λευτέρης θα προτιμούσε να ήταν πιο επικοινωνιακός, εξωστρεφής και εκδηλωτικός άρα 

διαφαίνεται και πάλι η σημασία της ορθής επικοινωνίας. Και πάλι όμως ο Λευτέρης 

δικαιολογεί τα όσα τον δυσαρεστούν στη συμπεριφορά του πατέρα του, αφενός 

αναφέροντας συνέχεια το δύσκολο παρελθόν του και αφετέρου τονίζοντας την έντονη 

ανησυχία και φόβο και των δύο γονιών του για μία ενδεχόμενη υποτροπή.  

Εκτός από τα μέλη της φυσικής του οικογένεια, πολύ σημαντική είναι για το Λευτέρη 

η σχέση του με τη νύφη του τη Νάντια, τη γυναίκα του αδελφού του. Μάλιστα η αναφορά 

στη Νάντια γίνεται εντελώς σκόπιμα και ενώ έχει ολοκληρώσει την αναφορά του στα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Υπογραμμίζει από την αρχή ότι έχουν άψογες σχέσεις 

και ότι τη νιώθει σαν αδελφή του (Λ101). Ο κύριος λόγος γι’ αυτό είναι πως η Νάντια, όπως 

ο ίδιος δηλώνει, είναι «πιο πολύ σαν τον ίδιο», είναι δηλαδή πολύ επικοινωνιακή, 

εξωστρεφής και εκδηλωτική  μαζί του και ο Λευτέρης νιώθει πως σε αυτήν έχει βρει 
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επιτέλους «έναν άνθρωπο να πει τα εσώψυχά του» (Λ100-110). Είναι πολύ ικανοποιημένος 

από τη σχέση τους, εκείνη συμμετέχει πάρα πολύ στη ζωή του και ο ίδιος έχει νιώσει ότι τον 

έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την όλη στάση της. Δε φαίνεται να έχει κανένα απολύτως 

παράπονο από τη Νάντια, αντίθετα μάλιστα εκείνη αποτελεί το άτομο στο οποίο 

εκμυστηρεύεται τις πιο προσωπικές του σκέψεις˙ συζητούν για πράγματα που δεν τα ξέρει 

ούτε ο ίδιος ο αδελφός του. Είναι ενδιαφέρον ότι η Νάντια φαίνεται να ενσαρκώνει ό,τι του 

λείπει πραγματικά από την οικογένειά του, δηλαδή ένα άτομο με γνήσιο ενδιαφέρον και 

φροντίδα για τον ίδιο, χωρίς αυτή η φροντίδα να τον καταπιέζει, με το οποίο να μπορεί να 

επικοινωνεί και το οποίο να μη διστάζει να εκδηλώνει τα συναισθήματά του για τον ίδιο. Ο 

Λευτέρης άλλωστε έχει υπογραμμίσει ότι ο ίδιος είναι πολύ συναισθηματικός και 

υπερευαίσθητος, άρα είναι επόμενο να έχει ανάγκη κοντά του κάποιον που να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις ευαισθησίες του και να είναι εξίσου ανοικτός μαζί του.  

Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα που θίγει ο Λευτέρης στη συνέντευξη θα 

ήταν σκόπιμο να γίνει αναφορά στις γενικότερες πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του 

απέναντι στην οικογένειά του συγκεκριμένα, αλλά και ευρύτερα στην οικογένεια ως θεσμό. 

Είναι ολοφάνερο από ολόκληρη τη συνέντευξη ότι η ο θεσμός της οικογένειας είναι έννοια 

πολύτιμη για το Λευτέρη (Λ122-125). Θεωρεί την οικογένεια «βασικό κύτταρο της 

κοινωνίας» και μάλιστα εκφράζει ένα έντονο παράπονο και μία απογοήτευση ότι ο θεσμός 

της οικογένειας σταδιακά αρχίζει και εξασθενεί και ότι η δική του γενιά θα είναι «οι τελευταίοι 

των Μοϊκανών» στον τομέα. Χωρίς μία σταθερή δομή όπως η οικογένεια, σύμφωνα με το 

Λευτέρη, «θά’ ναι ζούγκλα τα πάντα». Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι το δικό του 

«ευαίσθητο σημείο», το μεγάλο του «παράπονο» και το «μαράζι» του είναι ότι δεν απέκτησε 

μέχρι στιγμής μία δική του οικογένεια (Λ126-131). Θα ήθελε όσο τίποτα να ήταν 

διαφορετικά τα πράγματα και να είχε και ο ίδιος ένα παιδί, και όταν μιλάει για το θέμα αυτό 

φαίνεται βαθύτατα συγκινημένος και εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι θα τα κατάφερνε πολύ 

καλύτερα στη ζωή του εάν είχε το δικό του παιδί παρά τις συνεπακόλουθες δυσκολίες που 

συνοδεύουν το ρόλο του γονέα. 

Όσον αφορά τη δική του οικογένεια τώρα, γενικά ο Λευτέρης από την αρχή τονίζει 

πόσο πολύ τον έχει υποστηρίξει και βοηθήσει. Από τα λεγόμενά του αντανακλάται μία 

απίστευτα μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντί τους, και τονίζει πως χωρίς αυτούς «ίσως να μην 

υπήρχε» και ότι σίγουρα «θα είχαν ανατραπεί εντελώς τα δεδομένα» (Λ135-140). Είναι 

ακόμη αξιοσημείωτο ότι οι γονείς του στηρίζουν οικονομικά, όποτε χρειαστεί, και τον ίδιο και 

τον αδελφό του, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν ληφθεί υπόψιν πόσο στρεσογόνος 

παράγοντας είναι για τον ίδιο τα οικονομικά ζητήματα (Λ119-121). Παραδέχεται και 
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επιδοκιμάζει μάλιστα στους γονείς του το γεγονός ότι «δεν κάνουν διακρίσεις ανάμεσα στα 

παιδιά τους» όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αν και ο ίδιος αισθάνεται λίγο άβολα που 

υποστηρίζουν περισσότερο τον ίδιο από τον αδελφό του κάποιες φορές και τους προτρέπει 

να «ρίξουν το βάρος στον αδελφό του». Αισθάνεται τυχερός που τους είχε και τους έχει 

ακόμα κοντά του και είναι σε θέση να αποδεχτεί ότι «τα μικροπροβλήματα υπάρχουν 

πάντα», γιατί είναι «ανθρώπινο να μην υπάρχει το τέλειο». Σχετικά με ακριβώς αυτό το 

θέμα, δηλαδή τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, ο Λευτέρης ισχυρίζεται ότι εξαιτίας του 

έντονου φόβου και της ανησυχίας των γονιών του σχετικά με τον ίδιο, πολύ συχνά 

εκνευρίζεται και μπορεί και να παραφερθεί, δηλαδή να τους μιλήσει άσχημα κι έτσι να 

προκύψει κάποια ένταση μεταξύ τους (Λ76-86). Ο ίδιος φαίνεται να αισθάνεται μεγάλη 

ενοχή γι’ αυτά τα αρνητικά του συναισθήματα και τον προβληματίζει έντονα το θέμα των 

εντάσεων, μιας που όπως τονίζει ο ίδιος «όταν θυμώνει, δε λογαριάζει τίποτα». Από ό,τι 

φαίνεται, στην οικογένεια του Λευτέρη δε χρησιμοποιείται κάποια συγκεκριμένη στρατηγική 

επίλυσης των συγκρούσεων. Επιλύονται δηλαδή με φυσικό τρόπο˙ «περνάει η στιγμή της 

έντασης, ο ίδιος ξεθυμαίνει» και έτσι, σταδιακά, τα πράγματα ηρεμούν εντελώς και είναι σα 

να μην είχε συμβεί τίποτα προηγουμένως. Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί ότι ο Λευτέρης 

θεωρεί απόλυτα φυσικό και υγιές το ότι ορισμένες φορές προκύπτουν και προβλήματα. Ένα 

ακόμη αξιοσημείωτο θέμα είναι ότι ο Λευτέρης αισθάνεται αρκετές φορές ενοχές επειδή έχει 

επιβαρύνει την οικογένειά του τόσο πολύ με το πρόβλημά του, και αυτό ενισχύει ακόμα 

περισσότερο το αίσθημα ότι τους οφείλει πάρα πολλά για να εξισορροπήσει ό,τι έχουν κάνει 

εκείνοι για τον ίδιο (Λ83-86). Ένα θέμα που φαίνεται να τον προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η 

πιθανότητα να χάσει, λόγω θανάτου, τους γονείς του (Λ141-143). Παραδέχεται ότι «τον 

πιάνει ρίγος» στη σκέψη αυτή και μόνο και ότι ήδη προετοιμάζει ψυχολογικά τον εαυτό του 

για τη δύσκολη αυτή στιγμή που αναμφίβολα θα έρθει κάποτε στο μέλλον, διότι είναι 

«στενάχωρος και υπερευαίσθητος και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι 

κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό».  Ένα τελευταίο ζήτημα αναφορικά με τους γονείς του 

Λευτέρη είναι η πεποίθησή τους ότι η ψυχική ασθένεια είναι «ένα στίγμα, μία ρετσινιά» 

(Λ28), κάτι που τον ίδιο τον προβληματίζει και τον στεναχωρεί.   

Έτσι, θα προχωρήσουμε στο ζήτημα του κοινωνικού στίγματος της ψυχικής 

ασθένειας και το πώς έχει αισθανθεί ο Λευτέρης ότι το βίωσε και το βιώνει. Φαίνεται ότι 

περισσότερο τον θλίβει όταν αντιλαμβάνεται τέτοιες αντιλήψεις από τους γονείς του, όπως 

είναι άλλωστε και αναμενόμενο. Τονίζει ότι κάποιες στιγμές «τον πιάνει το παράπονο» 

(Λ150-151) ότι οι γονείς του ντρέπονται για τον ίδιο, αλλά το αποδίδει στην κλειστή κοινωνία 

του χωριού όπου μένει αλλά και του Ρεθύμνου, που αν και είναι πόλη, η νοοτροπία πιστεύει 
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πως είναι χειρότερη στο Ρέθυμνο από ό,τι στο χωριό (Λ152-162). Δηλώνει ότι παλαιότερα, 

εξαιτίας της κατάστασής του άρχισαν να τον αποφεύγουν και να τον εγκαταλείπουν άτομα 

που θεωρούσε φίλους του και γνωρίζονταν από παιδιά, και ότι αυτήν την αντιμετώπιση τη 

βίωσε από μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων και συνεχίζει να τη βιώνει σήμερα. Αυτό που τον 

ενοχλεί περισσότερο είναι το να τον οικτίρουν, και μάλιστα υπογραμμίζει ότι όχι μόνο δεν 

του αξίζει οίκτος, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να τον θαυμάζουν όσοι τώρα τον περιφρονούν 

που κατόρθωσε να αντεπεξέλθει μίας τόσο δύσκολης κατάστασης και τώρα είναι ξανά 

λειτουργικός και «φυσιολογικός». Αναφέρεται στο όλο ζήτημα με πολύ μεγάλη πίκρα και 

παράπονο, τόση που θα συγκινούσε τον οποιονδήποτε τον άκουγε. Προφανώς κατακρίνει 

έντονα την κλειστή νοοτροπία του κόσμου που έχει καλλιεργήσει το στίγμα για την ψυχική 

ασθένεια, γιατί αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να τύχει στον οποιονδήποτε να εμφανίσει 

κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Μάλιστα σε αυτό το σημείο προσεγγίζει το έντονα 

συναισθηματικά φορτισμένο θέμα με μία δόση χιούμορ («δηλαδή εξωγήινος είναι κάποιος 

με ψυχολογικό πρόβλημα;», Λ150), επιδιώκωντας έτσι να εκφράσει το θυμό και την 

απογοήτευσή του για την υπάρχουσα κατάσταση.  

Σχετικές με το στίγμα είναι και οι πεποιθήσεις του Λευτέρη για τις εξωψυχιατρικές 

δομές φροντίδας. Ο ίδιος δηλώνει πολύ ικανοποιημένος που υπάρχουν δημόσιες, 

εξωτερικές και ανοικτές στο κοινό δομές όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας γιατί κάτι τέτοιο, 

εκτός από πάρα πολύ βοηθητικό για όσα άτομα αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, 

επιπλέον ωφελεί και ολόκληρη την κοινωνία αφού «ανοίγει το μυαλό του κόσμου» σχετικά 

με αυτά τα θέματα και έτσι βοηθά στην εξάλειψη του στίγματος της ψυχικής ασθένειας 

(Λ148-150). Μιλά ενθουσιασμένος για τις νέες υπηρεσίες που υπάρχουν και τις θεωρεί 

«βήμα τρομερό», ενώ εκφράζει τις προσδοκίες του να αλλάξει σταδιακά αυτή η κατάσταση 

όπου επικρατεί το στίγμα και το «ή πας στον ψυχίατρο ή πας στον ψυχολόγο είσαι τρελός» 

και να μοιάσει περισσότερο στα πρότυπα του εξωτερικού, όπου η ενασχόληση και η 

φροντίδα της ψυχικής υγείας θεωρείται κάτι το φυσιολογικό ακόμα και από την παιδική 

ηλικία (Λ28-30). Μάλιστα αναφέρεται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αισιοδοξία στην 

ελπίδα του να θεμελιωθούν ομάδες στις οποίες να μπορεί να συζητά με άτομα με παρόμοια 

προβλήματα, και πάλι «όπως στο εξωτερικό» (Λ31-35). Στο σημείο αυτό προσπάθησα να 

του πω ότι ίσως με τα δεδομένα της κλειστής, ακόμα, ελληνικής κοινωνίας κάτι τέτοιο να 

μην είναι απολύτως εφικτό και ότι ίσως να μην υπάρχουν πολλοί άλλοι που να ήταν 

πρόθυμοι, σαν τον ίδιο, να μιλήσουν ανοικτά για τα προβλήματά τους. Όμως ο ίδιος 

συνέχισε να φαίνεται αισιόδοξος για το θέμα και να δηλώνει πως δε σχετίζεται με την ηλικία 
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του ατόμου αλλά με την καλλιέργεια μιας πιο ανοικτόμυαλης νοοτροπίας σε σχέση με την 

ψυχική ασθένεια.  

Με το Λευτέρη συζητήσαμε και για την εμπειρία της νοσηλείας του στο ψυχιατρείο 

και τη θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στη ζωή του τότε και τώρα (Λ35-41). Ο Λευτέρης έχει 

νοσηλευτεί 2 φορές για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψυχιατρείο˙ δεν αναφερθήκαμε 

καθόλου στην πρώτη του φορά το 1983, όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό. Έχει 

μεικτά συναισθήματα από την εμπειρία του αυτή και ήταν σε θέση να διαχωρίσει ανάμεσα 

στα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιόδου εκείνης. Το κυριότερο μειονέκτημα 

όπως ανέφερε ήταν ότι στο ψυχιατρείο δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων που κατά τη γνώμη του είναι και το βασικότερο πρόβλημα, με αποτέλεσμα 

να αισθανόταν ότι η κάθε του μέρα ήταν μία πανομοιότυπη «ρουτίνα», «μία ακόμη μέρα» 

που δε διέφερε καθόλου από την προηγούμενη και την επόμενη. Ένιωθε σα να εκπονούσε 

αγγαρεία όσο έμεινε στο ίδρυμα. Από την άλλη όμως, το θετικό σημείο ήταν ότι στο 

ψυχιατρείο είχε ανά πάσα στιγμή κοντά του ειδικούς που ήξεραν να χειριστούν τα 

συνεπακόλουθα προβλήματα. Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να προσθέσουμε ότι ο 

Λευτέρης, όπως έχει φανεί και από άλλα σημεία της συνέντευξης π.χ. Λ145, τρέφει μεγάλη 

εκτίμηση για τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ένα επιπλέον θετικό σημείο της νοσηλείας του 

Λευτέρη στο ψυχιατρείο ήταν ότι γνώρισε κι άλλους ανθρώπους, «έκανε φίλους» και αυτό 

τον βοήθησε. Δεδομένου ότι για το Λευτέρη έχει πολύ μεγάλη σημασία η κοινωνική ζωή 

καθότι ο ίδιος είναι πολύ κοινωνικός, επικοινωνιακός και ανοικτός, είναι εύκολο να γίνει 

αντιληπτό το ότι τον βοήθησε τόσο που γνώρισε άτομα με παρόμοια προβλήματα στο 

ψυχιατρείο. Η ζωή του όμως έξω από το ίδρυμα είναι, όπως είναι εξάλλου αναμενόμενο, εκ 

διαμέτρου διαφορετική. Αισθάνεται ελεύθερος να διαμορφώσει το πρόγραμμα της 

καθημερινότητάς του, ασχολείται με το μαγαζί που έχει ζωτική σημασία για τον ίδιο, έρχεται 

πολύ συχνά στο Ρέθυμνο, κάνει κοινωνικές επαφές, διαθέτει χρόνο στην οικογένειά του και 

γενικά μπορεί να επιλέξει το πώς θα περάσει τις ώρες του. 

Εκτός από τα παραπάνω, με το Λευτέρη μιλήσαμε ακόμη για τους λόγους που ο 

ίδιος αντιλήφθηκε ότι συνέβαλαν στο να νοσήσει. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι ο Λευτέρης 

επαναλαμβανόμενα έχει αυτοχαρακτηριστεί ως άτομο υπερευαίσθητο, συναισθηματικό και 

εκδηλωτικό. Αυτό συνάδει με το μοντέλο ευαλωτότητας στο στρες για την ψύχωση που 

υποστηρίζει ότι τα πιο ευάλωτα σε στρεσογόνες συνθήκες και ευαίσθητα άτομα είναι εξ’ 

ορισμού πιο επιρρεπή να εκδηλώσουν ψυχωσικά συμπτώματα σε κάποια στιγμή της ζωής 

τους (Atkinson & Coia, 1995). Ένα ευαίσθητο άτομο του οποίου η ανεκτικότητα απέναντι 

στο στρες δεν είναι συμβατή με την πραγματική έκθεσή του σε ενδογενείς ή εξωγενείς 
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στρεσογόνους παράγοντες είναι υποψήφιο για ένα πρώτο ή ένα οξύ ψυχωσικό επεισόδιο 

(McFarlane & Cook, 2007). Σε κάθε περίπτωση τα ψυχωσικά συμπτώματα εμφανίζονται σε 

συνθήκες έντονου στρες για το άτομο, το οποίο είναι ελάχιστα ικανό να αντέξει την ένταση 

και την πίεση που συνοδεύουν τις σημαντικές αλλαγές ζωής.  Άλλωστε ένας ορισμός που 

έχει δοθεί στην ψύχωση είναι “η παθολογική μη ανεκτικότητα του στρες” (Beels, 1975). 

Χαρακτηριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση αξίζει τον κόπο να αναφερθεί το εύρημα των 

Barker, Lavender & Morant (2001) από τις αφηγήσεις ψυχωσικών ατόμων και συγγενών 

τους, που κατέδειξε ότι σε όλες τις αφηγήσεις τόσο οι ασθενείς όσο και οι συγγενείς 

ανέφεραν ότι το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο ακολούθησε δύσκολα και στρεσογόνα 

γεγονότα ζωής, ιδιαίτερα αναφορικά με προβληματικές σχέσεις του ατόμου.  Για το Λευτέρη 

ισχύει ακριβώς αυτό: ο ίδιος πιστεύει πως η ιδιοσυγκρασία του σε συνάρτηση με 

στρεσογόνα περιστατικά και καταστάσεις στη ζωή του συνέβαλαν στο να νοσήσει. Την 

πρώτη φορά που νόσησε ο Λευτέρης υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό και ήταν 21 

ετών. Είναι γνωστό ότι η περίοδος της στρατιωτικής θητείας αποτελεί μία ιδιαίτερα 

στρεσογόνο περίοδο για την πλειοψηφία των ανδρών, και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με τον υπερευαίσθητο χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία του Λευτέρη προφανώς συνέβαλε στο 

να εκδηλώσει ψυχωσικά συμπτώματα. Για την πρώτη του νοσηλεία ο ίδιος υποστηρίζει ότι 

ένας πολύ πρωταρχικός λόγος ήταν ο χωρισμός του από την αρραβωνιαστικιά του το 1991, 

με την οποία ήταν βαθιά ερωτευμένος (Λ42-50). Παρόλο που όταν νοσηλεύτηκε είχε ήδη 

περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα από το χωρισμό τους, φαίνεται ότι το γεγονός αυτό 

του είχε στοιχίσει και τον είχε σημαδεύσει τόσο πολύ που δεν είχε κατορθώσει να το 

ξεπεράσει και ήταν ακόμη πολύ πικραμένος σε σχέση με αυτό. Άλλωστε τονίζει και ο ίδιος 

ότι η κοπέλα αυτή «είχε συγκλονίσει την ύπαρξή του» διότι είναι «υπερευαίσθητος και όταν 

αγαπάει, δίνεται ολοκληρωτικά». Οπότε είναι επόμενο το να πληγώθηκε τόσο 

ανεπανόρθωτα από το χωρισμό τους, ιδιαίτερα επειδή χώρισαν εξαιτίας τρίτων, της 

μητέρας της κοπέλας, χωρίς όμως να μιλήσει γι’ αυτό αναλυτικότερα. Αργότερα 

ξαναέσμιξαν, όμως χώρισαν με δική του πρωτοβουλία οριστικά γιατί ο ίδιος δεν ένιωθε 

άνετα με το ότι εκείνη είχε πλέον κάνει τη δική της οικογένεια˙ το έβρισκε εξαιρετικά 

«ανέντιμο», και από τότε (το 2002) διατηρούν φιλικές σχέσεις με αυτή τη γυναίκα, αλλά του 

έχει απομείνει, όπως λέει ο ίδιος, η «ουλή» της «πληγής» του παρελθόντος. Συγχρόνως με 

τη βαθιά επηρεασμένη από το γεγονός αυτό συναισθηματική του κατάσταση, εκείνη την 

περίοδο ήταν ιδιαίτερα στρεσαρισμένος αφού είχε επωμιστεί πολλές ευθύνες και 

υποχρεώσεις όχι μόνο δικές του αλλά και του αδελφού του, και εν ολίγοις ένιωσε πως το 
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βάρος όλων αυτών των ευθυνών ήταν υπερβολικά μεγάλο, τόσο που δεν άντεξε και νόσησε 

(Λ52-54).  

Όμως για το Λευτέρη πιο δύσκολη ήταν η δεύτερη νοσηλεία του όταν υποτροπίασε 

το 2006 και νοσηλεύτηκε στα Χανιά. Τότε είχε φθάσει σε τέτοιο σημείο που ήθελε να 

τερματίσει τη ζωή του, ήταν απελπισμένος εξαιτίας κυρίως του έντονου στρες όσον αφορά 

την εργασία του. Συγκεκριμένα, συναντούσε εμπόδια με το θέμα του μαγαζιού του οποίου 

είναι τώρα ιδιοκτήτης και αυτό τον είχε στρεσάρει υπερβολικά. Κατόρθωσε να βελτιωθεί και 

να ηρεμήσει μόνο όταν άρχισαν να εξασθενούν τα προβλήματα αυτά. Αξίζει να σημειωθεί 

εδώ αφενός ότι το μαγαζί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Λευτέρη, σα να έχει επενδύσει 

ολόκληρη τη ζωή του σε αυτό, και αφετέρου ότι τα οικονομικά προβλήματα όπως 

αντιλήφθηκα από διάφορα σημεία της συνέντευξης, αποτελούν τον κυριότερο ίσως 

στρεσογόνο παράγοντα για τον ίδιο (π.χ. Λ12-14, Λ86, Λ115-118, Λ121). Γενικά όμως η 

μαρτυρία του Λευτέρη κατέδειξε αυτό που ήταν ήδη γνωστό, ότι δηλαδή το οξύ στρες είναι 

καταλυτικός παράγοντας για την εκδήλωση της ψύχωσης. 

Τέλος, αναφορικά με το πόσο ικανοποιημένος είναι ο Λευτέρης από το γενικότερο 

επίπεδο της ζωής του και το τί θα ήθελε να είναι διαφορετικό, είχε και πάλι πράγματα να 

προσθέσει. Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω όσον αφορά στις αλλαγές που θα 

προτιμούσε στη σχέση του με τους δικούς του και στη δημιουργία της δικής του οικογένειας, 

που όπως τονίστηκε είναι το μεγάλο του παράπονο, το άλλο του παράπονο είναι ότι θα 

ήθελε να ασχολείται περισσότερο με τα ενδιαφέροντά του (Λ163-177). Δηλώνει ότι δεν έχει 

πλέον την ίδια διάθεση να ασχοληθεί εκτενώς με πράγματα που του άρεσε να κάνει 

παλαιότερα. Το κυριότερο από αυτά είναι η μουσική με την οποία ασχολιόταν από την 

παιδική του ηλικία,  τόσο με το στίχο όσο και με τη μουσική. Πλέον παίζει λίγο λαούτο και 

κιθάρα, αλλά αντιλαμβάνεται με παράπονο πως «ό,τι αφήσεις, σε αφήνει» και εύχεται να 

μπορούσε να ασχολείται περισσότερο με αυτό του το χόμπυ. «Επανορθώνει», κατά κάποιο 

τρόπο, γι’ αυτή την απώλεια οργανώνοντας συχνά μουσικές βραδιές στο μαγαζί του καθώς 

και με την ερασιτεχνική ενασχόληση σποραδικά. Ακόμη θα του άρεσε να μπορεί να 

ασχολείται και με άλλα ενδιαφέροντά του, όπως ο αθλητισμός, το ψάρεμα, η συμμετοχή σε 

κάποια χορωδία... Με τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και λόγω της 

πάθησής του ανακαλύπτει ότι πλέον του είναι πολύ πιο δύσκολο να αφιερώσει χρόνο σε 

ό,τι πραγματικά επιθυμεί. Είναι όμως πολύ αισιόδοξος και θετικός και ελπίζει στο μέλλον να 

τα καταφέρνει καλύτερα.  

Ένα ακόμη σημείο το οποίο ο Λευτέρης επιδιώκει να αλλάξει είναι το να κατακτήσει 

ένα υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας και ανεξαρτησίας στη ζωή του. Προς αυτήν την 



84 
 

κατεύθυνση κινούνται τα σχέδιά του για την τελειοποίηση ενός δωματίου στο χώρο του 

μαγαζιού, όπου επιθυμεί να μένει μόνος του χειμώνα και καλοκαίρι (Λ114-115). Μέχρι 

στιγμής ο Λευτέρης μένει με τους γονείς του στο πατρικό του, ενώ το καλοκαίρι μένει μόνος 

του στο χώρο του μαγαζιού. Είναι έκδηλο όμως ότι επιθυμεί να «ξεφύγει» από την 

ασφυκτική αγάπη και φροντίδα των γονιών του και για το λόγο αυτό επιθυμεί να μπορεί να 

μένει μόνος του, αυτόνομος και ανεξάρτητος, ολόκληρο το χρόνο. 

Η συγκεκριμένη συνέντευξη, παρόλο που δεν πραγματοποιήθηκε από κάποιον με 

την απαραίτητη εμπειρία, θεωρώ πως αποτελεί μία πολύτιμη μαρτυρία ενός ατόμου που 

βίωσε δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας της ψυχικής του πάθησης. Το θετικό σημείο που με 

εξέπληξε και με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν το έντονο πνεύμα συνεργασίας που τον 

διέκρινε, καθώς και το πόσο επικοινωνιακός και κοινωνικός ήταν. Αμέσως αισθάνθηκα 

άνετα να διεκπεραιώσω τη συνέντευξη, αφού με είχε διαβεβαιώσει ότι ήταν απόλυτα 

διατεθειμένος να μου μιλήσει για οτιδήποτε τον ρωτούσα. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό 

και από την ίδια τη συνέντευξη, ο Λευτέρης ήταν πάρα πολύ ομιλητικός και άνετος να 

μιλήσει ακόμα και για πολύ προσωπικά ζητήματα. Ομολογουμένως, πριν τη διεξαγωγή της 

συνέντευξη ανησυχούσα για το κατά πόσο θα ήταν εύκολο να συνργαστούμε αλλά το άγχος 

εξαφανίστηκε αμέσως μόλις άρχισε να μου μιλάει. Επίσης, ήταν οπωσδήποτε διευκολυντικό 

το ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα προκαλούσε στον καθένα μία άμεση συμπάθεια. Δε 

διστάζω να πω ότι καθόλη τη διάρκεια της συνέντευξης ένιωθα ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον 

για οτιδήποτε κι αν μιλούσε ο Λευτέρης και δεν αντιλήφθηκα το χρόνο να περνάει μιλώντας 

μαζί του.  

Αναγνωρίζω βέβαια ότι μεθοδολογικά ίσως η συνέντευξη υστερεί σε πολλά σημεία, 

αφού δεν είμαι –ακόμη- έμπειρος στον τομέα επαγγελματίας. Επίσης, κάποια σημεία θα 

μπορούσαν να είχαν αναλυθεί περισσότερο, όπως το ακριβώς πώς βίωσε ο ίδιος ότι 

βοηθήθηκε από την οικογένειά του˙ μία ερώτηση στην οποία η απάντηση δόθηκε έμμεσα 

στη συνέντευξη, ενώ αν υπήρχε η ανάλογη εμπειρία θα μπορούσαν να υπάρξουν και πιο 

ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη από την τελική 

έκβαση της συνέντευξης, και παρόλο που τα δεδομένα που συλλέχθηκαν δεν είναι δυνατό 

να γενικευτούν εύκολα, αφού πρόκειται για μία ποιοτική προσέγγιση, πιστεύω πως σε 

γενικές γραμμές είναι δυνατό να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το 

βοηθητικό ρόλο της οικογένειας και γενικότερα την εμπειρία της ψύχωσης. Αρχικά, ότι 

όντως η συναισθηματική υπερεμπλοκή και το υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα δεν 

ωφελούν το άτομο αλλά αντίθετα μπορεί και να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα 

προβλήματα. Επιπλέον, έγινε σαφές από τα λεγόμενα του Λευτέρη ότι η θέσπιση ορίων 
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στις οικογενειακές σχέσεις είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπως η δική του διότι παρόλο 

που η υπερπροστατευτική συμπεριφορά των γονέων του προφανέστατα υποκινήθηκε από 

τις καλύτερες και αγνότερες προθέσεις, τον ίδιο τον δυσαρεστεί ακόμα και σήμερα γιατί δεν 

του αναγνωρίζεται ότι είναι ένας αυτόνομος ενήλικας, απόλυτα ικανός να λαμβάνει 

αποφάσεις για προσωπικές του επιλογές, παρόλο που έτυχε να αντιμετωπίσει ορισμένα 

προβλήματα αναφορικά με την ψυχική του υγεία. Είναι εξάλλου γνωστό, όπως τονίζουν και 

οι Kuipers, Leff, & Lam (1992), ότι βραχυπρόθεσμα αυτή η στάση μπορεί να είναι βοηθητική 

αλλά μακροπρόθεσμα εμποδίζει την ανάρρωση γιατί ο ασθενής δεν επωφελείται από έναν 

ακατάλληλο, παιδιάστικο ρόλο ασθενούς μέσα στην οικογένεια. Ακόμη, από τη μαρτυρία 

του Λευτέρη διαφαίνεται η σημασία της επικοινωνίας του ψυχωσικού ατόμου με τα μέλη της 

οικογένειάς του. Ο ίδιος φαίνεται να αποζητά τη συναισθηματική επικοινωνία και την 

εκδήλωση των συναισθημάτων, και είναι απόδειξη ότι έχει τόσο στενή σχέση με τη νύφη 

του που του προσφέρει ό,τι ακριβώς του στερεί η ίδια του η οικογένεια. Το γενικό 

συμπέρασμα είναι η σημασία των ορίων και η διατήρηση των ισορροπιών˙ το ψυχωσικό 

άτομο έχει ανάγκη να αισθάνεται κοντά του τους δικούς του ανθρώπους και να βιώνει 

έμπρακτα και λεκτικά την υποστήριξή τους˙ αλλά όχι υπερβολικά κοντά του, τόσο ώστε να 

εισβάλλουν στον προσωπικό του χώρο. Πρέπει όμως να υπογραμμιστεί ξανά πως, παρόλο 

που στη θεωρία είνα εύκολο να αναφερόμαστε στη σημασία της διατήρησης των 

ισορροπιών, της αποφυγής των άκρων και της θέσπισης ορίων, στην πράξη ο διαχωρισμός 

του ορθού από το λάθος είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, και τα όρια αυτά είναι 

πολύ δυσδιάκριτα. 

