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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
       Η οµαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί µία µορφή ψυχοθεραπείας, 

η οποία βοηθά το θεραπευόµενο εξίσου µε την ατοµική θεραπεία. 

Στη θεραπευτική οµάδα, µε έναν ή παραπάνω θεραπευτές, κανείς 

µαθαίνει γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις και αποκτά τις 

δεξιότητες για να αλληλεπιδρά ουσιαστικά και ικανοποιητικά µε τον 

κοινωνικό του περίγυρο. Πιο συγκεκριµένα, η οµαδική θεραπεία 

υποστηρίζει το άτοµο να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες, να εκφράσει τα συναισθήµατά του, να αποκτήσει 

επίγνωση και κατανόηση των σκέψεών του, να αισθανθεί καλύτερα 

µε τον εαυτό του, να ενισχύσει την αυτοεκτίµησή του και κυρίως να 

µάθει να κατανοεί τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις 

συµπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Εποµένως, η οµαδική 

ψυχοθεραπεία έχει σκοπό να βοηθήσει τα άτοµα που συµµετέχουν 

στην οµάδα να αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά τις 

συναισθηµατικές τους δυσκολίες, και να επιτύχουν την προσωπική 

τους ανάπτυξη και αυτογνωσία.  

Αυτό συµβαίνει διότι η οµάδα λειτουργεί ως ένας κοινωνικός 

µικρόκοσµος, όπου τα προβλήµατα που βιώνει το άτοµο στην 

κοινωνική του ζωή αναδύονται και στις σχέσεις του µέσα στην 

οµάδα. Με αυτό τον τρόπο το άτοµο διερευνά και κατανοεί τη 

σχέση του µε τα άλλα µέλη και στη συνέχεια µεταφέρει τη γνώση 

αυτή στη ζωή έξω από την οµάδα και έτσι θέτεται σε κίνηση η 

διαδικασία ανάπτυξης πιο ικανοποιητικών σχέσεων. 

Εποµένως, το υλικό της οµάδας είναι η αλληλεπίδραση των 

µελών µέσω της ενεργής συµµετοχής τους και της άµεσης 
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ανατροφοδότησής τους. Η θεραπεία µπορεί να πάρει και πιο 

εκφραστικές µορφές, όπως το ψυχόδραµα.  

Στην οµαδική θεραπεία οι τεχνικές προσεγγίσεις που 

χρησιµοποιούνται διαφέρουν εντυπωσιακά µεταξύ τους. Μερικές 

από αυτές είναι η γνωστικό-συµπεριφοριστική, η 

ψυχοεκπαιδευτική, η διαπροσωπική, η gestalt, η υποστηρικτική 

εκφραστική, η ψυχαναλυτική, το ψυχόδραµα.  

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί µε µερικές από αυτές τις 

προσεγγίσεις και θα παρουσιάσει µία ολοκληρωµένη εικόνα του 

τρόπου λειτουργίας της µικρής ψυχοθεραπευτικής οµάδας, 

ανεξάρτητα από το ποια θεωρητική προσέγγιση ακολουθεί ο 

ψυχοθεραπευτής της. Τα ερωτήµατα τα οποία ήταν η αφορµή για 

τη συγγραφή αυτής της εργασίας και τα οποία θα απαντηθούν εν 

συνεχεία, αφορούν τα εξής ζητήµατα· ποια είναι η µέχρι τώρα 

πορεία της οµαδικής ψυχοθεραπείας και πώς εξελίχθηκε στη 

σηµερινή της µορφή; Ποιες είναι οι θεωρητικές προσεγγίσεις και 

πώς αυτές εφαρµόζονται στη θεραπεία; Τι είναι µία οµάδα 

ψυχοθεραπείας και από ποιους αποτελείται; Ποιοι είναι οι 

θεραπευτικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην ίαση των µελών 

της οµάδας; Πώς λειτουργεί η οµάδα; Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί 

της στόχοι; Ποιος είναι ο ρόλος του θεραπευτή; Ο θεραπευόµενος 

πώς λειτουργεί µέσα στα πλαίσια της οµάδας;   
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

 

Στην ιστορία της οµαδικής ψυχοθεραπείας ο Joseph Hersey Pratt, 

παθολόγος στη Βοστόνη, αναγνωρίζεται ως ο πατέρας της σύγχρονης 

οµαδικής θεραπείας. Ο Pratt τo 1905, αναγνωρίζοντας τη σχέση µεταξύ 

ψυχικής και σωµατικής υγείας και το πώς η µία επηρεάζει την πορεία της 

άλλης, σχεδίασε ένα πρόγραµµα θεραπείας µε το οποίο προσπάθησε να 

υποστηρίξει τους ασθενείς του. Το πρόγραµµα αυτό περιελάµβανε επισκέψεις 

στο σπίτι, τήρηση ηµερολογίου από τους ασθενείς και εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις µιας «σχολικής τάξης» φυµατικών µε εικοσιπέντε περίπου 

ασθενείς. Στις τάξεις αυτές επιθεωρούνταν τα ηµερολόγια, καταγραφόταν 

δηµόσια η αύξηση βάρους σε µαυροπίνακα και παρουσιάζονταν µαρτυρίες 

από ασθενείς µε επιτυχηµένη έκβαση. Έτσι αναπτύχθηκε ένας βαθµός 

συνοχής και αµοιβαίας υποστήριξης που φάνηκε να βοηθά στη µάχη εναντίον 

της κατάθλιψης και της αποµόνωσης, καταστάσεων τόσο συνηθισµένων 

ανάµεσα στους φυµατικούς ασθενείς (Yalom & Leszcz, 2006). 

Το 1914 ο J. Moreno ασχολήθηκε µε την ψυχολογική συνάντηση και 

χρησιµοποίησε την αυθόρµητη έκφραση που ονόµασε ψυχόδραµα και ήταν η 

απαρχή των οµάδων θεραπείας µε ασθενείς, αρχικώς, παιδιά (Rogers, 1991). 

Ουσιαστικά ασχολήθηκε µε την ανατοµία των αλληλεπιδράσεων εντός των 

οµάδων. Θεωρεί ότι η εις βάθος ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων θα 

µπορούσε να επιτρέψει την αποκάλυψη της πραγµατικής τους φύσης, και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο να ενθαρρυνθεί ο αυθορµητισµός και η δηµιουργικότητα του 

ανθρώπου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνει µία τεχνική, το 

κοινωνιοµετρικό τεστ (χορήγηση ερωτηµατολογίου) και στη συνέχεια τη 

δραµατική αναπαράσταση (ψυχόδραµα) (Blanchet & Trognon, 1997). 

Κατά τη δεκαετία µεταξύ 1920 και 1930 ψυχίατροι όπως οι Adler, Lazell, 

Marsh, Wender, Burrows, Schilder και Slavson χρησιµοποίησαν οµαδικές 

µεθόδους και εφάρµοσαν τεχνικές στη θεραπεία είτε σχιζοφρενών είτε 

ψυχονευρωτικών ασθενών.  
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Στο ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο η χρήση της οµαδικής ψυχοθεραπείας 

εντατικοποιήθηκε λόγω του τεράστιου αριθµού ψυχικά διαταραγµένων 

στρατιωτών. 

Το 1940 εµφανίστηκαν οι βιωµατικές οµάδες που ονοµάζονταν «T-

group» από το αγγλικό «training», οι οποίες αναφέρονταν στην εκπαίδευση 

στις ανθρώπινες σχέσεις. Η πρώτη οµάδα τέτοιου είδους δηµιουργήθηκε το 

1946 από τον κοινωνικό ψυχολόγο Kurt Lewin. Σκοπός αυτής της οµάδας-

εργαστήριο ήταν η εκπαίδευση συντονιστών ώστε να αντιµετωπιστούν οι 

εντάσεις ανάµεσα στις φυλετικές οµάδες προκειµένου να βοηθήσουν στην 

αλλαγή της φυλετική στάσης του κοινού στην πολιτεία του Κονέκτικατ. 

Παράλληλα ο Lewin ερευνώντας την επίδραση των οµάδων αυτών στους 

συµµετέχοντες, µέσω παρατηρητών, ανακάλυψε ότι η βιωµατική µάθηση 

αποτελούσε µία δραστική τεχνική όσον αφορά την εκπαίδευση στις 

ανθρώπινες σχέσεις. Ανακαλύφθηκε ακόµα ότι τα µέλη ωφελούνται όταν τους 

παρουσιάζονται επί τόπου παρατηρήσεις για τη συµπεριφορά τους και για την 

επίπτωσή της στους άλλους. Ο ψυχολόγος αυτός χρησιµοποίησε τεχνικές µε 

σκοπό την ευαισθητοποίηση στη δυναµική της οµάδας ή την άσκηση στην 

τέχνη των ανθρώπινων σχέσεων τόσο σε επίπεδο ατόµων και οµάδων όσο 

και στο επίπεδο της διοίκησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και άλλων 

οργανώσεων. Πρότεινε ο συντονιστής της οµάδας να έχει ρόλο «διευκολυντή» 

και όχι ηγέτη ή αρχηγού δηλαδή να είναι ένα µέλος της οµάδας ειδικό να 

διευκολύνει τη διαδικασία και τη δυναµική της και όχι να καθορίζει την πορεία 

της (Rogers, 1991).  

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 η ενασχόληση κλινικών 

θεωρητικών οπαδών των Freud και Rogers, κυρίως, εστίασε το ενδιαφέρον 

της οµάδας όχι τόσο στην επιµορφωτική τεχνική όσο στη διαπροσωπική 

διάδραση και την προσωπική αλλαγή. Στόχος πλέον των οµάδων, οι οποίες 

είχαν µετατραπεί σε θεραπευτικές ήταν η έντονη έµφαση στο εδώ και τώρα 

αποθαρρύνοντας τις συζητήσεις για οποιοδήποτε υλικό δεν αφορούσε σχόλια 

που γίνονταν εκείνη τη στιγµή, όπως για παράδειγµα, το προσωπικό ιστορικό 

του καθενός και δίνοντας ανατροφοδότηση.  

Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 παρουσιάστηκε στην Αµερική το 

φαινόµενο των οµάδων συνεύρεσης, στις οποίες συµµετείχαν τεράστιοι 

αριθµοί ανθρώπων, και αναφέρονταν ως θεραπευτικές οµάδες για 
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φυσιολογικούς ανθρώπους. Η οµάδα συνεύρεσης επηρέασε πολύ τη µορφή 

της σύγχρονης οµαδικής ψυχοθεραπείας καθώς ο στόχος πλέον της οµάδας 

µετακινείται από την εκπαίδευση στην προσωπική αλλαγή. Ο όρος οµάδα 

συνεύρεσης προτάθηκε από τον Carl Rogers για να τονιστεί η αυθεντική 

συνεύρεση ανάµεσα στα µέλη και ουσιαστικά η συνεύρεση των διαφορετικών 

προσωπικοτήτων των µελών. Οι οµάδες αυτές είχαν ποικίλες µορφές και 

έγιναν γνωστές ως οµάδες ανθρωπίνων σχέσεων, εκπαιδευτικές οµάδες, 

οµάδες ευαισθησίας, οµάδες προσωπικής ωρίµανσης, µαραθώνιες οµάδες, 

οµάδες ανθρώπινου δυναµικού, βασικές οµάδες συνεύρεσης και βιωµατικές 

οµάδες. Το µέγεθος τους κυµαίνεται από οκτώ έως είκοσι άτοµα είναι 

ορισµένου χρόνου και συχνά συµπυκνώνονται σε συνεχόµενες ώρες ή µέρες. 

Το βάρος δίνεται και πάλι στη διάδραση στο εδώ και τώρα. Προωθείται η 

αυτοαποκάλυψη των µελών χωρίς κοινωνικά προσωπεία. Ο στόχος των 

οµάδων αυτών είναι η αλλαγή στη συµπεριφορά, στον τρόπο ζωής, στην 

προσωπική σχέση του ατόµου µε τους άλλους και η προσωπική ανάπτυξη 

που θα επέλθει βιώνοντας απλώς την εµπειρία στην οµάδα, η οποία 

θεωρείται ως ωρίµανση. Οι συµµετέχοντες δε θεωρούνται ασθενείς ή 

θεραπευόµενοι, αλλά άνθρωποι που αναζητούν. Όµως οι άνθρωποι που 

επιζητούσαν εµπειρίες συνεύρεσης είχαν µεγάλες οµοιότητες µε εκείνους που 

επιζητούσαν ψυχοθεραπεία. 

Έτσι λοιπόν, η εφευρετικότητα, η ερευνητική στάση και ο εξελιγµένος 

συντονισµός των συντονιστών των οµάδων συνεύρεσης άφησαν ανεξίτηλο το 

σηµάδι τους στην οµαδική ψυχοθεραπεία προσφέροντάς της πολύτιµα 

στοιχεία. 

 Τέλος, σύµφωνα µε κάποιους η Ψυχολογία και κατ’ επέκταση η 

Ψυχοθεραπεία είναι µία επιστήµη µε µεγάλο παρελθόν, αλλά µικρή ιστορία. 

Ιστορία και µεθοδολογία καταγεγραµµένη. Το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί 

αναπαριστά µερικά σηµαντικά σηµεία που αφορούν τα «πρώτα βήµατα» της 

πορείας της Ψυχοθεραπείας και της Οµαδικής Ψυχοθεραπείας, αντίστοιχα 

(Meiers, 1945). 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
O οµαδικός ψυχοθεραπευτής δε στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα 

θεωρητικό µοντέλο, αλλά συνθέτει και παίρνει από πολλές θεωρίες ό,τι 

δουλεύει και ό,τι ταιριάζει κάθε φορά, ώστε ο θεραπευόµενος να αποκοµίσει 

το µέγιστο όφελος από τη θεραπευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, ο 

θεραπευτής σεβόµενος τη συνεισφορά των διαφόρων θεωρητικών, δουλεύει 

µέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο αναπτύσσει και εξελίσσει µέσω της 

καθηµερινής του πρακτικής µε το να δανείζεται ελεύθερα ιδέες και τεχνικές 

από ποικίλα θεωρητικά µοντέλα και να τα προσαρµόζει στη δική του 

προσωπικότητα. Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας ορισµένων οµάδων µπορεί 

να υπακούει σε συγκεκριµένες θεωρητικές προσεγγίσεις.  

 
Ψυχαναλυτική προσέγγιση  
H ψυχανάλυση στηρίχτηκε στην ανίχνευση της προηγούµενης ζωής 

µερικών νευρωτικών µεσοαστών γυναικών και στην αυτοανάλυση του Freud, 

ο οποίος µέσα από την ανάλυση των ονείρων κατέληξε πως οι ρίζες των 

περισσοτέρων νευρώσεων βρίσκονταν σε σεξουαλικές συγκρούσεις που 

ξεπηδούσαν από τραυµατικές παιδικές εµπειρίες (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). 

Η νευρωτική σύγκρουση είναι µια ασυνείδητη σύγκρουση µεταξύ του Εκείνου 

και του Εγώ. Το άτοµο γίνεται νευρωτικό όταν το Εγώ δεν καταφέρνει να 

ελέγξει το Εκείνο που ζητάει να απελευθερώσει τις παρορµήσεις του.  

Kατά το Freud οι έννοιες του εκείνο, του εγώ και του υπερεγώ 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης λειτουργίας (Pervin & 

John, 2001). Σύµφωνα µε τη θεωρία του το εκείνο αντιπροσωπεύει την πηγή 

ενέργειας των ενορµήσεων, δηλαδή τα σεξουαλικά και επιθετικά ένστικτα, τη 

ζωή και το θάνατο. Κατά τη λειτουργία του αναζητά την εκτόνωση της έντασης 

και λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της ηδονής και της αποφυγής του πόνου. 

Το εγώ αναζητά την πραγµατικότητα. Η λειτουργία του είναι να εκφράζει και 

να ικανοποιεί τις επιθυµίες του εκείνο στο πλαίσιο της πραγµατικότητας και 

των απαιτήσεων του υπερεγώ. Το εγώ λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της 

πραγµατικότητας, κατά την οποία η ικανοποίηση των ενστίκτων αναβάλλεται 
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ως τη στιγµή που είναι εφικτή η µεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση µε το 

λιγότερο δυνατό πόνο ή τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις. Το 

υπερεγώ αντιπροσωπεύει το ηθικό µέρος της ανθρώπινης λειτουργίας και 

περιλαµβάνει τα ιδανικά για τα οποία αγωνίζεται το άτοµο και τις τιµωρίες που 

περιµένει όταν έχει κάνει κάτι ενάντια στον ηθικό του κώδικα. Αυτή η δοµή 

ελέγχει τη συµπεριφορά σύµφωνα µε τους κοινωνικούς νόµους, 

ανταµείβοντας την αποδεκτή και καλή συµπεριφορά και τιµωρώντας τη µη 

αποδεκτή και κακή (ενοχή). Η έµφαση δίνεται στις άλογες, παράλογες και 

ασυνείδητες διαδικασίες, στα κίνητρα και τις επιθυµίες. ∆ηλαδή, στις 

κινητήριες πλευρές της ασυνείδητης λειτουργίας (Pervin & John, 2001). Όταν 

το εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ ισορροπούν, τότε το άτοµο προσαρµόζεται. 

Αν η ισορροπία διαταραχθεί, εµφανίζονται συµπτώµατα 

δυσπροσαρµοστικότητας. 

 Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, η ψυχική ζωή είναι δυνατόν να 

περιγραφεί ως προς το βαθµό στον οποίο έχουµε επίγνωση των φαινοµένων. 

Το συνειδητό περιλαµβάνει φαινόµενα για τα οποία έχουµε επίγνωση σε 

οποιαδήποτε στιγµή, το προσυνειδητό τα φαινόµενα που µπορούµε να 

αντιληφθούµε αν τους δώσουµε προσοχή και το ασυνείδητο τα φαινόµενα 

που αγνοούµε και δεν µπορούµε να αντιληφθούµε παρά µόνο σε ειδικές 

συνθήκες (Pervin & John, 2001).  

Σύµφωνα µε τη θεωρία, η πηγή της ψυχικής ενέργειας βρίσκεται σε 

πεδία διέγερσης µέσα στο σώµα που ζητούν έκφραση και µείωση της 

έντασης. Αυτές οι περιοχές ονοµάζονται ένστικτα ή ενορµήσεις και 

αντιπροσωπεύουν µόνιµες, αναπόφευκτες δυνάµεις. Τέτοια είναι τα γενετήσια 

ένστικτα που σχετίζονται µε τις τάσεις για τη διαιώνιση του είδους, το ένστικτο 

της ζωής, η ενέργεια του οποίου ονοµάστηκε λίµπιντο, και το ένστικτο του 

θανάτου, δηλαδή η επιδίωξη του οργανισµού να πεθάνει ή να επιστρέψει στην 

ανόργανη κατάσταση (Pervin & John, 2001). 

Στην ψυχαναλυτική θεωρία, σηµαντική είναι η έννοια του άγχους, η 

οποία αποτελεί µια οδυνηρή συναισθηµατική εµπειρία που αντιπροσωπεύει 

για το άτοµο µια απειλή ή έναν κίνδυνο. Η αδυναµία του εγώ να ελέγξει την 

έκφραση των ορµών του εκείνο και η κριτική που δέχεται από το υπερεγώ 

είναι η αιτία για την εµφάνιση συµπτωµάτων άγχους. Το άγχος είτε 

αντιπροσωπεύει ένα οδυνηρό συναίσθηµα που λειτουργεί σαν σήµα 
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επικείµενου κινδύνου για το εγώ, είτε είναι αποτέλεσµα ανεκπλήρωτων 

σεξουαλικών παρορµήσεων-αποκλεισµένη λίµπιντο (Pervin & John, 2001). Το 

άτοµο για να αντιµετωπίσει το άγχος αναπτύσσει µηχανισµούς άµυνας ενάντια 

σε αυτό. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι ασυνείδητοι, επιτρέπουν τη χαλάρωση από 

την ψυχική ένταση, µειώνουν το άγχος και δεν επηρεάζουν την αυτοεκτίµηση 

του ατόµου επειδή η λειτουργία τους παραµένει κρυµµένη. 

Η πηγή των ενστίκτων είναι οι καταστάσεις σωµατικής έντασης που 

τείνουν να επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές του σώµατος, στις 

ερωτογενείς ζώνες. Η ανάπτυξη και η µεταβολή των κύριων ερωτογενών 

ζωνών του σώµατος είναι βιολογικά καθορισµένη. Σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή η κύρια πηγή διέγερσης και ενέργειας επικεντρώνεται σε µια ορισµένη 

ζώνη η οποία µετατοπίζεται µέσα στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης (στάδια 

ανάπτυξης) (Pervin & John, 2001). Κάθε στάδιο αναφέρεται σε µια περίοδο 

της ζωής και συνδέεται µε µια ερωτογενή ζώνη του σώµατος στην οποία 

περικλείεται η λιβιδινική ενέργεια και η οποία ζητάει διαφυγή και ικανοποίηση. 

Η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη µπορεί να σταµατήσει αν το παιδί αντιµετωπίσει 

καταστάσεις µε µεγάλο άγχος, δηλαδή να υπάρξει καθήλωση ή παλινδρόµησή 

του σε προηγούµενα στάδια ανάπτυξης.  

     Ο Freud θεωρούσε ότι η συµπεριφορά του ανθρώπου καθορίζεται και 

παρακινείται από τα βιολογικά του ένστικτα. Πίστευε πως τίποτε δε συµβαίνει 

τυχαία και πως η ανθρώπινη συµπεριφορά αποκτά νόηµα µόνο όταν 

µπορέσουµε να την κατανοήσουµε. Η ανθρώπινη συµπεριφορά υπακούει 

στην αρχή της ηδονής και την αρχή της πραγµατικότητας, τις οποίες  

προσπαθεί να συνδυάσει το άτοµο.  

Σκοπός της ψυχαναλυτικής θεραπείας είναι η αποκατάσταση της 

ψυχικής υγείας του ατόµου αποκαλύπτοντας τις ασυνείδητες σκέψεις και 

διαδικασίες και ξεπερνώντας τις αντιστάσεις που προβάλλει το άτοµο σε αυτές 

τις αποκαλύψεις. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιµοποιούνται τεχνικές όπως οι 

ελεύθεροι συνειρµοί, η µεταβίβαση, οι αντιστάσεις και η ανάλυση των ονείρων 

(Μαλικιώση-Λοίζου, 1998). 

Οι θεωρίες του Freud για την οµάδα προέρχονται από τη µελέτη του 

σχετικά µε τη µεταβίβαση. Η ατοµική θεραπεία αποτελεί κοµµάτι της οµαδικής, 

για αυτό το λόγο η µεταβιβαστική σχέση στην οµάδα έχει τα χαρακτηριστικά 

της µεταβιβαστικής σχέσης που αναπτύσσεται στην ατοµική θεραπεία. Στην 
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ανάλυση της οµαδικής εµπειρίας είναι αναµενόµενο να παρουσιάζονται 

σηµαντικά σεξουαλικά στοιχεία και µάλιστα µε τη µορφή υποψίας ή 

εχθρότητας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Freud η οµαδική και η ατοµική θεραπεία 

δεν µπορούν να διαφοροποιηθούν απόλυτα η µία από την άλλη, διότι η 

ψυχολογία του ατόµου είναι από µόνη της η λειτουργία της σχέσης µεταξύ 

ενός ατόµου και ενός άλλου, καθώς το άτοµο ανήκει πάντα σε µία οµάδα 

(Βion, 1961). Το σηµαντικό είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε 

να φανούν τα χαρακτηριστικά της οµάδας. Είναι βασικό για όλα τα άτοµα της 

οµάδας να πλησιάζουν το ένα το άλλο και να βιώνουν τις συνθήκες που 

οδηγούν στην ερµηνεία της εµπειρίας. 

Η συνεισφορά του Freud στην κατανόηση της οµαδικής συµπεριφοράς 

βασίστηκε σε δύο υποθέσεις· στο ότι η οµαδική συµπεριφορά πηγάζει από τα 

πρότυπα συµπεριφοράς της οικογενειακής ζωής, καθώς και από τις 

αντιλήψεις που είχε ο ίδιος για τις ρίζες της κοινωνίας, κάτι που συνήθως 

αναφέρεται ως η «πρωτόγονη ορδή» και στο ότι η οµάδα επικεντρώνεται στις 

συναισθηµατικές σχέσεις των µελών µε τον ηγέτη, όπως είναι οι σχέσεις των 

αδελφών προς την πατρική µορφή (Douglas, 1997). Έτσι, η φύση των 

σχέσεων µελών-ηγέτη είναι αυτή που έχουν τα παιδιά προς τον πατέρα τους, 

οι δε σχέσεις µεταξύ των µελών είναι εκείνη που έχουν τα αδέλφια µεταξύ 

τους. Αυτές οι σχέσεις ενέχουν και όλα τα προβλήµατα που βασανίζουν τα 

αδέλφια, όπως το συναγωνισµό για την εκτίµηση του αρχηγού, την 

αντιπαλότητα και τη ζήλια. Μια οµάδα θεωρείται ότι έχει συνοχή όταν όλες 

αυτές οι συναισθηµατικές συγκρούσεις έχουν λυθεί µέσα από µια διαδικασία 

µετάθεσης αυτών των συγκρούσεων προς τον αρχηγό. Έτσι, τα µέλη 

ταυτίζονται µεταξύ τους, λειτουργώντας µέσα σε µια ατµόσφαιρα αδελφικής 

αγάπης.  

Σηµαντικός εκπρόσωπος αυτού του µοντέλου στην οµαδική 

ψυχοθεραπεία είναι ο Bion. Η προσφορά του και η επιρροή του σε οµαδικούς 

ψυχοθεραπευτές µε ψυχοδυναµικό προσανατολισµό είναι µεγάλη (Hawkins & 

Nestoros, 1997). Ο Bion µίλησε κυρίως για τα δυναµικά που αναπτύσσονται 

µέσα στην οµάδα τα οποία είναι αποτέλεσµα δύο αντιµαχόµενων δυνάµεων. 

Αυτές οι δυνάµεις είναι από τη µια η συνειδητή ανάγκη και τάση της οµάδας 

να δουλέψει το περιεχόµενο που της ανατίθεται και από την άλλη µία 

ασυνείδητη δύναµη η οποία δρα ενάντια σε αυτή τη δράση της οµάδας. Η 
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πρώτη αποκαλείται κουλτούρα της οµάδας και αφορά τη συµµετοχή των 

µελών και των συντονιστών στην οµάδα, και το ρόλο που ο καθένας 

υποδύεται, και η δεύτερη, οµαδική πνευµατικότητα και αφορά το συλλογικό 

ασυνείδητο (Hawkins & Nestoros, 1997).  

Κατά το Bion (1961) η οµάδα κινείται σε δύο επίπεδα την «οµάδα 

εργασίας» και την «οµάδα των βασικών υποθέσεων». Τα µέλη της οµάδας 

ουσιαστικά εργάζονται συγκεντρωµένα στην διαδικασία της οµάδας, ωστόσο 

η εργασία αυτή της οµάδας υποσκελίζεται από αυτό που ο Bion (1961) 

ονόµασε «βασικές υποθέσεις». 

Οι βασικές υποθέσεις (Bion, 1961) επηρεάζουν συναισθηµατικά το πώς 

ενεργεί η οµάδα και ορίζουν τα στάδια από τα οποία περνά στην προσπάθειά 

της να πετύχει τους στόχους της ή να λύσει τα προβλήµατά της. Αυτό µπορεί 

να γίνει αντιληπτό ως µία αµυντική αντίδραση των µελών της οµάδας στο 

άγχος που δηµιουργεί η θεραπευτική διαδικασία και ουσιαστικά οδηγεί την 

οµάδα στο να συµπεριφέρεται µε έναν υποθετικό τρόπο. Με άλλα λόγια, η 

οµάδα συµπεριφέρεται σα να υπάρχει µία υπόθεση που είναι επιθυµητή και 

γίνεται αποδεκτή και κατανοητή από όλα τα µέλη της (Montgomery, 2002). 

Οι βασικές αυτές υποθέσεις αφορούν αρχικά την εξαρτηµένη υπόθεση 

(Bion, 1961), η οποία αναφέρεται στην πίστη των µελών στο ότι υπάρχει ένα 

άτοµο ικανό να πραγµατοποιήσει τις επιθυµίες και τις ευχές της οµάδας. 

Ουσιαστικά, η στάση αυτή αποτελεί άµυνα ενάντια στις ανησυχίες των µελών. 

Τα άτοµα συµπεριφέρονται σαν να είναι ο θεραπευτής το άτοµο που έχει τη 

δύναµη, την ικανότητα και τη γνώση να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους και που 

θα είναι για πάντα εκεί να τους δίνει τις απαντήσεις. Τα µέλη βιώνουν τον 

εαυτό τους ως αδύναµο και ανίκανο να βοηθήσει το ένα το άλλο. 

 Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται µε την πεποίθηση ότι υπάρχει κάποιος 

εχθρός ή εξωτερική απειλή, έτσι η οµάδα πρέπει να επιτεθεί ή να αµυνθεί αν 

θέλει να λυθούν τα προβλήµατά της. Αυτός ο εχθρός µπορεί να είναι είτε ο 

θεραπευτής, είτε κάποιο µέλος, είτε κάποια ασθένεια και αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ως αγωνίσου ή πέτα (fighting or flight) (Bion, 1961). 

Φαντασιώσεις εγκατάλειψης και συναισθήµατα φόβου κατακλύζουν τα µέλη, 

έτσι η µόνη λύση είναι η φυγή ή η δράση. Η αντίληψη αυτή ενώνει τα µέλη της 

οµάδας, ώστε να παλέψουν όλα µαζί την εξωτερική απειλή. 
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Η τελευταία υπόθεση αναφέρεται στην ανάγκη της οµάδας να φαντάζεται 

ότι τα παρόντα προβλήµατά της θα βρουν λύση από κάτι που θα συµβεί στο 

µέλλον. Αυτό µπορεί να είναι ένα άτοµο, µία ιδέα ή απλά µία ουτοπία. Αυτή η 

υπόθεση χαρακτηρίζεται ως pairing (Bion, 1961). Συνήθως τέτοιες ιδέες, 

τείνουν να διασπούν την προσοχή της οµάδας σε κάποιο υποθετικό 

µελλοντικό γεγονός. Ωστόσο, για το θεραπευτή η ουσία του θέµατος βρίσκεται 

σε αυτό που συµβαίνει στο παρόν, στο ίδιο το αίσθηµα της ελπίδας. Αυτό το 

συναίσθηµα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας. Οι αισιόδοξες ιδέες 

που εκφράζονται είναι εκλογικεύσεις που τείνουν να επηρεάσουν την 

προσαρµογή της οµάδας και να συµβιβαστούν µε συναισθήµατα ενοχής. Το 

ευχάριστο σε αυτό το συναίσθηµα είναι η επίκληση που γίνεται από την 

οµάδα για ένα υποθετικά άψογο αποτέλεσµα. Αυτά τα συναισθήµατα 

βρίσκονται στην αντίπερα όχθη συναισθηµάτων απόγνωσης και 

καταστροφής. Για να βοηθηθεί η οµάδα που χρησιµοποιεί αυτή την υπόθεση, 

η ελπίδα ότι κάποιος θα τους σώσει δεν πρέπει να εκπληρωθεί ποτέ, αλλά να 

παραµείνει για πάντα ελπίδα. 

Η οµάδα «παραπαίει» από τη µία υπόθεση στην άλλη χωρίς 

συγκεκριµένη σειρά. Αυτές οι τρεις βασικές υποθέσεις προκύπτουν αθέµιτα, 

αυτόµατα, είναι αναπόφευκτες και φωτίζουν τη συµπεριφορά της οµάδας. 

Πίσω από κάθε βασική υπόθεση υπάρχει αγωνία, φόβος, µίσος, αγάπη. Ο 

Bion (1961) θεωρεί ότι τα δυναµικά της οµάδας καθορίζονται από την 

αλληλεπίδραση των συλλογικών συναισθηµατικών αναγκών και των 

συνειδητών επιθυµιών του κάθε µέλους της οµάδας. H ερµηνεία αυτών των 

ασυνείδητων διαδικασιών της οµάδας, ως συνόλου, από το θεραπευτή, 

παρέχει στα µέλη ευκαιρίες για αυτοεπίγνωση και κατανόηση (Montgomery, 

2002). Ο θεραπευτής, σε αυτή την περίπτωση, τοποθετεί τον εαυτό του έξω 

από την οµάδα, έχει δηλαδή το ρόλο του εξωτερικού παρατηρητή, ο οποίος 

παραµένει ακέραιος και αποφεύγει να σχετιστεί µε τα µέλη της οµάδας, ώστε 

να ενθαρρύνει τις βασικές υποθέσεις που θα προάγουν τη θεραπεία. 

Οι συνεδρίες στην οµαδική ψυχοθεραπεία µε ψυχοδυναµική προσέγγιση 

µπορεί να διαρκέσουν χρόνια και αφορούν κυρίως την αντιµετώπιση των 

νευρώσεων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η µεταβίβαση προκαλείται και 

αναλύεται µε σκοπό την επίλυσή της, αλλά και την επίλυση των αντιδράσεων 

που προβάλλει ο πελάτης στη θεραπεία. Τα όνειρα έχουν επίσης µεγάλη 
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βαρύτητα και για αυτό αναλύονται και ερµηνεύονται. Ο θεραπευτής δε δίνει 

απαντήσεις ή προσωπικές συµβουλές. Οι εσωτερικές συγκρούσεις 

ερµηνεύονται και στόχος της διαδικασίας είναι η εξωτερική αναδόµηση των 

δυναµικών της προσωπικότητας. Ο θεραπευτής δεν θα κατευθύνει την οµάδα 

µε εµφανή τρόπο, αλλά θα προτιµήσει να το κάνει λιγότερο ξεκάθαρα 

(Montgomery, 2002). Η στάση του θεραπευτή επιτρέπει ασυνείδητα δυναµικά 

µεταξύ των µελών της οµάδας να εξεταστούν και η προσωπική αλλαγή να 

επιτευχθεί µέσα από την κατανόηση του υλικού της µεταβίβασης και της 

αντιµεταβίβασης. 

Οι οµαδικές συνεδρίες λαµβάνουν χώρα µία ή δύο φορές την εβδοµάδα 

και διαρκούν περίπου µιάµιση ώρα. Η θεραπεία ασθενών που συµµετέχουν 

σε ανοιχτές  ψυχοδυναµικές οµάδες διαρκεί από δεκαοχτώ µήνες µέχρι τρία 

χρόνια (Montgomery, 2002). Η λειτουργία του θεραπευτή είναι να καθιερώσει 

και να διατηρήσει τα όρια της οµάδας και συγχρόνως, να δηµιουργήσει µία 

ατµόσφαιρα ελεύθερης και ανοιχτής επικοινωνίας προσφέροντας σχόλια και 

ερµηνείες στην οµάδα ως σύνολο, αλλά και σε κάθε υποκείµενο ξεχωριστά. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων της θεραπείας, οι θεραπευόµενοι 

συχνά αναφέρουν µία επιδείνωση των συµπτωµάτων τους. Για αυτό το λόγο, 

το ρίσκο της πρόωρης αποχώρησης είναι µεγαλύτερο. 

O θεραπευτής στην οµαδική ψυχοδυναµική θεραπεία έχει την ευθύνη να 

επισηµάνει το καινούργιο υλικό που αναδύεται, όπως είναι οι πηγές των 

συγκρούσεων. Ο συντονιστής είναι ενεργός, όσον αφορά την ανάπτυξη της 

συνεκτικότητας της οµάδας και την εξισορρόπηση των ερµηνειών για κάθε 

υποκείµενο µε αυτές που γίνονται για την οµάδα ως σύνολο, µε ενθαρρυντικά 

και υποστηρικτικά σχόλια. H οµάδα πρέπει να προσφέρει στα µέλη της µία 

συναλλαγή µέσα από την οποία θα κατανοούν τον εαυτό τους και θα τους 

δίνεται η ευκαιρία της προσωπικής ανάπτυξης (Pines, 2000). Ουσιαστικά, 

λοιπόν, ο θεραπευτής βοηθά το θεραπευόµενο στην θεραπεία του, ενώ 

συγχρόνως, τον δραστηριοποιεί ενθαρρύνοντας την ανεξαρτησία του 

(Montgomery, 2002). 
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Γνωστικό-Συµπεριφοριστικό µοντέλο 
H συµπεριφοριστική θεωρία πρεσβεύει ότι η συµπεριφορά είναι 

αποτέλεσµα µάθησης. Πιστεύει πως ο άνθρωπος κατά τη γέννησή του είναι 

άγραφος χάρτης, tabula rasa, δηλαδή ούτε καλός, ούτε κακός. Η 

συµπεριφορά και η προσωπικότητα του ατόµου διαµορφώνεται καθώς το 

άτοµο µαθαίνει να αντιδρά στο περιβάλλον του. Σηµαντική δύναµη στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς είναι η αλληλεπίδραση κληρονοµικότητας και 

περιβάλλοντος. Εποµένως, αφού δεν µπορούµε να ελέγξουµε την 

κληρονοµικότητα, χειριζόµαστε κατάλληλα το περιβάλλον για να 

τροποποιήσουµε τη συµπεριφορά. Η αλλαγή της συµπεριφοράς βασίζεται στη 

θεωρία ότι τα συναισθηµατικά προβλήµατα αναπτύσσονται διότι ο άνθρωπος 

δεν κατάφερε να µάθει αποτελεσµατικούς τρόπους αντίδρασης στις 

περιστάσεις. Εποµένως, υπάρχει ένα πρόβληµα µάθησης που κανείς επιλύει 

εφαρµόζοντας τις βασικές τεχνικές της µάθησης. 

Οι βασικές αρχές αυτής της προσέγγισης πρεσβεύουν πως τόσο τα 

φυσιολογικά, όσο και τα παθολογικά πρότυπα συµπεριφοράς µαθαίνονται και 

θεωρούνται φυσικά (Douglas, 1997). Το περιβάλλον ασκεί σηµαντική 

επίδραση στον έλεγχο της συµπεριφοράς, εποµένως αν οι συνθήκες αυτού 

του περιβάλλοντος ελεγχθούν, τότε είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και η 

συµπεριφορά. Η έκδηλη συµπεριφορά των ατόµων και των κοινωνικών 

συστηµάτων υπόκεινται σε λογική εξήγηση και µπορούν να προβλεφθούν. 

Οι συµπεριφοριστές απορρίπτουν την ιδέα της ψυχικής ασθένειας και 

ανάγουν την αποκλίνουσα ή δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά σε µη 

αποτελεσµατικούς τρόπους εκµάθησης συµπεριφοράς ή ως έλλειψη 

κατάλληλων τρόπων προσαρµογής και αντίδρασης (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999; 

Douglas, 1997). 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία η συµπεριφορά µαθαίνεται µε την κλασική 

εξαρτηµένη µάθηση, τη συντελεστική και τη µιµητική µάθηση. Στην κλασική 

εξαρτηµένη µάθηση είναι γνωστά τα πειράµατα του Pavlov (1927), όπου η 

θέα της τροφής (φυσικό ερέθισµα) προκαλούσε την έκκριση σιέλου στο σκύλο 

(φυσική αντίδραση). Όταν στη θέα της τροφής προστέθηκε ο ήχος ενός 

κουδουνιού (εξαρτηµένο ερέθισµα), ο σκύλος έµαθε να εκκρίνει σίελο ακόµη κι 

όταν άκουγε µόνο τον ήχο του κουδουνιού (εξαρτηµένη αντίδραση).  
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Στη συντελεστική µάθηση, µε κυριότερο εκπρόσωπο το Skinner (1938), 

χρησιµοποιούνται αµοιβές για να ενισχυθεί µία συµπεριφορά. Μία 

συµπεριφορά (συντελεστής-ερέθισµα) συµβαίνει τυχαία ή αυθόρµητα και 

ακολουθείται από ένα γεγονός που προκαλεί ευχαρίστηση (ενίσχυση). Η 

ενίσχυση αυτή αυξάνει την πιθανότητα επανεµφάνισης της τυχαίας 

συµπεριφοράς στο µέλλον. Η ενίσχυση έρχεται µετά την επιθυµητή αντίδραση 

για να την ενισχύσει. Χρησιµοποιούνται αµοιβές ή τιµωρίες (θετική-αρνητική 

ενίσχυση), για να αυξηθεί ή να µειωθεί η συχνότητα της συµπεριφοράς. 

Η µιµητική µάθηση αφορά τη µάθηση µέσω της παρατήρησης και της 

µίµησης προτύπων (κοινωνική µάθηση). Κυριότερος εκπρόσωπος είναι ο 

Bandura (1969). Η διαδικασία της µάθησης µέσω της παρατήρησης και της 

µίµησης προτύπων περιλαµβάνει την ύπαρξη πραγµατικών ή συµβολικών 

µοντέλων µε τα οποία το άτοµο θα ταυτιστεί και θα υιοθετήσει αντιδράσεις 

που δεν υπήρχαν πριν. Τα µέλη, για παράδειγµα, µίας οµάδας αναπαράγουν 

κάποιες συµπεριφορές που έχουν δει από τα υπόλοιπα µέλη, ιδίως όταν έτσι 

κερδίζουν την αποδοχή της οµάδας. Αυτή η διαδικασία µπορεί να λαµβάνει 

χώρα στο θεραπευόµενο ασυνείδητα και η συµπεριφορά αυτή επηρεάζει τα 

µέλη ακόµα και όταν ενισχύονται για την εκδήλωσή της ή όχι.  

Οι στόχοι της θεραπείας της συµπεριφοράς είναι η αλλαγή της 

δυσπροσαρµοστικής συµπεριφοράς, η εκµάθηση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και η πρόληψη προβληµάτων (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). Οι 

στόχοι αυτοί θα πρέπει να διατυπώνονται διαφορετικά για κάθε άτοµο. Οι 

τεχνικές που εφαρµόζονται για την επίτευξη των στόχων είναι η ενίσχυση, 

θετική και αρνητική, η συστηµατική απευαισθητοποίηση, η παρρησιαστική ή 

διεκδικητική εκπαίδευση (εκπαίδευση στη χειραφέτηση), η ψυχοκατακλυσµική 

θεραπεία και η αποστροφική θεραπεία. 

Στις θεραπευτικές προσεγγίσεις βασισµένες σε αυτό το µοντέλο η οµάδα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από οµοιοµορφία και να αποτελείται από άτοµα 

που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα, για παράδειγµα φοβίες, παθητικότητα, 

σεξουαλικές διαταραχές, προβλήµατα βάρους, έλλειψη κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δίνεται βάρος σε συγκεκριµένα 

συµπτώµατα χωρίς να γίνεται εστίαση στην αιτία. Ο θεραπευτής χρησιµοποιεί 

την ενθάρρυνση και την ανατροφοδότηση. ∆ηλαδή παρουσιάζεται σαν ο 

θεραπευόµενος να προκαλεί τις ενθαρρυντικές αντιδράσεις του θεραπευτή, ο 
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οποίος παρακολουθεί προσεκτικά. Η προσοχή του θεραπευτή, η αποδοχή, η 

επιδοκιµασία και το ενδιαφέρον του εκφράζεται είτε λεκτικά είτε µη λεκτικά, 

χρησιµοποιώντας τις εκφράσεις του προσώπου του και την κατάλληλη στάση 

του σώµατός του. Μέσω αυτής της συµπεριφοράς ο θεραπευτής ενθαρρύνει 

και δυναµώνει τη συµπεριφορά αυτή του θεραπευόµενου που έχει επιλέξει. Η 

ενίσχυση µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς θέτει τις βάσεις στις οποίες θα 

στηριχθεί η αλλαγή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ακόµα, προωθούνται οι 

θετικές σχέσεις µεταξύ των µελών, τα οποία δείχνουν µεγάλη εµπιστοσύνη 

στο θεραπευτή. Ο στόχος της θεραπείας, η οποία συνήθως είναι βραχύχρονη, 

είναι η απαλλαγή των µελών από τα συµπτώµατα.  

Εποµένως, για τους συµπεριφοριστές, η οµάδα είναι µια κοινωνική 

κατάσταση µέσα στις συνθήκες της οποίας το άτοµο παράγει την εκδήλωση 

µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς του, σύµφωνα µε τα µαθηµένα πρότυπα 

των αντιδράσεών του. Αποτελεί, λοιπόν, ένα συγκεκριµένο και καθορισµένο 

περιβάλλον, όπου ασκούνται διάφορες πιέσεις προκειµένου να εκδηλωθεί µια 

συµπεριφορά αποδεκτή από την πλειοψηφία. Αν ένα µέλος δεν ενδιαφέρεται 

για τη συµµετοχή του στην οµάδα, τότε οι πιέσεις είναι αµελητέες. Αν τελικά, 

το υποκείµενο επιθυµεί να παραιτηθεί από την οµάδα, τότε η µεγαλύτερη 

αύξηση των πιέσεων θα οδηγήσει στην αποχώρησή του.  

