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Δπραξηζηίεο  

 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ Δπηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ .Ισάλλε Ν. Νέζηνξνο πνπ κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αζρνιεζώ κε 

έλα ηόζν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθό ζέκα θαη γηα όιε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο 

θαηεπζύλζεηο πνπ απιόρεξα κνπ παξείρε .Η παξνπζία ηνπ ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ,ε  κνλαδηθή θιηληθή ηνπ πνξεία , έθαλε ειθπζηηθό ην 

αληηθείκελν ηεο Φπρνζεξαπείαο θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζην λα επηιέμσ ηε 

ζπλέρεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ ζηελ Φπρνζεξαπεία. Η ζπλερήο πξνζπκία ηνπ λα επηιύεη 

δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα, ε πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ, ε ζπκβνπιεπηηθή πνπ κνπ 

παξείρε απνηεινύλ γηα κέλα πξόηππν ζπλεξγαζίαο .Σνλ επραξηζηώ ζεξκά γηα ηηο 

πνιύηηκεο  γλώζεηο πνπ  απνθόκηζα κέζα από ηηο ηόζν ελδηαθέξνπζεο δηαιέμεηο πνπ 

πξνζέθεξε. 
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 ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
               

       Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ηε κειέηε κηαο πεξίπησζεο 

ςπρνζεξαπεπόκελεο ζηελ νπνία ε θαθή  ςπρνζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κε επζύλε ηνπ ζεξαπεπηή εκπόδηζε ζην λα παξαρζεί θάπνην ζεξαπεπηηθό όθεινο γηα 

ηελ αζζελή. πγθεθξηκέλα αλαιύνληαη ηα ιάζε, νη παξαιήςεηο  από ηε κεξηά ηνπ 

ζεξαπεπηή θαη ν αληίθηππνο πνπ είραλ ζηελ όιε ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Η 

ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ηεο ζεξαπεπόκελεο θαη 

ζηε γλσζηηθή ζύγρπζε πνπ ηηο πξνθάιεζε ε αιινπξόζαιιε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζεξαπεπηή. Σέινο, επηζεκαίλνληαη όινη εθείλνη νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο 

γηα όιεο ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, νη δεμηόηεηεο-ηθαλόηεηεο ηηο νπνίεο 

νθείιεη λα έρεη εμαζθήζεη ν ρξεζηόο ζεξαπεπηήο.  

        Η ζεξαπεπόκελε εμηζηνξεί ζηνλ πιένλ ζεξαπεπηή ηεο ,ηνλ θ. Ισάλλε Νέζηνξνο , 

πώο είρε δηεμαρζεί ε ζεξαπεία ηεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο 

θαη ςπρνζεξαπεπηή .Πώο έθηαζε ζην ζεκείν λα αληηιεθζεί όηη ε ζεξαπεπηηθή ηεο 

ζρέζε λνζνύζε, πνηνί απαξάβαηνη θαλόλεο  ηεο ςπρνζεξαπείαο θαηαπαηήζεθαλ 

,πνηέο αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο παξαβηάζηεθαλ , πνηνί δενληνινγηθνί θαλόλεο 

παξαιείθζεθαλ ,πνηά είλαη ηα θνκβηθά ζεκεία πνπ ν πξώελ ζεξαπεπηήο ηεο έζθαιε 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ζύγρπζε θαη γλσζηηθή αζπκθσλία ζηε 

ζεξαπεπόκελε ηνπ. Δπηπξνζζέησο ,εμεηάδνπκε ην πόζν ζεκαληηθό ξόιν 

δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ  ζεξαπεπηήο ζηελ ςπρνζεξαπεία θαζώο  θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα  θαη ηηο  ηδηόηεηεο ηνπ πνπ ηνλ θαζηζηνύλ 

απνηειεζκαηηθό.  

ΠΡΟΛΟΓΟ 

                  Η πιένλ ζεξαπεπόκελε ηνπ θαζεγεηά Νέζηνξνο Ισάλλε είρε  απεπζπλζεί 

ζε θάπνηνλ  επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο αξρηθά δηόηη δελ κπνξνύζε λα δηαρεηξηζηεί 

ην άγρνο ηεο, είρε δπζθνιία απηνζπγθέληξσζεο ,κλήκεο θαη πξνζνρήο. Δπίζεο 

δηαθξηλόηαλ από ρακειή απηνεθηίκεζε ,δελ πίζηεπε όηη ζα ηα θαηαθέξεη ζηε δσή ηεο 

,ζύλαπηε πάληα ζρέζεηο  εμαξηεηηθέο θαη  έπαηξλε ην ξόιν ζύκαηνο. Παξνπζίαδε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ,ήζειε λα απαγθηζηξσζεί από ηηο ζπλήζεηεο πνπ ηελ 

εγθιώβηδαλ παξακέλνληαο  γηα πνιιά ρξόληα ζηάζηκε ,ρσξίο λα κπνξεί λα εμειηρζεί. 

Απώηεξνο ζηόρνο ηεο ήηαλ λα έξζεη αληηκέησπε κε ηνπο θόβνπο ηεο θαη λα κπνξέζεη 



 

 

λα ηνπο θαηαπνιεκήζεη. πσο αλαθέξεη ε ίδηα επηδίσθε από ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο 

ζρέζε λα κπνξέζεη λα θαηαθηήζεη ηελ ςπρηθή αλάηαζε θαη ηελ ηζνξξνπία ηεο ,λα 

βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηεο ,λα  εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζή ηεο ,θαζώο θαη 

λα θηάζεη ζε επίπεδν λα δεη ηνλ εαπηό ηεο βαζύηεξα ,λα θηάζεη ζηελ απηνγλσζία. 

Ήζειε λα ληώζεη επηπιένλ ηελ απνδνρή πνπ έςαρλε ,ηελ ππνζηήξημε πνπ ήζειε θαη 

ηελ αζθάιεηα πνπ αλαδεηνύζε. Καηάθεξε κέζα ζε ιίγεο ζπλεδξίεο κε ηνλ ζεξαπεπηή 

ηεο Ισάλλε Νέζηνξνο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ππξήλα ηεο, κε ηνλ πξαγκαηηθό ηεο 

εαπηό δειαδή ,  θαη καδί αλαθάιπςαλ ηη ήηαλ απηό πνπ ηελ είρε εγθισβίζεη 26 

ρξόληα δίρσο λα κπνξεί λα εμειηρζεί. 

                θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κέζσ κηαο κειέηεο 

κηαο πεξίπησζεο ςπρνζεξαπείαο ηα ιάζε πνπ νδήγεζαλ ζηελ  απνηπρία ηεο 

δεκηνπξγίαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ςπρνζεξαπεπηή θαη ςπρνζεξαπεπόκελνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο ζεξαπεπηηθνύ έξγνπ. ην πιαίζην 

απηό γίλεηαη κία αλάιπζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη αδπλακηώλ ηνπ ζεξαπεπηή ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινύλ ην πξόηππν ηνπ ρξεζηνύ 

ζεξαπεπηή.  Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλώλ γίλεηαη ζαθέο πνηα είλαη εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κε βάζε ηηο κέρξη ζηηγκήο έξεπλεο είλαη εθείλα πνπ κπνξεί 

λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ γξεγνξόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε κεηάβαζε ζηελ 

αιιαγή θαη ζε έλα λέν ηξόπν δσήο.  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ-ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΗ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΙΑ  

 

       Μεηαμύ ησλ παιαηόηεξσλ πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο,  πνπ αζπάδνληαλ δηάθνξνη αξραίνη ιανί, ήηαλ εθείλε πνπ ππνζηήξηδε όηη 



 

 

ην άηνκν ην νπνίν ζπκπεξηθέξνληαλ κε αζπλήζηζην ηξόπν ήηαλ δαηκνληζκέλν. Η 

αζζέλεηα ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο απνδίδνληαλ πνιιέο θνξέο ζηελ νξγή ησλ ζεώλ ή 

ησλ «θαθώλ πλεπκάησλ», ηα νπνία εηζέβαιιαλ ζην ζώκα θαη πξνθαινύζαλ ηελ 

αζζέλεηα. Οη δαίκνλεο απνκαθξύλνληαλ ή εμνξθίδνληαλ κε ηερληθέο όπσο ε 

πξνζεπρή, ηα μόξθηα, ε καγεία θαη ην θαζαξηήξην. Αλ νη πξαθηηθέο απηέο δελ ήηαλ 

επηηπρείο, ιακβάλνληαλ πην αθξαία κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ην ζώκα δελ ζα 

είλαη κηα επράξηζηε θαηνηθία γηα ην θαθό πλεύκα. Σν καζηίγσκα, ε ιηκνθηνλία, ε 

ππξά θαη ε πξόθιεζε αθαηάζρεηεο αηκνξξαγίαο ήηαλ ζπρλέο κνξθέο ζεξαπείαο 

(Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema, 2004).  

       Οη πξώηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα 

δηαηππώλνληαη  από ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο. Ο Ιππνθξάηεο , θαηά  ηνλ 5 αηώλα π.Υ. 

ζεσξεί όηη ε πγεία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ  ηεζζάξσλ ζσκαηηθώλ 

ρπκώλ. Οη ρπκνί ήηαλ ην αίκα ην θιέγκα, ε θίηξηλε ρνιή θαη ε κέιαηλα ρνιή, όηαλ ε 

«θξάζε» ησλ ρπκώλ δελ είλαη ηζνξξνπεκέλε ηόηε γελλάηαη ε αζζέλεηα. Καηά  ηνλ 

Ιππνθξάηε, ν ύπλνο, ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ε απνθπγή ππεξβνιώλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο θαιήο θαη  πγηνύο  ηδηνζπγθξαζίαο. Αλαθέξεηαη 

κάιηζηα όηη ζηελ Πέξγακν πεξί ην 100 π.Υ. πξνζθέξνληαη ζεξαπείεο πνπ 

απνηεινύλην από αλάπαπζε, καζάδ, αθεςήκαηα βνηάλσλ, αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο 

θαη εθαξκνγή ηερληθώλ κείσζεο ηεο δηέγεξζήο (Καξαδήκαο, 2005). Αλ θαη δελ 

ππήξραλ ηδξύκαηα γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο, πνιιά άηνκα έβξηζθαλ θξνληίδα ζηνπο 

λανύο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλνη ζηνπο ζενύο ηεο ίαζεο. 

            Απηή ε πξννδεπηηθή άπνςε γηα ηελ πγεία θαη ηε ςπρηθή αζζέλεηα δελ 

ζπλερίζηεθε. Οη αξρέγνλεο πξνθαηαιήςεηο θαη νη αληηιήςεηο πεξί δαηκνληζκνύ 

αλαβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα. Οη ςπρηθά αζζελείο ζεσξνύληαλ όξγαλα 

ηνπ ζαηαλά θαη πσο δηέζεηαλ δπλάκεηο πνπ κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε ζθιεξόηεηα θνξπθώζεθε από ηνλ 15
ν
 αηώλα 

έσο ηνλ 17
ν
 αηώλα όπνπ ζηηο επνλνκαδόκελεο δίθεο ελαληίνλ ηεο καγείαο πνιιά 

άηνκα πνπ θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ήηαλ απιά ςπρηθά άξξσζηνη (Atkinson, 

Atkinson et al., 2004).  

                Σα πξώηα άζπια γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ςπρηθά αζζελώλ είρα αξρίζεη λα 

ιεηηνπξγνύλ πξνο ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ κηιάκε γηα 



 

 

ηδξύκαηα αιιά απιώο γηα θπιαθέο πνπ θξόληηδαλ λα πεξηνξίδνπλ ηα άηνκα απηά από 

ην θνηλσληθό ζύλνιν. Σα θειηά ήηαλ βξόκηθα θαη νη ηξόθηκνη ζπρλά αιπζνδεκέλνη. 

   ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ε ηαηξηθή θαη ε ςπρνινγία ζεκείσζαλ κεγάιεο 

πξνόδνπο. Σν 1905, κηα ςπρηθή δηαηαξαρή, γλσζηή σο γεληθή πάξεζε, απνδείρζεθε 

όηη είρε ζσκαηηθή αηηηνινγία: κόιπλζε ζύθηιεο, ε νπνία είρε απνθηεζεί πνιιά 

ρξόληα πξηλ από ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο. Η αλαθάιπςε όηη ε 

γεληθή πάξεζε είλαη απνηέιεζκα αζζέλεηαο ελζάξξπλε εθείλνπο πνπ πίζηεπαλ όηη νη 

ςπρηθέο αζζέλεηεο έρνπλ βηνινγηθέο αηηίεο Ιδηαίηεξε ώζεζε ζηελ ζεξαπεία ηεο 

ςπρηθήο αζζέλεηαο δόζεθε κε ηε δηάδνζε ηεο ςπρνζεξαπείαο.  Η ςπρνζεξαπεία 

ζύκθσλα κε ηνλ Wolberg είλαη ε ζεξαπεία κε ςπρνινγηθά κέζα ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο θύζεσο, θαηά ηελ νπνία έλα εθπαηδεπόκελν άηνκν δεκηνπξγεί 

ζθόπηκα κηα επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή, κε ζθνπό ηελ αθαίξεζε, 

κεηαηξνπή ή επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ππαξρόλησλ ζπκπησκάησλ, ηε κεηαβνιή 

δηαηαξαγκέλσλ δηαδηθαζηώλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηε πξναγσγή ηεο ζεηηθήο αλάπηπμεο 

θαη εμέιημεο  ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 

ύκθσλα κε ην ιεμηθό Φπρνινγίαο ηεο Αλαζηαζίαο Υνπληνπκάδε θαη Λέλα 

Παηεξάθε , ε ςπρνζεξαπεία απνηειεί θάζε ζεξαπεπηηθή  κέζνδν ςπρηθώλ 

δηαηαξαρώλ ή δηαηαξαρώλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ςπρνινγηθέο ηερληθέο θαη 

όρη θάξκαθα ή ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία. Έρεη ζηόρν ηε κείσζε ,ηε κεηαηξνπή ή ηελ 

εμάιεηςε ησλ ππαξρόλησλ ζπκπησκάησλ θαη επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ ,ηελ 

ηξνπνπνίεζε ελνριεηηθώλ ζπλεζεηώλ θαη πξνβιεκαηηθώλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο 

,θαζώο θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηνπ αηόκνπ .Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρή θαη  

απνηειεζκαηηθή ςπρνζεξαπεία, ζεσξείηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή θαη ηνλ ζεξαπεπόκελν .Η ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα δηεμάγεηαη είηε 

αηνκηθά (αηνκηθή ςπρνζεξαπεία ), είηε ζε νκάδεο (νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ), λα είλαη 

βξαρεία ή καθξόρξνλε ,εληαηηθή ή επηθεληξσκέλε. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία 

,ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεία ,ζεξαπεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ,ζεξαπεία νηθνγέλεηαο, 

βησκαηηθή ςπρνζεξαπεία ,νκαδηθή αλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία θηι ),θαζεκηά από ηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ςπρηθή πγεία 

,θαη εθαξκόδεη έλα ζύλνιν εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ γηα ηε βνήζεηά ηνπ .  