2.2. Η περίπτωση της κ. Βάσιας 

Η κ. Βάσια είναι μία γυναίκα 54 ετών η οποία εδώ και αρκετά χρόνια πάσχει από 

ψύχωση, αν και πλέον βρίσκεται στη διαδικασία της ανάρρωσης και εμφανίζει μόνο ήπια 

αρνητικά συμπτώματα. Πρώτη φορά νοσηλεύτηκε το 1985 στην Αθήνα, και το 1989 έφυγε 

από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Κρήτη όπου αρχικά έμενε με τη μητέρα της και στη 

συνέχεια με την οικογένεια ενός αδελφού της. Όπως και για την προηγούμενη μελέτη 

περίπτωσης, καταρχάς θα γίνει αναφορά σε κάποιες γενικές πληροφορίες για την κ. Βάσια 

τις οποίες συγκέντρωσα με βάση το ιστορικό της στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Επειδή από 

τη συνέντευξη δεν κατάφερα να αποσαφηνίσω αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη ζωή της κ. 

Βάσιας αλλά και για να αυξήσω την αξιοπιστία των λεγομένων της που σε γενικές γραμμές 

ήταν κάπως ασαφή και ελλιπή, ζήτησα κάποιες περαιτέρω πληροφορίες από τη νύφη της οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά με τη δική της μαρτυρία. 
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Η Βάσια είναι 54 ετών και προέρχεται από μία μεγάλη Κρητική οικογένεια. Έχει 

άλλους τρεις αδελφούς αλλά τώρα μένει μαζί με την οικογένεια ενός από τα αδέλφια της ο 

οποίος με τη σειρά του έχει τέσσερα παιδιά ηλικίας από 22 έως 32 ετών. Ο πατέρας της 

Βάσιας ήταν «καλός και ήρεμος με τα παιδιά του» ενώ αντίθετα η μητέρα της θεωρείτο ο 

ηγέτης της οικογένειας, ήταν πολύ αυστηρή και υπήρξαν φορές που της ασκούσε σωματική 

βία. Όσον αφορά στην παιδική ηλικία της Βάσιας, πήγε κανονικά στο σχολείο, είχε κανονική 

ανάπτυξη και δεν της ήταν δύσκολο να κάνει φιλίες μα δεν της άρεσε ποτέ να τσακώνεται 

και ήταν πάντα υποχωρητική.  

Το 1975 παντρεύτηκε από συνοικέσιο έναν άνδρα με τον οποίο πλέον έχουν πάρει 

διαζύγιο. Δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις μεταξύ τους, εκείνος της ασκούσε λεκτική βία, είχε 

συχνά εξωσυζυγικές σχέσεις και σύμφωνα με την ίδια της φέρθηκε «ύπουλα». Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η Βάσια δεν γνώριζε καν την πραγματική ηλικία του συζύγου της, μόνο ότι 

ήταν κατά πολύ μεγαλύτερός της –η ίδια υπολογίζει περίπου 22 χρόνια μεγαλύτερος- και 

όταν του ζητούσε να μάθει την ηλικία του δεν της απαντούσε και της έλεγε ότι έχει χάσει το 

δελτίο ταυτότητάς του. Μαζί του έκανε 3 παιδιά, δύο κορίτσια που πλέον είναι 34 και 30 

ετών και ένα αγόρι που τώρα είναι 32 ετών. Έχει να δει τα παιδιά της από το 1989 που 

έφυγε από την Αθήνα˙ έκτοτε ο πρώην σύζυγος της έχει απαγορεύσει την όποια επαφή και 

επικοινωνία μαζί τους και έτσι τώρα η Βάσια αγνοεί την τύχη τους. Όταν ήρθε στην Κρήτη 

έμεινε μαζι με τη μητέρα της μέχρι και το θάνατο της τελευταίας λόγω προχωρημένης 

ηλικίας. Όσο ζούσε μαζί της βρισκόταν σε καθημερινή σύγκρουση μαζί της διότι η μία 

θεωρούσε ότι η άλλη έκλεβε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από την άλλη. Από το 

1985 έως το 1989 νοσηλεύτηκε στο ίδρυμα «Κασταλία» στην Αθήνα όπου εισήχθη με 

υπογραφή του συζύγου της, ενώ από τότε έχει νοσηλευτεί άλλες 3 φορές στα Χανιά. Η 

τελευταία της ψυχιατρική νοσηλεία ήταν το Φεβρουάριο του 2001 όπου εισήχθη σε 

κατάσταση εγκυμοσύνης –βρισκόταν τότε στον 4ο μήνα- από όπου πήρε εξιτήριο τον 

Ιανουάριο του 2002. Από τότε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Το κοριτσάκι που γέννησε το 

2001 ενώ βρισκόταν στο ψυχιατρείο ανέλαβε η οικογένεια του αδελφού της μέχρι το εξιτήριό 

της, αλλά και από τότε εκείνοι έχουν την ουσιαστική ευθύνη του. Η Βάσια δε γνωρίζει τον 

πατέρα του παιδιού και ισχυρίζεται ότι της τον «έφερε» η μητέρα της ως κάποιον που θα 

μπορούσε να είναι ο νέος της σύζυγος. Πιστεύει όμως ότι κάποια στιγμή θα την αναζητήσει 

ο ίδιος.  

Όπως ίσως φαίνεται από τα παραπάνω, η ιστορία της Βάσιας είναι αρκετά 

πολύπλοκη. Η ίδια δεν είναι απόλυτα λειτουργική και το επίπεδο συνεργασίας κατά τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης δεν ήταν πολύ εύκολο. Ωστόσο ήταν δυνατό να καλυφθούν 
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συνοπτικά αρκετά από τα ζητούμενα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, με τη Βάσια συζητήσαμε 

για τις πεποιθήσεις της σχετικά με το θεσμό και τη σημασία της οικογένειας για την ίδια. 

Μου μίλησε για την οικογενειακή κατάσταση και το είδος των σχέσεων με τους 

σημαντικότερους συγγενείς της που πλέον είναι ο αδελφός της και η σύζυγός του. 

Αναφέρθηκε όμως και στη σχέση της με τη μητέρα της καθώς και σε αυτή με τον πρώην 

σύζυγό της, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως την αφορμή των προβλημάτων της. Συζητήσαμε 

για τις περιόδους της νοσηλείας της και τη διαφορά στη ζωή της τότε και τώρα, καθώς και 

στο πώς αντιλήφθηκε την προσαρμογή της μετά τις νοσηλείες της. Έγινε ακόμη μία 

σύντομη αναφορά στην έννοια του στίγματος της ψυχικής ασθένειας και μία εκτενέστερη 

όσον αφορά την τωρινή κατάστασή της, τις δραστηριότητες με τις οποίες περνάει τον 

ελεύθερο χρόνο της και τους τρόπους επίλυσης των οικογενειακών συγκρούσεων που 

προκύπτουν. Τέλος, η Βάσια μου μίλησε για τη σημασία του μικρού της παιδιού για την ίδια 

και για τις προσδοκίες της για το μέλλον αλλά και για τα όσα θα ήθελε να αλλάξουν στη ζωή 

της. Αν και δεν υπήρχε απόλυτη συνοχή στη συνέντευξη, θεωρώ πως και αυτή αποτελεί μία 

πολύτιμη μαρτυρία ενός ατόμου που δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει πλήρως τις 

επιπτώσεις της ψυχικής του νόσου. 

Αρχικά η Βάσια μιλάει με απλά λόγια σχετικά με τη σημασία της οικογένειας ως 

θεσμού για την ίδια (Β1-3). Από τα λόγια της, αν και απλοϊκά, διαφαίνεται η σπουδαιότητα 

αυτής της έννοιας για την ίδια και ότι για την ίδια ο κύριος σκοπός της οικογένειας είναι η 

σωστή ανατροφή των παιδιών, και το κάπως πικραμένο της ύφος θα μπορούσε να 

προϊδεάζει σχετικά με το γεγονός ότι η Βάσια έχει στερηθεί ίσως την οικογένεια, 

τουλάχιστον όπως τη φαντάζεται ιδανικά. Η οικογένεια για την ίδια είναι «θεμέλιος λίθος» 

και αποδίδει σε αυτή «όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο» σε περίπτωση που 

το ζευγάρι συντρόφων, οι οποίο απαιτούνται για τη δημιουργία της οικογένειας, δεν έχουν 

αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους. Παρόλο που στην αρχή της συνέντευξης όταν η Βάσια 

μιλούσε για τα παραπάνω δε γνώριζα ακόμα λεπτομερώς την οικογενειακή της κατάσταση, 

από το ύφος της μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν απογοητευμένη από την εξέλιξη των 

οικογενειακών της σχέσεων. 

Συγκεκριμένα τώρα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ποια είναι η δική της οικογένεια η 

Βάσια το πρώτο που δήλωσε ήταν ότι είναι χωρισμένη εδώ και είκοσι χρόνια, κάτι που ίσως 

σηματοδοτεί το πόσο της κόστισε αυτός ο χωρισμός (Β5). Στη συνέχεια αναφέρεται στα 

αδέλφια της και ειδικότερα στο άτομο που ένιωσε ότι τη στήριξε περισσότερο, τον αδελφό 

της. Περιγράφει τη σχέση της μαζί του ως «πολύ καλή» (Β9-11) αν και δε γίνεται καθόλου 

συγκεκριμένη και συγχρόνως εκφράζει με παράπονο την αμφιβολία της για το εάν και ο 
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ίδιος ο αδελφός της έχει αμοιβαία συναισθήματα για την ίδια. Εξίσου κοντά φαίνεται να είναι 

με τη νύφη της, τη σύζυγο του αδελφού της που την αισθάνεται επίσης σαν πραγματική 

αδελφή της. Γενικά αναφέρει ότι είναι ευχαριστημένη από τους συγγενείς της αλλά όχι από 

τη ζωή της (Β46). Ωστόσο σε πολλά σημεία της συνέντευξης αναφέρει ότι τη δυσκόλεψε και 

τη δυσκολεύει πολύ το θέμα της προσαρμογής. Δυσκολεύτηκε δηλαδή πολύ να 

προσαρμοστεί στην καινούρια της ζωή με τον αδελφό της και στη συμβίωση μαζί του (Β21) 

και στη γενικότερη χρόνια κατάσταση της ασθένειάς της (Β90) αλλά πλέον θεωρεί ότι έχει 

κατορθώσει να προσαρμοστεί και ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. 

Ο λόγος για την αμφιβολία της σχετικά με το τι νιώθουν οι ίδιοι οι συγγενείς της 

απέναντί της είναι ότι φαίνεται να ανησυχεί ότι έχει επιβαρύνει με την ευθύνη της και τη 

συνολική της κατάσταση ολόκληρη την οικογένεια του αδελφού της. Δεν ακούγεται καθόλου 

σίγουρη ότι και εκείνοι τρέφουν τα ίδια συναισθήματα για την ίδια και δίνει εμφανώς την 

εντύπωση ότι οι οικογενειακές της σχέσεις με τον αδελφό της και την οικογένεια απέχουν 

από το να χαρακτηριστούν ρόδινες, αν και όταν τη ρωτάω σχετικά με αυτό αρνείται ρητά ότι 

υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα ή ένταση. Κυρίως φαίνεται να προβληματίζεται ότι τους 

ενοχλεί πιθανόν προκαλώντας «σκάνδαλα» ή «ταραχές» εξαιτίας της ασθένειάς της, αλλά 

και πάλι δεν καταφέρνω να αποσπάσω περισσότερες σχετικές πληροφορίες. Παρακάτω 

(Β34-37) φαίνεται όμως να αναιρεί την άρνησή της ότι δεν προκύπτουν εντάσεις στο σπίτι. 

Δηλώνει ότι «κανονικά δεν πρέπει να φέρνει αντιρρήσεις» και από τα λόγια της προκύπτει 

ότι είναι μάλλον υποχωρητική όσον αφορά τις εντάσεις που προκύπτουν. Ακόμη, φαίνεται 

να τρέφει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τα όσα έχει κάνει η οικογένεια του αδελφού της για την 

ίδια, τόσο ώστε δεν μπορεί να διανοηθεί ότι έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί εάν τυχόν 

κάτι τη δυσαρεστήσει. Σύμφωνα με την ίδια, δεν είναι δυνατό το «ευχαριστώ» να είναι η 

έκφραση παραπόνων απέναντί τους κι έτσι προκύπτει ότι τους αισθάνεται υποχρεωμένη 

για τα όσα της έχουν προσφέρει κι ότι είναι αδιανόητο να εκφράσει δυσαρέσκεια για το 

οτιδήποτε. Είναι συγκινητικό το πώς φαίνεται να αναγνωρίζει ότι «ο καθένας προσφέρει 

αυτό που μπορεί κι αυτό που ξέρει», σεβόμενη τις ιδιορρυθμίες τους. Επίσης αναφέρει ότι 

το να είναι έτσι υποχωρητική δεν είναι κάτι εύκολο και παραδέχεται ότι χρειάζεται «θάρρος, 

κουράγιο και υπομονή» προκειμένου να τα καταφέρει. Αλλού τονίζει πάλι ότι «δεν μπορεί 

να αντιτείνει» όπως και να της φερθούνε (Β53) γιατί «βρίσκεται υπό τη σκέπη τους». Αυτή 

της η στάση και η επιμονή έρχεται σε συνάρτηση με το ότι ανέκαθεν δεν της άρεσε να 

τσακώνεται και προτιμούσε να αποφεύγει τις συγκρούσεις. Άρα θα μπορούσαμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται οι όποιες συγκρούσεις είναι 

απλώς η απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους της. Τις όποιες δυσκολίες, αν και 
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δε συγκεκριμενοποιεί το είδος τους, τις αποδίδει στο ότι «απλά προκύπτουν προβλήματα» 

που συνοδεύουν τη συγκατοίκηση με τον οποιονδήποτε άλλο (Β56). Οπωσδήποτε όμως τα 

λόγια της δίνουν την εντύπωση ότι προκύπτουν συχνά προβλήματα μέσα στην οικογένεια 

τα οποία ίσως η ίδια δεν επιθυμεί να παραδεχτεί και να αποκαλύψει. 

Η συνομιλία μου με τη νύφη της Βάσιας τελικά επιβεβαίωσε την υποψία και το 

υπονοούμενο ότι υπάρχουν εντάσεις που προκύπτουν μεταξύ της ίδιας και των συγγενών 

της στο σπίτι. Σύμφωνα με τη νύφη της υπάρχουν διαφωνίες και εντάσεις στο σπίτι, 

γεγονός όμως που και εκείνη, όπως η Βάσια, το αποδίδει στο ότι μένουν τόσα πολλά άτομα 

μαζί στο ίδιο σπίτι και οι συγκρούσεις μεταξύ τους είναι κάτι το αναπόφευκτο. Όμως η νύφη 

της Βάσιας αντανακλά μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα των καταστάσεων μέσα 

στο σπίτι, που η ίδια η Βάσια φαίνεται πιο πάνω να αρνείται και να αναιρεί. Συγκεκριμένα, η 

νύφη της Βάσιας δηλώνει ότι η Βάσια φέρνει αντιρρήσεις και αντιλογίες στο οτιδήποτε κι αν 

της πουν και σε οποιαδήποτε παρατήρηση της κάνουν. Δηλαδή μπορεί η Βάσια να μην 

παραπονιέται άμεσα, όπως εξάλλου τονίζει και η ίδια ότι δεν πρέπει να κάνει, αλλά το 

παράπονό της και οι αντιρρήσεις της προκύπτουν έμμεσα από αυτές της τις αντιδραστικές 

συμπεριφορές. Η νύφη της μου θέτει μάλιστα και κάποια σχετικά παραδείγματα. Για 

παράδειγμα, αναφέρει ότι η Βάσια βρήκε ένα έγγραφο του αδελφού της σε κάποιο τραπέζι 

το οποίο και άρχισε να διαβάζει. Αμέσως ο αδελφός της την επέπληξε λέγοντάς της ότι τα 

όσα αναφέρει το έγγραφο είναι προσωπικά του θέματα για τα οποία «δεν της πέφτει λόγος» 

και εκείνη άμεσα έφερε την αντίρρηση ότι «φυσικά και της πέφτει λόγος» και δεν 

καταλαβαίνει γιατί να μην της επιτρέπεται να διαβάσει το συγκεκριμένο έγγραφο. Επίσης, η 

νύφη της Βάσιας ανέφερε ότι η Βάσια είναι «υπερβολικά περίεργη» σχετικά με το οτιδήποτε 

συμβαίνει μέσα στο σπίτι˙ για παράδειγμα, ότι κρυφακούει τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες 

ή ρωτάει για αυτές, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί όλους τους υπόλοιπους. Ωστόσο τα 

συγκεκριμένα δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σύνεση και λαμβάνοντας υπόψη 

την κατάσταση της Βάσιας καθώς και τις συνθήκες της ζωής της στο σπίτι με την οικογένεια 

του αδελφού της. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και παρακάτω, η Βάσια δεν απασχολείται με 

καμία δραστηριότητα όλη την ημέρα στο σπίτι, δεν κάνουν τίποτα μαζί με τους συγγενείς 

της και δε συμμετέχει ούτε στην οικιακή ημερήσια διάταξη ούτε στη ζωή της μικρής της 

κόρης. Δηλαδή στερείται αυτό που είναι τόσο σημαντικό για την αποκατάσταση του κάθε 

ψυχωσικού ατόμου˙ η ενασχόλησή του με πολλές δραστηριότητες και η ανάληψη ακόμα και 

απλών ευθυνών εκ μέρους του. Συνεπώς, κρατώντας αυτό ως δεδομένο, προσωπικά 

αντιλαμβάνομαι τις ίσως «ενοχλητικές» συμπεριφορές της Βάσιας ως τη μη λεκτική 

εκδήλωση της ανάγκης της να αισθανθεί πιο κοντά στους συγγενείς της και να συμμετέχει 
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στη ζωή τους. Από την άλλη, οι συγγενείς της φαίνονται να μη συνειδητοποιούν το 

παραπάνω και να μην ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τη Βάσια συμπεριλαμβάνοντάς τη στη 

ζωή του σπιτιού και προσφέροντάς της ποικίλες δραστηριότητες με τις οποίες να μπορεί να 

ασχοληθεί. Αντίθετα μάλιστα είναι μάλλον αρκετά επικριτικοί, αυστηροί, εχθρικοί και 

απορριπτικοί μαζί της χωρίς να διστάζουν να την επιπλήξουν και να την επικρίνουν 

οποτεδήποτε δυσανασχετούν με κάποια συμπεριφορά της. Θα έλεγα ότι, σύμφωνα με τη 

θεωρία του εκφραζόμενου συναισθήματος, οι συγγενείς της Βάσιας είναι παραδείγματα 

υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος της υποκατηγορίας της επικριτικής στάσης και της 

εχθρικότητας, κάτι το οποίο αναμφίβολα δε συμβάλλει με θετικό τρόπο στην αποκατάστασή 

της. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σαφώς και οι συγγενείς της θα 

πρέπει να έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά με την ανάληψη της φροντίδας της Βάσιας οπότε 

δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη η αρνητική τους στάση. Με αυτό εννοώ ότι είναι δυνατόν 

να κατανοήσει κανείς το ότι είναι αρνητικοί μαζί της αν σκεφθεί ότι κι εκείνοι έχουν 

δυσκολευτεί να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή μαζί της χωρίς να έχουν «εκπαιδευτεί» 

κατάλληλα σχετικά με το πώς είναι ενδεδειγμένο να συμπεριφέρονται, χωρίς όμως να 

δικαιολογείται, να ελαφρύνεται ή να επιβραβεύεται η στάση τους. Απλά το τονίζω γιατί 

θεωρώ ότι πάντοτε πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του και τις δύο πτυχές του 

οποιουδήποτε προβλήματος έτσι ώστε να μην υπάρχουν μονοδιάστατες απόψεις. Στην 

περίπτωση της Βάσιας και της οικογένειάς της, είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές έχουν τα 

δίκια τους αλλά αυτό οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, εάν οι συγγενείς της δεν είναι 

διατεθειμένοι να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση και να «μάθουν» πώς είναι ο 

καταλληλότερος τρόπος να αντιμετωπίζουν τη Βάσια. 

Όμως παρά τα όποια προβλήματα, η Βάσια δε διστάζει να εκφράσει την 

ευγνωμοσύνη της για το πόσο την έχουν στηρίξει οι δικοί της. Υπογραμμίζει ότι έχει βιώσει 

την οικογενειακή θαλπωρή από την οικογένεια του αδελφού της και ότι τη βοηθούν πολύ 

στο να χειριστεί την κατάστασή της. Συγκεκριμένα αναφέρει ως παράδειγμα ότι τη 

συνοδεύουν παντού, δεν την αφήνουν να βρίσκεται μόνη της και καθίσταται για μία ακόμη 

φορά ολοφάνερη η ευγνωμοσύνη της για τα όσα έχουν κάνει για εκείνη και την οκτάχρονη 

κόρη της (Β45). Όπως τονίζει η ίδια, ενώ οι δικοί της θα μπορούσαν απλά να είχαν 

αδιαφορήσει και να μην τους είχε κοντά της, της στάθηκαν (Β38). Από αυτό φαίνεται σαν η 

Βάσια να εννοεί ότι της έκαναν κατά κάποιο τρόπο «χάρη» που τη βοήθησαν και για το 

λόγο αυτό τους είναι παντοτινά υπόχρεη και έχει δεσμευτεί απέναντί τους να μη φέρνει ποτέ 

αντιρρήσεις.  
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Ωστόσο έχει ένα θεμελιώδες παράπονο από τους ίδιους˙ ότι δηλαδή δεν της 

επιτρέπουν την ανάληψη της οποιασδήποτε ευθύνης (B22-28). Δηλώνει με πίκρα ότι η ίδια 

προσφέρεται να τους βοηθήσει με τις οικιακές εργασίες αλλά εκείνοι δεν την αφήνουν, δεν 

έχουν απαιτήσεις από την ίδια και δεν η Βάσια συνεπώς δεν έχει την παραμικρή 

υποχρέωση απέναντί τους. Αυτό το αποδίδει στο ότι οι ίδιοι ανησυχούσαν για την 

κατάστασή της και ήθελαν να τη φροντίζουν κατά το δυνατόν περισσότερο. Παλαιότερα 

όμως, όταν έμενε με τη μητέρα της στην Κρήτη αλλά και με το σύζυγο στην Αθήνα, 

ασχολιόταν με αγροτικές εργασίες και είχε και διάφορες άλλες ενασχολήσεις. Ίσως γι’ αυτό 

το λόγο να της φαίνεται τόσο κραυγαλέα η αντίθεση με την παροντική πραγματικότητα όπου 

δεν έχει δραστηριότητες να «γεμίσει» τον ελεύθερο χρόνο της. Επίσης η φαρμακευτική της 

αγωγή της προκαλούσε παρενέργειες όπως υπνηλία και ανηδονία που δεν της επέτρεπαν 

να έχει ούτε τη δύναμη ούτε τη διάθεση να κάνει το οτιδήποτε. Όμως όπως κατάλαβα, ένα 

από τα κυριότερα πράγματα που θα ήθελε να ήταν διαφορετικά στη ζωή της και αναφορικά 

με την οικογένειά της είναι να της επέτρεπαν να έχει περισσότερες δραστηριότητες, ειδικά η 

νύφη της που «δε θέλει να την αφήσει να αναλάβει καμία από τις δουλειές του σπιτιού» 

(Β57). Εκφράζει την ελπίδα όμως ότι τώρα που είναι καλύτερα και μπορεί να 

πραγματοποιήσει διάφορες ενέργειες, ίσως της επιτρέπουν να κάνει διάφορα πράγματα στο 

σπίτι. Μέχρι στιγμής όμως περνάει τις μέρες της χωρίς να κάνει τίποτα, ούτε και κάνουν 

δραστηριότητες μαζί με τους συγγενείς της (Β40). Μερικές φορές μαγειρεύει για τον εαυτό 

της κάτι διαφορετικό από αυτά που μαγειρεύει η νύφη της για όλους τους υπόλοιπους και 

τις Κυριακές πηγαίνει στην εκκλησία. Επίσης τονίζει ότι όταν βρίσκεται μόνη στο σπίτι, 

όπως το καλοκαίρι, «έχει όλο το κουπί του σπιτιού», και αναφέρει με προσδοκία ότι οι 

συγγενείς της της έχουν υποσχεθεί ότι στην τουριστική σεζόν θα μπορεί τώρα που είναι 

καλύτερα να εργάζεται και στο ξενοδοχείο του αδελφού της (Β58-60). Είναι χαρακτηριστικής 

σημασίας οι λέξεις που επιλέγει  να χρησιμοποιήσει η Βάσια. Αναφέρει ότι οι συγγενείς της 

«δεν την άφηναν ελεύθερη» και «την κρατούσαν» (Β58), κάτι που υποδεικνύει το πόσο 

περιορισμένη και καταπιεσμένη αισθανόταν. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 

υπογραμμίσουμε τη γνωστή σημασία που έχει η ύπαρξη πολλαπλών δραστηριοτήτων για 

το ψυχωσικό άτομο, έτσι ώστε να βοηθηθεί να αποκατασταθεί. Είναι ακόμη πολύ βοηθητικό 

εκ μέρους της οικογένειας να του αναθέτουν ακόμα και απλές υποχρεώσεις και ευθύνες για 

να αισθάνεται ότι παράγει κάποιο έργο και χρησιμεύει στο σπίτι. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να τονιστεί κάτι που μου έκανε εντύπωση ακόμα και πριν τη συνέντευξη με τη Βάσια. Κάθε 

φορά που επισκεπτόταν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή γίνονταν κατ’ οίκον επισκέψεις από 

τους ειδικούς του Κέντρου στο σπίτι της, πάντα εκείνη φρόντιζε να ετοιμάζει πολλά «δώρα». 
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Με την κάθε της επίσκεψη έφερνε μαζί της διάφορα γλυκίσματα και φαγώσιμα που ετοίμαζε 

μόνη της, ή έστελνε φρέσκα προϊόντα όπως αυγά ως δώρο στους ειδικούς. Αυτό, εκτός του 

ότι ήταν πολύ συγκινητικό ως μία ένδειξη εγνωμοσύνης απέναντί τους, φανερώνει επιπλέον 

και τη λαχτάρα της να ασχολείται με τέτοιες καθημερινές οικιακές εργασίες, κάτι που δεν 

έχει την ευκαιρία να κάνει στο σπίτι από μόνη της διότι δεν της το επιτρέπουν.  

Δυστυχώς η οικογένεια της Βάσιας δε δρα με τον παραπάνω τρόπο, δηλαδή δε δίνει 

ευκαιρίες απασχόλησης με ποικίλες δραστηριότητες στη Βάσια όπως είναι ο ενδεδεγμένος 

τρόπος δράσης των οικογενειών ψυχωσικών ατόμων, αλλά ίσως τελικά οι πραγματικοί 

λόγοι γι’ αυτό να διαφέρουν από αυτούς που αντιλαμβάνεται η ίδια... Όπως 

υπογραμμίστηκε παραπάνω, η ίδια η Βάσια αντιλαμβάνεται ότι δεν της επιτρέπουν να κάνει 

τίποτα από ανησυχία και έγνοια για την ίδια, αλλά και επειδή λόγω τη φαρμακοθεραπείας 

κυριολεκτικά δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι μέσα στο σπίτι. Ωστόσο τα λεγόμενα της 

νύφης της φανερώνουν μία πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη νύφη της, 

δεν της επιτρέπουν να κάνει δουλειές γιατί ανησυχούν, όχι για την ίδια, αλλά για το ότι «έτσι 

κι αλλιώς δεν πρόκειται να τις κάνει σωστά». Μπορούμε να πούμε ότι οι συγγενείς της 

Βάσιας της δίνουν «διπλά μηνύματα», μία έννοια στην οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

όσον αφορά τη μελέτη της ψύχωσης (Μαδιανός, 1999). Επιπρόσθετα, η νύφη της Βάσιας 

θεωρεί τον εαυτό της την «κυρία» του σπιτιού, τη νοικοκυρά, κι έτσι έχει ένα συγκεκριμένο 

τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνονται οι οικιακές εργασίες με τον οποίο δε συμβαδίζει η 

Βάσια, αλλά και εκτός αυτού, η νύφη της θέλει «να κάνει τα δικά της κουμάντα» χωρίς «να 

μπλέκεται στα πόδια της η Βάσια». Η νύφη της μου ανέφερε και ορισμένα παραδείγματα για 

το ότι η Βάσια «αποκλείεται να κάνει κάτι σωστά». Μία φορά είχε προσφερθεί να καθαρίσει 

το σπίτι αλλά όταν η νύφη της επέστρεψε συνειδητοποίησε ότι ο κουβάς του 

σφουγγαρίσματος είχε ελάχιστο νερό μέσα, με αποτέλεσμα το πάτωμα μετά το 

σφουγγάρισμα να μη φαίνεται πιο καθαρό μα σημαντικά πιο βρώμικο. Μία άλλη φορά η 

Βάσια ήθελε να τακτοποιήσει την κουζίνα, και όταν επέστρεψε η νύφη της η Βάσια είχε 

τοποθετήσει τα περισσότερα αντικείμενα της κουζίνας σε διαφορετικά μέρη από αυτά που 

συνηθίζει η νύφη, με αποτέλεσμα η τελευταία να νευριάσει πάρα πολύ μαζί της και να 

προκύψει σύγκρουση μεταξύ τους. Επίσης, καθώς όπως τονίστηκε η νύφη της Βάσιας έχει 

πολύ συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιεί τις όποιες οικιακές 

εργασίες, δεν επιθυμεί να επιτρέπει στη Βάσια ούτε απλά να ξεσκονίσει, αφού η νύφη είναι 

εξαιρετικά τελειομανής με το θέμα της καθαριότητας και θα εξοργιστεί που η Βάσια δε 

ξεσκονίζει σηκώνοντας όλα τα αντικείμενα από τα ράφια.  
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Μιλώντας με τη νύφη της Βάσιας αντιλήφθηκα ένα έντονο απορριπτικό και επικριτικό 

ύφος εκ μέρους της απέναντι στη Βάσια, χωρίς ίχνος συμπόνοιας, συμπάθειας ή 

ενσυναίσθησης. Όταν εκείνη μου εξέφραζε όλα της τα παράπονα από τη Βάσια, σκέφτηκα 

θεμιτό να τη ρωτήσω πώς θα της φαινόταν μία προσπάθεια συμβιβασμού ανάμεσα στις 

δυό τους αναφορικά με το θέμα των δραστηριοτήτων της Βάσιας. Ουσιαστικά δηλαδή με 

ύφος προτροπής τη ρώτησα αν είχε δοκιμάσει ποτέ η ίδια να εξηγήσει και να διευκρινίσει 

στη Βάσια το πώς θέλει να γίνονται οι οικιακές εργασίες, έτσι ώστε να μένουν και οι δύο 

ευχαριστημένες. Η μεν Βάσια να απολαμβάνει το ότι της επιτρέπουν να βοηθά στο σπίτι και 

να απασχολείται με δραστηριότητες, και η δε νύφη της να μην εξοργίζεται με το ότι η Βάσια 

«δεν κάνει τίποτα όπως το κάνει η ίδια», γιατί θα έχει φροντίσει προηγουμένως να της 

υποδείξει πώς να κάνει το κάθε τι, θα έχει προσπαθήσει να μάθει στη Βάσια πώς να είναι 

νοικοκυρά όπως η ίδια. Η απάντηση που πήρα ήταν εντελώς απογοητευτική. Η νύφη 

δήλωσε ότι δεν έχει καμία διάθεση να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ότι δεν έχει τη δύναμη 

ούτε και το κουράγιο πλέον «να κάτσει πάνω από τη Βάσια και να της μάθει πώς θέλει να 

γίνονται τα πράγματα». Φαινόταν ότι δεν έχει το απαραίτητο ενδιαφέρον και φροντίδα έτσι 

ώστε να συμβάλλει βοηθητικά με τη στάση της στην κατάσταση της Βάσιας. Από τη μία 

όμως δεν έχει καμία διάθεση να προσπαθήσει να δείξει στη Βάσια πώς να εργάζεται μέσα 

στο σπίτι, από την άλλη όμως καθόλου δε διατίθεται να διακόψει τις επιπλήξεις, τις 

επικρίσεις και το απορριπτικό ύφος απέναντι στη Βάσια. Με τον τροπο αυτό θα διαιωνίζεται 

ένας φαύλος κύκλος. Ομολογουμένως η στάση της νύφης της Βάσιας με απογοήτευσε έως 

και με εκνεύρισε, γιατί αισθάνθηκα πολύ μεγάλη θλίψη για τη Βάσια που δεν έχει αντιληφθεί 

τα πραγματικά συναισθήματα της νύφης της και που ουσιαστικά δεν έχει απολύτως 

κανέναν συγγενή της στο πλευρό της, πρόθυμο να τη βοηθήσει. Από την άλλη όμως, η 

νύφη της μου φάνηκε σα να έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από την οικογενειακή 

επιβάρυνση της κατάστασης της Βάσιας όπου πλέον να τρέφει σχεδόν αποκλειστικά 

αρνητικά συναισθήματα για την ίδια και να έχει εχθρική και επικριτική στάση απέναντί της. 