Συµπεριφορικές τεχνικές εφαρµόζονται κυρίως σε ιδρύµατα, όπως τα 

ψυχιατρεία, όπου και έχει ερευνηθεί η εφαρµογή τεχνικών ανταµοιβής 

(σύστηµα ανταλλάξιµων αµοιβών- token economy). Οι κλινικές συνθήκες στις 

οποίες, συνήθως, εφαρµόζεται είναι η οξεία κατάθλιψη, η χρόνια κατάθλιψη, η 

χρόνια δυσθυµία, η διαταραχή µετατραυµατικού στρες, οι διαταραχές 

διατροφής, η αϋπνία, η διαταραχή πανικού, η γενικευµένη αγχώδης 

διαταραχή, η κοινωνική φοβία, η διαχείριση θυµού και άλλες καταστάσεις.  Πιο 

απλές µορφές ελέγχου της συµπεριφοράς µέσω της κοινωνικής ενθάρρυνσης 

έχουν αναπτυχθεί στην εκπαίδευση και επίσης στη βιοµηχανία (Hawkins & 

Nestoros, 1997). 
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Θεωρία Γκεστάλτ  
Η µορφολογική συµβουλευτική θεωρία, που αναπτύχθηκε στα τέλη του 

19ου αιώνα, είναι µία θεωρία που δίνει έµφαση στο «όλο», στο σύνολο. Τονίζει 

το παρόν, ενώ θεωρεί το παρελθόν και το µέλλον τρόπους που χρησιµοποιεί 

το άτοµο για να ξεφύγει από την πραγµατικότητα. Η µορφολογική προσέγγιση 

ενδιαφέρεται για το πώς ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται την ύπαρξή του. 

Υποστηρίζει ότι η εµπειρία και η συµπεριφορά δε γίνεται να κοµµατιαστεί σε 

επιµέρους στοιχεία, διότι το όλο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των 

στοιχείων που το αποτελούν. Αυτές οι ολότητες προσδίδουν ένα ιδιαίτερο 

εννοιολογικό χαρακτήρα στις εµπειρίες µας. Το αντιληπτικό καθήκον του 

ατόµου, λοιπόν, είναι να εξετάζει αν υπάρχει οργάνωση και νόηµα στην όλη 

δοµή ενός συµβάντος. 

Οι αρχές της µορφολογικής θεραπείας (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999) 

στηρίζονται στο ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο που αποτελείται από µέρη 

στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους (σώµα, συναισθήµατα, σκέψεις, αισθήσεις, 

αντιλήψεις). Κανένα από αυτά τα µέρη δεν µπορεί να γίνει κατανοητό έξω από 

τη δοµή του ανθρώπου, αλλά ούτε και ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται κατανοητός 

ξεχωριστά από το περιβάλλον του. Οι άνθρωποι επιλέγουν τους τρόπους µε 

τους οποίους θα δράσουν στα ερεθίσµατα. Είναι σε θέση να επιλέξουν γιατί 

έχουν πλήρη επίγνωση των συναισθηµάτων, των σκέψεων και των 

αντιλήψεών τους. Μπορούν, εποµένως, να κυβερνούν µε επιτυχία τη ζωή 

τους. Οι άνθρωποι βιώνουν τον εαυτό τους µόνο στο παρόν και δεν είναι ούτε 

καλοί, ούτε κακοί. 

Με κυριότερο εκπρόσωπο τον Perls, ο βασικότερος στόχος αυτού του 

µοντέλου είναι να φέρει στην επιφάνεια την προσωπική ευθύνη και να επιτύχει 

την αυτό-ρύθµιση του θεραπευόµενου (O’Leary, 1995). Μέσα από τη 

θεραπεία ο πελάτης µαθαίνει να χρησιµοποιεί τη δική του διαίσθηση και 

ενόραση για να διερευνήσει όλες τις όψεις της ύπαρξής του και να ανακαλύψει 

τις προσωπικές λύσεις στα προβλήµατά του, δηλαδή, να αποκτήσει επίγνωση 

της ανεξαρτησίας του και της αυτοδιάθεσης του. Οι άνθρωποι δεν είναι 

αναγκασµένοι να κάνουν αυτά που οι άλλοι, δάσκαλοι ή γονείς, τους 

επιβάλλουν, αλλά είναι σε θέση να ρυθµίζουν και να διαθέτουν τον εαυτό 

τους, µε αποτελεσµατικό τρόπο και όπως οι ίδιοι επιθυµούν.  
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Ο ανθρώπινος οργανισµός όταν λειτουργεί ανεµπόδιστα έρχεται σε 

ισορροπία µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον (Αρχοντάκη & 

Φιλίππου, 2003). Πρόκειται για το φαινόµενο της αυτορρύθµισης, που 

λειτουργεί όταν το άτοµο βρίσκεται στο κέντρο των αναγκών του, δηλαδή 

απαντά στην εκάστοτε κατάσταση που προκύπτει όντας σε επαφή µε τα 

αντιληπτικά, συναισθηµατικά, αισθητηριακά και διαισθητικά του βιώµατα. Η 

αυτό-ρύθµιση είναι δυνατή όταν τα άτοµα αναγνωρίζουν ότι µεγαλώνουν κι 

αλλάζουν. Όταν δηλαδή, αποκτούν επίγνωση του ότι δεν είναι αυτό που θα 

ήθελαν να είναι.  Η ισορροπία, όµως, του οργανισµού απειλείται όταν η 

αυτορρύθµιση δίνει το προβάδισµα στον εξωτερικό έλεγχο. Τότε η σύγκρουση 

µεταξύ εσωτερικής αυτορρύθµισης και εξωτερικού ελέγχου δηµιουργεί 

σύγχυση, ακινητοποίηση και άγχος. 

 Η αλλαγή έρχεται όταν το άτοµο προσπαθεί να αποκτήσει επίγνωση του 

ποιος είναι και όχι µε το να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι (Corey, 

2001). Είναι σηµαντικό για το θεραπευόµενο να είναι ο εαυτός του κάθε 

δεδοµένη στιγµή και να αισθάνεται καλά µε αυτό παρά να προσπαθεί να γίνει 

αυτό που «πρέπει» να είναι. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να αυξήσει την 

αυτοεπίγνωση του θεραπευόµενου που θα τον βοηθήσει να ξαναέρθει σε 

επαφή µε το κοµµάτι του εαυτού του µε το οποίο έχει αποξενωθεί. 

Οι στόχοι της θεραπείας Gestalt (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003) είναι να 

αναπτύξει το άτοµο άµεση συνείδηση του συνολικού αντιληπτικού του πεδίου, 

δίνοντας έµφαση στην επίγνωση του τι νιώθει κανείς στο παρόν. Να 

αποκτήσει επίγνωση των ρόλων που παίζει, των αµυνών που χρησιµοποιεί 

και των σκέψεων που κάνει, ώστε να αποφύγει την άµεση εµπειρία. Να 

κλείσει τις µισοτελειωµένες υποθέσεις και να αντιµετωπίσει τις ανησυχίες για 

το µέλλον βιώνοντάς τες στο παρόν. Να αποδεχτεί και να συµφιλιωθεί µε τις 

διαφορετικές πλευρές του εαυτού του, ώστε να είναι αυτό που είναι και όχι 

αυτό που οι άλλοι θα ήθελαν να είναι. 

Το µοντέλο προϋποθέτει την ανάγκη του θεραπευόµενου να ανοιχτεί 

στην εµπειρία του εδώ και τώρα στην κλινική συνέντευξη (Hawkins & 

Nestoros 1997). H εµπειρία αναφέρεται στις στιγµές αυτές στις οποίες τα 

άτοµα εκφράζουν τις επιθυµίες τους. Ερχόµενοι, λοιπόν, σε επαφή µε αυτές 

τις επιθυµίες τους έχουν κάνει ένα πρώτο βήµα για τη θεραπεία, καθώς η 

ανικανότητα ή η απουσία επαφής οδηγεί σε ψυχολογική ένταση και, κατ’ 
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επέκταση, η ανικανοποίητη ανάγκη συντηρεί στο άτοµο αυτή την ένταση. Η 

θεραπεία Gestalt έχει σα στόχο, µέσω της χρησιµοποίησης διαφόρων 

τεχνικών κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να επαναφέρει αυτή την επαφή. 

Αυτές οι τεχνικές κυρίως έχουν να κάνουν µε την τήρηση αυστηρών κανόνων 

επικοινωνίας µέσα στην οµάδα. Αυτό σηµαίνει πολύ µικρή συµµετοχή της 

οµάδας στην εµπειρία του πρωταγωνιστή και µικρή ανάπτυξη της δυναµικής 

της οµάδας.  

Πιο συγκεκριµένα, κατά τη θεραπευτική διαδικασία στις οµάδες Gestalt 

(Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003), ο θεραπευτής προτείνει στην αρχή µια 

βιωµατική άσκηση για να επικεντρωθούν τα µέλη στον εαυτό τους και στο εδώ 

και τώρα, όπως και για να αναδυθούν θέµατα. Ζητά από τα µέλη να µιλήσουν 

για την εµπειρία τους και τα συναισθήµατα που τους προκάλεσε. Κάποιος 

µπορεί να ζητήσει να δει περισσότερο αυτό που έχει προκύψει ή τον 

απασχολεί. Καλείται να µιλήσει περισσότερο για αυτό, έως ότου µέσα από το 

ευρύτερο θέµα να εµφανιστεί η µισοτελειωµένη υπόθεση στην οποία θα 

επικεντρωθούν. Ο θεραπευτής θα προτείνει το κατάλληλο πείραµα για το 

συγκεκριµένο άτοµο τη συγκεκριµένη στιγµή. Μετά το τέλος του πειράµατος, 

τα µέλη της οµάδας καλούνται να µπουν στη θέση του πρωταγωνιστή και να 

εκφράσουν ένα συναίσθηµά του. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και µε άλλους 

συµµετέχοντες. Στο τέλος της συνάντησης τα άτοµα εκφράζουν ένα 

συναίσθηµα πριν αποχαιρετιστούν.  

Το είδος αυτό της θεραπείας θεωρείται κατάλληλο για τη θεραπεία 

νευρωτικών ανθρώπων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις και αισθάνονται εγκλωβισµένοι. 
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        Προσωποκεντρική θεωρία  
Η προσωπο-κεντρική θεωρία τονίζει τη σπουδαιότητα της εµπειρίας για 

τον άνθρωπο και το πώς ο ίδιος την αντιλαµβάνεται. Τονίζει επίσης, την 

προσωπική ευθύνη και την ελευθερία επιλογής στην ανθρώπινη 

συµπεριφορά. Η βασική υπόθεση που κάνει ο Rogers (1991) είναι ότι η 

εµπειρία είναι υποκειµενική. Οτιδήποτε βιώνει ή αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος 

συνιστά µία ψυχολογική πραγµατικότητα και όχι µία αντικειµενική 

πραγµατικότητα. Ο όρος εαυτός δηλώνει ένα οργανωµένο σύνολο 

αντιλήψεων το οποίο µπορεί να γίνει συνειδητό. Η προσωπικότητα βρίσκεται 

σε µία διαρκή κατάσταση εξέλιξης και εποµένως, η ανθρώπινη φύση 

θεωρείται ότι είναι δηµιουργική, διότι έχουµε διαρκώς την ικανότητα να 

επιλέγουµε εναλλακτικές λύσεις και να δηµιουργούµε τις προσωπικές µας 

εµπειρίες.  

Σε αυτή τη θεωρία η συµπεριφορά του κάθε ατόµου κατευθύνεται από 

την τάση για αυτό-πραγµάτωση. Η τάση αυτή διαµορφώνει την αυτό-αντίληψη 

του ατόµου, διότι τείνει να διαφοροποιεί τις εµπειρίες σε αυτές που είναι 

χαρακτηριστικές του εαυτού του και σε αυτές που δεν είναι. Με αυτό τον 

τρόπο αναπτύσσεται η έννοια του εαυτού (Rogers, 1991). 

Με την επίγνωση του εαυτού προκύπτει η ανάγκη για θετική αυτό-

εκτίµηση, που αφορά τις θετικές στάσεις που έχει το άτοµο απέναντι στον 

εαυτό του. Το άτοµο διακρίνει τις εµπειρίες ως περισσότερο ή λιγότερο άξιες 

θετικής εκτίµησης. Ο άνθρωπος, λοιπόν, κάνει το βασικό λάθος να προσάπτει 

στις εµπειρίες που βιώνει τις αξίες που προσάπτουν οι άλλοι σε αυτές, για να 

κερδίζει τη δική τους θετική εκτίµηση. Με αυτό τον τρόπο το άτοµο 

αποξενώνεται από τον εαυτό του και δεν τον εκτιµά θετικά, διότι ζει σύµφωνα 

µε το σύστηµα αξιών των άλλων. Συνεπώς, η εµπειρία που γίνεται αντιληπτή 

ως ασύµφωνη µε τη δοµή του εαυτού είναι απειλητική για τον άνθρωπο. Όταν 

συµβαίνει αυτό, το άτοµο οικοδοµεί µηχανισµούς άµυνας για να διαστρέψει 

την εµπειρία, ώστε να µειώσει την ασυµφωνία ανάµεσα στην εµπειρία και τη 

δοµή του εαυτού ή να αρνηθεί την εµπειρία στη συνείδηση (Μαλικιώση-

Λοίζου, 1999). Εποµένως, η θεραπεία έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο 

να βρει τρόπους να απελευθερωθεί από τις διαµάχες αυτές και να 

λειτουργήσει οµαλά στις σχέσεις του µε τους άλλους.  
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Ο Rogers βλέπει την εποικοδοµητική αλλαγή της προσωπικότητας ως το 

µεγαλύτερο σκοπό της θεραπείας, η οποία είναι µία πορεία αποδιοργάνωσης 

και αναδιοργάνωσης του εαυτού. Για να επέλθει όµως η αλλαγή πρέπει να 

τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας 

(Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). Είναι απαραίτητη µία θετική και θερµή σχέση 

ανάµεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόµενο. Ο πελάτης θα πρέπει να 

αντιλαµβάνεται ότι ο ψυχοθεραπευτής διαθέτει ενσυναίσθητη κατανόηση, 

γνησιότητα και απεριόριστο θετικό σεβασµό προς το πρόσωπό του για να 

µπορέσει να προχωρήσει στην αλλαγή της συµπεριφοράς του. Με άλλα λόγια, 

ο θεραπευτής πρέπει να κατανοεί τον κόσµο του πελάτη του έτσι όπως 

εκείνος τον βλέπει, να έχει επίγνωση των δικών του εµπειριών, να προσπαθεί 

να κατανοήσει τις εµπειρίες του θεραπευόµενου και τέλος, να αποδέχεται την 

ατοµικότητα του πελάτη του, άνευ όρων. 

Τρεις είναι οι κύριες συνεισφορές του θεραπευτή που προάγουν ένα 

κλίµα ανάπτυξης µέσα στο οποίο τα υποκείµενα µπορούν να αναπτυχθούν 

και να µεταµορφωθούν σε αυτό που είναι ικανά να γίνουν· η γνησιότητα του 

θεραπευτή, η άνευ όρων θετική αποδοχή του θεραπευόµενου και η έκφραση 

εµπάθειας και κατανόησης για την υποκειµενική πραγµατικότητα ενός άλλου 

ατόµου (Corey, 2001).   

Η δουλειά του Rogers µε οµάδες βασίστηκε στις θεµελιώδεις αυτές 

αρχές (Rogers, 1991): την εµπειρία, την αυθεντική σχέση, την αυθεντικότητα 

του θεραπευτή, την εµπάθεια και την ωρίµανση. Η εµπειρία αφορά το πώς το 

άτοµο εκφράζεται για αυτά που έχει ζήσει και την άνευ όρων αποδοχή του 

από το θεραπευτή και την οµάδα για αυτό που είναι, αφήνοντάς το να είναι, 

όπως εκείνο επιλέγει να παρουσιαστεί. Η σχέση που δηµιουργείται είναι 

αυθεντική όταν ο θεραπευτής συγκεντρώνεται στον εκάστοτε θεραπευόµενο 

και πραγµατικά τον αποδέχεται όπως είναι. ∆ηλαδή, ο θεραπευτής υιοθετεί 

µία θετική στάση αποδοχής. Το να ακούει προσεκτικά ο ένας τον άλλο είναι 

µία πράξη αγάπης. Αυτό το µήνυµα µεταφέρει µέσω της προσεκτικής 

παρακολούθησης ο θεραπευτής προς το θεραπευόµενο. Πρέπει να υπάρχει 

µία σχέση ζεστασιάς µεταξύ του σύµβουλου και του συµβουλευόµενου, αν 

θέλουν να υπάρξει πρόοδος (Rogers, 1992b).  Η αυθεντικότητα του 

θεραπευτή έγκειται στο να εκφράζει τα συναισθήµατά του στο θεραπευόµενο. 

Αυτό δεν θα το πετύχει εάν υποδύεται το ρόλο του ιδανικού ατόµου, ώστε να 
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δώσει την εντύπωση του άψογου ψυχοθεραπευτή, αλλά αντιθέτως, εάν και ο 

ίδιος αποκαλύπτει τα εκάστοτε συναισθήµατά του στην οµάδα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Για παράδειγµα, εκφράζει ό,τι αισθάνεται και 

σκέφτεται για κάποιον θεραπευόµενο. Επίσης, δε διστάζει να χρησιµοποιήσει 

και το σώµα του στην επικοινωνία του µε τα µέλη. Εκφράζει, δηλαδή, την 

κίνηση του σώµατός του, όσο πιο αυθόρµητα είναι δυνατό. Κατά το Rogers 

(1991), ο θεραπευτής µπορεί να σηκωθεί, να τεντωθεί, να περπατήσει λίγο, 

αν το χρειάζεται ή να αγκαλιάσει κάποιον θεραπευόµενο που το έχει ανάγκη. 

Η εµπάθεια από την άλλη, αφορά την προσπάθεια του ψυχοθεραπευτή να 

κατανοεί την εναλλαγή των συναισθηµάτων του θεραπευόµενου, χωρίς να 

ταυτίζεται µε αυτόν. 

Ο Rogers στο βιβλίο του Οµάδες Συνάντησης (1991) δήλωσε ότι οι 

αλλαγές λαµβάνουν χώρα πιο σύντοµα και πιο καθαρά µέσα στις µικρές, 

εντατικές οµάδες. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στο βαθµό που υπάρχει µέσα 

στη σχέση ειλικρίνεια, εντιµότητα, αµοιβαιότητα και προσπάθεια για 

συνειδητοποίηση  των ενδόµυχων συναισθηµάτων του θεραπευόµενου από 

το θεραπευτή. Ο θεραπευτής δείχνει εµπιστοσύνη στο άτοµο κατά τη 

διαδικασία της θεραπείας και του προσφέρει στοιχεία διευκόλυνσης και όχι 

καθοδήγησης. 

Πιο αναλυτικά, ο θεραπευτής βλέπει τον εαυτό του ως ένα όργανο για 

αλλαγή. Κάθε όψη του θεραπευτή είναι ένα πραγµατικό µέρος του εαυτού του 

και όχι κάποιος ρόλος. Ο ρόλος του είναι να µην υποδύεται ρόλους και να 

λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιερώσει ένα θεραπευτικό κλίµα που 

να βοηθάει τον πελάτη να αναπτυχθεί (Corey, 2001). Ο υπέρτατος 

θεραπευτικός στόχος είναι να δοθεί στο άτοµο η δύναµη, ώστε να είναι ένα 

υπεύθυνο άτοµο. Ένα υπεύθυνο άτοµο ορίζεται ως άτοµο ελεύθερο και 

ώριµο, που πραγµατοποιεί τον εαυτό του (Yuen, 1993). 

Mια άλλη στάση του θεραπευτή έχει σχέση µε τους στόχους. Συνήθως, 

δεν έχει καθορισµένο στόχο για µια συγκεκριµένη οµάδα και επιθυµεί να 

αναπτύξει η ίδια τις κατευθύνσεις της. Ο θεραπευτής πρέπει να φτάσει στο 

σηµείο να είναι τόσο µέλος της οµάδας, όσο και διευκολυντής της (Rogers, 

1991). ∆ηλαδή, να εκφράζεται µε γνησιότητα και να διατυπώνει 

συναισθήµατα, στάσεις και σκέψεις που, κυρίως, κατευθύνονται προς τη 

διευκόλυνση των µελών της οµάδας. Άλλες φορές, όµως, εκφράζει, επίσης, µε 
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γνησιότητα και αυθεντικότητα συναισθήµατα ή ανησυχίες που έχουν ξεκάθαρο 

στόχο να ανοιχτεί ο ίδιος στους κινδύνους που ενέχει η περαιτέρω ανάπτυξη. 

Η διαδικασία της οµάδας είναι πιο σπουδαία από τις δηλώσεις ή τη 

συµπεριφορά του θεραπευτή, ο οποίος πιστεύει ότι αυτή θα επιτελεστεί αν ο 

ίδιος δεν της γίνει εµπόδιο. Νιώθει υπεύθυνος προς τους συµµετέχοντες, αλλά 

όχι για τους συµµετέχοντες (Rogers, 1991). Ακούει µε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη προσοχή, ακρίβεια και ευαισθησία γίνεται, κάθε άτοµο που 

εκφράζει τον εαυτό του. Για το θεραπευτή που ακούει, το άτοµο που µιλάει 

αξίζει τον κόπο, είναι άξιο κατανόησης και κατά συνέπεια το άτοµο αυτό είναι 

σηµαντικό γιατί εξέφρασε κάτι. Επικεντρώνεται στο µέλος που µιλά και 

ενδιαφέρεται λιγότερο για τις λεπτοµέρειες του καβγά του µε τη σύζυγό του ή 

για τη διαφωνία του µε ότι ήδη ειπώθηκε, από όσο για τη σηµασία που έχουν 

αυτές οι εµπειρίες για εκείνον και για τα συναισθήµατα που του διεγείρουν. Σε 

αυτά τα συναισθήµατα και έννοιες προσπαθεί να ανταποκριθεί. Υπάρχουν 

όµως και στιγµές που τα συναισθήµατα του θεραπευτή είναι αρνητικά 

φορτισµένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να αρνείται την ύπαρξή 

τους και ακόµα και να τα επικοινωνεί στο θεραπευόµενο, ειδικά αν 

αντιλαµβάνεται ότι µπορεί να σταθούν εµπόδιο στη θεραπεία του (Rogers, 

1992a). 

Το κλίµα της οµάδας πρέπει να είναι ψυχολογικά ασφαλές για το άτοµο. 

Στόχος του θεραπευτή είναι ο θεραπευόµενος να νιώθει ότι αν διακινδυνεύσει 

να πει κάτι πολύ προσωπικό, άτοπο, εχθρικό ή κυνικό θα υπάρχει 

τουλάχιστον ένα πρόσωπο στην οµάδα που θα τον σέβεται αρκετά, ώστε να 

τον ακούει καθαρά και να ανταποκρίνεται σε αυτή τη δήλωση, εκλαµβάνοντάς 

τη σα µια αυθεντική έκφραση του εαυτού του (Rogers, 1991). Επίσης, ο 

θεραπευτής αποδέχεται την οµάδα για αυτό που πραγµατικά είναι. Αν µια 

οµάδα θέλει να εκλογικεύσει, να συζητήσει πολύ επιφανειακά προβλήµατα, να 

είναι συναισθηµατικά κλειστή ή να φοβάται υπερβολικά την προσωπική 

επικοινωνία, αυτές οι τάσεις σπάνια «ενοχλούν» το συντονιστή. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, ο θεραπευτής είναι πρόθυµος να δεχθεί ότι κάποιο µέλος της οµάδας 

θα αφεθεί ή και όχι. Αν ένας άνθρωπος επιθυµεί να µείνει στο περιθώριο 

ψυχολογικά έχει την απεριόριστη άδεια του θεραπευτή να το κάνει. 

Εποµένως, ο θεραπευτής αποδέχεται πλήρως τη σιωπή ή την άρνηση για 
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συζήτηση ενός ατόµου, όταν είναι εντελώς σίγουρος πως δεν είναι πόνος ή 

αντίδραση που δεν εκφράζονται. 

Ακόµα, ο θεραπευτής έχει την τάση να αποδέχεται τις δηλώσεις που 

γίνονται από τα µέλη, όπως είναι και να πιστεύει οτιδήποτε το άτοµο λέει µε 

τον τρόπο που το έχει µέσα του. ∆ε δέχεται τον κανόνα ότι τα άτοµα θα 

µιλήσουν αποκλειστικά για την εµπειρία τους στη διαδικασία του εδώ και 

τώρα, αλλά ανταποκρίνεται περισσότερο σε τωρινά συναισθήµατά τους παρά 

σε προηγούµενες εµπειρίες. Ωστόσο, δέχεται και τα δύο στην επικοινωνία.  

Ο θεραπευτής αναγνωρίζει ότι έχει µερίδιο επιρροής στη διαδικασία, 

αλλά δεν ασκεί έλεγχο για ό,τι συµβαίνει. Προσπαθεί να αποφεύγει να 

χρησιµοποιεί οποιαδήποτε προγραµµατισµένη µέθοδο και καθετί τεχνητό. 

Εµπιστεύεται το θεραπευτικό δυναµικό της οµάδας. Παραδείγµατος χάρη, σε 

περίπτωση που κάποιο µέλος της οµάδας εκδηλώνει µια καθαρά παθολογική 

συµπεριφορά, ο θεραπευτής βασίζεται περισσότερο στη σοφία της οµάδας 

στον τρόπο που θα αντιδράσει σε αυτό παρά στη δική του (Rogers, 1991).  

Κατά τη θεραπευτική διαδικασία, ο θεραπευόµενος είναι υπεύθυνος για 

τον εαυτό του, δεσµεύεται στην απαραίτητη για τη θεραπευτική του πρόοδο 

αυτοανάλυσή του και στην αποκάλυψη του εαυτού του. Όσον αφορά την 

επίλυση προβληµάτων κάνει τις δικές του επιλογές και παίρνει αποφάσεις. Ο 

θεραπευτής δε χρειάζεται να προχωρήσει σε ενεργείς παρεµβάσεις, να 

προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε προβλήµατα, να προσφέρει ερµηνείες ή 

διαβεβαιώσεις (Patterson, 1990). Ουσιαστικά, δεν αφαιρεί από τον πελάτη την 

αυτονοµία του, την ελευθερία του και, συγχρόνως, την ευθύνη που έχει να 

δρα για τον εαυτό του ο ίδιος. 

Ωστόσο, είναι αποδεκτό ότι η προσωποκεντρική θεωρία είναι 

περιορισµένη σε τεχνικές ανατροφοδότησης. Ακόµα ένα πλεονέκτηµά της 

είναι ότι παίρνει ως δεδοµένο ότι όλοι οι θεραπευόµενοι είναι ικανοί να 

εµπιστευτούν τις εσωτερικές τους κατευθύνσεις και να βρουν τις προσωπικές 

τους απαντήσεις (Corey, 2001). 

    Συµπερασµατικά, ο ροτζεριανός θεραπευτής, είτε στην ατοµική 

θεραπεία είτε στην οµαδική, ακολουθεί µία τακτική η οποία δεν είναι σε καµία 

περίπτωση κριτική ή επεµβατική, αλλά αντιθέτως στηρίζεται στην κατανόηση. 

Πιστεύεται ότι µόνο αν κρατηθεί αυτή η στάση από το θεραπευτή, ο 

θεραπευόµενος θα οδηγηθεί στην ωρίµανση και την αυτοπραγµάτωση 
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(Rogers, 1991). ∆ηλαδή, θα κατανοήσει τον εαυτό του και θα γίνει ένα άτοµο 

λειτουργικό που θα εκφράζει τα συναισθήµατά του και θα πραγµατοποιεί τις 

επιθυµίες του. 

 

 
Υπαρξιακή θεωρία συµβουλευτικής  
Στη θεραπευτική αυτή προσέγγιση γίνεται συγκερασµός των αρχών της 

υπαρξιακής φιλοσοφίας (Rutan & Stone, 1993), σχετικά µε την ανθρώπινη 

φύση, και µε τη φαινοµενολογία, δηλαδή την αναγνώριση της ουσίας του 

ατόµου µε βάση αυτό που φαίνεται (µη λεκτική συµπεριφορά) και η οποία 

υποστηρίζει ότι η κατάλληλη σφαίρα για τη µελέτη του ανθρώπινου όντος είναι 

η ίδια η συνειδητότητα. Σύµφωνα µε τη φαινοµενολογική προσέγγιση η 

κατανόηση λαµβάνει χώρα εκ των έσω, πρέπει, δηλαδή, να βάλλουµε σε 

παρένθεση τον φυσικό κόσµο και να επικεντρώσουµε την προσοχή µας στην 

ψυχική εµπειρία. Ουσιαστικά είναι µία στάση απέναντι στη θεραπεία που 

ενδιαφέρεται για την κατανόηση του ανθρώπου και της ανθρώπινης 

εµπειρίας.  

Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται ο υπαρξισµός είναι ότι η 

συµπεριφορά του ανθρώπου εµφανίζεται και µπορεί να αλλάξει όταν το άτοµο 

αλληλεπιδρά µε άλλους ανθρώπους και καταστάσεις. Έτσι, το άτοµο 

συνειδητοποιεί ποιες δυνάµεις ενεργούν πάνω του και µπορεί να τις ελέγξει 

(Rutan & Stone, 1993). 

Βασικές αρχές του υπαρξισµού (Corey, 2001) είναι ότι ο άνθρωπος είναι 

ικανός να πετύχει την αυτοεπίγνωση· είναι ελεύθερος να επιλέξει το πώς θέλει 

να ζήσει τη ζωή του και υπεύθυνος για τις επιλογές του αυτές· αγωνίζεται για 

την ταυτότητα της δικής του ύπαρξης και τη σχέση του µε τους άλλους· ψάχνει 

για την ανακάλυψη νοήµατος στη ζωή του· διακατέχεται από αγωνία για τη 

ζωή του και τέλος, έχει επίγνωση του θανάτου και της µη ύπαρξής του.  

 Το σηµαντικό στην αυτοεπίγνωση είναι το άτοµο να αυξήσει τη 

συνειδητότητά του, διότι αυτό θα τον οδηγήσει στην ωρίµανσή του (Corey, 

2001). Η αύξηση της αυτοεπίγνωσης, που περιλαµβάνει την επίγνωση 

εναλλακτικών λύσεων, των κινήτρων, των παραγόντων που επηρεάζουν το 

άτοµο και των προσωπικών του στόχων, είναι ο στόχος της συµβουλευτικής 
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διαδικασίας. Ο σκοπός του θεραπευτή είναι να δείξει στο θεραπευόµενο ότι 

για να κερδίσει την αυτοεπίγνωσή του πρέπει να πληρώσει κάποιο τίµηµα.  

Το άτοµο είναι ελεύθερο να επιλέξει µεταξύ εναλλακτικών επιλογών και 

για αυτό το λόγο έχει µεγάλο ρόλο στη διαµόρφωση του «πεπρωµένου» του 

(Corey, 2001). Ο τρόπος µε τον οποίο ζούµε και αυτό που είµαστε είναι το 

αποτέλεσµα των επιλογών µας. Έτσι, εξαιτίας αυτής της ελευθερίας πρέπει να 

αποδεχτούµε την ευθύνη ότι κατευθύνουµε τη ζωή µας. Είµαστε υπεύθυνοι 

για τις ζωές µας, τη δράση µας και τις αποτυχίες µας. Ο άνθρωπος είναι 

δεσµευµένος απέναντι στον εαυτό του να διαλέξει για τον ίδιο. Η ελευθερία και 

η ευθύνη συµβαδίζουν. Είµαστε οι συγγραφείς της ζωής µας, διότι 

δηµιουργούµε το πεπρωµένο µας, την κατάσταση στη ζωή µας και τα 

προβλήµατά µας.  

Το άτοµο κάνει αγώνα να ανακαλύψει, να δηµιουργήσει και να 

διατηρήσει τον κεντρικό πυρήνα της ύπαρξής του. Ο µεγαλύτερος φόβος του 

θεραπευόµενου είναι η ανακάλυψη του ότι ο πυρήνας της ύπαρξή του είναι 

απλά ο αντικατοπτρισµός των επιθυµιών που έχουν οι άλλοι από αυτόν 

(Corey, 2001). Έτσι, για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε το άτοµο πρέπει 

να δούµε το περιβάλλον στο οποίο ζει και την ποιότητα των σχέσεων που έχει 

δηµιουργήσει µε τα άτοµα που είναι σηµαντικά στη ζωή του. Όταν ο 

άνθρωπος δεν έχει ουσιαστικές σχέσεις µε τα σηµαντικά άτοµα ση ζωή του, 

τότε υποφέρει από αποµόνωση και αποξένωση. Η συµπεριφορά που 

παρεµβαίνει και εµποδίζει τον άνθρωπο να δηµιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις 

µε τους συνανθρώπους του τον οδηγεί σε µια κατάσταση άγχους και 

αποδιοργάνωσης της προσωπικότητας και σε µη αυθεντικούς τρόπους 

ύπαρξης. Ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι η πάλη 

που δίνει για να την αίσθηση του νοήµατος και του σκοπού στη ζωή του. Η 

απώλεια νοήµατος στη ζωή οδηγεί στην αίσθηση του κενού ή αλλιώς 

υπαρξιακή κενότητα (Corey, 2001). Ο άνθρωπος έρχεται αντιµέτωπος µε το 

θέµα της δηµιουργίας του δικού του νοήµατος για τη ζωή του. Το να βιώσει 

την αίσθηση του νοήµατος και να καθιερώσει αξίες στη ζωή του το άτοµο είναι 

θέµατα της συµβουλευτικής διαδικασίας. Σχετικό µε την απώλεια νοήµατος 

είναι το λεγόµενο υπαρξιακό άγχος, το οποίο δηµιουργεί στον άνθρωπο 

ενοχές, διότι κατανοεί ότι η συµπεριφορά του δεν είναι κοινωνικά και 

προσωπικά αποδεκτή. Ουσιαστικά, προκύπτει από την αίσθηση του κενού και 
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από την ενοχή που βιώνει το άτοµο από τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι 

αυτό που θα µπορούσε να έχει γίνει στη ζωή του.  

Η αγωνία ως συναίσθηµα προκύπτει όταν το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο 

µε συγκεκριµένα γεγονότα. Ωστόσο, η αγωνία είναι ένα αποδεκτό συναίσθηµα 

που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη και ο σκοπός είναι να µειωθεί σε 

επίπεδα τέτοια που να µην εµποδίζει τη λειτουργικότητα του ατόµου (Corey, 

2001). Η υπαρξιακή αγωνία µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για ανάπτυξη. Ο 

άνθρωπος βιώνει αυτή την αγωνία, καθώς συνειδητοποιεί την επιλογή που 

έχει να δεχτεί ή να απορρίψει την ελευθερία του. Όταν παίρνουµε µία 

απόφαση που αφορά κάποια αλλαγή στη ζωή µας αυτό συνοδεύεται από 

αγωνία, η οποία µπορεί να είναι ένα σηµάδι ότι είµαστε έτοιµοι για προσωπική 

αλλαγή. Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους αυτού του µοντέλου, αν µάθουµε να 

ακούµε τα µηνύµατα αγωνίας, µπορεί να τολµήσουµε να κάνουµε τα 

απαραίτητα βήµατα που θα αλλάξουν τη ζωή µας (Corey, 2001).  

Ο άνθρωπος έχει επίγνωση της ύπαρξης και µη ύπαρξής του. Γνωρίζει, 

δηλαδή, ότι κάποια στιγµή θα πάψει να υπάρχει και αυτό προσδίδει ιδιαίτερο 

νόηµα στην ύπαρξή του. Η άµεση αντιµετώπιση της µη ύπαρξης µπορεί να 

οδηγήσει σε εξέλιξη και σε θετική εµπειρία της ύπαρξης. Είναι απαραίτητο για 

το άτοµο να σκέφτεται το θάνατο του, όπως σκέφτεται τη ζωή του. Αν 

εναντιώνεται στον επικείµενο θάνατό του, η ζωή του γίνεται ανούσια και χωρίς 

νόηµα. Αλλά αν συνειδητοποιήσουµε τη θνητότητά µας, ξέρουµε ότι ο χρόνος 

για να εκπληρώσουµε τα σχέδιά µας είναι περιορισµένος και ότι κάθε 

παρούσα στιγµή είναι σηµαντική. Η αναγνώριση του θανάτου παίζει έναν 

πολύ σηµαντικό ρόλο στη θεραπεία καθώς µπορεί να γίνει ο παράγοντας που 

θα βοηθήσει στη µετατροπή ενός τρόπου ζωής σε ποιο αυθεντικό (Corey, 

2001). 

Ο υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής ενδιαφέρεται κυρίως να κατανοήσει τον 

υποκειµενικό κόσµο του θεραπευόµενου και, στη συνέχεια να τον βοηθήσει να 

τον κατανοήσει. ∆ίνεται βάρος στην τωρινή κατάσταση ζωής του ατόµου και 

όχι στο να βοηθήσει τα άτοµα να ξεπεράσουν παρελθούσες καταστάσεις 

(Corey, 2001). Οι τεχνικές που χρησιµοποιεί ο θεραπευτής ποικίλουν από 

άτοµο σε άτοµο. Το ενδιαφέρον του στρέφεται προς τον αγώνα που ο κάθε 

θεραπευόµενος κάνει. Το έργο του είναι να βοηθήσει το θεραπευόµενο να 

εξερευνήσει το λόγο για τη στασιµότητά του. Στη θεραπευτική διαδικασία οι 
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τεχνικές έχουν δευτερεύοντα ρόλο στην καθιέρωση µιας σχέσης, η οποία θα 

επιτρέπει στο σύµβουλο να κατανοήσει το θεραπευόµενο και να τον 

προκαλέσει εποικοδοµητικά. Το άτοµο προτρέπεται να αποδεχτεί και να 

αναλάβει την προσωπική του ευθύνη. 

Συνήθως, το άτοµο που καταφεύγει σε τέτοιου είδους θεραπεία έχει 

περιορισµένη αυτοεπίγνωση και συνήθως δε έχει ιδέα για την ακρίβεια του 

προβλήµατος. Τείνει να αισθάνεται παγιδευµένο ή αβοήθητο. Κεντρικός 

στόχος του θεραπευτή είναι να αντιµετωπίσει τους θεραπευόµενους µε 

τρόπους τέτοιους, ώστε να τους δώσει να καταλάβουν το δικό τους µερίδιο 

ευθύνης για τις καταστάσεις στις οποίες έχουν παγιδευτεί (Corey, 2001). Με 

αυτό τον τρόπο, το άτοµο µπορεί να δει το πώς έγινε αυτό που είναι και πώς 

µπορεί να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο ζει. Μόλις το άτοµο 

συνειδητοποιήσει τους παράγοντες στο παρελθόν του που τον οδήγησαν σε 

αυτή την κατάσταση και τα καταπιεστικά µοντέλα ζωής στο παρόν του, µπορεί 

να αρχίσει να δέχεται την ευθύνη για να αλλάξει το µέλλον του.   

Στόχος της υπαρξιακής θεραπείας είναι το άτοµο να αναπτύξει 

συµπεριφορές εποικοδοµητικές που θα διευκολύνουν τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις και µέσα από τη γνώση του εαυτού του, να αποκτήσει την ελευθερία 

της ύπαρξής του. Στη θεραπευτική διαδικασία τονίζεται ιδιαίτερα η 

σπουδαιότητα της θεραπευτικής σχέσης. Η ενσυναίσθηση του θεραπευτή 

προς το θεραπευόµενο. Η κατανόηση, δηλαδή, ότι το άτοµο είναι ένα 

πρόσωπο που επιλέγει υπεύθυνα τη ζωή του. Ο θεραπευτής βοηθά τον 

άνθρωπο να αναγνωρίσει και να βιώσει την ύπαρξή του. Τονίζεται ιδιαίτερα η 

µοναδικότητα του ατόµου και γίνεται προσπάθεια να κατανοήσει τα 

συναισθήµατα, τις σκέψεις και τις επιθυµίες που είναι µόνο δικά του και να τα 

πραγµατοποιήσει.  

Σηµαντικός εκπρόσωπος της θεωρίας της προσωπικής µάθησης είναι ο 

Irvin Yalom (2005). Ο Yalom πρεσβεύει ότι το µεγαλύτερο θεραπευτικό 

όφελος προς την αλλαγή συµβαίνει όταν η οµαδική αλληλεπίδραση λαµβάνει 

χώρα στο εδώ και τώρα. Η οµάδα αποτελεί έναν κοινωνικό µικρόκοσµο για το 

θεραπευτή στον οποίο αναπαριστάται και αντικατοπτρίζεται ο κοινωνικός 

περίγυρος του κάθε θεραπευόµενου. 

Μέσω της διάδρασης των θεραπευόµενων το άτοµο συνειδητοποιεί τις 

µη βοηθητικές επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές που χρησιµοποιεί. Η 
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διάδραση αυτή αφορά τον τρόπο µε τον οποίο τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας 

αντιδρούν σε µία τέτοια συµπεριφορά, δίνοντας άµεση ανατροφοδότηση. 

∆ηλαδή η οµάδα επιτρέπει στο άτοµο να διαδράσει ελεύθερα µε τους άλλους 

θεραπευόµενους, στη συνέχεια το βοηθά να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τι 

δεν πάει καλά στις αλληλεπιδράσεις του και τελικά, το καθιστά ικανό να 

αλλάξει αυτά τα δυσπροσαρµοστικά µοτίβα. Όσο οι θεραπευόµενοι µαθαίνουν 

για τον τρόπο συµπεριφοράς τους µέσα στην οµάδα, τόσο πιο ικανοί γίνονται 

στο να παρατηρούν παρόµοιες συµπεριφορές µέσα και έξω από την οµάδα. 

Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να ελέγχουν τη συµπεριφορά τους καλύτερα.  

Ο θεραπευτής έχει το ρόλο να δηµιουργήσει µία οµάδα µε συνοχή και 

διαφάνεια στην οποία θα τηρούνται οι κανόνες που έχουν συµφωνηθεί, διότι 

έτσι θα είναι πιο αποτελεσµατική η διαπροσωπική ανατροφοδότηση του 

θεραπευόµενου.  

Τέλος, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η υπαρξιακή προσέγγιση στην 

ψυχοθεραπεία δεν είναι ένα σύνολο τεχνικών διαδικασιών αλλά µια 

θεµελιώδης στάση, µε ευαισθησία απέναντι στα γεγονότα της ζωής που είναι 

σύµφυτα µε την ανθρώπινη µοίρα. 

 

 
Μεταµοντερνισµός - Συστηµική προσέγγιση 
 

Ο όρος µεταµοντερνισµός περιλαµβάνει µια σειρά από σύγχρονες 

φιλοσοφικές και πολιτικές προοπτικές, συµπεριλαµβάνοντας την έννοια της 

πολυπολιτισµικότητας, του φεµινισµού, του πλουραλισµού, του πλαισίου, την 

αφήγηση και την εφαρµοσµένη λειτουργία της γλώσσας. Ο µεταµοντερνισµός 

αποτελεί µία σοβαρή προσπάθεια να χαρακτηριστούν οι προοπτικές της 

διάσπασης και της σύγχυσης της µοντέρνας, αστικής, κυρίως, ζωής (Holmes, 

1996). 

Πιο αναλυτικά, το επιστηµολογικό ρεύµα του µεταµοντερνισµού αφορά 

τις θέσεις του κονστρουξιονισµού και του κοινωνικού κονστρουξιονισµού. 

Βασική αρχή στον κονστρουξιονισµό είναι ότι δεν υπάρχει αντικειµενική 

γνώση έξω από το υποκείµενο που τη διαµορφώνει. Αυτό που θεωρούµε 

πραγµατικό σχετικά µε την ανθρώπινη λειτουργία είναι ένα δηµιούργηµα της 

κοινωνικής δοµής (Gergen, 2001).  