 

 

       Κάζε κνξθή ςπρνζεξαπείαο ζηεξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ηελ 

αλζξώπηλε θύζε, πξνζσπηθόηεηα θαη ςπρνπαζνινγία. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, 

ππήξμαλ θπξίσο ηξία ξεύκαηα ζηε ςπρνζεξαπεία, ε ςπρνδπλακηθή ζρνιή, όπνπ 

θπξίαξρν ξόιν είραλ νη αζπλείδεηεο ζπγθξνύζεηο, ε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή , όπνπ 

ε θπζηνινγηθή θαη ε παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξνύληαλ απνηέιεζκα κάζεζεο θαη 

ε αλζξσπηζηηθή – ππαξμηζηηθή ζρνιή πνπ δίλεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ αλζξώπηλε 

ειεπζεξία βνύιεζεο (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ , 1990). 

        Ιδξπηήο ηεο ςπρνδπλακηθήο ζρνιήο είλαη ν λεπξνιόγνο ηγθκνύλη Φξόπλη. Ο 

Φξόπλη ζεώξεζε ην άηνκν σο ελεξγεηαθό ζύζηεκα. Οη επηζηεκνληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη νη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γεληθά νιόθιεξε ε 

επηζηεκνληθή παξαγσγή , είλαη εθδειώζεηο ηεο ζεμνπαιηθή θαη επηζεηηθήο ελέξγεηαο 

πνπ εκπνδίδεηαη λα εθδεισζεί άκεζα. ηόρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε εδνλή, 

δειαδή ε κείσζε ηεο έληαζεο ή ε απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. Οη άλζξσπνη ζύκθσλα 

κε ηε ςπρνδπλακηθή ζεσξία θαζνδεγνύληαη από εξσηηθά θαη επηζεηηθά έλζηηθηα θαη 

ελνξκήζεηο. 

             ύκθσλα κε ηε ςπραλαιπηηθή ζεσξία, ή ςπρηθή δσή είλαη δπλαηόλ λα 

πεξηγξαθεί σο πξνο ην βαζκό πνπ έρνπκε επίγλσζε ησλ θαηλνκέλσλ: ην ζπλεηδεηό 

πεξηιακβάλεη θαηλόκελα γηα ηα νπνία έρνπκε επίγλσζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ην 

πξνζπλεηδεηό ηα θαηλόκελα πνπ κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε αλ ηνπο δώζνπκε 

πξνζνρή θαη ην αζπλείδεην ηα θαηλόκελα πνπ αγλννύκε θαη πνπ δελ κπνξνύκε λα 

αληηιεθζνύκε παξά κόλν ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο. 

                 ηα 1923 ν Φξόπλη αλέπηπμε έλα πην κεζνδηθό δνκηθό κνληέιν γηα ηε 

ςπραλάιπζε, νξηδόκελν από ηηο έλλνηεο ηνπ εθείλν (id), ηνπ εγώ (ego) θαη ηνπ 

ππεξεγώ (superego), νη νπνίεο αληηζηνηρνύζαλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλζξώπηλεο 

ιεηηνπξγίαο. Σν εθείλν (id) αληηπξνζσπεύεη ηελ πεγή ελέξγεηαο ησλ ελνξκήζεσλ θαη 

αλαδεηά ηελ εθηόλσζε ηεο δηέγεξζεο, ηεο έληαζεο θαη ηεο ελέξγεηαο. Λεηηνπξγεί κε 

ηελ αξρή ηεο εδνλήο θαη ηεο απνθπγήο ηνπ πόλνπ. Σν ππεξεγώ αληηπξνζσπεύεη ην 

εζηθό κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο καο, πεξηιακβάλεη ηα ηδαληθά γηα ηα νπνία αγσληδόκαζηε 

θαη ηηο ηηκσξίεο (ελνρή) πνπ πεξηκέλνπκε όηαλ έρνπκε θάλεη θάηη ελάληηα ζηνλ εζηθό 

καο θαλόλα. Σν εγώ ιεηηνπξγεί κε ηξόπν ώζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ 

εθείλνπ ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππεξεγώ, 

ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Kaplan & Sadock, 1996, 



 

 

Pervin & John, 1999).  ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππεξεγώ, ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Kaplan & Sadock, 1996, Pervin & John, 1999). 

            Οη απόςεηο ηνπ Φξόπλη θξίζεθαλ από νξηζκέλνπο καζεηέο ηνπ ιαλζαζκέλεο ή 

αλεπαξθείο γηα λα εξκελεύζνπλ έλα κέξνο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

δεκηνύξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο ςπρνδπλακηθέο ζρνιέο όπσο ν Adler, o Jung, o Rank θαη 

ν Reich, ελώ άιινη δηόξζσζαλ ηηο Φξνϋδηθέο απόςεηο όπσο ε Anna Freud, o Erikson, 

ε Horney, ε Klein , ν Fromm θαη απνηέιεζαλ ηνπο λενθξνϋδηζηέο. 

           Οη ζπκπεξηθνξηζηέο κε θύξηνπο  εθπξόζσπνπο ην   Watson θαη ην Skinner 

πξέζβεπαλ όηη ε ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο. Με ηα πεηξάκαηα ηνπ 

Pavlov απνδείρζεθε όηη έλα έσο θάπνηα ζηηγκή νπδέηεξν εξέζηζκα κπνξεί λα 

απνθηήζεη ηελ  ηθαλόηεηα πξνθαιεί αληίδξαζε εμαηηίαο ηεο ζύλδεζεο ηνπ κε έλα 

εξέζηζκα πνπ παξάγεη ηελ ίδηα ή παξόκνηα αληίδξαζε. Η γελίθεπζε, ε δηάθξηζε θαη ε 

απόζβεζε είλαη ηξεηο ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο πνπ κειέηεζε ν Pavlov. 

          Η δηαδηθαζία ηεο θιαζηθήο εμάξηεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνύ Albert ( ην 

παηδί δελ θνβόηαλ αξρηθά ην άζπξν θνπλέιη κέρξη πνπ ε εκθάληζε ηνπ ζπλνδεπόηαλ 

από έλα ζόξπβν ) δείρλεη όηη πνιιέο κνξθέο παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο νθείινληαη 

ζε αληηδξάζεηο ζε αθαηάιιεια εξεζίζκαηα (Παπαδόπνπινο, 2001) 

         Ο Skinner δηαηύπσζε ηηο αξρέο ηεο ζπληειεζηηθήο εμάξηεζεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο αληίδξαζεο θαζνξίδνληαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Η ζύλζεηε 

ζπκπεξηθνξά δηακνξθώλεηαη κέζσ ηεο δηαδνρηθήο πξνζέγγηζεο, ελίζρπζεο 

ζπκπεξηθνξώλ πνπ κνηάδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηε ηειηθή κνξθή ηεο 

επηδησθόκελεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηελ ςπρνπαζνινγία ηνλίδνληαη ηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ειιείκκαηα θαη ε αλάπηπμε δπζπξνζαξκνζηηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

δηαηεξνύληαη από ηνπο εληζρπηέο ζην πεξηβάιινλ. 

         Οη ζπκπεξηθνξηζηέο επέκελαλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ηε κέηξεζε ηεο 

παξαηεξνύκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλάγθε γηα πεηξακαηηθή απόδεημε ησλ 

όπνησλ ζεσξεηηθώλ ππνζέζεσλ γηλόηαλ, ε ςπρνινγία κε ηε ζπκβνιή ηνπο άξρηζε λα 

κειεηάηε κε όξνπο ζεηηθώλ επηζηεκώλ. 

        Σν ηξίην ξεύκα ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπ 20
νπ 

αηώλα ε αλζξσπηζηηθή – ππαξμηαθή 

ζρνιή ςπρνζεξαπείαο επεξεάζηεθε από  ην ηεξαξρηθό ζύζηεκα αλαγθώλ θαη 

θηλήηξσλ ηνπ Maslow θαη ηελ πειαηνθεληξηθή ζεξαπεία ηνπ Rogers. ηηο δεθαεηίεο 



 

 

ηνπ ΄50 θαη ΄60 πξνζηίζεληαη ζηελ αλζξσπηζηηθή – ππαξμηζηηθή ζρνιή θαη ε 

ζπλδηαιεθηηθή αλάιπζε ηνπ Berne  θαη ε κνξθνινγηθή ζεξαπεία ηνπ Perls. 

         Καηά ην Rogers ην λεπξσηηθό άηνκν βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε αζπκθσλίαο 

αλάκεζα ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ εκπεηξία. Ο Rogers σο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο 

κεηαβιεηή ζηε ζεξαπεία είδε ην ζεξαπεπηηθό θιίκα. Οη ζπλζήθεο ηεο ζπκθσλίαο, ηεο 

απεξηόξηζηεο ζεηηθήο αλαγλώξηζεο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ήηαλ 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιαγή ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. ηόρνο, ε 

απηνπξαγκάησζε θαη ε νινθιήξσζε ηνπ δπλακηθνύ θάζε αλζξώπνπ. 

          Οη ζύγρξνλέο ηάζεηο ζηε ςπρνζεξαπεία πεξηιακβάλνπλ ηε ινγηθνζπκηθή ηνπ 

Albert Ellis, ηα αίηηα ησλ ςπρνπαζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε δηάθνξεο 

παξάινγεο αληηιήςεηο πνπ θάλνπκε, ε επηζηεκνληθή ςπρνζεξαπεία ηνπ Joseph 

Wolpe, όπνπ κε ηε κέζνδν ηεο ζπζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζεο ν αζζελήο καζαίλεη 

λα αληηδξά ζε νξηζκέλα εξεζίζκαηα πνπ πξνεγνπκέλσο ηνπ πξνθαινύζαλ άγρνο κε 

ηε λέα εμαξηεκέλε αληίδξαζε ηεο ραιάξσζεο, ε γλσζηηθή ζεξαπεία ηνπ Aaron Beck, 

πνπ ζηεξίδεηαη εληνπηζκό θαη ηε δηόξζσζε δηαζηξεβισκέλσλ γλσζηηθώλ λνεηηθώλ 

ζπιιήςεσλ θαη δπζιεηηνπξγηθώλ πεπνηζήζεσλ, ε πνιύηξνπε πξνζέγγηζε ηνπ Arnold 

Lazarus, πνπ ππνζηεξίδεη όηη ην ςπρνινγηθό ζηξεο εμαξηάηαη από γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη 

πξνζεγγίζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία θαη ηηο νκαδηθέο ςπρνζεξαπείεο πνπ 

είηε ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζρνιή είηε ελζσκαηώλνπλ ζηνηρεία από 

πεξηζζόηεξεο ζρνιέο ( Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ , 1990).  

 

ΚΟΙΝΟΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  I 

               

                           Πνιπάξηζκεο κειέηεο θαη κεηα-αλαιύζεηο έρνπλ δείμεη όηη ε 

ςπρνζεξαπεία ιεηηνπξγεί γηα ηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Η έξεπλα 

έρεη θαηαιήμεη ζαθώο όηη νπνηαδήπνηε κνξθή ςπρνζεξαπείαο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή από ηελ απνπζία ζεξαπείαο.(Lambert & Ogles, 2004). Χζηόζν 

θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ Φπρνζεξαπεία. Βέβαηα ,ππάξρεη ε επξεία 



 

 

πεπνίζεζε όηη όιεο νη ςπρνζεξαπεπηηθέο  δηαδηθαζίεο είλαη απνηειεζκαηηθέο. Η ηάζε 

απηή αλαθέξεηαη σο ην «Φαηλόκελν ηνπ Νηόλην», ην νπνίν έρεη πάξεη ην όλνκα ηνπ 

από έλα ραξαθηήξα από ηελ Αιίθε ζηε Υώξα ησλ Θαπκάησλ, ν νπνίνο αλαθνίλσζε 

όηη όινη θέξδηζαλ, επνκέλσο όινη είλαη εθείλνη πνπ ζα πάξνπλ βξαβείν. 

               Η ςπρνζεξαπεία αθνινύζεζε κία πιεζώξα ελαιιαθηηθώλ θαη πξόζζεησλ 

πξνζεγγίζεσλ  κε απνηέιεζκα  από ην 1960 κέρξη θαη ην 2000, ε αλάπηπμε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ςπρνζεξαπείαο  λα θηάζεη ην 600% 

(Miller et al., 1997). ήκεξα κάιηζηα εθηηκάηαη όηη ππάξρνπλ πάλσ από 200 

δηαθνξεηηθά κνληέια ζεξαπείαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία 

(Bergin & Garfield, 1994).  

           Παξόιν πνπ ζεσξεηηθά ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, όιεο 

απηέο έρνπλ θάπνηνπο ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη θνηλνί. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζην παθέην ησλ θνηλώλ 

ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ κε ζηόρν λα δνζνύλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζα από 

εκπεηξηθά θαη πξαθηηθά δεδνκέλα ζηηο ππνζηεξηδόκελεο ζεξαπείεο.( Chambless & 

Ollendick, 2001).Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί όηη  ε αλαδήηεζε ησλ θνηλώλ εθείλσλ 

παξαγόλησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο μεθίλεζε κε ηνλ 

Rosenzweig.  