Θα έλεγε κανείς ότι η νύφη της αποτελεί παράδειγμα συγγενούς υψηλού εκφραζόμενου 

συναισθήματος προς την κατεύθυνση της επικριτικής στάσης και της εχθρικότητας.  

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στα όσα είπε η Βάσια σχετικά με τη σχέση της με 

τη μητέρα της. Η συνολική εικόνα αντανακλά το γεγονός ότι η Βάσια δεν είχε καθόλου καλές 

σχέσεις με τη μητέρα της, ούτε ένιωσε να τη στηρίζει καθόλου αναφορικά με την ασθένειά 

της (Β61-69). Από την αρχή δηλώνει ότι η ίδια είχε αναλάβει τη φροντίδα της ηλικιωμένης 

μητέρας της μετά την επιστροφή της από την Αθήνα στην Κρήτη, αλλά δε φαίνεται καθόλου 

ευχαριστημένη από το γεγονός αυτό. Επανειλλημένα τονίζει ότι η μητέρα της ήταν πολύ 
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«παράξενη», ότι την «κούρασε» πάρα πολύ και την «προβλημάτιζε» συνέχεια. Δεν 

αισθάνθηκε δηλαδή κοντά της τη μητρική στοργή που έχουν ανάγκη ακόμα και οι ενήλικοι 

ψυχωσικοί ασθενείς. Αντιθέτως, η μητέρα της σύμφωνα με την ίδια ήταν αυτή που «κάθε 

τρεις και δύο την πήγαινε στο ψυχιατρείο» (Β68) αλλά και γενικότερα «δεν ήταν σωστή 

μητέρα» (Β65). Από τα λεγόμενά της και τα δεδομένα του ιστορικού της μπορούμε να 

πούμε ότι η μητέρα της Βάσιας ήταν πολύ απορριπτική και ίσως αποτελούσε ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα συγγενούς υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, αλλά προς 

την κατεύθυνση της εχθρικότητας και της επικριτικής στάσης.  

Από την αναφορά στη μητέρα της Βάσιας περάσαμε ομαλά στην εμπειρία της στο 

ψυχιατρείο, που αναμφίβολα ήταν κάτι τρομερά δυσάρεστο για την ίδια (Β70-79). Δηλώνει 

ρητά από την αρχή ότι η ζωή της τώρα απλά «δε συγκρίνεται» καν με αυτήν στο 

ψυχιατρείο, και αυτό που την προβλημάτισε περισσότερο στο ψυχιατρείο ήταν η έλλειψη 

ελευθερίας, το ότι αισθανόταν ότι ήταν «κλεισμένη και απομονωμένη». Αντίθετα πλέον 

απολαμβάνει –σχετικά πάντα, σε συνάρτηση με τα όσα έχουν ειπωθεί για την οικογένειά 

της...- την ελευθερία της, τώρα «μπορεί να πάει όπου θέλει, εάν θέλει». Επίσης, στο 

ψυχιατρείο η ίδια ισχυρίζεται ότι «κανείς δεν ήταν κοντά της και κανείς δε τη βοήθησε, εκτός 

από το νοσηλευτικό προσωπικό» (Β14), κάτι που ολοφάνερα τη στεναχωρεί βαθιά. Από ό,τι 

κατάλαβα, την ίδια δεν την ευχαριστούσε ούτε το γεγονός ότι στο ψυχιατρείο είχε τη 

δυνατότητα να «γεμίσει το χρόνο της» γνωρίζοντας άλλα άτομα, αφού δεν την 

απασχολούσαν οι γνωριμίες γιατί ήταν «εφήμερες και περαστικές». Τη δυσαρεστούσε 

δηλαδή επίσης το ότι δεν υπήρχε κάποια σταθερότητα όσον αφορά τις σχέσεις που σύναψε 

στο ίδρυμα, ενώ τώρα βιώνει μία μεγαλύτερη αίσθηση σταθερότητας. Επιπλέον, διαφαίνεται 

η άποψή της για τις εξωψυχιατρικές δομές όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας˙ συμφωνεί ότι 

την ωφελεί οπωσδήποτε η ύπαρξη τέτοιων δομών, αλλά τονίζει ότι καλό είναι όποιος 

μπορεί, να το αποφεύγει. Στο σημείο αυτό εννοεί ότι κατά τη γνώμη της είναι προτιμότερο 

να έχει κανείς ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο, να έχει «σχέδια ζωής», να απασχολείται 

με διάφορες δραστηριότητες, να εργάζεται κτλ., και ότι όταν πληρούνται όλες αυτές οι 

προϋποθέσεις δομές όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας δεν είναι το ίδιο απαραίτητες. Από 

αυτά της τα λεγόμενα καθρεπτίζεται και πάλι το παράπονό της και η πικρία της που οι ίδια 

δεν έχει όλους αυτούς τους πόρους, άρα η μόνη της διέξοδος είναι το Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας.  

Σε συνάφεια με την εμπειρία της ψυχικής νόσου και των νοσηλειών της Βάσιας 

έρχεται και το θέμα του κοινωνικού στίγματος. Το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να μην την 

απασχολεί (Β49-50). Από τα λεγόμενά της η Βάσια έδωσε την εντύπωση ότι δεν την 
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ενδιαφέρει ούτε την πληγώνει το στίγμα της ψυχικής της ασθένειας και το πώς το βίωσε ή 

το βιώνει, αν και εκ των πραγμάτων δε με ενημέρωσε καθόλου για το αν το βίωσε καν. Από 

τη στιγμή που δήλωσε ότι δεν την απασχολεί το τι θα πουν οι άλλοι και πώς θα την 

αντιμετωπίσουν, δεν επέμεινα στο ζήτημα. Όπως όμως ισχυρίζεται και η ίδια, αυτό που την 

απασχολεί περισσότερο είναι το πώς αντιμετωπίζει η ίδια τους συγγενείς της, όχι το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και η ανάπτυξη οικειότητας με τα μέλη της οικογένειάς 

της.  

Βέβαια, στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Προσωπικά, δε 

θεωρώ ότι η Βάσια δεν έχει βιώσει το στίγμα της ψύχωσης. Αντιθέτως, όπως συζητιέται 

διεξοδικά παραπάνω αλλά και πιο κάτω, πιστεύω ότι βιώνει καθημερινά το στίγμα της 

ψυχικής νόσου από την ίδια της την οικογένεια. Πιο πάνω, ειδικότερα, έγινε αναφορά στη 

στάση της οικογένειάς της απέναντι στο θέμα της ανάληψης ευθυνών από τη Βάσια και 

τονίστηκε ότι οι συγγενείς της δεν της επιτρέπουν να αναλαμβάνει δραστηριότητες και 

ευθύνες μέσα στο σπίτι διότι δεν πιστεύουν ότι θα καταφέρει να τις διεκπεραιώσει σωστά. 

Άρα υπάρχει το στίγμα ότι ο ψυχικά ασθενής αδυνατεί να είναι λειτουργικός και χρήσιμος, 

χωρίς καν να του δοθεί η ευκαιρία μετά από τις κατάλληλες υποδείξεις να αποδείξει το 

αντίθετο. Πιο κάτω, συζητιέται η σχέση της Βάσιας με τη μικρή της κόρη και ο ρόλος της 

μητέρας που ποτέ, ούτε και σήμερα, δεν είχε αναλάβει ουσιαστικά η ίδια, αλλά η νύφη της. 

Συγκεκριμένα, οι συγγενείς της δεν της επιτρέπουν να περνά καθόλου χρόνο μόνη της με το 

παιδί της γιατί δεν την εμπιστεύονται και ανησυχούν ότι είναι δυνητικά επικίνδυνη. 

Επομένως και εδώ τίθεται το θέμα του στίγματος της ψυχικής νόσου, παρόλο που από όσα 

μου έγιναν γνωστά δεν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι και αφορμές ανησυχίας σχετικά με την 

επικινδυνότητα της Βάσιας. 

Εδώ θα ήταν θεμιτό να γίνει αναφορά στη σχέση της Βάσιας με τον πρώην σύζυγο, 

ιδιαίτερα επειδή η ίδια αντιλαμβάνεται εκείνον ως την κύρια αιτία που νόσησε. Με έντονο και 

αναστατωμένο ύφος αναφέρει εξαρχής ότι «εκείνος έφταιγε για όλα όσα της συνέβησαν και 

την οδήγησε στη μελαγχολία» (Β15). Είναι εμφανές ότι η Βάσια δεν ήταν καθόλου 

ευχαριστημένη από την ποιότητα των σχέσεων με τον πρώην σύζυγό της, αφού εκείνος την 

απέφευγε, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν ασχολιόταν με την οικογένειά του και είχε 

αναθέσει σε εκείνη όλες τις οικογενειακές ευθύνες, έχοντας συγχρόνως πολύ μεγάλες 

απαιτήσεις από την ίδια (Β16-17). Όσο ήταν μαζί, τα έσοδα της εργασίας της τα έπαιρνε 

εκείνος και ένιωθε ότι την εκμεταλλευόταν έντονα, ιδιαίτερα μετά τα όσα έκανε εκείνη για τον 

ίδιο και το πόσο τον στήριξε ακόμα και οικονομικά (Β18-19). Τονίζει πόσο πολύ τη 

στεναχώρησε η όλη του στάση απέναντί της και ότι ποτέ δεν περίμενε ως αντίκρυσμα σε 
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όλες τις δικές της θυσίες μία τέτοια συμπεριφορά. Το αποκορύφωμα της απογοήτευσής της 

από τον πρώην σύζυγο είναι μάλλον το ότι εκείνος έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μεταξύ 

εκείνης και των τριών παιδιών της (Β86-87) με αποτέλεσμα εκείνη να αγνοεί εντελώς εδώ 

και τόσα χρόνια το τι έχουν απογίνει τα παιδιά της. Αυτό είναι ίσως το γεγονός που την έχει 

πληγώσει περισσότερο από όλα.  

Όμως όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η Βάσια έχει και άλλο ένα παιδί˙ μία 

κόρη που είναι τώρα 8 ετών. Την ευθύνη της ανατροφής του είχαν αναλάβει από τη στιγμή 

της γέννησής του η οικογένεια του αδελφού της Βάσιας, μιας που εκείνη τότε νοσηλευόταν 

ακόμη. Όταν βγήκε από το ψυχιατρείο το βρέφος ήταν ήδη 6 μηνών. Η ίδια αναφέρει ότι δε 

βρισκόταν σε θέση να αναλάβει την ευθύνη του παιδιού της εξαιτίας της κατάστασής της, 

«δεν μπορούσε να το προστατεύσει» ούτε «να το εξυπηρετήσει» (Β28-33). Σε αυτό 

συνέβαλαν βέβαια και οι παρενέργειες των αντιψυχωσικών φαρμάκων που λάμβανε. 

Αντιλαμβάνεται φυσικά ότι, ως μητέρα, είχε το χρέος να «βρίσκεται απαραίτητα από πάνω 

του», αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό της ήταν τότε αδύνατο. Όμως ακόμα και τώρα που η 

κατάστασή της έχει βελτιωθεί, πάλι δεν της επιτρέπεται να αναλάβει εκείνη την ευθύνη της 

κόρης της. Το ύφος της όταν μιλάει για το γεγονός αυτό είναι για μία ακόμη φορά έντονα 

θλιμμένο και απογοητευμένο. Ωστόσο για την ίδια η ύπαρξη της κόρης της είναι κάτι που το 

αντιλαμβάνεται ως κίνητρο να καλυτερεύσει, έτσι ώστε να μπορεί να της στέκεται 

περισσότερο ως μητέρα (Β80-81). Αναφέρει ότι ακόμη και από την αρχή δεν ήταν εντελώς 

δική της επιλογή το να κρατήσει αυτό το παιδί αλλά την ενθάρρυναν προς αυτήν την 

κατεύθυνση οι συγγενείς της έτσι ώστε να την ευχαριστήσουν, να «της δώσουν μια ζωή 

περισσότερη» αφού με τα άλλα της παιδιά έτσι κι αλλιώς είχαν αποκοπέι εντελώς οι δεσμοί. 

Είναι πολύ συγκινητικό ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στη μικρή της κόρη˙ τονίζει ότι 

ως μητέρα αισθάνεται την ανάγκη να επιβιώσει για να μπορεί να βοηθήσει την κόρη της. H 

μικρή, ισχυρίζεται, την έχει ανάγκη και για το λόγο αυτό χρειάζεται και η ίδια να επιβιώσει 

για να μπορεί «να βρίσκεται στο πλάι της». Αντιλαμβάνεται επίσης ότι ο αδελφός της και η 

σύζυγός του έχουν κι εκείνοι τις δικές τους υποχρεώσεις και οικογένεια και «δεν μπορούν 

σαν τη μάνα να σταθούν στο πλευρό της μικρής» για πάντα. Φαίνεται δηλαδή ότι η ύπαρξη 

της κόρης της την έχει γεμίσει ελπίδα για το μέλλον.  

Όμως διαφαίνεται μία έντονη πικρία από τα λόγια της, ότι η ίδια δεν αποτελεί 

καθόλου μέρος της ζωής της κόρης της αφού την έχει αναλάβει πλήρως η οικογένειά της. 

Πραγματικά, η Βάσια δε συμμετέχει ούτε οικονομικά ούτε με κανέναν άλλο τρόπο στην 

εκπλήρωση των αναγκών του παιδιού. Δεν της επιτρέπεται καθόλου κάτι τέτοιο και ακόμη 

και τα πιο απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα το να πάει μία μικρή βόλτα εκτός σπιτιού 
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με την κόρη της, δε συμβαίνουν καν. Η νύφη της ισχυρίζεται ξεκάθαρα ότι η Βάσια δεν έχει 

καθόλου την ευθύνη του παιδιού, δεν κάνουν απολύτως τίποτα μαζί διότι οι ίδιοι ανησυχούν 

και φοβούνται να την αφήνουν μόνη μαζί με την κόρη της. Ακόμη κάτι αξιοσημείωτο είναι 

ότι, όταν η κόρη της ήταν ακόμη βρέφος, τις πρώτες μέρες δηλαδή που η Βάσια είχε βγει 

από το νοσοκομείο, η Βάσια ήθελε πάρα πολύ να κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο με το παιδί της 

το βράδυ αλλά δεν της το επέτρεψαν ποτέ γιατί ανησυχούσαν και «περνούσαν τα πάντα 

από το μυαλό τους», τη θεωρούσαν και τη θεωρούν ακόμα δηλαδή δυνητικά επικίνδυνη για 

το παιδί. Είναι όμως καταφανές ότι η Βάσια θα ήθελε να αποτελεί περισσότερο ενεργό 

τμήμα της ζωής της κόρης της. Έχω όμως την εντύπωση ότι αυτό δε θέλουν να της το 

επιτρέψουν οι συγγενείς της και ότι επίτηδες την «αποκόπτουν» από το παιδί της. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η νύφη της ενοχλείται έντονα όταν η Βάσια κάνει απεγνωσμένες 

προσπάθειες να συμμετάσχει στη ζωή της κόρης της. Για παράδειγμα όταν η μικρή γυρνάει 

από το σχολείο, η Βάσια συχνά της ζητάει να της δείξει τι μαθήματα έχει να διαβάσει, τι 

έμαθε στο σχολείο κτλ. Η μικρή, είτε επειδή βαριέται να ασχοληθεί με τη μητέρα της είτε 

επειδή ασυνείδητα δε τη νιώθει ως «μαμά» της όσο τη θεία της, πολλές φορές δεν 

ανταποκρίνεται στο αίτημα της Βάσιας με αποτέλεσμα η Βάσια να απογοητεύεται, να 

εκνευρίζεται και να συμπεριφέρεται κάπως πιεστικά απέναντι στο παιδί. Ακόμη, η νύφη της 

Βάσιας ανέφερε ότι εκνευρίζεται πάρα πολύ όταν η Βάσια κάνει υπερβολικά πολλές 

ερωτήσεις στη μικρή σε μία παρόμοια προσπάθεια να συμμετέχει στη ζωή της (π.χ. «Τι 

έκανες;», «τι έφαγες;», «τι διάβασες;» κ.ο.κ.). Αυτή η καταπιεστική, κάποιες φορές, στάση 

της Βάσιας απέναντι στην κόρη της αντιλήφθηκα ότι εκνευρίζει πάρα πολύ τη νύφη της, η 

οποία δε φαίνεται να αντιλαμβάνεται καθόλου ότι η Βάσια αισθάνεται δυστυχισμένη που δεν 

αποτελεί ενεργά τη «μαμά» της κόρης της και οι όποιες κάπως πιεστικές συμπεριφορές 

απέναντι στο παιδί αποτελούν απλά το «συναγερμό» της ανάγκης της Βάσιας να έρθει πιο 

κοντά στο παιδί της. Φαίνεται δηλαδή ότι η Βάσια έχει επενδύσει στην κόρη της όλες τις 

ελπίδες της βελτίωσής της, αλλά ίσως προσπαθεί μάταια να «μπει» στο ρόλο της μητέρας 

αφού μάλλον οι συγγενείς της δεν είναι διατεθειμένοι να της επιτρέψουν ποτέ κάτι τέτοιο.  

Γενικά το παιδί προσφωνεί και τις δύο γυναίκες (και τη Βάσια και τη νύφη της) 

«μαμά» και τα ξαδέλφια της τα θεωρεί αδέλφια της. Γνωρίζει πολύ καλά την όλη κατάσταση 

αλλά ενοχλείται πάρα πολύ εάν η θεία της εξηγήσει σε κάποιον τρίτο, που δε γνωρίζει την 

ιστορία της οικογένειας, ότι είναι ανιψιά της και όχι παιδί της. Η μικρή δηλαδή επιθυμεί να 

θεωρείται κόρη της θείας της τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι. Αυτό ίσως να 

σηματοδοτεί ότι αισθάνεται μία κάποια ντροπή στο να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική 

της μητέρα, αλλά μάλλον πιθανότερο είναι να μη θέλει να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο 
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διαφορετικές πραγματικότητες. Πιο συγκεκριμένα, ίσως το κοριτσάκι μέσα από όλη αυτή την 

περίπλοκη οικογενειακή κατάσταση να επιθυμεί να βιώνει κάποια σταθερότητα σχετικά με 

τους οικογενειακούς ρόλους στο σπίτι και γι’ αυτό να μην της αρέσει να έρχεται σε 

σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που στο σπίτι της δείχνουν ότι είναι –δηλαδή ότι είναι κόρη 

της θείας της- και σε αυτό που επιθυμούν να δείχνουν προς τα «έξω», στον υπόλοιπο 

κόσμο –δηλαδή ότι είναι ανιψιά της-. Και το ίδιο το παιδί δηλαδή προσπαθεί να 

προσδιορίσει έναν σταθερό οικογενειακό ρόλο απέναντι στους συγγενείς της. Και τα ανίψια 

όμως της Βάσιας δυσκολεύονται να διαχωρίσυν τη συγγενική σχέση με τη μικρή της κόρη 

και τη θεωρούν εξίσου αδελφή τους.  

Αναφορικά με τις προσδοκίες της Βάσιας για τη ζωή της και τις αλλαγές που 

ενδεχομένως θα ήθελε να μπορούσε να πραγματοποιήσει σε αυτή, κάποια συμπεράσματα 

μπορούν να συναχθούν από το σύνολο των λεγομένων της στη συνέντευξη. Δηλαδή μέχρι 

στιγμής έχει γίνει φανερό ότι η Βάσια θα ήθελε να της αναθέτουν οι συγγενείς της 

περισσότερες ευθύνες και δραστηριότητες μέσα στο σπίτι αλλά και να μπορούσε να 

συμμετέχει περισσότερο στη ζωή της κόρης της που τη θεωρεί ως το κίνητρό της για 

επιβίωση. Εκτός όμως από αυτά, σε γενικές γραμμές η Βάσια δηλώνει ότι «από τους 

συγγενείς της είναι ευχαριστημένη, αλλά όχι και από τη ζωή της». Και με αυτό προσθέτει ότι 

θα ήθελε «να ήταν σπίτι της» (Β47). Με τη φράση της αυτή υποδηλώνεται η επιθυμία της 

για μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία˙ θα ήθελε δηλαδή τα πράγματα να ήταν 

διαφορετικά έτσι ώστε να μη χρειάζεται να εξαρτάται από κανέναν άλλο όπως τώρα από 

την οικογένεια του αδελφού της και να μπορούσε να κάνει τις δικές της επιλογές χωρίς να 

αισθάνεται υποχρεωμένη απέναντι στον οποιονδήποτε. Είναι φανερό από τη συνολική 

εικόνα της Βάσιας αλλά και τα λεγόμενα της νύφης της ότι προς το παρόν δεν απολαμβάνει 

καμία αίσθηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας και οι συγγενείς της άλλωστε δεν της 

προσφέρουν καν την ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Επομένως είναι παραπάνω από λογικό το ότι 

αισθάνεται έτσι. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι η Βάσια διακατέχεται από συναισθήματα 

απογοήτευσης σχετικά με το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής η ζωή της και φαίνεται 

ιδιαίτερα πικραμένη στο τέλος της συνέντευξης όταν δηλώνει ότι «τώρα πια, τι καλύτερο 

έχω να περιμένω...» (Β88). Αντανακλάται δηλαδή η απαισιοδοξία και η παραίτησή της από 

την ίδια της τη ζωή, και αυτό είναι κάτι αρκετά θλιβερό που θα είχε σημασία να αλλάξει.... 

Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι το πόση ευγνωμοσύνη δείχνει να έχει η Βάσια απέναντι 

στην οικογένεια του αδελφού της. Παρά τα όσα τη δυσαρεστούν στους συγγενείς της 

σπεύδει πάντα να δηλώνει ευγνώμων που τους είχε κοντά της, να τους εξυψώνει και να 

τονίζει ότι μετά από όλα όσα έχουν κάνει εκείνοι για την ίδια, δε θα ήταν πρέπον και σωστό 
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να παραπονιέται καν για το οτιδήποτε. Όμως εδώ θα επισημάνω άλλο ένα θεμελιώδες 

«διπλό μήνυμα» (Μαδιανός, 1999) από μέρους της οικογένειάς της. Η Βάσια θεωρεί την 

οικογένεια του αδελφού της «δικούς της» ανθρώπους και οικογένειά της, αλλά ίσως δεν 

ισχύει το ίδιο και από την πλευρά τους... Ειδικότερα, η νύφη της Βάσιας επανειλλημένα μου 

τόνισε ότι η Βάσια στο σπίτι τους δεν είναι παρά μία «φιλοξενούμενη» και τίποτα 

παραπάνω. Με αυτή τη δήλωση θα μπορούσε να υπονοείται ότι οι συγγενείς της τη 

φιλοξενούν καταναγκαστικά και δε τη θεωρούν εξίσου οικογένειά τους κατά βάθος, όπως 

αισθάνεται η ίδια. Θεωρώ αυτές τις δύο διαφορετικές αντιλήψεις ως μία θεμελιώδη διαφορά: 

η Βάσια τους αντιλαμβάνεται ως την οικογένειά της και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους 

ενώ εκείνοι, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, ισχυρίζονται ότι δεν αποτελεί κάτι παραπάνω 

από φιλοξενούμενη στο σπίτι τους. Οι δεσμοί των συγγενών με τη Βάσια δεν είναι το ίδιο 

ισχυροί με τους δικούς της δεσμούς με αυτούς. Από τη στιγμή που ίσως οι συγγενείς της 

δεν την έχουν ενσωματώσει εντελώς ως μέλος της οικογένειας, δεν προκαλεί τόση 

εντύπωση η αρνητική τους στάση απέναντί της που πολλές φορές υπογραμμίστηκε πιο 

πάνω. Από τη στάση της οικογένειας της Βάσιας είναι δυνατόν να εντοπιστούν φαινόμεα 

όπως ψευδοαμοιβαιότητα και η λανθάνουσα απόρριψη, εκτός από τα διπλά μηνύματα 

(Μαδιανός, 1999). Η αμοιβαιότητα που η Βάσια θεωρεί πως υπάρχει αναφορικά με τα 

συναισθήματα των συγγενών της απέναντί της φαίνεται να είναι ψευδής, αφού στην 

πραγματικότητα οι συγγενείς της δεν αισθάνονται τα ίδια συναισθήματα με εκείνη και στην 

ουσία τη θεωρούν μάλλον περισσότερο ως ένα «βάρος». 

Όσον αφορά τη γενική ανασκόπηση της συνέντευξης, αρχικά θα πρέπει να τονιστεί 

ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη δεν κύλησε τόσο ομαλά όσο αυτή με το Λευτέρη. Η Βάσια 

δεν ήταν το ίδιο πρόθυμη να μου μιλήσει και δεν είναι και το ίδιο λειτουργική από ό,τι 

κατάλαβα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ένιωθα ότι χωρίς να το θέλω την πίεζα 

προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις, και αυτό φαίνεται από το ότι σε γενικές γραμμές 

μου απαντούσε μονολεκτικά και χωρίς να αναλύει τα λεγόμενά της περισσότερο. Όμως τα 

λεγόμενα, το ύφος της και η γενικότερη ιστορία της ζωής της προκαλούν αδιαμφισβήτητα 

συγκίνηση και θλίψη για το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής η ζωή της. Ακόμη, είναι 

σίγουρα συγκινητική η σημασία που η ίδια αποδίδει στην οικογένεια και το πόσο εκτιμά και 

ευγνωμονεί τους συγγενείς της, παρά το ότι δεν έχουν συμβάλει στην αποκατάστασή της με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Μεθοδολογικά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη υστερεί ακόμα περισσότερο 

από την προηγούμενη καθώς πιστεύω ότι ο τρόπος διαχείρισής της ήταν πολύ πιο 

απαιτητικός δεδομένης της κατάστασης της Βάσιας. Αν είχα την απαραίτητη εμπειρία θα 
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είχα μπορέσει ίσως να επιμείνω περισσότερο στα πλέον καίρια σημεία των λεγομένων της 

έτσι ώστε κι εκείνη να είχε αναφερθεί εκτενέστερα σε πτυχές της ζωής της. Όμως επειδή 

αντιλαμβανόμουν ότι δεν ήταν το ίδιο εύκολο στη Βάσια να με εμπιστευτεί και να 

«ξεδιπλώσει» τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά της σε εμένα, δεν επέμεινα 

περισσότερο. Όπως φαίνεται και στο τέλος της συνέντευξης, η Βάσια επέλεξε να τη 

διακόψει εντελώς ξαφνικά όταν απλά σηκώθηκε και άρχισε να φεύγει από το δωμάτιο, 

χωρίς εγώ να έχω αντιληφθεί καν αν την ενόχλησε κάτι από τη στάση μου και τι προκάλεσε 

αυτήν την ξαφνική διακοπή. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις 

απαιτείται και η συνέντευξη με περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειας έτσι ώστε να 

υπάρχουν πιο σφαιρικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό μίλησα και με τη νύφη της Βάσιας, 

αν και δεν επρόκειτο για μία κανονική συνέντευξη μα περισσότερο μάλλον για μία σύντομη 

συνομιλία μαζί της που σκοπό είχε να αποσαφηνίσει κάποιες ασαφείς και αδιευκρίνιστες 

πτυχές των λεγομένων της Βάσιας. Άλλωστε το θέμα της πτυχιακής ήταν το πώς 

αντιλαμβάνεται το ίδιο το ψυχωσικό άτομο ότι η οικογένειά του το στήριξε και ποιες ήταν οι 

συνθήκες της ζωής του μέχρι στιγμής, γι’ αυτό και δε με ενδιέφερε πάρα πολύ το να 

επικεντρωθώ περισσότερο στους ίδιους τους συγγενείς της Βάσιας. Παρόλα τα 

μειονεκτήματα όμως, θεωρώ ότι και η συνέντευξη της Βάσιας είναι μία πολύτιμη μαρτυρία 

της ζωής ενός χρονίως ψυχωσικού ατόμου, των καταστάσεων που η ίδια θεώρησε ότι τη 

βοήθησαν, των όσων τη δυσαρεστούν και θα ήθελε να μπορούσε να αλλάξει, των 

οικογενειακών σχέσεων και των ρόλων στην οικογένεια και της γενικότερης αντίληψης της 

ζωής της ως ψυχικά πάσχουσας. Αν και ερασιτεχνική, η συνέντευξη και τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από αυτή πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμα γιατί προσδίδουν μία πιο κοντινή 

ματιά στην προσωπική ζωή και τρόπο αντίληψης των πραγμάτων ενός ατόμου που ακόμη 

δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Τουλάχιστον εμένα που δεν είχα ποηγουμένως καμία 

αντίστοιχη πρακτική εμπειρία με άτομα σα τη Βάσια, με έκανε να ενθουσιαστώ που 

παρακολούθησα από κοντά, έστω και για λίγο, κάποιον του οποίου η ζωή είναι τόσο 

διαφορετική από τη δική μου και που μέχρι στιγμής δε θα μπορούσα ούτε καν να φανταστώ 

τις δυσκολίες που προέκυψαν στη ζωή του και οδήγησαν στην εκδήλωση της ψύχωσης. 

Οπότε συμπερασματικά δηλώνω ξανά αρκετά ικανοποιημένη από την τελική έκβαση της 

συνέντευξης, αν και αναμφίβολα αρκετά πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν εάν 

δοκίμαζα ξανά. 
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3. Συζήτηση 

Αν και η κάθε μία από τις δύο μελέτες περίπτωσης έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς 

ξεχωριστά πιο πάνω, θα ήταν θεμιτό να γίνει μία συνοπτική συζήτηση για τη συνολική 

εικόνα των δύο ατόμων που μελετήθηκαν με σκοπό να συναχθούν κάποια γενικά 

συμπεράσματα σχετικά με ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη Βάσια και το Λευτέρη. 