 33

O κονστρουξιονισµός έχει τις ρίζες του στη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία 

και την κοινωνική ψυχολογία και µέσα από τη βιολογία και τις γνωστικές 

επιστήµες επηρέασε το χώρο της οικογενειακής θεραπείας (Παπαδιώτη & 

Σοφτά, 2006). Αρχικά, η έννοια του κονστρουξιονισµού αφορούσε τη βιολογία 

και απέρριπτε την άποψη ότι τα ζωντανά συστήµατα µπορούν να 

παρατηρηθούν και να αξιολογηθούν αντικειµενικά από έναν εξωτερικό κριτή 

και ότι επιπλέον µπορούν να αλλάξουν από εξωτερική παρέµβαση. Αντίθετα, 

υποστήριξε ότι ο παρατηρητής βρίσκεται µέσα στο σύστηµα το οποίο 

παρατηρεί. Η µεταφορά των αρχών του κονστρουξιονισµού στην οικογενειακή 

θεραπεία επηρέασε την άσκησή της µέσω της θέσης για τη σχέση του 

θεραπευτή µε το σύστηµα της οικογένειας. ∆ηλαδή, ο θεραπευτής στη 

θεραπευτική διαδικασία δεν µπορεί να επηρεάσει την οικογένεια «απέξω» και 

να την οδηγήσει προς την κατεύθυνση που αυτός νοµίζει (Παπαδιώτη & 

Σοφτά, 2006).  

Από τις αρχές του 1990 ο κονστρουξιονισµός δέχτηκε κριτική, γιατί έδινε 

έµφαση στην ατοµική ευθύνη και δεν λάµβανε υπόψη τα ευρύτερα πλαίσια, 

όπως το κοινωνικό και το πολιτισµικό, τα οποία καθόριζαν την 

πραγµατικότητα του ατόµου. Μέσα, λοιπόν, από την επισήµανση της 

σηµασίας των ευρύτερων πλαισίων στη διαµόρφωση της πραγµατικότητας 

αναδύθηκε ο κοινωνικός κονστρουξιονισµός, ο οποίος δίνει έµφαση στη 

συλλογική κοινωνική ευθύνη για την κατασκευή της πραγµατικότητας 

(Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006).  

Οι µεταµοντέρνοι στοχαστές εφαρµόζουν την έννοια του 

κονστρουξιονισµού ή κονστρουκτιβισµού για να δώσουν έµφαση στην 

υποκειµενική κατασκευή της πραγµατικότητας (Goldenberg & Goldenberg, 

2005). Η γνώση µας για τον κόσµο αποτελεί δική µας δηµιουργία, ταξινόµηση, 

κατασκευή και απόδοση σηµασίας σε αυτά που βιώνουµε, όχι γνώση ενός 

κόσµου όπως πραγµατικά είναι.  

Η γνώση µας για τον κόσµο και η αντίληψη για την πραγµατικότητα και 

την αλήθεια διαµορφώνονται από την ευρύτερη κοινωνική και πολιτισµική 

οµάδα. Εποµένως, είναι ιστορικά και πολιτισµικά καθορισµένες (Παπαδιώτη & 

Σοφτά, 2006). Ενώ, δηλαδή, σύµφωνα µε τον κονστρουξιονισµό, αυτό που 

θεωρείται πραγµατικότητα και γνώση για τον κόσµο είναι µια υποκειµενική 
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κατασκευή του ατόµου, σύµφωνα µε τον κοινωνικό κονστρουξιονισµό, η 

γνώση και η πραγµατικότητα είναι κοινωνικές κατασκευές. 

Οι άνθρωποι ορίζουν τον εαυτό τους µε βάση τα µηνύµατα που 

λαµβάνουν από ευρύτερα συστήµατα, όπως οι κυβερνήσεις, τα σχολεία, η 

τηλεόραση, η θρησκεία. Οι επιρροές αυτές περιορίζουν τις επιλογές τους σε 

ένα συγκεκριµένο τρόπο αντίληψης της πραγµατικότητας, που για µερικούς 

ανθρώπους είναι πιεστικός και δηµιουργεί προβλήµατα (Παπαδιώτη & Σοφτά, 

2006). 

Σύµφωνα µε τις αρχές του κοινωνικού κουνστροξιονισµού, τα ευρύτερα 

κοινωνικά πλαίσια, όπως είναι η κοινωνία και ο πολιτισµός, καθορίζουν το 

πλαίσιο της οικογένειας και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µέλη της 

(Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). Κατά την εξέλιξη της συστηµικής προσέγγισης, 

στην έννοια του πλαισίου, εκτός από το οικογενειακό και το κοινωνικό, 

συµπεριλήφθηκαν επίσης το βιολογικό και το ψυχολογικό. Με αυτό τον τρόπο 

η αντίληψη για την υγεία και για την αντιµετώπιση της ασθένειας έγινε 

περισσότερο ολιστική και ο διαχωρισµός κοινωνικού, ψυχολογικού και 

βιολογικού πλαισίου έπαψε να θεωρείται αποτελεσµατική διεργασία 

(Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006).  

Στη συστηµική προσέγγιση µία ακόµη σηµαντική έννοια είναι η έννοια 

του «όλου». Η έννοια αυτή υποδηλώνει ότι κάθε σύστηµα περιλαµβάνει όχι 

µόνο το σύνολο από τις επιµέρους ενότητες, αλλά και τις επιτελούµενες 

µεταξύ τους διεργασίες καθώς και τις αναδυόµενες ιδιότητες (Παπαδιώτη & 

Σοφτά, 2006). Το «σύστηµα» είναι ένας όρος που υποδηλώνει ότι µια σειρά 

από διεργασίες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, αλληλοσυσχέτιση και 

συναλλαγή. Συναλλαγή σηµαίνει ότι το Α βρίσκεται σε διεργασία µε το Β και 

αυτό σηµαίνει ότι το Α µεταλλάσσει το Β στον ίδιο ακριβώς χρόνο που το ίδιο 

µεταλλάσσεται από αυτό.  

Λόγω της δυναµικής αλληλεξάρτησης όλων των ενοτήτων που 

διαµορφώνουν ένα σύστηµα, η έννοια της «αιτίας» καταργείται (Παπαδιώτη & 

Σοφτά, 2006). Το Α επηρεάζει το Β αλλά και το Β επηρεάζει το Α σε µια 

αµοιβαία σχέση. Πρόκειται για µια κυκλική αντίληψη των συστηµάτων. Λόγω, 

όµως της πολυπλοκότητάς τους το άτοµο δεν µπορεί να έχει επαρκή 

κατανόηση του περιεχοµένου και της δοµής τους, µε αποτέλεσµα να µην είναι 

δυνατόν να προβλέψει τις συνέπειες σε πολλές του ενέργειες. 
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Το σύστηµα είναι ένα σύνολο από µέλη, επίσης ένα σύνολο από τις 

ιδιότητες αυτών των µελών, από τις σχέσεις ανάµεσα σε αυτά τα µέλη και από 

τις αναδυόµενες ιδιότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των 

µελών µεταξύ τους και από την αλληλεπίδραση των µελών µε το περιβάλλον 

(Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). Εποµένως, η βασική αρχή στην αντίληψη αυτή 

είναι ότι δεν µπορεί κανείς να κατανοήσει ένα µέλος της οικογένειας αν δε δει 

πώς λειτουργούν όλα µαζί τα µέλη. 

Ουσιαστικά, ο µεταµοντερνισµός υποστηρίζει ότι αυτό που αποκαλούµε 

«πραγµατικότητα» δεν αποτελεί ακριβές αντίγραφο των πραγµάτων εκεί έξω, 

αλλά µάλλον µία κοινωνική κατασκευή (Goldenberg & Goldenberg, 2005).  Οι 

κονστρουκτιβιστές πιστεύουν ότι η αντικειµενικότητα είναι αδύνατη, και ότι ο 

θεραπευτής που είναι ένας εξωτερικός παρατηρητής µιας  οικογένειας, στην 

πραγµατικότητα συµµετέχει σε αυτό που παρατηρείται (Goldenberg & 

Goldenberg, 2005). Αντί να αναζητούν την ‘αλήθεια’ για µια οικογένεια, οι 

κονστρουκτιβιστές υποστηρίζουν ότι κάθε µέλος της οικογένειας έχει τη δική 

του εκδοχή για την ‘πραγµατικότητα’, η οποία εξαρτάται από διάφορους 

ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες. ∆ηλαδή, µέσα σε µία οικογένεια 

υπάρχουν πολλαπλές εκδοχές της πραγµατικότητας, που κάθε µία 

κατασκευάζεται µε βάση τα ατοµικά συστήµατα πεποιθήσεων τα οποία 

χρησιµοποιεί κάθε άτοµο για την ερµηνεία ενός συγκεκριµένου προβλήµατος 

(Goldenberg & Goldenberg, 2005). 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για τις βασικές αρχές του κοινωνικού 

κονστρουξιονισµού συµπεραίνουµε πως αυτό που θεωρείται ως πραγµατικό 

είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις ενός πολιτισµού, οι οποίες µέσα από την 

κοινωνική συναλλαγή των ανθρώπων και µε βασικό µέσο τη γλώσσα 

µεταφέρονται στα άτοµα, στις οικογένειες και στις διάφορες κοινωνικές 

οµάδες, και στη συνέχεια θεωρούνται αντικειµενικές. Σύµφωνα µε αυτές τις 

θέσεις, έννοιες όπως «ψυχική ασθένεια» ή «σύµπτωµα» είναι κοινωνικές 

κατασκευές, αλλά γίνονται αντιληπτές ως αντικειµενικές οντότητες. Οι 

κοινωνικές αυτές κατασκευές ενέχουν πλεονεκτήµατα για τα άτοµα και τις 

οµάδες που γνωρίζουν να τις χρησιµοποιούν για την αντιµετώπιση 

κατασκευασµένων προβληµάτων (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006).  

Καταλήγουµε, λοιπόν, πως σε αυτή την προσέγγιση δίνεται έµφαση στο 

κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 



 36

άτοµα, οι οικογένειες και οι διάφορες οµάδες, καθώς και στην 

ευαισθητοποίηση του θεραπευτή σε κοινωνικά θέµατα (Παπαδιώτη & Σοφτά, 

2006). 

 

Βασική θεραπευτική παρέµβαση 
Η οικογενειακή θεραπεία είναι ένα ειδικό υποσύνολο της οµαδικής 

θεραπείας, µε εξαίρεση το ότι οι συµµετέχοντες δεν είναι ξένοι. Οι οικογένειες 

στην ουσία αποτελούν φυσικές οµάδες και το καθήκον του θεραπευτή είναι να 

προάγει την αλληλεπίδραση, να διευκολύνει την επικοινωνία, να 

αποσαφηνίσει την οµαδική διαδικασία και να ερµηνεύσει τη διαπροσωπική 

δυναµική, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε επικεφαλής της οµαδικής θεραπείας 

(Goldenberg & Goldenberg, 2005). H οµαδική και η οικογενειακή θεραπεία 

είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, αφού ο καθοριστικός παράγοντας 

είναι ο συστηµικός τρόπος σκέψης που εφαρµόζεται, όποιες µεθόδους και 

τεχνικές και να χρησιµοποιούµε. Συχνά, οι αλλαγές που επιτυγχάνονται από 

ένα µέλος της οικογένειας, το οποίο είναι και µέλος µιας θεραπευτικής οµάδας 

προωθούν συγκλονιστικές οικογενειακές αλλαγές (Κατάκη & 

Ανδρουτσοπούλου, 2003).                                                                                      

Οι αλλαγές θα εξαρτηθούν από τις αντιδράσεις της εκάστοτε οικογένειας 

ή του συγκεκριµένου ατόµου στις αντιδράσεις του θεραπευτή. Οι ίδιες 

παρεµβάσεις µπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσµατα σε διαφορετικά 

άτοµα. Ο θεραπευτής έχει τη δική του υπόθεση για το τι συµβαίνει στην 

οικογένεια και στο άτοµο και δεν κατέχει µια αντικειµενική αλήθεια. Στις 

θεραπευτικές συνεδρίες γίνεται ανταλλαγή των θέσεων των µελών και του 

θεραπευτή, και µε αυτό τον τρόπο, διαµορφώνεται ένα νέο σύστηµα ιδεών και 

ένα νέο πλαίσιο, που µπορούν να οδηγήσουν σε επίλυση του προβλήµατος 

(Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006).  

O θεραπευτής της µεταµοντέρνας άποψης υποστηρίζει ότι οι εκ των 

προτέρων σχηµατισµένες απόψεις για το τι αποτελεί µια λειτουργική 

οικογένεια βρίσκονται στο µυαλό αυτού που τις υποστηρίζει. Έτσι, αντί να 

επιβάλλεται ένα µόνο πρότυπο για τον προσδιορισµό του επιπέδου 

λειτουργίας µιας οικογένειας, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση 

από το θεραπευτή ποικίλοι παράγοντες, όπως είναι η εθνικότητα, ο 
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πολιτισµός, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, το είδος της 

οικογενειακής οργάνωσης, όπως και οι προσωπικές εµπειρίες και απόψεις 

των µελών της οικογένειας ατοµικά (Goldenberg & Goldenberg, 2005). 

 Η εφαρµογή της οικογενειακής θεραπείας εστιάζεται στο άτοµο ως 

φορέα του γνωστικού συστήµατος της οικογένειάς του και της κοινωνίας και 

χρησιµοποιεί ατοµική και οµαδική θεραπεία σύµφωνα µε τη συστηµική 

προσέγγιση (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). 

Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της οικογενειακής θεραπείας αυτό 

που επιδιώκουν να κάνουν οι θεραπευτές είναι να βοηθήσουν τα µέλη της 

οικογένειας να καταλάβουν και να επανεκτιµήσουν τις υποθέσεις και τις 

σηµασίες που κάθε µέλος έχει κατασκευάσει για ένα κοινό οικογενειακό 

πρόβληµα. Η αλλαγή αποτελεί αποτέλεσµα της επανεξέτασης από την 

οικογένεια του συστήµατος των πεποιθήσεών της (Goldenberg & Goldenberg, 

2005). Έτσι, το έργο του θεραπευτή δεν είναι να αλλάξει τη δοµή της 

οικογένειας, ούτε τις κοινωνικές συνθήκες που βοηθούν στον καθορισµό της 

οικογενειακής λειτουργίας, αλλά να βοηθήσει την οικογένεια να κατανοήσει τις 

ιδέες που έχουν επηρεάσει τη λειτουργικότητά της. 

Ο θεραπευτής έχει την τάση να υιοθετεί µία στάση «άγνοιας» για το πώς 

πρέπει να αλλάξει µια οικογένεια και συγχρόνως µία στάση συνεργασίας, κατά 

την οποία όλοι οι συµµετέχοντες, τα µέλη της οικογένειας και ο θεραπευτής 

εξίσου, εξετάζουν τα συστήµατα πεποιθήσεων σύµφωνα µε τα οποία διάφορα 

µέλη της οικογένειας βλέπουν την «πραγµατικότητα». Έχοντας εξετάσει τις 

υποθέσεις τους για τον κόσµο, οι οποίες σχηµατίζουν τη βάση για τις 

σηµασίες που δίνουν στα γεγονότα, τα άτοµα βρίσκονται σε θέση µαζί µε το 

θεραπευτή, να δηµιουργήσουν ή να κατασκευάσουν νέες απόψεις για την 

πραγµατικότητά τους και νέες επιλογές που µπορούν να ακολουθήσουν. Αντί 

να εστιάζει στην προέλευση των προβληµάτων, ο θεραπευτής στρέφεται, µαζί 

µε τα µέλη της οικογένειας, στην εύρεση λειτουργικών λύσεων (Goldenberg & 

Goldenberg, 2005).   

Στο µεταµοντερνισµό η γλώσσα έχει κεντρική σηµασία. Είναι το βασικό 

µέσο µε το οποίο διαµορφώνονται οι αντιλήψεις που τα άτοµα και οι 

οικογένειες έχουν για τον εαυτό τους. Ουσιαστικά, η γλώσσα αποτελεί το µέσο 

µε το οποίο οι άνθρωποι ερµηνεύουν τον κόσµο γύρω τους. Η 
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πραγµατικότητα εποµένως, δοµείται µέσα από την αλληλεπίδραση των 

ανθρώπων µε βασικό εργαλείο τη γλώσσα (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). 

Η σηµασία της γλώσσας στη διαµόρφωση της πραγµατικότητας είναι 

πολύ µεγάλη. Οι µεταµοντερνιστές υποστηρίζουν πως ο τρόπος που κάποιος 

χρησιµοποιεί τη γλώσσα αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζεται για το 

πώς αντιλαµβάνεται τον κόσµο (Gergen, 2001). Μέσω της αλληλεπιδραστικής 

διαδικασίας της γλώσσας , όχι απλώς µέσω των λέξεων, αλλά και των 

χειρονοµιών, των εκφράσεων του προσώπου, των φωνητικών κυµατισµών, 

των σιωπών, οι άνθρωποι συνδέουν και κατασκευάζουν τις κοινές τους 

απόψεις για την πραγµατικότητα (Goldenberg & Goldenberg, 2005). Έτσι, 

λοιπόν, σύµφωνα µε τις θέσεις για την υποκειµενικότητα της πραγµατικότητας 

και για τη σηµασία της γλώσσας στη δόµησή της, ο θεραπευτής δε λειτουργεί 

ως γνώστης της αλήθειας και κάτοχος µιας αντικειµενικής θεωρίας σχετικά µε 

το τι δηµιούργησε στην οικογένεια το πρόβληµα (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). 

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση η απόκτηση της γλώσσας είναι 

αποτέλεσµα συνδυασµένων διαδικασιών ή υπολογισµών, που το άτοµο 

αισθητηριακά αντιλαµβάνεται και τις οποίες οικειοποιεί από τους οµιλητές στο 

περιβάλλον του. Το νόηµα των λέξεων, που κάποιος χρησιµοποιεί εξαρτάται 

από τον κοινωνικό του περίγυρο, τους ρόλους και από το πώς 

χρησιµοποιείται η γλώσσα αυτή στα πλαίσια της κοινωνίας που ζει το άτοµο 

(Wandrei, 2003). Για αυτό το λόγο, η οικογενειακή θεραπεία δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στη χρήση του λόγου και στη διαµόρφωση νέων νοηµάτων κατά τη 

θεραπευτική διαδικασία (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). 

Έτσι, οι αφηγήσεις των ιστοριών κατέχουν κεντρική σηµασία στη 

θεραπευτική διαδικασία. Η πραγµατικότητα των ατόµων και της οικογένειας 

διαµορφώνεται µέσα από τη γλώσσα και εκφράζεται µε αυτήν στις αφηγήσεις 

που οι άνθρωποι και οι οικογένειες κάνουν για τη ζωή τους. Οι οικογένειες και 

τα άτοµα δηµιουργούν πεποιθήσεις και ιστορίες για τον εαυτό τους. Με τη 

σειρά τους οι ιστορίες αυτές οργανώνουν την εµπειρία τους και 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνουν τη 

ζωή τους (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). Οι πεποιθήσεις, αυτές και οι ιστορίες 

περιορίζουν τις ευκαιρίες των οικογενειών και των ατόµων να βρουν λύσεις 

στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τους οδηγούν σε 

επαναλαµβανόµενες αποτυχίες. Σκοπός της θεραπείας, λοιπόν, είναι η 
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δηµιουργία νέων ιστοριών, που θα οδηγούν σε διαφορετική αντίληψη των 

προβληµάτων και, τελικά, σε επίλυσή τους. Για αυτό, η χρήση του λόγου και 

της διαλεκτικής είναι το κύριο εργαλείο στα χέρια του θεραπευτή (Παπαδιώτη 

& Σοφτά, 2006). 

Ο θεραπευτής έχει την άδεια να µην είναι ειδικός. ∆ε φέρνει, δηλαδή, 

στις συνεδρίες εκ των προτέρων σχηµατισµένες απόψεις για το πώς πρέπει ή 

δεν πρέπει να αλλάξει µια οικογένεια. Με άλλα λόγια, ο θεραπευτής µαθαίνει 

να κάνει κάτι µε την οικογένεια, αντί στην οικογένεια (Goldenberg & 

Goldenberg, 2005). Υπάρχει µεγαλύτερη αποδοχή του εκλεκτισµού. 

Προχωρώντας πέρα από την εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών 

παρέµβασης, ο θεραπευτής µπορεί να συνδυάσει τεχνικές (γνωστικές και 

στρατηγικές) ή ιδιότητες (άτοµο, ζευγάρι, οικογένεια). Υπάρχουν αυξηµένες 

πιθανότητες ενασχόλησης µε ζητήµατα διαφορετικότητας. Αποφεύγοντας τον 

περιορισµό σε συµβατικές απόψεις σχετικά µε τη φυσιολογική οικογενειακή 

ζωή και χωρίς να αναζητά την αλήθεια της κατάστασης, ο θεραπευτής µπορεί 

να µάθει διαφορετικές απόψεις διαφορετικών µελών της οικογένειας. Τόσο οι 

θεραπευόµενοι, όσο και ο θεραπευτής ενθαρρύνονται για το ότι η κατάστασή 

τους µπορεί να αλλάξει. Αν οι αφηγήσεις δυστυχίας ή προσωπικής αποτυχίας 

που φέρνουν οι οικογένειες στη θεραπεία οριστούν εκ νέου όχι ως 

«αλήθειες», αλλά ως κοινωνικές κατασκευές, η ελπίδα ανάπτυξης 

εναλλακτικών αφηγήσεων για τις ζωές τους γίνεται πιο πραγµατοποιήσιµη 

(Goldenberg & Goldenberg, 2005).   

Στην πράξη, λοιπόν, η οικογενειακή θεραπεία λαµβάνει τη µορφή 

συζήτησης, στην οποία ο θεραπευτής καλείται να συµµετάσχει, ευρισκόµενος 

σε µια διαλεκτική σχέση µε την οικογένεια και τα µέλη της (Παπαδιώτη & 

Σοφτά, 2006). Στη διαλεκτική αυτή σχέση δίνονται από τον ειδικό νέες 

γλωσσικές περιγραφές για τα συµβάντα και διαµορφώνονται νέες ερµηνείες, 

που µπορεί να οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήµατος. 

Όσον αφορά τη συµβουλευτική σχέση ο θεραπευτής είναι ισότιµος µε τα 

άλλα µέλη που έρχονται για υποστήριξη (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). Έτσι, 

µέσα από την ειλικρινή συζήτηση και µε σεβασµό στις ιδέες και στο πρόσωπο 

του καθενός, αναζητούνται από κοινού µε το άτοµο ή και την οικογένεια, νέες 

ερµηνείες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές. Ουσιαστικά, η συµβουλευτική 

σχέση είναι µία συνεργασία, στην οποία ο θεραπευόµενος είναι αυτός που 
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κατέχει την πραγµατικότητα, ενώ ο θεραπευτής γνωρίζει τη διαδικασία. Μία 

θετική θεραπευτική σχέση απαιτεί ο θεραπευτής να αποδέχεται 

συναισθηµατικά τα άτοµα της οικογένειας και να τα υποστηρίζει σε 

ικανοποιητικό βαθµό. Να διαχειρίζεται µε επιτυχία τα αρνητικά συναισθήµατα 

µεταξύ των µελών της οικογένειας, ώστε να µην πληγώνουν ο ένας τον άλλο 

κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Τέλος, ο θεραπευτής να διαχειρίζεται τις 

αρνητικές του συναισθηµατικές αντιδράσεις απέναντι στην οικογένεια 

(αρνητική αντιµεταβίβαση) (Green, 2004). 

Ο ειδικός µπορεί να έχει τη θέση του µη γνώστη της πραγµατικότητας 

της οικογένειας, αυτό, όµως, δε σηµαίνει πως δεν έχει κάποιες θέσεις για τους 

παράγοντες και τις διεργασίες που οδηγούν τις οικογένειες και τα άτοµα σε 

προβλήµατα (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). Η στάση του θεραπευτή 

αντικατοπτρίζει µία θέση σεβασµού απέναντι στην οικογένεια και στο άτοµο, 

καθώς και την περιέργειά του να γνωρίσει τη δική τους αλήθεια. 

Με βάση τη θέση του κοινωνικού κονστρουξιονισµού, ότι η 

πραγµατικότητα κατασκευάζεται από τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις της 

ευρύτερης κοινωνικής και πολιτισµικής οµάδας στις οποίες ανήκουν οι 

οικογένειες και τα άτοµα και τις οποίες ενστερνίζονται κατά τη διάρκεια της 

οικογενειακής θεραπείας, ο θεραπευτής διερευνά ιδιαίτερα, τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις των συστηµάτων, καθώς και τις σχέσεις τους µε τα προβλήµατα. 

Κάθε άτοµο, ανεξαρτήτως, αν έχει επίγνωση ή όχι, έχει διαµορφώσει ένα 

σύνολο θεωριών, δηλαδή µια οµάδα αξιών και πεποιθήσεων µε τις οποίες 

λειτουργεί στη ζωή του. Ο συστηµικός θεραπευτής είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

να έχει επίγνωση του δικού του αξιακού συστήµατος και ιδιαίτερα των αξιών 

και των προκαταλήψεών του, καθώς και του πώς αυτές επηρεάζουν τις 

σχέσεις του µε τους πελάτες του (Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). Οι αξίες 

παίζουν ρόλο στη διαδικασία, το αποτέλεσµα και ακόµα στην αξιολόγηση της 

θεραπείας. Σε µερικούς ασθενείς για να είναι πιο αποτελεσµατική η θεραπεία, 

θέµατα σχετικά µε τις αξίες τους πρέπει να διαχειρίζονται από το θεραπευτή 

µε ευαισθησία και επιδεξιότητα. Για να γίνει αυτό ο θεραπευτής πρέπει να έχει 

επίγνωση τόσο των δικών του αξιών, όσο και του ατόµου που έχει απέναντί 

του (Kelly & Strupp, 1992). 

Τέλος, έµφαση από το θεραπευτή δίνεται στις σχέσεις και τις 

αλληλεξαρτήσεις του ατόµου µε τον περίγυρό του. Η συµπεριφορά του 
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ατόµου και κατ’ επέκταση το πρόβληµα, θεωρείται αποτέλεσµα 

αλληλεπιδράσεων µε τα διάφορα πλαίσια στα οποία αυτό ανήκει (Παπαδιώτη 

& Σοφτά, 2006). Mία προβληµατική συµπεριφορά ενός µέλους, έχει κάποια 

«χρησιµότητα» για τη λειτουργικότητα της οικογένειας. Αν δούµε τη 

συµπεριφορά αυτή έξω από το πλαίσιο-σύστηµα της οικογένειας, θα τη 

βρούµε προβληµατική, αν όµως, τη δούµε µέσα στο οικογενειακό σύστηµα, 

τότε θα τη βρούµε λειτουργική. Για παράδειγµα, όταν ένα παιδί αναπτύσσει 

µία διαταραχή αυτό µπορεί να είναι µία προσπάθεια να εξισορροπηστεί η 

διαταραχή µεταξύ άλλων µελών της οικογένειας, όπως ίσως είναι η 

συγκρουσιακή σχέση µεταξύ των γονιών. Όταν οι γονείς φέρνουν το παιδί για 

θεραπεία, τα συµπτώµατα του παιδιού πρέπει να θεωρηθούν ως 

δυσλειτουργία του οικογενειακού συστήµατος στο σύνολό του. Εποµένως, το 

άτοµο που προσέρχεται για θεραπεία έχει «επιλεχθεί» από την οικογένεια να 

παίξει το ρόλο του αγγελιαφόρου προς τον ειδικό, µεταφέροντας το µήνυµα 

ότι ολόκληρη η οικογένεια χρειάζεται βοήθεια (Leff, 2001). Εποµένως, οι 

αξιολογήσεις του θεραπευτή για το τι είναι καλό ή κακό γίνονται σε σχέση µε 

το πλαίσιο του θεραπευόµενου.   

Συνοψίζοντας, οι βασικές αρχές στη θεραπεία βασισµένη στον κοινωνικό 

κονστρουξιονισµό είναι οι ακόλουθες (Walker, 2006): 

 

⇒ Ένα κοινωνικό-πολιτισµικό σύστηµα είναι προϊόν της ανθρώπινης 

επικοινωνίας. 

⇒ Το νόηµα της γλώσσας και η κατανόηση είναι κοινωνικά 

κατασκευάσµατα και δεν υπάρχουν αν δεν έχει οριστεί ένα επίπεδο 

επικοινωνίας. 

⇒ Το πλαίσιο στη θεραπεία θα δηµιουργήσει µία γλώσσα µε 

συγκεκριµένο νόηµα γύρω από κάποιο πρόβληµα. Η θεραπευτική 

διαδικασία στοχεύει στην από κοινού δηµιουργία νοήµατος, µεταξύ 

του θεραπευτή και του θεραπευόµενου. 

⇒ Ο σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να δηµιουργήσει έναν 

εναλλακτικό τρόπο οµιλίας γύρω από το πρόβληµα και έτσι έναν 

εναλλακτικό ορισµό του προβλήµατος, ο οποίος τελικά καθιστά το 

πρόβληµα ανύπαρκτο. Η θεραπεία εστιάζεται στον ορισµό του 
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προβλήµατος από το υποκείµενο και τη δηµιουργία των 

απαντήσεων από τον ίδιο το θεραπευόµενο.  

 

Συµπερασµατικά, ο θεραπευτής «προκαλεί» τις ιδέες των ανθρώπων 

που του ζητούν βοήθεια και διευρύνει τις αντιλήψεις τους για την 

πραγµατικότητα, µε σκοπό να δηµιουργήσουν νέες στάσεις και 

συµπεριφορές, οι οποίες δε θα προκαλούν προβλήµατα. Οι βασικές αρχές της 

συστηµικής προσέγγισης διδάσκονται σε πολλούς χώρους όπου υπάρχει 

ανθρώπινη συναλλαγή, όπως τα νοσοκοµεία, τα σχολεία και άλλοι οργανισµοί 

(Παπαδιώτη & Σοφτά, 2006). 

 

 

 

 
 

Μέσα από την παράθεση των πλαισίων των κυριότερων θεωρητικών 

προσεγγίσεων που αναφέρονται στην ψυχοθεραπεία και την οµαδική 

θεραπεία, συµπεραίνουµε ότι σε πολλά σηµεία τους οι θεωρίες 

διαφοροποιούνται η µία από την άλλη, αλλά και σε αρκετά συγκλίνουν. 

Η βασική φιλοσοφική διαφορά ανάµεσα στις προσεγγίσεις που εκθέσαµε 

είναι ο βαθµός ελευθερίας ή έλλειψης ελευθερίας που αναγνωρίζεται στον 

άνθρωπο σχετικά µε τις επιλογές του. Στη βασική τους φιλοσοφία για την 

ανθρώπινη φύση η συµπεριφοριστική, η συστηµική και η ψυχαναλυτική 

θεωρία δείχνουν να διαχωρίζονται από τη γνωστική, την προσωπο-κεντρική 

και την υπαρξιακή. Οι συµπεριφοριστές και οι ψυχαναλυτές πιστεύουν πως η 

ανθρώπινη συµπεριφορά είναι αιτιοκρατική, άρα και προκαθορισµένη. Οι 

συστηµικοί θεραπευτές, επίσης, πιστεύουν πως η ανθρώπινη συµπεριφορά 

είναι αποτέλεσµα ιδεών και αντιλήψεων που το άτοµο έχει δεχθεί από το 

περιβάλλον του. Οι συµπεριφοριστές επικεντρώνονται στη σπουδαιότητα του 

περιβάλλοντος στη διαµόρφωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, ενώ οι 

ψυχαναλυτές πιστεύουν στις ασυνείδητες επιθυµίες και δυνάµεις που 

ελέγχουν το άτοµο και τις παιδικές εµπειρίες στα πρώτα στάδια της ζωής του, 

που καθορίζουν τα πρότυπα συµπεριφοράς του καθενός, τα οποία ελάχιστα 

µεταβάλλονται κατά τη διεργασία της µάθησης. Από την άλλη, οι λοιπές 
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θεωρίες θεωρούν τον άνθρωπο υπεύθυνο για τις πράξεις του και ικανό να 

κατευθύνει την πορεία της µοίρας του. Η ψυχοδυναµική, η προσωπο-

κεντρική, η υπαρξιακή και η µορφολογική θεραπεία τονίζουν το συναίσθηµα, 

ενώ η συµπεριφοριστική, η συστηµική προσέγγιση και η γνωστική δίνουν 

έµφαση στη λογική. 

Παρά αυτές τις διαφορές υπάρχουν σηµεία στη βασική τους φιλοσοφία 

όπου οι θεωρίες συµφωνούν µεταξύ τους. Όλα τα µοντέλα δέχονται ότι 

υπάρχουν παράγοντες που καθορίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά, τόσο 

έµφυτοι, όσο και περιβαλλοντικοί (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999). Η διαφορά τους 

έγκειται στην έµφαση που δίνει κάθε µια στους παράγοντες αυτούς. Πολύ 

σηµαντικό είναι πως όλες πρεσβεύουν ότι ο άνθρωπος µε την κατάλληλη 

βοήθεια µπορεί να αλλάξει. 

Η συµπεριφοριστική και η ψυχαναλυτική θεώρηση πιστεύουν ότι ο 

άνθρωπος δεν επιλέγει τον τρόπο αντίδρασής του στα ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντός του, διότι αυτός, αν και παρακινείται από εσωτερικές του 

ανάγκες, είναι ασυνείδητος. Εποµένως, δεν ελέγχει πάντα συνειδητά τη 

συµπεριφορά του. Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες θεωρίες οι οποίες 

υποστηρίζουν πως το άτοµο παρακινείται από εσωτερικές ανάγκες τις οποίες 

όµως, µπορεί να ελέγξει. ∆ρα, δηλαδή στο περιβάλλον του και είναι 

υπεύθυνος για τις επιλογές του. 

Ως προς τον τελικό στόχο της θεραπείας, όλες οι θεωρίες συµφωνούν 

στο ότι είναι να διευκολύνει κάποιες αλλαγές στην ανθρώπινη συµπεριφορά 

και στον τρόπο που το υποκείµενο αντιλαµβάνεται την κατάσταση, ώστε αυτή 

να µην επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόµου (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999).  

Όσον αφορά τη διαδικασία, η συµπεριφοριστική θεωρία, σε αντίθεση µε 

τις υπόλοιπες θεωρίες, θέτει συγκεκριµένα τους στόχους της θεραπείας, όπως 

και τις τεχνικές µε τις οποίες θα τους πετύχει. Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται µε 

την τροποποίηση κάποιας συµπεριφοράς που δυσκολεύει το άτοµο να ζήσει 

αρµονικά τη ζωή του και την εξάλειψη τυχόν συµπτωµάτων που το 

επηρεάζουν. Η συστηµική προσέγγιση θέτει ως στόχο την κατανόηση της 

κατάστασης και την απόδοση διαφορετικού νοήµατος σε αυτήν. Οι υπόλοιπες 

θεωρίες θέτουν πιο γενικούς και ευρύτερους στόχους, όπως είναι η 

αυτογνωσία ή η αυτό-ανίχνευση. 
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Η συµβουλευτική σχέση, σύµφωνα µε όλες τις προσεγγίσεις, είναι το 

σηµαντικότερο στοιχείο της θεραπευτικής διαδικασίας. Η επίτευξη των στόχων 

που θέτονται στη θεραπεία µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσα από την 

εγκατάσταση µίας θετικής σχέσης µεταξύ του θεραπευτή και του 

θεραπευόµενου. Οι θεωρίες µιλούν για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

θεραπευτή, όπως είναι η γνησιότητα, η ωριµότητα, η ενσυναίσθηση, η 

ικανότητα να δηµιουργεί µία ατµόσφαιρα αποδοχής και εµπιστοσύνης για το 

θεραπευόµενο.  

Η διαφορά έγκειται στο ότι οι θεωρίες της υπαρξιακής, της 

µορφολογικής, της συστηµικής και της προσωποκεντρικής προσέγγισης 

προτείνουν µία θεραπευτική σχέση πιο προσωπική και φιλική, µε το 

θεραπευτή να κατέχει µια θέση ισάξια, σχεδόν, µε τα υπόλοιπα µέλη και µη 

καθοδηγητική. Ενώ µία πιο ουδέτερη σχέση και έναν αυστηρό και 

καθοδηγητικό ρόλο προτείνουν η ψυχοδυναµική και η συµπεριφοριστική 

θεώρηση. 

Πιο ειδικά, όσον αφορά το ρόλο του θεραπευτή στη θεραπευτική σχέση 

η ψυχοδυναµική και η συµπεριφοριστική θεωρία του δίνουν το ρόλο της 

αυθεντίας που ελέγχει τη θεραπευτική σχέση µε το να προσφέρει µία σωστή 

διάγνωση και ερµηνεία της συµπεριφοράς. Ενώ για τις υπόλοιπες θεωρίες ο 

ρόλος του είναι να δηµιουργήσει τις συνθήκες και να ελέγξει τις καταστάσεις 

που θα παρέχουν ένα περιβάλλον αποδοχής και συµπάθειας, ώστε να 

διευκολύνει το θεραπευόµενο να αποκτήσει την αυτογνωσία.  

Στην ψυχοδυναµική οµαδική θεραπεία ο ρόλος του θεραπευτή είναι να 

επιδιώκει τη µεταβίβαση στην οµάδα και να την ερµηνεύει. Στη 

συµπεριφοριστική θεώρηση προωθείται η καλή σχέση µεταξύ των µελών, 

καθώς όταν µια οµάδα υπάρχει για αρκετό καιρό µε ικανή συνοχή, είναι 

δυνατόν να αποτελέσει έναν καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης της ζωής 

των µελών της (Douglas, 1997), αλλά και η εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του 

θεραπευτή. Στην οµαδική θεραπεία µε µορφολογική προσέγγιση ο 

θεραπευτής µεριµνά κυρίως για την τήρηση των κανόνων επικοινωνίας που 

έχουν θεσπιστεί και επιτρέπει µικρή συµµετοχή των µελών στην εµπειρία του 

θεραπευόµενου, µε αποτέλεσµα και τη µικρή ανάπτυξη των δυναµικών της 

οµάδας. Στην προσωποκεντρική θεραπεία ο θεραπευτής έχει αναλάβει το 

ρόλο να δηµιουργήσει το κλίµα έτσι ώστε ο θεραπευόµενος να αισθάνεται 
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άνετα και µη απειληµένος. Στην υπαρξιακή οµαδική θεραπεία ο θεραπευτής 

στοχεύει στο να αναπτύξει τη δυναµική της οµάδας έτσι, ώστε να αναπτυχθεί 

µία ειλικρινής σχέση µεταξύ των µελών της, η οποία θα οδηγήσει στην άµεση 

και αληθινή ανατροφοδότηση, που θα απευθύνεται στην εκάστοτε 

συµπεριφορά τους και ειδικά στη µη λειτουργική. Στη συστηµική προσέγγιση ο 

θεραπευτής χρησιµοποιεί τη διαλεκτική µέθοδο και έχει στάση κατανόησης και 

ειλικρινούς ενδιαφέροντος για αυτά που θα εκφράσουν τα άτοµα. 

 Ένα ακόµα στοιχείο που διαφοροποιεί τα µοντέλα µεταξύ τους είναι οι 

διαφορετικές τεχνικές που χρησιµοποιούν στη θεραπευτική διαδικασία. Για 

παράδειγµα, η ψυχαναλυτική προσέγγιση χρησιµοποιεί, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, τους ελεύθερους συνειρµούς, τη µεταβίβαση και την ανάλυση των 

ονείρων. Οι δύο πρώτες τεχνικές χρησιµοποιούνται και από το 

συµπεριφορισµό µαζί µε τη συστηµατική απευαισθητοποίηση, την 

ψυχοκατακλυσµική, την παρρησιαστική και την αποστροφική.   

Σε γενικές γραµµές από ότι αναφέρθηκε διαφαίνεται ότι οι δύο, εκ 

διαµέτρου, σχεδόν, αντίθετες τάσεις είναι η ανθρωπιστική-υπαρξιακή και η 

συµπεριφοριστική. Εν συνεχεία, υπάρχουν σαφείς διαφορές µεταξύ 

φροϋδικών και ροτζεριανών ψυχοθεραπευτών ως προς την απόσταση που 

διατηρούν από τον πελάτη τους, καθώς οι φροϋδικοί θεωρούν πως ο 

ψυχοθεραπευτής πρέπει να είναι απρόσωπος, να προγραµµατίζει τη 

θεραπεία του και να έχει συγκεκριµένους στόχους. Σε αντίθεση µε τους 

ροτζεριανούς και τους υπαρξιστές, οι οποίοι επενδύουν πολλά στο προσιτό 

και γεµάτο κατανόηση και αποδοχή πρόσωπο του θεραπευτή. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το σηµείο στο οποίο 

συµφωνούν απόλυτα οι θεωρητικές προσεγγίσεις µεταξύ τους είναι η 

σπουδαιότητα της θεραπευτικής σχέσης. ∆ε θα ήταν υπερβολή αν 

ισχυριστούµε ότι για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει κάποια δυσκολία 

είναι περισσότερο σηµαντική η θεραπευτική σχέση που χαρακτηρίζεται από 

γνήσιο ενδιαφέρον, σοβαρότητα, ενσυναίσθηση, θετική εκτίµηση και 

εχεµύθεια, απ’ ότι η θεωρητική κατεύθυνση του θεραπευτή. 
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H ∆ΟΜΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 
Η δοµή αναφέρεται στα εξής χαρακτηριστικά: το µέγεθος που θα έχει η 

οµάδα, το πόσο θα διαρκέσει η θεραπευτική πορεία, το πόσο συχνές θα είναι 

οι συναντήσεις των µελών της, η διάρκεια αυτών των συναντήσεων ποια θα 

είναι και διάφορα άλλα ζητήµατα διαδικαστικά κυρίως, τα οποία θα 

αναφερθούν σε αυτήν εδώ την ενότητα.  
Αρχικά, ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνεται η οµάδα πρέπει να είναι 

ένας χώρος που να εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα και την απουσία 

περισπάσεων. Ο χώρος αυτός είναι ένα µέρος συγκεκριµένα ορισµένο για τις 

συναντήσεις της οµάδας. Τα µέλη είναι καθισµένα έτσι, ώστε να δηµιουργείται 

ένας κύκλος, για να µπορούν να βλέπουν το ένα το άλλο. Εάν οι συναντήσεις 

πρόκειται να καταγραφούν µε οποιοδήποτε τρόπο, τότε απαιτείται η 

συγκατάθεση των θεραπευόµενων.  

Στο ξεκίνηµά της η οµάδα σχεδιάζεται από το συντονιστή ως ανοιχτή ή 

κλειστή. Μια κλειστή οµάδα από τη στιγµή που θα ξεκινήσει κλείνει τις πόρτες 

της, δεν δέχεται καινούργια µέλη και συναντιέται για ένα προκαθορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Αντιθέτως µία ανοιχτή οµάδα διατηρεί ένα σταθερό 

µέγεθος αντικαθιστώντας µέλη, καθώς αυτά αφήνουν την οµάδα. To µέγεθος 

µίας µικρής οµάδας θεραπείας κυµαίνεται από πέντε έως δεκαπέντε άτοµα, 

ενώ υπάρχουν και οµάδες που περιέχουν από δεκαπέντε µε τριάντα µέλη. 

Πολλές οµάδες συνεχίζονται έπ’ άπειρον, παρότι µετά από λίγα χρόνια µπορεί 

να έχουν αλλάξει όλα τα µέλη, ακόµα και ο συντονιστής (Yalom & Leszcz, 

2006). 

Η διάρκεια µιας ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας είναι πενήντα λεπτά στην 

ατοµική ψυχοθεραπεία και ογδόντα ή ενενήντα λεπτά στην οµαδική. Πολλοί 

θεραπευτές υποστηρίζουν ότι για την οµάδα απαιτούνται τουλάχιστον εξήντα 

λεπτά για το διάστηµα της προθέρµανσης και για την επεξεργασία των πιο 

κύριων θεµάτων (Yalom & Leszcz, 2006). Επίσης, υπάρχει οµοφωνία για το 

ότι έπειτα από δύο ώρες οι συµµετέχοντες στη συνεδρία κουράζονται και η 

απόδοση τους µειώνεται. Ενώ και οι θεραπευτές οι ίδιοι λειτουργούν καλύτερα 

µέσα σε αυτό το πλαίσιο των ογδόντα ή ενενήντα λεπτών. Η συχνότητα των 
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συναντήσεων της οµάδας συνήθως είναι µία φορά την εβδοµάδα ή το πολύ 

δύο. 