           O Rosenzweig ήηαλ ν πξώηνο πνπ έδσζε έκθαζε ζηνπο θνηλνύο 

ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο αλαδεηθλύνληαο ηνπο ζε όιεο ηηο  ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηεθηηθό κνληέιν ην νπνίν λα 

πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο θνηλνύο παξάγνληεο όπσο ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, έλα 

απνδεθηό ζεζκηθό πιαίζην , κηα ζεξαπεπηηθή ζπιινγηζηηθή ε νπνία ζα δηεπθνιύλεη 

ηελ  επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ νη αζζελείο. Δπίζεο, 

εζηίαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηε ιύζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ αζζελή ηνπ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ηνλ θαζηζηνύλ απνηειεζκαηηθό θαη ιεηηνπξγηθό ζεξαπεπηή. 

             Ο Rosenzweig θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη όιεο νη ςπρνζεξαπεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη απνηειεζκαηηθέο , θαη  εθείλν ην νπνίν βνεζάεη ηνλ ζεξαπεπόκελν 

ζηε κεηάβαζε ηνπ ζηελ αιιαγή δελ είλαη νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, αιιά 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη θνηλνί ζε όιεο απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. 



 

 

              Οη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο αληηπξνζσπεύνπλ θνηλέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο κε εηδηθνί, θαζώο δελ 

απνηεινύλ κέξνο κόλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο αιιά είλαη 

θνηλνί γηα ην ζύλνιν ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ.  Φπζηθά ππάξρνπλ θαη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη πεξηζζόηεξν εηδηθνί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο. 

              Η αλαδήηεζε ησλ θνηλώλ ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηακόξθσζε ησλ δηαδηθαζηώλ κέζα από ηηο νπνίεο κπνξεί λα δξάζεη ε ςπρνζεξαπεία, 

ελώ παξάιιεια κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθό ιόγν ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθώλεηαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε ζηελ ςπρνζεξαπεία, αιιά θαη ηνλ ηξόπν επηινγήο όισλ εθείλσλ πνπ 

εηζάγνληαη ζηα ηδξύκαηα απηά κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπο πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ζε θάπνην βαζκό ην απνηέιεζκα 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

          Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο θνηλνύο ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο πνπ 

εληζρύνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία θαη βνεζνύλ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηνπο εηδηθνύο ζην ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο.  (Davis, 

Lebow, & Sprenkle, 2012). Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηάθνξσλ 

ςπρνζεξαπεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε ζπληζηακέλε ηεο επελέξγεηαο ησλ θνηλώλ 

ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ  κε ηελ επξύηεξε βηβιηνγξαθία λα εζηηάδεη ζηε 

δεκηνπξγία γεγνλόησλ από ηνλ ίδην ην ζεξαπεπηή. (Greencavage & Norcross, 1990).   

           πσο θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα ζεσξήζεη αλακελόκελν, νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί 

παξάγνληεο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία δελ είλαη θνηλώο απνδεθηνί από 

όινπο. Αληίζεηα νη θνηλνί, αιιά θαη νη εηδηθνί παξάγνληεο είλαη δπλαηό λα δηαθέξνπλ 

από κειέηε ζε κειέηε (Pfammatter & Tschacher, 2012). Παξόια απηά ε ύπαξμε κίαο 

θνηλήο γιώζζαο όζνλ αθνξά ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα 

ηελ ίδηα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζέιεη λα επηθέξεη..Η 

εύξεζε ησλ θνηλώλ ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ είλαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαιήμνπκε 

ζε εκπεηξηθά κηα πην ζαθή γιώζζα θαη ζύιιεςε ησλ θνηλώλ ζηνηρείσλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία (Tschacher et al., 2014). ηελ αλαδήηεζε γηα απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζεξαπεπηηθή αιιαγή, νξηζκέλνη εξεπλεηέο (Asay & Lambert, 1999) έρνπλ δείμεη όηη 



 

 

νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία έρνπλ κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.  

          Οη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά 

αιιειεπηδξνύλ θαη αιιεινεμαξηώληαη, δελ ιεηηνπξγνύλ δειαδή μερσξηζηά, 

αλεμάξηεηα θαη απηόλνκα. Οη ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο δε ζα κπνξνύζαλ λα δξάζνπλ 

ρσξίο ηε ζπλεηζθνξά θάπνηνπ άιινπ θνηλνύ ζεξαπεπηηθνύ παξάγνληα..Μπνξνύκε λα 

αληηιεθζνύκε όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη γη απηό πέξα από ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ αλάιπζε ηνπο 

κεκνλσκέλα θαη μερσξηζηά, αλαγθαίν θξίλεηαη  λα γίλεη θαη ε από θνηλνύ αμηνιόγεζε 

ηνπο.  

          Θα πξέπεη ινηπόλ λα πξνζδηνξηζηεί πνηνη είλαη εθείλνη νη ζεξαπεπηηθνί 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζε 

πνην βαζκό απηνί νη παξάγνληεο ζα πξέπεη λα αλαπηύζζνληαη κε ζθνπό λα επηηεπρζεί 

ε αιιαγή θαη ε πξνζσπηθή βειηίσζε ζην ζεξαπεπόκελν, ε νπνία είλαη θαη ν 

θεληξηθόο ζηόρνο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. Έηζη ε έξεπλα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ν ζεξαπεπηήο, ν βαζκόο 

έκθαζεο ηνπ ζεξαπεπηή αλεμάξηεηα από ην κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα κπνξέζεη λα γίλεη εθηθηή ε 

ύπαξμε κίαο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο. 

          Πξνηεηλόκελνη θνηλνί παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ειπίδα, ηε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία, ηα θίλεηξα ηνπ πειάηε, θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ ζεξαπεπηή, κεηαμύ άιισλ. Κάζε έλαο από απηνύο ηνπο θνηλνύο 

παξάγνληεο έρεη δηάθνξνπο βαζκνύο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο εκπεηξηθή ζηήξημεο 

(Sprenkle, Davis, & Lebow, 2009) .  

            Η αλαδήηεζε θνηλώλ ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ ζε όιεο ηηο επηκέξνπο 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θξίλεηαη ζεκαληηθή, θαζώο κέζα από ηελ κειέηε ησλ 

παξαγόλησλ απηώλ κπνξνύκε κε έλα πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθό ηξόπν λα 

θαηαλνήζνπκε πνηα είλαη εθείλα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνπ ν ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε έκθαζε κε ζθνπό λα 

γίλεη δπλαηή ε νκαιόηεξε κεηάβαζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ 

ζθέςεο ηνπ θαη ηε δσή ηνπ.  



 

 

       ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΥΔΗ  

                     

               Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη αλαθέξεηαη ζε έλαλ 

αξηζκό δηαπξνζσπηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπ  

επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπ εθάζηνηε πειάηε .πγθεθξηκέλα, oη δηαδηθαζίεο 

απηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη λα εκπεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο νη νπνίεο 

έρνπλ σο ζθνπό ηελ νκαιή εμέιημε ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελή (Green, 2006). Ο όξνο 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζην 

ζεξαπεπηή θαη ην ζεξαπεπόµελν από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο-επαθήο 

ηνπο. Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη ππεύζπλε γηα ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο (Greencavage & Norcross, 

1990).  

               Η ζρέζε πνπ αλαπηύζζεη ν ζεξαπεπηήο κε ην ζεξαπεπόκελν είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε θαη ηε δηακόξθσζε νιόθιεξεο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η ζρέζε ηνπο νηθνδνκείηαη θαη δηακνξθώλεηαη από ηελ πξώηε ζηηγκή 

θαη ζην ζηάδην απηό ν ζεξαπεπηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζέζεη ηα 

ζσζηά ζεκέιηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεξε δηακόξθσζε ηεο ζρέζεο 

απηήο κέζα ζηα θνηλώο απνδεθηά θαη δηακνξθσκέλα πιαίζηα. Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

είλαη έλα από ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάζε ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο  θαη 

ίζσο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο θαηά ηε ςπρνζεξαπεία .Μέζα από ηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ εγθαζηδξύεηαη αλάκεζα ζην ζεξαπεπηή θαη ην ζεξαπεπόκελν, 

ε ςπρνζεξαπεία ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηόκνπ (Νestoros,2012). 

πσο εμηζηνξεί ζηνλ ζεξαπεπηή ηεο πιένλ Ισάλλε Νέζηνξνο , δελ ππήξρε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο . 

<<..Θ-θαηαξράο δελ ππήξρε ζεξαπεπηηθή ζρέζε..ην απόξξεην δελ ππήξρε..Η 

εκπηζηνζύλε δελ ππήξρε..>> 

<< Θ-κνπ είρε πεη θηόιαο όηη είρε ζπδεηήζεη ηα πξνζσπηθά κνπ..εγώ ηνπ είρα 

εθκπζηεξεπηεί θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζηε ζρέζε κνπ θαη κνπ είρε πεη 

όηη ρσξίο βέβαηα λα πσ νλόκαηα,'' ζπδήηεζα θάπνηα πξάγκαηα κε θάπνηνπο 

άιινπο ςπρνιόγνπο θαη γειάγακε όινη καδί γηα απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζρέζε 

ζνπ ''.... ..….ήκνπλ ν πεξίγειόο ηνπο ...γειάγαλε όινη καδί ... ...>> 



 

 

 

Ι.Ν-Καη επίζεο δελ είλαη κόλν όηη δελ ππήξρε ε εκπηζηνζύλε, δελ ζνπ είρε θαη 

απηόο εκπηζηνζύλε..>> 

<<Θ- Κάηη άιιν πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιό από ηε ζεξαπεπηηθή κνπ ζρέζε είλαη 

όηη είρα παξαπέκςεη ηε βαθηηζηήξα κνπ ζηνλ ίδην, κνπ είρε πεη ε θνπέια λα ηελ 

αλαιάβσ εγώ, δειαδή λα ηεο πσ ηε γλώκε κνπ γηα θάπνηα ζέκαηα, λα ηελ 

αλαιάβσ, λα ηε βιέπσ θάζε βδνκάδα ζπγθεθξηκέλα...δε ζεώξεζα όηη ήηαλ 

ζσζηό, είκαη άπεηξε νύησο ή άιισο θαη ηελ παξέπεκςα ζηνλ πξώελ ζεξαπεπηή 

κνπ ινηπόλ ζηελ αξρή πνπ θάλακε ζπλεδξίεο, πξηλ θαηαιάβσ ηη γηλόηαλε  ηέινο 

πάλησλ..(Ι.Ν -..ρκκκ) εθείλνο κνπ είρε απνθαιύςεη....(Ι.Ν- θάπνηα πξάγκαηα πνπ 

ηνπ είπε ε θνπέια;)...κκκ λαη...>> 

<<Ι.Ν- ν ςπρνζεξαπεπηήο απαγνξεύεηαη λα κηιάεη γηα πξάγκαηα πνπ ηνπ έρεη πεη 

θάπνηνο γηαηί ακέζσο ν ζεξαπεπόκελόο ηνπ, θαιά απηό είλαη κία από ηηο 

ζπλέπεηεο αο πνύκε, όηη ν ζεξαπεπόκελνο ζα ζθεθηεί όηη όπσο ιέεη ηα ηνπ άιινπ 

ζα ηα ιέεη θαη γηα κέλα (ζ- έηζη ζθέθηεθα) αιιά βέβαηα είλαη θνβεξό, 

πξαγκαηηθά είλαη αδηαλόεην ην όηη θάπνηνο ςπρνζεξαπεπηήο ζα ζπδεηάεη απηά 

πνπ ηνπ ιέλε νη ζεξαπεπόκελνη ηνπ... κε νπνηνλδήπνηε!>> 

           Η ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ζεξαπεπηή θαη ην 

ζεξαπεπόκελν είλαη απαξαίηεηε αλ ζα ζέιακε λα έρνπκε επηηπρία ζηε ζεξαπεία 

(Hilsenroth & Cromer, 2007). Βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζην πξώην ζηάδην ηεο 

ζπλεξγαζίαο είλαη  ε δεκηνπξγία κίαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηε 

δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο είλαη  ν θαζνξηζκόο πξνζδνθηώλ από  ην 

ζεξαπεπόκελν θαη ε θαηαλόεζε ησλ πξνζδνθηώλ απηώλ από ηνλ ζεξαπεπηή (Van 

Audenhove & Vertommen,, 2000).  Οη αξλεηηθέο ή νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα θαζνξίζνπλ αλ θάπνηνο ζα κείλεη ή όρη ζηελ ζεξαπεία  

(Heilbrun, 1970). Γηα λα γίλεη όζν ην δπλαηόλ απνηειεζκαηηθόηεξε ε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο είλαη απαξαίηεην ν ζεξαπεπηήο λα θαζνξίζεη θαη λα επεμεγήζεη ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξαπείαο. Δλώ ηαπηόρξνλα ν ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα επεμεγεί ηη 

είλαη εθείλν ην νπνίν αλακέλεη από ηνλ ζεξαπεπόκελν. Οη ειπίδεο θαη νη πξνζδνθίεο 

ηνπ ζεξαπεπόκελνπ σο εθ ηνύηνπ έξρνληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. 



 

 

             ζνλ αθνξά ηνλ ςπρνζεξαπεπηή, δελ απνηειεί έλα ηπραίν πξόζσπν γηα ην 

ζεξαπεπόκελν. Πνιιέο θνξέο ν ςπρνζεξαπεπηήο έρεη ήδε βνεζήζεη θάπνηνλ γλσζηό 

ή ζπγγελή ηνπ ζεξαπεπόκελνπ .πσο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε κειέηεο πνπ 

εμεηάδνπκε, ζηε ζεξαπεπόκελε είρε πξνηείλεη έλαο θίινο πνπ εκπηζηεπόηαλ  ην 

ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο. Η θνηλσληθή ηνπ ζέζε, ε θπζηθή ηνπ 

εκθάληζε, ε επίπισζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ, όια επεξεάδνπλ θαη επηδξνύλ αξλεηηθά ή 

ζεηηθά ηε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπο. Ο ρώξνο όπνπ 

δηεμάγεηαη ε ζεξαπεία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ήζπρν κέξνο, καθξηά από ηνπαιέηεο 

θαη αζαλζέξ ,ε δε ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία, πνπ ζπλήζσο δηαξθεί 45 ιεπηά, δελ 

πξέπεη λα δηαθόπηεηαη από ηειεθσλήκαηα ή άιιεο παξεκβνιέο (Nestoros,2012),θάηη 

πνπ γηλόηαλ ηαθηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή ζρέζε.  