Καταρχάς θα γίνει αναφορά στις ατομικές διαφορές ανάμεσα στη Βάσια και το 

Λευτέρη. Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι, αν και επρόκειτο για δύο άτομα με σχετικά κοινές 

εμπειρίες αφού και οι δύο είναι χρόνιοι ψυχωσικοί, το επίπεδο λειτουργικότητάς τους και η 

προθυμία τους για συνεργασία είναι διαφορετικά. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι απόλυτα 

αναμενόμενο αφού όλοι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από ατομικές διαφορές που έχουν 

προκύψει εξαιτίας της αλληλεπίδρασης ποικίλων παραγόντων οι οποίοι έχουν διαμορφώσει 

την προσωπικότητά τους, απλά όμως το αναφέρω γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η 

διαπίστωση αυτή αλλά και η ποικιλότητα ανάμεσα στα δύο άτομα. Ο μεν Λευτέρης 

χαρακτηρίζεται πλέον από ένα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, είναι πολύ αισιόδοξος και 

έχει κατορθώσει μέσα από όλες του τις δυσκολίες να είναι αρκετά δυναμικός και θετικός 

όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια για τη ζωή του. Ακόμη, είναι όπως έγινε αντιληπτό 

ιδιαίτερα κοινωνικός, συνεργάσιμος, εξωστρεφής, φιλικός και πρόθυμος να μιλήσει για την 

προσωπική του ιστορία, κάτι που αναμφίβολα διευκόλυνε ολόκληρη την πορεία της 

συνέντευξης και προκάλεσε και σε εμένα πολύ θετικά συναισθήματα. Η δε Βάσια, όμως, 

ακόμα και σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο επίπεδο 

λειτουργικότητας. Επίσης, συγκριτικά φαίνεται πολύ περισσότερο απαισιόδοξη, 

εξαντλημένη και παραιτημένη πλέον από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της, και 

ξεκάθαρα δηλώνει πολύ απογοητευμένη. Ακόμη, η Βάσια δεν είναι το ίδιο συνεργάσιμη και 

φαίνεται αρκετά πιο εσωστρεφής και κλειστή όσον αφορά τις προσωπικές της σκέψεις σα 

να δυσκολευόταν εξαιρετικά πολύ να «ανοιχτεί» σε εμένα και να με εμπιστευτεί, παρά το ότι 

την είχα διαβεβαιώσει πολλές φορές για τους σκοπούς και τα ζητούμενα της έρευνας. 

Μπορεί βέβαια το γεγονός αυτό να ήταν και θέμα «χημείας», δηλαδή απλά να μην 

«ταίριαζα» τόσο πολύ στη Βάσια ενώ ενδεχομένως κάποιος άλλος ειδικός με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και τρόπους προσέγγισης να της προκαλούσε μεγαλύτερη άνεση να μιλήσει 

για τα προσωπικά της θέματα. Όσον αφορά όμως αυτή την καίρια διαφορά ανάμεσα στους 

δύο,  θεωρώ ότι έχει συμβάλλει κατά πολύ το κατά πόσο υποστηρικτικό έχει υπάρξει μέχρι 

στιγμής το οικογενειακό περιβάλλον καθενός από τους δύο καθώς και άλλες ατομικές 

διαφορές. 
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Ακόμη μέσα από τη συνέντευξη με τη Βάσια και το Λευτέρη έγινε αντιληπτή μία 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ τους σχετικά με τις οικογένειές τους, που είναι 

βέβαια κάτι εντελώς τυχαίο. Αναφέρομαι στο ότι είχα την «τύχη» και τα δύο άτομα να 

προέρχονται από οικογένειες που μάλλον θα χαρακτηρίζονταν ως οικογένειες υψηλού 

εκφραζόμενου συναισθήματος, αλλά η οικογένεια του καθενός ανήκει σε διαφορετική 

υποκατηγορία υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος. Όπως έχει αναφερθεί στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο, το οικογενειακό περιβάλλον υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος προκαλεί 

έντονο στρες και φυσιολογική διέγερση στο ψυχωσικό άτομο, τόσο ώστε είναι δυνατόν να 

πυροδοτηθεί η επιδείνωση των συμπτωμάτων του ή και κάποια υποτροπή (Atkinson & 

Coia, 1995). Το στρες είναι σαφέστατα ένας παράγοντας επικινδυνότητας για την 

υποτροπή και οι στρεσογόνοι παράγοντες στις οικογένειες των ψυχωσικών ατόμων 

σίγουρα αφθονούν, όπως φάνηκε και από τις ίδιες τις μελέτες περίπτωσης. Η οικογένεια 

του Λευτέρη, δηλαδή και οι δύο του γονείς, θα έλεγε κανείς ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό 

εκφραζόμενο συναίσθημα αλλά στην κατηγορία της συναισθηματικής υπερεμπλοκής, που 

όπως έχει τονιστεί και προηγουμένως αποτελείται από υπερβολική συναισθηματική 

αντίδραση, υπερβολικά ενδοτική συμπεριφορά απέναντι στον ασθενή που μπορεί να 

φθάσει μέχρι και σε πράξεις αυτοθυσίας του συγγενή απέναντί του, αλλά και η ακραία 

υπερπροστατευτική συμπεριφορά (Barrowclough & Tarrier, 1997). Η μητέρα του ειδικά 

είδαμε ότι πολύ συχνά αυτοθυσιαζόταν για τον ίδιο, μένοντας για παράδειγμα μαζί του στο 

ψυχιατρείο. Αλλά και οι δύο του γονείς ανησυχούσαν υπερβολικά για το γιο τους και 

προσπαθούσαν, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους όπου η ασθένειά του βρισκόταν σε έξαρση, 

να ελέγξουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές του και να εμπλακούν στην προσωπική του 

ζωή, με αποτέλεσμα να γίνονταν για τον ίδιο το Λευτέρη εκνευριστικά υπερπροστατευτικοί 

και του συμπεριφέρονταν σα να ήταν παιδί. Άμεση συνέπεια αυτής τους της στάσης είναι ο 

ίδιος να νιώθει ακόμα σα να ασφυκτιά από την τόση φροντίδα τους. Στον αντίποδα, οι 

συγγενείς της Βάσιας ανήκουν μάλλον στην κατηγορία της εχθρικότητας και της επικριτικής 

στάσης. Η μητέρα της από τις περιγραφές της ίδιας αναμφίβολα χαρακτηριζόταν από 

επικριτική στάση απέναντι στη Βάσια, αλλά το ίδιο μάλλον ισχύει και για τον αδελφό και τη 

νύφη της. Και ο πρώην σύζυγός της όμως φαίνεται ότι ανήκει στην ίδια κατηγορία. Από την 

άλλη, οι συγγενείς της χαρακτηρίζονται και από εχθρικότητα, που θωρείται μία πιο σοβαρή 

και διαβρωτική στάση απέναντι στον ασθενή (Barrowclough & Tarrier, 1997). Ο συγγενής 

που είναι εχθρικός απέναντι στον ασθενή δε επικρίνει απλά τις πράξεις του αλλά τον 

αξιολογεί αρνητικά ως άτομο, καταλήγοντας σε γενικευμένες αρνητικές πεποιθήσεις για το 

άτομό του (Barrowclough & Tarrier, 1997). Στην περίπτωση της Βάσιας το παραπάνω 
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διαφαίνεται από τα λεγόμενα της νύφης της ότι «δεν της αναθέτουν δουλειές γιατί έτσι και 

αλλιώς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα σωστά», ή από το ότι οι συγγενείς της ενοχλούνται 

από οποιαδήποτε σχεδόν ενέργεια της Βάσιας. Η εχθρικότητα μπορεί επίσης να εκφράζεται 

μέσω απορριπτικών σχολίων και δυσαρέσκειας για τον ασθενή (Barrowclough & Tarrier, 

1997), όπως για παράδειγμα η γενικότερη δυσαρέσκεια που εξέφρασε η νύφη της Βάσιας 

για την ίδια τη Βάσια και το γεγονός ότι αρνείται να την αποδεχτεί ως μέλος της οικογένειας 

και τη θεωρεί ακόμη απλά μία «φιλοξενούμενή τους». 

 Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί εδώ ότι οι μεσογειακές κουλτούρες είναι γνωστές 

για την επικέντρωσή τους στο παραδοσιακό οικογενειακό πλαίσιο πολύ περισσότερο από 

ότι άλλες κουλτούρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης (Montero et al., 2001). 

Κάποια δεδομένα ερευνών (π.χ. Gutierrez et al., 1988 και Arévalo & Vizcarro, 1989 όπως 

παραπέμπουν οι Montero et al., 2001) υποδεικνύουν  ότι σε αυτούς τους πληθυσμούς 

αναμένονται διαφορετικά προφίλ εκφραζόμενου συναισθήματος στους συγγενείς 

ψυχωτικών ασθενών: οι συγγενείς επιδεικνύουν μεγαλύτερη συναισθηματική υπερεμπλοκή 

και κατά πρόσωπο επαφή με τους ασθενείς και χαμηλότερα επίπεδα εχθρικότητας και 

επικριτικών σχολίων. Αυτό το μοτίβο φαίνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του 

Λευτέρη, του οποίου η οικογένεια φαίνεται να είναι χαρακτηριστικά «ελληνική», ενώ δε 

φαίνεται να ισχύει τόσο στην περίπτωση της Βάσιας. Ωστόσο αυτό θα μπορούσε να 

οφείλεται ότι η Βάσια ζει με την οικογένεια του αδελφού της, όχι με τους γονείς της όπως ο 

Λευτέρης, και με την οικογένεια του αδελφού της ήταν κατά κάποιο τρόπο απομακρυσμένοι 

για σεβαστό χρονικό διάστημα, αφού πριν νοσήσει ζούσε με το σύζυγό της στην Αθήνα. Το 

ενδιαφέρον με το θέμα αυτό είναι ότι είχα την ευκαιρία να δω στην πράξη πώς λειτουργούν 

οι οικογένειες υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος, κάτι που μέχρι στιγμής ήταν απλά 

θεωρητική γνώση για εμένα. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, τόσο ο Λευτέρης όσο και η 

Βάσια είναι αρκετά δυσαρεστημένοι από τη στάση αυτή των συγγενών τους και σαφέστατα 

θα προτιμούσαν να ήταν διαφορετική. 

Μία όμως βασική ομοιότητα ανάμεσα στο Λευτέρη και τη Βάσια είναι η σπουδαιότητα 

της έννοιας της οικογένειας και για τους δύο τους. Παρόλο που οι οικογενειακή κατάσταση 

των δύο είναι εντελώς διαφορετική, και τα δύο άτομα αποδίδουν πολύ σημαντικό νόημα 

στην οικογένεια. Στο Λευτέρη αυτό είναι ολοφάνερο και δε διστάζει να το διακηρύσσει σε 

κάθε ευκαιρία. Από τα λεγόμενά του αντανακλάται ότι η οικογένειά του του είναι πολύτιμη, 

τον έχει υποστηρίξει έμπρακτα και με αυτοθυσία πολλές φορές, και μάλιστα ανησυχεί πολύ 

για την πιθανότητα απώλειας των γονέων του λόγω θανάτου. Η Βάσια, αν και λιγότερο 

εξωστρεφής στο ζήτημα, επίσης δηλώνει πόσο σημαντική είναι η οικογένειά της και πόσο 
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αισθάνεται ότι τη στήριξαν οι συγγενείς της. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο 

θεωρούν την οικογένεια εξαιρετικά σημαντική ως θεσμό, η μεν Βάσια τη βλέπει ως την 

εκκίνηση όλων των θετικών επιτευγμάτων και των προβλημάτων των ανθρώπων, ο δε 

Λευτέρης τη θεωρεί «βασικό κύτταρο» της κοινωνίας, υποστηρίζει ότι χωρίς την οικογένεια 

η κοινωνία θα έμοιαζε πιο πολύ με «ζούγκλα» και δείχνει προβληματισμένος ότι ο θεσμός 

της οικογένειας σταδιακά εκπίπτει, θεωρώντας τη δική του γενιά ως τους «τελευταίους των 

Μοϊκανών» που είχαν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Επιπλέον, είναι συγκινητικό και 

αξιόλογο το πώς και οι δύο στηρίζονται τόσο πολύ στη δημιουργία της δικής τους 

οικογένειας. Η Βάσια έκδηλα ισχυρίζεται ότι η μικρή της κόρη είναι το κίνητρό της για 

επιβίωση και ότι ουσιαστικά οφείλει να είναι δυνατή και ψυχικά υγιής ώστε να βρίσκεται 

κοντά στο παιδί της που τη χρειάζεται, ενώ ο Λευτέρης, που δεν έχει δικά του παιδιά, με 

παράπονο παραδέχεται ότι αυτό είναι το μεγαλύτερό του «μαράζι» και ότι πιστεύει πως οι 

συνθήκες ζωής του θα είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά εάν είχε κι εκείνος τους δικούς του 

απογόνους.  

Ένα τελευταίο σημαντικό σημείο σχετικά με την οικογένεια είναι και το παρακάτω. 

Φάνηκε και από τις δύο συνεντεύξεις ότι και ο Λευτέρης και η Βάσια τρέφουν μία 

απεριόριστη ευγνωμοσύνη για τους συγγενείς τους που τους υποστήριξαν μέσα από τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν και προκύπτει επίσης και μία στάση βαθιάς υποχρέωσης 

απέναντί τους. Η μεγάλη ευγνωμοσύνη τους εκδηλώνεται από το ότι σε κάθε περίπτωση 

όπου μιλούσαν για κάτι που τους δυσαρεστούσε αναφορικά με τους συγγενείς τους, 

αμέσως έσπευδαν να δικαιολογήσουν και να συγκαλύψουν τις αρνητικές εκφάνσεις των 

συμπεριφορών τους. Στο Λευτέρη αυτό φάνηκε στο ότι συνεχώς τόνιζε πως οι γονείς του 

είχαν ήδη έρθει αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες στη ζωή τους, πως κατανοεί απόλυτα την 

έντονη ανησυχία τους, πως ο αδελφός του είχε τις δικές του οικογενειακές υποχρεώσεις και  

επομένως δικαιολογημένα δεν μπορούσε να αφιερώσει στον ίδιο τον απαραίτητο χρόνο και 

ενέργεια, κ.ο.κ. Στη Βάσια η ευγνωμοσύνη της που οδηγούσε στην αδυναμία της να 

κατηγορήσει για οτιδήποτε τους συγγενείς της και στην ανάγκη της να δικαιολογεί συνεχώς 

την όποια αρνητική τους συμπεριφορά φάνηκε από το ότι αρνιόταν να παραδεχτεί άμεσα 

ότι προκύπτουν εντάσεις στο σπίτι, ότι ισχυρίστηκε πως ακόμα και αν προκύπτουν 

εντάσεις, αυτό είναι φυσιολογική συνέπεια της συμβίωσης με άλλα άτομα, ότι δεν 

παραπονιέται για ό,τι δεν της αρέσει αφού αυτή δε θα ήταν η αρμόζουσα στάση μετά από 

τις θυσίες που έχουν κάνει οι συγγενείς της για την ίδια, κτλ. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι 

παρά τις όποιες εντάσεις και συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και τα όποια μειονεκτήματα 

και αρνητικές συμπεριφορές των συγγενών τους, για το Λευτέρη και τη Βάσια φαίνεται να 
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υπερισχύει το αίσθημα ευγνωμοσύνης και αγάπης απέναντι στους συγγενείς τους τόσο 

πολύ ώστε ουσιαστικά να εκμηδενίζονται τα αρνητικά σημεία και να τα δικαιολογούν σε 

τέτοιο βαθμό και οι δύο τους, σα να μην τους επιτρέπεται καν να αισθάνονται δυσαρέσκεια 

και αρνητικά συναισθήματα για τους συγγενείς τους. Συνεπώς, και τα δύο άτομα εμφάνισαν 

μία σημαντική δυσκολία στην έκφραση αρνητικών συναισθημάτων για τους συγγενείς τους. 

Επιπρόσθετα, από τις συνεντεύξεις είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κάποιες 

ομοιότητες σχετικά με τους εκλυτικούς παράγοντες εκδήλωσης των ψυχωσικών επεισοδίων 

και στις δύο περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, από τα λεγόμενα τόσο του Λευτέρη όσο και 

της Βάσιας είναι δυνατόν να προσδιοριστούν κάποιοι κοινοί αντιλαμβανόμενοι ως 

αιτολογικοί παράγοντες για το ότι τα άτομα νόσησαν. Όπως έχει τονιστεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, τα ψυχωσικά συμπτώματα εμφανίζονται σε συνθήκες έντονου στρες για το 

άτομο. Αξίζει να επαναληφθεί εδώ το εύρημα των Barker, Lavender & Morant (2001), ότι 

δηλαδή το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο των ατόμων που νόσησαν σε κάθε περίπτωση 

ακολούθησε δύσκολα και στρεσογόνα γεγονότα ζωής, ειδικά αναφορικά με προβληματικές 

σχέσεις του ατόμου. Στην περίπτωση του Λευτέρη, ο ίδιος αντιλαμβάνεται πως ένας κύριος 

αιτιολογικός παράγοντας της ασθένειάς του ήταν ο χωρισμός του από την πολύ σημαντική 

σχέση που είχε, ενώ η Βάσια τονίζει ρητά ότι ο πρώην σύζυγός της ουσιαστικά ευθύνεται 

για τα όσα υπέφερε εκείνη αργότερα, με τον οποίο η σχέση της απείχε πολύ από το να 

χαρακτηριστεί ομαλή και αρμονική. Εξάλλου ο Λευτέρης νόσησε για πρώτη φορά κατά τη 

διάρκεια της θητείας του στο στρατό, που ως γνωστόν για τους περισσότερους αποτελεί μία 

ιδιαίτερα στρεσογόνο εμπειρία. Επίσης, η συμβίωση της Βάσιας με την απορριπτική μητέρα 

της συχνά συνοδευόταν από κάποια νοσηλεία της στο ψυχιατρείο. Συνεπώς, και στις δύο 

περιπτώσεις ο Λευτέρης και η Βάσια αντιλήφθηκαν ότι οι προβληματικές ή συγκρουσιακές 

τους σχέσεις συσχετίστηκαν με το γεγονός ότι νόσησαν. Ακόμη, στην περίπτωση του 

Λευτέρη ο ίδιος ανέφερε ότι πριν τις δύο νοσηλείες του στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερα 

προβληματισμένος αναφορικά με γεγονότα που του προκαλούσαν έντονο στρες˙ 

προβλήματα στην επαγγελματική του ζωή («εμπόδια» στο θέμα του μαγαζιού του), 

οικογενειακές ευθύνες (βαπτίσεις των παιδιών του αδελφού του και η μετακόμιση του 

αδελφού του στην Κρήτη) κτλ. Γενικότερα δηλαδή ο Λευτέρης ήταν προβληματισμένος 

αναφορικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, κάτι που του προκαλούσε έντονο στρες 

και τον οδήγησε στο να νοσήσει. Στο σημείο αυτό είναι συνετό να επαναλάβουμε τον 

ορισμό της ψύχωσης ως «η παθολογική μη ανεκτικότητα του στρες (Beels, 1975), και να 

διαπιστώσουμε πως όντως ο Λευτέρης δεν μπορούσε να ανεκτεί και να διαχειριστεί 

δύσκολες στρεσογόνες συνθήκες της ζωής του, κάτι που τον οδηγούσε στην υποτροπή. 



106 
 

Φυσικά το εύρημα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο˙ αντίθετα έχει αποδειχθεί από πολλαπλές 

σχετικές έρευνες. Ωστόσο δεν παύει να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι και στις μελέτες 

περίπτωσης εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά το σταθερό μοτίβο που συνδέει την ψύχωση 

με το στρες. 

Όσον αφορά την εμπειρία της ψυχικής ασθένειας, του στίγματος και της νοσηλείας 

στο ψυχιατρείο, υπάρχουν επίσης κάποιες ομοιότητες αλλά και διαφορές ανάμεσα στο 

Λευτέρη και τη Βάσια. Η βασική ομοιότητα αναφορικά με την εμπειρία της ψυχικής νόσου 

είναι, αναμενόμενα, ότι και για τους δύο έχει υπάρξει μία ιδιαίτερα δύσκολη και επώδυνη 

εμπειρία. Το ίδιο ισχύει και για την εμπειρία της νοσηλείας, μόνο που σε αυτή την 

περίπτωση είναι δυνατό να διακρίνουμε ορισμένες διαφορές. Ειδικότερα, η Βάσια με 

παράπονο ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της κανείς δεν τη βοήθησε ούτε 

ένιωσε να την υποστηρίζει, εκτός από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αντίθετα, ο Λευτέρης 

εκείνες τις περιόδους είχε την ενεργή υποστήριξη της οικογένειάς του, κάτι που 

παραδέχεται ότι τον βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό καταδεικνύει την ήδη γνωστή σημασία της 

κοινωνικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, ο Λευτέρης ήταν σε θέση να αναγνωρίσει ορισμένα 

πλεονεκτήματα της παραμονής του στο ψυχιατρείο. Αυτά ήταν η υποστήριξη των ειδικών 

αλλά και οι γνωριμίες και κοινωνικές επαφές που έκανε, που επίσης θεώρησε ότι τον 

βοήθησαν πολύ. Οι κοινωνικές επαφές δεν είχαν την ίδια σημασία για τη Βάσια, αφού 

ούτως ή άλλως τις θεωρούσε εφήμερες καθώς στο ψυχιατρείο δεν της παρείχε μία αίσθηση 

σταθερότητας σε κανένα τομέα. Επίσης, το βασικό παράπονό της από το ψυχιατρείο ήταν η 

έλλειψη ελευθερίας, ενώ για το Λευτέρη αυτό αφορούσε κυρίως την έλλειψη ενός 

οργανωμένου καθημερινού προγράμματος και δραστηριοτήτων, κάτι που καθιστούσε την 

κάθε του μέρα πανομοιότυπη με την προηγούμενη.  

Αναφορικά με το κοινωνικό στίγμα της κοινωνικής ασθένειας επίσης σημειώνονται 

κάποιες διαφορές. Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης αναφέρει ότι το βίωσε και το βιώνει ακόμα 

έντονα, αφού εξαιτίας της κατάστασής του αισθάνθηκε ότι αρκετοί από όσους πίστευε ότι 

βρίσκονταν κοντά του άρχισαν να τον αποφεύγουν και σταδιακά τον εγκατέλειψαν. Επίσης, 

ακόμα και από τους γονείς του έχει βιώσει κάποιες φορές το στίγμα, αφού «τον πιάνει το 

παράπονο» ότι αισθάνονται ντροπή για τον ίδιο. Γενικά είναι πολύ προβληματισμένος έως 

και εξοργισμένος με την κατάσταση που προκαλεί το στίγμα. Στον αντίποδα, τη Βάσια δε 

φαίνεται να την απασχολεί πολύ το τι θα πουν οι άλλοι και δε φαίνεται να συνειδητοποιεί ή 

να παραδέχεται ότι βίωσε το στίγμα. Όμως θεωρώ ότι εμμέσως το βιώνει κυρίως από την 

πλευρά της οικογένειάς της.  
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Επιπλέον, υπάρχουν και κάποιες διαφορές όσον αναφορά τις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας μεταξύ των δύο ατόμων. Ο Λευτέρης έκδηλα εκφράζει το θαυμασμό και την εκτίμησή 

του για τις νέες ψυχιατρικές υπηρεσίες και τους ειδικούς ψυχικής υγείας αλλά και εκφράζει 

ελπίδες σχετικά με το τι θα ήθελε να αρχίσει να αλλάζει στον ελλαδικό χώρο, πλησιάζοντας 

τα πρότυπα του εξωτερικού. Για τη Βάσια ωστόσο δε συμβαίνει το ίδιο και δηλώνει ότι για 

εκείνη είναι προτιμότερη η διατήρηση μίας φυσιολογικής ζωής, η ύπαρξη ενός 

υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου και η ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες παρά η 

παρουσία υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να υπογραμμιστούν οι ομοιότητες των δύο ατόμων σχετικά 

με τις επιδιωκόμενες αλλαγές που θα ήθελαν να επέλθουν στις ζωές τους. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον ότι και οι δύο τονίζουν την επιθυμία τους για αλλαγές όσον αφορά τον ελεύθερό 

τους χρόνο και την ενασχόληση με δραστηριότητες. Η Βάσια εκφράζει το έντονο παράπονό 

της για το ότι οι συγγενείς της δεν της επιτρέπουν να ασχολείται με δραστηριότητες στο 

σπίτι και να αναλαμβάνει κάποιες ευθύνες και έμμεσα διαφαίνεται η επιθυμία και η λαχτάρα 

της να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Από την άλλη, ο Λευτέρης απασχολείται στον ελεύθερό 

του χρόνο με αρκετές δραστηριότητες και σε αυτό έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο η ύπαρξη 

του μαγαζιού του, το οποίο φανερά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο και η οικονομική 

επιβίωση του μαγαζιού αποτελεί συγχρόνως έναν από τους βασικότερους στρεσογόνους 

παράγοντες που τον απασχολούν. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα επιθυμούσε να 

«γεμίζει» τον ελεύθερό του χρόνο με ακόμη περισσότερες δραστηριότητες τις οποίες 

απολάμβανε παλαιότερα, αλλά εξαιτίας της ασθένειάς του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 

σχεδόν οριστικά. Συνεπώς, από τα δεδομένα αυτά συνεπάγεται η μεγάλη σημασία της 

εμπλοκής του ψυχωσικού ατόμου με ποικίλες δραστηριότητες. 

Μία ακόμη σημαντική ομοιότητα στις επιθυμητές αλλαγές της ζωής και των δύο 

ατόμων είναι η επιθυμία τους για αυτονομία και ανεξαρτητοποίηση. Η Βάσια, εμφανώς 

απογοητευμένη από το πώς έχει εξελιχθεί η ζωή της μέχρι στιγμής, δηλώνει ότι θα ήθελε να 

ήταν σπίτι της και όχι να μένει με την οικογένεια του αδελφού της. Αυτό υπονοεί τη βαθιά 

επιθυμία της για μια πιο αυτόνομη, ανεξάρτητη και αυτοδύναμη ζωή χωρίς να έχει 

υποχρέωση απέναντι σε κάποιον τρίτο, μία ζωή δηλαδή που ποτέ δεν είχε και που έχει 

στερηθεί σε όλες τις περιόδους της ζωής της (συμβίωση με τον πρώην σύζυγο, με τη 

μητέρα της και με οικογένεια του αδελφού της). Φαίνεται δηλαδή ότι έχει κουραστεί πλέον 

να εξαρτάται από κάποιον άλλο και εύχεται τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να 

μπορούσε να συντηρεί εντελώς μόνη της τον εαυτό της. Βέβαια στο σημείο αυτό έχω να 

προσθέσω μία αβεβαιότητα σχετικά με το τι εννοεί η Βάσια με τη φράση «θα ήθελα να 
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ήμουν σπίτι μου»: εννοεί όντως το να έμενε μόνη της και να είχε μεγαλύτερη αυτονομία, ή 

μήπως εύχεται να ζούσε ακόμα με τον πρώην συζυγό της; Αν και θεωρώ πως εννοεί 

μάλλον το πρώτο, δεν κατόρθωσα να διευκρινίσω απόλυτα το ζήτημα. Η επιθυμία για 

αυτονομία της Βάσιας πηγάζει από τη συχνά δυσάρεστη και απορριπτική ατμόσφαιρα στο 

σπίτι του αδελφού της όπου δεν της επιτρέπεται η παραμικρή αυτονομία και δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή δραστηριότητα. Παρόμοια όμως και ο Λευτέρης εκφράζει μία 

έντονη επιθυμία για μεγαλύτερη αυτονομία στη ζωή του, αλλά που έχει διαφορετικά αίτια. Ο 

Λευτέρης αναφέρει ότι επιδιώκει να τελειοποιήσει ένα δωμάτιο στο μαγαζί που έχει όπου να 

μπορεί να μένει χειμώνα και καλοκαίρι μόνος του. Μέχρι στιγμής μένει στο μαγαζί τις 

καλοκαιρινές νύχτες, ενώ τον υπόλοιπο καιρό μένει στο πατρικό του μαζί με τους γονείς 

του. Ο Λευτέρης με το σχέδιό του να ολοκληρώσει την κατασκευή ενός δωματίου στο 

μαγαζί εκφράζει άμεσα την έντονη επιθυμία που έχει να αυτονομηθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο από τους γονείς του και να ζήσει πιο ανεξάρτητα. Ο λόγος για αυτή του την 

επιθυμία δεν είναι ο ίδιος με αυτόν της Βάσιας, διότι ούτως ή άλλως ο Λευτέρης έχει 

κατορθώσει να εμπλουτίσει τον ελεύθερο χρόνο του με άφθονες δραστηριότητες που τον 

κρατούν απασχολημένο και τον βοηθούν να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ανεξάρτητης 

ζωής. Αντίθετα, η αιτία της επιθυμίας του είναι η υπερβολική φροντίδα και η 

υπερπροστατευτική στάση που δέχεται από τους γονείς του, καθώς και το γεγονός ότι τον 

δυσαρεστεί που οι γονείς του εμπλέκονται πολύ στην προσωπική του ζωή, ακόμα και τώρα. 

Η υπερβολική τους αγάπη τον κάνει να αισθάνεται να ασφυκτιά, όπως χαρακτηριστκά 

παραδέχεται και ο ίδιος, με αποτέλεσμα να επιθυμεί να κατακτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

στη ζωή του. Παρόλο που οι αιτίες της επιθυμίας και των δύο ατόμων για αυτονομία 

διαφέρουν μεταξύ τους, είναι ενδιαφέρον το ότι από τις μελέτες περιπτώσεων διαφαίνεται η 

σημασία της αυτόνομης και ανεξάρτητης ζωής για τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους 

ψυχικά προβλήματα.  

Εκτός από τα ευρήματα των μελετών περίπτωσης όμως, από την παρούσα εργασία 

είναι δυνατό να προκύψουν και άλλα συμπεράσματα. Αρχικά αναφερθήκαμε στο κοινωνικό 

στίγμα της ψυχικής ασθένειας. Αναφορικά με αυτό, καταλήξαμε ότι ειδικά στις κλεστές 

κοινωνίες όπως αυτή της Κρήτης και του Ρεθύμνου αναπόφευκτα προκύπτει το στίγμα της 

ψυχικής νόσου. Σύμφωνα με τη Blue (1999) το στίγμα μπορεί να επιφέρει πολλές αρνητικές 

επιπτώσεις όπως η απώλεια φίλων, η κοινωνική απομόνωση, η δυσκολία ανεύρεσης 

ερωτικού συντρόφου και εργασίας, πιθανότητα εγκατάλειψης από την οικογένεια και 

γενικότερα δυσκολία ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο. Όπως προέκυψε από την 

περίπτωση του Λευτέρη, είδαμε ότι η κατάσταση του στίγματος μπορεί όντως να είναι κάτι 
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πολύ δυσκολο για τον πάσχοντα από ψυχική νόσο, αφού ο Λευτέρης με πικρία και 

παράπονο αναφέρει ότι από όταν νόσησε έχει χάσει από κοντά του αρκετά άτομα που 

θεωρούσε φίλους του. Ένα ερώτημα που αρχικά είχε τεθεί είναι το κατά πόσο η οικογένεια 

του ίδιου του ψυχωσικού ατόμου επηρεάζεται από το στίγμα και το κατά πόσο αλλάζει η 

στάση της απέναντι στην ψυχική ασθένεια, όταν ένα μέλος της οικογένειάς τους πάσχει από 

κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Αν και δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε ποιες ήταν οι 

προηγούμενες αντιλήψεις των οικογενειών των ατόμων που εξετάσθηκαν ως μελέτες 

περίπτωσης, και από τις δύο περιπτώσεις είναι ολοφάνερο ότι οι οικογένειες των ατόμων 

είναι έντονα επηρεασμένες από την «ταμπέλα» της ψυχικής νόσου. Ειδικότερα, ο Λευτέρης 

εξέφρασε το παράπονο ότι νιώθει πως κάποιες φορές οι γονείς του ντρέπονται για τον ίδιο, 

ενώ οι συγγενείς της Βάσιας φάνηκαν επίσης έντονα επηρεασμένοι από το στίγμα αφού τη 

θεωρούν ακόμη επικίνδυνη και ανησυχούν να την αφήσουν μόνη με την κόρη της, αλλά και 

γενικά φαίνονται να πιστεύουν ότι δεν είναι ικανή να αντεπεξέλθει σε καμία ανάληψη 

ευθύνης. Στην ελληνική κοινωνία είδαμε ότι το στίγμα μπορεί να παράγει μία σειρά 

συμπεριφορών συγκάλυψης από μέρους της οικογένειας προκειμένου να αποκρύψουν την 

ύπαρξη της ψυχικής νόσου και να αποφύγουν της αρνητικές της συνέπειες. Η κυριότερη 

επίπτωση του στίγματος για τις οικογένειες των ψυχικά ασθενών είναι η μείωση των 

κοινωνικών τους δικτύων, και μία έννοια συγγενής με το κοινωνικό στίγμα και εξίσου 

σοβαρή με αυτό είναι η αυτοστιγματοποίηση του ψυχικά πάσχοντος. 