Η οµαδική θεραπεία συνήθως έχει συγκεκριµένο, προσυµφωνηµένο 

αριθµό συναντήσεων. Η πιο διαδεδοµένη µορφή θεραπείας είναι η βραχεία 

οµαδική θεραπεία, η οποία έχει µέσω όρο ελάχιστης διάρκειας τους τρεις 

µήνες. Ωστόσο ο αριθµός των συνολικών συναντήσεων µπορεί να ποικίλλει 

σηµαντικά από οµάδα σε οµάδα. Ο Yalom στο βιβλίο του θεωρία και πράξη 

της οµαδικής ψυχοθεραπείας (2006) δίνει ένα λειτουργικό ορισµό: µια βραχεία 

οµάδα έχει τη συντοµότερη διάρκεια ζωής µιας οµάδας που µπορεί να 

πραγµατοποιήσει κάποιον συγκεκριµένο στόχο («χρονικά αποδοτική οµαδική 

θεραπεία» -time efficient group therapy). Εποµένως το διάστηµα που θα 

διαρκέσει η θεραπεία για το θεραπευόµενο εξαρτάται από τις ανάγκες των 

µελών και το θεραπευτικό στόχο της οµάδας. Ο προορισµός της θεραπείας 

είναι να θέσει σε κίνηση το µηχανισµό της αλλαγής και όχι να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία της αλλαγής µέσα στα πλαίσια των προγραµµατισµένων 

συνεδριών. 

Έρευνες, ωστόσο, έχουν δείξει ότι οι θεραπευόµενοι που είναι λιγότερο 

διαταραγµένοι απαιτούν συνήθως λιγότερες θεραπευτικές ώρες για να 

πραγµατοποιήσουν µία σηµαντική βελτίωση. Αντιθέτως, όσο µεγαλύτερο είναι 

το πρόβληµα εµπιστοσύνης ή η συναισθηµατική στέρηση του θεραπευόµενου 

και όσο πιο νωρίς στην ανάπτυξή του έχει υποστεί κάποια απώλεια ή κάποιο 

τραύµα, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη για µια πιο µακρόχρονη θεραπεία.  

Τέλος, από όσα αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι το θέµα του χρονικού 

περιορισµού είναι ένα ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας στην ψυχοθεραπεία. 

Σύµφωνα µε το Yalom (2006), οι συντονιστές µπορούν και πρέπει να 

επιχειρούν να µετατρέψουν τα µειονεκτήµατα του χρονικού περιορισµού σε 

πλεονεκτήµατα. Ο χρόνος δεν είναι αιώνιος. Καθετί τελειώνει, δεν υπάρχουν 

µαγικές λύσεις για τα προβλήµατα, αυτό που έχει αξία είναι η άµεση 

συνάντηση, η τελική ευθύνη βρίσκεται µέσα µας και όχι απ’έξω. Με αυτό τον 

τρόπο αποκτάται και η επίγνωση των υπαρξιακών διαστάσεων της ζωής. 
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ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Η οµαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί µία πολύ αποτελεσµατική µορφή 

θεραπείας, µε εξίσου θεαµατικά αποτελέσµατα στη βελτίωση της 

συναισθηµατικής κατάστασης του θεραπευόµενου µε αυτά της ατοµικής 

θεραπείας. Πώς όµως η οµαδική ψυχοθεραπεία συµβάλλει σε αυτό;  

Αυτό που έχει σηµασία είναι να απαριθµηθούν οι αιτίες που την 

καθιστούν αποτελεσµατική και οδηγούν τα άτοµα στη διαδικασία της αλλαγής. 

Η πιο γνωστή µελέτη στην απαρίθµηση των θεραπευτικών παραγόντων είναι 

αυτή του Yalom (2006), η οποία ξεχωρίζει τους εξής έντεκα πρωτογενείς 

παράγοντες:  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ      

                                      ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ενστάλαξη 
 Ελπίδας 

η πίστη στη θεραπεία είναι από µόνη της αποτελεσµατική 
  

καθολικότητα  το συναίσθηµα ότι και οι άλλοι µπορεί να υποφέρουν το ίδιο µε εσένα  

µετάδοση 
πληροφοριών  

 

προτάσεις που γίνονται για τρόπους δράσης  

αλτρουισµό  
 

η έννοια της προσφοράς στους άλλους 

διορθωτική  
ανασύσταση της 
πρωτογενούς  
οµάδας της 
 οικογένειας 

 εξερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων και όσο το δυνατόν, 
διορθωτική εξερεύνηση αυτών των σχέσεων 
 

ανάπτυξη τεχνικών 
κοινωνικοποίησης 

  

αναφέρεται στη διαδικασία αλλαγής της συµπεριφοράς  

µιµητική  
συµπεριφορά  

υιοθέτηση των κανόνων της οµάδας   

∆ιαπροσωπική 
 Μάθηση 

 µαθαίνοντας από τους άλλους και µαθαίνοντας πώς οι άλλοι σε 
αντιλαµβάνονται   
 

συνεκτικότητα της 
οµάδας  

 

η αίσθηση ότι είσαι µέλος µιας οµάδας και έχεις µία στενή επαφή  
µαζί της 

κάθαρση  µαθαίνεις να εκφράζεις τα συναισθήµατά σου 
 υπαρξιακούς 
παράγοντες   

 

το αίσθηµα της ευθύνης, η αποµόνωση, η πορεία της ζωής, η 
συνειδητοποίηση της θνητότητας 
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Η  παραπάνω οµαδοποίηση των θεραπευτικών παραγόντων δεν είναι 

παγιωµένη. Η εξερεύνηση των λόγων που οδηγούν το άτοµο στην αλλαγή δεν 

είναι εύκολη υπόθεση σύµφωνα µε το Yalom, για διάφορους λόγους. Για 

παράδειγµα, οι ατοµικές διαφορές µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα 

διαφορετικά άτοµα µέσα στην ίδια οµάδα να ωφελούνται από πολύ 

διαφορετικές δέσµες θεραπευτικών παραγόντων. Επίσης, δυσκολίες προς 

αυτή την κατεύθυνση δηµιουργεί και η έλλειψη αντικειµενικότητας των 

θεραπευόµενων για το τι ήταν αυτό που τους βοήθησε κατά τη διάρκεια της 

οµαδικής θεραπείας τους, καθώς η κρίση τους είναι πολύ πιθανό να 

επηρεάζεται από τη φύση της σχέσης τους µε το θεραπευτή ή µε την οµάδα. 

Ούτε καν ο ίδιος ο θεραπευτής είναι αµερόληπτος, εξαιτίας της ενέργειας και 

του χρόνου που έχει επενδύσει για τη θεραπευτική οµάδα. 

Οι θεραπευτικοί, λοιπόν, παράγοντες έχουν προκύψει από την κλινική 

εµπειρία κάποιων θεραπευτών, από την άποψη των θεραπευόµενων που 

ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τη θεραπευτική διαδικασία και µέσω της 

επιστηµονικής έρευνας. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παράγοντες αυτοί είναι 

αλληλοεξαρτώµενοι, δηλαδή εµφανίζονται και δρουν συγχρόνως. 

 

Η ενστάλαξη ελπίδας είναι από µόνη της θεραπευτικός παράγοντας, 

όχι µόνο επειδή προδιαθέτει το άτοµο να παραµείνει στην οµάδα, ώστε να 

ωφεληθεί και από την εµφάνιση των υπόλοιπων θεραπευτικών παραγόντων. 

Αλλά και επειδή η µεγάλη προσδοκία για βοήθεια στην αρχή της θεραπείας 

έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται σε υψηλό βαθµό µε µια θετική έκβαση. 

Γνωστές είναι οι έρευνες για την αποτελεσµατικότητα της ίασης µέσω των 

εικονικών θεραπειών (placebo treatment-therapies), οι οποίες επιτυγχάνονται 

αποκλειστικά µέσω της πίστης για την ίαση. Εξίσου σηµαντικό είναι όταν 

θεραπευόµενος και θεραπευτής µοιράζονται τις ίδιες προσδοκίες για την 

πορεία της θεραπείας. 

Ο θεραπευτής στις συναντήσεις του µε το θεραπευόµενο πριν την 

ένταξή του στην οµάδα οφείλει να του εµφυσήσει την πίστη στη λειτουργία της 

οµάδας, όπως επίσης την αισιοδοξία και την πεποίθησή του ότι θα επιτευχθεί 

το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ακόµα, καλό είναι να αναπροσδιορίσει τις 
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λανθασµένες αντιλήψεις του ατόµου ή και προκαταλήψεις σχετικά µε τις 

θεραπευτικές δυνατότητες της οµαδικής θεραπείας. 

Έχει παρατηρηθεί ότι πολύ σηµαντική αρωγή για το θεραπευόµενο 

αποτελεί η παρατήρηση της πορείας των υπόλοιπων µελών της οµάδας. Αυτό 

είναι ένα αποκλειστικό προνόµιο του οµαδικού πλαισίου. Ο θεραπευτής έχει 

το ρόλο να τονίζει τη βελτίωση των µελών ή να επισηµαίνει την επιτυχή 

πορεία προηγούµενων θεραπευόµενών του. Αυτό το γεγονός, αποτελεί 

θεραπευτικό παράγοντα διότι προωθεί την αίσθηση της αυτοδυναµίας του 

ατόµου και συχνά καθιστά τις παρεµβάσεις της οµάδας ανώτερες από τις 

ατοµικές θεραπείες. 

 

H έννοια της καθολικότητας αφορά την αίσθηση ότι τα συναισθήµατα 

της απόγνωσης, της µαταιότητας ή οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συναίσθηµα 

που αισθάνεται κάποιος, δεν είναι συναισθήµατα που κατακλύζουν µόνο 

αυτόν αλλά αφορούν όλους τους ανθρώπους. Εποµένως τα συναισθήµατα 

χαρακτηρίζονται από οικουµενικότητα.  

Ωστόσο ορισµένα άτοµα βιώνουν ακραία κοινωνική αποµόνωση και 

αυτό τα οδηγεί στο να έχουν αυξηµένη την αίσθηση της µοναδικότητας. 

Ακόµα, οι διαπροσωπικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν δεν τους 

επιτρέπουν να έχουν ουσιαστικές στενές προσωπικές σχέσεις. Στην 

καθηµερινή τους ζωή δεν µαθαίνουν ότι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάλογα 

συναισθήµατα και εµπειρίες και ούτε οι ίδιοι µε τη σειρά τους µπορούν να 

εµπιστευτούν τα προβλήµατά τους στους άλλους. 

Μέσα στην οµάδα κάποιος έχοντας προσωπική επαφή µε τα υπόλοιπα 

µέλη, νιώθει ανακούφιση, διότι διαψεύδεται το αίσθηµα της µοναδικότητας 

που τον διακατέχει. Σύµφωνα µε το Yalom (2006), δεν υπάρχει ανθρώπινη 

πράξη ή σκέψη που να κείται εντελώς έξω από την εµπειρία των άλλων 

ανθρώπων. 

 Πολλοί θεραπευόµενοι αισθάνονται ότι επανακτούν την επαφή τους µε 

τον έξω κόσµο. Με αυτό τον τρόπο, παραµερίζεται η µυστικότητα και ανοίγει η 

πόρτα της αυτοαποκάλυψης για τα µέλη της οµάδας. Έτσι βλέπουν τις 

οµοιότητες που έχουν ο ένας µε τον άλλο και απολαµβάνουν την ικανότητα 

τους να σχετίζονται, τελικά, µε τους άλλους.  
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Τέλος, πολύ σηµαντικό στοιχείο κατά το Yalom (2006) είναι ότι τα µέλη 

οµοιογενών οµάδων µπορούν να µιλήσουν το ένα στο άλλο µε µια πανίσχυρη 

αυθεντικότητα που πηγάζει από την εµπειρία τους από πρώτο χέρι, µέσα από 

δρόµους, τους οποίους οι θεραπευτές ίσως να µην µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν.   

 

Η µετάδοση πληροφοριών αναφέρεται στη διδακτική καθοδήγηση και 

στην παροχή άµεσων συµβουλών. Η διδακτική καθοδήγηση παρέχει 

πληροφορίες για να προσφέρει τη γνωστική δοµή στο θεραπευόµενο να 

τροποποιήσει τα υπονοµευτικά σχήµατα της σκέψης του. Οι άνθρωποι, κατά 

το Yalom (2006), απεχθάνονται την αβεβαιότητα και στο πέρασµα των 

αιώνων προσπάθησαν να οργανώσουν το σύµπαν δίνοντας εξηγήσεις, 

κυρίως θρησκευτικές ή επιστηµονικές. Η εξήγηση ενός φαινοµένου είναι το 

πρώτο βήµα προς τον έλεγχό του. Η αβεβαιότητα παράγει άγχος. Η επίγνωση 

πως δεν είµαστε κυβερνήτες του εαυτού µας, ότι οι αισθήσεις και η 

συµπεριφορά µας ελέγχονται από άλογες δυνάµεις, αποτελεί από µόνη της 

µια κοινή και ουσιαστική πηγή άγχους. Ο φόβος και το άγχος που 

προέρχονται από την αβεβαιότητα για την πηγή, για το νόηµα και για τη 

σοβαρότητα των ψυχιατρικών συµπτωµάτων, µπορεί να επαυξήσουν τόσο τη 

συνολική δυσφορία, ώστε η αποτελεσµατική εξερεύνηση να γίνει πολύ πιο 

δύσκολη. Έτσι, µέσα στις οµάδες διδάσκονται, έµµεσα, νέες προσεγγίσεις 

γύρω από ποικίλα θέµατα, όπως για παράδειγµα τεχνικές ελάττωσης του 

στρες ή ο φυσικός κύκλος του πένθους, οι οποίες εφαρµόζονται, ώστε να 

µαθαίνουν να γίνονται δεκτικοί και όχι επικριτικοί θεατές των σκέψεων και των 

συναισθηµάτων τους και να αυξάνουν την αντίστασή τους στην κατάθλιψη.  

Η παροχή άµεσων συµβουλών στα µέλη γίνεται σε όλες τις οµάδες. Οι 

άµεσες συµβουλές και η καθοδήγηση χρησιµεύουν σε διαφορετικό βαθµό σε 

κάθε µέλος. Όταν η οµάδα είναι καινούργια η παροχή συµβουλών µπορεί να 

χρησιµοποιείται πολύ συχνά, ειδικά από τα µέλη, διότι µπορεί να αντανακλά 

µία αντίσταση των µελών να συνδεθούν στενά, αντ’ αυτού τα µέλη 

προσπαθούν να ελέγχουν τις σχέσεις τους. Ωστόσο, η διαδικασία παροχής 

συµβουλών επιτελεί έναν πολύ σηµαντικό σκοπό. Η χρήση της είναι 

ευεργετική για τους θεραπευόµενους, όχι τόσο για το περιεχόµενό της, 

δηλαδή τις συµβουλές καθαυτές, αλλά για το ότι µεταφέρει αµοιβαίο νοιάξιµο 
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σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Βέβαια, αν ο τρόπος έκφρασης των 

συµβουλών είναι ακατάλληλος και αποστασιοποιηµένος, τότε έχουν πολύ 

µικρότερη αξία.    

 

Ο αλτρουισµός είναι ένα πολύ σηµαντικό συστατικό στην οµαδική 

ψυχοθεραπεία. Οι άνθρωποι µέσα από την πράξη του δοσίµατος 

αναζωογονούνται διότι ανακαλύπτουν ότι είναι σηµαντικοί για τους άλλους. 

Μέσα από την προσφορά νιώθουν ότι είναι απαραίτητοι και χρήσιµοι για 

κάποιον και για αυτό το λόγο η αυτοεκτίµησή τους τονώνεται σηµαντικά. 

Προνόµιο αποκλειστικό της οµάδας είναι η πολλαπλότητα των ρόλων που 

ενστερνίζονται κάθε φορά τα µέλη, καθώς έχουν την ευκαιρία να είναι άλλοτε 

οι αποδέκτες και άλλοτε οι χορηγοί βοήθειας. Ο θεραπευόµενος θεωρεί τις 

αντιδράσεις ανατροφοδότησης των υπόλοιπων µελών πιο ειλικρινείς και 

αυθόρµητες από αυτές του θεραπευτή. Μέσω της αλληλοβοήθειας 

διδάσκονται πως έχουν υποχρεώσεις απέναντι σε εκείνους από τους οποίους 

θέλουν να λάβουν φροντίδα. Το πολυτιµότερο, όµως, που αποκοµίζουν είναι 

το αίσθηµα ότι η ζωή έχει ένα νόηµα. Το νόηµα της ζωής υλοποιείται όταν 

βγούµε από τον εαυτό µας και απορροφηθούµε σε κάποιον ή κάτι που είναι 

έξω από εµάς.  

 

Η διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς οµάδας της οικογένειας 

αφορά την ανάδυση των µη ικανοποιητικών εµπειριών που έχουν τα µέλη 

από την πρωτογενή τους οικογένεια στα πλαίσια της θεραπευτικής οµάδας. 

Συνήθως, τα άτοµα που προσέρχονται για θεραπεία σε οµάδες φέρουν µαζί 

τους εµπειρίες µέσα από τις οικογενειακές τους σχέσεις που απαιτούν 

επεξεργασία στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας. Ο θεραπευόµενος 

µέσα στην οµάδα αλληλεπιδρά µε τα υπόλοιπα µέλη, όπως αλληλεπιδρούσε 

κάποτε µε τα αδέρφια του και µε τους συντονιστές, όπως αλληλεπιδρούσε µε 

τους γονείς του, διότι τους αποδίδει γονεïκές µορφές. ∆ηλαδή, η θεραπευτική 

οµάδα βιώνεται ως η οικογένεια του ατόµου. Το σηµαντικό µέσα από αυτό, 

κατά το Yalom (2006), δεν είναι να επαναβιωθούν, απλώς, οι πρώιµες 

οικογενειακές συγκρούσεις, αλλά να βιωθούν επανορθωτικά για το άτοµο. Η 

επανόρθωση των σχεσιακών µοτίβων συµβαίνει µε την εξερεύνηση και την 

αµφισβήτηση των παγιωµένων ρόλων της οικογένειας και µε την εγκατάσταση 
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βασικών κανόνων που να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση των σχέσεων και τις 

δοκιµές νέων συµπεριφορών. 

 

Η ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης (socializing techniques)  

αναφέρεται στην κοινωνική µάθηση. ∆ηλαδή στην απόκτηση βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Στη δυναµική θεραπευτική οµάδα όπου υπάρχει 

ανοιχτή και άµεση διαπροσωπική ανατροφοδότηση επιτρέπεται στους 

θεραπευόµενους να καταλάβουν ότι υπάρχει µεγάλη ασυµφωνία ανάµεσα 

στην πρόθεσή τους και στην πραγµατική τους επίδραση πάνω στους άλλους. 

Έτσι, οδηγούνται στη συνειδητή και σκόπιµη τροποποίηση της κοινωνικής 

τους συµπεριφοράς. Μέσω της αλληλεπίδρασης µε τα υπόλοιπα µέλη 

αποκτώνται µέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων και κυρίως ακριβέστερη 

έκφραση των συναισθηµάτων.   

 

Η µιµητική συµπεριφορά είναι περισσότερο διάχυτη µέσα στην οµαδική 

θεραπεία από ότι στην ατοµική. Οι ίδιοι οι θεραπευτές, αρχικώς, επηρεάζουν 

τα επικοινωνιακά µοτίβα και λειτουργούν ως πρότυπα συγκεκριµένων 

συµπεριφορών για τους θεραπευόµενους. Εν συνεχεία, τα µέλη µιµούνται τη 

συµπεριφορά και τα γνωρίσµατα άλλων µελών στους τρόπους χειρισµού των 

προβληµάτων τους. Στην οµαδική θεραπεία υπάρχει ένα φαινόµενο που 

αναφέρεται γενικά ως θεραπεία δι’ αντιπροσώπου ή θεραπεία του θεατή 

(Yalom & Leszcz, 2006). ∆εν είναι, λοιπόν, ασυνήθιστο ένας θεραπευόµενος 

να ωφεληθεί παρατηρώντας τη θεραπεία ενός άλλου µέλους µε παρόµοια 

προβλήµατα. Η µιµητική συµπεριφορά ίσως να έχει µικρή διάρκεια ζωής, 

ωστόσο βοηθάει το άτοµο να πειραµατιστεί µε νέες συµπεριφορές και να τις 

υιοθετήσει εν τέλει στο ρεπερτόριό του. Από την άλλη, µπορεί ο 

θεραπευόµενος να ανακαλύψει ότι κάποια συµπεριφορά δεν του ταιριάζει. 

Ανακαλύπτοντας, όµως, τι δεν είναι κάποιος, προχωρά προς την ανακάλυψη 

του τι είναι. Εποµένως, η διαδικασία αυτή µπορεί να έχει µία σταθερή 

θεραπευτική επίδραση.  

 

Η διαπροσωπική µάθηση αποτελεί έναν σύνθετο θεραπευτικό 

παράγοντα που αναφέρεται στη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας των 

διαπροσωπικών σχέσεων στη ζωή του ατόµου, τη βίωση στην οµάδα της 
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διορθωτικής συγκινησιακής εµπειρίας και, επίσης, τη θεώρησή της ως 

κοινωνικού µικρόκοσµου. 

Ανεξάρτητα από την εποχή, είµαστε υποχρεωµένοι να εξετάζουµε τον 

άνθρωπο µέσα στο πλέγµα των διαπροσωπικών του σχέσεων. Στο άτοµο η 

ανάγκη του «ανήκειν» είναι εγγενείς, διότι διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η 

επιβίωση του ατόµου και του είδους. 

 Όταν ο άνθρωπος είναι αποκοµµένος από τον περίγυρό του, τότε 

βιώνει οδύνη και ζει µέσα στις δυσµενείς συνθήκες της µοναξιάς. H κοινωνική 

αποµόνωση αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου πρόωρης θνησιµότητας 

εξίσου σηµαντικό µε προφανείς οργανικούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι 

το κάπνισµα και η παχυσαρκία. Αντιθέτως, ισχύει ότι η κοινωνική σύνδεση 

επιδρά θετικά στην πορεία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος.  

Η προσωπικότητα, σύµφωνα µε τον αµερικανό ψυχίατρο Σάλλιβαν 

(Yalom & Leszcz, 2006), είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου το αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασής µας µε άλλα σηµαντικά για εµάς ανθρώπινα όντα. Αυτό 

συµβαίνει, διότι το άτοµο αναπτύσσει τελικά την αίσθηση του εαυτού µε βάση 

το πώς αντιλαµβάνεται ότι αξιολογείται η συµπεριφορά του από τους 

σηµαντικούς άλλους. Για παράδειγµα, έρευνες σε έφηβους έχουν δείξει ότι η 

ύπαρξη ικανοποιητικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους τους και η 

αυτοεκτίµηση είναι έννοιες αδιαχώριστες. Το ίδιο συµβαίνει και στους 

ηλικιωµένους. Εποµένως, η δηµιουργία σχέσεων µε περιεχόµενο είναι µία 

βασική βιολογική ανάγκη που δεν ξεπερνιέται ποτέ, καθώς ο άνθρωπος έχει 

ανάγκη τον άνθρωπο για τη συνέχιση της επιβίωσης του, για την 

κοινωνικοποίηση και την αναζήτηση της ικανοποίησης. 

Έτσι, η θεραπεία θα πρέπει να προσφέρει στο άτοµο τη δυνατότητα να 

διορθώσει την διαπροσωπική του λειτουργικότητα, διότι αυτό θα του 

προσφέρει µια ζωή πιο πλήρη. ∆ηλαδή, η θεραπευτική διαδικασία ουσιαστικά 

είναι µία διαδικασία προσαρµοστικής τροποποίησης των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Μέσα στην οµάδα τα άτοµα µαθαίνουν, κατ’ αρχήν, τη 

σπουδαιότητα του να µοιράζονται τη ζωή τους µε άλλα άτοµα, να 

επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τον περίγυρό τους, να δείχνουν 

εµπιστοσύνη και να είναι πιο ειλικρινή το ένα µε το άλλο.  

Η διορθωτική συγκινησιακή εµπειρία αναφέρεται στην έκθεση του 

ασθενούς, κάτω από ευνοϊκές πλέον συνθήκες, σε συναισθηµατικές 
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καταστάσεις που δεν µπορούσε να χειριστεί στο παρελθόν του, µε απώτερο 

σκοπό την ανασκεύαση της τραυµατικής επιρροής της προηγούµενης 

εµπειρίας.  

Η διορθωτική συγκινησιακή εµπειρία θεωρείται θεµέλιος λίθος της 

θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας, διότι η αλλαγή στη συµπεριφορά 

συµβαίνει µέσα από την εµπειρία µιας σχέσης µε νόηµα, η οποία διαψεύδει τις 

παθογόνες πεποιθήσεις του θεραπευόµενου. Όταν συµβαίνει αυτό, η αλλαγή 

µπορεί να είναι πολύ θεαµατική· ο θεραπευόµενος εκφράζει περισσότερη 

συγκίνηση, θυµάται εµπειρίες που έχουν µεγαλύτερη σηµασία για αυτόν και 

που τον διαµόρφωσαν, και δείχνει µεγαλύτερη τόλµη και µια πιο έντονη 

αίσθηση του εαυτού (Yalom & Leszcz, 2006).  

Με αυτό τον τρόπο ο θεραπευόµενος ανακαλύπτει ότι οι 

διαπροσωπικές του αντιδράσεις δεν ταιριάζουν στις περιστάσεις και έτσι, 

προσπαθεί να ελέγξει την πραγµατικότητα. Το πλαίσιο της οµάδας προσφέρει 

πληθώρα ευκαιριών για την παραγωγή διορθωτικών συγκινησιακών 

εµπειριών και ταυτοχρόνως τις ευνοϊκές συνθήκες για να λάβει χώρα αυτό. 

Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα περικλείει εγγενείς εντάσεις. Τα άτοµα 

πρέπει να βιώνουν την οµάδα ως ασφαλή και υποστηρικτική, ώστε να 

εκφράζονται ανοιχτά και να αισθάνονται ότι τους προσφέρει την ευκαιρία για 

ψυχική συµµετοχή και ειλικρινή ανατροφοδότηση.  

Η διαδικασία είναι απλή· το άτοµο εκφράζει τα συναισθήµατά του, 

θετικά ή αρνητικά. Πολλές φορές η έκφραση αυτή είναι µία νέα εµπειρία για το 

θεραπευόµενο. Στη συνέχεια, ο θεραπευόµενος συνειδητοποιεί ότι η 

καταστροφή που φοβόταν ότι θα συνέβαινε αν εξέφραζε τα συναισθήµατά 

του, ιδιαίτερα τα αρνητικά, δε συµβαίνει. Έτσι, το άτοµο ελέγχει την 

πραγµατικότητα. Αποκτά επίγνωση, µαθαίνει δηλαδή, τους λόγους που 

ευθύνονταν για τα αρνητικά συναισθήµατά του ή για την αποφυγή να τα 

βιώσει ή να τα εκφράσει. Ανακαλύπτει, λοιπόν, ένα ως τότε άγνωστο κοµµάτι 

του εαυτού του κι έτσι µπορεί να σχετιστεί µε τους άλλους µε νέο τρόπο. Μέσα 

από τον κύκλο της αυτοπαρατήρησης η συγκινητική εµπειρία 

µετασχηµατίζεται σε θεραπευτική. Συντελείται, δηλαδή, µία διαδικασία 

αλλαγής µε την απαραίτητη συµµετοχή της λογικής ικανότητας, δηλαδή του 

γνωσιακού στοιχείου, καθώς η συγκινησιακή έκφραση, παρότι αναγκαία, δεν 

αποτελεί από µόνη της ικανή συνθήκη για την αλλαγή. Είναι απαραίτητο 
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κάποιο είδος γνωσιακού χάρτη, κάποιο σύστηµα, που να πλαισιώσει την 

εµπειρία και να καταστήσει κατανοητές τις συγκινήσεις που προκλήθηκαν 

στην οµάδα. 

Η οµάδα λειτουργεί ως κοινωνικός µικρόκοσµος. Όταν στην οµάδα τα 

µέλη αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ελεύθερα, τότε δηµιουργείται µία 

αντιπροσωπευτική µικρογραφία του δικού τους κοινωνικού περίγυρου. Μέσω 

της αυθόρµητης επαφής τους µε τα υπόλοιπα µέλη φανερώνεται ο τρόπος 

που αλληλεπιδρούν µε τους άλλους και έξω από την οµάδα. Με άλλα λόγια, ο 

θεραπευόµενος θα αρχίσει αυτόµατα να εκδηλώνει µέσα στη θεραπευτική 

οµάδα τη δυσπροσαρµοστική διαπροσωπική του συµπεριφορά και µάλιστα 

θα εµφανιστούν µοτίβα τα οποία θα επαναλαµβάνονται στο χρόνο και θα 

τραβήξουν την προσοχή της οµάδας. Εποµένως, δεν είναι ανάγκη οι 

θεραπευόµενοι να περιγράψουν την παθολογία τους ή να δώσουν ένα 

λεπτοµερές ιστορικό της, διότι αργά ή γρήγορα θα τη διαδραµατίσουν 

µπροστά στα µάτια των υπόλοιπων µελών (Yalom & Leszcz, 2006). 

Τα άτοµα διαµορφώνουν το δικό τους µικρόκοσµο, ο οποίος 

ταυτόχρονα πυροδοτεί στον καθένα τη χαρακτηριστική αµυντική του 

συµπεριφορά. Η µικρή οµάδα δεν παρέχει µόνο ένα πλαίσιο στο οποίο 

εκδηλώνεται ξεκάθαρα η συµπεριφορά αυτή, αλλά συγχρόνως δίνει την 

ευκαιρία να γίνει εµφανές και το νόηµα της συµπεριφοράς. Ο θεραπευτής 

εκτός από τη δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά βλέπει και τα γεγονότα που 

την πυροδοτούν, αλλά και τις πραγµατικές αντιδράσεις των άλλων.  

Για να αναλογιστούν τα µέλη τη συµπεριφορά τους και να την 

κατανοήσουν, πρέπει να πάρουν σαφή και κατάλληλη ανατροφοδότηση από 

τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι η ανατροφοδότηση πρέπει 

να δίνεται την κατάλληλη χρονική στιγµή και µε το κατάλληλο ύφος, δηλαδή να 

µην είναι ούτε απειλητική, ούτε αγχογόνα για αυτόν που τη δέχεται. Αυτό είναι 

λιγότερο πιθανό να συµβεί όταν οι θεραπευόµενοι αναπτύξουν την 

ενσυναίσθησή τους. Όταν, δηλαδή, δουν κάτω από την επιφανειακή 

συµπεριφορά του άλλου και ευαισθητοποιηθούν ως προς τα βιώµατά του και 

τις προθέσεις του. Η ικανότητα για ενσυναίσθηση είναι ένα χαρακτηριστικό της 

συναισθηµατικής ευφυΐας. Ουσιαστικά, είναι η ικανότητα για να αποκτήσει 

κάποιος µία αίσθηση του ψυχικού κόσµου του άλλου.   
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Μέσα, λοιπόν, από την ανατροφοδότηση και την αυτοπαρατήρηση ο 

θεραπευόµενος βλέπει τη δική του συµπεριφορά και συγχρόνως βλέπει το 

πώς επηρεάζει αυτή η συµπεριφορά τα συναισθήµατα των άλλων, τις 

απόψεις τους για αυτόν αλλά και την άποψη που έχει ο ίδιος για τον εαυτό 

του. Όσο πιο έντονη είναι η δυσφορία και η δυσαρέσκεια του θεραπευόµενου 

µε τη συµπεριφορά του, τόσο µεγαλύτερο είναι το κίνητρό του για αλλαγή. 

Συµπερασµατικά, καταλήγουµε πως η έννοια του κοινωνικού 

µικρόκοσµου αναφέρεται στο ότι αν η οµάδα διευθύνεται έτσι, ώστε τα µέλη 

να µπορούν να συµπεριφέρονται χωρίς να φυλάγονται και χωρίς να 

αισθάνονται ότι γίνονται αντικείµενα παρατήρησης, τότε θα αναπαράγουν και 

θα εκδηλώσουν µε τον πιο ζωντανό τρόπο την παθολογία τους µέσα στην 

οµάδα (Yalom & Leszcz, 2006). Όσον αφορά τη θεραπευτική ωφέλεια, η ιδέα 

του κοινωνικού µικρόκοσµου είναι αµφίδροµη, καθώς η συµπεριφορά εκτός 

οµάδας φανερώνεται µέσα στην οµάδα. Οµοίως, η συµπεριφορά που 

µαθαίνεται µέσα στην οµάδα µεταφέρεται στο κοινωνικό περιβάλλον του 

ατόµου, όπου εµφανίζονται και οι αλλαγές στη συµπεριφορά του. 

 

O θεραπευτικός παράγοντας που αφορά τη συνεκτικότητα της οµάδας 

είναι µία σύνθετη έννοια. Είναι σύνθετη διότι αναφέρεται στη σχέση του 

θεραπευτή µε το θεραπευόµενο, αλλά και στη σχέση των µελών µεταξύ τους. 

Οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από εµπιστοσύνη, ζεστασιά, 

κατανόηση και αποδοχή του άλλου για αυτό που είναι. Αυτό, όµως που 

χαρακτηρίζει την οµάδα είναι η πολλαπλότητα των σχέσεων που 

δηµιουργούνται. 

Η σπουδαιότητα της δηµιουργίας ικανοποιητικών σχέσεων στην οµάδα 

είναι µεγάλη διότι από αυτό καθορίζεται η θετική έκβαση και η 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Φαίνεται πως το σηµαντικότερο στοιχείο 

για το θεραπευόµενο είναι η συναισθηµατική αποκάλυψη του ψυχικού του 

κόσµου και στη συνέχεια η αίσθηση ότι γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας. Οι υπόλοιποι θεραπευτικοί παράγοντες λειτουργούν 

περισσότερο βοηθητικά ως προς αυτόν, παρά καθοριστικά για τη θετική 

έκβαση της πορείας του θεραπευόµενου. Το γεγονός ότι οι άλλοι µας 

αποδέχονται, µας καθησυχάζει και µας δείχνει ότι είµαστε άξιοι να 

αγαπηθούµε. Η ανάγκη να ανήκουµε κάπου είναι έµφυτη σε όλους µας.  
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Κατά το Yalom (2006), οι θεραπευτικές οµάδες παράγουν ένα θετικό, 

αυτοενισχυόµενο κύκλωµα (self-reinforcing loop) : εµπιστοσύνη – 

αυτοαποκάλυψη – ενσυναίσθηση – αποδοχή – εµπιστοσύνη.  

Από νωρίς στην οµάδα έχουν εγκατασταθεί τα πρότυπα της αποδοχής 

και της ενσωµάτωσης, µε µοναδική απαίτηση από τον εκάστοτε 

θεραπευόµενο να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας της οµάδας. Γίνεται φανερό 

πως το θέµα της αποδοχής είναι ένα ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας για τα µέλη 

της οµάδας. Αυτό συµβαίνει διότι τα περισσότερα µέλη που συµµετέχουν σε 

θεραπευτικές οµάδες, εξαιτίας των διαταραγµένων διαπροσωπικών τους 

δεξιοτήτων ζουν αποµονωµένοι, χωρίς την παρουσία στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων στην υπόλοιπη ζωή τους. Πολλοί θεραπευόµενοι δεν έχουν υπάρξει 

ποτέ µέλη και µάλιστα σηµαντικά µιας οµάδας. Τα µέλη βλέποντας ότι είναι τα 

ίδια που παράγουν αυτή τη συνοχή στην οµάδα µε το να δηµιουργούν 

ανθεκτικές σχέσεις ωφελούνται ακόµη περισσότερο, καθώς το κάθε µέλος 

συνεισφέρει στην ευηµερία της οµάδας. Το να ανήκει κάποιος σε µία οµάδα 

αυξάνει σηµαντικά την αυτοεκτίµησή του. Μέσα σε συνθήκες αποδοχής και 

κατανόησης οι θεραπευόµενοι εκφράζονται µε µεγαλύτερη ευκολία και είναι 

πιο πρόθυµοι να εξερευνήσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν 

κάποιες πλευρές του εαυτού τους που, ίσως, να µην τις αποδέχονταν, και να 

σχετίζονται βαθύτερα µε τους άλλους. Επίσης, όταν υπάρχουν αυτές οι 

ευνοϊκές συνθήκες το άτοµο βιώνει µέσα στην οµάδα περισσότερη ασφάλεια 

και µεγαλύτερη ψυχική ανακούφιση.  

Οι σχέσεις που δηµιουργούνται έχουν τέτοια επίδραση στο άτοµο, 

ώστε πολλοί άνθρωποι εσωτερικεύουν την οµάδα. Μπορεί να αναρωτιούνται 

τι θα έλεγε η οµάδα για γεγονότα της ζωής τους και αυτό µπορεί να διαρκέσει 

ακόµη και χρόνια αργότερα. ∆ηλαδή, για κάποιους ανθρώπους οι 

θεραπευτικές αλλαγές αντέχουν στο χρόνο και παγιώνονται, επειδή και χρόνια 

αργότερα δε θέλουν να απογοητεύσουν την οµάδα (Yalom & Leszcz, 2006).  

Τα µέλη, λοιπόν, µίας θεραπευτικής οµάδας καταλήγουν να σηµαίνουν 

πολλά το ένα για το άλλο. Μία συνεκτική οµάδα αποτελεί µία οµάδα σταθερή, 

όπου τα µέλη της κάνουν λιγότερες απουσίες και έχουν λιγότερες πιθανότητες 

να τερµατίσουν τη θεραπεία τους. Τα αποτελέσµατα των ερευνών καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι στο κέντρο της καλής θεραπείας βρίσκεται η σχέση. 

Παραδείγµατος χάρη, µία µελέτη σε πενηνταέναν ασθενείς που συµµετείχαν 
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σε δέκα συνεδρίες µιας συµπεριφορικής οµάδας θεραπείας έδειξε ότι «η έλξη 

προς την οµάδα» παρουσίαζε σηµαντική συσχέτιση µε τη βελτίωση της 

αυτοεκτίµησης και ήταν αντιστρόφως ανάλογη µε το ποσοστό αποχωρήσεων 

από την οµάδα (Yalom & Leszcz, 2006).  

Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουµε πως η ανάπτυξη της συνεκτικότητας 

των µελών σε µια οµάδα διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών, µειώνει το 

άγχος των συµµετεχόντων, διευκολύνει την αλλαγή, αυξάνει τις πιθανότητες 

να δεχθεί ένα µέλος την επιρροή των άλλων µελών, αυξάνεται η πίεση στην 

οµάδα προκειµένου να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συµµόρφωση, αυξάνεται η 

υπευθυνότητα των µελών, δηµιουργείται αµοιβαία εµπιστοσύνη, µειώνονται οι 

τάσεις εγκατάλειψης και απουσιών από την οµάδα, αποδίδεται µεγάλη 

σηµασία στους κοινούς στόχους, αυξάνεται η διάθεση των µελών να 

υπερασπιστούν το ένα το άλλο, αλλά και την οµάδα από εξωτερικές απειλές 

και τέλος, δυναµώνει η θέληση των µελών προκειµένου η οµάδα να πετύχει 

τους σκοπούς της (Douglas, 1997). 

 

Η κάθαρση αφορά την απαλλαγή από το καταπνιγµένο συναίσθηµα. Η 

βίωση και η έκφραση του συναισθήµατος δεν είναι από µόνη της θεραπευτική. 

Η απελευθέρωση και η αποφόρτιση από το συναίσθηµα, θετικό ή αρνητικό, 

έχει ένα εξαγνιστικό αποτέλεσµα και συνδέεται µε τη θετική έκβαση της 

θεραπείας, αλλά δεν επαρκεί από µόνη της. Η ικανότητα να στοχάζεται κανείς 

πάνω στη συναισθηµατική του εµπειρία αποτελεί απαραίτητο συστατικό της 

διαδικασίας αλλαγής(Yalom & Leszcz, 2006). ∆ηλαδή η κάθαρση είναι 

θεραπευτική όταν συµβαδίζει µε κάποια µορφή γνωστικής µάθησης και την 

απόκτηση δεξιοτήτων για το µέλλον. Ακόµα, η συγκινησιακή έκφραση 

συνδέεται άµεσα µε την ελπίδα και µε µια αίσθηση ατοµικής 

αποτελεσµατικότητας. Όταν κάποιος αρθρώνει τις ανάγκες του, σύµφωνα µε 

το Yalom (2006), επιτρέπει στον εαυτό του και στους ανθρώπους του 

περιβάλλοντός του να ανταποκριθούν παραγωγικά στις προκλήσεις της ζωής.  

Η κάθαρση είναι περισσότερο αποτελεσµατική εφόσον έχουν 

διαµορφωθεί στην οµάδα ισχυροί αµοιβαίοι δεσµοί. Άρα έχει περισσότερη 

αξία στην πορεία της διαδικασίας, παρά στην αρχή της. Η έκφραση των 

ειλικρινών συναισθηµάτων απέναντι σε κάποιο άλλο µέλος της οµάδας θα 

προωθήσει τη συνοχή της οµάδας. Εκφράσεις θετικών συναισθηµάτων 
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συνήθως συνδέονται µε θετικό αποτέλεσµα. Από την άλλη, εκφράσεις 

αρνητικών συναισθηµάτων είναι θεραπευτικές και αποδοτικές µόνο όταν 

εκφράζονται κάτω από γνήσιες προθέσεις για την κατανόηση του εαυτού ή 

της συµπεριφοράς των άλλων µελών.   

 Εποµένως, η κάθαρση αποτελεί ένα ζωτικό µέρος της διαδικασίας, 

που όµως πρέπει να συµπληρώνεται και από άλλους παράγοντες. 

 

Οι υπαρξιακοί παράγοντες έχουν να κάνουν µε την ανθρώπινη ύπαρξη 

και τις υπαρξιακές αλήθειες της ζωής. Τα ζητήµατα αυτά αφορούν τη 

θνητότητά µας, την ελευθερία και την ευθύνη µας για το σχεδιασµό της ίδιας 

µας της ζωής, την αποµόνωση που πηγάζει από το γεγονός ότι βρεθήκαµε 

ξαφνικά µέσα στην ύπαρξη µόνοι µας, και τις προσπάθειές µας να βρούµε ένα 

νόηµα στη ζωή, παρά την ατυχία να µας έχουν ρίξει µέσα σε ένα σύµπαν 

χωρίς εγγενές νόηµα (Yalom & Leszcz, 2006). Αυτό που προσφέρει, κυρίως, 

η οµαδική υπαρξιακή θεραπεία στο θεραπευόµενο είναι η συνειδητοποίηση 

ότι η ζωή κάποιες φορές είναι άδικη. Η αναγνώριση ότι κανείς στη ζωή δεν 

µπορεί να ξεφύγει από κάποιο µερίδιο πόνου και από το θάνατο. Η 

συνειδητοποίηση ότι ο καθένας µόνος του πρέπει να αντιµετωπίσει τη ζωή 

του και να αναλάβει απόλυτα την ευθύνη για τον τρόπο µε τον οποίο τη ζει.  
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ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

Η γνώση για την πορεία και τα στάδια ανάπτυξης της θεραπευτικής 

οµάδας καθιστά τον οµαδικό ψυχοθεραπευτή ικανό να κατανοήσει αν η 

εκδήλωση µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς από κάποιο µέλος αφορά µία 

συµπεριφορά που σχετίζεται µε τις αντιδράσεις της προσωπικότητάς του 

ατόµου ή εµφανίζεται εξαιτίας των διεργασιών που αναπτύσσονται στην 

οµάδα κατά τα στάδια της εξέλιξής της. Aυτό καθιστά ικανό τον 

ψυχοθεραπευτή να επεξεργαστεί αυτή τη συµπεριφορά. Είναι αναγκαίο να 

ξέρουµε τι συµβαίνει σε µια οµάδα αν θέλουµε να κάνουµε συνειδητές και 

λογικές επιλογές για τη συµπεριφορά µας µέσα σε αυτή. 