           Πνιινί ζεξαπεπόκελνη θαη δπζηπρώο πνιινί ζεξαπεπηέο ζπγρένπλ θάπνηεο 

θνξέο ηε ζπλαηζζεκαηηθή νηθεηόηεηα , ην πιεζίαζκα δειαδή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ςπρνζεξαπεία κε ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία .( Nestoros , 2012 ).ηε ζπγθεθξηκέλε 

''απόπεηξα '' ςπρνζεξαπείαο , ν ίδηνο ν ςπρνζεξαπεπηήο πξνβάιιεη ηνλ εξσηηζκό πνπ 

ληώζεη γηα ηε ζεξαπεπόκελε ηνπ ,πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη θαη εκπνδίδεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο γλήζηαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ είλαη ην 

ζεκέιην , ε βάζε ηεο ςπρνζεξαπείαο , δελ ππάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξίπησζεο πνπ εμεηάδνπκε . 

<< Πάληα ζηηο ζπλεδξίεο καο επηθξαηνύζαλ ζέκαηα όπσο  νη ζρέζεηο κνπ ,ην 

ζέκα ήηαλ επίζεο ν ππνηηζέκελνο ,αλεθπιήξσηνο  έξσηαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

κεηαμύ καο ,κεηαμύ δειαδή ηνπ ζεξαπεπηή κνπ θαη εκέλα ,ην ζέκα ήηαλ λα 

ζηακαηήζσ ηε ζρνιή πνπ αθόκα θαη ηώξα ΔΠΔΜΔΝΔ ,λα αζρνιεζώ κε θάηη 

άιιν. Μνπ είρε πξνηείλεη λα αζρνιεζώ κε δεκόζηεο ζρέζεηο ,όηη ζα έβγαδα πάξα 

πνιιά ρξήκαηα...>> 

 <<...Δθείλνο κνπ έιεγε όηη πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί σο άληξαο καδί κνπ, γηαηί 

έιεγε ‘’έρσ κηα γπλαίθα πάξα πνιύ όκνξθε απέλαληη  κνπ θαη εληάμεη κε λνκίδεηο 

πώο εγώ δελ έρσ νξκέο ή θαη όηη δε ζα ήζεια δηάθνξα πξάγκαηα αιιά....>> 

<<.....-Μνπ είρε πεη όηη ππό άιιεο ζπλζήθεο αλ κε έβιεπε έμσ  ζα είρε αλαπηπρζεί 

αιιηώο ε ζρέζε καο δηόηη όπσο έιεγε είκαη κηα γπλαίθα ηνπ γνύζηνπ ηνπ, είκαη 

γπλαίθα πνπ ηνπ αξέζσ, κνπ έιεγε όηη δελ κνπ ην θξύβεη όηη είκαη θαζαξά ηνπ 

γνύζηνπ ηνπ γπλαίθα......>> 



 

 

<< σζηόζν από ηελ άιιε κεξηά κνπ έιεγε όηη ήηαλ ν κόλνο άληξαο πνπ δε κε 

έβιεπε εξσηηθά..δε ζα κπνξνύζα κνπ είπε εγώ θάιιηζηα κνπ αξέζεηο θηόιαο ζαλ 

γπλαίθα, λα ζηακαηήζσ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη λα αζρνιεζώ κε ην ζώκα 

ζνπ; θαηαιάβαηε...λα αζρνιεζεί κε ην ζώκα κνπ...λα πξνβεί ζηελ εξσηηθή πξάμε 

ηέινο πάλησλ..εγώ ηνπ έιεγα όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε αθόκα θαη λα 

ζηακαηήζνπκε ηηο ζπλεδξίεο λα ζε δσ εξσηηθά γηαηί ηξέθσ έλα ζεβαζκό 

απέλαληί ζνπ. Καη κεηά κνπ ην πήγαηλε δηαθνξεηηθά, απνξνύζε θαη κε ξώηαγε 

έλα ζεβαζκό ζην πξόζσπν κνπ...δειαδή κνπ έιεγε αλ ηπρόλ ζε θηινύζα πώο ζα 

αληηδξνύζεο;>> 

       ίγνπξα έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θνηλνύο ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο 

είλαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη εθείλε πνπ πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα εληζρύζεη ή λα δπζρεξάλεη ηελ πνξεία πξνο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

Ιδηαίηεξα ζπζηαηηθά ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο είλαη ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία, ην 

ζεξαπεπηηθό ζπκβόιαην, ε κεηαβίβαζε θαη ε αληηκεηαβίβαζε. Καζέλα από ηα 

ζηνηρεία απηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

     ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ  ΤΜΜΑΥΙΑ      

                

         Η αλαδήηεζε ησλ θνηλώλ ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ ζε όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Έλαο από ηνπο θνηλνύο παξάγνληεο ζε θάζε 

δηαδηθαζία είλαη ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία (Lambert & Barley, 2002), ύκθσλα κε 

πνιιέο έξεπλεο ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Priebe & McCabe, 2006). Χο έλλνηα ζα κπνξνύζακε 

λα πνύκε όηη εηζήρζε από ηνλ Freud ην 1912, θαζώο ν ίδηνο ηόληζε ηόζν ηελ 

αλαγθαηόηεηα όζν θαη ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο δηακόξθσζεο κίαο ηδηαίηεξεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ όζν αλαθνξά ηε 

δηακόξθσζε ζηόρσλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπο κέζα ζην πιαίζην ηεο ςπραλάιπζεο 

(Hovarth & Luborsky, 1993).  

         Η θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο είλαη πεξίπινθε θαζώο 

λνείηαη σο κία δηαξθήο, δηαθπκαηλόκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη απνηειεί 



 

 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία θαηά βάζε 

είλαη έλα είδνο ζπλεξγαζίαο ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ θαηάιιειε 

δηακόξθσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ζθνπόο ηεο ύπαξμεο ηεο είλαη ε 

αληηκεηώπηζε ελ ηέιεη ηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν ηίζεηαη λα επηιύζεη ν 

ζεξαπεπόκελνο. Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία ζήκεξα είλαη θνηλώο απνδεθηή από όιεο ηηο 

ζεσξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο. Έηζη ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία ζήκεξα απνηειεί έλαλ από 

ηνπο αλαπόζπαζηνπο θνηλνύο παξάγνληεο ζηελ ςπρνζεξαπεία.  

      Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία ζηελ νπζία κπνξεί θαη δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

κεηαμύ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπόκελνπ, θαη απηό κπνξεί λα ζπκβεί κόλν αλ ηα δύν 

ζπληζηώκελα κέξε ζπκθσλνύλ σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ίδηαο ηεο 

ζεξαπείαο ην νπνίν είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό. 

          Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα αλαπηύζζεη επίγλσζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ 

ππνθεηκεληθώλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 

αληηδξάζεηο γηα λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα ζπκβαίλνληα ζε ζρέζε κε ην 

ζεξαπεπόκελν. Φπζηθά ε έλλνηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ κε ζθνπό λα επηηεπρζεί 

ην επηζπκεηό απνηέιεζκα.  

<< ππήξραλ ζπλεδξίεο πνπ κίιαγε, κίιαγε, κίιαγε, θνίηαγα ηελ ώξα θαη κνπ 

έιεγε άζρεηα πξάγκαηα θαη εθλεπξηδόκνπλ, έιεγα γηαηί ,γηα πνηνλ ιόγν, κέζα κνπ 

ην έιεγα, γηα πνην ιόγν απηή ηε ζηηγκή θάλσ ζπλεδξία γηα λα κνπ ιέεη απηόο γηα 

ην ηη ζπλέβε ζηε κέξα ηνπ, γηα ην ηη ζπλέβε ζηε δσή ηνπ..Γελ κπνξνύζα λα ην 

δηαλνεζώ. Γηα ην ζπλέβε ζηελ πνιηηηθή αο πνύκε, γηα ην ηη ζπκβαίλεη έμσ ζην 

ρώξν. Έρσ ζπλεδξία ππνηίζεηαη γηα κέλα, γηα λα ιύζσ εγώ θάπνηα πξνβιήκαηά 

κνπ, γηαηί είκαη άλζξσπνο πάλσ από όια, δελ είκαη ηέιεηα.>> 

            ήκεξα είλαη πνιινί εθείλνη νη εξεπλεηέο νη νπνίνη ζηξέθνληαη ζηε κειέηε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο, θαζώο είλαη από ηνπο κόλνπο παξάγνληεο πνπ είλαη θνηλόο 

ζε όιεο ηηο ζεσξίεο (Stiles, Shapiro, & Elliot, 1986. Smith & Glass, 1977. Luborsky, 

Singer, & Luborsky, 1975). Η ίδηα ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία ζα κπνξνύζακε ίζσο λα 

πνύκε όηη έζηξεςε ηνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαδήηεζε θαη άιισλ θνηλώλ παξαγόλησλ 

πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη αλάκεζα  ζε όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 



 

 

ζπκβάιινπλ  ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα  ηεο ζεξαπείαο αλεμάξηεηα από ηε 

ζεσξεηηθή δνµή θαη ηα πξόηππά ηεο.  

           Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία πεξηιακβάλεη  ην δεζκό, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπνκέλσο όπσο κειεηήζεθε θαη παξαπάλσ νη ζηόρνη 

είλαη θεληξηθό θνκκάηη ζηε δηακόξθσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ο ζεξαπεπηήο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη 

ζεξαπεπόκελνη ηα γεγνλόηα δσήο ηνπο θαη λα είλαη πξόζπκνο λα αλαιάβεη κεξίδην ηεο 

επζύλεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ξήμε ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη 

λα γλσξίδεη όηη ην λόεκα θάζε παξέκβαζεο αιιάδεη αλάινγα κε ην «θιίκα» ηεο 

δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο θαη ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη ην λόεκα απηό ζην 

πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ζρέζεο κε ην ζεξαπεπόκελν. Η ηθαλόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα 

δηαηεξήζεη κία ζπλερή αληίιεςε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάδξαζεο 

κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ 

θαιιηέξγεηα κίαο πξνζεθηηθόηεξε θαη κε επηθξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην 

ζεξαπεπόκελν, ε νπνία κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κέζα από ηελ επνπηεία ηνπ 

ζεξαπεπηή από ζπλαδέιθνπο ηνπ.   

<< Θ-Από ηελ αξρή ήηαλ θάζεηνο ,θαη νη γνλείο κνπ θηόιαο έιεγαλ πώο είλαη 

δπλαηόλ λα ζνπ ιέεη λα ζηακαηήζεηο ηηο ζπνπδέο ζνπ..αθνύ βιέπεη όηη ζνπ αξέζεη 

απηό ην πξάγκα, ππάξρεη θάηη δπζιεηηνπξγηθό αιιά ζηγά -ζηγά ζα ηα θαηαθέξσ, 

όπσο θαη ελ ηέιε ηα θαηάθεξα θαη πέξαζα ζε έλα ρξόλν αξθεηά καζήκαηα. Σα 

θαηάθεξα σζηόζν γηαηί δελ είρα ζην κπαιό κνπ ηνλ ζεξαπεπηή κνπ ,είρα ζην 

κπαιό κνπ ην ηη ζέισ εγώ. Μπόξεζα ελ κέξε λα δηαρσξίζσ όια απηά...>> 

<< Ι.Ν- Με άιια ιόγηα, θνίηαμε λα δεηο, δελ είραηε ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, άιια 

ήζειεο εζύ..>> 

<< Θ-..θαη εθόζνλ ηνπ έιεγα όηη ζέισ λα δώζσ πξάγκαηα ζην ρώξν ηεο 

ςπρνινγίαο, θαη αηζζάλνκαη όηη έρσ λα δώζσ πνιιά θαη κνπ ηόληδε όηη δελ είκαη 

γηα ην ρώξν ηεο ςπρνινγίαο, όηη είκαη γηα θάηη άιιν. Ση  άιιν; Γηα πνην ιόγν; 

Eίκαη γηα θάηη άιιν; Αλ θαη από ηελ άιιε κεξηά ν πξώελ ζεξαπεπηήο κνπ έιεγε 

όηη ζα ''κπνξνύζεο λα βξεηο έλαλ άιιν θιάδν πνπ ίζσο ζα κπνξνύζεο λα 

δηαπξέςεηο''.Σνλ ξσηνύζα πνηνο ζα ήηαλ απηόο ν θιάδνο. Μνπ έιεγε όηη ζα 

ήκνπλ θαιή σο ζεμνιόγνο-ςπρνζεξαπεύηξηα. Δθεί ίζσο κνπ  έιεγε ζα κπνξνύζεο 

λα δηαπξέςεηο..>> 



 

 

 

           Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία είλαη θάηη παξαπάλσ από απιόο δεζκόο κεηαμύ ηνπ 

ζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ. Ο ζεξαπεπόκελνο πξέπεη κε ηελ ζσζηή 

θαζνδήγεζε λα αληηιεθζεί πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ θαη λα ηνπο θηάζεη κέζα από ηελ 

ζεξαπεία. Απνθεύγνληαη νη θξπθέο δηαδηθαζίεο. ια ηα βήκαηα  ηεο ζεξαπείαο 

πεξηγξάθνληαη θαη εμεγνύληαη αλαιπηηθά ζην ζεξαπεπόµελν.   

<<  Θ-Γηαηί όηαλ κνπ έιεγε ηόζν πξάγκαηα....Οπζηαζηηθά δελ εζηηάδακε ζην 

ζηόρν κνπ θαη ζε απηό πνπ ήζεια λα θάλσ...>> 

        Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία θξίλεηαη σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ ςπραλάιπζε θαη γη απηό είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη θεληξηθό ζηνηρείν θάζε ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο αλεμαξηήηνπ ηεο ειηθίαο ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ  (Green, 2006), επνκέλσο ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία απνηειεί 

αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαζώο ζέηεη ηελ αζθαιή βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζεί ε ζεξαπεία (Bowlby, 1988). 