Ένα επιπλέον κεντρικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση και οι νέες υπηρεσίες ψυχιατρικής φροντίδας που παρέχονται πλέον. Η 

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε από το εξωτερικό και έδωσε 

έμφαση στην αποϊδρυματοποίηση, στην αποκατάσταση μέσα στην κοινότητα και στη 

δημιουργία εξωψυχιατρικών δομών παροχής ψυχικής φροντίδας. Στην Ελλάδα η ιδέα της 

Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης ενσαρκώνεται με την εξάπλωση των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, 

των Νοσοκομείων Ημέρας και των Κινητών Μονάδων. Όπως διαπιστώθηκε από τις μελέτες 

περίπτωσης, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο κίνημα διότι η νοσηλεία μέσα στα 

ψυχιατρεία εξακολουθεί να αποτελεί μία έντονα δυσάρεστη εμπειρία για τα άτομα που 

υποβάλλονται σε αυτή και η ύπαρξη εξωψυχιατρικών δομών φροντίδας είναι κάτι που τους 

προκαλεί ανακούφιση αφού μπορούν με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν ανενόχλητα τη 

ζωή τους στην κοινότητα.  

Επιπλέον, στην εργασία γίνεται αναφορά στις θεραπευτικές παρεμβάσεις της 

ψύχωσης που εμπλέκουν και την οικογένεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση. 

Παρόλο που δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το εάν οι οικογένειες του Λευτέρη 
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και της Βάσιας έχουν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα, θεωρήθηκε αξιοσημείωτο να 

παρατεθούν τα σχετικά ευρήματα διότι η συμμετοχή των συγγενών σε ψυχοθεραπευτικές 

παρεμβάσεις του ψυχωσικού ατόμου έχει βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την 

αποκατάσταση του ασθενούς, επομένως είναι ένας τρόπος με τον οποίο η οικογένεια 

μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην πορεία της ασθένειας. Εξάλλου δεν επικεντρωθήκαμε 

μόνο σε όσα όντως έκαναν οι συγγενείς των μελετών περίπτωσης προκειμένου να 

βοηθήσουν το ψυχωσικό μέλος της οικογένειάς τους, αλλά και στα όσα δεν έκαναν αφού και 

από τα ελλείμματά τους είναι δυνατό να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα. Για 

παράδειγμα, και στις δύο μελέτες περίπτωσης, και κατά τη γνώμη μου κυρίως στην 

περίπτωση της Βάσιας, η ψυχοεκπαίδευση θα ήταν κάτι που θα μπορούσαν να είχαν κάνει 

οι συγγενείς και θα είχε επιφέρει πολύ θετικότερα αποτελέσματα στην πορεία της 

κατάστασης του ατόμου. Η Βάσια δηλαδή θα είχε επωφεληθεί εξαιρετικά πολύ εάν οι 

συγγενείς της είχαν παρακολουθήσει ψυχοεκπαιδευτικές διαλέξεις, αφού με τον τρόπο αυτό 

θα γνώριζαν καλύτερα πώς να την αντιμετωπίσουν και να την υποστηρίξουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, αποφεύγοντας τις παρανοήσεις που σχετίζονται με την ψύχωση. 

Από ό,τι φαίνεται από τα λεγόμενα της νύφης της όμως, δεν υπάρχει πλέον από την 

πλευρά των συγγενών της Βάσιας ούτε η προθυμία ούτε και η δύναμη του να ασχοληθούν 

περισσότερο με την ανεύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων διαχείρισης της κατάστασης 

της Βάσιας. 

Ένα ακόμη ζήτημα από το οποίο προέκυψαν συμπεράσματα από την παρούσα 

εργασία είναι η οικογενειακή επιβάρυνση και οι αντιδράσεις της οικογένειας απέναντι στη 

νέα κατάσταση της ψύχωσης. Η οικογενειακή επιβάρυνση μπορεί να είναι αντικειμενική 

αλλά και υποκειμενική. Η αντικειμενική επιβάρυνση σχετίζεται κυρίως με τις οικονομικές 

συνέπειες που η ψυχική νόσος επιφέρει στην οικογένεια αλλά και γενικότερα με τις απτές 

δυσκολίες που προκύπτουν. Στην περίπτωση του Λευτέρη είδαμε ότι οι γονείς του 

προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά τον ίδιο, συχνά ο Λευτέρης αισθάνεται ότι 

παραμελούν τον αδελφό του. Η υποκειμενική επιβάρυνση όμως είναι μία λιγότερο απτή 

έννοια και αναφέρεται περισσότερο στις συναισθηματικές επιπτώσεις της κατάστασης της 

ψυχικής νόσου και στις γενικότερες αλλαγές που η οικογένεια καλείται να πραγματοποιήσει 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Είδαμε στην περίπτωση του Λευτέρη πως 

η μητέρα του σε μεγάλο βαθμό «θυσίασε» το δικό της ελεύθερο χρόνο και περιόρισε τις 

δραστηριότητές της έτσι ώστε να βρίσκεται κοντά στο γιο της. Αυτή άλλωστε είναι μία 

συνηθισμένη αντίδραση συγγενούς ψυχωσικού ατόμου, όπως και  η προσαρμογή, η 

πειθώς και η προσπάθεια εκλογίκευσης απέναντι στο ψυχωσικό άτομο ότι τα όσα πιστεύει 
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δεν είναι πραγματικά, η ανάληψη ευθυνών του ατόμου εκ μέρους της οικογένειας, η ανάγκη 

συνεχούς επίβλεψης και ελέγχου της συμπεριφοράς του ψυχωσικού ατόμου και η 

παραμέληση των αναγκών άλλων μελών της οικογένειας. Από τα παραπάνω φάνηκαν να 

ισχύουν σαφέστατα η προσαρμογή, αφού και οι δύο οικογένειες έχουν προσαρμοστεί αν και 

με διαφορετικούς τρόπους στη νέα κατάσταση. Επίσης, στην περίπτωση της Βάσιας 

φαίνεται να ισχύει ότι οι συγγενείς της έχουν αναλάβει ευθύνες που κανονικά θα 

αναλογούσαν στην ίδια, εφόσον η ίδια η Βάσια τονίζει πολλές φορές ότι οι συγγενείς της δεν 

έχουν καμία απολύτως απαίτηση από την ίδια. Στην περίπτωση του Λευτέρη είναι σαφές ότι 

οι γονείς του πολύ συχνά έχουν προσπαθήσει να τον επιβλέπουν στενά και να ελέγχουν τις 

δραστηριότητές του, κάτι που είναι σχετικό με την έννοια του εκφραζόμενου συναισθήματος 

στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω.  

Επιπλέον, επειδή έγινε αναφορά στην αλληλουχία αντιδράσεων των συγγενών του 

ασθενούς απέναντι στην ψύχωση, αλλά και στο ότι έχει φανεί ότι οι συγγενείς 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση με το άτομο, είναι 

σημαντικό να υπογραμμιστεί το εξής. Από σχετικές μελέτες όπως αναφέρουν οι Atkinson & 

Coia (1995) έχει προκύψει ότι σε γενικές γραμμές οι σύζυγοι των ψυχωσικών ατόμων 

δυσκολεύονται περισσότερο από ότι οι γονείς τους με τη νέα κατάσταση, ίσως επειδή έχουν 

μεγαλύτερες προσδοκίες από το άτομο αυτό. Γι’ αυτό και έχει φανεί ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό εισαγωγών ψυχωσικών ατόμων σε κλινικές προέρχεται από τη συζυγική και όχι τη 

γονεϊκή οικογένεια. Δεν είναι σπάνιο επίσης οι σύζυγοι να αναζητήσουν τη λύση του 

διαζυγίου, θεωρώντας πως δε θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αυτό 

ήταν εμφανές στην περίπτωση της Βάσιας, όπου ο σύζυγός της την εισήγαγε στην κλινική 

και αργότερα σταδιακά άρχισε να της περιορίζει την επαφή και την επικοινωνία της με τα 

παιδιά, και τελικά πήραν διαζύγιο. Αντίθετα, οι γονείς του Λευτέρη φαίνονται να έχουν 

σταθεί συστηματικά στο πλευρό του. Φυσικά δε θα ήταν δυνατό να διεξαχθεί κάποιο 

γενικευμένο συμπέρασμα, αφού πρόκειται για δύο μόνο μελέτες περίπτωσης. Ωστόσο είναι 

ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι από αυτές τις δύο μόνο περιπτώσεις επιβεβαιώνονται 

κάποια από τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, αν και αυτό θα μπορούσε να είναι απολύτως 

τυχαίο.  

Αναφορικά με την έννοια του εκφραζόμενου συναισθήματος, θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι περισσότερο ευνοϊκό είναι το χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα διότι δεν 

προκαλέι έντονη συναισθηματική διέγερση στο ψυχωσικό άτομο, που αποτελεί στρεσογόνο 

παράγοντα και προκαλεί αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης και υποτροπής, αν και υπάρχει μία 

ολόκληρη διαμάχη σχετικά με το ποιου είδους εκφραζόμενου συναισθήματος θεωρείται πιο 
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θετικό. Η έννοια του εκφραζόμενου συναισθήματος είναι πολυσύνθετη και σε γενικές 

γραμμές το εκφραζόμενο συναίσθημα θα μπορούσε να διαχωριστεί σε δύο υποκατηγορίες: 

αυτή των επικριτικών σχολίων και της επιθετικότητας, και αυτή της συναισθηματικής 

υπερεμπλοκής. Οι συγγενείς της πρώτης κατηγορίας τείνουν να είναι επιθετικοί, 

απορριπτικοί και επικριτικοί απέναντι στον ψυχωσικό ασθενή και να τον θεωρούν ανίκανο 

να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Οι συγγενείς της Βάσιας φαίνεται να ανήκουν σε αυτήν 

την κατηγορία. Αντίθετα, οι συγγενείς της υψηλής συναισθηματικής υπερεμπλοκής 

συμπεριφέρονται υπερπροστατευτικά απέναντι στο ψυχωσικό άτομο και δείχνουν ιδιαίτερη 

ανασφάλεια και ανησυχία για την κατάστασή του, αλλά και είναι συναισθηματικά 

εξαρτημένοι από αυτό. Σε αυτήν την κατηγορία φαίνεται να ανήκουν οι γονείς του Λευτέρη. 

Παρόλο όμως που η εχθρικότητα και η επικριτική στάση ίσως φαίνεται ένας πιο 

διαβρωτικός και καταστροφικός τρόπος αλληλεπίδρασης με τον ψυχωσικό ασθενή, και οι 

δύο υποκατηγορίες υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος φαίνεται να είναι εξίσου 

αρνητικές για το άτομο που τις αντιμετωπίζει. Γενικότερα, φάνηκε ότι η θεωρία του 

εκφραζόμενου συναισθήματος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα διαδεδομένη στις έρευνες για την 

ψύχωση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει και αρκετά μελανά σημεία.  

Ένα εκτενέστατο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας είναι αυτό για τους τρόπους 

θετικής συμβολής της οικογένειας στην αποκατάσταση του ψυχωσικού ατόμου. Το 

κυριότερο συμπέρασμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι τα υποστηρικτικά και θετικά 

κοινωνικά και οικογενειακά περιβάλλοντα θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες, ενώ τα 

περιβάλλοντα που είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένα και περιλαμβάνουν 

αλληλεπιδράσεις με επιθετικά και επικριτικά άτομα, ή είναι σε γενικές γραμμές υπερβολικά 

διεγερτικά για τον ασθενή, θεωρούνται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες υποτροπής για τον 

ασθενή (Barrowclough & Tarrier, 1997). Έχοντας αυτό ως δεδομένο θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι οι συγγενείς της Βάσιας δεν την ωφελούν πολύ με τη στάση τους, αλλά και η 

οικογένεια του Λευτέρη θα μπορούσε να είχε φανεί ακόμη περισσότερο θετική αν είχε 

ακολουθήσει κάποιες διαφορετικές συμπεριφορές. Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο η 

οικογένεια μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποκατάσταση του ψυχωσικού ατόμου είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των προσδοκιών της από το άτομο, ακόμα και προσωρινά 

(Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Όπως είδαμε, οι συγγενείς της Βάσιας όντως έχουν 

μειωμένες προσδοκίες από την ίδια, αλλά θεωρώ ότι αυτή η στάση έχει παύσει πλέον να 

είναι ευεργετική για τη Βάσια αφού οι συγγενείς της δεν έχουν απλά χαμηλές, αλλά 

αρνητικές προσδοκίες από την ίδια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην της επιτρέπουν 

την ανάληψη καμίας ευθύνης. Άλλωστε, οι συγγενείς του ψυχωσικού ατόμου θα έπρεπε να 
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το ενθαρρύνουν να ανεξαρτητοποιηθεί προτείνοντάς του τρόπους με τους οποίους να 

συμβάλλει στις δραστηριότητες του σπιτιού (Clare & Birchwood, 1998) αλλά και γενικότερα 

ενθαρρύνοντάς του να αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες στην καθημερινότητά του. Οι 

συγγενείς της Βάσιας δεν το κάνουν αυτό, ενώ οι συγγενείς του Λευτέρη τον ενθαρρύνουν 

όντως να ανεξαρτητοποιηθεί υποστηρίζοντάς τον στην επιλογή του με το μαγαζί του οποίου 

είναι ιδιοκτήτης, που είναι και η κύρια ασχολία του. Μεταξύ των σημαντικότερων τρόπων 

θετικής συμβολής της οικογένειας είναι επίσης η διατήρηση απλής επικοινωνίας (Anderson, 

Reiss & Hogarty, 1986˙ Fadden, 1998˙ Kuipers, Leff & Lam, 1992˙ Barrowclough & Tarrier, 

1997), η βοήθεια ως προς τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή (Anderson, Reiss & 

Hogarty, 1986˙ Barrowclough & Tarrier, 1997), η διαμόρφωση ορίων στην υπερδιέγερση 

(Anderson, Reiss & Hogarty, 1986˙ El-Islam, 1989), η έμφαση των θετικών και «δυνατών» 

χαρακτηριστικών του ασθενούς (Barrowclough & Tarrier, 1997) και η διατήρηση της 

φυσιολογικής ζωής των μελών όλης της οικογένειας (Anderson, Reiss & Hogarty, 1986). Ως 

προς το τελευταίο, είναι εμφανές από την περίπτωση του Λευτέρη ότι «ξεπέρασε πιο 

εύκολα» τις δυσκολίες του όταν η μητέρα του δεν έμενε μαζί του στην ψυχιατρική κλινική, 

διότι αυτό του έδωσε περισσότερες ευκαιρίες ανεξαρτητοποίησης και αυτοενδυνάμωσης.  

Συμπερασματικά, θεωρώ ότι στην παρούσα εργασία καλύφθηκε με ικανοποιητικό 

τρόπο το ζητούμενο του ρόλου της οικογένειας στην αποκατάσταση των ψυχωσικών 

ατόμων, καθώς και των υπολοίπων σχετικών θεμάτων. Το συγκεκριμένο θέμα με ενδιέφερε 

ανέκαθεν πάρα πολύ και δηλώνω αρκετά ικανοποιημένη από το ότι είχα τη δυνατότητα 

μέσω της πτυχιακής μου εργασίας να το μελετήσω εις βάθος και να ασχοληθώ και με την 

πρώτη μου ποιοτική έρευνα δύο μελετών περίπτωσης. Κατά τη γνώμη μου, και οι δύο 

συνεντεύξεις είναι πολύτιμες, διότι μου προσέφεραν την ευκαιρία μιας κοντινής ματιάς στη 

ζωή δύο ανθρώπων που εδώ και χρόνια έχουν υποφέρει εξαιτίας της ασθένειάς τους. Με 

όλα τα μειονεκτήματά τους, οι συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης παραμένουν πολύ 

σημαντικές γιατί μέσω αυτών ήταν δυνατό να παρακολουθήσω τη μαρτυρία των δύο 

ατόμων σχετικά με ένα εύρος ζητημάτων της ζωής τους, όπως οι οικογενειακές τους 

σχέσεις, οι εμπειρίες της νοσηλείας τους, οι πεποιθήσεις τους σχετικά με την ψυχική νόσο, 

οι επιθυμίες τους για το μέλλον κτλ. Καθόλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων και της 

επεξεργασίας αυτών παρέμεινα ενθουσιασμένη και συνεπαρμένη από το θέμα, και τώρα 

ολοκληρώνοντας το μόνο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αισθάνομαι μεγάλη 

ικανοποίηση από την έκβαση των μελετών περίπτωσης γιατί με δίδαξαν με ποιοτικό τρόπο 

όσα μέχρι πρότινος γνώριζα μονάχα θεωρητικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

1. Η συνέντευξη του κ. Λευτέρη 

Λ1: Στην περίπτωση, και στις δύο περιπτώσεις μου, με έχει στηρίξει η οικογένειά μου- πάρα πολύ (με 

έμφαση). Ειδικά η μάνα μου. Η μάνα μου, είχε η μάνα μου κάποια στιγμή δηλαδή, η αγάπη που μου έχει 

πιστεύω ότι κάποια στιγμή καταντάει και αρρωστημένη, δηλαδή κάπου είναι πολύ υπερπροστατευτική.  

Ι1: Δηλαδή, καταπιεστική αγάπη; 

Λ2: Λίγο, λίγο λίγο, όχι, καταπιεστική αγάπη λίγο, αλλά αυτή πιστεύει ότι είναι για το καλό μου. Πάντως αυτό 

είναι και, έχει δηλαδή και τα υπέρ έχει και τα κατά. 

Ι2: Ναι... Εσείς ποια κατά αντιληφθήκατε; Ποια είναι τα κατά που λέτε; 

Λ3: Τα κατά είναι ότι θέλει, όταν βρίσκομαι σε κάποια δύσκολη στιγμή, να είναι, να είναι δίπλα μου δηλαδή να 

μη μ’ αφήνει καθόλου. 

Ι3: Νιώθετε δηλαδή σα να μην είχατε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας... 

Λ4: Ναι, ν’ αναπνεύσω λίγο.  

Ι4: Μάλιστα. Ενώ το καλό είναι ότι αισθάνεστε ότι είναι εκεί και μπορεί να σας στηρίξει...; 

Λ5: Ναι. Ο αδελφός μου βέβαια έλειπε στην Αίγινα, αλλά ξέρω ότι είναι..., και τηλέφωνο θα πάρει, και θα 

ρωτήσει, κι όταν ήμουν στο Ηράκλειο κι όταν ήμουν στα Χανιά.  

Ι5: Δηλαδή είχατε και με τον αδελφό σας πολύ καλή σχέση... 

Λ6: Έχω, άψογη. Γιατί οι δυό μας είμαστε, δεν έχω άλλα αδέλφια. Κι έχουμε και μία διαφορά τεσσάρων 

χρόνων..., 

Ι6: Μικρότερος; 

Λ7: Ναι, αυτός μικρότερος. Αυτός είναι παντρεμένος με δύο παιδιά, έχει άλλη..., έχει ευθύνη για τα παιδιά του, 

έχει, είναι, για τη γυναίκα του, έχει υποχρεώσεις ξέρω’ γω, κάπου τον δικαιολογώ το ότι δεν κατέβηκε (να με 

δει στην Κρήτη όταν νοσηλευόμουν). Του ήταν και δύσκολο να κατέβει όμως. Είναι και δύσκολο να κατέβει. 

Ι7: Μάλιστα.  

Λ8: Δε μπορούσε ν’ αφήσει τα παιδιά, την οικογένεια τη γυναίκα του... 

Ι8: Ναι, είναι και διαφορετικές υποχρεώσεις κιόλας... 

Λ9: Ναι. 

Ι9: Αλλά εσείς πώς αισθανθήκατε, εκείνη την περίοδο ειδικά της νοσηλείας, είτε στο Ηράκλειο είτε στα Χανιά, 

δεν ξέρω ποια ήταν πιο δύσκολη για εσάς ή πιο εύκολη... 

Λ10: Πιο δύσκολη ήταν τα Χανιά, η δεύτερη, που έγινε ας πούμε... 

Ι10: Που ήταν κι η πιο πρόσφατη; 

Λ11: Έτσι, έτσι. Είχα φτάσει σε σημείο που ούτε καν λογάριαζα τη ζωή μου, κάπου ήθελα να κάνω 

απόπειρα... 

Ι11: Μάλιστα... 

Λ12: ...με τα φάρμακα, ας πούμε... Και ήταν αιτία το ότι βρισκόμουν σε αδιέξοδο σ’ ό,τι αφορά, δηλαδή, 

υπήρχαν, εε μπαίναν εμπόδια για το θέμα του μαγαζιού, και τελικά αφού πραγματοποιήθηκε τ’ όνειρό μου να 

γίνει το μαγαζί, εκεί κάπου ένιωσα τη διαφορά... 

Ι12: Ηρεμία; 
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Λ13: Έτσι. 

Ι13: Έχω καταλάβει από τις άλλες συζητήσεις με το γιατρό μέσα ότι το μαγαζί είναι πολύ σημαντικό για... 

Λ14: Πολύ σημαντικό γιατί ασχολούμαι μ’ αυτή τη δουλειά, γενικά ό,τι αφορά τουριστικά επαγγέλματα, δηλαδή 

καφετέρια, έχω δουλέψει σε καφετέριες, σ’ εστιατόρια, ταβέρνες και διάφορα είκοσι πέντε χρόνια, ασχολούμαι 

μ’ αυτή τη δουλειά. Παρόλο που έχω σπουδάσει λογιστής, ασχολούμαι, μ’αρέσει περισσότερο η επαφή με τον 

κόσμο παρά με τους αριθμούς. 

Ι14: Είστε πολύ επικοινωνιακός! 

Λ15: Έτσι, είμαι και πολύ, είμαι συναισθηματικός πάρα πολύ, υπερευαίσθητος.  

Ι15: Μάλιστα. Και... συγνώμη τώρα που θα σας διακόψω, 

Λ16: Ό,τι θες πες μου. 

Ι16: ...αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από τη μητέρα σας που μου είπατε και τον αδελφό σας, ποιος άλλος 

αποτελεί την οικογένειά σας; 

Λ17: Ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου επειδή έχει βιώσει εποχές..., είναι λίγο..., την αγάπη δεν τη... δηλαδή δε 

σου τη δείχνει με άμεσο τρόπο. Την κρατάει πιο... Ξέρω ότι μ’ αγαπάει, ξέρω, δεν το δείχνει όμως˙ δεν 

εξωτερικεύει τα συναισθήματά του απέναντί μου. 

Ι17: Τα δείχνει δηλαδή πιο έμμεσα... 

Λ18: Τα δείχνει με το δικό του τρόπο. Είναι πιο σκληρός. (με έντονο ύφος) Ανέκαθεν ήτανε. Πέρασε βέβαια 

εποχές, βιώματα, είχε βιώματα... 

Ι18: Δύσκολα. 

Λ19: Α μπράβο. Κατοχές, πολέμους, έχασ’ αδέρφια του... 

Ι19: Δυσκολίες... 

Λ20: Ναι. Είχε σκοτωθεί ένας θείος μου στον πόλεμο, έχασε μετά έναν άλλο θείο μου σαράντα χρονών 

αντρούκλα, θεριό, διπλάσιος από ‘μένα, γεροδεμένος, σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα σαράντα δύο χρονών 

με δύο κορίτσια ορφανά... Αυτός ήταν ο αγαπημένος του αδερφός βέβαια και αυτό του... 

Ι20: Κόστισε. 

Λ21: Ναι. Τον έκανε πιο εσωστρεφή, πιο..., κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό του. Γενικά είναι εσωστρεφής 

αλλά κλείστηκε ακόμα περισσότερο αφού έγινε αυτό. 

Ι21: Κι εκείνος πώς αντέδρασε αρχικά αν θυμάστε απέναντι στο πρόβλημά σας, στην αρχή όταν 

νοσηλευτήκατε; Το νιώσατε κοντά σας τον πατέρα σας; 

Λ22: Ναι. Ερχότανε, ερχότανε... Βέβαια αυτός..., η μάνα μου έμεινε, στο Ηράκλειο έμενε μαζί μου, μεγάλο 

διάστημα εκεί... 

Ι22: Χμμ-μμ; 

Λ23: ...Ο πατέρας μου ερχότανε. Ερχότανε. Στα Χανιά ερχότανε, δεν έμενε η μάνα μου, έμενα μοναχός μου. 

Ήταν, πιστεύω ότι μού’ κανε καλό που ήμουνα μόνος μου. Μού’ κανε καλό, δηλαδή το ξεπέρασα πιο εύκολα. 

Ι23: Εε για ποιο λόγο το λέτε αυτό; Δηλαδή πώς εννοείτε ότι ήταν πιο εύκολα; 

Λ24: Εννοώ πως δεν ήταν μέσα στο νοσοκομείο, δεν ήταν μέσα στο νοσοκομείο, κατάλαβες; 

Ι24: Αα. Εσείς τη μητέρα σας, όσο νοσηλευόσασταν, μου είπατε τη βλέπατε συχνά. 

Λ25: Ερχότανε, μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα... 

Ι25: Σας έκανε όμως καλό αυτό... 

Λ26: Ναι, ναι, βέβαια. 
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Ι26: Αλλά μετά χαίρεστε που δεν ήταν εκεί συνέχεια... 

Λ27: Που δεν έμενε, ναι που δεν έμενε εκεί μαζί μου. 

Ι27: Ναι. Και όσο καλυτερεύατε, πώς τους βλέπατε; Εκείνοι ήταν υποστηρικτικοί, ήταν ανεκτικοί; 

Λ28: Εε, τους έχει στοιχίσει. Κάπου όμως είναι και άλλες εποχές. Δηλαδή θεωρούνε ότι αυτό είναι μία 

ρετσινιά, ένα στίγμα... 

Ι28: Δυστυχώς˙ ελπίζω ότι αυτό αλλάζει σιγά σιγά... 

Λ29: Ε αυτό πάει να γίνει δα. Στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει. Τα παιδιά από το νηπιαγωγείο έχουνε τον 

ψυχολόγο τους, τους ψυχιάτρους. Πως θα πας στον ψυχίατρο, αυτό δε σημαίνει γι’ αυτούς, είναι κάτι το 

φυσιολογικό. Εδώ βέβαια άμα πας στον ψυχίατρο είσαι τρελός, τρελός. Ή πας στον ψυχίατρο ή πας στον 

ψυχολόγο είσαι τρελός. 

Ι29: Και ευτυχώς που υπάρχουνε μέρη σαν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή τέτοιου είδους δομές που είναι 

ανοικτές, γιατί αρχίζει ο κόσμος να βλέπει ότι... 

Λ30: Βέβαια, βέβαια. Εγώ χάρηκα πολύ γι’ αυτό, για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Μεγάλη, μεγάλη..., βήμα 

τρομερό. Τρομερό.  

Ι30: Και εσείς αισθάνεστε ότι μία... 

Λ31: Και θά’θελα πάρα πολύ- αυτό τό’ χω πει και στον κ. Λιοδάκη- η γνώμη μου είναι ότι θά’θελα πάρα πολύ 

να συζητάω με ανθρώπους που έχουν παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή να γίνουν ομάδες, όπως είναι στο 

εξωτερικό... 

Ι31: Αυτό είναι˙ ότι δεν ξέρετε πόσο ανοικτοί είναι όλοι, σαν εσάς... 

Λ32: Όχι, αν... Κάθε άλλο, δεν εννοώ να κάνω διάλογο˙ να επιβλέπει, ειδικός, να επιβλέπει ειδικός. Κι όποιος 

θα ήθελε να μιλήσει, ή λίγο ή περισσότερο. 

Ι32: Να μιλήσει έτσι ανοικτά... Δηλαδή ίσως είστε από τους λίγους που θέλετε... 

Λ33: Γιατί; Τόσοι νέοι άνθρωποι έχουνε τέτοια προβλήματα. 

Ι33: Ναι, φυσικά, φυσικά. Μακάρι, γιατί όσο πιο πολλή επαφή υπάρχει με κόσμο, είναι το καλύτερο. 

Λ34: Εγώ που είμαι, ας πούμε, σαράντα επτά χρονών, πόσο μάλλον κάποιος νεότερος, κατά τη γνώμη μου, 

αν και δεν είναι..., δεν αποτελεί η ηλικία... Υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι που είναι πολύ πιο στενόμυαλοι 

και σκουριασμένα μυαλά απ’ ό,τι είναι... 

Ι34: Και το αντίθετο. 

Λ35: Έτσι. 

Ι35: Λογικό. Εεμ, κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω... Επειδή η εργασία έχει να κάνει κιόλας με το πώς ήταν η 

ζωή σας, δηλαδή πώς βιώσατε εσείς τη ζωή μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή αν θυμάστε, αν μπορείτε να μου 

περιγράψετε μία μέρα, πώς ήταν μία τυπική μέρα τότε, πώς είναι τώρα, που ας πούμε μπορείτε να έρθετε και 

στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, έχετε το μαγαζί, είστε καλά με την οικογένειά σας, έχετε καλές σχέσεις... Πώς 

έχετε νιώσει αυτή τη διαφορά; 

Λ36: Τη διαφορά... Εεε στο νοσοκομείο δεν υπήρχε κάποιο..., δεν είχες..., ήτανε μια μέρα, απλώς έκανες 

αγγαρεία, ας πούμε, που... Δηλαδή οι ώρες ήτανε ίδιες όλες, δεν είχες ας πούμε ένα σκοπό, δεν είχες ένα 

πρόγραμμα, δεν είχες... 

Ι36: Δραστηριότητες. 

Λ37: Δραστηριότητες, το κυριότερο. Το κυριότερο είναι η δραστηριότητα, κατά τη γνώμη μου είναι αυτό.  

Ι37: Δηλαδή εσείς αισθάνεστε ότι δε σας ωφέλησε και τόσο ο καιρός μέσα, όσο...; 
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Λ38: Με ωφέλησε όσον αφορά ότι ήμουνα κοντά σε ανθρώπους ειδικούς, που ξέρανε, με βοηθήσανε, με 

στηρίξανε. Αλλά από πλευράς, ας πούμε... Ήτανε και άνθρωποι μέσα με παρόμοια προβλήματα που..., έκανα 

φίλους, έκανα μερικούς φίλους, και άντρες και γυναίκες, και ήρθα..., ένιωθα ωραία όσον αφορά ότι γνώρισα 

ανθρώπους δηλαδή αλλά δεν είχα κάποιο, δεν είχα κάποιο σκοπό. Η κάθε μου μέρα, ας πούμε, ήταν απλώς 

μία ρουτίνα... 