 Οι θεωρίες των σταδίων ανάπτυξης που υπάρχουν µιλούν για το πώς 

η οµάδα βραχείας θεραπείας αλλάζει µε το πέρασµα του χρόνου. Η 

βιβλιογραφία σύµφωνα µε το MacΚenzie (1997) αναφέρεται στα µοντέλα 

ανάπτυξης χωρίζοντας τις θεωρίες σε δύο κύριες κατηγορίες. Κάποιες µελέτες 

αναφέρονται σε κυκλικά µοτίβα τα οποία επαναλαµβάνονται στην οµάδα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (cyclical patterns). Κάποιες 

άλλες µελέτες αναφέρονται σε µοτίβα που αναπτύσσονται και εξελίσσονται 

σταθερά µε πιο προοδευτικό και ευθύγραµµο τρόπο (linear patterns). Τέλος, 

άλλες έρευνες µιλούν για το συνδυασµό των επαναλαµβανόµενων και των 

προοδευτικών µοτίβων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας πιο 

ολοκληρωµένης θεωρίας (integrative model) και των σταδίων ανάπτυξης της 

οµάδας.  

Αρκετοί οµαδικοί ψυχοθεραπευτές µε ψυχαναλυτική κατεύθυνση 

θεωρούν ότι τα αναπτυξιακά στάδια είναι απλά ένα χαρακτηριστικό της 

οµάδας. Εποµένως, η οµάδα πρέπει να εξετάζεται ως ένα σύνολο (Bion, 

1961; Foulkes, 1975). Η οµάδα χαρακτηρίζεται ως ένα µέρος στο οποίο 

εκφράζονται οι ενδοψυχικές συγκρούσεις των ατόµων που την αποτελούν. 

Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µεταβίβαση γονεïκών προτύπων. Για παράδειγµα, 

η οµάδα γίνεται αντιληπτή συµβολικά ως η µητέρα από τα µέλη της. Αυτή η 

θεώρηση της ανάπτυξης της οµάδας δεν αναφέρεται σε στάδια ανάπτυξής της 
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αλλά σε φαινόµενα που αφορούν την οµάδα στο σύνολο της πορείας της και 

διαδραµατίζονται σε όλες τις οµάδες. Ο Bion (1961) για παράδειγµα, 

αναφέρθηκε στις τρεις βασικές υποθέσεις (basic assumption dependency, 

fight-flight, pairing) που χαρακτηρίζουν µία οµάδα και οι οποίες έχουν 

περιγραφεί πιο εκτενώς παραπάνω. 

Τα στάδια ανάπτυξης µπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε οµάδα. 

Μπορεί κάποιες οµάδες να περνούν από συγκεκριµένα στάδια και κάποιες 

άλλες από άλλα. Παραδείγµατος χάρη, µία ανοιχτή οµάδα στην οποία 

υπάρχει διαρκής κίνηση µελών, πιθανότατα δε θα αναπτυχθεί µε τον ίδιο 

τρόπο που θα αναπτυχθεί µία κλειστή οµάδα µε σταθερά µέλη. Η διάρκεια 

που θα έχει το κάθε στάδιο ανάπτυξης για οµάδες µε διαφορετική σύνθεση, 

ποικίλλει. Παρ’ όλα αυτά, οι δυναµικές τάσεις της οµάδας λειτουργούν σε όλες 

τις οµάδες µε όµοιο τρόπο επηρεάζοντας την ανάπτυξή τους και έτσι έχουµε 

τη δυνατότητα να περιγράψουµε ένα χρήσιµο σχήµα αναπτυξιακών φάσεων 

(Yalom & Leszcz, 2006). 

Στη βιβλιογραφία η πιο γνωστή µελέτη σχετικά µε τα στάδια ανάπτυξης 

στη θεραπευτική οµάδα είναι αυτή του Tuckman (1965), ο οποίος εργάστηκε 

µε οµάδες εκπαιδευτικές, θεραπευτικές και εργαστηριακές. Ο Tuckman (1965) 

στήριξε το µοντέλο διαφοροποίησης των σταδίων ανάπτυξης σύµφωνα µε τις 

ιδιαίτερες συνθήκες της οµάδας, το επίπεδο της δραστηριότητας και του 

ενδιαφέροντος στο οποίο βρίσκεται η συµπεριφορά της οµάδας σε κάθε 

δεδοµένη χρονική στιγµή (στο προσωπικό ή το οµαδικό) και τη διαµόρφωση 

της οµάδας µε µία υποθετική αναπτυξιακή συχνότητα (στάδια ανάπτυξης).  

Για τη θεραπευτική οµάδα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί 

είναι το να βοηθήσει τα υποκείµενα να αντιµετωπίσουν τα προσωπικά τους 

προβλήµατα και να αλληλεπιδρούν αποτελεσµατικότερα µε τους άλλους. Ο 

στόχος είναι η προσαρµογή του ατόµου.  

Στη συνέχεια ο Tuckman (1965) κάνει ένα διαχωρισµό µεταξύ των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην οµάδα (group structure) και της φύσης της 

δουλειάς που λαµβάνει χώρα µέσα στην οµάδα από τα µέλη στο σύνολό τους 

(task activity), δηλαδή στη διαδικασία, η οποία είναι αποτέλεσµα κάποιου 

είδους επικοινωνίας µεταξύ των µελών. Σε αυτό το σηµείο αναφέρεται στα 

µοτίβα µε τα οποία τα µέλη επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. ∆ηλαδή τον τρόπο που ο κάθε ένας ατοµικά 



 63

συµπεριφέρεται, ενεργεί και σχετίζεται µε τους υπόλοιπους. Ανεξάρτητα από 

το είδος της οµάδας και τις ιδιαίτερες συνθήκες, κάθε οµάδα έχει ως σηµείο 

αναφοράς της την ίδια και το είδος της δουλειάς που γίνεται σε αυτή. 

Ουσιαστικά, γίνεται ένας διαχωρισµός στις λειτουργίες της οµάδας µεταξύ των 

κοινωνικό-συναισθηµατικών λειτουργιών και των λειτουργιών των 

προσανατολισµένων στη διαδικασία. Το µοντέλο των αναπτυξιακών φάσεων 

αναφέρεται στις αλλαγές στη συµπεριφορά των µελών της οµάδας, τόσο σε 

ατοµικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. 

Τα τέσσερα στάδια σχετικά µε την ανάπτυξη των διαπροσωπικών 

σχέσεων και τη δοµή της οµάδας είναι η δοκιµή και η εξάρτηση, το στάδιο των 

συγκρούσεων, η ανάπτυξη της συνεκτικότητας και η λειτουργικότητα σχετικά 

µε τους ρόλους. Ενώ τα τέσσερα στάδια της οµαδικής διαδικασίας είναι ο 

προσανατολισµός και η δοκιµή, η συναισθηµατική αντίδραση στις απαιτήσεις 

της διαδικασίας, η επικοινωνία µεταξύ των µελών και η ενδοσκόπηση (Hare, 

1976). 

Στο πρώτο στάδιο στο διαπροσωπικό επίπεδο τα µέλη κάνουν µία 

προσπάθεια να ανακαλύψουν ποιες συµπεριφορές είναι αποδεκτές στα 

πλαίσια της οµάδας, εκτιµώντας τόσο τις αντιδράσεις του θεραπευτή όσο και 

αυτές των υπόλοιπων µελών (testing and dependence) (Tuckman, 1965). Το 

άτοµο προσπαθεί µέσω της δοκιµής να καταλάβει τα όρια και να διαµορφώσει 

το πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να κινηθεί. Τα µέλη στρέφονται προς το 

θεραπευτή, ή αλλιώς εξαρτώνται από αυτόν και περιµένουν να τους 

καθοδηγήσει και να τους υποστηρίξει σε αυτή την άγνωστη κατάσταση. Όσον 

αφορά τη διαδικασία τα µέλη προσπαθούν έµµεσα να ανακαλύψουν τη φύση 

της διαδικασίας και να οριοθετήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η οµαδική 

εµπειρία θα επιτύχει το σκοπό της. Έτσι, λοιπόν, ενεργούν ως εξής· συζητούν 

γενικά, κυρίως, ζητήµατα, περιφερικά προβλήµατα, συµπτώµατα, διακρίνεται 

µία τάση προβληµατισµού σε γενικότερα ζητήµατα και όχι σε ειδικά θέµατα. 

Επίσης, τα µέλη προσπαθώντας να προσανατολιστούν προς τη διαδικασία, 

αναζητούν να κατανοήσουν το νόηµα της θεραπείας, κάνουν προσπάθειες να 

ορίσουν την κατάσταση, προσπαθούν να εδραιώσουν µία εποικοδοµητική 

σχέση µε το θεραπευτή και να δείξουν εµπιστοσύνη, να ανταλλάξουν 

πληροφορίες µεταξύ τους και τέλος, προσπαθούν να ξεπεράσουν την 
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καχυποψία και το φόβο που τους προκαλεί η νέα κατάσταση που 

αντιµετωπίζουν (orientation and testing) (Tuckman, 1965). 

Στο δεύτερο στάδιο η σύγκρουση µεταξύ των µελών χαρακτηρίζει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των µελών (intragroup conflict) (Tuckman, 1965), τα 

οποία σε αυτή τη φάση συµπεριφέρονται µε εχθρότητα το ένα απέναντι στο 

άλλο, αλλά και απέναντι στο θεραπευτή σα µία προσπάθεια να εκφράσουν 

την ατοµικότητά τους και να αντισταθούν στη διαµόρφωση της οµαδικής 

συνοχής. Πρακτικά, τα µέλη εκφράζουν συναισθήµατα ανταγωνισµού, ζήλιας 

και αντίστασης. Είναι µία περίοδος κρίσης όπου τα µέλη δεν έχουν 

ενσωµατώσει ακόµα τους κανόνες λειτουργίας της οµάδας και συγχρόνως, µία 

περίοδος αυξανόµενης έντασης. Όσον αφορά τη διαδικασία τα άτοµα 

ανταποκρίνονται συναισθηµατικά στις απαιτήσεις αυτές (emotional response 

to task demands) (Tuckman, 1965). Ο συναισθηµατισµός αυτός εκφράζεται 

από τα µέλη σα µία προσπάθεια αντίστασης στις τεχνικές της θεραπείας που 

απαιτούν να «εκθέσουν» τον εαυτό τους. Εκτιµούν, επίσης, την αξία και τη 

χρησιµότητα της θεραπείας. Επιπλέον, επισηµαίνετε ότι είναι µία περίοδος 

αντίστασης στην εξερεύνηση του ψυχικού τους κόσµου και για αυτό το λόγο 

γίνεται προσπάθεια ανάλυσης αυτής της αντίστασης από το θεραπευτή. Το 

στάδιο αυτό θα αξιοποιηθεί κατάλληλα αν η οµαδική διαδικασία έχει ως στόχο 

της την κατανόηση του εαυτού και την αλλαγή. 

Στο τρίτο στάδιο το χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη της 

συνεκτικότητας της οµάδας (development of group cohesion) (Tuckman, 

1965). Τα άτοµα της οµάδας τα διακρίνει αµοιβαίος σεβασµός. ∆έχονται την 

οµάδα και τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες των υπολοίπων. Έτσι, πλέον 

δηµιουργούνται κανόνες, για να διασφαλίσουν την ύπαρξη της οµάδας. Το 

σηµαντικότερο αυτή τη στιγµή είναι η διατήρηση της αρµονίας και της 

ισορροπίας µέσα στην οµάδα και για αυτό το λόγο αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις και δεν ξεπερνιούνται τα όρια. Η οµάδα ενώνεται και τη 

χαρακτηρίζει η επίτευξη ενός κοινού στόχου και η ύπαρξη οµαδικού 

πνεύµατος. Υπάρχει συνεργασία, αµοιβαία υποστήριξη και ελευθερία στην 

επικοινωνία. Το στάδιο αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης, στο 

οποίο τα άτοµα έχουν επίγνωση ότι η οµάδα είναι ένας οργανισµός που 

εξελίσσεται, εξερευνούν τον εαυτό τους ο καθένας προσωπικά, διατηρώντας, 

όµως στην οµάδα την ενότητα. Εκτός από την ενότητα αναπτύσσεται και η 
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συνεκτικότητα της οµάδας, η οποία ενθαρρύνει την προσοµοίωσή της µε την 

οικογένεια. Έτσι, το άτοµο αναπτύσσει το ίδιο δίκτυο επικοινωνίας και δράσης 

που έχει µε την οικογένειά του. Τα άτοµα στραµµένα πλέον προς τη 

διαδικασία συζητούν για τη συµπεριφορά τους και την ερµηνεύουν (discussing 

oneself and other group members) (Tuckman, 1965). ∆ηλαδή, χρησιµοποιούν 

την ανατροφοδότηση. Η αυτοαποκάλυψη στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας είναι 

το χαρακτηριστικό αυτής της φάσης. ∆ηλαδή τα µέλη συζητούν για τα 

προβλήµατά τους εις βάθος και εξερευνούν τα δυναµικά που έχουν 

δηµιουργηθεί, τόσο προσωπικά, όσο και σε επίπεδο αλληλεπίδρασης µε την 

οµάδα. Συζητούν, ακόµα συναισθήµατα µεταβίβασης προς το θεραπευτή, 

αλλά και προς άλλα µέλη της οµάδας. 

Η οµάδα στην τέταρτη και τελική φάση, έχοντας περάσει το 

προηγούµενο στάδιο γίνεται τώρα όργανο επίλυσης προβληµάτων (functional 

role-relatedness) (Tuckman, 1965). Η οµάδα ως κοινωνική µονάδα έχει 

αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε µπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία. Τα 

µέλη τώρα υιοθετούν και παίζουν ρόλους που διευκολύνουν τη διαδικασία, 

εφόσον στο προηγούµενο στάδιο έχουν µάθει να εµπιστεύονται ο ένας τον 

άλλο και επιλύουν προβλήµατα ή λαµβάνουν αποφάσεις. Με άλλα λόγια σε 

αυτό το στάδιο η συνεκτικότητα της οµάδας που έχει αναπτυχθεί, 

χρησιµοποιείται ως θεραπευτική δύναµη. Τώρα πια η θεµελίωση της δοµής 

της οµάδας έχει επιτευχθεί ως στόχος και έτσι αυτή η οµάδα στρέφεται πλέον 

στη διαδικασία εξ’ ολοκλήρου. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας είναι η 

ενδοσκόπηση (emergence of insight) (Tuckman, 1965). Τα µέλη κατανοούν τα 

προβλήµατά τους και τη δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά τους και σε πολλές 

περιπτώσεις την οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

H ποικιλία και οι διαφορετικές ονοµασίες που χρησιµοποιούνται στη 

βιβλιογραφία για τα µοντέλα σύµφωνα µε τα οποία αναπτύσσεται µία 

ψυχοθεραπευτική οµάδα είναι µεγάλη. Ωστόσο, ο οδηγός της αµερικανικής 

εταιρείας οµαδικής ψυχοθεραπείας (American Group Psychotherapy 

Association [AGPA], 2007) βασισµένος στη βιβλιογραφία γύρω από τα στάδια 

ανάπτυξης, αναφέρεται στα εξής πέντε στάδια(AGPA, 2007)·  

1. (Forming/Preaffiliation- Σχηµατισµός) Το πρώτο στάδιο, αποτελεί 

ουσιαστικά το στάδιο της διαµόρφωσης της οµάδας. 
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Χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση των µελών προς το πρόσωπο 

του θεραπευτή. Σε αυτές τις πρώτες συναντήσεις τα µέλη της 

οµάδας βιώνουν αγωνία και άγχος. Για αυτό, αναζητούν έντονα 

την καθοδήγηση του θεραπευτή, ώστε να προσαρµοστούν στην 

οµάδα και τους κανόνες της. 

2. (Storming/Power and Control- Καταιγισµός) Το δεύτερο στάδιο 

είναι σχετικό µε θέµατα δύναµης και ελέγχου. Οι σχέσεις των 

µελών χαρακτηρίζονται από ανταγωνισµό, συγκρούσεις, και 

αγωνία για το αν η οµάδα ή ο θεραπευτής, τους προσφέρει 

ασφάλεια. Στο στάδιο αυτό η αντιµετώπιση αυτών των φόβων 

από το θεραπευτή ενθαρρύνει τα µέλη να ανοιχτούν. Αυτό το 

στάδιο θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία της συνοχής της 

οµάδας και την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των 

θεραπευόµενων. 

3. (Norming/Intimacy- Νορµοθέτηση) Στο τρίτο στάδιο προκύπτει η 

συνεργασία των µελών και αρχίζει η θεραπευτική διαδικασία. Η 

οµάδα αρχίζει να δείχνει εµπιστοσύνη στα µέλη της και στη 

διαδικασία. Η συνοχή της οµάδας αναπτύσσεται. 

4. (Performing/Differentiation- ∆ράση) Στο στάδιο αυτό τα µέλη 

δουλεύουν παραγωγικά και αισθάνονται ελεύθερα να εκφράσουν 

τη διαφορετικότητά τους. Υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση και 

ανατροφοδότηση µεταξύ των µελών, τα οποία συγκεντρώνονται 

πλέον στη θεραπευτική διαδικασία. 

5. (Adjourning/Separation- Τερµατισµός) Το πέµπτο στάδιο 

διαπραγµατεύεται το θέµα του τερµατισµού είτε της παρουσίας 

κάποιον µεµονωµένων ατόµων στην οµάδα, είτε της οµάδας 

ολόκληρης. Το θέµα του αποχωρισµού από την οµάδα 

δηµιουργεί στα µέλη έντονα, επώδυνα συναισθήµατα. 

Αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία την ώριµη δουλειά που έχουν 

κάνει και νιώθουν την ανάγκη να αµυνθούν σε αυτό που 

πρόκειται να συµβεί. Επίσης, σε αυτές τις τελευταίες συνεδρίες 

τα µέλη εκφράζουν την εκτίµησή τους το ένα για το άλλο. 
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Παρακάτω αναλύονται πιο λεπτοµερώς οι φάσεις από τις οποίες 

περνάει µία οµάδα και δίνεται έµφαση στο ρόλο του θεραπευτή µέσα στην 

οµάδα κατά τη διάρκεια του κάθε σταδίου (AGPA, 2007). 

 

Forming/ Preaffiliation- Σχηµατισµός (AGPA, 2007). H συµπεριφορά 

των µελών στις πρώτες συνεδρίες χαρακτηρίζεται από ένα µοτίβο 

πλησιάσµατος και αποφυγής, συγχρόνως. Κάθε προσπάθεια για 

αυτοαποκάλυψη θα βιώνεται από τα µέλη µε περίεργα συναισθήµατα. Τα 

µέλη κατακλύζονται από συναισθήµατα αγωνίας, αµφιβολίας και αβεβαιότητας 

για την οµάδα. Η εξάρτηση από το συντονιστή είναι µεγάλη και πολλές φορές 

φλερτάρουν µε την ιδέα της αποχώρησης από την οµάδα. Η αντιµετώπιση 

αυτής της κατάστασης απαιτεί από τον οµαδικό θεραπευτή να έχει ένα ρόλο 

εκπαιδευτικό και διαφωτιστικό. ∆ίνει πληροφορίες στην οµάδα σχετικά µε τη 

διαδικασία, το ρόλο του θεραπευτή και το ρόλο των µελών µέσα στην οµάδα. 

Ουσιαστικά, ο θεραπευτής προσκαλεί τα µέλη να δείξουν εµπιστοσύνη στη 

θεραπευτική διαδικασία, τα βοηθάει να ορίσουν τους προσωπικούς τους 

στόχους και επισηµαίνει τα κοινά σηµεία που τους χαρακτηρίζουν. Αυτό 

διευκολύνει την ανάπτυξη της συνοχής της οµάδας. 

 

Storming/ Power and Control- Καταιγισµός (AGPA, 2007). Τα µέλη 

αυτή τη στιγµή αρχίζουν να εκδηλώνονται συναισθηµατικά. Τώρα η οµάδα και 

ο συντονιστής εκπέµπουν ασφάλεια. Τα µέλη θέλουν να ξεχωρίσουν την 

παρουσία τους στην οµάδα και είναι πιθανή η δηµιουργία υποοµάδων, διότι 

κάποια άτοµα της οµάδας έχουν την επιθυµία να ελέγχουν και να επηρεάζουν 

τους άλλους και να ασκούν δύναµη πάνω τους. Σε αυτό το στάδιο τα άτοµα 

εκφράζουν αρνητικά συναισθήµατα εχθρότητας και θυµού προς κάποια άλλα 

µέλη και έτσι, δηµιουργούνται συγκρούσεις. Ο στόχος του θεραπευτή σε αυτό 

το στάδιο είναι να υπενθυµίζει τους κοινούς στόχους των µελών και το σκοπό 

της οµάδας. Επιτηρεί την τήρηση των κανόνων και ενθαρρύνει τη 

διαπροσωπική αλληλεπίδραση και µάθηση µεταξύ των µελών. Ουσιαστικά, ο 

θεραπευτής ενθαρρύνει την έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων, την 

αντιµετώπιση και την επίλυση των συγκρούσεων µεταξύ των µελών. Ακόµα, 

αποφεύγει να αποδίδει συγκεκριµένους ρόλους στα µέλη, να βάζει ετικέτες ή 

να ταυτίζεται µε κάποιες υποοµάδες. 
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Norming/ Intimacy- Νορµοθέτηση (AGPA, 2007). Αν η οµάδα στο 

προηγούµενο στάδιο διαχειριστεί προς όφελός της τις συγκρούσεις, τότε σε 

αυτό το στάδιο η εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών, η δέσµευση και η διάθεση 

για συνεργασία θα αυξηθούν. Οι κανόνες γίνονται περισσότερο σεβαστοί από 

τα µέλη και έτσι, πλέον, η οµάδα χαρακτηρίζεται από καλύτερη επικοινωνία, 

γνήσια ανατροφοδότηση και περισσότερη συνοχή. Ο ψυχοθεραπευτής έχει 

πια έναν λιγότερο ενεργητικό ρόλο και περισσότερο βοηθητικό, τη λειτουργία 

του οποίου µπορεί να µοιράζεται και µε τα µέλη της οµάδας. Με άλλα λόγια, οι 

παρεµβάσεις του θεραπευτή σε αυτή τη φάση έχουν στόχο τη διατήρηση της 

ισορροπίας µέσα στην οµάδα, τη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης στη 

θεραπευτική διαδικασία όπως και της επίλυσης των προβληµάτων.  

 

Performing/ Differentiation- ∆ράση (AGPA, 2007). Σε αυτό το στάδιο η 

οµάδα έχει ήδη επιτύχει πολλά, όπως ωριµότητα και ένα σύστηµα 

προσφοράς και αµοιβαίας βοήθειας προς τα µέλη της. Η διαδικασία εδώ 

χαρακτηρίζεται από ελεύθερη έκφραση, και από την αποδοχή από την οµάδα 

της ανεξαρτησίας και της διαφορετικότητας του κάθε µέλους. Ο θεραπευτής 

αφήνει την οµάδα να δουλέψει πλέον µόνη της. Με άλλα λόγια, διευκολύνει 

την έκφραση της εµπάθειας µεταξύ των µελών και βοηθά τα µέλη να 

συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαφορετικότητας και να τη σεβαστούν. 

 

Adjourning/ Separation- Τερµατισµός (AGPA, 2007). Με την προοπτική 

του τερµατισµού της θεραπευτικής διαδικασίας, άρα και του αποχωρισµού 

από την οµάδα, τα µέλη της βιώνουν συναισθήµατα αγωνίας, θλίψης και 

θυµού. Τα µέλη µπορεί να βιώσουν το γεγονός αυτό ως απώλεια, ειδικά όταν 

η οµάδα αποτελεί για αυτά πηγή ψυχολογικής υποστήριξης. Κάποια ζητήµατα 

που είχαν επιλυθεί στο παρελθόν µπορεί να επανέλθουν, ως µία προσπάθεια 

των µελών να αναβάλλουν το τέλος. Συναισθήµατα άρνησης του γεγονότος 

θα παρεµβαίνουν στην παραγωγική δουλειά των µελών. Από την άλλη, τα 

µέλη θα µιλούν για την επιθυµία τους να συνεχίσουν τη θεραπευτική 

διαδικασία στο µέλλον. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό σε αυτό το στάδιο είναι η 

έκφραση της λύπης και της ευγνωµοσύνης συγχρόνως, προς την οµάδα. Ο 

ρόλος του θεραπευτή σε αυτό το σηµείο είναι να δώσει έµφαση στην 

απελευθέρωση των συναισθηµάτων και να επισηµάνει στα µέλη ζητήµατα 
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που εξακολουθούν να χρειάζονται επίλυση. Τέλος, αναφέρει την πρόοδο της 

οµάδας και ενθαρρύνει τα µέλη να αντιµετωπίσουν το τέλος της διαδικασίας. 

Τέλος, χρειάζεται να αναφερθούν τέσσερις υποθέσεις οι οποίες 

αφορούν τα στάδια ανάπτυξης στις περισσότερες οµάδες (MacKenzie, 1994). 

H πρώτη υπόθεση είναι ότι οι οµάδες αναπτύσσονται µε ένα τρόπο 

συνηθισµένο και βασισµένο σε κανόνες, ο οποίος επιτρέπει την πρόβλεψη της 

εµφάνισης κάποιων µοντέλων συµπεριφοράς στο άµεσο µέλλον. Η δεύτερη 

υπόθεση αναφέρει ότι σε όλες τις οµάδες που αναπτύσσονται µε κανονικό 

τρόπο µπορούν να παρατηρηθούν τα ίδια αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Αυτό 

βέβαια ισχύει για οµάδες µε όµοια χαρακτηριστικά, όπως είναι η δοµή, το 

είδος της οµάδας και τα µέλη που τη συνθέτουν. Στην τρίτη υπόθεση 

αναφέρεται ότι η ανάπτυξη είναι επιγενετική. ∆ηλαδή, τα επόµενα στάδια 

ανάπτυξης στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην επιτυχή επεξεργασία των 

προηγούµενων σταδίων. Η τέταρτη υπόθεση αναφέρει ότι είναι πιθανό οι 

οµάδες να βιώσουν κάποια περίοδο «πισωγυρίσµατος» σε προηγούµενα 

στάδια ανάπτυξης. 

Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούµε ότι τα µοντέλα που αναφέρονται 

στα στάδια ανάπτυξης δεν εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. 

Κοινός τόπος σε όλα τα µοντέλα ανάπτυξης είναι το γεγονός ότι η οµάδα 

περνάει από µία περίοδο κρίσης, όπου λαµβάνουν χώρα συγκρούσεις µεταξύ 

των µελών και που έντονα συναισθήµατα, όπως άγχος και αγωνία, 

κατακλύζουν τα άτοµα της οµάδας. Ωστόσο, η επίδραση αυτού του σταδίου 

στην ανάπτυξη της οµάδας είναι καθοριστική, διότι όταν ξεπεραστεί αυτή η 

κρίση τότε η οµάδα έχει κατακτήσει έναν δικό της κώδικα επικοινωνίας και 

τρόπο λειτουργίας, ο οποίος είναι και αυτός που θα την οδηγήσει στην 

επίτευξη των θεραπευτικών της στόχων. 
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                Ο ΟΜΑ∆ΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
 

Η δουλειά του οµαδικού θεραπευτή είναι να δηµιουργήσει τους 

µηχανισµούς της θεραπείας, να τους θέσει σε κίνηση και να τους διατηρήσει 

σε λειτουργία µε τη µέγιστη αποδοτικότητα. Ο Yalom (2006) χρησιµοποιεί µία 

χαριτωµένη παροµοίωση για να σκιαγραφήσει το ρόλο του θεραπευτή. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η οµάδα είναι σαν ένα τεράστιο δυναµό: συχνά ο 

θεραπευτής βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό του – εργάζεται, βιώνει, 

αλληλεπιδρά (και δέχεται προσωπική επίδραση από το ενεργειακό πεδίο). 

Άλλες φορές, ο θεραπευτής φοράει τη φόρµα του µηχανικού και παιδεύεται µε 

το εξωτερικό τµήµα, λιπαίνοντας, σφίγγοντας βίδες και παξιµάδια, 

αντικαθιστώντας εξαρτήµατα. 

Καθοριστική σηµασία για τη θεραπευτική πορεία έχει η σταθερή θετική 

σχέση ανάµεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόµενο. Η συµβουλευτική σχέση 

αποτελεί από µόνη της µια εξελικτική διαδικασία, η οποία αρχίζει να 

αναπτύσσεται ήδη από την πρώτη συνάντηση. Η συµβουλευτική σχέση είναι 

όλα εκείνα τα συναισθήµατα και οι στάσεις που έχουν όσοι συµµετέχουν σε 

αυτήν, ο ένας για τον άλλο, και οι τρόποι µε τους οποίους τα εκφράζουν 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). Η στάση του θεραπευτή απέναντι στο 

θεραπευόµενο πρέπει, πάνω από όλα, να είναι µια στάση έγνοιας, αποδοχής, 

αυθεντικότητας και ενσυναίσθησης. 

Ο συντονιστής της οµάδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 

δηµιουργία και τη συγκρότηση της οµάδας. Ουσιαστικά, αποτελεί την 

πρωταρχική ενωτική δύναµή της. Ο ειδικός είναι αυτός που ορίζει την ώρα, τη 

διάρκεια και τον τόπο των συναντήσεων της οµάδας. Αυτό που είναι 

σηµαντικό για να διατηρηθεί η ισορροπία µέσα στην οµάδα είναι η διαφύλαξη 

των ορίων. Ο θεραπευτής οφείλει να µεριµνά για αυτό το σκοπό µέσω της 

τήρησης των κανόνων. Ωστόσο, πρέπει να δίνει την αίσθηση στα µέλη ότι 

βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει νοιάξιµο, τόσο από το 

θεραπευτή, όσο και από τα υπόλοιπα µέλη. Τα µέλη σχετίζονται αρχικά 

µεταξύ τους µέσα από την κοινή τους σχέση µε τον θεραπευτή. Αυτό είναι το 

πρώτο λιθαράκι στην κατοπινή ανάπτυξη της συνεκτικότητας της οµάδας. Για 

να διαφυλάξει τη συνεκτικότητα της οµάδας, ο θεραπευτής που µεριµνά για 
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την τήρηση των ορίων πρέπει να εµποδίζει τις δυνάµεις που την απειλούν. Η 

συστηµατική αργοπορία, οι απουσίες, ο σχηµατισµός υποοµάδων, η 

διασπαστική κοινωνική επαφή εκτός οµάδας και η περιθωριοποίηση κάποιων 

αποδιοποµπαίων τράγων είναι πράγµατα που απειλούν τη λειτουργική 

ακεραιότητα της οµάδας και απαιτούν την παρέµβαση του θεραπευτή (Yalom 

& Leszcz, 2006). 

Για να διαµορφωθεί η οµάδα σε ένα θεραπευτικό κοινωνικό σύστηµα, 

πρέπει να καθιερωθούν µια σειρά από «νόρµες», ένας άγραφος κώδικας 

κανόνων ή προτύπων συµπεριφοράς που θα καθοδηγούν την αλληλεπίδραση 

των µελών (Yalom & Leszcz, 2006). Oι νόρµες της οµάδας είναι οδηγίες για 

την αποδεκτή και µη αποδεκτή συµπεριφορά των µελών που αναπτύσσεται 

από την αλληλεπίδρασή τους µέσα στα πλαίσια της οµάδας και τα µέλη 

επίσηµα, συµφωνούν µε τη θέσπιση αυτών των κανόνων. Κάποιες νόρµες 

γίνονται άµεσα ξεκάθαρες στα µέλη, ενώ άλλες, έµµεσα, µέσω της µη λεκτικής 

επικοινωνίας και της µίµησης (Ehrhart & Naumann, 2004). Οι κανόνες της 

οµάδας, ουσιαστικά θα διαµορφώσουν τη θεραπεία. Η θέσπιση των κανόνων 

άλλοτε γίνεται σταδιακά και άλλοτε άµεσα. Ποιες είναι όµως, οι επιθυµητές 

νόρµες για µια οµάδα ψυχοθεραπείας; 

Ο βασικός κανόνας είναι ότι η οµάδα είναι ο διαµεσολαβητής της 

αλλαγής. Ουσιαστικά, ο οµαδικός θεραπευτής έχει έναν έµµεσο ρόλο προς 

την αλλαγή. Αυτό συµβαίνει διότι τα µέλη της οµάδας θέτουν σε κίνηση τους 

θεραπευτικούς παράγοντες µέσα από την αλληλεπίδρασή τους. Έτσι, το έργο 

του θεραπευτή είναι να διευκολύνει την αποτελεσµατική οµαδική διάδραση 

(Yalom & Leszcz, 2006). O θεραπευτής µέσα στην οµάδα είναι το άτοµο που 

δρα έµµεσα προς την αλλαγή µε τις προσωπικές και τις τεχνικές κατευθύνσεις 

που δίνει στην οµάδα, µε σκοπό να δηµιουργήσει µία θεραπευτική 

ατµόσφαιρα. Η εγκαθίδρυση ενός θετικού και θεραπευτικού κλίµατος είναι 

συνδεδεµένη µε τις τεχνικές που χρησιµοποιεί, τις γνωστικές ερµηνείες και την 

ενθάρρυνση που δίνει στα µέλη, καθώς και την τήρηση των κανόνων (Phipps 

& Zastowny, 1988).  

Τα µέλη πρέπει να νιώθουν ελεύθερα να ενεργούν και να σχολιάζουν 

τα συναισθήµατα που βιώνουν προς την οµάδα, προς τα άλλα µέλη και προς 

το θεραπευτή. Εποµένως, σηµαντικό στοιχείο για την οµάδα είναι η ειλικρίνεια 

και ο αυθορµητισµός της έκφρασης. Συγχρόνως, πρέπει να συντελείται ένα 
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είδος µάθησης από αυτά που διαδραµατίζονται µέσα στην οµάδα για τους 

συµµετέχοντες. 

Οι νόρµες αυτές για τα µέλη αποτελούν είδη συµπεριφορών που 

θεωρούνται κατάλληλα για την οµάδα. Έτσι, η εγκαθίδρυση παραγωγικών 

κανόνων στην οµάδα θα πρέπει να εστιάζεται στη δέσµευση των 

συµµετεχόντων για δουλειά, ανοιχτή εξέταση των σκέψεών τους, των 

συναισθηµάτων και των ενεργειών τους, την ενεργητική συµµετοχή στην 

οµάδα, τη µη επικριτική αποδοχή των άλλων, την επιθυµία για κατανόηση του 

εαυτού, την προθυµία να αλλάξει κανείς τους τρέχοντες τρόπους 

συµπεριφοράς του, αλλά και την εµπιστοσύνη ότι αυτές οι προσπάθειες δεν 

θα είναι µάταιες και ότι θα αξίζουν τον κόπο που απαιτείται (Goldberg, 1983). 

Στην κατασκευή αυτών των κανόνων συµπεριφοράς στην οµάδα 

συµβάλλουν τόσο οι προσδοκίες των µελών για την οµάδα, όσο και ο 

συντονιστής, µέσω των οδηγιών που δίνει στην οµάδα. Οι δηλώσεις του 

συντονιστή παίζουν έναν ισχυρό ρόλο στον καθορισµό των άγραφων 

κανόνων που θα καθιερωθούν µέσα στην οµάδα. Πώς όµως ο οµαδικός 

θεραπευτής θα το επιτύχει αυτό; Ο σύµβουλος προτρέπει τα µέλη να 

χρησιµοποιούν συγκεκριµένους τρόπους επικοινωνίας µέσω της 

ενθάρρυνσης, στρέφει την προσοχή τους σε θέµατα που θεωρεί σηµαντικά 

κάνοντας συγκεκριµένες ερωτήσεις, ή επιλέγοντας πότε να ανταποκριθεί στη 

συµπεριφορά των µελών και πότε να την αγνοήσει. Συνήθως, τα µέλη 

ανταποκρίνονται σε αυτές τις παροτρύνσεις, καθώς ο λόγος του θεραπευτή 

έχει ιδιαίτερο βάρος (AGPA, 2007).  

Γενικά, οι συντονιστές στον τρόπο που θέτουν τις νόρµες πρέπει να 

ακολουθούν το πρότυπο για αυξηµένη συµµετοχή των µελών και µειωµένη 

σύγκρουση µεταξύ τους, καθώς έτσι έχουν καλύτερα κλινικά αποτελέσµατα 

(Yalom & Leszcz, 2006). Ερευνητές που µελέτησαν εντατικές βιωµατικές 

οµάδες εκπαίδευσης οµαδικών θεραπευτών κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

οι συντονιστές που λειτουργούσαν ως πρότυπα ζεστασιάς και τεχνικής 

γνώσης, είχαν τις περισσότερες φορές θετικά αποτελέσµατα· τα µέλη των 

οµάδων τους ανέπτυσσαν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και µεγαλύτερη 

επίγνωση τόσο των δυναµικών της οµάδας όσο και του ρόλου του 

συντονιστή. 
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Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε το Yalom (2006) κάθε οµάδα αναπτύσσει 

ένα σύνολο από άγραφους κανόνες ή νόρµες που καθορίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας της. Η ιδανική θεραπευτική οµάδα διαθέτει νόρµες που 

επιτρέπουν στους θεραπευτικούς παράγοντες να λειτουργούν µε τη µέγιστη 

αποτελεσµατικότητα. Οι νόρµες, όπως ήδη αναφέρθηκε, διαµορφώνονται 

τόσο από τις προσδοκίες των µελών της οµάδας, όσο και από τη 

συµπεριφορά του θεραπευτή. Ο θεραπευτής, όµως, ασκεί τεράστια επιρροή 

στην καθιέρωση µιας νόρµας - για την ακρίβεια, δεν µπορεί ν’ αποφύγει να 

λειτουργήσει έτσι. Οι νόρµες που οικοδοµούνται στα αρχικά στάδια της 

οµάδας δεν υποχωρούν εύκολα. Για αυτό, λοιπόν, ο θεραπευτής πρέπει να 

ασκεί αυτόν το σηµαντικό ρόλο µε τρόπο ενήµερο και προσεκτικό. 



 74

             Ο ρόλος του οµαδικού θεραπευτή. 
  
Μέσα στην οµάδα ο θεραπευτής µπορεί να υιοθετήσει τους εξής δύο 

ρόλους· το ρόλο του ειδικού και το ρόλο του συµµέτοχου που θέτει τα 

πρότυπα (Yalom & Leszcz, 2006). Και στις δύο περιπτώσεις ο συντονιστής 

κάνει χρήση διάφορων τεχνικών για να επιτύχει το σκοπό του. Όταν ο 

θεραπευτής παίρνει το ρόλο του ειδικού προσπαθεί να κατευθύνει την οµάδα 

µε το να τους ενηµερώσει πριν την έναρξη των συνεδριών για τους κανόνες 

της οµάδας επικαλούµενος την πείρα και το βάρος της αυθεντίας του και για 

το σκεπτικό του προτεινόµενου τρόπου λειτουργίας της θεραπείας. Με αυτό 

τον τρόπο εξασφαλίζει την υποστήριξη των θεραπευόµενων.  

Οι τεχνικές που χρησιµοποιεί εκτείνονται από τις διακριτικές ενισχυτικές 

τεχνικές ως τις ρητές οδηγίες και υποδείξεις. Για παράδειγµα, µπορούν να 

τεθούν στην οµάδα κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν τους 

θεραπευόµενους να µάθουν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους· να ζητηθεί, ας 

πούµε, από όλα τα µέλη µε τη σειρά να αναφέρουν την αρχική εντύπωση που 

τους δηµιούργησε το κάθε µέλος ή να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση των 

µελών όταν απευθύνονται απευθείας το ένα στο άλλο µε µια κίνηση του 

κεφαλιού, µε ένα χαµόγελο, µε κάποιο θερµό σχόλιο ή και αλλάζοντας τη 

στάση του σώµατός τους για να δείξουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν και το ύφος που έχει κάποιος θεραπευτής 

και το οποίο είναι προσωπικό. Όλοι, όµως, οι θεραπευτές σε βαθµό 

µεγαλύτερο από ότι νοµίζουν, επιτελούν τους στόχους τους µέσω της 

διακριτικής συµπεριφορικής τεχνικής της κοινωνικής ενίσχυσης (Yalom & 

Leszcz, 2006). Η ανθρώπινη συµπεριφορά επηρεάζεται από µία σειρά 

περιβαλλοντικών συµβάντων (ενισχυτές), που µπορεί να έχουν θετική ή 

αρνητική χροιά και τα οποία ασκούν την επίδρασή τους σε συνειδητό ή 

ασυνείδητο επίπεδο. Η συµπεριφορά κάποιου ατόµου έχει συνέπειες στο 

περιβάλλον του, οι οποίες δυναµώνουν τη συχνότητα εµφάνισης κάποιας 

συµπεριφοράς, και για αυτό το λόγο λέγονται ενισχυτές. Στην ψυχοθεραπεία η 

συµπεριφορά του θεραπευόµενου παράγει αυτές τις συνέπειες της ενίσχυσης 

στις αντιδράσεις της προσεκτικής παρακολούθησης του θεραπευτή 

(Liberman, 1970). Οι θεραπευτές ασκούν συνεχώς επιρροή µε τον τρόπο 
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αυτό, ασυνείδητα ή συνειδητά. Ενδέχεται να ενισχύσουν θετικά τη 

συµπεριφορά µε πολυάριθµες λεκτικές και µη λεκτικές πράξεις· η κίνηση του 

κεφαλιού, η στάση του σώµατος προς τα εµπρός, η άρθρωση ενός «µµµ» ή η 

διατύπωση µίας ευθείας ερώτησης ζητώντας περισσότερες πληροφορίες. 

Αυτές είναι τεχνικές οι οποίες διέπουν τη συµπεριφορά του θεραπευτή και οι 

οποίες αποτελούν µικρές ενθαρρύνσεις της επιθυµητής συµπεριφοράς των 

θεραπευόµενων, όταν αυτή εκδηλώνεται, και περνούν το µήνυµα της 

ενεργητικής παρακολούθησης από το θεραπευτή. Άλλες τέτοιες τεχνικές είναι 

η χρήση των κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων, που προωθούν την 

ανίχνευση των σκέψεων και των συναισθηµάτων, η παράφραση των 

λεγοµένων του θεραπευόµενου και η αντανάκλαση συναισθήµατος, δηλαδή η 

µετάδοση της συναισθηµατικής πλευράς στο θεραπευόµενο, των λεγοµένων 

που µόλις εξέφρασε.   

Από την άλλη, οι θεραπευτές προσπαθούν να απαλείψουν µη 

επιθυµητές συµπεριφορές µε το να µη σχολιάζουν, να µην κουνούν 

καταφατικά το κεφάλι, να στρέφουν την προσοχή τους σε έναν άλλο 

θεραπευόµενο, να δείχνουν αµφισβήτηση, να σηκώνουν τα φρύδια και ούτω 

καθεξής. Σύµφωνα µε το Υalom (2006) χρησιµοποιώντας κανείς τις τεχνικές 

αυτές µπορεί να µειώσει τις σιωπές ή να αυξήσει τα προσωπικά και τα 

οµαδικά σχόλια, την έκφραση εχθρότητας προς το συντονιστή ή την αποδοχή 

µεταξύ των µελών. Εποµένως, η ενίσχυση ή η µη ενίσχυση, µιας επιλεγµένης 

συµπεριφοράς είναι η διαδικασία µε την οποία ο θεραπευτής εγκαθιστά την 

αλλαγή της συµπεριφοράς στην οµαδική θεραπεία (Liberman, 1970). 

Η έρευνα δείχνει ότι οι θεραπευτές που ενισχύουν έµµεσα τη 

συµπεριφορά υπέρ της οµάδας είναι συχνά περισσότερο αποτελεσµατικοί 

από εκείνους που υποκινούν ρητά τέτοιου είδους συµπεριφορά. Ο 

θεραπευτής που αναγνωρίζει ότι ασκεί µεγάλη επιρροή µέσω της κοινωνικής 

ενίσχυσης και έχει διαµορφώσει µια κεντρική οργανωτική αρχή στη θεραπεία, 

θα είναι πιο αποτελεσµατικός και πιο συνεπής στις θεραπευτικές του 

παρεµβάσεις (Yalom & Leszcz, 2006). Ο θεραπευτής που συστηµατικά 

ενισχύει την αναγνώριση, το ενδιαφέρον, το νοιάξιµο και την αποδοχή µεταξύ 

των µελών βοηθά µε ευαισθησία τα µέλη στην επίλυση των προβληµάτων 

τους και στην ανάπτυξη της συνεκτικότητας της οµάδας. Ο θεραπευτής που 

συνειδητά ενεργεί έτσι µπορεί πιο γρήγορα να πετύχει την αλλαγή της 
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συµπεριφοράς προς την κατεύθυνση που επιθυµεί σε αντίθεση µε το 

θεραπευτή που χρησιµοποιεί µη σχεδιασµένες προσεγγίσεις (Liberman, 

1970).  