 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 

 

        Γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν λα παξακείλεη ζηελ ζεξαπεία, ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηπρζεί κηα ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία, ε νπνία λα εληζρύεηαη ζπλερώο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία ζηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο ζεξαπεπηηθήο 

θνηλόηεηαο είλαη ραιαξή θαη βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζην ζεξαπεπηηθό ζπκβόιαην πνπ 

θάλεη ην κέινο κε ηελ θνηλόηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. Αθνξά ζηε δέζκεπζή ηνπ 

όηη ζα ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα, ζα ηεξεί ηνπο θαλόλεο θαη ζα πξνζπαζήζεη ζην 

πιαίζην ηεο θνηλόηεηαο λα αιιάμεη ηελ εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η ζεξαπεπηηθή 

ζπκκαρία εληζρύεηαη βαζκηαία κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο 

θαη αιιεινϋπνζηήξημεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ θνηλόηεηα. Γελ ζπλάπηεηαη κόλν κε 

ηνπο ζεξαπεπηέο, αιιά θαη κε ηα ππόινηπα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πξνζπάζεηα 

γηα αιιαγή. Απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή έθθξαζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζπκβνιαίνπ θαη 

έρεη σο αξρέο ηε ζπλεξγαζία, ηελ εκπηζηνζύλε, ηνλ ζεβαζκό, ηελ επζύηεηα θαη ηελ 

εηιηθξίλεηα. Οη αξρέο απηέο δεζκεύνπλ όια ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο θαη 

δηακνξθώλνπλ έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν επλνεί ηελ πξνζσπηθή αιιαγή. 



 

 

       Η ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλε ώξα θαη εκέξα, ε νπνία έρεη 

ζπκθσλεζεί από ηελ ςπρνζεξαπεύηξηα θαη ηνλ/ηελ ζεξαπεπόκελν θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ςπρνζεξαπείαο. Η ώξα θαη εκέξα ηεξείηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο 

εθηόο από αξγίεο θαη δηαθνπέο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αηνκηθήο ζπλεδξίαο είλαη 50 

ιεπηά  75 ιεπηά ηνπ δεύγνπο. ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ιόγσ 

αξγνπνξίαο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ δελ αλαπιεξώλεηαη ν ρακέλνο ρξόλνο ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαο. ε πεξίπησζε αθύξσζεο κηα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίαο ηζρύεη 

απηόκαηα ε επόκελε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε. Η αθύξσζε κηαο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίαο από ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο ζεξαπεπόκελνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη ην αξγόηεξν 24 ώξεο πξηλ από ηελ εκέξα θαη ώξα ζπλάληεζεο. ε πεξίπησζε 

αθύξσζεο εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 24 σξώλ ζα ππάξρεη επηβάξπλζε ηνπ θόζηνπο ηεο 

αθπξσκέλεο ζπλεδξίαο. Η αθύξσζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίαο ιόγσ 

θνιιύκαηνο ή αζζέλεηαο ηεο ςπρνζεξαπεύηξηαο δελ ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε ηνπ 

θόζηνπο ηεο αθπξσκέλεο ζπλεδξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο ρακέλεο ζπλεδξίαο. 

 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

 

                 Σηο θαηαβνιέο ηνπ όξνπ κεηαβίβαζε κπνξεί εύθνια θάπνηνο λα εληνπίζεη 

ζην Freud. Η κεηαβίβαζε απνηέιεζε αξρηθά µηα εηδηθή πεξίπησζε κεηάδνζεο 

ζπλαηζζεκάησλ από µηα παξάζηαζε ζε µηα άιιε (Laplanche & Pontalis, 1986). 

Οπζηαζηηθά απνηειεί ηελ αζπλείδεηε κεηάβαζε ζπλαηζζεκάησλ από έλα άηνκν ζε 

έλα άιιν. Καηά ηε κεηαβίβαζε ν ζεξαπεπόκελνο κεηαβηβάδεη ηξπθεξά θαη ζπρλά 

αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα ερζξόηεηαο πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ κπνξνύλ λα 

αλαιπζνύλ θαη λα δηθαηνινγεζνύλ από ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ άιια άηνκα πνπ κπνξεί 

λα είραλ απαζρνιήζεη ηνλ ζεξαπεπόκελν ζην παξειζόλ, επνκέλσο πεγάδνπλ από 

άιιεο ζρέζεηο πνπ είρε ν ζεξαπεπόκελνο ζην παξειζόλ. Θα κπνξνύζε λα ππνηεζεί  

όηη κεηαβίβαζε ζεκαίλεη εθθνξά ζε ιάζνο παξαιήπηε (εθάθε, 2002) αθνύ 

πξόθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά  ζπλαηζζεκάησλ ,ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ζε έλα 

άηνκν κε ηξέρνπζα ζρέζε.  



 

 

          Αξρηθά, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ,νη ζθέςεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο  βηώζεθαλ µε 

ζεκαληηθά πξόζσπα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (American 

Psychoanalytic Association, 1990). ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ζεξαπεπόκελνο είλαη 

εθείλνο πνπ  εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, όπσο άιπηεο ζπγθξνύζεηο κε ηνπο γνλείο 

ή  αζπλείδεηεο επηζπκίεο πνπ κπνξεί  λα είρε ζην παξειζόλ θαη εθθξάδνληαη γηα 

πξώηε θνξά ζην πξόζσπν ηνπ ζεξαπεπηή. Η κεηαβίβαζε δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί 

από ην θνκκάηη ηεο ςπρνζεξαπείαο, θαζώο είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαη είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνύζακε 

λα πνύκε όηη ε κεηαβίβαζε είλαη ε πξνβνιή ζπλαηζζεκάησλ πάλσ ζην ζεξαπεπηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο  ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ζην παξειζόλ ηνπ. 

         Ο Φξόπλη  ζε πξώηε θάζε είρε ζεσξήζεη ηε κεηαβίβαζε εκπόδην  ή αληίζηαζε 

ζηελ αλαιπηηθή εξγαζία, αξγόηεξα όκσο αλαγλώξηζε όηη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθό ξόιν σο ζεξαπεπηηθόο παξάγνληαο θαη έηζη ε κεηαβίβαζε έγηλε 

αλαπόζπαζην θαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ςπραλάιπζεο. Με βάζε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ  

Φξόπλη  ε κεηαβίβαζε είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία εκθαλίδεηαη απζόξκεηα κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ, θαζώο ν 

ζεξαπεπόκελνο αλαδεηά ηνλ δξόκν κέζα από ηνλ νπνίν ζα κπνξέζεη λα 

εμσηεξηθεύζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Γηα ηνλ Φξόπλη  ε κεηαβίβαζε αθνινπζεί ην 

πξόηππν θάζε αλζξώπηλεο ζρέζεο, δελ είλαη κία δηαδηθαζία  δειαδή ε νπνία 

πξνέθπςε από ηελ ςπρνζεξαπεία, αιιά απιά κέζα από ηελ ςπρνζεξαπεία έγηλε 

δπλαηή ε απνκόλσζε ηεο.  

       ηε κεηαβίβαζε πξόηππα αλαδύνληαη από ην παξειζόλ θαη βηώλνληαη µε µηα 

έληνλε αίζζεζε νηθεηόηεηαο, κία νηθεηόηεηα κε ηελ νπνία γηα πξώηε θνξά έξρεηαη ζε 

επαθή ν ζεξαπεπόκελνο. Σν άηνκν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαβίβαζεο δελ 

αλαβηώλεη ηελ παξειζνύζα θαηάζηαζε, απιά  βξίζθεη ηνλ ηξόπν λα εθθξάζεη ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο κέζα από ηελ δηεξγαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο 

       Η κεηαβίβαζε θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα ιάβεη ηόζν ζεηηθό όζν θαη 

αξλεηηθό ραξαθηήξα, σο εθ ηνύην λα ιεηηνπξγνύλ κε ζηόρν ηελ επόδσζε ηνπ 

ζεξαπεπηηθνύ ζηόρνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ αξλεηηθώλ κεηαβηβάζεσλ ν 

ζεξαπεπόκελνο κεηαθέξεη ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα  πξνο ην ζεξαπεπηή. Ο ζεξαπεπηήο 

κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη  ηηο αξλεηηθέο κεηαβηβάζεηο κε ζθνπό λα κπνξέζεη λα 

αληηθξνύζεη ηελ πεξίπησζε ζεηηθώλ ή αθόκε θαη εξσηηθώλ κεηαβηβάζεσλ. Με άιια 



 

 

ιόγηα νη αξλεηηθέο κεηαβηβάζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ ζεξαπεπηή σο 

αζπίδα κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηνλ ζεξαπεπόκελν λα αθνινπζήζεη ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία (Sandler et al., 1988).  

               Η εγθαηάζηαζε ηεο κεηαβίβαζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία ζεσξήζεθε ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή γηα ηνλ Φξόπλη  θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, θαζώο από πνιινύο ε 

κεηαβίβαζε ζπλδξάκεη ζηελ εμέιημε ηεο ςπραλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξόιν πνπ 

γεληθά ν ζεξαπεπόκελνο έρεη ηελ ηάζε λα απνθεύγεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επαθέο,, ε 

ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζηάζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ σο πξνο ηε 

ζεξαπεπηηθή  δηαδηθαζία. Οη ζρηδνεηδείο πξνζσπηθόηεηεο πξνζεγγίδνπλ ηελ ζεξαπεία 

κε έλα κείγκα επαηζζεζίαο, εηιηθξίλεηαο θαη θόβνπ εγθόιπσζεο από ηνλ ζεξαπεπηή.  

 

 

ΑΝΣΙΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

 

              ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο ςπρνδπλακηθήο ζεσξίαο δόζεθε κεγαιύηεξν βάξνο 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληαπόθξηζε ηνπ ζπκβνύινπ. Η θαηά θάπνην ηξόπν 

ζπκπιεξσκαηηθή έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο είλαη ε αληηκεηαβίβαζε. Η αληηκεηαβίβαζε 

αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ ςπρνζεξαπεπηή/ αλαιπηή ζηνλ αζζελή θαη 

ην αζπλείδεην πιηθό πνπ  πξνβάιιεη ν ζεξαπεπηήο  ζην ζεξαπεπόκελν. Η 

αληηκεηαβίβαζε ζεσξείηαη πάληα παξνύζα ζε κηα ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία κηαο αλαιπηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ε εξκελεία 

απηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθό ζεξαπεπηηθό εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην 

ζεξαπεπόκελν ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θαη ηεο πξνέιεπζήο ηεο.  

            Δπνκέλσο νη αληηκεηαβηβαζηηθέο αληηδξάζεηο ζπλδένληαη κε  ην θαηλόκελν ην 

νπνίν έρεη λα αληηκεησπίζεη ν ζεξαπεπηήο όηαλ έξρεηαη αληηκέησπνο µε ην 

ζεξαπεπόµελν θαη ηε ζπκπεξηθνξά  ηνπ. Η αληηκεηαβίβαζε δελ είλαη απαξαίηεηα θάηη 

αξλεηηθό, αιιά είλαη θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ πηζαλό λα ζπκβεί, παξόιν πνπ αξρηθά 

ν Φξόπλη  ηo αληηκεηώπηδε σο θαηαζηξνθηθό.  



 

 

          Η αληηµεηαβίβαζε ζεσξήζεθε έλα είδνο αληίζηαζεο από ηελ πιεπξά ηνπ 

ςπραλαιπηή. Δίλαη αλακελόκελν θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ηνπ έξγνπ ν 

ζεξαπεπηήο λα βηώλεη ζπλαηζζήµαηα δπζθνξίαο θαη ακεραλίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο. Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηθέο ηνπ δπζιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο νη 

νπνίεο εγείξνληαη µε αθνξκή ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ εξεζηζκάησλ. ηαλ νη 

ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ ζεξαπεπηή επεξεάδνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη 

δηαδηθαζία, είλαη αξθεηά πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ζην ζεξαπεπόµελν. 

          ηαλ ν ζεξαπεπηήο δελ έρεη επεμεξγαζηεί θαη επηιύζεη πξνζσπηθά ηνπ 

δεηήµαηα, πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ θξίζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαηά ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ηόηε ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο.(Nestoros, 2012) 

Δπηπιένλ, όηαλ αλαπηύζζνληαη, από ην ζεξαπεπηή, δπζιεηηνπξγηθέο 

αληηµεηαβηβαζηηθέο αληηδξάζεηο πξνο ην ζεξαπεπόµελν ηνπ είλαη δύζθνιν, αλ όρη 

αδύλαην, λα ζπληνληζηεί δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά µε ηνλ ζεξαπεπόκελν θαη 

άξα λα ιεηηνπξγήζεη κε ελζπλαίζζεζε θαη λα αμηνινγήζεη απνηειεζµαηηθά ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ.  

             Η αληηκεηαβίβαζε επνκέλσο αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή/ αλαιπηή ζηνλ αζζελή θαη ην αζπλείδεην πιηθό πνπ ηνπ πξνβάιιεη. 

Η αληηκεηαβίβαζε ζεσξείηαη πάληα παξνύζα ζε κηα ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία κηαο αλαιπηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ε εξκελεία 

απηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθό ζεξαπεπηηθό εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην 

ζεξαπεπόκελν ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θαη ηεο πξνέιεπζήο ηεο. 

           Μηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο ηερληθήο ηνπ αλαιπηή είλαη ε απηνπαξαηήξεζε θαη 

ε θαηαλόεζε ηεο αληηκεηαβίβαζήο ηνπ. ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε, ζηε ζπλεδξία, 

παξαθνινπζνύκε ηνπο ζπλεηξκνύο θαη επηηξέπνπκε ζηνλ εαπηό καο λα απνξξνθεζεί 

από απηά πνπ αθνύκε θαη από απηά πνπ βηώλνπκε. Παξάιιεια, έρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα λα ζθεθζνύκε πάλσ ζηηο θαληαζηώζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο, ώζηε 

λα κπνξέζνπκε λα ηα ζπλδέζνπκε, ζε όπνην βαζκό κε ην πιηθό ηνπ αλαιπόκελνπ θαη 

έηζη λα ηνλ θαηαιάβνπκε κε πην νινθιεξσκέλν ηξόπν. Φπζηθά, θάηη ηέηνην δελ 

απνηειεί κηα αιάλζαζηε κέζνδν. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ε θαηαλόεζε ηνπ 

πιηθνύ παξνπζηάδεη, άιινηε κηθξόηεξεο θαη άιινηε κεγαιύηεξεο, δπζθνιίεο θαη 



 

 

απνθιίζεηο . Από ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη νη εζσηεξηθέο 

ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ αλαιπηή δελ κπνξνύλ πάληα λα είλαη ζαθείο θαη 

ζπλεηδεηέο. Η πξνζπάζεηα όκσο λα ηηο ζπλεηδεηνπνηήζεη είλαη δπλαηόλ λα ηνλ 

νδεγήζεη ζε κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ηνπ αζζελνύο (Thomson, 1980). Η 

ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία όιν θαη πεξηζζόηεξν γίλεηαη θαηαλνεηή σο κηα 

εμεηδηθεπκέλε κνξθή ζρέζεο κε έλα ςπρνινγηθό αληηθείκελν. Ο αλαιπόκελνο 

πξνζπαζεί αζπλείδεηα λα θηίζεη απηή ηε ζρέζε ζηε βάζε ησλ παιηόηεξσλ εκπεηξηώλ 

ηνπ. Σν παξειζόλ ηνπ αλαιπόκελνπ ηείλεη λα θαηαλνείηαη θαη λα εξκελεύεηαη ζήκεξα 

πνιύ πεξηζζόηεξν κέζα από ηελ αλαβίσζή ηνπ ζηε κεηαβίβαζε θαη ηελ 

αληηκεηαβίβαζε θαη ιηγόηεξν κέζα από ηελ αλάθιεζε θάπνησλ αλακλήζεσλ. 

                    Ο αλαιπηήο πξνζθέξεη ηνλ εαπηό ηνπ ζαλ έλα λέν αληηθείκελν θαη, 

παξαηεξώληαο κέζα ηνπ ηελ επίδξαζε ηνπ αζζελνύο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βηώζεη 

άκεζα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν αλαιπόκελνο ζρεηηδόηαλ κε ηα ζεκαληηθά 

αληηθείκελα ηνπ παξειζόληνο (Thomson, 1980). Η θαηαλόεζε ηεο αληηκεηαβίβαζεο 

ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο κεηαβίβαζεο θαη, καδί κε ηελ εξκελεία θαη ηε 

ζεξαπεπηηθή δηεξγαζία, κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο κηα θαηεύζπλζε όπνπ ν 

αλαιπόκελνο δελ επαλαιακβάλεη, απιά θαη αζπλείδεηα, κηα παιηά ζρέζε ζηε 

ζεξαπεία. Αληίζεηα, κπνξεί λα αλαβηώζεη ζπλεηδεηά θαη λα θαηαιάβεη ηνπο ηξόπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο νη ζεκαληηθέο ζρέζεηο ηνπ παξειζόληνο επεξέαζαλ ηελ ςπρηθή ηνπ 

δσή. Απηό ζα ηνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα επαλαηνπνζεηεζεί απέλαληη ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ παξειζόληνο θαη λα δηαρεηξηζζεί κε κεγαιύηεξε άλεζε ηηο ζεκεξηλέο ηνπ ζρέζεηο. 

ΚΟΙΝΟΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΙΙ 

  

            Φπζηθά ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη όια ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία δελ απνηειεί 

ην κόλν θνηλό ζεξαπεπηηθό παξάγνληα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζηε 

βηβιηνγξαθία. Αλ θαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζίαο, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο εμίζνπ 

ζεκαληηθνί νη νπνίνη κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο θαη 

επηπιένλ είλαη θνηλνί γηα όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

        Αμίδεη λα ζεκεησζεί πώο ην έξγν ηνπ  Rosenzweig  γηα ηνπο θνηλνύο 

ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο  όπσο θαη άιισλ εξεπλεηώλ δελ είλαη ηα κνλαδηθά. 



 

 

Πιεζώξα άιισλ εξεπλεηώλ έρνπλ πξνζπαζήζεη θαηά δηαζηήκαηα λα δώζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο απαληήζεηο. Πξνζπάζεζαλ κάιηζηα θάπνηνη από απηνύο  λα δηεξεπλήζνπλ 

ή λα πξνζζέζνπλ αθόκα θάπνηα ζηνηρεία, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο σο δηεπθόιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελόο ελνπνηεκέλνπ 

κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο (Marmor, 1975) , (Marmor & ζπλεξγάηεο ,1981) 

,(Strupp,1983 ) από (Nestoros ,2012 ) 

                ύκθσλα κε ηνπο Μarmor (1975) , Marmor  θαη ζπλεξγάηεο (1981 )νη 

θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ζε όιεο ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε ,ε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο έληαζεο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ από ην 

ζεξαπεπηή , ε αιιαγή ηνπ γλσζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ,ε πεηζώ θαη ε 

ππνβνιή πνπ αζθεί ν ζεξαπεπηήο ,ε ηαύηηζε κε ην ζεξαπεπηή, ε , ν απηνέιεγρνο θαη ε 

απηνλνκία ηνπ ζεξαπεπόκελνπ, ε πξόβα θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πξαγκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο in vivo.(Nestoros ,2012).Θα αλαιπζνύλ δηεμνδηθά νη θνηλνί 

ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο θαη όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ζηε  ζπγθεθξηκέλε  

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία δελ κπόξεζε λα εθαξκνζηεί θαλέλαο από ηνπο θνηλνύο 

ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο.  

 ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

          

          Γηα λα αληηκεησπίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

ηπρόλ λα εκθαληζηνύλ ζηε ζεξαπεία θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε 

θάπνησλ θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζρέζε θαζώο θαη ε   ζπλαηζζεκαηηθή 

αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελή από ην ζεξαπεπηή (Weinberger, 1995).Η ελεξγνπνίεζε 

ελόο επξύηεξνπ ζπζηήκαηνο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ είλαη αλαγθαία ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. (Grawe, 1995). 

         Η εξεκία πξέπεη λα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ηνλ ςπρνζεξαπεπηή 

,έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εμηζνξξνπεί ηηο δηάθνξεο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο 

ζπλαηζζεκάησλ ηόζν δηθώλ ηνπ όζν θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ηνπ  (Eisen,1979 , 

Whitfield).Βαζηθή πξνϋπόζεζε ώζηε λα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο άιινπο είλαη νη 

ιύζεηο ησλ δηθώλ ηνπ πξνβιεκάησλ .(Nestoros,2012). 



 

 

       O ζπγθεθξηκέλνο  ζεξαπεπηήο πξνθαινύζε άγρνο ζηε ζεξαπεπόκελε δηόηη 

αξρηθά, όπσο ηεο είρε πεη ηε ζεσξνύζε έλα δύζθνιν πεξηζηαηηθό πνπ δελ ήμεξε εάλ 

ζα κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη. ..... 

<< Ο πξώελ ζεξαπεπηήο κνπ, κνπ  έιεγε όηη ήκνπλ δύζθνιν πεξηζηαηηθό ,όηη 

πήξε έλα ξίζθν πνπ κε αλέιαβε δελ μέξεη πώο ζα πάεη ε θαηάζηαζε.>>  

<< ζπγθεθξηκέλα όηη πξηλ ηηο ζπλεδξίεο θάπληδα κε ζηξέζαξαλ νη ζπλεδξίεο, θαη 

ζπλήζσο όηαλ έβγαηλα από ηε ζπλεδξία ήκνπλ...αλαξσηηόκνπλ θαιά  ηί έθαλα 

ηώξα.>> 

<< Καη όηη κε έθαλε λα αηζζαλόκνπλ άζρεκα...(Ι.Ν-ρκκκ)Απηό ήζεια λα ζαο πσ 

όηη ρξεζηκνπνηνύζε εηξσλεία>> 

<< Θ- ''ην πξόβιεκά ζνπ είλαη λεπξνινγηθήο θύζεσο πξόβιεκα, ηα ειιείκκαηα 

πνπ έρεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηο δελ πξόθεηηαη λα ιπζνύλ, 

θνξίηζη κνπ είζαη..θαιή ηύρε ζην λέν ζνπ ζεξαπεπηή, εύρνκαη ηα θαιύηεξα ,αλ 

θαη δελ λνκίδσ λα βξεη άθξε καδί ζνπ ''>> 

 ΓΝΧΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

        

           Η παξνρή ηνπ γλσζηηθνύ πιαηζίνπ ζε θάζε ςπρνζεξαπεπηηθή δηεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηε. ηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνύ πιαηζίνπ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ θαζώο 

θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεξαπεπόκελνπ γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη εξκελεύνληαη δηεμνδηθά. Ο 

ςπρνζεξαπεπηήο είλαη εθείλνο πνπ βνεζά θαη μεδηπιώλεη ηνλ ζεξαπεπόκελν κε 

απώηεξν ζηόρν λα αληηιακβάλεηαη  ηε δσή  κε έλα πην αηζηόδνμν ηξόπν ζε αληίζεζε 

κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ πξηλ ηε δηεξγαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο.(Nestoros 

, 2012 ) 

     ηε ζπγθεθξηκέλε ''απόπεηξα'' ςπρνζεξαπείαο , ν ζεξαπεπηήο κεηέθεξε ζηε 

ζεξαπεπόκελε ηνπ  απαηζηόδνμα κελύκαηα γηα ηε δσή ,ηηο ζρέζεηο θαη ηελ ίδηα ηε 

ζεξαπεπόκελε ηνπ .  

<<Θ-.... κνπ έιεγε όηη γηα λα βάισ εγώ πξώηε επηινγή ςπρνινγία ζεκαίλεη όηη 

ακθηηαιαληεύνκαη, δελ είκαη ζίγνπξε γηα ηνλ εαπηό κνπ, έρσ ήδε πεξάζεη πνιύ 

δύζθνια .Έθαλε δειαδή κηα ηξνκεξή γελίθεπζε, όηη εκείο πνπ ζέινπκε λα 



 

 

αζρνιεζνύκε κε απηό έρνπκε εκείο νη ίδηνη ηξνκεξά πξνβιήκαηα θαη άιπηα 

πξνβιήκαηα...κόλν πνπ εγώ είρα, θαηά ηε γλώκε ηνπ ηα θόληα, όηη ζα κπνξνύζα 

λα γίλσ ζαλ ζεμνιόγνο θαιή θαη δηαθέξσ από ηηο ζεξαπεύηξηεο επεηδή είκαη 

όκνξθε, ζπλήζσο νη ζεξαπεύηξηεο δελ είλαη θαη θαιέο όπσο είρε πεη, δελ είλαη 

θαιέο νη ζεξαπεύηξηεο, νη άληξεο κόλν είλαη θαινί ζε απηό ην επάγγεικα, εεε..εγώ 

ηνπιάρηζηνλ έρσ απηό ην πξνηέξεκα όηη είκαη όκνξθε ,ζα κπνξνύζα λα 

πξνζειθύζσ πάξα πνιινύο άληξεο ζην λα κνπ κηιήζνπλ θαη λα ηνπο βνεζήζσ γηα 

ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα, εθεί κε θαηέηαζζε .ζα κπνξνύζα λα δηαπξέςσ ζαλ 

ζεμνιόγνο...>> 

<<....Θ- Αλ ζαο πσ θαη ηη κνπ είρε πξνηείλεη θηόιαο ,ληξέπνκαη λα ζαο ην πσ , ζε 

ηη πίζηεπε όηη κπνξεί λα ήκνπλ θαιή ..εεε...Νηξέπνκαη λα ην πσ απηό ην 

πξάγκα...Ση κνπ είρε πξνηείλεη ινηπόλ ,όηη ζα ήκνπλ πάξα πνιύ θαιή ζην λα 

ζπκκεηείρα ζε πνξλό ηαηλίεο >> 

<<....Θ- Καη λα κνπ πξνηείλεη όηη ζα ήκνπλ θαηαπιεθηηθή πνξλνζηαξ .....>> 

  ΠΔΙΘΧ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗ -ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΟΤ  

 

       Έλα από ηα βαζηθόηεξα ζπζηαηηθά όισλ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

είλαη ε πεηζώ ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αζθείηαη ζηνλ ζεξαπεπόκελν θαζώο θαη ε ππνβνιή 

ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ όηη ε ζεξαπεία ζα πεηύρεη. ύκθσλα κε ηνλ Jerome Frank ,  ε 

αλύςσζε ηνπ εζηθνύ ηνπ ζεξαπεπόκελνπ από ηε κεξηά ηνπ ζεξαπεπηή θξίλεηαη 

αλαγθαία θαη απαξαίηεηε, ελώ νη Marmor & ζπλεξγάηεο (1981) ,ζεσξνύλ όηη όηαλ 

απμάλεηαη ε ειπίδα ηνπ ζεξαπεπόκελνπ από ην ζεξαπεπηή ηνπ ,αιιάδεη θαη ε 

λννηξνπία ηνπ ( από Nestoros ,2012 ). 

       ε αληίζεζε ,ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ εμεηάδνπκε , ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο δελ 

πίζηεπε ζηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο ηνπο, δελ έδηλε ειπίδα ζηε ζεξαπεπόκελε ηνπ 

θαη έηζη ε λννηξνπία ηεο πνπ είρε γηα ηε δσή δελ κπνξνύζε λα αιιάμεη. ζνλ αθνξά 

γηα ηελ αλύςσζε ηνπ εζηθνύ ηεο ,δε γηλόηαλ θακία πξνζπάζεηα από ην ζεξαπεπηή γηα 

λα θαηαθέξεη λα ηελ θάλεη λα ληώζεη θαιά κε ηνλ εαπηό ηεο. 

<<ζ- Αθόκα θαη ζηελ ηειεπηαία καο ζπλεδξία κνπ είπε όηη έρσ ειιείκκαηα ζε 

ζέκαηα πξνζσπηθόηεηα θαη δελ πξόθεηηαη λα γίλσ θαιά. >> 



 

 

       ινη ζπκθσλνύλ πιένλ όηη ν ςπρνζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη λα έρεη πίζηε ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ ηνπ. Δπηπξνζζέησο ,ε κεηαθνξά ηνπ κελύκαηνο όηη 

ν ζεξαπεπηήο λνηάδεηαη εηιηθξηλά γηα ην ζεξαπεπόκελν ηνπ θαη όηη θαη απηόο κε ηε 

ζεηξά ηνπ αμίδεη λα επελδύζεη ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε , θξίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. 