Ι38: Μία ακόμα μέρα. 

Λ39: Ακριβώς. Ακριβώς. Μία ακόμα μέρα. Ενώ τώρα είναι διαφορετικά.  

Ι39: Τώρα είστε κι εσείς καλύτερα. 

Λ40: Έχω..., σηκώνομαι το πρωί, νιώθω ωραία το πρωί, ξέρω’ γω... Θα πάω, θα ξυπνήσω ξέρω ‘γω, θα πάω 

μετά στο μαγαζί, θ’ ασχοληθώ όλη μέρα, αν θέλω θά’ χω κάτι να κάνω για το μαγαζί και θα κατέβω και στο 

Ρέθυμνο, θα δω και κόσμο, ξέρω’ γω... 

Ι40: Κοινωνική ζωή... 

Λ41: Κοινωνική ζωή, υπάρχει, υπάρχει... 

Ι41: Είστε και πολύ κοινωνικός άνθρωπος, φαντάζομαι θα έχετε κι ένα δίκτυο φίλων... 

Λ42: Πάρα πολύ. Κλείστηκα όμως, Ιωάννα, πάρα πολλά χρόνια στον εαυτό μου. Δηλαδή πέρασα μία δεκαετία 

πολύ δύσκολη. 

Ι42: Εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίσατε; 

Λ43: Εξαιτίας... Η αρχική αυτή είναι θέμα..., το ότι είχα αρραβωνιαστεί και χώρισα και αυτή την κοπέλα τη 

γνώριζα... ήταν 16 χρονών κι ήμουν 26, ήταν κάτι που είχε συγκλονίσει την ύπαρξή μου. Γενικά δηλαδή, την 

είχα ερωτευτεί πάρα πολύ, και δε χωρίσαμε..., ήμαστε αγαπημένοι, και τώρα βλεπόμαστε, και είμαστε 

αγαπημένοι, χωρίσαμε εξαιτίας τρίτων, δηλαδή της μητέρας της, πιο πολύ της μητέρας της... 

Ι43: Κι αυτό σας κόστισε, δηλαδή... 

Λ44: Κι αυτό, ναι, μού’ χει στοιχίσει πάρα πολύ. Και σου έχω πει, επειδή είμαι και υπερευαίσθητος, κι επειδή 

εγώ όταν αγαπάω, αγαπάω ολοκληρωτικά. Εκεί που δίνομαι, δίνομαι ολοκληρωτικά. 

Ι44: Και δηλαδή μετά που έγινε αυτό το περιστατικό... 

Λ45: Κι αυτό έγινε από το ’91, ας πούμε, έχουμε χωρίσει. Ξανασμίξαμε το 2002, ενώ ήταν παντρεμένη και είχε 

παιδί, η ίδια έκανε την κίνηση, εγώ δεν ήθελα αλλά επέμενε. Εγώ δεν ήθελα γιατί δε.., δεν είμαι, δε έχω..., 

ποτέ, ποτέ άλλοτε δεν είχα μπλέξει με παντρεμένη. Το θεωρώ άνανδρο αυτό. Αλλά τι να κάνω; Η καρδιά... 

Ι45: Ήταν η συγκεκριμένη... 

Λ46: Ήταν η συγκεκριμένη. Εκεί την πάτησα. Και με βοήθεια του πνευματικού μου, γιατί μ’ αρέσει να πηγαίνω 

στην εκκλησία... Αυτό είναι άλλο θέμα, εντάξει... Το θέμα της θρησκείας, ο άνθρωπος την πίστη την έχει μέσα 

του... 

Ι46: Όπως βοηθάει τον καθένα. 

Λ47: Έτσι. Εμένα με βοηθάει. Και με τη βοήθεια του θεού, μ’ εξομολόγηση, με βοήθησε κι ο πνευματικός μου, 

με βοηθήσανε και οι..., ο γιατρός μου ξέρω’ γω, το ξεπέρασα. Δηλαδή, την ξεπέρασα.  

Ι47: Δηλαδή σταματήσατε να τη βλέπετε; 

Λ48: Ακριβώς. Αυτό εννοώ, «την ξεπέρασα». Ε ότι, θα σου πω ψέματα, θά’ τανε ψέματα να πω ότι δεν 

υπάρχει ακόμα... Η πληγή, εντάξει μπορεί νά’ χει κλείσει, αλλά πάντα υπάρχει... 

Ι48: Η ουλή; 
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Λ49: Η ουλή, ακριβώς. Που πονάει πότε-πότε. Πότε-πότε, όταν, καμιά φορά, μπορεί νά’ναι αφορμή ένα 

τραγούδι, μπορεί νά’ ναι αφορμή... 

Ι49: Κάτι που να θυμίζει. 

Λ50: Μια στιγμή που να θυμίζει τη συγκεκριμένη. 

Ι50: Ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω αν, επειδή είχατε μια τέτοια κοντινή σχέση μ’ αυτή την κυρία, ήθελα να σας 

ρωτήσω αν κι εκείνη σας βοήθησε καθόλου, αν νιώσατε ότι... 

Λ51: Αυτή... 

Ι51: Ή δεν ήτανε τόσο κοντά σας όταν νοσηλευόσασταν; 

Λ52: Αυτή... Όχι, των νοσηλειών; Καταρχήν δεν ήμαστε μαζί την περίοδο των νοσηλειών. Ήμαστε, δηλαδή 

πρώτη φορά ήταν το ’99, ήταν 8 χρόνια που είχαμε χωρίσει. Είχα στρεσαριστεί τότε, γιατί ήταν μέσα..., ήταν 

πολλές, είχα φορτωθεί πολλές ευθύνες, δηλαδή και του αδερφού μου για... έκανε τότε μετακομίσεις, 

βαπτίσεις, το ένα το άλλο. Είχα πάρει, ξέρεις, το βάρος... Εγώ έχω ορισμένο βάρος που μπορώ να σηκώσω. 

Αν, ας πούμε, από’ κει, με φορτώσεις... 

Ι52: Αναλαμβάνατε κι επιπλέον, δηλαδή... 

Λ53: Έτσι. 

Ι53: Υποχρεώσεις του αδελφού σας.  

Λ54: Και αυτό, αλλά και δικές μου. Δηλαδή είχα υπερφορτωθεί με λίγα λόγια. Και κάπου, δεν άντεξα.  

Ι54: Και τι θα θέλατε ίσως να ήταν διαφορετικό, στη σχέση, να πάρουμε πρώτα, το πώς νιώθετε η μητέρα σας 

ότι σας βοήθησε, που μου είπατε. Θα υπήρχαν πράγματα που θα θέλατε να ήταν διαφορετικά στον τρόπο 

που σας συμπαραστάθηκε; Θεωρείτε ότι όλα ήτανε... 

Λ55: Τέλεια δεν είναι ποτέ. Μία σχέση ποτέ δεν είναι τέλεια. 

Ι55: Ναι. Πράγματα που θα προτιμούσατε εσείς να είχαν γίνει αλλιώς. 

Λ56: Ναι. Να μην είναι αυτό που σου είπα και πριν. Να μη νιώθω δηλαδή αυτό το..., να μην ασφυκτιώ. Ξέρω 

ότι μ’ αγαπάει. Αλλά κάπου, ξέρεις, το κάθε πράγμα.., και η αγάπη θέλει το μέτρο της. 

Ι56: Όρια δηλαδή, ναι. 

Λ57: Έτσι. Έχει τα όριά της.  

Ι57: Θέλετε να μου πείτε κάποια παραδείγματα; Δηλαδή αυτό που λέτε ότι νιώθατε... 

Λ58: Δηλαδή κάπου ν’ ανησυχεί τώρα, 47 χρονών άντρας, ή τότε που ήμουνα, ν’ ανησυχεί ας πούμε, ας 

πούμε να πάει 9 η ώρα ή 10 και να με παίρνει τηλέφωνο «Πού είσαι;», ξέρω ‘γω... Ν’ ανησυχεί πού είμαι, τι 

κάνω ας πούμε. Να ρωτάει τι κάνεις, ας πούμε, με ποιον είσαι, ποια είναι η παρέα σου... ‘Ντάξει, δε... Αυτό 

μπορείς να ρωτήσεις κάποιο ανήλικο, που είναι πιο... Αλλά αν ο άνθρωπος είναι ξέρω’ γω πάνω από 40, 40 

και πάνω, δε..., δεν επιτρέπεται ν’ ασχολείσαι με... Ξέρω ‘γω, μην ανακατεύεσαι στα προσωπικά του, μην 

ανακατεύεσαι με τίποτα. Σου λέει, φοβάται, ξέρεις, φοβάται... 

Ι58: «Ανησυχώ». 

Λ59: Ανησυχεί, γιατί σου λέει, αν δεν προσέξει μπορεί να ξανακυλήσει, να πάθει καμιά υποτροπή και τέτοια 

πράγματα. 

Ι59: Και αυτό που λέτε, όλη αυτή η ενασχόληση της μητέρας σας ήταν τότε, ή συνεχίζεται κάπως και τώρα; 

Τώρα πώς είναι; 

Λ60: Τώρα έχει ηρεμήσει κάπως. Για το θέμα του μαγαζιού επειδή ασχολούμαι, και είναι εκεί τις πρωινές ώρες 

και με βλέπει που..., ανησυχεί για το θέμα του ποτού μόνο. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο δεν την ανησυχεί. Επειδή 
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κάνω κάποια φαρμακευτική αγωγή, παίρνω κάποια φάρμακα, δεν επιτρέπεται αλκοόλ. Μια μπυρίτσα, ένα 

κρασάκι στο φαγητό. Καμιά φορά αν γίνει κάποια παρέα στο μαγαζί και θέλω να πιω, δεν παίρνω τα φάρμακα 

για μία μέρα. Αλλά αυτό πάλι δεν είναι σωστό. 

Ι60: Ναι, γιατί βγαίνει μετά από τη ροή... 

Λ61: Βγαίνω απ’ τη ροή, πρώτον, και δεύτερον το καταλαβαίνω ότι μου κάνει ζημιά το αλκοόλ.  

Ι61: Χμμ-μμ. Άρα αυτός είναι ένας λόγος που ανησυχεί... 

Λ62: Αυτός είναι ο κυριότερος. 

Ι62: Αλλά κι εσάς βλέπω ότι σας προβληματίζει, θέλω να πω, την καταλαβαίνετε, δε σας φαίνεται παράξενο. 

Λ63: Με προβληματίζει πολύ. Αλλά είναι το θέμα της δουλειάς μου, ‘νταξει. Είναι το θέμα της δουλειάς.  

Ι63: Είναι το μαγαζί. Που είναι ανοιχτό και μέχρι αργά το βράδυ... 

Λ64: Όχι πάρα πολύ. Δεν τό’ χω..., δεν είναι κάθε βράδυ ανοιχτό ως αργά. Δηλαδή εξεπίτηδες τό’χω κάνει 

έτσι. Μόνο όταν έχει βραδιές. ‘Ντάξει, δυό φορές το μήνα δεν πειράζει που θα ξενυχτήσεις, έτσι; Και μέχρι το 

πρωί να πάει, 5-6 η ώρα το πρωί, ‘ντάξει.  

Ι64: Μάλιστα. Δε θα σας κρατήσω πολλή ώρα ακόμα, αν σας έχω κουράσει.., 

Λ65: Δε με έχεις κουράσει. 

Ι65: Οπότε τώρα μου είπατε για τη μητέρα σας, ήθελα να σας ρωτήσω το ίδιο πράγμα και για τον πατέρα σας. 

Αν υπάρχουν δηλαδή πράγματα που θα θέλατε να ήταν διαφορετικά. 

Λ66: (γελώντας) Ο πατέρας μου είναι περίπτωση! 

Ι66: (γελώντας) Γιατί το λέτε αυτό; 

Λ67: Ο πατέρας μου το μυρμήγκι το κάνει ελέφαντα! Είναι περίπτωση ο άνθρωπος, είναι... Εγώ επειδή τού’χω 

και μία αδυναμία, έχω αδυναμία και στους δυό γονείς μου, αλλά τον πατέρα μου, έτσι, επειδή έχει περάσει 

τρομερά..., κι η μάνα μου, έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν δοκιμαστεί, έχουν περάσει δύσκολες 

στιγμές στη ζωή τους. Κι εγώ κι ο αδερφός μου ας πούμε έχουμε τρομερή..., γιατί πήγαν στο εξωτερικό, 

μεταναστεύανε οι άνθρωποι, δουλέψανε σκληρά, ήρθαν, κάνανε κατά τη διάρκεια μία περιουσία και το ένα και 

το άλλο, τους οφείλουμε πολλά πράγματα. Και κάπου, εε, κάποια στιγμή φτάνεις σ’ ένα σημείο ξέρω’ γω, που 

έχει γίνει πλέον συνήθεια. Δηλαδή, ξέρεις το «κουμπί» του, δηλαδή το «κουμπί» του το ξέρεις. Είναι 

παράξενος ο πατέρας μου, είναι πολύ παράξενος. 

Ι67: Είναι παράξενος... Δηλαδή; 

Λ68: Έχει τις παραξενιές του. Μα είναι και 80 χρονών άνθρωπος. Εδώ εμείς έχουμε, εγώ που είμαι 40 αρχίζω 

και παραξενεύω ξέρω’ γω. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αυτός είναι τώρα σα το μωρό παιδάκι. 

Ι68: Δηλαδή τι παραδείγματα...; 

Λ69: Δε μπορώ να του χαλάσω χατίρι, δε μπορώ, δε μπορώ να του χαλάσω χατίρι.  

Ι69: Α, κατάλαβα! 

Λ70: Και μου λέει η μάνα μου, «εσύ τον έχεις κάνει έτσι». Και όταν οτιδήποτε, και στο μαγαζί, δεν πάει να’ χει 

κόσμο, οτιδήποτε χρειαστεί η πρώτη του λέξη είναι «Λευτέρη». Νιώθει ανασφάλεια τώρα, κι όλοι μου οι άλλοι 

άνθρωποι νιώθουν ανασφάλεια. Με νιώθει, ξέρεις, πιστεύει ότι είμαι το στήριγμά του. Και κάπου αυτό..., 

δηλαδή όταν το παρακάνει με κουράζει λίγο αυτό˙ εκεί θέλω να καταλήξω. 

Ι70: Οι παραξενιές, που λέτε... 

Λ71: Όχι, αυτό το πράγμα, το ότι: «Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη»... 

Ι71: Α, νιώθετε σα να στηρίζεται υπερβολικά πάνω σας... 
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Λ72: Έτσι, και το παρακάνει. Δηλαδή..., και μπορεί για κάτι που έχω κάνει εγώ, να ανακατεύεται στα θέματα 

του μαγαζιού, όχι από..., ξέρεις, απλώς λέει τη γνώμη του, απλώς επειδή δεν ξέρει αυτός, δεν ξέρει πολλά 

πράγματα γι’ αυτά τα θέματα..., 

Ι72: Νιώθετε σα να ανακατεύεται στα «δικά σας τα χωράφια», λίγο. 

Λ73: Έτσι, έτσι. Απλά εγώ δεν, δε παρεξηγώ, τον έχω συνηθίσει. 

Ι73: Και προηγομένως, όταν ήταν οι νοσηλείες και η περίοδος μετά; Δηλαδή τώρα μου περιγράφετε μία 

συγκεκριμένη κατάσταση. Που είναι και το μαγαζί, που έχετε πράγματα να ασχολείστε, νιώθετε γεμάτη την 

ημέρα σας. Όταν όμως ήταν εκείνη η πιο δύσκολη περίοδος, πώς, με ποιους τρόπους νιώθατε ότι ο πατέρας 

ήταν λιγάκι παράξενος; Τι πράγματα δηλαδή θα θέλατε νά’ ταν αλλιώς; Αυτό. 

Λ74: Νά’ ταν, να μη το πολυκάνει, ότι, ξέρω’ γω, να ανακατεύεται δηλαδή με θέματα δικά μου που ας πούμε, 

δεν..., δεν... Δηλαδή σε θέματα προσωπικά, σε θέματα ντυσίματος, σε θέματα..., επιλογές, οικογένεια, σε 

θέματα «πού θα πας, τι θα κάνεις»... 

Ι74: Σε προσωπικά θέματα, δικές σας επιλογές... 

Λ75: Έτσι. Έτσι. Γιατί αν ήμουνα, ξέρω ‘γω, σε πιο μικρή ηλικία, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου, ‘ντάξει... 

Ι75: Χμμ-μμ; 

Λ76: Αλλά εγώ πιστεύω ότι, επειδή την έχω πατήσει δυό φορές, έχω νοσηλευτεί, κάπου κι αυτοί νιώθουνε, 

πώς να σου πώ, ένα φόβο, μία ανησυχία, και τους βγάζει εκεί στην υπερπροστατευτικότητα και στο... Είναι 

στιγμές που το παρακάνουν, αλλά σου λέω δεν παρεξηγώ. Έχει πλέον γίνει συνήθεια, βίωμα. Και τι να κάνω; 

Καμιά φορά βέβαια μπορεί να παραφερθώ κι εγώ, δηλαδή να βρίσω, και τό’ χουμε συζητήσει με τον 

πνευματικό μου και μού’ χει πει πως... Δεν ξέρω, εσυ που είσαι ψυχολόγος ας πούμε, όταν κάποια στιγμή 

έρθει..., φτάνεις σε σημείο που ο άλλος σε φέρνει στα όριά σου, πώς είναι καλύτερο να αντιδράσεις; Να πας 

ξέρω’ γω να πάρεις το αμάξι και να σηκωθείς να φύγεις ας πούμε; Να κάνεις μια βόλτα να ξεθυμάνεις και μετά 

να γυρίσεις; 

Ι76: Εγώ πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση είναι ωφέλιμο να λύνονται οι συγκρούσεις και τα προβλήματα. 

Λ77: Ε ναι αλλά με βρισιές και τέτοια; 

Ι77: Όχι. Καλύτερα εσύ να περιμένεις να ηρεμήσεις λιγάκι, και μετά όταν η ατμόσφαιρα θα είναι λιγάκι 

καλύτερη... 

Λ78: Εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι. Που άμα εγώ, είμαι και μυστήριος εγώ. Δηλαδή άμα φουντώσω εγώ δεν 

καταλαβαίνω τίποτα. Δε λογαριάζω... 

Ι78: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έχουν υπάρξει και εντάσεις και συγκρούσεις... 

Λ79: Όχι, ‘ντάξει μη φανταστείς, όχι... 

Ι79: Καλά όχι και καβγάδες! 

Λ80: Όχι, όχι. Παναγία μου φύλαε. 

Ι80: Και πώς νιώθατε ότι τα λύνατε; Πώς τα βρίσκατε πάλι, σαν οικογένεια; 

Λ81: Ε, μετά ξέρεις, περνάει, περνάει, ας πούμε, είναι η στιγμή της έντασης, ξεθυμαίνω, και μετά από λίγο... 

Ι81: Ξαναηρεμούν. 

Λ82: Ηρεμούν. Και ηρεμούν, ξέρεις. Είναι εντάξει τα πράγματα πάλι. Κάθε οικογένεια έχει τις εντάσεις της, τα 

προβλήματα και τα... 

Ι82: Όλες, βέβαια. Είναι και αναμενόμενο και υγιές, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει και αρνητικές 

στιγμές... 
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Λ83: Και υγιές, ξέρεις. Κάπου ίσως κι εγώ καμιά φορά φορτώνω ενοχή τον εαυτό μου στο ότι κάπου τους έχω 

παραφορτώσει με τα προβλήματά μου, με το πρόβλημα το συγκεκριμένο το ψυχολογικό. Δηλαδή ρίχνω στον 

εαυτό μου, ας πούμε, ευθύνη, που ταλαιπωρήθηκε η οικογένειά μου εξαιτίας μου. 

Ι83: Ναι καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε, ωστόσο ξέρετε ότι κι εσείς σε αντίστοιχη περίπτωση θα ήσασταν 

κοντά τους..., 

Λ84: Θα είμαι κοντά τους. 

Ι84: Οπότε... Οπότε, ναι. Οπότε δε θα έπρεπε να έχετε αυτό το βάρος... 

Λ85: Ο κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή την ψυχολογία του μπορεί να την επηρεάσει κάτι. Δηλαδή εγώ σήμερα 

μπορεί να είμαι στα down μου, την άλλη μέρα να είμαι... Δεν μπορείς, ο άνθρωπος έχει, είναι, δεν είναι 

συνέχεια χαρούμενος ή συνέχεια λυπημένος ή ξέρω ‘γω στα down του ή στα high του. Αλλάζει το πράμα.  

Ι85: Γι’ αυτό. Και από τη στιγμή που είστε μία δεμένη οικογένεια, απ’ ό,τι κατάλαβα, από αυτά που μου είπατε, 

και είστε όλοι καλά μεταξύ σας, δε νομίζω ότι... 

Λ86: Ναι κι εγώ έτσι πιστεύω... Προς θεού, υπάρχουν, υπάρχουν προβλήματα. Σου λέω κυρίως, τώρα, εγώ 

πιστεύω ότι μας έχει, έτσι, στρεσάρει όλη την οικογένεια. Και του αδερφού μου το οικονομικό ζήτημα, γιατί κι 

αυτός τώρα με τη δουλειά, επειδή ασχολείται με τις οικοδομές, ε είναι ελαιοχρωματιστής, και τώρα η οικοδομή 

έχει πτώση ξέρω’ γω και είναι δύσκολα το χειμώνα, κι επειδή τώρα μετακόμισε, είναι ένας χρόνος που 

μετακόμισε απ’ την Αίγινα κι είναι εδώ κοντά μας, δηλαδή τον έχουμε κοντά μας τώρα και την οικογένειά του, 

και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. 

Ι86: Μένετε και στο ίδιο μέρος, εκεί που...; 

Λ87: Όχι, αυτός μένει, έχει νοικιάσει και μένει στο δικό του σπίτι με την οικογένειά του. 

Ι87: Όχι, εννοώ στο ίδιο...; 

Λ88: Στο..., εδώ, μετά το Ατσιπόπουλο. Ναι, είναι 7 χλμ από το Ρέθυμνο. Είναι ωραία περιοχή. 

Ι88: Και ναι, επειδή δε μου είπατε και πριν, μου είπατε ότι οι σχέσεις σας με τον αδελφό σας ήταν πάντα πολύ 

καλές... 

Λ89: Ναι. Εε... 

Ι89: Όμως, αν υπήρχαν και με εκείνον κάποια πράγματα που θα θέλατε εσείς να ήταν διαφορετικά, ή... 

Λ90: Ο αδερφός μου δεν μου μιλάει τόσο πολύ, είναι σαν τον πατέρα μου. Κλειστός κι αυτός, εσωστρεφής. 

Θά’ θελα ας πούμε νά’ χα πιο, πιο πολλή επικοινωνία μαζί του. Δεν έχω τόσο μεγάλη επικοινωνία. Αυτό είναι 

το μοναδικό. Και με τον πατέρα μου και με τον αδελφό μου. 

Ι90: Μάλιστα. 

Λ91: Στο ότι, ενώ ξέρω ότι με αγαπάνε, το καταλαβαίνω, ξέρω, και μάλιστα μού’ χουν και πολύ μεγάλη 

αδυναμία, αλλά δεν το..., εγώ θά’ θελα νά’ ταν πιο, έτσι... 

Ι91: Να το βλέπετε πιο πολύ; 

Λ92: Όχι να το βλέπω, να έχω μεγαλύτερη επικοινωνία μαζί τους. 

Ι92: Χμμ-μμ; 

Λ93: Επικοινωνία. Έχουν λίγο... Ειδικά ο αδελφός μου. Ο πατέρας μου, τώρα που μεγαλώνει έχει 

περισσότερα λόγια (γελώντας), δηλαδή καμιά φορά γίνεται και φλύαρος αλλά ο αδελφός μου έχει πολύ λίγα 

λόγια. Πάρα πολύ λίγα λόγια. 

Ι93: Ήταν, έτσι, αποστασιοποιημένος πάντα, ή...; Δηλαδή, θα προτιμούσατε νά’ τανε και λίγο διαφορετικά; Θα 

είχατε νιώσει καλύτερα κι εσείς; 
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Λ94: Πιο επικοινωνιακός. Δηλαδή σε δύσκολες στιγμές όμως μού’χει πει, μού’χει πει λίγα πράγματα αλλά 

αυτά μ’ έχουν κάνει, μού’χουνε τονώσει πάρα πολύ την ψυχολογία. 

Ι94: Α, δηλαδή αυτό. Σε δύσκολες περιόδους τον νιώσατε κοντά σας. 

Λ95: Ναι... Ξέρει τι θα πει αυτός.  

Ι95: Δεν ήταν αποστασιοποιημένος δηλαδή σε δύσκολες περιόδους. 

Λ96: Δεν εκδηλώνει τα συναισθήματά του.  

Ι96: Όμως, ήτανε, τον νιώσατε εκεί, τελείως μαζί σας. 

Λ97: Ναι. Δηλαδή εγώ, μπορεί κάποια στιγμή, και τώρα που είμαστε, ας πούμε..., που είναι η οικογένειά του, 

πού’χει κοπέλια..., καμιά φορά τον αγκαλιάζω ας πούμε και αυτός δε θέλει να ανταποδώσει. Δηλαδή αυτός δε 

θα το κάνει, εγώ το κάνω. 

Ι97: Είναι στον κάθε άνθρωπο αυτό κιόλας. 

Λ98: Ναι, ναι. Δεν... Εγώ είμαι πιο αυθόρμητος, πιο εκδηλωτικός στα συναισθήματά μου. Αυτός... 

Ι98: Πρέπει νά’ρθουν ίσως και οι κατάλληλες στιγμές. 

Λ99: Έτσι, έτσι, έτσι. 

Ι99: Μάλιστα... Θα θέλατε να μου προσθέσετε κάτι άλλο, γενικά; 

Λ100: Και η Νάντια με έχει βοηθήσει, και η γυναίκα του μ’ έχει βοηθήσει. 

Ι100: Α έχετε καλές σχέσεις, μάλιστα! 

Λ101: Άψογες. Αα, η Νάντια είναι... Ναι, βέβαια. Η Νάντια είναι απ’ την Αθήνα, τη νιώθω σαν αδελφή μου. 

Ακριβώς. Μπορώ να πω όμως ότι..., η Νάντια είναι έτσι σαν εμένα, επικοινωνιακή πολύ..., 

Ι101: Ανοικτή; 

Λ102: Ανοικτή, πάρα πολύ. Συζητάμε πάρα πάρα πολύ με τη Νάντια. Κι αυτό, έχω έναν άνθρωπο... 

Ι102: Θα τη συγκαταλέγατε δηλαδή κι εκείνη στην οικογένειά σας; 

Λ103: Έτσι. Το μεγαλύτερο δώρο είναι αυτό. Ότι έχω έναν άνθρωπο έτσι, για να πω τα εσώψυχά μου κάπου. 

Δηλαδή πέρα από την οικογένειά μου δεν έχω εμπιστοσύνη να πω τα αυστηρώς προσωπικά ζητήματα σε 

κάποιον. Και συνήθως και με τον αδερφό μου δε συζητάμε, ούτε αυτός συζητάει για τα δικά του ούτε εγώ για 

τα δικά μου. 

Ι103: Με τη γυναίκα του; 

Λ104: Με τη γυναίκα του, με τη Νάντια συζητάω τα προσωπικά μου. 

Ι104: Νιώθετε δηλαδή αυτή την άνεση να μιλήσετε για...; 

Λ105: Με τη Νάντια έχω, ναι, αυτό το, ναι. Έχω δηλαδή έναν άνθρωπο που μπορώ να..., γιατί χρειάζεται να 

έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις. 

Ι105: Βέβαια. Είναι και πολύ βοηθητικό κιόλας. Είναι απαραίτητο σε κάποιες στιγμές, χρειάζεται. Δηλαδή θα 

λέγατε ότι και ‘κείνη, κι η Νάντια, ήταν, τη νιώσατε κοντά σας σαν οικογένεια, σαν αδελφή σας.  

Λ106: Συμμετέχει πάρα πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Από... Μα είναι τώρα 18 χρόνια με τον αδελφό μου.  

Ι106: Α δηλαδή, σας βοήθησε, νιώσατε ότι σας βοήθησε και στις δύσκολες περιόδους... 

Λ107: Ναι, ναι, ναι... 

Ι107: Όταν ήσασταν στο Ηράκλειο και στα Χανιά, εκείνες τις περιόδους... 

Λ108: Ήτανε στην Αίγινα, ήτανε στην Αίγινα αλλά έπαιρνε τηλέφωνο, δηλαδή ήξερα ότι... 

Ι108: Ενδιαφερόταν.  

Λ109: Ναι, βέβαια... 
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Ι109: Παρόλο που ήσασταν μακριά και με τον αδελφό σας δε μιλούσατε πολύ... 

Λ110: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια... Και τώρα πάντα της λέω, και σήμερα που ήρθα, της λέω, ξέρει ότι 

πηγαίνω..., έρχομαι εδώ. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει όλα τα προσωπικά ζητήματα. Δηλαδή μπορεί να ξέρει 

προσωπικά μου ζητήματα που να μην τα ξέρει ο αδελφός μου! (γελώντας) Τόσο πολύ καλή σχέση έχουμε.  

Ι110: Ο καθένας αισθάνεται πού μπορεί να μιλήσει ευκολότερα. Δηλαδή εσείς είστε σε γενικές γραμμές, από 

ότι κατάλαβα, αρκετά ικανοποιημένος...  

Λ111: Ε... 

Ι111: Σας βλέπω λίγο προβληματισμένο... 

Λ112: Ε, ‘ντάξει... Θα μπορούσα να... Ποτέ δεν, κάτι... 

Ι112: Όλα δεν είναι δυνατόν να είναι τέλεια εντελώς, αλλά... 

Λ113: Ότι είχα μεγάλη συμπαράσταση, είχα. Πάρα πολύ μεγάλη. Ήτανε στιγμές που οι γονείς μου, ειδικά η 

μάνα μου, μπορώ να πω έκανε μεγάλες θυσίες για μένα... Μεγάλες. 

Ι113: Για παράδειγμα; 

Λ114: Το μόνο το..., να φύγει απ’ το σπίτι ξέρω’ γω και να μένει εκεί στο νοσοκομείο, να θυσιάζει χρόνο, ν’ 

ασχολείται μαζί μου, το ένα το άλλο, να με βοηθάει, να μου τονώνει..., μόνο να την έχω δίπλα μου να μου λέει 

κουβέντες... Βέβαια, το να την έχεις δίπλα σου αυτό, συνέχεια ας πούμε, κάποια στιγμή είναι λίγο κουραστικό. 

Αλλά, το συνηθίζεις. Τώρα, το μόνο που έχω, ‘ντάξει, κάπου μένω τώρα με τους γονείς μου, κι επειδή τα 

καλοκαίρια μένω στο μαγαζί θέλω να τελειοποιήσω εκεί ένα δωμάτιο να μένω και το χειμώνα. Να μένω και το 

χειμώνα. 

Ι114: Κι αυτά τα σχέδια βαδίζουν καλώς; 

Λ115: Ε, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει το οικονομικό φέτος... 

Ι115: Ναι, είναι και κάπως δύσκολα τώρα... Αλλά πάντως τους γονείς τους έχετε... 

Λ116: Είναι πάντως η ρίζα, δηλαδή των περισσότερων εντάσεων, καβγάδων..., είναι το οικονομικό. Της 

γκρίνιας, της..., κάπου γκρινιάζουν, κάπου μουρμουρίζουνε, κάπου αυτό... Κατάλαβες; Αυτά τα..., τα χρήματα 

έχουνε... Άσε που μας έχουνε βάλει στην πρίζα, και γλακούμε και δεν ξέρουμε γιατί γλακούμε. Δηλαδή, δεν 

αφήνουμε λίγο ποιοτικό χρόνο για μας, οι περισσότεροι άνθρωποι. Ειδικά στις μεγαλουπόλεις που γλακούνε, 

και γλακούν σα τους μπουνταλάδες απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. 