 

Από την άλλη, ο συντονιστής µέσω της συµπεριφοράς του µέσα στην 

οµάδα αποτελεί πρότυπο για τους θεραπευόµενους. Ο θεραπευτής µε τη 

συµπεριφορά του επιδιώκει να δείξει στα µέλη της οµάδας του ότι οι νέες 

συµπεριφορές που τα καλεί να υιοθετήσουν δεν θα έχουν τις αναµενόµενες 

αρνητικές επιπτώσεις που τα ίδια θεωρούν. ∆ηλαδή, οι θεραπευόµενοι 

ενθαρρύνονται να τροποποιήσουν τη συµπεριφορά τους παρατηρώντας τους 

θεραπευτές τους να ασκούν ελεύθερα και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις την 

επιθυµητή συµπεριφορά. Είναι η µίµηση προτύπου για την οποία έχει µιλήσει 

ο Bandura (1969). Οι άνθρωποι επηρεάζονται και οδηγούνται σε περισσότερο 

ή λιγότερο προσαρµοστικές συµπεριφορές παρατηρώντας και υιοθετώντας τη 

συµπεριφορά κάποιου άλλου. Έτσι, ο θεραπευτής πρέπει να θέτει το 

πρότυπο της υπευθυνότητας και της ειλικρίνειας, αλλά και να έχει επαρκή 

αυτοπεποίθηση για να εκπληρώσει αυτή τη λειτουργία.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται προσπάθεια να επισηµανθούν τα 

σπουδαιότερα γνωρίσµατα που είναι καλό να προσδιορίζουν τη συµπεριφορά 

του θεραπευτή, καθώς και το προσωπικό του ύφος µέσα στην οµάδα.  
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Ο εστιασµός του θεραπευτή στην εµπειρία του εδώ και τώρα. 
 

Η ψυχοθεραπευτική οµάδα, όπως έχει ήδη επισηµανθεί δίνει µεγάλη 

σπουδαιότητα στην εµπειρία του εδώ και τώρα. Ο εστιασµός στο εδώ και 

τώρα, για να είναι αποτελεσµατικός, απαρτίζεται από δύο αλληλένδετα 

επίπεδα, κανένα από τα οποία δεν έχει θεραπευτική δύναµη χωρίς το άλλο 

(Yalom & Leszcz, 2006). Το πρώτο επίπεδο είναι το βιωµατικό και το δεύτερο 

είναι η επισήµανση της διαδικασίας.  

H δραµατοποίηση του παρελθόντος σε κάθε µέλος της οµάδας οδηγεί 

σε αντιδράσεις τα υπόλοιπα µέλη και έτσι σε ανατροφοδότηση στο εδώ και 

τώρα. Κατά αυτό τον τρόπο, συναισθήµατα και τύποι συµπεριφορών 

µπορούν να ενεργοποιηθούν. Κινήσεις και αντιδράσεις επηρεάζουν τα 

συναισθήµατα και τις αντιλήψεις κάθε συµµετέχοντα στην οµάδα (Βattegay, 

2001). H θεραπευτική οµάδα δίνει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες, µέσω 

της στοχευµένης ανάπτυξης των συναισθηµάτων και στη συνέχεια γνωσιών, 

να γίνουν τα µέλη γνώστες παλιών τραυµατικών συναισθηµάτων, 

απογοητεύσεων, ενοχών ή φόβων που εκφράζονται κυρίως σε µεταβιβαστικό 

επίπεδο. Το εδώ και τώρα της αλληλεπίδρασης µέσα στην οµάδα, δίνει την 

ευκαιρία στο άτοµο µέσα σε ένα προστατευµένο περιβάλλον να αποδεχτεί 

σταδιακά την πραγµατικότητα. 

Το εδώ και τώρα της θεραπευτικής διαδικασίας και η ετοιµότητα του 

θεραπευτή να αντιληφθεί την οµάδα ως ένα σύνολο από άτοµα που 

αλληλεπιδρούν τόσο συναισθηµατικά, όσο και διανοητικά µεταξύ τους, παίζει 

ένα σηµαντικό ρόλο στο αν θα µπορέσει το υποκείµενο να αναπτύξει τον 

εαυτό του. Αν ο θεραπευτής απευθύνεται αποκλειστικά στην οµάδα ως 

σύνολο, τότε απογοητεύσεις των µελών θα υποσκελίσουν το θεραπευτικό 

αποτέλεσµα. Για αυτό το λόγο, η προσοχή του θεραπευτή πρέπει να είναι 

τόσο στην οµάδα ως σύνολο όσο και σε κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά. Αλλά 

ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, προηγούµενες απογοητευτικές εµπειρίες, 

ναρκισσιστικά τραύµατα και συγκρούσεις είναι πιθανό να ενθαρρυνθούν και 

να εµφανιστούν µέσω της µεταβίβασης στο εδώ και τώρα της θεραπείας 

(Βattegay, 2001). 
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Τα µέλη της οµάδας αναπτύσσουν έντονα συναισθήµατα για τα 

υπόλοιπα µέλη, για το θεραπευτή και για την οµάδα. Τα συναισθήµατα του 

εδώ και τώρα αποτελούν τον κυριότερο διάλογο της οµάδας. Ο εστιασµός 

δίνεται στα άµεσα γεγονότα της συνάντησης και το γεγονός αυτό διευκολύνει 

την ανάδειξη του κοινωνικού µικρόκοσµου του κάθε µέλους. Με αυτό τον 

τρόπο διευκολύνεται η ανάπτυξη των θεραπευτικών παραγόντων και ιδιαίτερα 

της ανατροφοδότησης και οι οµαδικές συναντήσεις γίνονται πιο 

ενδιαφέρουσες για τα µέλη. 

Ο θεραπευτής πρέπει να είναι ικανός να στρέφει την προσοχή της 

οµάδας στη δράση των µελών της στο εδώ και τώρα, διότι κάνοντας 

ερωτήσεις για ό,τι συµβαίνει στο παρόν ο θεραπευτής βοηθά τα µέλη να 

συνειδητοποιήσουν το πώς ερµηνεύουν αυτό που τους συµβαίνει στο εδώ και 

τώρα (Laube, 1998).   

Όµως, η οµάδα πρέπει να αναγνωρίζει, να εξετάζει και να κατανοεί τη 

διαδικασία. ∆ηλαδή, η οµάδα, κατά το Yalom (2006), ζει στο εδώ και τώρα και 

συγχρόνως ανατρέχει στον εαυτό της, µε το να σχολιάζει τη θεραπευτική 

διαδικασία της οµάδας, ως συνόλου. Με άλλα λόγια, προσφέρει στα µέλη ένα 

γνωστικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να διατηρήσουν την οµαδική εµπειρία 

του εδώ και τώρα και να προχωρήσουν σε γενικεύσεις που αφορούν τη 

συµπεριφορά τους, στη ζωή τους έξω από την οµάδα. 

Ο θεραπευτής, ουσιαστικά, είναι ένας παρατηρητής της οµάδας που 

δρώντας µε αντικειµενικότητα, αποθηκεύει πληροφορίες, κάνει παρατηρήσεις 

για τα κυκλικά µοτίβα της συµπεριφοράς και συνδέει γεγονότα που τα χωρίζει 

µεγάλη χρονική απόσταση. Μεταφέρει την προσοχή της οµάδας από το 

εξωτερικό στο εσωτερικό, από το αφηρηµένο στο συγκεκριµένο, από το γενικό 

στο προσωπικό, από το προσωπικό στο διαπροσωπικό (Yalom & Leszcz, 

2006). Παραδείγµατος χάρη, αν κάποιο µέλος σχολιάσει ότι ένα από τα 

προβλήµατά του είναι ότι λέει ψέµατα, ή ότι κατατάσσει τους ανθρώπους σε 

στερεότυπα, ο θεραπευτής µπορεί να ρωτήσει: «Ποιο είναι το κυριότερο ψέµα 

που έχεις πει στην οµάδα µέχρι τώρα;» ή «Μπορείς να περιγράψεις πώς έχεις 

κατατάξει κάποιους από µας σε στερεότυπα;». 

Πιο συγκεκριµένα, ο θεραπευτής επιδιώκει να θεµελιώσει την επίγνωση 

του εαυτού στα µέλη της οµάδας. ∆ηλαδή, το άτοµο πρέπει να κατανοήσει 

πώς το παρελθόν του επηρεάζει τη συµπεριφορά του, πώς αυτή η εκδήλωση 
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της συµπεριφοράς στο παρόν επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους, αλλά και τι 

είναι αυτό στη συµπεριφορά των άλλων που προκαλεί τη συγκεκριµένη 

αντίδραση. Αυτή η µορφή ενδοσκόπησης αφορά τη διαπροσωπική µάθηση 

των µελών και βασίζεται στην ανατροφοδότηση που δέχονται τα µέλη µέσα 

στην οµάδα, στο εδώ και τώρα (Yalom & Leszcz, 2006).  

Εποµένως, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το θεραπευτή είναι η 

έκφραση της ανατροφοδότησης. Αυτό το πετυχαίνει κάνοντας ερωτήσεις στα 

µέλη για το πώς αισθάνονται σχετικά µε γεγονότα που διαδραµατίζονται στην 

οµάδα. Ο στόχος είναι τα µέλη να µην αποδέχονται την ανατροφοδότηση, 

αυτόµατα, ούτε να την απορρίπτουν από άµυνα, αλλά να την επεξεργάζονται 

µε ειλικρίνεια προς τον εαυτό τους. Ανατροφοδότηση δέχεται και ο 

ψυχοθεραπευτής από τα µέλη, συνήθως, κατόπιν δικής του παρότρυνσης. 

Όταν συµβαίνει αυτό ο θεραπευτής επιδιώκει να είναι όσο πιο ανοιχτός 

γίνεται. 

Ο ψυχοθεραπευτής χρησιµοποιεί τεχνικές, µέσα από τις οποίες 

επισηµαίνει τη διαδικασία. Για να συµβεί όµως, αυτό πρέπει πρώτα ο ίδιος να 

µάθει να στρέφει την προσοχή του στην εξέλιξη της διαδικασίας. Πρέπει, 

δηλαδή, να µπορεί να παρατηρεί τα όσα συµβαίνουν στην οµάδα από πολλές 

διαφορετικές γωνίες.  Αυτή η διαφορά της οπτικής γωνίας είναι η κυριότερη 

διαφορά στους ρόλους του θεραπευόµενου και του θεραπευτή (Yalom & 

Leszcz, 2006). Πιο συγκεκριµένα, ενώ εκτυλίσσεται η οµαδική αλληλεπίδραση 

ο θεραπευτής πρέπει να αναρωτιέται «Γιατί συµβαίνει κάτι τέτοιο σε αυτή την 

οµάδα µε τον συγκεκριµένο τρόπο και αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή;». 

Επίσης, ο θεραπευτής πρέπει να σηµειώνει τα απλά µη λεκτικά 

αισθητηριακά δεδοµένα που του είναι διαθέσιµα, καθώς η µη λεκτική 

συµπεριφορά συχνά εκφράζει συναισθήµατα, για τα οποία ο άνθρωπος δεν 

έχει ακόµα επίγνωση (Yalom & Leszcz, 2006). Παραδείγµατος χάρη, ποιος 

επιλέγει να κάτσει πού; Ποια µέλη κάθονται µαζί; Ποιος κάθεται δίπλα στην 

πόρτα; Ποιος έρχεται εγκαίρως στη συνάντηση; Ποιος χασµουριέται; Ποιος 

ξαπλώνει στην καρέκλα του;   

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο θεραπευτής συντροφεύει το 

θεραπευόµενο στην αλλαγή µε το να τον βοηθήσει να ορίσει πώς είναι η 

συµπεριφορά του, µέσω της ανατροφοδότησης και µέσω της 

αυτοπαρατήρησης. Πώς κάνει η συµπεριφορά του, τους άλλους να νιώσουν; 
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Πώς αυτή η συµπεριφορά επηρεάζει τη γνώµη που έχουν οι άλλοι για τον ίδιο 

και πώς η συµπεριφορά του επηρεάζει τη γνώµη που έχει ο ίδιος για τον 

εαυτό του;  

Με άλλα λόγια, ο στόχος του θεραπευτή είναι να καθοδηγήσει τα µέλη 

ως το σηµείο στο οποίο θα αποδεχτούν τους εξής όρους για τον εαυτό τους 

(Yalom & Leszcz, 2006)· 

 

Μόνο εγώ µπορώ να αλλάξω τον κόσµο που έχω δηµιουργήσει για τον        

εαυτό µου. 

∆εν υπάρχει κίνδυνος στην αλλαγή. 

Για να επιτύχω αυτό που πραγµατικά θέλω, πρέπει να αλλάξω. 

Μπορώ να αλλάξω, είµαι ικανός. 

 

Ο καθένας από τους παραπάνω όρους, αν γίνει πλήρως αποδεκτός 

από το θεραπευόµενο, µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό ερέθισµα προς 

την εκούσια δράση.   
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Πώς «πρέπει» να είναι ο θεραπευτής µέσα στην οµάδα; 
 

Το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στο πόσο ελεύθερος είναι ο θεραπευτής 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας να είναι ο εαυτός του και µέχρι ποιο βαθµό 

είναι ελεύθερος να αποκαλύπτει τον εαυτό του στην οµάδα. ∆ηλαδή, 

αναφέρεται στο πότε, µε ποιο τρόπο και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει ο 

θεραπευτής να µοιραστεί µε την οµάδα δικές του υποκειµενικές απόψεις, 

προτιµήσεις ή εµπειρίες. Αυτές είναι ερωτήσεις σχετικά µε τη φύση του ρόλου 

του θεραπευτή στη θεραπευτική διαδικασία, µε τις κοινωνικές νόρµες και 

προσδοκίες, την ψυχοθεραπευτική ιδεολογία και µε τα φαινόµενα της 

µεταβίβασης και της αντιµεταβίβασης (Cohen & Schermer, 2001). 

Η µεταβίβαση γεννιέται όταν η δοµή ενός συστήµατος παρέχει επίπεδα 

εξουσίας και κύρους, καθώς και ένα σύνθετο πλέγµα ρόλων και σχέσεων. Το 

άτοµο θεωρείται σαν ένα πλέγµα από µεταβιβαστικές και αληθινές σχέσεις, 

λογικές και παράλογες αντιλήψεις και συµπεριφορές (Czander & Eisold, 

2003). Το φαινόµενο της µεταβίβασης (transference), όπως το ονόµασε ο 

Φρόυντ, αποτελείται από κάποιες στάσεις απέναντι σε κάποια σηµαντικά 

πρόσωπα στη ζωή του θεραπευόµενου που « µεταβιβάζονται » στον 

θεραπευτή. Τα συναισθήµατα αυτά προς τον θεραπευτή αποτελούν νέες 

εκδόσεις παλιών ενορµήσεων και είναι « ψευδείς συνδέσεις » (Yalom & 

Leszcz, 2006). Πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη της έννοιας της µεταβίβασης, ακόµα και αν την αποκαλούν 

διαφορετικά. 

Ο θεραπευτής µέσα στην οµάδα βιώνει τη σχέση του µε το 

συνθεραπευτή, αν υπάρχει, τη σχέση του µε το κάθε ένα µέλος ξεχωριστά και 

ο κάθε ένας βιώνει τη σχέση του µε τον εαυτό του. Σε κάθε µία από τις 

σχέσεις το άτοµο θα βιώσει διαφορετικές µεταβιβαστικές και 

αντιµεταβιβαστικές αντιδράσεις (Agazarian, 1989). Εποµένως, η µεταβίβαση 

είναι αποτέλεσµα της πολυπλοκότητας των σχέσεων που δηµιουργούνται στο 

πλαίσιο της θεραπευτικής οµάδας.  

Η µεταβίβαση επεµβαίνει στη θεραπευτική διαδικασία στο βαθµό που 

οι προηγούµενες σχέσεις του θεραπευόµενου επεµβαίνουν δηµιουργώντας 

προβλήµατα στη σχέση του µε το θεραπευτή (Corey, 2001). Είναι κατανοητό 



 82

ότι ο θεραπευόµενος αντιδρά µε το θεραπευτή, όπως αντιδρά µε 

συγκεκριµένα άλλα πρόσωπα της ζωής του. Η λειτουργία της µεταβίβασης 

είναι εξαιρετικά χρήσιµη, διότι παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να 

επαναβιώσει µια ποικιλία από συναισθήµατα, τα οποία διαφορετικά θα ήταν 

µη προσβάσιµα. Μέσα από τη σχέση µε το θεραπευτή ο θεραπευόµενος 

εκφράζει συναισθήµατα, εικασίες και επιθυµίες, τα οποία έχουν θαφτεί στο 

ασυνείδητο. Μέσα από τις κατάλληλες ερµηνείες, το άτοµο είναι ικανό να 

αλλάξει µερικά από τα µοτίβα της συµπεριφοράς του.  

Λίγοι είναι οι θεραπευόµενοι, κατά το Yalom (2006), που δρουν 

απαλλαγµένοι από συγκρούσεις απέναντι σε ζητήµατα όπως είναι η γονεïκή 

εξουσία, η εξάρτηση, ο Θεός, η αυτονοµία και η εξέγερση. Τα ζητήµατα αυτά, 

όταν απασχολούν το θεραπευόµενο προσωποποιούνται στο θεραπευτή και οι 

διαστρεβλώσεις αυτές δρουν αδιάκοπα κάτω από την επιφάνεια του οµαδικού 

διαλόγου. Απλά, και µόνο η παρουσία του θεραπευτή στην αίθουσα, 

υπενθυµίζει στην οµάδα τις ευθύνες της ενήλικης ζωής.   

Η ανάλυση της µεταβίβασης είναι το κύριο θεραπευτικό έργο του 

θεραπευτή και στόχος του είναι να ενθαρρύνει την εκδήλωσή της 

παραµένοντας αδιαφανής. Το πιο σηµαντικό είδος ερµηνείας που µπορεί να 

κάνει ο θεραπευτής, είναι οι ερµηνείες που προσδιορίζουν κάποια πλευρά της 

µεταβίβασης. Αυτό ισχύει, διότι η µεταβίβαση επηρεάζει σηµαντικά τη φύση 

του οµαδικού διαλόγου. Έτσι, χωρίς µία εκτίµηση της µεταβίβασης και των 

εκδηλώσεών της ο θεραπευτής είναι πολύ πιθανό να µην µπορέσει να 

κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία της οµάδας. Για κάποιους θεραπευόµενους 

η θεραπεία τους εξαρτάται από την επίλυση της µεταβιβαστικής 

διαστρέβλωσης, ενώ, για παράδειγµα, κάποιων άλλων θεραπευόµενων η 

βελτίωση, εξαρτάται από τη διαπροσωπική µάθηση, η οποία πηγάζει από τη 

δουλειά που γίνεται µε τα µέλη της οµάδας (Yalom & Leszcz, 2006).   

Από την άλλη, είναι σηµαντικό ο θεραπευτής να µην κάνει βιαστικές 

ερµηνείες της µεταβίβασης. Όσο είναι δυνατόν θα πρέπει να δώσει στα µέλη 

της οµάδας την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στα προβλήµατά τους, µόνοι 

τους (Battegay, 1986).  

Γίνεται φανερό ότι, η µεταβίβαση είναι ένα φαινόµενο αρκετά ισχυρό 

στη θεραπευτική διαδικασία. Τα µέλη βιώνουν το συντονιστή της οµάδας σαν 

τον αρχηγό-πατέρα του οποίου επιθυµούν να αποσπάσουν την εύνοια προς 
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το δικό τους πρόσωπου. Όπως ακριβώς συµβαίνει σε µία οικογένεια, όπου το 

κάθε ένα από τα αδέλφια επιθυµεί να είναι το πιο αγαπηµένο και µισεί όλους 

τους ανταγωνιστές του για τις απαιτήσεις τους για γονεïκή αγάπη. Εποµένως, 

επειδή υπάρχουν έντονα συναισθήµατα αντιζηλίας, ο συντονιστής δεν πρέπει 

να έχει προτιµήσεις ανάµεσα στα µέλη. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η ύπαρξη 

ισότητας µεταξύ των µελών, δηλαδή να παραχωρείται σε όλους ίσο µερίδιο 

προς το θεραπευτή, διότι έτσι γεννιέται το οµαδικό πνεύµα (Yalom & Leszcz, 

2006).  

∆εν ισχύει, όµως το ίδιο και µε το θεραπευτή. Τα µέλη µε το θεραπευτή 

δεν επιθυµούν ισοτιµία, όπως µε τα υπόλοιπα µέλη, αλλά χρειάζονται να 

έχουν την αίσθηση ότι υποτάσσονται στον αρχηγό. Η αξία του θεραπευτή 

µέσα στην οµάδα στην αντίληψη των µελών, συνήθως, είναι υπερτιµηµένη. 

Στα λεγόµενα, στις δυνάµεις και στη σοφία του συντονιστή αποδίδονται 

υπεράνθρωπες δυνάµεις, ως αποτέλεσµα αυτής της µεταβίβασης. Σε µερικές 

περιπτώσεις η µεταβίβαση είναι τόσο έντονη, που ο θεραπευόµενος µπορεί 

να έχει την απατηλή αίσθηση ότι όταν νιώθει ή σκέφτεται κάτι, αυτό το νιώθει 

ή το γνωρίζει και ο θεραπευτής. Άλλοι θεραπευόµενοι κουβαλούν το 

θεραπευτή τους µαζί τους. Είναι µέσα τους και συµµετέχει σε φανταστικούς 

διαλόγους µαζί τους (Yalom & Leszcz, 2006).  

Ωστόσο, αρκετές είναι και οι περιπτώσεις όπου η µεταβίβαση είναι 

αρνητική. Τα µέλη, αντιθέτως µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκαλούν το 

συντονιστή. Η καχυποψία διακρίνει τη συµπεριφορά τους. ∆εν τον 

εµπιστεύονται, τον παρεξηγούν, του φέρονται σα να είναι εχθρός. Η πιο κοινή 

κατηγορία που εκτοξεύουν τα µέλη προς το θεραπευτή είναι ότι είναι 

υπερβολικά ψυχρός, απόµακρος και απάνθρωπος. Ουσιαστικά, και αυτές οι 

επιθέσεις προέρχονται από συναισθήµατα αδυναµίας και εξάρτησης που 

βιώνουν οι θεραπευόµενοι σε σχέση µε το θεραπευτή, όπως συµβαίνει στην 

παραπάνω περίπτωση. ∆ηλαδή, µερικοί θεραπευόµενοι αντιδρούν στην 

εξάρτησή τους από το θεραπευτή µε το να τον αµφισβητούν ακατάπαυστα 

(Yalom & Leszcz, 2006). 

Εποµένως, τα µέλη, της οµάδας βλέπουν το συντονιστή µε µη 

ρεαλιστικό τρόπο για πολλούς λόγους. Η µεταβίβαση, δηλαδή, η µετατόπιση 

του συναισθήµατος από κάποιο προηγούµενο αντικείµενο στο πρόσωπό του 

είναι ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι µια συγκρουσιακή στάση του 
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θεραπευόµενου απέναντι στην εξουσία (εξάρτηση, δυσπιστία, επανάσταση, 

αντιεξάρτηση) που στη θεραπευτική διαδικασία προσωποποιείται στο 

θεραπευτή. Ένας άλλος λόγος είναι η τάση να αποδίδονται υπεράνθρωπα 

χαρακτηριστικά στο θεραπευτή, έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται από το 

θεραπευόµενο σαν ασπίδα ενάντια στο υπαρξιακό του άγχος (Yalom & 

Leszcz, 2006).  

Σύµφωνα µε το Yalom (2006), η εµφάνιση της µεταβίβασης στην 

οµάδα είναι αναπόφευκτη, ακόµα και αν η παρουσία του θεραπευτή είναι 

αµερόληπτη και σταθερή. Ο σκοπός, λοιπόν, είναι να επιλυθεί η µεταβίβαση. 

Ο θεραπευτής που χρησιµοποιεί τη µεταβίβαση θεραπευτικά, πρέπει να 

βοηθήσει τους θεραπευόµενους να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να 

αλλάξουν τη διαστρεβλωµένη δέσµη στάσεών τους απέναντί του.  

Η ανάλυση της µεταβίβασης είναι µία κεντρική τεχνική, ειδικά στην 

ψυχαναλυτική θεραπεία, διότι επιτρέπει στο θεραπευόµενο να καταλάβει στο 

εδώ και τώρα την επιρροή που του ασκεί το παρελθόν στον τρόπο που 

λειτουργεί στο παρόν (Corey, 2001). Η ερµηνεία της µεταβιβαστικής σχέσης 

επιτρέπει στο θεραπευόµενο να εργαστεί  µε παλαιότερες συγκρούσεις που 

τον συγκρατούν και επιβραδύνουν τη συναισθηµατική του ανάπτυξη. Με λίγα 

λόγια, οι επιρροές των πρώιµων σχέσεων του αλληλεπιδρούν δουλεύοντας µε 

παρόµοιο συγκρουσιακό τρόπο στη θεραπευτική σχέση.  

O θεραπευτής προσπαθεί να διακόψει τη διασπαστική αρνητική 

µεταβίβαση και δρα µε το να ερµηνεύει το λανθασµένο τρόπο που ο 

θεραπευόµενος αντιλαµβάνεται το θεραπευτή ως κάποιον που επιθυµεί να 

τον ελέγχει (όπως έκανε ο πατέρας του), και δίνοντάς του το κουράγιο να 

εκφράσει µέσα από τις φαντασιώσεις, τις αναµνήσεις και τα όνειρα τα 

συναισθήµατα θυµού που έχουν σχέση µε τον «κακό» του εαυτό (Perry et al, 

1987). 

Η θεραπευτική στάση του θεραπευτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη 

διανοητική κατανόηση της κατάστασης του θεραπευόµενου, τη 

συναισθηµατική κατάσταση του θεραπευτή κάθε δεδοµένη στιγµή της ζωής 

του, την αληθινή αντίδρασή του στο θεραπευόµενο ή την οµάδα, τη 

µεταβίβαση του θεραπευτή στην οµάδα ή το θεραπευόµενο, την 

αντιµεταβίβαση του θεραπευτή, δηλαδή την ασυνείδητη αντίδρασή του στη 

µεταβίβαση του θεραπευόµενου και την ικανότητά του να συναισθανθεί τη 
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συναισθηµατική κατάσταση του θεραπευόµενού του (Roth, 1980). ∆ηλαδή, ο 

θεραπευτής θα πρέπει να αντιλαµβάνεται µε κατανόηση τον εσωτερικό κόσµο 

του θεραπευόµενου και να επικοινωνεί αυτή του την εµπειρία στα άτοµα της 

οµάδας (Rogers, 1992a). 

Η αλλαγή αυτή των διαστρεβλωµένων στάσεων των θεραπευόµενων 

µπορεί να συµβεί µε δύο, κυρίως, προσεγγίσεις του θεραπευτή προς την 

οµάδα. Τη συναινετική επικύρωση και την αυξηµένη διαφάνεια του ίδιου του 

θεραπευτή (Yalom & Leszcz, 2006).  

Στην πρώτη περίπτωση ο θεραπευτής µπορεί να ενθαρρύνει ένα 

θεραπευόµενο να επικυρώσει την άποψη που έχει για το θεραπευτή µε το να 

τη συγκρίνει µε αυτή των υπόλοιπων µελών. Αν υπάρχει συναίνεση 

απόψεων, τότε τα µέλη αντιλαµβάνονται σωστά το θεραπευτή, αν όµως, 

υπάρχει διάσταση απόψεων, τότε η οµάδα µπορεί να βοηθήσει το 

θεραπευόµενο να εξετάσει το ενδεχόµενο ότι βλέπει το θεραπευτή µέσα από 

ένα διαστρεβλωµένο ψυχικό πρίσµα. Αυτό, ίσως, συµβαίνει και µε άλλους 

ανθρώπους στη ζωή του.  

Ο όρος διαφάνεια του θεραπευτή αναφέρεται στο πόσο ο συντονιστής 

βοηθά το θεραπευόµενο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις εντυπώσεις του 

για εκείνον, µε το να του αποκαλύπτει σταδιακά περισσότερα για τον εαυτό 

του. Ο θεραπευτής αποκαλύπτει στα µέλη τα συναισθήµατά του, τα κίνητρά 

του, στρέφει το βλέµµα του σε ζητήµατα που ίσως αγνοούσε και δείχνει 

σεβασµό για την ανατροφοδότηση που του δίνει η οµάδα. Έτσι, µέσω της 

αυτοαποκάλυψης του θεραπευτή προωθείται η επίλυση της µεταβίβασης του 

θεραπευόµενου προς το συντονιστή.  

Με αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, οι θεραπευόµενοι παρακινούνται να 

εξετάσουν τη φύση και τη βάση των ισχυρών πλασµατικών πεποιθήσεών 

τους για το θεραπευτή τους (Yalom & Leszcz, 2006).  

Από την άλλη, ο θεραπευόµενος δεν είναι το µοναδικό πρόσωπο µέσα 

στη θεραπευτική σχέση που έχει τραυµατιστεί από προηγούµενες σχέσεις 

του. Το ίδιο ισχύει και για το θεραπευτή. Είναι πιθανό, ο θεραπευτής µέσα 

στην οµάδα να αισθάνεται ότι γίνεται αντικείµενο µεταχείρισης, ώστε να 

αποτελέσει ένα µέρος στη φαντασία κάποιου άλλου (αντιµεταβίβαση) (Bion, 

1961).  Ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους 

φόβους του, ώστε να µπορέσει να βοηθήσει πιο αποτελεσµατικά το 
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θεραπευόµενο. Για αυτό λόγο η θεραπευτική σχέση πρέπει να χαρακτηρίζεται 

τόσο από εγγύτητα, όσο και από απόσταση. ∆ηλαδή, ο θεραπευτής να 

αισθάνεται αρκετά κοντά στο θεραπευόµενο, ώστε να κατανοεί πώς 

αισθάνεται, αλλά και να αναγνωρίζει ότι αυτή η εµπειρία δεν είναι δική του, 

αλλά ανήκει στον πελάτη του (Leitner, 2007). H πρόκληση είναι ο θεραπευτής 

να αντιληφθεί ότι δεν τηρεί αυτή την απόσταση από το θεραπευόµενο και να 

έρθει αντιµέτωπος µε αυτό. Κάθε δυσάρεστο συναίσθηµα ή συναίσθηµα 

αγωνίας του θεραπευτή για το θεραπευόµενο πρέπει να θεωρηθεί ως σηµάδι 

ότι βιώνει κάποια αντιµεταβίβαση.  

Για παράδειγµα, όταν ο θεραπευτής ενώ βρίσκεται µε τον πελάτη 

βαριέται ή αποσπάται η προσοχή του εύκολα, πρέπει να εξερευνήσει τις 

προβολές και τις άµυνες που υψώνει απέναντι στο θεραπευόµενο. Πρέπει, 

δηλαδή, να αναρωτηθεί τι προσωπικές ανησυχίες που µπορεί να 

εµφανίζονται, ενώ εργάζεται µε το συγκεκριµένο άτοµο (Goldberg, 1983). 

Ένα ακόµα παράδειγµα σχετικό µε τα φαινόµενα της µεταβίβασης και 

της αντιµεταβίβασης είναι το θέµα σχετικά µε τις αξίες του θεραπευτή σε 

αντίθεση µε αυτές του θεραπευόµενου. Ο θεραπευτής συµµερίζεται αξίες 

σχετικές µε τη συναισθηµατική ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς, την 

οικονοµική ανεξαρτητοποίηση του ατόµου ή το να παίρνει ικανοποίηση το 

άτοµο από τον εαυτό του και τα επιτεύγµατά του. Συχνά, τέτοιες αξίες µπορεί 

να είναι αντίθετες µε αυτές του θεραπευόµενου (Brook et al, 1998).      

Οι αντιµεταβιβαστικές αντιδράσεις παρεµβαίνουν στην αντίληψη του 

θεραπευτή και µπορεί να έχουν αντιθεραπευτικό αντίκτυπο µέσα στην οµάδα. 

Μπορεί να οδηγήσουν σε φαινόµενα αντίστασης µέσα στην οµάδα, διότι η 

αντιµεταβίβση γίνεται αντιληπτή σαν µια προσπάθεια του θεραπευτή να 

επαναλάβει και να λύσει δικές του οικογενειακές καταστάσεις µέσα στην 

οµάδα. Επιπλέον, όταν ο θεραπευτής επηρεάζεται από το προσωπικό του 

παρελθόν το οποίο δε συµβαδίζει µε την τωρινή κατάσταση είναι δύσκολο να 

ενεργεί εποικοδοµητικά στην οµαδική κατάσταση (Flapan & Fenchel, 1984). 

Ο θεραπευτής που µπορεί να αναλύσει τις αντιµεταβιβαστικές 

αντιστάσεις του και συναισθήµατα και να διαφοροποιήσει τα συναισθήµατά 

του από τις υποκειµενικές και τις αντικειµενικές αντιδράσεις στη µεταβίβαση, 

θα βρει αποτελέσµατα που θα παρέχουν ιδέες και θα ρίχνουν φως στη 
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δυναµική µεταξύ των µελών και το φαινόµενο της µεταβίβασης στην οµάδα 

(Soo, 1977).   

Παρά ταύτα, ο ρυθµός, ο βαθµός και το είδος της διαφάνειας του 

θεραπευτή είναι ένα τεράστιο θέµα στη θεραπευτική διαδικασία. Το ζήτηµα 

της διαφάνειας του θεραπευτή είναι και αυτό που διαφοροποιεί µεταξύ τους 

τις διάφορες σχολές της οµαδικής θεραπείας. Μερικές πληροφορίες σχετικά 

µε αυτό το ζήτηµα θα παρατεθούν παρακάτω και θα παρουσιαστεί ο βαθµός 

διαφάνειας του θεραπευτή στο διαπροσωπικό µοντέλο θεραπείας, το 

ψυχοδυναµικό και τη γνωστικό-συµπεριφοριστική προσέγγιση.  
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 Ο ψυχοθεραπευτής και η διαφάνεια 
 
Το διαδραστικό διαπροσωπικό µοντέλο. 
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή 

πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι ανεξέλεγκτα. Ο θεραπευτής οφείλει να είναι 

ικανός να αναγνωρίζει τις συνθήκες εκείνες που θα του επιτρέψουν να 

αποκαλύψει τα συναισθήµατά του, ώστε αυτή η αποκάλυψη να φέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα και όχι να προσθέσει εµπόδια στη θεραπευτική 

διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, παρακάτω παρατίθενται µερικές περιπτώσεις 

σχετικά µε τα κίνητρα της αυτοαποκάλυψης του θεραπευτή, καθώς η 

αυτοαποκάλυψη άλλοτε µπορεί να προάγει το θεραπευτικό έργο και άλλοτε 

όχι. 

Σήµερα, οι ψυχοθεραπευτές επιθυµούν και επιδιώκουν να είναι πιο 

διάφανοι από ότι στο παρελθόν. Ο ουµανισµός κατά τη δεκαετία του 1960 

έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στην αυθεντικότητα του θεραπευτή, 

συµπεριλαµβανοµένου της διαφάνειάς του και της επιθυµίας του για 

αυτοαποκάλυψη σε αντίθεση µε την απόσταση που έπρεπε να κρατήσει 

σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική άποψη (Cohen & Schermer, 2001). Όσοι 

θεραπευτές είναι υπέρ της αυτοαποκάλυψης του συντονιστή, ουσιαστικά, 

ασπάζονται µια ανθρωπιστική στάση σύµφωνα µε την οποία ο 

θεραπευόµενος θεωρείται πλήρης συνεργάτης στο θεραπευτικό εγχείρηµα. 

Έτσι, ο θεραπευόµενος αποµυθοποιεί την ψυχοθεραπεία και δείχνει 

µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον εαυτό του, χωρίς να έχει την ψευδαίσθηση ότι 

όλα θα διορθωθούν απλά και µόνο επειδή κάνει ψυχοθεραπεία (Yalom & 

Leszcz, 2006).  

Η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή διευκολύνει τα µέλη της οµάδας, 

διότι αποκεντρώνοντας τη θέση του µέσα στην οµάδα, επιταχύνεται η 

ανάπτυξη της αυτονοµίας και της συνεκτικότητάς της. Τις περισσότερες φορές 

οι θεραπευόµενοι βιώνουν το θεραπευτή που αυτοαποκαλύπτεται σα µια 

υποστηρικτική παρουσία, η οποία θεωρεί φυσιολογικά τα προβλήµατά τους, 

και αυτό προωθεί τη βαθύτερη εξερεύνηση από τους ίδιους. Εποµένως, η 

αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική, όταν 

χρησιµοποιείται για να προάγει την αυθεντική συµµετοχή του θεραπευόµενου 
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και όχι για να ελέγξει ή για να κατευθύνει τη θεραπευτική σχέση (Yalom & 

Leszcz, 2006).  

Μέσω της αυτοαποκάλυψής του ο θεραπευτής εκτός από την επίλυση 

της µεταβίβασης, διευκολύνει την ανάπτυξη των θεραπευτικών παραγόντων, 

όπως η διαπροσωπική µάθηση. Κυρίως, όµως, δείχνει στα µέλη της οµάδας 

ότι τα εκτιµά και για αυτό το λόγο είναι διατεθειµένος να µοιραστεί πράγµατα 

για τον εαυτό του µαζί τους.   

Ένα άλλο στοιχείο που αφορά η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή είναι 

το να παραδεχτεί στην οµάδα το λάθος που πολύ πιθανό να κάνει, καθώς οι 

θεραπευτές δεν είναι παντογνώστες. Τότε η επίδραση της αυτοαποκάλυψης 

µπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα για την οµάδα. Μπορεί να αυξήσει 

άµεσα τη συνεκτικότητά της και, επίσης, µπορεί να επιδράσει έτσι, ώστε να 

µετατοπίσει το µοτίβο αλληλεπίδρασής της προς µια πιο δηµιουργική 

κατεύθυνση µεγαλύτερης ευαισθησίας (Yalom & Leszcz, 2006). 

H αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή αποτελεί ένα µέσω επικοινωνίας, το 

οποίο προσφέρει στα µέλη πρόσβαση στον προσωπικό κόσµο του θεραπευτή 

τους (Rachman, 1990). Όµως, ποια ακριβώς µορφή πρέπει να έχει η διάθεση 

αυτοαποκάλυψης του θεραπευτή στην οµάδα;  

Συνήθως, όταν γίνεται αναφορά στην αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή 

αυτό που δεν πρέπει να µας διαφεύγει είναι ότι αφορά την αποκάλυψη των 

συναισθηµάτων του για το εδώ και τώρα της θεραπευτικής διαδικασίας. Αυτό, 

όµως, δε σηµαίνει ότι ο θεραπευτής πρέπει να δώσει εκτενείς προσωπικές 

λεπτοµέρειες για τη ζωή του ή το παρελθόν του. Τέτοιου είδους αποκαλύψεις 

συνήθως, δε βοηθούν τη θεραπεία, γιατί θολώνουν τη διαφορά του ρόλου και 

της λειτουργίας που διακρίνει το θεραπευτή από τα µέλη της οµάδας (Yalom & 

Leszcz, 2006). 

Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο που αφορά την αυτοαποκάλυψη είναι η 

επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγµής για την έκφραση των 

συναισθηµάτων του θεραπευτή. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον οµαδικό 

θεραπευτή το γιατί αποκαλύπτει τον εαυτό του και τις στιγµές που δεν του 

είναι ξεκάθαρο ότι η αυτοαποκάλυψή του θα προάγει το θεραπευτικό έργο της 

οµάδας, τότε είναι καλύτερα να κάνει για λίγο ένα βήµα πίσω, για να εξετάσει 

ξανά ποια είναι τα πρωταρχικά του έργα µέσα στην οµάδα (Yalom & Leszcz, 

2006). Πρωταρχικός του στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση της οµάδας και η 
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διευκόλυνση της θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς να εµµένει στο δικό του 

κεντρικό ρόλο. Κάτι ακόµα σχετικό µε αυτό, είναι ότι ο συντονιστής δεν πρέπει 

να ξεχνά την ιδιαιτερότητα των ατοµικών αναγκών του κάθε θεραπευόµενου, 

καθώς δεν χρειάζονται όλοι οι θεραπευόµενοι το ίδιο πράγµα. Κάποιοι, 

δηλαδή είναι πιθανό να χρειάζονται την αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή 

περισσότερο από κάποιους άλλους θεραπευόµενους. 

Τέλος, η απεριόριστη αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή µπορεί να έχει 

ως αποτέλεσµα την παραµέληση της γνωσιακής επεξεργασίας της 

θεραπευτικής εµπειρίας. ∆ηλαδή, όταν ο θεραπευτής αναλωθεί στην 

υπέρµετρη αυτοαποκάλυψή του, ο θεραπευόµενος δε βιώνει την εµπειρία του 

επεξεργάζοντάς τη γνωστικά, ώστε να µετατραπεί σε διορθωτική εµπειρία την 

οποία θα γενικεύσει και στη ζωή του εκτός οµάδας (Yalom & Leszcz, 2006). 

 Ο θεραπευτής εκπληρώνει το ρόλο του όταν οι τεχνικές που 

χρησιµοποιεί είναι αυθόρµητες, φυσικές και γνήσιες, ώστε να αποτελούν µία 

γνήσια ανθρώπινη αντίδραση σε αυτά που λέει ο θεραπευόµενος (Leitner, 

2007). Αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα και 

εµπιστοσύνη στο προσωπικό ύφος του θεραπευτή. Στην πράξη αυτό σηµαίνει 

ότι δύο θεραπευτές αυτής της προσέγγισης µπορεί να χρησιµοποιούν πολύ 

διαφορετικές τεχνικές στη θεραπεία. Άλλωστε οι αυθόρµητες αντιδράσεις που 

µπορεί να έχει κάποιος είναι µοναδικές. 

Τέσσερις βασικοί στόχοι στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι, αρχικά, 

ο θεραπευτής να έρθει σε επαφή µε το θεραπευόµενο, να καθιερώσει ένα 

αίσθηµα κατανόησης στην εµπειρία του θεραπευόµενου, να καθιερωθεί η 

προσωπική επαφή και να εγκαθιδρυθεί η δηµιουργικότητα (Leitner, 2007). 

Συνοψίζοντας, η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή είναι βοηθητική, όταν 

χαρακτηρίζεται από την αποκάλυψη που ανταποκρίνεται στην ανάγκη του 

θεραπευόµενου για αυθεντική επικοινωνία, όταν προκύπτει µέσα σε ένα 

πλέγµα αντίδρασης του θεραπευτή από εµπάθεια, όταν εστιάζεται στο 

συγκεκριµένο θέµα της θεραπευτικής σχέσης και όταν η αποκάλυψη αφορά 

µονάχα το υλικό που θα βοηθήσει το θεραπευόµενο. Τέλος, µετά την 

αποκάλυψη πρέπει να προκύπτει µία ανάλυση του αντίκτυπού της στο 

θεραπευόµενο (Rachman, 1999).  
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Το ψυχαναλυτικό µοντέλο 

 
Ο ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πότε και πώς 

να παρέµβει στη διαδικασία. Γίνεται µία διάκριση της δραστηριότητας του 

θεραπευτή στο ρόλο που έχει και στην κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να 

είναι στραµµένο το ενδιαφέρον του. Ο ρόλος του είναι η δραστηριότητα που 

πρέπει να έχει, η πραγµατοποίηση της µεταβίβασης και η ικανοποίηση της 

οµάδας. Το ενδιαφέρον του, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, πρέπει να 

είναι στραµµένο στο τώρα, το παρελθόν και το µέλλον, στην οµάδα ως 

σύνολο και στο κάθε άτοµο ξεχωριστά, µέσα και έξω από την οµάδα, στη 

διαδικασία και το περιεχόµενο, στην κατανόηση και τη διορθωτική 

συναισθηµατική εµπειρία, αντίστοιχα (Rutan & Stone,1993). 

Ο θεραπευτής είναι πολύ σηµαντικός για τους θεραπευόµενούς του. Οι 

θεραπευόµενοι δίνουν έµφαση στον τόνο της φωνής του, την οπτική επαφή 

που έχει µαζί τους και στα συναισθήµατα που παρουσιάζονται στην οµάδα, 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο θεραπευτής αποτελεί µοντέλο µίµησης και 

αναγνώρισης για τα µέλη της οµάδας, όπως έχει ήδη επισηµανθεί. 