<< Θ-Αλ ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο, απηό ήζεια λα ζαο ξσηήζσ δελ πηζηεύεη όηη ν 

ζεξαπεπόκελνο ηνπ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη... απηό κνπ ην κεηέδηδε πάξα 

πνιύ..γηα απηό θαη πήγαηλα όιν πίζσ, γηα απηό θαη..κνπ έιεγε όηη αο πνύκε δελ ζα 

κπνξέζεηο εζύ λα ηα θαηαθέξεηο ζηηο λεπξνεπηζηήκεο, γηα πνην ιόγν δελ ζα  

κπνξέζσ λα ηα θαηαθέξσ ζηηο λεπξνεπηζηήκεο  αο πνύκε,(Ι.Ν ρκκκ)είλαη θάηη 

πνπ κνπ αξέζεη,(Ι.Ν - ρκκκ) είλαη θάηη πνπ ζα ην πξνζπαζήζσ, ζα δηαβάζσ, 

δειαδή δελ έρσ ην κπαιό γηα λα θαηαλνήζσ θάπνηα πξάγκαηα..είκαη ηόζν ραδή 

θαη ειίζηα πνπ δελ κπνξώ λα θαηαλνήζσ θάπνηα πξάγκαηα; Γηαηί ηνπ έιεγα 

ζπγθεθξηκέλα όηη ήζεια λα θάλσ θαη κεηεθπαίδεπζε θαη λα θάλσ θαη έλα 

κεηαπηπρηαθό, όηη έρσ ην ρξόλν, ζα πξνζπαζήζσ λα θάλσ παξάιιεια θαη ηα δύν 

δε κε εκπνδίδεη θάπνηνο(Ι.Ν ρκκκ).Μνπ έιεγε ζπλέρεηα όηη είλαη απηνθηνλία απηό 

πνπ ζα παο λα θάλεηο θαη δε ζα κπνξέζεηο λα ηα θαηαθέξεηο, εδώ δε ηα 

θαηαθέξεηο ζηε ζρνιή αο πνύκε ....>> 

ΣΑΤΣΙΗ ΜΔ ΣΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗ  

    

        ε όιεο ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο , ε ηαύηηζε κε ην ζεξαπεπηή είλαη 

πάληα έλα από ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπο. Σα πεηξάκαηα ηνπ Albert Bandura (1962, 

1969,1973,1977) ήξζαλ λα απνδείμνπλ όηη ν ζεξαπεπηήο απνηειεί έλα πξόηππν 

κίκεζεο θαη ηαύηηζεο  γηα ην ζεξαπεπόκελν. 

        Η ηαύηηζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη  κε ην  επίπεδν αμηώλ ηνπ ζεξαπεπηή 

.πγθεθξηκέλα , ε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ ζεξαπεπηή ,ην ρακόγειν ηνπ , ε έληαζε θαη 

ν ηόλνο ηεο νκηιίαο ηνπ ζεκαηνδνηνύλ είηε αξλεηηθέο είηε ζεηηθέο εληζρύζεηο , 

πιεξνθνξώληαο ην ζεξαπεπόκελν γηα ην ηί ζεσξεί ν ζεξαπεπηήο θπζηνινγηθό θαη ηί 

κε -θπζηνινγηθό. Η πξνζσπηθόηεηα  ηνπ ζεξαπεπηή πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από 

ειεπζεξία θαη επειημία , θαζώο θαη λα κελ ελζηεξλίδεηαη ν ίδηνο αθξαίεο ηδενινγηθέο 

ή εζηθέο ζέζεηο .(Nestoros , 2012 )Ο ζπγθεθξηκέλνο ςπρνζεξαπεπηήο ελζηεξλίδεηαη 



 

 

αθξαίεο  ηδενινγηθέο θαη απζαίξεηεο  ζέζεηο , παξαδείγκαηνο ράξηλ όζνλ αθνξά ηε 

ζξεζθεία ,πνπ ζύκθσλα κε εθείλνλ είλαη ρακέλνο ρξόλνο θαη κόλν νη απαίδεπηνη 

άλζξσπνη πηζηεύνπλ ζην ζεό.  

........<<-Έιεγε όηη απηά είλαη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ μέξνπλ ηη ηνπο γίλεηαη, 

γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ πηζηεύνπλ ζην ζεό, δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη ζεόο, 

ππάξρεη κε ζπλεηδεηόηεηα κεηά ην ζάλαην δελ ππάξρεη άιιε δσή...>> 

.....<< δελ είλαη δπλαηόλ κηα κνξθσκέλε θνπέια ζαλ θαη εζέλα λα πηζηεύεη..>> 

.......<<  Δπεηδή κνπ είρε θάλεη αλαθνξέο ,ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζρέζε πνπ έρσ ,ν 

ζεξαπεπηήο κνπ είρε βγάιεη έλα απζαίξεην ζπκπέξαζκα όηη ν θίινο κνπ είλαη 

νκνθπιόθηινο ηέινο πάλησλ, θαη δελ κπνξεί λα ην δερηεί ν ίδηνο, έηζη έιεγε 

,ρσξίο λα ηνλ έρεη εμεηάζεη, ρσξίο λα έρεη κηιήζεη καδί ηνπ, ρσξίο λα μέξεη ην 

νηηδήπνηε γηα εθείλνλ ,δύν - ηξία  πξαγκαηάθηα ήμεξε..δελ κπνξείο λα βγάιεηο 

έλα απζαίξεην ζπκπέξαζκα γηα έλαλ άλζξσπν ...>> 

<<Θ- Ήηαλ θάζεηνο επίζεο όηη νη γπλαίθεο ζεξαπεύηξηεο δελ είλαη θαιέο, κόλν νη 

άληξεο είλαη θαινί>> 

 

     Κύξηνο ζηόρνο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ θαη όρη ησλ αλαγθώλ ηνπ ζεξαπεπηή .Ο ςπρνζεξαπεπηήο πξέπεη λα 

είλαη ηθαλόο λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ζέβεηαη ην ζύζηεκα αμηώλ ελόο  άιινπ αηόκνπ 

,ρσξίο λα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ .( Castelnuovo -Tedesco 

, Marmor et al , 1981 ).Ο ίδηνο ν ςπρνζεξαπεπηήο ακθηζβεηεί ην ζύζηεκα αμηώλ ηεο 

ζεξαπεπόκελεο ηνπ θαη κε έκκεζν ηξόπν επηβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ απόςεηο. 

<<ζ- θαη κνπ έιεγε επίζεο όηη είλαη δπλαηόλ λα αζρνιείζαη  κε ην επάγγεικα θαη 

λα πηζηεύεηο ζην ζεό;>> 

<< Θ-Έιεγε όηη όινη ζα γίλνπκε ρώκα, όηη δήζνπκε ζα δήζνπκε ζε απηή ηε 

δσή..επεηδή θάπνηεο θνξέο ζα ηύραηλε λα έιεγα ζεέ κνπ, ή ην νηηδήπνηε(Ι.Ν-

ρκκκ..)όηη ζα πάσ ζηελ εθθιεζία αύξην(Ι.Ν-ρκκκ)είλαη δπλαηόλ κνπ έιεγε λα πάο 

ζηελ εθθιεζία,(Ι.Ν-ρκκκ),λα πάο λα θάλεηο ηί, λα αλάςεηο ιακπάδα θαη λα 

πξνζεπρεζείο..>>  



 

 

<< ζ- Σν κέιινλ κνπ έιεγε είλαη μεθάζαξν..εληάμεη ζε έλα ρξόλν κπνξεί λα 

νξθηζηείο, αλ θαη ην βιέπσ ιίγν απίζαλν κε απηόλ πνπ έκπιεμεο λα ζε αθήζεη λα 

ηειεηώζεηο θαη λα κείλεηο εθεί ,λα ζε θιείζνπλ ζην ζπίηη, εθείλνο λα ζε θεξαηώλεη 

,λα πάεη κε άιιεο γπλαίθεο, εζύ λα είζαη ζην ζπίηη, λα θξνληίδεηο ηα παηδηά ,λα 

γίλεηο κηα σξαηόηαηε λνηθνθπξά.Να ζε θαθνπνηεί ιεθηηθά θαη ηα ζπλαθή ηέινο 

πάλησλ..νπόηε κνπ έιεγε απηή ζα είλαη ε πνξεία ηεο δσήο ζνπ..ηε βιέπσ, αλ 

κείλεηο κε απηόλ ηνλ άλζξσπν..θαη ηνπ έιεγα όηη δελ είκαη έηνηκε λα ρσξίζσ ηνλ 

αγαπάσ..όηη κνπ δίλεη, ηνπιάρηζηνλ ζπλαηζζεκαηηθά κνπ δίλεη 

πξάγκαηα....δειαδή εάλ δελ κνπ έδηλε θαη εθεί πξάγκαηα ελλνείηαη όηη ζα 

ρώξηδα....>> 

 

ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ  

      

       Η απόθηεζε ειέγρνπ θαη απηνλνκίαο ζύκθσλα κε ηνλ Strupp , είλαη έλαο θνηλόο 

ζηόρνο γηα όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο .Ο ζεξαπεπόκελνο πξέπεη λα ζέζεη ππό 

ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ζεξαπεπηή ηνπ ηνλ εαπηό ηνπ , δείρλνληαο ηνπ εκπηζηνζύλε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε απόπεηξα ςπρνζεξαπείαο δελ ππήξρε εκπηζηνζύλε ζηε ζρέζε 

ζεξαπεπόκελνπ - ζεξαπεπηή .Ο ζεξαπεπηήο επηπιένλ , δελ ήζειε ε ζεξαπεπόκελε ηνπ 

λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα θαη απηόλνκα θαη λα κπνξέζεη επηηέινπο λα πάξεη ηε 

δσή ζηα ρέξηα ηεο. 

 

 

ΠΡΟΒΑ -ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ IN 

VIVO  

 

       H πξόβα θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζηε δσή 

,απνηεινύλ έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία όισλ ησλ 

ςπρνζεξαπεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ .Δάλ δε βνεζεζεί ν ζεξαπεπόκελνο ζηε δσή ηνπ , νη 



 

 

ζπλεδξίεο δελ έρνπλ θαλέλαλ απνιύησο λόεκα .Η επηηπρία ηεο ζεξαπείαο ζα 

εμαξηεζεί από ην εάλ ν ζεξαπεπόκελνο πηεζηεί λα αληηκεησπίζεη ηνπο θόβνπο ηνπ. 

       ηηο ζπλεδξίεο κε ηνλ Ισάλλε Νέζηνξνο ε ζεξαπεπόκελε επηηέινπο αλαθαιύπηεη 

ηη ήηαλ απηό πνπ θνβόηαλ θαη ηόζν ρξόληα  πίζηεπε γηα ηνλ εαπηό ηεο. Ο Ισάλλεο 

Νέζηνξνο θαηάθεξε λα πείζεη ηε ζεξαπεπόκελε ηνπ λα έξζεη αληηκέησπε κε ηνπο 

βαζύηεξνπο ηεο θόβνπο ,θάηη πνπ ζηελ πξνεγνύκελε ζεξαπεπηηθή ηεο ζρέζε δελ είρε 

θαλ αληηιεθζεί όηη θνβόηαλ θαη είρε πηζηέςεη .ηελ πξνεγνύκελε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

ηεο , ε ζεξαπεπόκελε δε δνύιεπε θαλ ηα ζηνηρεία απηά πνπ ηελ έθαλαλ λα παξακείλεη 

ζηάζηκε ζηε δσή ηεο  θαη έξκαηα ησλ θόβσλ ηεο. 

 

       ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗ 

 

  Ο ξόινο ηνπ ςπρνζεξαπεπηή είλαη ηδηαίηεξα πνιύπιεπξνο θαη πνιύπινθνο, 

θαζώο πξέπεη λα θαηέρεη  όιεο εθείλεο ηηο ηδηόηεηεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα νδεγήζνπλ 

ηνλ αζζελή ζην πξνζάιακν ηεο αιιαγήο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. ην παξειζόλ 

έξεπλεο έρνπλ απνηύρεη λα βξνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζεξαπεπηώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζεξαπεπηώλ ζε 

καθξνρξόληα ζεξαπεία (Sandell et al., 2007).  Έηζη εκθαλίδνληαη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζηζηνύλ έλα ζεξαπεπηή θαιό, ππό ηελ έλλνηα όηη κπνξεί 

βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ  λα νδεγήζεη ηνλ ζεξαπεπόκελν ζηνλ 

επηζπκεηό ζηόρν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή ζηε  κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ην 

απνηέιεζκα νιόθιεξεο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Sandell et al., 2007).  

         Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό θξίλεηαη, ν ζεξαπεπηήο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ζεξαπεπηηθώλ εξγαιείσλ θαζώο θαη ε ζύλζεζε ηνπο κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κε πεξηνξίδεηαη ην δπλακηθό ηνπ πειάηε. Δλ νιίγνηο, νη βαζηθέο 

πνηόηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ζεξαπεπηήο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

θαισζνξίζκαηνο γηα ηνλ ζεξαπεπόκελν είλαη: ζεβαζκόο, ελζπλαίζζεζε, 

απζεληηθόηεηα, γλώζε, επειημία θαη ηαπεηλόηεηα. Αθνύ ινηπόλ δεκηνπξγήζεη έλα 

πξόζθνξν θαη αζθαιέο  έδαθνο, κπνξεί λα ππνδερζεί ηνλ πειάηε θαη καδί ηνπ λ 

μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςεο θαη ηεο αιιαγήο . 



 

 

      ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Heinonen et al. (2012) ,   γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ 

νκαιή έθβαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο  ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςπρνζεξαπεπηώλ. πγθεθξηκέλα, ζε όηη αλαθνξά βξαρύρξνλεο 

ζεξαπείεο , νη ζεξαπεπηέο πνπ δηαζθαιίδνπλ κηα ηζρπξή ,ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή 

δέζκεπζε απέλαληη ζηνπο αζζελείο ηνπο ,κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ηαρύηεξε 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ. ε βξαρύρξνλε  ζεξαπεία επνκέλσο ε εκπινθή ηνπ 

ζεξαπεπηή είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο (Coren 2001).Αληηζέησο , ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο 

καθξνρξόληαο ζεξαπείαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θάλεθε λα είλαη  αληηπαξαγσγηθά 

ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Busch et al., 2004).  