Ι116: Έτσι είναι. Είναι πολύ πιεστικά τα σημερινά δεδομένα. Και ειδικά για εσάς που ασχολείστε με τον τομέα 

του να..., η ζωή σας να εξαρτάται από το μαγαζί, υπό την έννοια η οικονομική σας κατάσταση... 

Λ117: Έτσι. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Μια στιγμή μπορεί να έχει δουλειά, την άλλη μέρα τίποτα. 

Ι117: Ωστόσο είστε υπεραισιόδοξος για το μέλλον... 

Λ118: Δεν είσαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος να παίρνεις το μισθό σου. Εξαρτιέσαι άμεσα απ’ τη 

δουλειά, απ’ το αν θά’χει. Γιατί διαβάζοντας κι ακούγοντας, ξέρω’ γω, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

μπαίνουν λουκέτα, λουκέτα, λουκέτα, λουκέτα..., είναι δύσκολο με τις τράπεζες, δεν..., δε δίνουνε εύκολα 

δάνεια τώρα, δε μπορείς έστω και να καλύψεις τις άμεσες υποχρεώσεις σου... Εγώ θέλω να πάρω τώρα 2-3 

χιλιάδες ευρώ κι είναι δυσκολο, δύσκολα σου τα δίνει η τράπεζα, το σκέπτεται να σου τα δώσει.  

Ι118: Είναι δύσκολες στιγμές... Αλλά ακόμα και σε αυτές, τους αισθάνεστε τους δικούς σας να συμμερίζονται, 

να συμπαραστέκονται; 

Λ119: Πού, στο οικονομικό; Άσε που βοηθάνε και στο οικονομικό, και τον αδελφό μου και εμένα.  
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Ι119: Α ναι ε; Μάλιστα! Επειδή κιόλας μου είπατε ότι είστε και στο ίδιο μέρος και είναι και στο μαγαζί μαζί οι 

γονείς σας αρκετά συχνά... 

Λ120: Βέβαια, βέβαια, ναι... Το καλό, κι αυτό βέβαια πρέπει να το κάνει ο κάθε γονέας, είναι να μην κάνει 

διακρίσεις στα παιδιά του.  

Ι120: Βέβαια. 

Λ121: Και σ’ αυτό ο πατέρας μου κι η μάνα μου είναι άψογοι, άψογοι. Μπορώ να πω γι’ αυτό καμιά φορά..., 

μπορώ να πω ότι εμένα μ’ έχουν βοηθήσει δηλαδή περισσότερο παρόλο που ο αδελφός μου έχει και παιδιά. 

Και κάπου αυτο με στενοχωρεί, και τους τό’ χω πει. Δηλαδή, τους λέω «Ρίξτε βάρος στον αδερφό μου». Κι 

εγώ νιώθω άσχημα που δεν μπορεί, δεν έχει τόση πολλή δουλειά το μαγαζί, ώστε κι εγώ να τον τονώσω λίγο 

οικονομικά.  

Ι121: Ναι, το ξέρετε ωστόσο όμως ότι έχετε όλη τη διάθεση, όταν θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα κι εσείς να 

κάνετε τα αντίστοιχα.   

Λ122: Ναι. Ο θεσμός της οικογένειας, δυστυχώς... Ναι, σαν τις δικές μας, σαν τους γονείς εμάς, δεν ξέρω... 

Όχι, οι γονείς σου εσένα δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλοι; 

Ι122: Όχι, η μητέρα μου είναι 45 ετών.  

Λ123: Α μπράβο. Στην ηλικία μου. Μικρότερη από εμένα είναι. Ναι. 

Ι123: Μια χαρά είναι. Κι εμένα με στήριζαν. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει, αλλά η μητέρα  μου ήταν πολύ μια 

χαρά. Συμφωνώ κι εγώ μ’ αυτό που λέτε, ότι οι γονείς πρέπει να είναι υποστηρικτικοί, ίσοι και με τα δύο 

παιδιά... 

Λ124: Τουλάχιστον εμείς οι σαραντάρηδες πιστεύω ότι θά’ μαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Από ‘κει και 

κάτω τα πράγματα... Βέβαια θα υπάρχουν κι εξαιρέσεις, θα υπάρχουν κι εξαιρέσεις.  

Ι124: Είναι διαφορετικά τώρα, ναι. 

Λ125: Αλλά κάπου... Δεν ξέρω. Η οικογένεια, κι ενώ είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Άμα δεν υπάρχει 

οικογένεια, τότε τι; Θά’ ναι ζούγκλα τα πάντα.  

Ι125: Είναι πολύ σημαντική έννοια για εσάς... Απαραίτητη.  

Λ126: Πολύ. Έχω μεγαλώσει... Δηλαδή, αν είχα τώρα μία κόρη στην ηλικία σου, καταρχήν εγώ θά’ μουνα 

(γελάει), θα πετούσα ας πούμε! Ειδικά που εγώ έχω κι αδυναμία, θά’ θελα πάρα πολύ μία κόρη... Βέβαια αυτό 

δεν το βλέπω να συμβαίνει, δεν ξέρω βέβαια... 

Ι126: Ποτέ δεν ξέρει κανείς! 

Λ127: Εκεί είναι το ευαίσθητό μου σημείο, εκεί, δυστυχώς... Που δεν έχω κάνει παιδί ακόμα.  

Ι127: Δηλαδή ίσως να θέλατε να ήταν κι αυτό διαφορετικό. Να είχαν πάει αλλιώς τα πράγματα για να 

μπορούσατε να είχατε δικιά σας οικογένεια... 

Λ128: Θά’ θελα πάρα πολύ ένα παιδί. Αυτό είναι το μοναδικό μου..., δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή 

μου. Κανένα παράπονο. Είμαι ολιγαρκής, κάνω το σταυρό μου, εμείς έχουμε ένα κομμάτι ψωμί, τη βγάζουμε, 

υπάρχουν ανθρώποι στον κόσμο που δεν έχουν και τα βασικά. Η τροφή τους, ξέρω’ γω. Πόσο μάλιστα εμείς, 

που δεν πρέπει νά’ μαστε αχάριστοι, έτσι; Αλλά, αυτό. Είναι δηλαδή το μαράζι μου. Κάπου ήθελα δηλαδή ένα 

παιδί. Και βλέπω έτσι συμμαθητές μου ή... Υπάρχουν όμως και συμμαθητές μου που είναι στην κατάσταση τη 

δική μου, δεν είναι παντρεμένοι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στα 40 τους δεν είναι παντρεμένοι.  

Ι128: Όπως τα φέρνει η ζωή.  
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Λ129: Και γυναίκες, όχι μόνο... Δεν εξαρτάται απ’ το φύλο. Αλλά θά’ θελα έτσι πάρα πολύ, καμιά φορά βλέπω 

έτσι παιδιά συνομήλικών μου, και λέω «Πω-πω,  νά’ χα έτσι κι εγώ μια κόρη, 20 χρονών, 18...». Θά’ μουνα 

άλλος άνθρωπος. Καταρχήν θα ήταν εντελώς διαφορετική η ψυχολογία μου, καμία σχέση. 

Ι129: Ίσως όντως να ήταν έτσι... Τα παιδιά αλλάζουν αρκετά. 

Λ130: Θα είχα τα βάσανα, έτσι. Γιατί έχει ευθύνη, το παιδί έχει ευθύνη. Θά’ χα τα προβλήματα, αλλά είμαι 

άνθρωπος που μ’ αρέσει ο διάλογος. Κι επειδή ήμουνα και χρόνια αρχηγός στους προσκόπους, ξέρω από 

παιδική ψυχολογία. Δηλαδή μπορώ ένα παιδί να το προσεγγίσω, δεν υπάρχει το χάσμα ας πούμε, μπορώ να 

συζητήσω μαζί του, όσο προχωρημένες αντιλήψεις και νά’ χει.  

Ι130: Ε βέβαια. Είναι πολύ καλό αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον είναι έτσι όπως το λέτε, το βλέπω ότι είστε 

ανοικτός.  

Λ131: Ναι, δηλαδή... Μπορώ με διάλογο να συζητήσω... Ας πούμε, εσύ˙ πόσο χρονών είσαι; 

Ι131: 21. 

Λ132: Δεν κολλάω σε τίποτα. Δεν κολλάω. Ότι... Και να βγούμε παρέα, κι όπου... Δεν έχω πρόβλημα κανένα. 

Δεν κολλάω στο ότι είμαι 47 χρονών ας πούμε, δεν έχω κανένα κόμπλεξ με την ηλικία μου. 

Ι132: Έτσι πρέπει, καλά κάνετε. Γιατί δεν έχει καμία σημασία η ηλικία. 

Λ133: Και κάνω και παρέα με παιδιά 20 χρονών, στο μαγαζί, και με 25 και με 30... 

Ι133: Ναι. Αφού κιόλας έχετε αυτό το επάγγελμα, φαντάζομαι θά’ναι και εύκολο για εσάς αλλά και να είναι και 

μέρος της δουλειάς σας αυτό, η επαφή και με το νέο τον κόσμο. 

Λ134: Όσο ήμουνα μικρός... Πρόσεξε τώρα να δεις κάτι που έχω παρατηρήσει. Όσο ήμουνα μικρός μου 

άρεσε να κάνω με πολύ μεγαλύτερους παρέα. Όσο μεγαλώνω μ’ αρέσει να κάνω πιο μικρούς παρέα.  

Ι134: Νομίζω ότι έτσι συμβαίνει σε όλους, γιατί δε θέλουμε να μεγαλώνουμε! 

Λ135: (γελάει πολύ) Λοιπόν, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μ’ έχει..., είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Δηλαδή 

πιστεύω ότι ίσως αν δεν τους είχα, αν δεν είχα την οικογένειά μου, να μην υπήρχα τώρα.  

Ι135: Τόσο πολύ... 

Λ136: Τόσο πολύ. Τόσο πολύ με στηρίξανε σε πολύ δύσκολες στιγμές. 

Ι136: Πιστεύετε δηλαδή ότι τα πράγματα ίσως να ήταν τελείως αλλιώς αν δεν τους είχατε... 

Λ137: Τελείως αλλιώς. Θά’χαν ανατραπεί τελείως τα δεδομένα.  

Ι137: Τότε τι να σας πω; Είστε τυχερός! 

Λ138: Πάρα πολύ.  

Ι138: Που τους είχατε και τους έχετε κοντά σας... 

Λ139: Τα μικροπροβλήματα, είπαμε, υπάρχουν πάντα.  

Ι139: Ποια οικογένεια δεν τα έχει όμως; Δεν υπάρχει το τέλειο πουθενά. 

Λ140: Ανθρώπινο (είναι αυτό).  

Ι140: Το θέμα είναι, ακόμα κι όταν υπάρχουν αρνητικά, να ξέρετε εσείς, να ξέρει η οικογένεια πώς να τα 

επεξεργάζεται για να γίνουν θετικά πάλι. Να λύνονται, κυρίως. Αυτό είναι. 

Λ141: Το θέμα, αυτό που σκέφτομαι καμιά φορά και με πιάνει ρίγος είναι άμα τους χάσω, τι θα γίνει. Που είναι 

επόμενο. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να το συνειδητοποιώ, ότι κάποια μέρα..., αρχίζω δηλαδή και το 

σκέφτομαι, είμαι ψύχραιμος. Τι να κάνουμε; Η ζωή συνεχίζεται... 

Ι141: Έτσι είναι. Όταν μπορείτε να το σκέφτεστε αυτό έτσι, θέλει αρκετή ψυχραιμία. 
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Λ142: Επειδή, ξέρω’ γω, είμαι που είμαι στενάχωρος και κάπου υπερευαίσθητος, θα πρέπει να φανώ δυνατός 

σε κάποια τέτοια στιγμή. Και προετοιμάζω τον εαυτό μου γι’ αυτό.  

Ι142: Καλό είναι αυτό. Ωστόσο πιστεύω ότι ήδη έχετε ανταπεξέλθει πολλών δύσκολων περιστάσεων, είστε 

δυνατός άνθρωπος. 

Λ143: Ναι... Στάθηκα στα πόδια μου, παρόλο που είχα γονατίσει. Δεν είχα πέσει τελείως κάτω, κάποια στιγμή 

γονάτισα αλλά κατάφερα και σηκώθηκα. 

Ι143: Αυτό είναι που μετράει πάντα.  

Λ144: Κι έχω την πίστη μου στο θεό ότι δε θα μου ξανασυμβεί. Με τη βοήθεια όλων, όλων, όλων των 

ανθρώπων. Το γιατρό εδώ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, με τον πνευματικό μου, με όλους. 

Ι144: Με το μαγαζί, με τις κοινωνικές επαφές, με την οικογένεια... Βέβαια. 

Λ145: Βέβαια. Και των ειδικών όμως, ε; Μεγάλη η σημασία τους. Παίζει μεγάλο ρόλο να ακούς τους ειδικούς 

ανθρώπους, πού’χουνε φάει μια ζωή ολόκληρη για ν’ ασχολούνται με τον άνθρωπο. Ξέρουν πέντε πράγματα. 

Ι145: Εσείς εκτός από εδώ πηγαίνετε και, επισκέπτεστε και κάποιον ιδιώτη ίσως, κάθε βδομάδα; 

Λ146: Ιδιώτες, δεν πάω εγώ σε ιδιώτες.  

Ι146: Μάλιστα. Επειδή εδώ ξέρω ότι είχατε έρθει πριν από ένα μήνα περίπου, τρεις βδομάδες; Μόνο εδώ...; 

Λ147: Μόνο εδώ έρχομαι τώρα.  

Ι147: Και γενικά πιστεύετε όμως ότι σας ωφέλησε πολύ εδώ το...; 

Λ148: Και στον κ. Λιοδάκη, στον κ. Λιοδάκη  τώρα είμαι αρκετό καιρό. Είμαι, πόσο; Από τότε, αυτός που με 

παρακολούθησε όταν ήμουνα στα Χανιά, ήταν εκεί τότε στο νοσοκομείο στα Χανιά, όταν μπήκα στην κλινική 

ήταν αυτός. Και πήγαινα στα Χανιά και τον έβλεπα και μετά έμαθα ότι θα έρθει εδώ και συνέχισα. Πριν τον κ. 

Λιοδάκη είχα την κυρία .... . Είναι εδώ στο Ρέθυμνο κι αυτή, επιμελήτρια, πολύ καλή. Αυτή μου πρότεινε τον κ. 

Λιοδάκη. 

Ι148: Απ’ ό,τι κατάλαβα σας έχουν ωφελήσει οι επισκέψεις σας εδώ. Γενικά δηλαδή θεωρείτε τέτοιου είδους 

δομές που να είναι ανοικτές στο κοινό, μέσα στην κοινωνία, εύκολο να πάει ο καθένας, ότι είναι απαραίτητες. 

Λ149: Παναγία μου, επιτέλους ο κόσμος να... 

Ι149: Ανοίγει και το μυαλό του κόσμου. 

Λ150: Ε βέβαια ανοίγει και το μυαλό του κόσμου. Δηλαδή δε βλέπει πια αυτούς τους ανθρώπους ρατσιστικά 

και να λέει, «αυτός είναι...», ξέρω’ γω, αυτό. Γιατί δηλαδή; Δεν μπορεί να τύχει στον καθένα νά’ χει ένα 

ψυχολογικό πρόβλημα; Φυσιολογικό, δεν είναι κάτι ας πούμε... Δηλαδή εξωγήινος είναι κάποιος με 

ψυχολογικό πρόβλημα; Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό λέω και στους γονείς μου: «Μη στεναχωριέστε, μη το 

βλέπετε έτσι.» Γιατί κάπου λέω..., κάποια στιγμή με πιάνει το παράπονο. Τους λέω, «νιώθετε ντροπή ρε παιδί 

μου για’ μένα;» 

Ι150: Το έχετε εσείς αισθανθεί αυτό, εκ μέρους των γονιών σας; 

Λ151: Κάπου δεν ξέρω, ρε παιδί μου... Ξέρεις επειδή είναι σε χωριό, καταλαβαίνεις τη νοοτροπία... 

Ι151: Είναι πιο μικρή η κοινωνία... 

Λ152: Κλειστή κοινωνία... Εδώ το βλέπεις στο Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο είναι χειρότερο!  

Ι152: Εμένα μου λέτε;! Φοιτήτρια είμαι και το βλέπω!  

Λ153: Το Ρέθυμνο είναι ακόμα χειρότερο απ’ τα χωριά. 

Ι153: Αφού είναι πόλη, είναι πιο μεγάλο... 

Λ154: Και πως είναι; 
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Ι154: Έλα ντε... 

Λ155: Είναι κλειστή η κοινωνία, γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Να ξέρεις ότι εγώ είχα φίλους, είχα φίλους που 

τους είχα πάρα πολύ στενούς, και με το που μου σύμβηκε αυτό, εξαφανιστήκανε (με πίκρα). 

Ι155: Σοβαρά; 

Λ156: Ναι, εδώ στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο ήταν όλη η ζωή μου. Εδώ δούλευα, εδώ... Ναι, εγώ στο χωριό 

πήγαινα μόνο για ύπνο.  

Ι156: Δηλαδή ξαφνικά ανακαλύψατε ότι είχατε χάσει ανθρώπους που νομίζατε ότι...; 

Λ157: Ναι. Έχασα ανθρώπους επειδή, «α αυτός, ξέρω’ γω»... Δε με πλησιάζανε πια. Τόσο πολύ πίσω είναι τα 

πράγματα. 

Ι157: Ωστόσο δεν ήταν απ’ όλους αυτό το πράγμα; 

Λ158: Όοχι... Εντάξει. Αλλά από αρκετά μεγάλη μερίδα. Άτομα με τα οποία κάναμε από κοπέλια παρέα. Ναι. 

Κι ήμασταν πολύ δεμένοι. 

Ι158: Πολύ κρίμα είναι αυτό. Δηλαδή εσείς, αυτό που μου είπατε πριν, το στίγμα το βιώσατε; 

Λ159: Το βιώνω. Και το βιώνω ακόμα.  

Ι159: Ακόμα ε; 

Λ160: Ναι. Στο χωριό ειδικά το βιώνω ακόμα.  

Ι160: Πώς, με ποιον τρόπο; 

Λ161: Κοίτα, μ’ αγαπάει ο κόσμος, μ’ αγαπάει, μ’ αγαπάει. Δε λέω ότι δε μ’ αγαπάει. Δε θέλω... Αυτό που δε 

σηκώνω και δεν ανέχομαι είναι να νιώθει ο άλλος οίκτο για ‘μένα. Εκεί τρελαίνομαι. Εκεί τρελαίνομαι. Δεν είμαι 

εγώ αξιολύπητος. Αξιολύπητος εγώ δεν είμαι. Κι ούτε δέχομαι από κανέναν να με δει έτσι. 

Ι161: Σε κανέναν δεν αρέσει να τον οικτίρουν. Βέβαια. 

Λ162: Δε θέλω οίκτο. Ε τί; Ίσα ίσα που πρέπει να νιώθουνε... Εε είμαι άξιος στο βαθμό που έπαθα κάτι πολύ 

σοβαρό ξέρω ‘γω..., 

Ι162: Το ξεπεράσατε, έχετε σηκωθεί και κάνετε μία γεμάτη ζωή, ξέρω ‘γω. 

Λ163: Τα κατάφερα... Έτσι. Δεν ασχολούμαι όμως πάρα πολύ, τώρα αυτό είναι, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ 

με πράγματα τα οποία μ’ αρέσαν να κάνω. Ας πούμε τη μουσική, όσον αφορά..., δηλαδή ασχολούμαι με τη 

μουσική από παιδί, και με τη μουσική και με το στίχο. Καλλιτεχνικά δηλαδή, πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω έτσι, 

δε ξέρω... Δε νιώθω την ίδια αυτή να ασχοληθώ με άλλα πράγματα, τα χόμπυ μου... 

Ι163: Τι άλλα χόμπυ εκτός από τη μουσική; 

Λ164: Ε διάφορα... Είχα, πιο μικρός είχα κι άλλα πολλά. Είχα ψαρέματα, είχα αθλητισμό... 

Ι164: Και τώρα δεν αφιερώνετε τον ίδιο χρόνο σ’ αυτά;  

Λ165: Αθλητισμούς, πολλά πράγματα... Δεν αφιερώνω σχεδόν καθόλου. Αυτό είναι. 

Ι165: Άρα κι αυτό είναι ίσως ένα πράγμα που θα θέλατε να ήταν αλλιώς... 

Λ166: Έτσι. Κι αυτό είναι ένα από τα παράπονά μου.  

Ι166: Εντάξει, και τώρα με το μαγαζί φαντάζομαι ο χρόνος σας δε θά’ ναι και εύκολο να τον επενδύσετε σε 

άλλα πράγματα... 

Λ167: Πρέπει να είμαι εκεί. Και να μην έχει δουλειά, πρέπει να είμαι εκεί.  

Ι167: Βέβαια. Αλλά είναι στο χέρι σας να δείτε άμα τα καταφέρετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά που θέλετε... 

Λ168: Ένας τρόπος είναι εδώ, εδώ έχει η Άννα-Μαρία (δηλ. η κοινωνική λειτουργός του Κ.Ψ.Υ.) τη χορωδία, 

δεν ξέρω αν θα την κάνουνε, τι θα κάνουνε... Θέλω ν’ ασχοληθώ, δεν είναι ότι... Ότι έχει να κάνει με μουσική.  
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Ι168: Ωραία. Γι’ αυτό και οι μουσικές βραδιές, έτσι; Επειδή σας αρέσει.  

Λ169: Ασχολούμαι κι εγώ ο ίδιος. Ερασιτεχνικά; Ερασιτεχνικά.  

Ι169: Παίζετε κάτι; 

Λ170: Ε, περίπου. Παίζω λαούτο. Δηλαδή με τα κρητικά έχω ειδικευτεί αλλά μπορώ να παίξω οτιδήποτε. 

Κιθάρα, ό,τι έγχορδο υπάρχει.  

Ι170: Έπαιζα κι εγώ κιθάρα, την άφησα για λίγο λόγω Πανεπιστημίου... 

Λ171: Κιθάρα ε; Μπαλάντες και τέτοια; 

Ι171: Και πιο δυνατά.  

Λ172: Και πιο δυνατά ε; 

Ι172: Ε, το άφησα, δε γίνεται τώρα το χέρι μου να ξαναπαίξει καθόλου. 

Λ173: Τό’ χω πάθει κι εγώ... Είδες πώς καμιά φορά...; 

Ι173: Άμα εξασκηθείτε λίγο, άμα ασχοληθείτε νομίζω θα ξαναγίνει όπως πριν. 

Λ174: Όχι παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ό,τι αφήνεις, σ’ αφήνει.  

Ι174: Ακριβώς. Επειδή εγώ δεν έχω πια την ευχέρεια να το ξαναπιάσω, εσείς αν την έχετε... 

Λ175: Τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα έχεις; 

Ι175: Ε, μού’ χει φύγει λίγο και η όρεξη γι’ αυτό, αλλάζουν οι υποχρεώσεις... 

Λ176: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω και για’ μένα. Ναι. Φαντάσου, και είσαι εσύ ακόμα μωρό 

παιδί... 

Ι176: Μερικά πράγματα απλά εύχεσαι να μπορούσες να τα χωρέσεις όλα. Και βλέπεις ότι αυτό δε γίνεται. Και 

το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να θαυμάζω ανθρώπους που μπορούν να ασχολούνται με όλα τα 

πράγματα που τους αρέσουν. 

Λ177: Ε, αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, είδες; Καλά πήγαμε ε; Πόση ώρα έχουμε κάνει; 

Ι177: Έχει περάσει ώρα! Λοιπόν εγώ δεν το κατάλαβα, έχουν περάσει τρία τέταρτα. Ήθελα να σας ρωτήσω 

και κάτι τελευταίο. Αν και έχετε πει πάνω από μία φορές ότι ασχολείστε με το τραγούδι κι όλ’ αυτά, μέρος της 

εργασίας, αλλά είναι τελείως προαιρετικό, ήθελα να σας ρωτήσω... Μπορεί να σας φανεί λιγάκι παιδιάστικο... 

Αλλά έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ αυτή η μέθοδος. Αν θα μπορούσατε να μου κάνετε κάποιο σχέδιο, δεν 

έχει να κάνει με το αν ξέρετε να σχεδιάζετε ή όχι, όπως σας βγαίνει εσάς, πώς αντιλαμβάνεστε την οικογένειά 

σας.  

Λ178: Σχέδιο ζωγραφικής, τέτοιο; 

Ι178: Ναι, πολύ σύντομο, σχεδιάκι.   

Λ179: Τώρα, αυτή τη στιγμή; 

Ι179: Ναι, αν σας είναι... Δηλαδή πολύ σύντομο, ούτε δύο λεπτά. 

Λ180: Δεν έχω... Δηλαδή, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι.  

Ι180: Ναι, ούτε κι εγώ έχω κάποια κλίση. Δεν είναι ανάγκη να έχεις κάποια κλίση... 

Λ181: Μα είντα να κάνω; Να κάνω κοπελίστικα δηλαδή τέτοια; Στρογγυλά με γραμμές, όπως ζωγραφίζουν η 

ανιψιά μου κι ο ανιψιός μου; (γελώντας) 

Ι181: Έχει να..., παίζει πολύ ρόλο το χρώμα, τέτοια πράγματα, αυτό.  

Λ182: Αυτό όμως θά’ θελε ξέρω’ γω να έχεις χρόνο, να μπορώ να το κάνω ας πούμε στο μαγαζί, κάποια 

στιγμή που θά’ χω ελεύθερο χρόνο, και να στο δώσω. 

Ι182: Θα θέλατε ίσως να το κάνετε; 
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Λ183: Πρέπει να τό’ χεις τώρα; 

Ι183: Όχι τώρα. Δεν πρέπει να το έχω τώρα. Εσείς θα ξαναέρθετε μετά το Πάσχα. Αν θα θέλατε να σας πάρω 

ένα τηλέφωνο να σας το πω, θα ήταν πολύ όμορφο. Δίνει κι ένα επιπλέον χρώμα. 

Λ184: Θα προσπαθήσω, αν και δεν έχω κλίση στη ζωγραφική. 

Ι184: Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή έχει να κάνει ό,τι σου βγει πρώτο. Ό,τι..., θα πιάσεις αυτό εδώ πέρα και θα 

κάνεις έναν κύκλο; Δεν ξέρω. Ο καθένας... 

Λ185: Ενώ έχω στην έκφραση, δηλαδή στο γραπτό λόγο, πάρα πολύ μεγάλη κλίση... 

Ι185: Επικοινωνιακότατος.  

Λ186: Ναι. Έχω διαβάσει πολλή ποίηση, πολλή λογοτεχνία. Είμαι πολύ προς το ρομαντικό εγώ, είμαι άλλης 

εποχής. Τώρα οι νέοι δεν... Υπάρχουνε ρομαντικοί τώρα, υπάρχουνε; 

Ι186: Τους ψάχνουμε (γελώντας).  

Λ187: Γι’ αυτό σου λέω, η γενιά μας θά’ ναι οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Να σου πω, καλά κάνετε και είστε πιο 

σκληρή γενιά, γιατί τα πράγματα γίνονται πιο σκληρά τώρα.  

Ι187: Δεν... Αυτά δεν τα διαλέγεις κιόλας. Δηλαδή, δε νομίζω ότι τό’ χει κάποιος που δεν του αρέσει. Η 

λιγότερο σκληρή πραγματικότητα, ο ρομαντισμός, όλ’ αυτά. Απλώς ίσως να έχουμε δει ότι δεν πάνε κάπου 

πια αυτά που θέλουμε. Γι’ αυτό. Αλλά πολύ απαισιόδοξο μου ακούστηκε αυτό που μου είπατε τώρα! 

Λ188: Ποιο; 

Ι188: Αυτό, ότι τελειώνουν..., είστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών..., 

Λ189: Όχι, όχι. Είσαστε πολύ καλά παιδιά και τώρα. Τρομερά παιδιά τώρα. Όσον αφορά έτσι, ψυχή, καλή 

ψυχή, καλή καρδιά, χωρίς κακά συναισθήματα και κακίες και ζήλιες και φθόνους και τέτοια πράγματα, που 

αυτά είναι που χαλάνε τον άνθρωπο πάρα πολύ. Υπάρχουν σήμερα κοπέλια που είναι διαμάντια, διαμάντια.  

Ι189: Το ξέρω. Ευτυχώς. Νομίζω πως δε θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν.  

Λ190: Είναι, είναι καλές γενιές. Είναι καλή γενιά τώρα, πολύ καλή. Και πιστεύω όσοι είναι τώρα στην εφηβεία 

και ακόμα πιο μικροί, να πηγαίνουν ακόμα καλύτερα. 

Ι190: Μακάρι. Να καλυτερεύουμε σιγά σιγά. Όλοι. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να μην 

ήμουνα..., να μη σας έφερα σε κάποια δύσκολη θέση... 

Λ191: Νά’ σα καλά. Νά’ σαι καλά. Όχι, όχι. Ό,τι θες, σου είπα ό,τι θες να ρωτήσεις. Όσο προσωπικό και νά’ 

ναι, εντάξει θα προσπαθήσω να το απαντήσω.  

Ι191: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ... Αν θελήσετε, θα σας ξαναπάρω ένα τηλέφωνο και εάν έχετε κάποιο 

ελεύθερο χρόνο, έτσι, λίγο, να μου φέρετε ένα σχέδιο. Και μου λέτε απλά δύο λόγια γιατί το κάνατε αυτό έτσι 

και γιατί κάνατε το άλλο αλλιώς. Τι σημαίνει για σας. Αυτό.  

Λ192: Μάλιστα, μάλιστα.  

Ι192: Γι’ αυτό σας είπα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, εγώ είχα μαζί μου και μαρκαδόρους, ας πούμε, για το λόγο 

αυτό. Αλλά αν εσείς..., και δε σας πιέζω, όποτε θέλετε, όποτε ξανάρθετε... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! 

Λ193: Ιωάννα τι ζώδιο είσαι παιδί μου; 

Ι193: Ταύρος. 

Λ194: Α, δυναμικό ζώδιο ο ταύρος!  

Ι194: Έτσι θέλω να λέω... Αντίο σας! 

Λ195: Αντίο Ιωάννα, νά’ σαι καλά! 
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2. Η συνέντευξη της κ. Βάσιας 

Ι1: Λοιπόν... Η συζήτηση θα είναι μεταξύ μας, ό,τι θέλετε εσείς να μου πείτε. Με ενδιαφέρει να δω αυτό˙ πώς 

αντιλαμβάνεστε εσείς ότι η οικογένεια σας στάθηκε, με ποιους τρόπους... 

Β1: Η οικογένεια είναι θεμέλιος λίθος...,  

Ι2: Συμφωνώ. 

Β2: ...για την... ανατροφή των παιδιών, για τη συντήρηση των δύο ανθρώπων, και πρέπει να υπάρχει. 

Ι3: Βέβαια. Είναι θεμελιώδης η σημασία της, αυτό δε χρειάζεται... 

Β3: Βασικό κύτταρο, για να αναπτυχθεί και να δημιουργείται είναι δύο άνθρωποι. Όταν αυτοί οι άνθρωποι τα 

πηγαίνουνε καλά, όλα θα εξελιχθούν καλά˙ και τα παιδιά θα μεγαλώσουν σωστά, και στην κοινωνία θα 

υπάρξουν σωστοί άνθρωποι, και δε θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. 

Όλα ξεκινούν από την οικογένεια. 

Ι4: Καλώς ή κακώς, έχετε πολύ δίκιο, ότι η οικογένεια είναι... 

Β4: Αυτά έχω να σας πω. 