Για τον ψυχαναλυτικό θεραπευτή θέµα ουσιαστικό είναι το πότε θα 

παρέµβει. Στο ψυχοδυναµικό µοντέλο ο οµαδικός ψυχοθεραπευτής πρέπει να 

ισορροπήσει µεταξύ της σιωπής και της οµιλίας. Ειδικά στα αρχικά στάδια της 

θεραπείας τα µέλη της οµάδας τον πιέζουν για περισσότερη ενεργητική 

συµµετοχή µέσω της οµιλίας. Αυτό συµβαίνει διότι σε αυτά τα στάδια ο 

θεραπευτής στα µάτια των µελών της οµάδας είναι σαν το δάσκαλο από τον 

οποίο τα µέλη περιµένουν ακριβείς κατευθύνσεις για να πετύχουν τους 

θεραπευτικούς τους στόχους. Έχουν, δηλαδή, στο µυαλό τους την εικόνα ενός 

ιδανικού θεραπευτή, η συµπεριφορά του οποίου θα είναι ακριβής, δυναµική 

και δραστήρια, χαρακτηριστικά που δεν βλέπουν στη δική τους συµπεριφορά, 

αλλά θα επιθυµούσαν να έχουν (Cohen & Schermer, 2001). Όµως, η 

υπερδραστηριότητα του θεραπευτή θα προκαλέσει την εξάρτηση των µελών, 

όπως εξαρτούνται τα παιδιά από τους γονείς, ενώ η υπερβολική 

αυτοσυγκράτησή του θα προκαλέσει οργή και δε θα προάγει τη διαδικασία 

(Rutan & Stone,1993).   
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Γενικά, οι πιο χρήσιµες δραστηριότητες του θεραπευτή είναι το να 

αισθάνεται, να δίνει έµφαση και να διατυπώνει τις υποθέσεις του σχετικά µε το 

τι συµβαίνει κάθε τόσο στην οµάδα, µε σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των 

θεραπευόµενων. Ο ρόλος του θεραπευτή µε βάση αυτό το θεωρητικό µοντέλο 

βασίζεται κυρίως στην αντίδρασή του σε καταστάσεις, παρά στην 

πρωτοβουλία του για πρόκληση καταστάσεων. Ο ψυχοδυναµικός οµαδικός 

θεραπευτής περιµένει πρώτα να διαδραµατιστεί η οµαδική διαδικασία και στη 

συνέχεια τη σχολιάζει (Rutan & Stone,1993).  

Εποµένως, είναι ασυνήθιστο ο θεραπευτής να θέσει ένα θέµα για 

συζήτηση στην οµάδα ή να αρχίσει ο ίδιος τη συζήτηση στις συναντήσεις. 

Ωστόσο, όταν υπάρχει κάτι που ο θεραπευτής πρέπει να αναφέρει στην 

οµάδα, τότε το κάνει στην αρχή της συνάντησης, ώστε τα µέλη να έχουν το 

χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να αντιδράσουν, διατυπώνοντας τη 

γνώµη τους σχετικά µε αυτό. Στόχος του είναι να βοηθήσει το θεραπευόµενο 

να αισθανθεί, να αναγνωρίσει και να δώσει φωνή στα συναισθήµατά του αυτά 

(Rutan & Stone,1993). 

Η θεραπευτική παρέµβαση είναι περιορισµένη, ωστόσο υπάρχουν 

περιπτώσεις που ο θεραπευτής επιβάλλεται σχεδόν να παρέµβει. Ο 

συντονιστής προσπαθεί να καθιερώσει  στην οµάδα την εντύπωση ότι είναι 

καλύτερο τα µέλη να αισθάνονται, να εκφράζονται και να µιλούν, παρά να 

δρουν. Πρέπει να αισθάνονται ότι η οµάδα είναι ένας χώρος όπου µπορούν 

να εξεταστούν όλα τα συναισθήµατα, τόσο τα θετικά, όσο και τα αρνητικά και 

ότι αυτό θα συµβεί µόνο µε τη βοήθεια της προφορικής έκφρασης και όχι της 

δράσης. Ωστόσο, όταν ο θεραπευτής αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει κίνδυνος 

απειλής ή έκφρασης σωµατικής βίας µεταξύ των µελών, τότε είναι η στιγµή 

που πρέπει να παρέµβει και να θέσει όρια αποκλείοντας κάθε πιθανή δράση 

που τυχόν θα απειλήσει την ακεραιότητα των µελών της οµάδας (Rutan & 

Stone,1993).  

Μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόµενου στο ψυχοδυναµικό 

µοντέλο υπάρχει η εξής κυρίαρχη διαφορά. Τα µέλη είναι αναµενόµενο να 

επιτρέψουν στον εαυτό τους να είναι όσο πιο διαφανή γίνεται µε το να 

εκφράζουν τους συνειρµούς τους, τα συναισθήµατα, τα µυστικά, τις 

προσωπικές τους ιστορίες και τις σκέψεις τους. Αντιθέτως, οι θεραπευτές 

πρέπει να είναι διάφανοι µε περιορισµούς. Συνήθως, είναι βοηθητικό να 
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αποκαλύπτουν πράγµατα που θεωρούν ότι µπορεί να υπηρετήσουν τη 

θεραπευτική διαδικασία. Όσο οι θεραπευόµενοι δεν εµπλέκονται µε τα 

προσωπικά δεδοµένα του θεραπευτή, τόσο πιο εύκολη θα είναι η διαδικασία 

της µεταβίβασης, διότι όσο πιο πολλά γνωρίζουν για το θεραπευτή τόσο πιο 

δύσκολο τους είναι να φαντάζονται (Rutan & Stone,1993). 

Από την άλλη, όσο φαινοµενικά αµέτοχος και να παρουσιάζεται στην 

οµάδα ο θεραπευτής, ουσιαστικά αυτό είναι απατηλό. Ο θεραπευτής 

αποκαλύπτεται και αυτό συµβαίνει µέσω της µη λεκτικής έκφρασης. Οι 

θεραπευόµενοι µαθαίνουν να διαβάζουν τη γλώσσα του σώµατος και την 

έκφραση του προσώπου του θεραπευτή τους. Κατανοούν πότε είναι 

ευχαριστηµένος και πότε δυσαρεστηµένος. Άλλωστε, είναι σχεδόν απίθανο 

για το θεραπευτή να µη δείξει κάποια δεδοµένη στιγµή τα συναισθήµατά του. 

Παραδείγµατος χάρη, δεν µπορεί να αποφύγει να γελάσει σε κάποια αστεία 

στιγµή και αντιστοίχως, δεν µπορεί να αποφύγει να µη συγκινηθεί σε κάποια 

δύσκολη στιγµή της οµάδας. Όσο και αν οι θεραπευόµενοι αρνούνται πως 

γνωρίζουν αρκετά πράγµατα για το θεραπευτή, η αλήθεια είναι πως, όντως, 

τον γνωρίζουν αρκετά (Rutan & Stone,1993). 

Οι θεραπευόµενοι επιθυµούν να ακούσουν για την προσωπική ζωή του 

θεραπευτή τους, µε την ελπίδα ότι αυτή η γνώση µε κάποιον τρόπο θα τους 

κάνει να λύσουν τα δικά τους προβλήµατα. Η στάση του θεραπευτή στις 

απαιτήσεις των θεραπευόµενων να µάθουν τέτοιου είδους πληροφορίες 

πρέπει να είναι η εξερεύνηση του από ποια ανάγκη του θεραπευόµενου 

προέρχεται. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ο 

θεραπευτής δεν µπορεί να κρύψει στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Για 

παράδειγµα, ένας γάµος ή ένα διαζύγιο, µία εγκυµοσύνη ή η αγορά ενός 

αυτοκινήτου. Μόλις κάποιο µέλος µάθει κάποιο προσωπικό δεδοµένο του 

θεραπευτή, τότε ο θεραπευτής πρέπει να θεωρεί σίγουρο ότι ολόκληρη η 

οµάδα το γνωρίζει ήδη. Για αυτό, όταν γίνεται λόγος από κάποιον 

θεραπευόµενο για αυτές τις πτυχές της ζωής του θεραπευτή του, τότε δεν 

υπάρχει λόγος ο θεραπευτής να µην το επιβεβαιώσει. Οι περιπτώσεις, όµως, 

αυτές αποτελούν εξαιρέσεις (Rutan & Stone,1993). 

Μία ισορροπία πρέπει, επίσης, να κρατηθεί µεταξύ του πόση 

ικανοποίηση πρέπει να παίρνουν τα µέλη από την οµάδα. Όταν υπάρχει 

µεγάλη ικανοποίηση από την παρουσία του θεραπευτή (αυτοαποκάλυψη σε 
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µεγάλο βαθµό, πολύ συχνές ερµηνείες, υπερβολική συµµετοχή του 

θεραπευτή), τότε δεν υπάρχει το απαιτούµενο άγχος που θα φέρει την 

αλλαγή. Αν πάλι η παρουσία του θεραπευτή στην οµάδα δεν προσφέρει 

ικανοποίηση, αλλά ενόχληση, τότε η σχέση που δηµιουργείται δε 

χαρακτηρίζεται από εµπιστοσύνη, φροντίδα και ασφάλεια (Rutan & 

Stone,1993). Οι θεραπευτές κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα της 

αντιµεταβίβασης και να επιδιώκουν να είναι διαρκώς στο κέντρο της 

προσοχής της οµάδας. Ο σκοπός, σε αυτή την περίπτωση, είναι ο 

θεραπευτής να επιτρέψει την ύπαρξη της κατάλληλης ποσότητας, για κάθε 

ασθενή και για την οµάδα στο σύνολό της, άγχους για την έκβαση της 

θεραπείας, και να µην επεµβαίνει στη δυνατότητα των µελών να δουλέψουν 

τα συναισθήµατά τους και τις σχέσεις τους (Rutan & Stone,1993). 

Και σε αυτό το θεραπευτικό µοντέλο η προσοχή του θεραπευτή κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι στραµµένη σε αυτά που 

διαδραµατίζονται στην οµάδα στο χρόνο του εδώ και τώρα. ∆ηλαδή, στις 

παροντικές αντιδράσεις και συναισθήµατα της οµάδας, καθώς η µεταβίβαση 

είναι ένα φαινόµενο που λαµβάνει χώρα στο εδώ και τώρα της διαδικασίας, 

τόσο ανάµεσα στο θεραπευόµενο και το θεραπευτή, όσο και µεταξύ των 

µελών της οµάδας. Το παρελθόν είναι χρήσιµο για το θεραπευτή στο βαθµό 

που πληροφορεί ή ενοχλεί το θεραπευόµενο (Rutan & Stone,1993).  Το 

παρελθόν του καθενός γνωστοποιείται στην οµάδα µε τον καιρό και τότε η 

εξερεύνηση των αντιδράσεων του κάθε ατόµου στα τρέχοντα γεγονότα γίνεται 

πιο εύκολη και κατανοητή, υπό το πρίσµα της προσωπικής ιστορίας του 

καθενός. Επίσης, όσο κάποιο µέλος θυµάται και αποκαλύπτει τον εαυτό του, 

νέοι συνειρµοί και αναµνήσεις προκύπτουν και στα υπόλοιπα µέλη. Συχνά, ότι 

συµβαίνει στο παρόν µπορεί να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο µόνο µε 

αναφορά στο παρελθόν. Για παράδειγµα, η αντίδραση κάποιου µέλους σε ένα 

γεγονός µπορεί να είναι υπερβολική σε σχέση µε την αντίδραση των 

υπόλοιπων µελών σε αυτό το γεγονός. Αυτό συνήθως, αποκαλύπτει ότι ο 

θεραπευόµενος αντιδρά σε ερεθίσµατα από το παρελθόν και όχι στο παρόν. 

Σε αυτή την περίπτωση, µέσα από την ερµηνεία ο θεραπευτής συνδέει τα 

δεδοµένα από το παρόν µε το παρελθόν.  

Η προσωπική ιστορία του καθενός προκύπτει στους ρόλους που οι 

ασθενείς υιοθετούν. Αυτοί οι ρόλοι συνήθως είναι τρόποι διαχείρισης του 
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άγχους και των συγκρούσεων που έχουν αντιµετωπίσει στο παρελθόν. Σε 

αυτή την περίπτωση τα µέλη πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση των µοντέλων 

της συµπεριφοράς που υιοθετούν, καθώς και για ποιο λόγο το κάνουν, µέσω 

της ερµηνείας του θεραπευτή (Rutan & Stone,1993). 

Εποµένως, ο ψυχοδυναµικός θεραπευτής δίνει έµφαση κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας τόσο, στο παρελθόν, όσο και το παρόν των 

θεραπευόµενων. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία πρεσβεύει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για αυτό 

το λόγο, µία πρωταρχική τεχνική στην ψυχανάλυση που χρησιµοποιεί ο 

θεραπευτής είναι οι ελεύθεροι συνειρµοί. Το σκεπτικό των ελεύθερων 

συνειρµών στηρίζεται στο ότι αν οι αναλυόµενοι µπορέσουν να ελαττώσουν 

τον έλεγχο του εαυτού τους και απλά εκφράζουν ότι τους έρχεται στο µυαλό, 

τότε οι θεραπευτές µπορούν να ακολουθήσουν τις ασυνείδητες συνδέσεις 

µεταξύ των συνειρµών και να βοηθήσουν τους θεραπευόµενους να ρίξουν 

φως στον εσωτερικό τους κόσµο. Στην οµαδική θεραπευτική διαδικασία 

εφαρµόζεται αυτό µε το να ζητείται από τους θεραπευόµενους να µιλούν 

ελεύθερα για οτιδήποτε τους έρχεται στο µυαλό ή την καρδιά (Rutan & 

Stone,1993). 

Οι βασικές τεχνικές της ψυχαναλυτικής θεραπείας είναι η διατήρηση 

του ψυχαναλυτικού πλαισίου, οι ελεύθεροι συνειρµοί, η ερµηνεία, η ανάλυση 

των ονείρων, η ανάλυση της αντίστασης και η ανάλυση της µεταβίβασης 

(όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω) (Corey, 2001).  

H διατήρηση του ψυχαναλυτικού πλαισίου αναφέρεται στην αυστηρή 

τήρηση των κανόνων της έναρξης και της λήξης των συνεδριών στην ώρα 

τους. Σε συναισθηµατικό επίπεδο, αυτό παραλληλίζεται µε τις τακτικές ώρες 

ταΐσµατος ενός βρέφους (Corey, 2001). Τα µέλη ενθαρρύνονται να λένε ότι 

τους έρχεται στο µυαλό, άσχετα µε το πόσο οδυνηρό, ανόητο ή παράλογο 

µπορεί να είναι αυτό. Η χρήση των ελεύθερων συνειρµών είναι µία από τις 

βασικότερες τεχνικές του ψυχαναλυτικού θεραπευτή, διότι διευκολύνει την 

πρόσβαση στο ασυνείδητο και τη συνειδητοποίηση άγνωστων επιθυµιών, 

φαντασιώσεων, συγκρούσεων και κινήτρων. Αυτή η τεχνική, συχνά οδηγεί 

στην ανάκληση εµπειριών από το παρελθόν και στην απελευθέρωση έντονων 

συναισθηµάτων (κάθαρση) τα οποία είχαν αποκλειστεί. Κατά τη διάρκεια 
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αυτής της τεχνικής ο θεραπευτής επιδιώκει να ανακαλύψει το καταπιεσµένο 

υλικό που ήταν κλειδωµένο στο ασυνείδητο.  

Ο θεραπευτής ερµηνεύει το υλικό αυτό των συγκρούσεων στο 

θεραπευόµενο, οδηγώντας τον έτσι να αυξήσει την αυτοεπίγνωσή του. Η 

ερµηνεία αναφέρεται στην οπτική του θεραπευτή, ο οποίος εξηγεί και ακόµα 

διδάσκει το θεραπευόµενο το νόηµα της συµπεριφοράς του, όπως 

παρουσιάζεται µέσα από τα όνειρα τους ελεύθερους συνειρµούς, τις 

αντιστάσεις και την ίδια τη θεραπευτική σχέση (Corey, 2001). Η λειτουργία 

αυτή του θεραπευτή έχει στόχο να επιτρέψει στο εγώ να επεξεργαστεί το 

καινούργιο υλικό και να επιταχύνει τη διαδικασία της αποκάλυψης του 

ασυνείδητου υλικού. Είναι σηµαντικό ο θεραπευτής να επιλέξει τη σωστή 

χρονική στιγµή που θα κάνει την ερµηνεία.  Ο θεραπευόµενος θα απορρίψει 

αυτές που δεν είναι κατάλληλα συγχρονισµένες. ∆ηλαδή ο θεραπευτής πρέπει 

να ερµηνεύσει το υλικό που ο θεραπευόµενος δε βλέπει για τον εαυτό του, 

αλλά είναι ικανός να το αντέξει και να το αντιµετωπίσει. Στην οµαδική 

θεραπεία πολλές ερµηνείες και κυρίως, οι πιο σηµαντικές, πρέπει να γίνουν 

µε βάση τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του θεραπευτή (Bion, 1961). Αυτό 

συµβαίνει, διότι ο θεραπευτής στην οµάδα είναι ο τελικός δέκτης των 

προβολικών ταυτίσεων των µελών. Ο θεραπευτής πρέπει να είναι ικανός να 

ξεχωρίσει τις περιπτώσεις που ο ίδιος είναι το αντικείµενο της προβολικής 

ταυτοποίησης, από αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι (αντιµεταβίβαση) 

(Bion, 1961).   

Η ανάλυση των ονείρων είναι σηµαντική διαδικασία στην ανάδυση 

ασυνείδητου υλικού, ώστε να δώσει στο θεραπευόµενο γνώση κάποιων 

ανεπίλυτων προβληµάτων (Corey, 2001). Μέσα στο όνειρο η παρουσία των 

διεργασιών του ασυνειδήτου γίνεται πιο φανερή. Εδώ αποκαλύπτεται ο 

κόσµος των συµβόλων, όπου µία µόνο λέξη είναι δυνατόν να συµπυκνώνει 

πολλές ιδέες και µέρος ενός αντικειµένου είναι δυνατόν να υποδηλώνει πολλά 

πράγµατα (Pervin & John, 2001). Κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι άµυνες είναι 

µειωµένες και καταπιεσµένα συναισθήµατα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο 

Φρόιντ βλέπει τα όνειρα σαν τη «βασιλική οδό προς το ασυνείδητο» µέσα από 

την οποία ασυνείδητες επιθυµίες, ανάγκες, κίνητρα και φόβοι εκφράζονται. 

Μερικές ανάγκες ή κίνητρα είναι, καµιά φορά, απαράδεκτα για το άτοµο. Έτσι 

εκφράζονται συµβολικά, δηλαδή µε έναν αποδεκτό για το άτοµο τρόπο, αντί 
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να αποκαλύπτονται όπως πραγµατικά είναι, διότι αποτελούν καταστάσεις 

ιδιαίτερα επώδυνες και απειλητικές για το άτοµο, όπως είναι τα ασυνείδητα 

σεξουαλικά και επιθετικά ένστικτα. Ο θεραπευτής συµµετέχει στη διαδικασία 

της αποκάλυψης του θεραπευόµενου µε την ερµηνεία του κρυµµένου 

νοήµατος των ονείρων και βοηθάει το άτοµο να φέρει το καταπιεσµένο υλικό 

στη συνείδηση. Τα όνειρα µπορούν να προσφέρουν καλύτερη κατανόηση του 

τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί το άτοµο.  

Η αντίσταση αποτελεί οτιδήποτε εργάζεται ενάντια στην εξέλιξη της 

θεραπείας και αποτρέπει το θεραπευόµενο από το να φέρει στην επιφάνεια το 

καταπιεσµένο, ασυνείδητο υλικό (Corey, 2001). Η αντίσταση αναφέρεται σε 

κάθε ιδέα, συµπεριφορά, συναισθήµατα ή πράξεις, που κρατούν τις 

αποστάσεις και εµποδίζουν την αλλαγή. Ο Φρόιντ βλέπει τις αντιστάσεις σαν 

ασυνείδητες δυνάµεις τις οποίες το άτοµο χρησιµοποιεί για να αµυνθεί ενάντια 

στην αγωνία και τον αβάσταχτο πόνο που θα προκύψουν, αν το υποκείµενο 

γίνει γνώστης των καταπιεσµένων του επιθυµιών και αναγκών. Επειδή οι 

αντιστάσεις και η άρνηση εµποδίζουν το απειλητικό υλικό να µπει στη 

συνείδηση, ο θεραπευτής επισηµαίνει στο θεραπευόµενο τη λειτουργία του 

αυτή και την ερµηνεύει, ώστε ο θεραπευόµενος να κατανοήσει γιατί λειτουργεί 

µε αυτό τον τρόπο. Ο θεραπευόµενος αυτό που έχει να κάνει είναι να το 

αντιµετωπίσει µε ρεαλισµό. Γενικά, ο θεραπευτής ερµηνεύει τις πιο εµφανείς 

αντιστάσεις του θεραπευόµενου, για να µειώσει την πιθανότητα απόρριψης 

της ερµηνείας από το θεραπευόµενο και συγχρόνως, να αυξήσει την 

πιθανότητα να τον στρέψει να δει τη συµπεριφορά του. Οι αντιστάσεις του 

θεραπευόµενου δεν είναι παρούσες µόνο στη θεραπεία, αλλά και στην 

καθηµερινή του ζωή. Για αυτό το λόγο, ο θεραπευτής πρέπει να βοηθήσει το 

θεραπευόµενο να αναγνωρίσει ότι η αλλαγή θα του προσφέρει µια πιο 

ικανοποιητική ζωή. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ο θεραπευτής να σεβαστεί τις 

άµυνες του θεραπευόµενου, να τον κατανοήσει και να τον βοηθήσει να 

εργαστεί θεραπευτικά µε αυτές.  

Συµπεραίνοντας, γίνεται φανερό ότι η συνεισφορά του θεραπευτή στη 

θεραπευτική διαδικασία είναι προσωπική και τεχνική (Strupp, 1957). Η 

προσωπική του συνεισφορά, η ωριµότητα, η ζεστασιά και η αποδοχή, του 

επιτρέπουν να δηµιουργήσει το είδος της διαπροσωπικής σχέσης µε το οποίο 

εποικοδοµητικές προσωπικές αλλαγές θα λάβουν χώρα. Από την άλλη, η 
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γνώση των ψυχοδυναµικών αρχών και τεχνικών του επιτρέπουν να εισάγει το 

είδος της συναισθηµατικής µαθησιακής, διορθωτικής εµπειρίας που 

θεωρούνται απαραίτητες για την επίλυση των νευρωτικών συγκρούσεων. Το 

τελευταίο θα ήταν αδύνατο χωρίς το πρώτο και το πρώτο από µόνο του δεν 

θα ήταν ποτέ αρκετό. 
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Το Γνωστικό-Συµπεριφοριστικό µοντέλο 

 
Αυτό που ξεχωρίζει την οµαδική γνωστικό-συµπεριφοριστική 

προσέγγιση από την ατοµική είναι η κοινωνική δύναµη της ενίσχυσης, ο 

βαθµός δηλαδή, στον οποίο τα µέλη της οµάδας ενδιαφέρονται να σχετιστούν 

το ένα µε το άλλο. Γενικότερα, όµως η οµαδική γνωστικό-συµπεριφοριστική 

προσέγγιση είναι όπως η ατοµική γνωστικό-συµπεριφοριστική προσέγγιση, 

όσον αφορά το περιεχόµενο και το σχεδιασµό της διαδικασίας για την επίλυση 

προβληµάτων (Petrocelli, 2002). 

Η οµαδική γνωστικό-συµπεριφοριστική προσέγγιση δίνει έµφαση στη 

δοµή, στην εστίαση και στην απόκτηση γνωσιακών και συµπεριφορικών 

δεξιοτήτων. Ο θεραπευτής καθιστά σαφές στα µέλη της οµάδας ότι το καθένα 

τους έχει την ευθύνη να προωθήσει τη θεραπεία του και δίνουν δουλειά για το 

σπίτι µεταξύ των συνεδριών. Το είδος της δουλειάς ποικίλει ανάλογα µε τις 

ανησυχίες του κάθε θεραπευόµενου. Η ανασκόπηση αυτής της δουλειάς που 

γίνεται στο σπίτι είναι ένα κεντρικό συστατικό κάθε συνάντησης της οµάδας. 

∆ηλαδή, το βάρος δίνεται στις περιγραφές του θεραπευόµενου για το πώς 

λειτουργεί στο σπίτι του και όχι στον τρόπο που αλληλεπιδρά µε τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας στο εδώ και τώρα της θεραπευτικής διαδικασίας (Yalom & 

Lesczc, 2006). 

Η γνωστικό-συµπεριφοριστική προσέγγιση απευθύνεται σε ασθενείς 

που επιθυµούν να µάθουν να διαχειρίζονται τα συµπτώµατά τους και να 

ξεπεράσουν παράλογους φόβους τους. Για αυτό το λόγο, συνήθως πριν την 

έναρξη της θεραπείας κάθε µέλος της οµάδας συµπληρώνει µία κλίµακα µε 

όλα τα αγχογόνα ερεθίσµατα, τα µέρη, τις καταστάσεις, τα ζώα, τα 

αντικείµενα, όλα τα συµπτώµατα που αντιµετωπίζει, καθώς και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από καταστάσεις φόβου (Anderson, 1998). 

Ο οµαδικός θεραπευτής έχει σαν κύριο στόχο του να διευκολύνει την 

κίνηση από τη συνεκτικότητα της οµάδας στον εστιασµό σε συγκεκριµένα 

θέµατα. Αυτός ο στόχος είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε το να παροτρύνει την 

οµάδα να συγκεντρωθεί στο πώς η συνεκτικότητά της συνεισφέρει στα τωρινά 

προβλήµατα των µελών και πώς µπορεί να βοηθήσει τους θεραπευόµενους 

στην επίλυση αυτών των προβληµάτων (Petrocelli, 2002). 
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O οµαδικός θεραπευτής της γνωστικό-συµπεριφοριστικής προσέγγισης 

χειρίζεται ένα σύνολο στρατηγικών τις οποίες οι θεραπευόµενοι εφαρµόζουν 

και στη συνέχεια τις συζητούν µέσα στην οµάδα (Yalom & Lesczc, 2006). Για 

παράδειγµα ζητείται από τους θεραπευόµενους·  

Να καταγράφουν τις αυτόµατες σκέψεις τους. « Ποτέ δε θα µπορέσω να 

γνωρίσω κάποιον που να µε βρίσκει ελκυστική » είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα. 

Να αµφισβητούν τις αυτόµατες σκέψεις τους. Παραδείγµατος χάρη 

«Πώς είναι ποτέ δυνατόν να γνωρίσω ανθρώπους, αν αρνούµαι συνεχώς 

προσκλήσεις να βγω για ποτό µετά τη δουλειά; » 

Να παρακολουθούν τη διάθεσή τους. Για παράδειγµα « Νοµίζω ότι 

άρχισα να αισθάνοµαι χάλια, όταν κανείς δε µε κάλεσε σήµερα να φάµε µαζί 

το µεσηµέρι ». 

Να δηµιουργήσουν µία ιεραρχία διέγερσης. Να κατατάξουν, δηλαδή τις 

καταστάσεις που παράγουν άγχος και που πρέπει σταδιακά να 

αντιµετωπιστούν από τις ευκολότερες στις δυσκολότερες. Για παράδειγµα, 

ένας θεραπευόµενος µε αγοραφοβία πρέπει να κατατάξει τα µέρη που του 

δηµιουργούν άγχος από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο να αντιµετωπίσει. 

Να παρακολουθούν τη δραστηριότητα. ∆ηλαδή να παρακολουθούν 

πώς ξοδεύουν το χρόνο και την ενέργειά τους. Για παράδειγµα, να 

παρακολουθούν πόσο χρόνο χάνουν, στην πραγµατικότητα, σκεφτόµενοι την 

ανεπάρκειά τους στην εργασία και πώς αυτό µε τη σειρά του τους εµποδίζει 

να ολοκληρώσουν τα απαιτούµενα έργα. 

Να επιλύουν τα προβλήµατα. Ο θεραπευτής βάζει το θεραπευόµενο να 

βρίσκει λύσεις σε καθηµερινά του προβλήµατα για να πεισθεί ότι µπορεί να τα 

καταφέρει. 

Να µάθουν την τεχνική της χαλάρωσης. ∆ηλαδή, να αποβάλλουν τη 

συναισθηµατική ένταση µε µυϊκή χαλάρωση, µε καθοδηγούµενη ανάπλαση 

εικόνων, µε ασκήσεις αναπνοής και διαλογισµό. Αυτές είναι τεχνικές τις οποίες 

οι θεραπευόµενοι διδάσκονται στις πρώτες συναντήσεις της οµάδας. 

Να προβαίνουν σε εκτίµηση των κινδύνων. Να προσδιορίζουν, δηλαδή, 

από πού προέρχεται η αίσθηση ότι απειλούνται, αλλά και τα µέσα που 

διαθέτουν για να αντιµετωπίσουν τις απειλές αυτές. 
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Να αποκτήσουν γνώση της ψυχοεκπαίδευσης. Για παράδειγµα, µια 

εκπαίδευση γύρω από τη φυσιολογία του άγχους.   

Μερικές ακόµα γνωστικό-συµπεριφοριστικές τεχνικές που 

εφαρµόζονται στην οµάδα είναι οι τεχνικές της συστηµατικής 

απευαισθητοποίησης, µε την οποία ο θεραπευόµενος µαθαίνει να 

αποδυναµώνει τις αντιδράσεις άγχους µε το να εκτίθεται σε αυτές σε ένα 

ελεγχόµενο περιβάλλον και τελικά, η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί πλέον στο 

άτοµο το ίδιο άγχος· η έκθεση σε αγχογόνα ερεθίσµατα, όπου το άτοµο 

έρχεται αντιµέτωπο µε αγχογόνα ερεθίσµατα τα οποία σταδιακά συνηθίζει· 

τεχνικές µυϊκής χαλάρωσης· η θετική και αρνητική συστηµατική ενίσχυση, 

ώστε να υιοθετηθεί η επιθυµητή συµπεριφορά από το υποκείµενο· η γνωστική 

επεξεργασία αυτόµατων ή καθιερωµένων σκέψεων· η εκπαίδευση στην 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων· η διαχείριση άγχους, συνδυασµένες 

τεχνικές που µειώνουν την ένταση και το άγχος της καθηµερινότητας· και η 

επίλυση προβληµάτων, δηλαδή η διαδικασία περιγραφής του προβλήµατος, 

προσδιορισµός του στόχου, εξερεύνηση πιθανών λύσεων και η λήψη της 

απόφασης (Leichsenring et al, 2006).    

Μία γνωστικό-συµπεριφοριστική οµάδα αποτελείται από πέντε έως 

επτά µέλη και συναντιέται για δώδεκα συνεδρίες που η καθεµιά τους διαρκεί 

δυόµισι ώρες. Κάθε συνάντηση περιλαµβάνει µια ατζέντα εκκίνησης και µια 

αρχική εισαγωγική αναφορά του κάθε µέλους, µια µεσαία φάση εργασίας και 

µια ανασκόπηση στο τέλος της συνεδρίας. Οι πρώτες συνεδρίες ασχολούνται 

µε τις αυτόµατες σκέψεις των θεραπευόµενων σχετικά µε τις καταστάσεις που 

τους προκαλούν άγχος και τους διδάσκονται τρόποι να αµφισβητούν αυτές τις 

αυτόµατες σκέψεις και τα λογικά σφάλµατα. Τέλος, ενθαρρύνονται 

εναλλακτικοί τρόποι για να δίνει κανείς νόηµα σε µία κατάσταση. Οι µεσαίες 

συνεδρίες ασχολούνται µε τους στόχους του κάθε ατόµου, χρησιµοποιώντας 

δουλειά στο σπίτι, προσοµοίωση ενδοοµαδικών ρόλων και συµπεριφορική 

έκθεση στην πηγή του άγχους. Οι τελευταίες συνεδρίες σταθεροποιούν τα 

κέρδη και προσδιορίζουν κάποιες µελλοντικές καταστάσεις που θα 

µπορούσαν να πυροδοτήσουν µια υποτροπή (Yalom & Lesczc, 2006).  

Η εφαρµογή της γνωστικό-συµπεριφοριστικής προσέγγισης στις 

οµάδες ποικίλλει ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των θεραπευόµενων σε 
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κάθε τύπο εξειδικευµένης οµάδας, όλες, όµως µοιράζονται κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.  

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι όλη η θεραπευτική διαδικασία συνίσταται 

στην αναγνώριση από το άτοµο του δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης, στην  

αµφισβήτηση αυτών των σκέψεων, στην αναδόµησή τους και στην 

τροποποίηση της συµπεριφοράς. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε έναν καλύτερο 

προσδιορισµό των πυρηνικών πεποιθήσεων του θεραπευόµενου, σχετικά µε 

την εικόνα που έχει για τον εαυτό του µε σκοπό να αναγνωριστούν οι 

αυτόµατες σκέψεις που διαµορφώνουν τη συµπεριφορά, τη διάθεση και την 

αίσθηση του εαυτού του θεραπευόµενου. 

 

 

Συγκρίνοντας, τις τρεις αυτές θεωρητικές προσεγγίσεις συµπεραίνουµε 

ότι αυτή που εµφανίζει τις πιο ουσιαστικές διαφορές σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες είναι η γνωστικό-συµπεριφοριστική προσέγγιση. 

Μεταξύ του διαδραστικού διαπροσωπικού µοντέλου και της 

ψυχοδυναµικής προσέγγισης η πιο κύρια διαφορά είναι ο βαθµός στον οποίο 

ο θεραπευτής παρεµβαίνει στην εξέλιξη της διαδικασίας. Στο πρώτο µοντέλο η 

συµµετοχή του θεραπευτή είναι πιο ενεργή, όσον αφορά την εξέλιξη της  

διαδικασίας και την αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή, η οποία ενθαρρύνεται. 

Στη δεύτερη προσέγγιση ο ρόλος του συντονιστή δίνει µεγάλο βάρος στην 

ερµηνεία της συµπεριφοράς των θεραπευόµενων και περιορίζει την εκδήλωση 

της αυτοαποκάλυψής του µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται αναγκαία. 

Με άλλα λόγια, στην ψυχοδυναµική προσέγγιση ο θεραπευτής έχει το 

ρόλο του ειδικού που κατέχει τη γνώση και τη χρησιµοποιεί προς όφελος των 

θεραπευόµενων, όποτε το κρίνει ο ίδιος απαραίτητο. Από την άλλη µεριά, στο 

διαπροσωπικό µοντέλο ο θεραπευτής φέρνει τους θεραπευόµενους 

αντιµέτωπους µε τη µη βοηθητική συµπεριφορά τους και έτσι ενεργοποιεί την 

αλλαγή τους. Τέλος, στη γνωστικό-συµπεριφοριστική προσέγγιση ο 

θεραπευτής έχει ένα ρόλο άκρως καθοδηγητικό και παρεµβατικό προς το 

θεραπευόµενο. 

Εποµένως, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

θεραπευτών ανάλογα µε το θεωρητικό µοντέλο που εφαρµόζουν. Ωστόσο, 

υπάρχουν κοινά γνωρίσµατα στο ρόλο του θεραπευτή, ανεξάρτητα από τη 
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θεωρητική του προσέγγιση, τα οποία καθορίζουν τη συµπεριφορά του 

απέναντι στους θεραπευόµενους. 
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Τα µέλη της θεραπευτικής οµάδας 
 

Η επιλογή των µελών 
 

Η οµαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί µία θεραπεία εξίσου 

αποτελεσµατική, και σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και περισσότερο, µε την 

ατοµική ψυχοθεραπεία. Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρία Οµαδικής 

Ψυχοθεραπείας (AGPA, 2007), οι θεραπευτικές οµάδες µπορούν να 

χωριστούν σε οµοιογενείς ή ετερογενείς. Η οµοιογένεια αφορά κάποιο 

συγκεκριµένο πρόβληµα ή κατάσταση που αντιµετωπίζουν από κοινού τα 

µέλη. Μία οµοιογενής οµάδα, συνήθως, έχει στόχο την εκπαίδευση των 

συµµετεχόντων, ώστε να αποκτήσουν τεχνικές. Οµάδες οµοιογενείς µπορούν 

να συσταθούν µε κριτήρια το φύλο, την κουλτούρα, την εθνικότητα, το 

σεξουαλικό προσανατολισµό ή την ύπαρξη κάποιου προβλήµατος, που είναι 

κοινό σε όλους. Οι ετερογενείς οµάδες, από την άλλη, αποτελούνται από 

άτοµα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, προσωπικού ύφους 

και προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Στόχος τέτοιων οµάδων είναι η 

διαπροσωπική µάθηση και η ενδοσκόπηση µέσω της διάδρασης και της 

συναισθηµατικής έκφρασης. 

O οµαδικός θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την επιλογή των 

χαρακτήρων που θα απαρτίσουν την οµάδα και για να χτίσει τη δέσµευση των 

µελών στην οµάδα (Laube, 1998). Ο θεραπευτής πρέπει να στηριχτεί στη 

δηµιουργία µιας συνεργατικής σχέσης µε το θεραπευόµενό του, όσο δύσκολο 

και αν είναι αυτό, για να έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα από τη συµµετοχή του 

υποκειµένου στην οµάδα. Για µερικoύς θεραπευόµενους αυτό είναι πολύ 

δύσκολο, διότι δεν έχουν τις εσωτερικές δοµές, ώστε να χτίσουν µία τέτοια 

σχέση µε κάποιον άλλο. Ωστόσο, η αρχική συνεδρία πρέπει να οδηγήσει σε 

αυτό. Ο θεραπευτής θα στηριχτεί στη θέληση του θεραπευόµενου να 

συµµετάσχει, στην εµπιστοσύνη που θα δείξει προς το πρόσωπο του 

θεραπευτή και της οµάδας και σε κάποιο βαθµό στην ικανότητα του για 

εξέταση του ψυχικού του κόσµου (Valbak, 2003). Αυτό γίνεται µε το να 

εξετάζει και να επιλέγει ο θεραπευτής τους συµµετέχοντες στην οµάδα και 



 105

ξεκινώντας έναν διάλογο µε τα µέλη για την ιστορία τους, πριν σχηµατίσουν 

την οµάδα. Ο θεραπευτής εξετάζει την οπτική του κάθε θεραπευόµενου για τα 

προβλήµατά του και τη συγκρίνει µε αυτή των υπόλοιπων µελών. 

Η λειτουργικότητα της κάθε οµάδας θα επηρεαστεί από τη σύνθεση 

των µελών της. Η οµάδα πρέπει να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

µελών για συναισθηµατική υποστήριξη. Στις ψυχοθεραπευτικές οµάδες 

πρέπει να στοχεύουµε σε µια σύνθεση που εξισορροπεί τις οµοιότητες και τις 

αποκλίσεις στη διαπροσωπική εµπλοκή και συµπεριφορά. Επιπλέον, είναι 

απολύτως αναγκαίο τα µέλη να συµφωνούν µε τις αξίες που καθοδηγούν το 

θεραπευτικό εγχείρηµα (Yalom & Leszcz, 2006).   

Όπως αναφέρθηκε, η επιλογή των θεραπευόµενων γίνεται µε βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, ώστε να ενταχθούν σε µία 

θεραπευτική οµάδα κατάλληλη για αυτούς µε σκοπό να ωφεληθούν από τη 

θεραπευτική τους εµπειρία. Τα δύο θέµατα που πρέπει να συµµεριστεί ο 

θεραπευτής σχετικά µε τα µέλη είναι η επιλογή των κατάλληλων ατόµων που 

θα συνθέσουν την οµάδα, ώστε η θεραπεία να χαρακτηρίζεται από 

αποτελεσµατικότητα (AGPA, 2007). 

Η επιλογή των ατόµων που θα συµµετάσχουν στην οµαδική θεραπεία 

θα γίνει µε βάση το κατά πόσο οι στόχοι του θεραπευόµενου είναι κοινοί µε 

τους στόχους της οµάδας και το κατά πόσο ο θεραπευόµενος έχει ρεαλιστικές 

προσδοκίες για την αλλαγή και είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσµα της 

θεραπευτικής διαδικασίας. Όσο περισσότερο περιµένει ένας θεραπευόµενος 

ότι η θεραπεία θα τον ωφελήσει, σε ρεαλιστικά πάντα πλαίσια, στην αρχή της 

θεραπείας του, τόσο πιο ωφέλιµη θα είναι τελικά και η έκβασή της (Seligman, 

1995). Μάλιστα, η συµφωνία ανάµεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόµενο 

για τις προσδοκίες από τη θεραπεία, δυναµώνει τη θεραπευτική συµµαχία και 

αυτό είναι κάτι που διευκολύνει τη θεραπευτική έκβαση (Yalom & Leszcz, 

2006). 

Η οµαδική ψυχοθεραπεία, συνήθως, απευθύνεται σε άτοµα που 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Για παράδειγµα, 

βιώνουν µοναξιά, δειλία και κοινωνική απόσυρση, ανικανότητα να συνάψουν 

στενές σχέσεις, συµπεριφέρονται µε επιθετικότητα, τραχύτητα, ετοιµότητα για 

αντιλογία, χαρακτηρίζονται από καχυποψία, υποτακτικότητα, εξαρτητικότητα ή 

διακατέχονται από το αίσθηµα ότι είναι ανίκανοι να αγαπηθούν. Επίσης, 
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αυτού του είδους η θεραπεία απευθύνεται σε άτοµα που, επιπλέον, δεν έχουν 

καλή επαφή µε τα συναισθήµατά τους και γνωρίζουν πολύ λίγο τον εαυτό 

τους (AGPA, 2007). Πέρα από αυτά, οι θεραπευόµενοι, για να είναι 

κατάλληλοι να συµµετάσχουν στην οµαδική θεραπεία, θα πρέπει να είναι 

πρόθυµοι να αναλάβουν ένα µερίδιο ευθύνης για τα προβλήµατά τους αυτά ή 

τουλάχιστον να τα αναγνωρίσουν και να έχουν µία σοβαρή επιθυµία για 

αλλαγή (Yalom & Leszcz, 2006). 

Υπάρχουν, όµως και περιπτώσεις που τα διαπροσωπικά προβλήµατα 

δεν είναι αυτά που κυριαρχούν στο θεραπευόµενο, αλλά η οµαδική θεραπεία, 

ίσως, να είναι περισσότερο κατάλληλη για αυτόν. Για παράδειγµα, οι 

θεραπευόµενοι που εκλογικεύουν σε υπερβολικό βαθµό µπορεί να τα 

καταφέρουν καλύτερα µε τα συναισθηµατικά ερεθίσµατα που είναι διαθέσιµα 

µέσα στην οµάδα(Yalom & Leszcz, 2006). Άλλοι θεραπευόµενοι δεν 

πηγαίνουν καλά στην ατοµική θεραπεία εξαιτίας προβληµάτων µε τη 

µεταβίβαση. Μπορεί, δηλαδή, να µην είναι σε θέση να αντέξουν την εγγύτητα 

της δυαδικής συνθήκης και να διαστρεβλώνουν τη θεραπευτική σχέση ή να 

εµπλέκονται τόσο βαθιά µε το θεραπευτή, ώστε να έχουν ανάγκη τον έλεγχο 

της πραγµατικότητας που ασκούν τα άλλα µέλη της οµάδας, για να 

διευκολυνθεί η θεραπεία τους (Yalom & Leszcz, 2006). 

Πιο συγκεκριµένα, εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο από την 

οµάδα είναι τα άτοµα που θεωρούν πολύ σηµαντική και επιθυµούν την 

αλλαγή, άτοµα που βλέπουν τον εαυτό τους ανεπαρκή στην κατανόηση των 

συναισθηµάτων, τόσο των δικών τους, όσο και των άλλων και όσοι έχουν 

υψηλές προσδοκίες για την οµάδα, περιµένοντας ότι θα τους παρέχει τις 

κατάλληλες ευκαιρίες για επικοινωνία και θα τους βοηθήσει να διορθώσουν τις 

ανεπάρκειές τους (Yalom & Leszcz, 2006). 

Το κυριότερο κριτήριο ένταξης κάποιου στην οµαδική θεραπεία είναι το 

κίνητρο. Η απόφαση για την έναρξη της θεραπείας πρέπει να ανήκει 

αποκλειστικά στο θεραπευόµενο και να µην είναι αποτέλεσµα πίεσης τρίτων, 

όπως για παράδειγµα η οικογένειά του. 

Ένα ακόµα στοιχείο το οποίο είναι καλό να διακρίνει και να προβλέψει 

ο θεραπευτής είναι το τι αντίκτυπο το άτοµο θα έχει στα υπόλοιπα µέλη και το 

πώς θα αλληλεπιδράσει µέσα στην οµάδα ως σύνολο (AGPA, 2007). 
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Η παρουσία ενός θεραπευόµενου επιδρά στα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας. Για αυτό το λόγο, ο οµαδικός θεραπευτής δε δεσµεύει µόνο τον εαυτό 

του να συντελέσει στη θεραπεία του κάθε µέλους που φέρνει στην οµάδα, 

αλλά δεσµεύει και τα άλλα µέλη απέναντι στον άνθρωπο αυτόν. 

Συγκεκριµένα, αν ο θεραπευόµενος έχει χαρακτηριστικά επιθυµητά από 

άποψη κοινωνικής συµπεριφοράς και τα υπόλοιπα µέλη τον εκτιµούν, τότε 

συνήθως, τα πάει πολύ καλά (Yalom & Leszcz, 2006). Αν, όµως, η 

συµπεριφορά του αποξενώνει τους άλλους ή το µέλος αυτό καθυστερεί την 

οµάδα, αντί να την οδηγεί, τότε θα οδηγηθεί σε αποκλίνοντα ρόλο και η 

εµπειρία του είναι πιθανό να είναι αντιθεραπευτική. Το πώς τα υπόλοιπα µέλη 

αντιλαµβάνονται το θεραπευόµενο έχει µεγάλη σηµασία, καθώς µέλη που τα 

πάνε καλά στην οµαδική θεραπεία έχουν υψηλό κίνητρο (Seligman, 1995) και 

νιώθουν έλξη προς την οµάδα τους (Anderson et al, 2001), δηλαδή είναι 

ικανοποιηµένα από αυτήν. 

Τα µέλη είναι ικανοποιηµένα µε την οµάδα, αν θεωρούν ότι αυτή 

ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες, δηλαδή τους στόχους τους µέσα στη 

θεραπεία και αν αντλούν ικανοποίηση από τις σχέσεις τους µε τα άλλα µέλη, 

από τη συµµετοχή τους στο έργο της οµάδας και από τη συµµετοχή τους στην 

οµάδα σε σχέση µε τον έξω κόσµο (Yalom & Leszcz, 2006). 

Η οµάδα πρέπει να ικανοποιεί το κύριο αίτηµα του θεραπευόµενου που 

τον ώθησε να ξεκινήσει θεραπεία. ∆ηλαδή, να του προσφέρει ανακούφιση 

από αυτό που υποφέρει, να τον βοηθά να κατανοήσει τον εαυτό του και να 

τον οδηγήσει στην προσωπική ωρίµανση. Το απαιτούµενο κίνητρο για αλλαγή 

το παρέχει στο θεραπευόµενο η δυσφορία που αισθάνεται (Yalom & Leszcz, 

2006). Οι θεραπευόµενοι µε µέτριο βαθµό δυσφορίας είναι αυτοί που 

ωφελούνται περισσότερο από την ένταξή τους σε µία οµάδα ψυχοθεραπείας, 

καθώς είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλό τίµηµα, δηλαδή να 

προσπαθήσουν σηµαντικά, ώστε µε την πάροδο του χρόνου να ωφεληθούν 

από τη συµµετοχή τους στη θεραπεία. Οι θεραπευόµενοι µε υπερβολικά 

µεγάλο βαθµό δυσφορίας, που βιώνουν για παράδειγµα περιόδους κρίσης, 

όπως είναι ένα διαζύγιο ή η απώλεια κάποιου σηµαντικού στη ζωή τους 

προσώπου, ίσως να µην είναι κατάλληλα άτοµα για µια δυναµική οµάδα, διότι 

η δυναµική διαδραστική οµαδική θεραπεία δεν είναι αποτελεσµατική ή 

επαρκής για τη διαχείριση σφοδρών κρίσεων ή οξείας ψυχικής δυσφορίας. Οι 
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πολύ διαταραγµένοι θεραπευόµενοι είναι πιθανό να αναζητούν άµεση 

ανακούφιση, την οποία δεν µπορεί να τους παρέχει η οµάδα, διότι είναι 

σχεδιασµένη να αποτελέσει προοδευτικά και όχι άµεσα ένα αποτελεσµατικό 

θεραπευτικό εργαλείο (Yalom & Leszcz, 2006). Αυτό δε σηµαίνει ότι 

αντενδείκνυται η οµαδική θεραπεία για τους θεραπευόµενους που 

παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλο βαθµό δυσφορίας, αλλά η ψυχοδυναµική 

οµαδική θεραπεία µακράς διάρκειας. Άνθρωποι µε οξεία διαταραχή µπορεί να 

ενταχθούν σε οµάδες αντιµετώπισης κρίσεων ή σε εξειδικευµένες οµάδες 

αντιµετώπισης προβληµάτων, όπως είναι η γνωσιακή-συµπεριφορική οµάδα 

για καταθλιπτικούς ασθενείς ή για ασθενείς µε διαταραχή πανικού. Σε αυτές 

τις οµάδες η διαφορά έγκειται στη φύση και στον εστιασµό της δουλειάς 

(Yalom & Leszcz, 2006). 

Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας ένταξης ενός θεραπευόµενου 

είναι το προσωπικό αίσθηµα του θεραπευτή απέναντι στο θεραπευόµενο. Ο 

θεραπευτής που νιώθει έντονη αντιπάθεια ή αδιαφορία για κάποιον 

θεραπευόµενο θα πρέπει να τον παραπέµψει σε άλλο θεραπευτή (Yalom & 

Leszcz, 2006). Ωστόσο, συχνά, η αντιπάθεια που βιώνει ο θεραπευτής 

αντανακλά τον χαρακτηριστικό αντίκτυπο που έχει ο θεραπευόµενος στους 

άλλους και εποµένως, συνιστά µια χρήσιµη πληροφορία για τη θεραπεία. 

Οι θεραπευόµενοι δεν πρέπει να τοποθετούνται σε οµάδα, αν 

υπάρχουν πιθανότητες να γίνουν αποκλίνοντες (Yalom & Leszcz, 2006). 

Αποκλίνων από την οµάδα είναι κάποιος που δεν είναι σε θέση να συµµετέχει 

στο οµαδικό έργο. Οι αποκλίνοντες έχουν λίγες πιθανότητες να ωφεληθούν 

και σηµαντική πιθανότητα να ζηµιωθούν από την οµαδική εµπειρία. 

Παραδείγµατος χάρη, σε µια ετερογενή διαδραστική οµάδα, αποκλίνων είναι 

εκείνος που δεν µπορεί ή δεν θέλει να εξετάσει τον εαυτό του και τη σχέση του 

µε τους άλλους, κυρίως, µε τα άλλα µέλη της οµάδας. Ούτε είναι σε θέση να 

αναλάβει την ευθύνη για τις δυσκολίες που συναντά στη ζωή του. Η µειωµένη 

ψυχολογική σκέψη είναι ένα κριτήριο για τον αποκλεισµό από µια θεραπευτική 

οµάδα (Yalom & Leszcz, 2006). 

Ο θεραπευτής συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή των 

κατάλληλων µελών από τις έρευνες που έχουν γίνει σε άτοµα που έχουν 

διακόψει τη θεραπεία τους και αποκλείστηκαν ή αποχώρησαν πρόωρα από τη 

θεραπευτική οµάδα (Yalom & Leszcz, 2006). Υπάρχουν στοιχεία που 
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δείχνουν ότι οι θεραπευόµενοι που συνεχίζουν τη θεραπεία και αποφεύγουν 

τον πρόωρο ή βεβιασµένο τερµατισµό, επιτυγχάνουν την καλύτερη επιτυχή 

έκβαση (Seligman, 1995). 

Το φαινόµενο της πρόωρης αποχώρησης µελών διαταράσσει ιδιαίτερα 

την οµάδα. Τα άτοµα που αποχωρούν δεν ωφελούνται προσωπικά από την 

οµάδα και επιπλέον, έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στα υπόλοιπα µέλη. 

Ακόµα, η άποψη τους για την αναποτελεσµατικότητα της οµάδας είναι πιθανό 

να επηρεάσει και τα υπόλοιπα µέλη της, τα οποία αναµφίβολα θα 

απογοητευθούν και θα ενοχληθούν από την αποχώρηση (AGPA, 2007). Ο 

οµαδικός θεραπευτής, προτού εντάξει ένα άτοµο στην οµάδα, πρέπει να 

συµµεριστεί το ρίσκο της πιθανής πρόωρης αποχώρησης κάποιου, ο οποίος 

εκδηλώνει φτωχή ψυχολογική σκέψη, δεν έχει κίνητρα για να ξεκινήσει 

θεραπεία, παρουσιάζει φτωχή αντίληψη του εαυτού, αυξηµένο βαθµό 

αµυντικότητας, άρνησης και προκαλεί θυµωµένες και αρνητικές αντιδράσεις 

από τους άλλους (Yalom & Leszcz, 2006). Τέτοιες πληροφορίες για το 

θεραπευόµενο, µπορεί να συλλέξει ο θεραπευτής στη συνάντησή του µαζί του 

πριν την έναρξη της θεραπείας του. Ένα άτοµο µε τέτοια χαρακτηριστική 

συµπεριφορά όταν ενταχθεί στην οµάδα είναι πολύ πιθανό να βιώσει την 

εµπειρία αυτή ως επιβεβαιωτική της αρνητικής άποψης που έχει για τον εαυτό 

του σε σχέση µε τον κόσµο και να δυναµώσει τις δυσκολίες του, παρά να 

χρησιµοποιήσει την εµπειρία αυτή ως µία ευκαιρία για ωρίµανση ή θεραπεία 

(AGPA, 2007).  

Η οµαδική θεραπεία είναι δύσκολη όταν αποτελεί την πρώτη θεραπεία 

του ατόµου. Εποµένως, ένα ακόµα κριτήριο ένταξης αποτελεί το αν το 

υποκείµενο έχει βιώσει µία προηγούµενη επιτυχηµένη ατοµική θεραπεία ή 

συνδυάζει και τις δύο µορφές θεραπείας, συγχρόνως. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, κατά τους Rutan και Stone (1984), όπως αναφέρεται στον 

οδηγό του αµερικανικού οργανισµού οµαδικής ψυχοθεραπείας (AGPA, 2007), 

το άτοµο είναι πιθανό να έχει καλύτερη πορεία στην οµαδική θεραπεία από ότι 

άτοµα για τα οποία η οµαδική θεραπεία αποτελεί την πρώτη τους µορφή 

ψυχοθεραπείας. Αυτό συµβαίνει διότι αυτά τα άτοµα έχουν αναπτύξει κάποιες 

ικανότητες που τους βοηθούν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τη θεραπεία 

µέσα στην οµάδα. Πώς, όµως, µπορεί να προβλεφθεί η συµπεριφορά ενός 

υποκειµένου µέσα στην οµάδα; 
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O θεραπευτής διαθέτει διαγνωστικά εργαλεία τα οποία θα τον 

βοηθήσουν να ανιχνεύσει τις συµπεριφορές αυτές και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του θεραπευόµενου. Παραδείγµατος 

χάρη, το ερωτηµατολόγιο της οµαδικής θεραπείας (The Group Therapy 

Questionnaire) (Core Battery, 2006) αξιολογεί τις παραµέτρους αυτές του 

ατόµου που µπορούν να επηρεάσουν τη συµµετοχή του στην οµάδα. Άτοµα 

που βιώνουν έντονα συναισθήµατα θυµού και εχθρότητας, κοινωνική 

αποµόνωση ή είναι χρήστες ουσιών µπορούν να διαγνωστούν µε τη 

χρησιµοποίηση του ερωτηµατολογίου. Αυτά είναι και τα άτοµα που συνήθως 

δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελεί ένα 

διαγνωστικό εργαλείο το οποίο αναγνωρίζει τα άτοµα που δε θα 

ανταποκριθούν επιτυχώς στη θεραπεία λόγω µη ρεαλιστικών προσδοκιών 

από την οµαδική ψυχοθεραπεία, την ανικανότητά τους να συµµετάσχουν στην 

οµάδα και τις µη επαρκώς ανεπτυγµένες κοινωνικές τους δεξιότητες (AGPA, 

2007). 

Ένα ακόµα ερωτηµατολόγιο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι το 

ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI), το 

οποίο µετράει πέντε µεταβλητές της προσωπικότητας που έχουν να κάνουν 

µε το νευρωτισµό, την εξωστρέφεια, την ανοιχτή στάση, την ευσυνειδησία και 

την ευαρεστότητα (Yalom & Leszcz, 2006). Το ερωτηµατολόγιο αυτό βοηθά 

στην ανίχνευση υψηλών επιπέδων άγχους και την τάση προς ντροπαλότητα. 

Άτοµα µε τέτοια χαρακτηριστικά θα έχουν µικρή πρόοδο στην οµαδική 

ψυχοθεραπεία γενικότερα. Από την άλλη, άτοµα µε εξωστρέφεια, ανοιχτή 

στάση και ευσυνειδησία είναι πιθανότερο να έχουν θετική έκβαση από τη 

συµµετοχή τους στην οµαδική θεραπεία (AGPA, 2007). Η ευαρεστότητα είναι 

ένας παράγοντας προβλεπτικός για την έκβαση στην ερµηνευτική-εκφραστική 

οµαδική θεραπεία, αλλά όχι στην υποστηρικτική οµαδική θεραπεία (Yalom & 

Leszcz, 2006). 
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Η σύνθεση της οµάδας  
Είναι προτιµότερο για µία οµάδα να χαρακτηρίζεται από ανοµοιογένεια 

όσον αφορά τα προβλήµατα και τις διαπροσωπικές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα, αλλά και από οµοιογένεια όσον αφορά την 

προσωπική δύναµη του καθενός από τα µέλη (AGPA, 2007). 

Αυτό που επιχειρεί ο θεραπευτής να πραγµατοποιήσει είναι να 

προβλέψει τη συµπεριφορά του θεραπευόµενου, αν αυτός ενταχθεί στη 

θεραπευτική οµάδα. Ο σκοπός του είναι να δηµιουργήσει µία οµάδα, η οποία 

θα αποτελείται από ένα σύνολο ατόµων, τα οποία θα προκαλούν και 

συγχρόνως θα στηρίζουν το ένα το άλλο και θα αναπτύξουν και θα 

διατηρήσουν τη συνεκτικότητα της οµάδας. 

Με άλλα λόγια, η οµάδα θα πρέπει να έχει τέτοια σύνθεση, ώστε να 

παρέχει στα µέλη της ένα ασφαλές για τη συναισθηµατική τους ανάπτυξη 

περιβάλλον. Σε αντίθεση µε την ατοµική θεραπεία, η οµαδική παρέχει τη 

δυνατότητα στους πιο συνεσταλµένους συµµετέχοντες να αποσυρθούν 

συναισθηµατικά, αν το επιθυµούν, καθώς υπάρχει λιγότερη πίεση για 

συµµετοχή και έτσι το άτοµο µπορεί να επιλέξει το δικό του ρυθµό 

συναισθηµατικής ανάµειξης. Ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχεται σε µία οµάδα 

µε αναπτυγµένη συνεκτικότητα, όπου τα συναισθήµατα της αποδοχής 

βοηθούν το υποκείµενο να εδραιώσει την αυτοεκτίµησή του και την ανάγκη 

του για ανεξαρτησία (Valbak, 2003). 

Οι σύγχρονοι διαπροσωπικοί θεωρητικοί επιχείρησαν να αναπτύξουν 

µια ταξινόµηση των διαφορετικών διαπροσωπικών τρόπων και 

συµπεριφορών µε βάση τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσα από τα 

διαπροσωπικά ερωτηµατολόγια (Yalom & Leszcz, 2006). Αυτές οι µετρήσεις 

κατηγοριοποιούν τον τρόπο αντίδρασης των υποκειµένων µε έναν τρόπο, ο 

οποίος συνθέτει δύο ζεύγη κατευθύνσεων της συµπεριφοράς· εχθρικός-

φιλικός και κυριαρχικός-υποτακτικός. Οι θεραπευόµενοι που είναι άκαµπτα 

κυριαρχικοί ή αποπεµπτικοί θα παρεµποδίσουν τη δουλειά της θεραπευτικής 

οµάδας. Επίσης, θεραπευόµενοι µε έντονο νευρωτισµό ή τελειοµανία πιθανόν 

να χρειάζονται πιο µακρόχρονη θεραπεία για να επιτύχουν ουσιαστικές 

αλλαγές στα συµπτώµατα και στη λειτουργικότητά τους. Το ιδανικό θα ήταν 

µία οµάδα να είναι ετερογενής, όσον αφορά τη σύνθεσή της σε άτοµα µε 
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διαβαθµίσεις στη συµπεριφορά από εχθρική σε φιλική και από κυριαρχική σε 

υποτακτική (AGPA, 2007). Θεραπευόµενοι που είναι εξαιρετικά κυριαρχικοί 

µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οµάδα, όσον αφορά τη συνεκτικότητα και 

την ανάπτυξη της εµπιστοσύνης. Μία οµάδα µε πολλά τέτοια µέλη δε θα είναι 

αποτελεσµατική. Ο θεραπευτής θα πρέπει να συµπεριλάβει στην οµάδα 

θεραπευόµενους που είναι έτοιµοι να δεσµευτούν στη θεραπευτική 

διαδικασία, πρόθυµοι να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και που 

έχουν αυξηµένη ψυχολογική σκέψη, καθώς θα αυξήσουν την πιθανότητα η 

οµάδα να αποτελέσει µία αποτελεσµατική ευκαιρία για την προσωπική τους 

ανάπτυξη (Yalom & Leszcz, 2006). Ακόµα, η παρουσία µελών µε πιο ώριµες 

ικανότητες για δηµιουργία σχέσεων θα ωφελήσει όλα τα µέλη, 

συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που υστερούν σε αυτό το κοµµάτι (AGPA, 

2007). 

 

Ρόλοι που υιοθετούν τα µέλη  
Οι φύσεις, οι χαρακτήρες και οι προσωπικότητες των µελών της 

οµάδας συµφωνούν σε γενικές γραµµές µε τα εξής (Κίρναν, 1977): τα άτοµα 

παραπονιούνται αόριστα για τα προβλήµατά τους και για τους άλλους, αν και 

έχουν την τάση να εκφράζονται ακριβέστερα για τους άλλους παρά για τους 

εαυτούς τους. Αισθάνονται µια δυσαρέσκεια, µια γενική έλλειψη ικανοποίησης 

για τους εαυτούς τους, την κατάσταση και το περιβάλλον τους. Μιλώντας για 

τους ίδιους δεν έχουν να θυµηθούν πολλά πράγµατα. Γενικά, είναι µάλλον 

παθητικοί στην αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους και το πιο συνηθισµένο 

τους παράπονο είναι η αδυναµία τους να επιβληθούν ή να αντιµετωπίσουν 

τους ανθρώπους. Όπως, όµως, και σε κάθε οµάδα µέσα στην κοινωνία, στη 

θεραπευτική οµάδα πολύ σύντοµα αρχίζουν να εκδηλώνονται κοινωνικές και 

διαπροσωπικές ικανότητες και ένα ή δύο µέλη παρουσιάζουν τάσεις 

κυριαρχίας πάνω στα υπόλοιπα. Όταν συµβεί αυτό αρκετές φορές, µένει στο 

θεραπευτή να ρυθµίσει και να ενορχηστρώσει την οµάδα µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να δώσει στον καθένα ένα ρόλο. 

Το άτοµο µαθαίνει να ωριµάζει µέσα από την αποδοχή από τον εαυτό 

του και από τους άλλους, εποµένως είναι βασική ανάγκη του υποκειµένου να 
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αυξάνει το αίσθηµα της αυτοαποδοχής του, καθώς και να αισθάνεται ότι 

γίνεται αποδεκτός από τους άλλους, ότι δηλαδή έχει κύρος (Hurley, 1986). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα υποκείµενα µέσα στην οµάδα κερδίζουν σε 

κύρος µέσα από την επίδειξη της αφοσίωσής τους στις αξίες της οµάδας 

(Chemers, 2000). Η απόκτηση κύρους έχει να κάνει µε την ιδιοσυγκρασία του 

θεραπευόµενου και µε το πόσο το ίδιο το άτοµο γίνεται αποδεκτό από τα 

υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Επίσης, ένα µέλος που θεωρείται ότι έχει κύρος 

µέσα στην οµάδα είναι ικανό να ασκεί επιρροή στα υπόλοιπα µέλη και να 

παίρνει πρωτοβουλίες που επιτρέπουν καινοτοµίες στην οµαδική διαδικασία, 

οι οποίες είναι πιθανό να είναι διαφορετικές και από τους ήδη υπάρχοντες 

κανόνες που εφαρµόζουν τα µέλη της.  

Η έννοια του ρόλου αναφέρεται στις προσδοκίες που τα µέλη της 

οµάδας έχουν σχετικά µε τη συµπεριφορά ενός ατόµου το οποίο κατέχει µία 

συγκεκριµένη θέση µέσα στην οµάδα (Hare, 1976). Η συµπεριφορά του 

ατόµου που έχει µία θέση στην οµάδα είναι αποτέλεσµα των προσδοκιών που 

έχει αντιληφθεί ότι τα µέλη της οµάδας έχουν από τον ίδιο και των τάσεων της 

προσωπικότητάς του που εκφράζει. Κάθε έκφραση της συµπεριφοράς του 

ατόµου που θεωρείται από την οµάδα ως αναµενόµενη αποτελεί µέρος του 

ρόλου του, ενώ αρχικώς, αποτελούσε µία έκφραση της προσωπικότητάς του. 

Η ικανότητα κάποιου να αναλάβει ένα ρόλο µέσα στην οµάδα ποικίλλει 

από άτοµο σε άτοµο (Hare, 1976). Οι προσδοκίες για ένα ρόλο 

εκπληρώνονται όταν τα χαρακτηριστικά αυτού του ρόλου ταιριάζουν µε τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου. Αυτές οι προσδοκίες 

αφορούν τόσο τη µορφή, όσο και το περιεχόµενο της αλληλεπίδρασης.  

Η βιβλιογραφία αναφέρει αρκετούς ρόλους, τους οποίους κάποιο 

υποκείµενο µπορεί να υιοθετήσει κατά την παρουσία του στην οµάδα. Οι 

ρόλοι αυτοί, όπως είναι αναµενόµενο, συνοδεύονται και από συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά των µελών. Μερικοί τυπικοί ρόλοι (Hare, 

1976) µέσα στην οµάδα είναι αυτοί του «ελεγκτικού» ατόµου, ο οποίος 

επιθυµεί να ελέγχει και να ελέγχεται, του «αναρχικού» ο οποίος ούτε ελέγχει, 

αλλά ούτε και ελέγχεται, του «κυριαρχικού» που απαιτεί να ελέγχει αλλά όχι 

και να ελέγχεται και του «υποχωρητικού» που απαιτείται να ελέγχεται αλλά 

είναι ανίκανος να ασκήσει τον έλεγχο ο ίδιος. Τέλος, ο ρόλος του 
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«δηµοκρατικού» ατόµου απαιτεί να ελέγχει και να ελέγχεται ανάλογα µε τις  

απαιτήσεις των περιστάσεων.  

Στην υιοθέτηση µερικών ακόµα ρόλων το άτοµο είναι πιθανό να 

συγκεντρώνεται στην τήρηση της διαδικασίας και ο ρόλος του να είναι 

περισσότερο επιθετικός. Από την άλλη, το άτοµο είναι πιθανό να 

συγκεντρώνεται στα κοινωνικό-συναισθηµατικά προβλήµατα της οµαδικής 

διαδικασίας και στην ικανοποίηση των µελών µε το να δίνει συναισθηµατικές 

ανταµοιβές και έχοντας µία πιο παθητική συµπεριφορά. Επίσης, υπάρχουν 

και άτοµα που µιλάνε πολύ, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αρεστά στην οµάδα 

(Hare, 1976). Κάποιο άτοµο µπορεί να έχει την τάση να βλέπει τα πράγµατα 

διαφορετικά και να αποτελεί για την οµάδα µία πηγή αίσθησης του χιούµορ 

και νέων ιδεών. Κάποιο, άλλο µέλος της οµάδας µπορεί να συµµετέχει σε 

αυτήν ελάχιστα ή και καθόλου. Να αποτελεί, δηλαδή, ένα σιωπηλό µέλος. Τα 

µέλη, συνήθως, δυσανασχετούν αν κάποιο άλλο µέλος δε συµµετέχει στη 

διαδικασία (Hare, 1976). Άλλους ρόλους µπορεί να υιοθετήσουν τα µέλη, όταν 

για παράδειγµα υποδύονται το άτοµο που θα βοηθήσει και θα διευκολύνει το 

ρόλο του θεραπευτή.  

Οι ρόλοι των µελών της οµάδας µπορούν να συµπεριληφθούν σε 

τέσσερις γενικές κατηγορίες (Hawkins & Nestoros, 1997)· τα υποκείµενα που 

επηρεάζονται θετικά από την οµάδα, τα υποκείµενα που επηρεάζονται 

αρνητικά, τα υποκείµενα που ενεργούν θετικά και αυτά που ενεργούν 

αρνητικά µέσα στην οµάδα. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα άτοµα που είναι πρόθυµα να 

συνεργαστούν (Hawkins & Nestoros, 1997). Η συµµετοχή τους στην οµάδα 

είναι πολύ βοηθητική και πρέπει να κατευθύνεται. Συνήθως, δεν αναλύουν τα 

ζητήµατα σε βάθος και πρέπει να γίνονται προσπάθειες, ώστε να µην 

προχωρούν σε διασπαστικές για τη διαδικασία παρεµβολές.  

Τα άτοµα που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζονται από 

ντροπαλότητα (Hawkins & Nestoros, 1997). Σε αυτού του είδους τα 

υποκείµενα πρέπει να γίνονται ερωτήσεις σχετικά µε το τι έχει ήδη συζητηθεί, 

ώστε να γίνεται προσπάθεια να µην αποκλείονται από την οµάδα και έτσι να 

ενθαρρύνεται η συνεργασία και η συµµετοχή τους σε αυτή. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν, επίσης, και υποκείµενα που αρέσκονται στο να µιλούν 

πολύ. Η χαµηλή συνοµιλία µεταξύ των µελών θα πρέπει να αποφεύγεται. 
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Αυτά τα άτοµα θα πρέπει να διακόπτονται µε επιδεξιότητα. Τέλος, η 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνει και τα υποκείµενα που προτιµούν να είναι 

απόντες από τη θεραπευτική διαδικασία. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται 

αυτό µπορεί να ποικίλουν. Συνήθως, όµως, αυτό είναι αποτέλεσµα της 

έλλειψης ενδιαφέροντος ή εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς το πρόσωπο 

του θεραπευτή. Ο θεραπευτής θα πρέπει να σιγουρεύεται ότι ο 

θεραπευόµενος αυτός συµµετέχει στη διαδικασία.  

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα άτοµα που συµµετέχουν ενεργά στην 

οµάδα (Hawkins & Nestoros, 1997). Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να προσφέρουν τη γνώµη τους και η βοήθειά τους θα πρέπει 

να εκτιµάται. Η συνεργασία µε αυτά τα άτοµα µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 

χρήσιµη και για αυτό το λόγο είναι καλό να αποφεύγονται οι συγκρούσεις µαζί 

τους. 

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν άτοµα που επιθυµούν να 

µονοπωλούν το ενδιαφέρον των υπόλοιπων µελών της οµάδας (Hawkins & 

Nestoros, 1997). Επίσης, ανήκουν και άτοµα που υιοθετούν τη θέση του κριτή 

αναφορικά µε αυτό που, κάθε φορά, συµβαίνει µέσα στην οµάδα. Άτοµα τα 

οποία ασχολούνται σχολαστικά µε λεπτοµέρειες και ασήµαντα πράγµατα. 

Αυτά τα µέλη δε θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά πρόσωπο από το 

θεραπευτή, αλλά να ερωτάται η άποψη των υπόλοιπων µελών για αυτό που 

διατυπώνουν. Τέλος, υπάρχουν και άτοµα που εκφέρουν τη γνώµη τους για 

όλα και οι διατυπώσεις τους µπορεί να είναι διασπαστικές για την οµάδα. Η 

δραστηριότητά τους θα πρέπει να ελέγχεται έτσι ώστε το ενδιαφέρον της 

οµάδας να µην περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπό τους. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής µίας θεραπευτικής οµάδας µπορεί να 

υπάρξουν διαφοροποιήσεις στους ρόλους των µελών όταν υπάρξουν 

λειτουργικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα, όταν η οµάδα διακατέχεται 

από άγχος (Hare, 1976). 

Ο θεραπευτής, σε µερικές περιπτώσεις, αφήνει τα µέλη να αναπτύξουν 

από µόνα τους τη δοµή της οµάδας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οι ρόλοι 

αναπτύσσονται σύµφωνα µε την καθοδήγηση και µε το ύφος του. Κάποιοι 

ρόλοι αναπτύσσονται στην οµάδα, φυσιολογικά, από τα µέλη, ωστόσο 

υπάρχει η άποψη ότι µερικοί ρόλοι, ίσως, θα πρέπει να κατευθύνονται από το 

θεραπευτή, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα στη θεραπεία 
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(Hare, 1976). Για παράδειγµα, η οµάδα θα µπορούσε να ορίσει έναν 

παρατηρητή, ο οποίος στο τέλος κάθε συνεδρίας θα αναφέρει το πόσο 

παραγωγική υπήρξε η οµάδα. 

 Η δοµή αναπτύσσεται γύρω από το θεραπευτή ή κάποιο άλλο 

κεντρικό πρόσωπο της οµάδας (Hare, 1976). Συνήθως, το άτοµο που µιλά 

περισσότερο µέσα στην οµάδα γίνεται ο αρχηγός. 

Ο ρόλος του αρχηγού είναι και ο πιο συνηθισµένος ρόλος που κάποιο 

µέλος θα υιοθετήσει µέσα στην οµάδα, αν διαθέτει ως προσωπικότητα τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά. Ο ρόλος του αρχηγού µπορεί να έχει δύο 

διαστάσεις (Hare, 1976). Το άτοµο που έχει υιοθετήσει αυτό το ρόλο είτε θα 

µεριµνά για την εξέλιξη της διαδικασίας, είτε θα είναι ένα αγαπητό στην οµάδα 

άτοµο, το οποίο ενδιαφέρεται κυρίως για τις σχέσεις µεταξύ των µελών και για 

την ικανοποίηση που αυτά παίρνουν από την οµάδα. Για να είναι κάποιο 

µέλος κατάλληλο ώστε να παίξει το ρόλο του αρχηγού (Hare, 1976), θα 

πρέπει να διαθέτει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως είναι ευφυΐα, 

ενθουσιασµός, ικανότητα για κυριαρχία, εµπιστοσύνη στον εαυτό του, 

κοινωνικές δεξιότητες και αυξηµένη συµµετοχή στην οµαδική διαδικασία. Τα 

µέλη που γίνονται αρχηγοί τείνουν να έχουν περισσότερα θετικά 

χαρακτηριστικά και επιθυµητές συµπεριφορές από ότι τα υπόλοιπα µέλη µέσα 

στην οµάδα τους.  

Οι βασικοί τύποι προσωπικότητας του αρχηγού είναι δύο (Hare, 1976). 

Κάποιοι είναι κυριαρχικοί, δηλαδή είναι άτοµα περισσότερο εχθρικά µε έκδηλη 

την τάση να βρίσκονται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της οµάδας, ενώ 

άλλοι είναι εξισορροπιστές, δηλαδή άτοµα που είναι ικανά να µειώσουν τις 

εντάσεις µέσα στην οµάδα, εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της και 

µπορούν να υποχωρήσουν όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις. Ο 

αρχηγός δεν επιλέγεται µόνο από το αν έχει την ικανότητα να παίξει αυτό το 

ρόλο, αλλά και από το αν έχει τη θέληση να χρησιµοποιήσει τα προσόντα του 

αυτά, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της οµάδας.  

Ο ρόλος του αρχηγού είναι ιδιαίτερα λειτουργικός για την οµάδα (Hare, 

1976). Ουσιαστικά, λειτουργεί συµπληρωµατικά. Είναι, δηλαδή, αυτός που 

αντιλαµβάνεται τον σκοπό της οµάδας, τον χαρακτηρίζει η ικανότητα επίλυσης 

προβληµάτων, δυναµικότητα και τεχνικές κοινωνικού ελέγχου, ώστε να βοηθά 

την οµάδα να εκπληρώσει τους στόχους της και να µείνει πιστή στη 
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διαδικασία, όταν τα υπόλοιπα µέλη αδυνατούν να το κάνουν. Γενικότερα, ο 

αρχηγός της οµάδας έχει έναν καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της 

ισορροπίας µέσα στην οµάδα, ανεξάρτητα από την αλληλεπίδραση των 

υπόλοιπων µελών. Στη βιβλιογραφία έχουν επισηµανθεί οι εξής πέντε βασικές 

λειτουργίες που εξυπηρετεί ο αρχηγός µέσα στην οµάδα (Hare, 1976)· βοηθά 

στην εκπλήρωση του σκοπού και στην οργάνωση της οµάδας, εµπνέει τα 

µέλη για περισσότερη δράση, καθορίζει το ρυθµό ανάπτυξης της οµάδας, 

κάνει το κάθε µέλος να νιώθει ασφάλεια για το χώρο που καταλαµβάνει µέσα 

στην οµάδα και, τέλος, ενεργεί χωρίς να εξυπηρετεί αποκλειστικά δικά του 

ενδιαφέροντα. Με άλλα λόγια, ο αρχηγός πρέπει να οδηγεί και να υποστηρίζει 

τα υπόλοιπα µέλη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τους επιτρέπει να συνεισφέρουν 

στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οµάδας, ενώ συγχρόνως 

ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες και στόχους (Chemers, 2000). Για 

να συµβεί αυτό οι ικανότητες, η αξία και οι προσωπικότητες των υπόλοιπων 

µελών πρέπει να γίνουν κατανοητές από το µέλος που έχει το ρόλο του 

αρχηγού, ώστε να τους παρέχει το είδος της υποστήριξης που θα είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικό για την οµάδα. Το σηµαντικότερο προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι να δηµιουργήσει στα υπόλοιπα µέλη µία αίσθηση 

εµπιστοσύνης στις δυνάµεις του, που θα ενθαρρύνει κάθε µέλος να δώσει τον 

καλύτερό του εαυτό για την οµάδα.    

 Η συνύπαρξη αυτή των µελών και κυρίως οι προσδοκίες για τους 

ρόλους που υιοθετούν τα µέλη µπορεί να δηµιουργήσουν και προβλήµατα στη 

λειτουργία της οµάδας (Hare, 1976). Παραδείγµατος χάρη, υπάρχει 

πιθανότητα δύο άτοµα να έχουν ρόλους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο να 

συγκρούονται µεταξύ τους. Ακόµα, υπάρχει περίπτωση το ίδιο άτοµο να 

παίζει ρόλους οι οποίοι να έχουν αντικρουόµενες προσδοκίες µεταξύ τους και 

τέλος, είναι πιθανό να υπάρξει ασυµφωνία µεταξύ των µελών σχετικά µε τις 

προσδοκίες που έχουν από ένα συγκεκριµένο ρόλο.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο θεραπευτής πρέπει να 

ελαχιστοποιήσει την εµφάνιση της διασπαστικής συµπεριφοράς µεταξύ των 

µελών. Αυτό θα συµβεί αν ακολουθήσει τις εξής πέντε αρχές για τη διατήρηση 

της θεραπευτικής ατµόσφαιρας στην οµάδα· ο θεραπευτής πρέπει να ελέγχει 

το βαθµό της απώλειας ελέγχου από τα µέλη, η οµάδα πρέπει να εκφράζεται 

προφορικά και να κατανοεί ότι µπορεί να κάνει ό,τι επιθυµεί µε την 
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προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τους κανόνες, είναι σηµαντικό ο θεραπευτής 

από την αρχή της θεραπευτικής διαδικασίας να επικεντρωθεί στην 

εξωτερίκευση του θυµού προφορικά, τόσο η οµάδα όσο και ο θεραπευτής 

πρέπει να αποδεχτούν το γεγονός ότι έχουν την ευθύνη για τη διατήρηση της 

λειτουργίας της οµάδας και τέλος, ο θεραπευτής πρέπει να είναι ενήµερος 

όλων των παραγόντων που δραστηριοποιούν τις άµυνες των θεραπευόµενων 

και να προκαλέσει τη συνεργασία της οµάδας (Flapan & Fenchel, 1987).
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                                              ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

Η οµαδική θεραπεία έχει ένα ευρύ φάσµα από εφαρµογές και µπορεί 

να πάρει ποικίλες µορφές, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί. Η οµαδική θεραπεία 

έχει τις ακόλουθες µορφές (Montgomery, 2002): προγράµµατα απεξάρτησης 

από ψυχοδραστικές ουσίες σε κέντρα και κοινότητες, προγράµµατα επίλυσης 

προβληµάτων και ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης σε οµοιογενείς οµάδες, 

ψυχόδραµα και θεραπεία µέσω τέχνης (µουσική, ζωγραφική), βραχείας 

θεραπείας ψυχοδυναµικές οµάδες, συστηµικές οµάδες, ψυχοθεραπευτικές 

οµάδες-διαπροσωπική θεραπεία. Με άλλα λόγια οι ψυχοθεραπευτικές οµάδες 

µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες· τις οµάδες δράσης, τις 

οµάδες υποστήριξης, επίλυσης προβληµάτων και ψυχοεκπαιδευτικές οµάδες 

και τις ψυχοδυναµικές οµάδες.  

Οι οµάδες δράσης απασχολούν τους θεραπευόµενους µε κάποιου 

είδους δραστηριότητα, όπως είναι η ενασχόληση µε κάποια µορφή τέχνης ή η 

µαγειρική, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές τους δεξιότητες και να εκφράσουν 

τις ανησυχίες και τις αγωνίες τους. Αυτές οι οµάδες χρησιµοποιούνται κυρίως 

σε ασθενείς έγκλειστους σε ιδρύµατα, στη φάση της αποσυλοποίησής τους. 

Οι οµάδες υποστήριξης απευθύνονται σε άτοµα που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες, τόσο σωµατικές, όσο και πνευµατικές, για τους οποίους µία 

πιο δυναµική µορφή θεραπείας δεν θα ήταν το ίδιο κατάλληλη. Σκοπός των 

οµάδων αυτών είναι να βοηθηθούν οι θεραπευόµενοι να αποκτήσουν ή να 

διατηρήσουν την ψυχική τους ισορροπία. Οµάδες υποστήριξης µπορούν, 

επίσης, να δηµιουργηθούν σε οργανισµούς και ιδρύµατα, για την υποστήριξη 

του προσωπικού που εργάζεται µε διαταραγµένους ασθενείς.  

Οι ψυχοεκπαιδευτικές οµάδες απευθύνονται σε ασθενείς µε κοινά 

προβλήµατα που έχουν καθορισµένους στόχους. Τέτοιες οµάδες 

αποτελούνται από άτοµα µε προβλήµατα εθισµού, όπως είναι ο αλκοολισµός, 

η χρήση εθιστικών ουσιών, η διαχείριση θυµού ή οι διατροφικές διαταραχές. 

Στις ψυχοδυναµικές οµάδες ο σκοπός είναι η προσωπική αλλαγή µέσω 

των µη κατευθυνόµενων ελεύθερων συνειρµών. Οι ψυχοδυναµικές οµάδες 

είναι ετερογενείς, όσον αφορά τη σύνθεση των µελών τους και βοηθούν άτοµα 
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που αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσωπικότητας και διαπροσωπικές 

δυσκολίες, οι οποίες πλέον αποτελούν χρόνιες αγχώδεις ή καταθλιπτικές 

καταστάσεις ή και τα δύο µαζί. Απευθύνονται, κυρίως, σε άτοµα που έχουν 

πολύ ισχυρές άµυνες ή θεραπευόµενους που αρνούνται.  

Η οµαδική θεραπεία είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική, ειδικά όταν 

απευθύνεται σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, καθώς είναι σαν ένας 

οργανισµός, ο οποίος έχει αίσθηση της κατεύθυνσης που ακολουθεί ακόµη κι 

αν δεν µπορεί να την καθορίσει διανοητικά. Η οµάδα αναγνωρίζει στην πορεία 

της τα µη υγιή στοιχεία της, εστιάζεται σε αυτά, τα ξεδιαλύνει ή τα εξαλείφει και 

κινείται µε σκοπό να γίνει µια υγιέστερη οµάδα (Rogers, 1991).  

 Έτσι, οµοιογενείς, κυρίως, οµάδες µε ασθενείς που αντιµετωπίζουν 

χρόνιες φυσικές ασθένειες µπορούν να προσφέρουν στους θεραπευόµενους 

σηµαντική ανακούφιση στα συµπτώµατα του άγχους και της κατάθλιψης και 

συγχρόνως, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους (Montgomery, 2002). 

Υπάρχουν οµάδες που έχουν συγκεκριµένους στόχους, όπως είναι 

προβλήµατα εθισµού σε ναρκωτικές ουσίες ή στο αλκοόλ. Ή οµάδες µε άτοµα 

που έρχονται αντιµέτωπα µε µια ανίατη ασθένεια, όπως είναι για παράδειγµα 

ο καρκίνος ή ο ιός του HIV. Αυτές οι οµάδες είναι οµοιογενείς και έχουν πολύ 

ξεκάθαρους και σαφείς στόχους. Οι ψυχοδυναµικές ψυχοθεραπευτικές 

οµάδες, από την άλλη, απαρτίζονται από µέλη τα οποία αντιµετωπίζουν 

λιγότερο συγκεκριµένα και διαφορετικά µεταξύ τους προβλήµατα. 

Παραδείγµατος χάρη, επιθυµούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να 

αισθανθούν καλύτερα µε τον εαυτό τους. Για κάθε θεραπευόµενο αυτό 

σηµαίνει κάτι διαφορετικό.   

Η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης έγκειται στο να παραχθούν 

περισσότερα αποτελέσµατα από ότι θα παράγονταν στο άτοµο χωρίς την 

παρέµβαση αυτή. Η ψυχολογική παρέµβαση στοχεύει στο να ελαχιστοποιήσει 

τις πιθανότητες ενός µελλοντικού κινδύνου κατάρρευσης του ατόµου. Επίσης, 

στοχεύει στο να βοηθήσει ειδικές οµάδες ατόµων. Τέλος, η παρέµβαση 

στοχεύει στο να αποκατασταθεί η λειτουργία κλινικά διαγνωσµένων 

πληθυσµών που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση προσωρινής ή χρόνιας κρίσης 

(L’ Abate, 1999). 

Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία ασχολήθηκε µε µία µορφή 

ψυχοθεραπείας, η αποτελεσµατικότητα της οποίας δεν αµφισβητείται. Ο 
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οµαδικός ψυχοθεραπευτής έχει πίστη στη θεραπευτική δύναµη της οµάδας 

και για αυτό το λόγο την αντιµετωπίζει µε απεριόριστο σεβασµό και, ίσως, 

θαυµασµό. Η θεραπευτική διαδικασία µπορεί αποδειχθεί µία µαγική και 

ανεπανάληπτη εµπειρία για τους συµµετέχοντές της, όπως και κάθε 

επιτυχηµένη ψυχοθεραπευτική παρέµβαση. Ο θεραπευόµενος, από την άλλη, 

αποτελεί το θεµέλιο λίθο αυτής της διαδικασίας, που θέτει τις βάσεις για την 

εξέλιξη της παρέµβασης. Τη µαγεία αυτής της θεραπευτικής εµπειρίας την 

αισθάνονται και οι θεραπευόµενοι που συµµετέχουν στη διαδικασία, καθώς η 

οµάδα είναι το στήριγµά τους στο οποίο θα καταφύγουν για φροντίδα στη 

δύσκολη πορεία της εξερεύνησης του εαυτού τους, αλλά και αυτή που θα τους 

καταδείξει τα λάθη τους και τις παρανοήσεις τους.  

Τέλος, είναι κοινός τόπος ότι όποιος επιθυµεί να λάβει µέρος στη 

θεραπευτική διαδικασία, τότε, πιθανότατα, θα ωφεληθεί από αυτή. Αυτό, 

βέβαια, ισχύει για όλες τις µορφές ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης. Έτσι, 

λοιπόν, και στην οµαδική ψυχοθεραπεία ο πυρήνας της είναι το υποκείµενο.   
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