Ι5: Εσάς ποια είναι η οικογένειά σας; 

Β5: Εγώ είμαι χωρισμένη, εδώ και είκοσι χρόνια είμαι χωρισμένη, ζω με τα..., είχα τη μητέρα μου πριν δύο 

χρόνια και τη συντηρούσα, τώρα πέθανε και εκείνη, και ζω με τ’ αδέρφια μου. 

Ι6: Έχετε πολλά αδέρφια; 

Β6: Τέσσερα παιδιά είμαστε. 

Ι7: Και μένετε όλοι μαζί τώρα; 

Β7: Όχι, όχι όλοι μαζι, ο καθένας στο σπίτι του είναι, αλλά εγώ με τον ένα μου αδελφό από τους τρεις μένω 

μαζί. 

Ι8: Α, μάλιστα... Δηλαδή τώρα, σαν οικογένειά σας, ο άνθρωπος που νιώθετε ότι σας έχει στηρίξει 

περισσότερο... 

Β8: Είναι ο αδερφός μου.. 

Ι9: Είναι ο αδερφός (ταυτόχρονα). Μάλιστα... Και πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με τον αδελφό σας; 

Β9: Εεε, πολύ καλά. (παύση) Δεν ξέρω εκείνος αν είναι ευχαριστημένος, εγώ πάντως,... 

Ι10: Από εσάς; 

Β10: ...από εμένα βέβαια, αλλά... εγώ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να μη... υπάρχει 

φασαρία, να μην προκαλώ σκάνδαλα, να μη δίνω διαμάχη ταραχής... Εεμ... Εκείνοι βέβαια δεν ξέρω τώρα 

πώς με αντιμετωπίζουν μεσ’ στο σπίτι τους, μέσ’ στα πόδια τους... 

Ι11: Εσείς πιστεύετε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα δηλαδή; Επειδή σας ακούω που το λέτε, έτσι˙ ότι δε 

θέλετε να δίνετε αφορμή για δυσκολίες. Έχετε αντιληφθεί εσείς ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο; 

Β11: (παύση, αναστενάζει)... Όχι. (παύση) 

Ι12: Εεε (σε αμηχανία)..., ήθελα να ρωτήσω... Έχετε, καθόλου, νοσηλευτεί; 

Β12: Ναι, έχω νοσηλευτεί από το... ’85. Με είχε πάει ο άντρας μου τότε στην Κασταλία, στο..., στην Αθήνα. 

Μετά έφυγα από ‘κει, δεν είχα πρόβλημα ήμουνα καλά ήρθα εδώ, και κάθησα με τη μητέρα μου που σας λέω, 

μετά πέθανε η μητέρα μου, πήγα με τ’ αδέρφια μου... 

Ι13: Χμμ-μμ; 

Β13: ...και ζω τώρα μία...ζωή έτσι. 
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Ι14: Και..., κατά την περίοδο εκείνη, που φαντάζομαι θα ήταν δύσκολη για εσάς, όταν είχατε νοσηλευτεί, 

ήτανε... σας βοήθησαν και τ’ αδέρφια σας ή ήταν μόνο ο άντρας σας... 

Β14: (με έντονο, πικραμένο ύφος) Εκεί κανείς δε με βοήθησε. Μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό... ερχότανε ο 

σύζυγος κάπου κάπου, μου έφερνε τα παιδιά, μετά σταμάτησε με έφερε εδώ..., δεν είμαι ευχαριστημένη... με 

τη συμπεριφορά του. 

Ι15: Α, άρα δηλαδή δε θεωρήσατε ότι ο ίδιος ο σύζυγος, εε ο πρώην σύζυγος σας στάθηκε όσο θα θέλατε... 

Β15: (Με έντονο αναστατωμένο ύφος) Εκείνος έφταιγε για όλα όσα συνέβησαν σε ‘μένα, εκείνος έφταιγε, 

εκείνος με οδήγησε στη μελαγχολία... 

Ι16: Δεν είχατε πολύ καλές σχέσεις, δηλαδή... 

Β16: Ε με, με απέφευγε, είχε άλλες, ...εμ δεν έδινε σημασία στην οικογένειά του..., όλα τα περίμενε από ‘μένα˙ 

εγώ να ψωνίσω, εγώ να αναθρέψω, εγώ να...πάω στο γιατρό, εγώ να πάω στο δάσκαλο, εγώ να πάω στον 

παπά, εγώ να πάω... 

Ι17: Είχε, ας πούμε, μεγάλες απαιτήσεις... 

Β17: Απαιτήσεις (καταφατικά), μέσ’ στο σπίτι, τα πάντα. Κουράστηκα..., (παύση) 

Ι18: Ενώ μετά, όταν ήρθατε εδώ πέρα με τον αδερφό σας; 

Β18: Εδώ ασχολήθηκα με εξοχικές δουλειές, αγροτικές δουλειές – έχω περιουσία- και δούλευα, στο χωράφι, 

ζούσα τη μητέρα μου, ζούσα εγώ. Και πάντα τα έσοδά μου τα έπαιρνε εκείνος, δε μου τα άφηνε να τα... 

εκμεταλλεύομαι εγώ οπότε ζούσα πολύ φτωχικά, δεν είχα... πόρους άλλους να... ανταπεξέλθω... 

Ι19: Φαντάζομαι θά’ ταν αρκετά δύσκολο αυτό... 

Β19: Και δύσκολο και (...) γιατί μετά από τις σχολικές μου σπουδές αμέσως πήγα στην Αθήνα, έκανα τρία 

παιδιά τα μεγάλωσα, είχα τα πεθερικά μου, είχα οικοδομή εεε χτίσαμε κι ένα σπιτάκι, πήρε αυτοκίνητο, τον 

βοήθησα πάρα πολύ... Ε δεν ήταν εύκολο να φύγω να τα ξεπεράσω όλ’ αυτά. Για μία ζωή... Εμένα με 

στεναχώρησε πάρα πολύ, δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί τέτοια συμπεριφορά... 

Ι20: ...μετά από όλα αυτά. Σωστά. Δηλαδή εσείς νιώθετε ότι, όλα αυτά τα προβλήματα στη σχέση με το 

σύζυγο ίσως οδήγησαν και στις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μετά... Και η οικογένειά σας δηλαδή, ο 

αδερφός, φαντάζομαι ότι μένετε με τον αδελφό σας που έχει κι εκείνος τη δική του οικογένεια; 

Β20: Ναι. 

Ι21: Όταν ήρθατε τελικά εδώ και μείνατε μαζί του, νιώσατε ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα; Προς το 

καλύτερο; 

Β21: Ε, δεν ήταν και τόσο εύκολο να προσαρμοστώ αμέσως, αλλά σιγά σιγά προσαρμόστηκα. 

Ι22: Και... εδώ τώρα που ζείτε μαζί πώς περνάτε τη μέρα σας; Ασχολείστε με το σπίτι, ασχολείστε που μου 

είπατε με αγροτικές εργασίες; 

Β22: Ε, όλο και κάτι κάνω, είπαμε ασχολούμαι για να... ε στηρίξω τον εαυτό μου, δεν έχουν απαιτήσεις εκείνοι 

από’ μένα τίποτα... 

Ι23: Χμμ-μμ; 

Β23: ...εγώ προσφέρομαι να βοηθήσω αν θέλουνε στο σπίτι κάτι, δε μού’ χουνε απαιτήσεις τίποτα δε μου 

ζητάνε... (με πικρία;) 

Ι24: Α, έτσι όπως το λέτε μου ακούγεται σα να μου λέτε ότι εσείς θα θέλατε να κάνετε περισσότερα πράγματα, 

Β24: Οπωσδήποτε, ναι, αλλά... 

Ι25: ...και μετά να μη σας αφήνουν; 
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Β25: Όχι. Δεν έχω υποχρεώσεις, τίποτα. Τίποτα. 

Ι26: Αυτό θα προτιμούσατε να ήταν διαφορετικό, ή είστε ικανοποιημένη; 

Β26: Ε, να συμμετείχα περισσότερο, να συμμετείχα στην όλη διαδικασία της ημερησίας καταστάσεως. Θα 

ήτανε καλύτερο, γιατί περνάει πιο ωραία η μέρα, πιο εύκολα... 

Ι27: Ε βέβαια. Θα ήταν πιο «γεμάτη». 

Β27: ...αφού δε θέλουνε, δεν... 

Ι28: Ε, αυτό εσείς πιστεύετε ότι συμβαίνει επειδή ανησυχούν για σας και θέλουν να σας φροντίζουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο...; 

Β28: Ναι επειδή τα φάρμακα που έπαιρνα μου προκαλούσαν μία υπνηλία και δεν μπορούσα να εργαστώ. 

Είχα το παιδί που δεν μπορούσα να το προστατεύσω, γιατί απέκτησα άλλο ένα παιδί, ένα κοριτσάκι... 

Ι29: Να το χαίρεστε! 

Β29: Ευχαριστώ, ό,τι επιθυμείτε. Και δεν μπορούσα να το εξυπηρετήσω γιατί τα φάρμακα αυτά με κόβανε, 

μου δίνανε μία υπνηλία, με μαραίνανε... 

Ι30: Ναι. 

Β30: Δεν μπορούσα καθόλου... 

Ι31: Δεν είχατε την ίδια όρεξη, ούτε και τη δύναμη... 

Β31: Ούτε τη δύναμη ούτε την όρεξη δεν είχα καθόλου να τους βοηθήσω. Ενώ έπρεπε να είμαι απαραίτητα 

από πάνω του, δεν, δε μπορούσα... 

Ι32: Τώρα όμως; 

Β32: Ε τώρα είμαι καλά, μπορώ να το εξυπηρετώ (το παιδί) αλλά πάλι δε μ’ αφήνουνε. Έχουν αναλάβει 

εκείνοι την όλη διαδικασία. 

Ι33: Δηλαδή το παιδί το έχουν αναλάβει περισσότερο η οικογένειά σας από ό,τι εσείς; 

Β33: Ναι, όλα. 

Ι34: Μάλιστα... Και έχουν υπάρξει καθόλου, έτσι, εντάσεις, δυσκολίες στο σπίτι, ή νιώθετε εσείς ότι όλα είναι 

καλά, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα...; 

Β34: Κοιτάξτε να δείτε, κανονικά δεν πρέπει να φέρνω αντιρρήσεις, όπως στρώσεις θα πλαγιάσεις. 

Ι35: Ναι. 

Β35: Ό,τι θέλουνε το κάνεις, δεν μπορείς να..., το «ευχαριστώ» θα είναι να φέρνεις αντιρρήσεις, να τους λες 

«δε μ’ αρέσει αυτό που μου κάνετε»; Αυτό. Αυτό μπορούν αυτό προσφέρουνε. 

Ι36: Όχι, ναι ναι αναμφίβολα, βέβαια. Απλώς εννοώ άμα, με όλα αυτά τελικά προκύπτουν και κάποιες εντάσεις 

μεταξύ σας. 

Β36: Δεν πρέπει, δεν πρέπει παιδί μου γιατί πρέπει να υπολογίζουμε ότι ο καθένας έχει το δικό του 

χαρακτήρα. Επίσης ο καθένας προσφέρει αυτό που μπορεί κι αυτό που ξέρει. Δεν μπορείς να έχεις τη δική 

σου..., να τον κάνεις όπως τον εαυτό σου να τον συνηθίσεις. Πρέπει να προσαρμοστείς.  

Ι37: Μου ακούγεστε πολύ «εύκολος» άνθρωπος, ότι προσαρμόζεστε πολύ εύκολα. Δεν είναι απλή διαδικασία 

όμως.  

Β37: Δεν είναι, χρειάζεται θάρρος, κουράγιο, υπομονή. 

Ι38: Κι εσείς πώς έχετε νιώσει ότι σας έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά σας μετά από τις δυσκολίες που είχατε 

αντιμετωπίσει; 
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Β38: Καλά, καλά. Αφού σας είπα, αυτό μπορούν αυτό προσφέρουν. Τι άλλο; Θα μπορούσαν να πουν, «δε μ’ 

ενδιαφέρει, ό,τι θες κάνε»˙ όμως μου σταθήκανε. 

Ι39: Δηλαδή έχουν υπάρξει αρκετά υποστηρικτικοί... 

Β39: Ναι, ναι, ναι, ναι... 

Ι40: Εε υπάρχουν δραστηριότητες που κάνετε μαζί...; 

Β40: Ε, τίποτα σχεδόν... 

Ι41: Μάλιστα... Ωστόσο η κυρία που έρχεστε εδώ μαζί είναι η νύφη; 

Β41: Η νύφη μου, ναι. 

Ι42: Δηλαδή η γυναίκα του αδελφού... 

Β42: Του αδελφού μου, ναι. 

Ι43: Με την οποία, επειδή σας έχω δει που έρχεστε εδώ μαζί, φαντάζομαι ότι έχετε πολύ καλές σχέσεις... 

Β43: Πολύ καλές. 

Ι44: Και την αισθάνεστε δηλαδή σα να ήταν κι εκείνη αδελφή σας; 

Β44: Πολύ καλά... 

Ι45: Δηλαδή, επειδή βλέπω ότι σας συνοδεύουν εδώ... 

Β45: Παντού, παντού... Σήμερα δεν μπορούσαν, είπα να έρθω μόνη μου. Μου λέει «όχι, θα σε πάμε εμείς». 

Εγώ έπρεπε να ξεκινήσω από τις 9 από το σπίτι μου γιατί η συγκοινωνία δε με εξυπηρετεί. Έπρεπε να 

ξεκινήσω από τις 9, να φύγω στις 3 κ.ο.κ. Τώρα όμως ήρθαν, να με φέρουνε, να με πάρουνε, να μου 

προσφέρουνε τα πάντα με τη βοήθειά τους, μπαίνουν στον κόπο... 

Ι46: Κι εσείς είστε δηλαδή ευχαριστημένη από το πώς είναι τα πράγματα τώρα, στο σπίτι; 

Β46: Απ’ αυτούς είμαι ευχαριστημένη, απ’ τη ζωή μου δεν είμαι ευχαριστημένη. 

Ι47: Δηλαδή τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό; 

Β47: Να ήμουν σπίτι μου. 

Ι48: Και να υπήρχε δηλαδή..., να μη χρειάζεται να εξαρτάστε... 

Β48: Οπωσδήποτε. 

Ι49: Ας πούμε, ένα πράγμα που θα θέλατε να ήταν διαφορετικό, ίσως και εδώ, αν κατάλαβα καλά... Θα θέλατε 

να είχατε περισσότερα πράγματα να σας επιτρέπονται να κάνετε από μόνη σας... (γνέφει καταφατικά).  

Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμ, και επίσης οι δικοί σας αντιληφθήκατε ότι ήταν, έτσι, ανοικτοί, ότι 

αποδέχθηκαν το πρόβλημά σας και τις όποιες δυσκολίες σας; Βιώσατε εσείς αυτό το στίγμα από την 

κοινωνία...; Αυτό το φόβο του τί θα πουν οι άλλοι...; Εσείς το νιώσατε, ή ζώντας με τους δικούς σας δεν είχατε 

κανένα τέτοιο πρόβλημα; 

Β49: Κοιτάξτε να δείτε, το τι θα πουν οι άλλοι, ο καθένας ό,τι θέλει ας πει. 

Ι50: Α, δε σας απασχολεί δηλαδή... 

Β50: Ο καθένας ότι θέλει ας πει. Ο καθένας το κοντό του κι ο καθένας το μακρύ του. Αλλά είναι ο σκοπός πώς 

θα αντιμετωπίσεις εσύ τους δικούς σου ανθρώπους. Το... την οικειότητα που θα έχεις μαζί τους. 

Ι51: Κι εσείς νιώσατε ότι έχετε οικειότητα. Ότι... είστε καλά. Δηλαδή από τη δική σας την οικογένεια δε βιώσατε 

μία τέτοια... απόρριψη, μία κατάσταση τέτοια...; 

Β51: Όχι, όχι, όχι... Απεναντίας.  

Ι52: Ήταν δηλαδή πολύ αποδεκτικοί μαζί σας... (γνέφει καταφατικά). Φαντάζομαι αυτό θα σας βοήθησε πολύ 

κι εσάς, γιατί, φαντάζομαι, η όλη εμπειρία που μου περιγράψατε ειδικά μετά από τις προηγούμενες δυσκολίες 
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που είχατε στη ζωή σας, με τη σχέση σας, φαντάζομαι ότι θα χρειαζόσασταν όσο μεγαλύτερη υποστήριξη 

ήταν δυνατό... 

Β52: Υπήρξε θαλπωρή, δε μπορώ να πω, υπήρξε θαλπωρή, αλλά, ε, αδελφός είναι, δεν είναι μάνα, δεν είναι 

πατέρας, δεν είναι... Ε, ο αδελφός είναι αδελφός. 

Ι53: Χμμ-μμ; 

Β53: Και ας είναι με τον άλλον, και όταν είναι παντρεμένοι δε μπορείς να ξέρεις πολύ καλά πώς είναι η 

οικογένεια, και πώς είναι μετά αν χωριστεί, και πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Τα πάντα τα βλέπεις με 

άλλο πρίσμα. Αλλά δε μπορείς να μιλήσεις. Όπως και να σου φερθούνε, αυτό σου προσφέρουνε αυτό θα 

κάνεις. Δε μπορείς να αντιτείνεις. 

Ι54: Ναι, καταλαβαίνω. Κι εσείς θέλατε δηλαδή να αποφεύγετε, δε θέλετε να υπάρχουνε διαφωνίες, διαμάχες, 

προτιμούσατε να, ακόμα κι αν δε σας άρεσε πολύ κάτι...,  

Β54: Κάθεσαι στ’ αυγά σου. 

Ι55: Η επικοινωνία μεταξύ σας πώς ήτανε; 

Β55: Καλή, φιλικές (σχέσεις) είχαμε, δεν είχαμε διαμάχη ποτέ με τ’ αδέρφια μου, πάντα ήταν καλά.  

Ι56: Κι αυτό που μου λέτε, ότι προτιμούσατε να «κάθεστε στ’ αυγά σας» πιο πολύ, να μην προκαλείτε εσείς 

κάτι παραπάνω, στην ουσία αν ήταν όλα τόσο καλά, τότε...για ποιο λόγο το λέτε εσείς αυτό; Αν δεν υπήρχαν 

προβλήματα και μου λέτε ότι πάντα φιλικά, πάντα όλα όμορφα, για ποιους λόγους θα μπορούσατε να είχατε 

φέρει κάποια αντίρρηση; 

Β56: Μα αυτά, αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά προκύπτουν. Αυτά προκύπτουν. Όταν συζείς μ’ έναν άνθρωπο 

δημιουργούνται προβλήματα. Πότε καλά, πότε δυσμενή, πότε ευχάριστα. Σ’ αυτά τα πράγματα μπορείς ν’ 

αντιτείνεις. Δεν αντιτείνεις όμως γιατί ξέρεις ότι είσαι υπό τη σκέπη τους.  

Ι57: Κατάλαβα, μάλιστα... Και αυτό που μου είπατε πριν, ότι θα θέλατε να είχατε περισσότερα..., να σας 

αφήνουν να κάνετε περισσότερα πράγματα ίσως, ε για να βοηθάτε στο σπίτι, το έχετε συζητήσει ή απλά έχετε 

δεχτεί που εκείνοι, η οικογένειά σας... 

Β57: Κοιτάχτε να δείτε, εμένα... δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Το καλοκαίρι μένω μόνη στο σπίτι, οπότε έχω όλο 

το κουπί του σπιτιού άμα θέλω να βοηθήσω˙ μπορώ να βοηθήσω. Εκείνοι εργάζονται, εγώ μένω στο σπίτι. 

Άσχετα πως δε θέλει (η νύφη;) να μ’ αφήσει να βάλω το πλυντήριο, να βάλω την κουζίνα, να μαγειρέψω, να 

σιδερώσω, να κάνω, να ράνω... Αυτά δε μ’ αφήνει γιατί δε μπορούσα να τα κάνω. Τώρα που αισθάνομαι λίγο 

καλύτερα όμως θα εργαστώ, στο σπίτι. 

Ι58: Θυμάμαι την άλλη φορά όταν είχα έρθει μέσα στο ραντεβού, στο γιατρό, που σας άκουσα κάτι να λέτε για 

κάποιο ξενοδοχείο; 

Β58: Έχουν τ’ αδέρφια μου ξενοδοχείο και μπορώ να..., εργαζόμουν εκεί παλαιότερα, παλαιότερα 

εργαζόμουνα, αλλά τώρα δε μπορούσα να εργαστώ γιατί έπαιρνα τα ψυχοφάρμακα. Και δε μ’ αφήναν 

ελεύθερη. Με κρατούσαν, δε μπορούσα να εργαστώ.  

Ι59: Τώρα που εσείς νιώθετε λίγο καλύτερα, τώρα που θα μπει το καλοκαίρι, μπορεί να...; 

Β59: Μου είπανε πως θα πάω να εργαστώ. Θα μ’ αφήσουνε. 

Ι60: Άρα θα είναι ένα ακόμα πράγμα που θα γεμίζει την ημέρα και θα νιώθετε καλύτερα... 

Β60: Οπωδήποτε. Και το θέλω αυτό. Το επιδιώκω.  

Ι61: Άρα είναι, από ό,τι κατάλαβα, είναι δεκτικοί και σε αυτό. Όσο διάστημα δηλαδή ήταν λίγο πιο 

προστατευτικοί μαζί σας ήταν... 
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Β61: Είχα τη μητέρα μου άρρωστη. Οπότε είχαν έναν άνθρωπο να την κοιτάζει. Έπρεπε να παραμείνει 

κάποιος. Έμεινα εγώ, και την κοίταζα. Τώρα, πόσο την κοίταζα; Όσο ήξερα, όσο μπορούσα.  

Ι62: Βέβαια. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Η μητέρα σας στάθηκε κοντά σας, ή ήταν ήδη αρκετά άρρωστη... 

Β62: Όχι, ήταν παράξενη, όχι όχι. Με κούρασε, με κούρασε, ειλικρινά με κούραζε. Με προβλημάτιζε, κάθε 

λεπτό με προβλημάτιζε. 

Ι63: Για ποιο λόγο το λέτε αυτό; Τι ήταν, έτσι, δύσκολο...; 

Β63: Ε, δύσκολη. Γριά, δύσκολη, άρρωστη, και τα συναφή αυτών... Δεν... 

Ι64: Α, ήταν λόγω της κατάστασής της, ότι ήταν δηλαδή άρρωστη; 

Β64: Ναι, ναι. 

Ι65: Δηλαδή δεν την είχατε κοντά σας αφού μετά βγήκατε από το νοσοκομείο... 

Β65: Την είχα κάμποσο καιρό, αλλά πάντοτε με δυσκολίες, με παραξενιές, με κακοδιαθεσία, είχε μείνει μόνη 

της πολλά χρόνια, δε της γέμισε η ζωή, που πήγα μαζί της δηλαδή, δε με κατάλαβε... Κι ύστερα ήταν μητέρα 

με κακά, δεν ήταν σωστή μητέρα... 

Ι66: Μάλιστα... 

Β66: Οπότε κι εκεί συνάντησα δυστροπίες, παραξενιές... 

Ι67: Ήταν παράξενη δηλαδή... 

Β67: Παραξενιές, παραξενιές... 

Ι68: Και πώς το εννοείτε αυτό; Δηλαδή, σας γκρίνιαζε; 

Β68: Ε κάθε τρεις και δύο με πήγαινε στο ψυχιατρείο. 

Ι69: Και απ’ ό,τι κατάλαβα δε το θέλατε αυτό... 

Β69: Οπωσδήποτε δε το ήθελα. 

Ι70: Και μιας που το αναφέρατε, ε θα μπορούσατε να μου περιγράψετε πώς ήταν στο ψυχιατρείο; Δηλαδή μία 

μέρα συνηθισμένη στο ψυχιατρείο, σε σύγκριση με τώρα που έχετε βγει και είστε εμφανώς καλύτερα. Μένετε 

στο σπίτι σας, κάνετε δουλειές...,  

Β70: Δε συγκρίνεται! 

Ι71: Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή σας δηλαδή εκείνες τις μέρες; 

Β71: Δεν είναι καλά. Κλεισμένη, δηλαδή μόνο που αισθάνεσαι ότι είσαι κλεισμένη, απομονωμένη, φτάνει. 

Ι72: Ενώ τώρα που ζείτε με τους δικούς σας, πώς σας έχει φανεί το ότι υπάρχει... 

Β72: Είσαι ελεύθερος να πας όπου θες, αν θέλεις! 

Ι73: Ε βέβαια, αυτό είναι. Ενώ στο ψυχιατρείο ήτανε πολύ πιο περιορισμένα, έτσι; Είχατε, εκεί, κάνει φίλους; 

Β73: Ε, περαστικούς. Δεν, εφήμεροι είναι όλοι, δεν είναι στάσιμοι. 

Ι74: Βέβαια. Άτομα με τα οποία να περνάει πιο εύκολα η ώρα... 

Β74: Μιλάς, γνωρίζεσαι, μιλάς, αύριο φεύγει, αύριο έρχεται άλλη, μεθαύριο... Δεν έχεις σταθερότητα εκεί πέρα, 

δεν ξέρεις... 

Ι75: Ενώ τώρα στην οικογένεια είναι πιο σταθερά τα πράγματα... 

Β75: Ε είναι, βέβαια. 

Ι76: Και πώς σας φαίνεται που υπάρχει τώρα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, εδώ στο Ρέθυμνο, που οπωσδήποτε 

μπορείτε να το επισκέπτεστε εσείς, είναι δωρεάν... 

Β76: Για όσο έχουμε μάθει, καλό είναι. Όσοι μπορούν να ανταπεξέλθουνε με τον τρόπο τους, με τη ζωή τους, 

με τη δική τους ζωή εκεί, καλό είναι να το αποφεύγουνε. Να βρούνε παρέες, να βρουν σχέδια ζωής, να 
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εργαστούν, να βρουν απασχόληση, να ασχοληθούνε, να περνάνε την ώρα και να μην έχουνε προβλήματα, να 

έχουν δικό τους κύκλο. 

Ι77: Δικό τους δίκτυο δηλαδή. Οπωσδήποτε αυτό είναι προτιμώτερο, όποιος το έχει είναι τυχερός. Κι όποιος 

το διατηρεί... 

Β77: Κι εσείς που είστε και γιατρός, αυτά που κάνετε, ρωτάτε ρωτάτε ρωτάτε... 

Ι78: Εγώ δεν είμαι γιατρός βέβαια, έτσι... 

Β78: Ε κι ο γιατρός τα ίδια θα κάνει. 

Ι79: Ε ναι, και ο γιατρός με τα φάρμακα που γράφει μπορεί επίσης να είναι πολύ βοηθητικός. Δεν ξέρω, εσείς 

ξέρετε καλύτερα γι’ αυτό. Εε... πείτε μου λίγο, με την κόρη σας τώρα, τη μικρή... 

Β79: Ναι. 

Ι80: Έχετε νιώσει ότι, το γεγονός ότι έχετε αυτό το παιδί, εσάς σας κάνει να... σας έχει βοηθήσει να 

αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες που είχατε παλιότερα; Γιατί είναι μικρούλα, την έχετε κάνει πρόσφατα... 

Β80: Αυτό θέλει βοήθεια τώρα. Δεν μπορώ να το βοηθήσω. Ως μητέρα αισθάνομαι ότι έχω την ανάγκη να 

επιζήσω για να το βοηθήσω. Γι’ αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη να ζω, να επιβιώσω. Γιατί λέω, έχω και το 

παιδί, έχω και τα παιδιά τα μεγάλα που δεν έχουν ανάγκη τώρα, αλλά το μικρό μ’ έχει ανάγκη και γι’ αυτό 

χρειάζεται να επιβιώσω, νά’ μαι στο πλάι της. Να είμαι στο πλάι της. Γιατί και τ’ αδέρφια μου έχουν δικές τους 

υποχρεώσεις, έχουνε δικά τους παιδιά, δε μπορούνε σα τη μάνα να σταθούνε στο πλευρό της, μεθαύριο θα 

μεγαλώσει, θα θέλει περισσότερα, και χρήματα, και βοήθεια, και, και, και, και, ένα σωρό απαιτήσεις που έχουν 

τα παιδιά σήμερα... 

Ι81: Άρα ίσως νά’ ναι κι ένα κίνητρο για εσάς το παιδί, το να σταθείτε στα πόδια σας καλύτερα... 

Β81: Ε γι’ αυτό μου το δώσανε, δεν το επιδίωξα μόνη  μου, μου το δώσανε, δεν γνώριζα εγώ ανθρώπους να 

έχω επικοινωνία και να το φέρω στον κόσμο. Εκείνοι ήτανε, από το σπίτι μου ξεκίνησε η επιθυμία, για να μ’ 

ευχαριστήσουνε, να μου δώσουνε μία ζωή περισσότερη, γιατί τ’ άλλα παιδιά μου τα πήρε εκείνος κι εγώ 

ακόμα δε τα είδα. 

Ι82: Έχετε κρατήσει επικοινωνία με τα παιδιά σας τα άλλα που λέτε; 

Β82: Όχι δεν έχουμε. 

Ι83: Και είναι μεγάλα; 

Β83: Μεγάλα, μεγάλα, πολύ μεγάλα είναι. 

Ι84: Και δεν είναι στην Κρήτη, εδώ; 

Β84: Δεν ξέρω πού είναι. 

Ι85: Αλλά εσείς με τον πρώην το σύζυγο δε ζούσατε εδώ; 

Β85: Όχι. 

Ι86: Μάλιστα. Και δηλαδή με τα παιδιά, με τα άλλα σας τα παιδιά, τα πρώτα δηλαδή, δεν είχατε, δεν έχετε εδώ 

και πολύ καιρό επικοινωνία; 

Β86: Καθόλου. Ναι.  

Ι87: Και πλέον ούτε με τον άντρα σας; 

Β87: Ούτε με τον άντρα μου δεν έχουμε ούτε με τα παιδιά, δε μ’ αφήνει. Δε με ήθελε, με άφησε, χωρίσαμε... 

Ι88: Μακάρι όλα για το καλύτερο να είναι... 

Β88: Τώρα πια; Τι καλύτερο να περιμένω... (με απογοήτευση) 
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Ι89: Πρέπει να νιώθετε πολύ απογοητευμένη, όπως είναι και πολύ λογικό κιόλας, άμα αλλιώς τα θέλατε 

αλλιώς ήρθαν τελικά... 

Β89: (σιωπή) 

Ι90: Πάντως αν κατάλαβα καλά τώρα είστε πιο θετική με το... 

Β90: Τώρα μια χαρά δόξα το θεό δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα δόξα το θεό, πηγαίνω πολύ καλά, η 

θεραπεία μου εξελίχθηκε καλά, ε είμαι και πολλά χρόνια εδώ σ’ αυτή την κουλτούρα της ζωής, και δε..., ε 

έπρεπε να συνηθίσω, ν’ ανταπεξέλθω, να συνηθίσω μόνη μου να ζω. Κι αυτό είναι πολύ δύσκολο.  

Ι91: Αλλά και με τη στήριξη της οικογένειας του αδελφού σας μια χαρά έχει... 

Β91: (Αναστενάζει) Ε, με βοήθησε. Τ’ αδέρφια μου με βοήθησαν, πολύ με βοήθησαν. Και ο αδελφός μου, και 

η νύφη μου, και τα παιδιά τους... Δε μπορώ να πω. Τ’ αγάπησα, μ’ αγαπήσανε, είμαστε τώρα δεμένοι... 

Ι92: Περισσότερο δηλαδή ήταν η οικογένεια αυτού του αδελφού σας που τώρα μένετε μαζί; Τ’ άλλα δύο 

αδέλφια που...; 

Β92: Ε είναι λίγο πιο έξω, δεν ενδιαφέρονται... 

Ι93: Πρέπει να φύγετε μάλλον... 

Β93: Ναι (χαμογελώντας) 

Ι94: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως! 

Β94: Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ, για το ενδιαφέρον σας... 
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