      Η ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ζεξαπεπηώλ ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ,απαηηεί 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ινηπόλ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί λα 

απαηηνύλ ηελ δεκηνπξγία κίαο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο, ε νπνία πνιιέο θνξέο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. Δθείλν όκσο ην ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθό γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζεξαπεία είλαη ην δεζηό θαη ην ππνζηεξηθηηθό 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε επαγγεικαηηθή ζηάζε ησλ ζεξαπεπηώλ (Sandell et al., 2007) 

       Ο ζεξαπεπηήο επνκέλσο , είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηήζεη έλα ζεξαπεπηηθό ηξόπν 

πνπ λα απνπλέεη εκπηζηνζύλε, ειπίδα, θαη λα  ελζαξξύλεη ηνλ ζεξαπεπόκελν ηνπ  λα 

θπξηαξρήζεη ζηα πάζε ηνπ ,λα αληηκεησπίζεη  ηα  πξνβιήκαηα ή ηηο  δπζθνιίεο ηνπ  

κε ελεξγό θαη κε ειπηδνθόξν ηξόπν, θαζώο θαη λα εληζρύεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ ηνπ (Coren, 2001).  

           Ο ζεξαπεπηήο θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζαξκόδεη ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ 

δηαδηθαζία ώζηε λα ηαηξηάδεη κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπ (Blow, Davis, & 

Sprenkle, 2012) Καιό είλαη  ινηπόλ λα επηιέγεη εθείλεο ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα ζηνλ ζεξαπεπόκελν, κε 

ζθνπό λα επηηύρεη ην ζηόρν ηεο εθάζηνηε ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηελ νπνία 

κπνξεί λα αθνινπζεί θάπνηνο ζεξαπεπηήο, αιιά θαη ην πνηνη είλαη νη ζεξαπεπηέο σο 

άλζξσπνη θαη πώο αληηκεησπίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαζώο θαη αλ ε ρξήζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ αθνινπζνύλ είλαη απνηειεζκαηηθή 

       πσο εύζηνρα δήισζε ν δηαθεθξηκέλνο ηαηξόο, Sir William Osler, «είλαη πην 

ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηη είδνπο άλζξσπνο έρεη ηελ αζζέλεηα παξά ηη είδνπο 

αζζέλεηα έρεη ν άλζξσπνο» (Belar & Deardoff, 2005). Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ν 



 

 

εθάζηνηε ζεξαπεπηήο λα πξνζαξκόδεη ηε κέζνδν ηνπ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί 

ζύκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ εθάζηνηε αζζελή. Πεηπρεκέλνο ςπρνζεξαπεπηήο 

είλαη ν ζεξαπεπηήο πνπ κπνξεί λα εμαηνκηθεύεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ώζηε λα 

εθαξκόδεηαη ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. 

          Σν ηεξαξρηθό κνληέιν ζε κνξθή ππξακίδαο δείρλεη νπηηθά ηε ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ηξηώλ πηπρώλ ηνπ κνληέινπ  Απηό ππνδειώλεη όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε 

θάζε επίπεδν ηεο ππξακίδαο εμαξηάηαη από ην επίπεδν θάησ από απηό (Arbinger, 

1998). Με ηνλ ηξόπν απηό νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα ζπληεινύληαη ζε ρακειόηεξα 

επίπεδα ηεο ππξακίδαο ζα επεξεάζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ αιιαγή ζε πςειόηεξα 

επίπεδα, ελώ ην αληίζεην δελ είλαη απαξαίηεην. Έηζη νη ζεξαπεπηέο είλαη αλαγθαίν λα 

δίλνπλ έκθαζε θαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα θαη γηα ην ιόγν απηό ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξαπεπηή είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά. Έηζη ε δεζηαζηά θαη ε 

εηιηθξίλεηα (Rogers, 1957) θαη  ε  θαινζύλε (Kottler, 1991) ηνπ ζεξαπεπηή κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ νιόθιεξε ηελ εμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο είλαη ν ζεβαζκόο πνπ ζα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζην ζεξαπεπηή θαη ην 

ζεξαπεπόκελν. ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη λα έρνπλ επηδξάζεηο ζηελ 

επηινγή ελόο κνληέινπ, ησλ ηερληθώλ, αιιά θαη ησλ ηξόπσλ παξέκβαζεο ηνπ 

ζεξαπεπηή. 

          Ο ζεξαπεπηήο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ησλ γλώζεσλ ηνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νιόθιεξε ηεο 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, θαη είλαη ππεύζπλνο κέζα από ηα ζηνηρεία απηά λα 

δηακνξθώζεη ην θαηάιιειν πιαίζην θαη θιίκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηακόξθσζε κίαο θαιήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. 

              Η δεζηαζηά ,ε γλεζηόηεηα ,ν ζεβαζκόο ,ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε είλαη 

θάπνηα από ηα  ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή  πνπ θαίλεηαη λα επηδξνύλ 

ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Η ηθαλόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα 

θαηαλνήζεη θαη λα κπνξέζεη λα αθνπγθξαζηεί κέζα από ηα κάηηα ηνπ ζεξαπεπόκελνπ 

ηνπ ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεη είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο θαινύ θαη κε ελζπλαίζζεζε ζεξαπεπηή.  

                ζνλ αθνξά ηελ ελζπλαίζζεζε ,ζύκθσλα κε ηνλ Carl Rogers ,είλαη κηα 

δηεξγαζία πνπ κέζσ απηήο εηζέξρεηαη ν ζεξαπεπηήο ζηνλ ηδησηηθό θόζκν ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ θαη κέλεη εθεί ,δεη δειαδή ηε δσή ηνπ άιινπ πξνζσξηλά.(ηαιίθαο & 



 

 

Υακνδξάθα ,2004).  Η ελζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα κπνξεί λα 

δεη ηνλ θόζκν κέζα από ηε ζθνπηά θαη ηε καηηά ηνπ ζεξαπεπόµελνπ, λα βιέπεη θαη λα 

βηώλεη ηε δσή κέζα από ηα δηθά ηνπ µάηηα. Έηζη, κπνξεί λα θαηαιάβεη πώο ν 

ζεξαπεπόµελνο εθιακβάλεη νξηζκέλα γεγνλόηα θαη γηαηί αληηδξά ζηα γεγνλόηα απηά 

µε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο.  

            Η αίζζεζε όηη ν ζεξαπεπόκελνο κνηξάδεηαη ηνλ πόλν ηνπ κε ην ζεξαπεπηή  

δηεπθνιύλεη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη επλνεί ηε ζπλεξγαζία. Δθηόο απηώλ, αλ ν 

ζεξαπεπηήο δεη ηνλ θόζκν κέζα από ηα µάηηα ηνπ ζεξαπεπνµέλνπ, είλαη ιηγόηεξν 

πηζαλό λα πηνζεηήζεη αξλεηηθή ή θξηηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ. ε θακία πεξίπησζε 

πάλησο δελ πξέπεη λα αγλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζεξαπεπνµέλνπ. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα κπνξέζεη ν ζεξαπεπηήο λα δεη ηνλ θόζκν κέζα από ηα µάηηα ηνπ 

ζεξαπεπνµέλνπ, δηαηεξώληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ απέλαληη 

ζηηο δπζθνιίεο ηνπ. 

         Με άιια ιόγηα, πξέπεη λα κπνξεί λα δεη  θαη λα θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζεξαπεπνµέλνπ  αιιά σζηόζν  λα είλαη ζε ζέζε θαη  λα απνζηαζηνπνηεζεί  θαη λα ηα 

εμεηάδεη  αληηθεηκεληθά Η εθδήισζε ελζπλαίζζεζεο εθ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπηή ζα ηνπ 

επηηξέςεη λα θαηαλνήζεη ηε ζιίςε θαη ηελ αδπλακία πνπ πηζαλώο αηζζάλεηαη ν 

ζεξαπεπόµελνο ηνπ θαη λα ληώζεη επηείθεηα γη απηόλ θαη άλεπ όξσλ απνδνρή.( Rogers, 

C. R. (1957).   

               ε έλα γεληθό πιαίζην ζηα θαιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνύκε λα δώζνπκε 

ζηνλ ζεξαπεπηή είλαη λα εκπιέθεηαη κέζα ζηελ όιε δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 

λα κελ πξνθαιεί ακεραλία ζην ζεξαπεπόκελν. Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη 

νκηιεηηθόο κέρξη ζε έλα βαζκό θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία λα 

είλαη ελεξγή. Δπνκέλσο κέζα από ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηελ 

έθθξαζε θαη ηε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ από ην ζεξαπεπόκελν, ελώ ηαπηόρξνλα ζα 

πξέπεη λα απνθύγεη νπνηνδήπνηε δηαπιεθηηζκό κε ηνλ ζεξαπεπόκελν. Θα πξέπεη 

ινηπόλ λα δεκηνπξγήζεη έλα δεζηό θαη θηιηθό  πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα ελζαξξύλεη 

ηνλ ζεξαπεπόκελν λα εθθξαζηεί θαη λα θηάζεη κέζα από ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

ζηελ αιιαγή.  

          ΤΝΘΔΣΙΚΗ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΙΑ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 



 

 

        Ο ζεξαπεπόκελνο  πξέπεη λα κάζεη λα απνδέρεηαη θαη λα αγαπά ηνλ εαπηό ηνπ 

όπσο είλαη ηώξα θαη όρη όπσο ζα ήζειε λα είλαη .ζν πην πνιύ αγαπά ηνλ εαπηό ηνπ 

,ηόζν πεξηζζόηεξν ν εαπηόο ηνπ ζα ηνπ απνθαιύπηεηαη .Καη όζν πεξηζζόηεξν ν 

εαπηόο ηνπ ζα ηνπ απνθαιύπηεηαη ,ηόζν πην πνιύ ζα ηνλ αγαπά. Απηόο είλαη ν ρξπζόο 

θαλόλαο ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ θαιό ζα ήηαλ λα αλαθνηλώλεηαη από ην ζεξαπεπηή 

ζηελ πξώηε θηόιαο ζπλεδξία. ηε ζπγθεθξηκέλε ''απόπεηξα '' ςπρνζεξαπείαο , όρη 

κόλν δελ αλαθνηλώζεθε αιιά δελ δόζεθε θακηά έκθαζε ζηελ αγάπε θαη απνδνρή ηνπ 

εαπηνύ ηεο ζεξαπεπόκελεο .ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

επαγγεικαηίαο ςπρηθήο πγείαο  ηελ απνκάθξπλε όιν θαη πεξηζζόηεξν από ην λα 

γλσξίδεη θ λα αγαπήζεη ηνλ εαπηό ηεο, δεκηνπξγώληαο γλσζηηθή αζπκθσλία, 

ζύγρπζε, ηαξαρή θαη άγρνο. 

       Ακέηξεηεο θνξέο θαη πξηλ ηε ζπλεδξία θαη κεηέπεηηα  δεκηνπξγνύληαλ  έλα 

επώδπλν θαη δπζβάζηαρην άγρνο ζηε ζεξαπεπόκελε .ύκθσλα κε ηνλ Ισάλλε 

Νέζηνξνο ε ςπρνζεξαπεία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζθέξεη αλαθνύθηζε ζην 

ζεξαπεπόκελν , ιπηξώλεη ηνπο αλζξώπνπο από ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο 

θόβνπο ηνπο .Τπάξρεη έλαο επξέσο δηαδεδνκέλνο κύζνο όηη ε ςπρνζεξαπεία 

‘’πνλάεη’’. Δάλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην ,απηό ζεκαίλεη όηη ν ζεξαπεπηήο εηζήγαγε πξνο 

ζπδήηεζε έλα ζέκα γηα ην νπνίν ν ζεξαπεπόκελνο δελ ήηαλ έηνηκνο. ηαλ θάπνηνο 

είλαη έηνηκνο λα ζπδεηήζεη νηηδήπνηε ,ην ζπλαίζζεκα πνπ αθνινπζεί είλαη ε 

αλαθνύθηζε- όπσο γίλεηαη ζηε ζπλεδξία πνπ ν Νέζηνξνο θαηάθεξε λα εληνπίζεη θαη 

λα ''αθαηξέζεη '' έλα ηεξάζηην ‘’αγθάζη ‘’ από ηε ζεξαπεπόκελε ηνπ ,πνπ ηελ βαζάληδε 

26 νιόθιεξα  ρξόληα. Ο Ισάλλεο Νέζηνξνο αληηιήθζεθε όηη ε ζεξαπεπόκελή ηνπ 

ήηαλ έηνηκε γηα απηό θαη θπζηθά  ην ζπλαίζζεκα πνπ αθνινύζεζε ήηαλ ε ιύηξσζε 

θαη ε αλαθνύθηζε. Η ίδηα ιέεη ραξαθηεξηζηηθά πώο ήηαλ έλα από ηα κεγαιύηεξα  θαη 

εληνλόηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε πνηέ βηώζεη ζηε δσή ηεο .Έλησζε ειεύζεξε θαη 

απαιιαγκέλε από νπνηνλδήπνηε θόβν.  

              ε θάζε ζπλεδξία ν πξώελ ςπρνζεξαπεπηήο ηεο  δελ αζρνιηόηαλ  κε έλα ή 

δύν ζέκαηα ,αιιά κε πάξα πνιιά πνπ είρε σο απνηέιεζκα ε ζεξαπεπόκελε λα 

αηζζάλεηαη ζπγρπζκέλε , απνπξνζαλαηνιηζκέλε όζν πνηέ δηόηη δελ ππήξρε εζηίαζε 

από ην ζεξαπεπηή ηεο  ,κπεξδεπόηαλ  παξαπάλσ θ είρε θηάζεη πνιιέο θνξέο ζην 

ζεκείν λα αλαξσηεζεί ε ίδηα γηα πνην ιόγν έθαλε ηηο ζπλεδξίεο  Απηό πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ νκαιή έθβαζε κηαο ζπλεδξίαο είλαη ε εζηίαζε από ην ζεξαπεπηή  ζε  έλα ή 



 

 

δύν ζέκαηα ην πνιύ κε γλώκνλα πάληα αλ ν ζεξαπεπόκελνο κπνξεί λα ην 

αληηκεησπίζεη κε εξεκία ρσξίο λα ηαξαρζεί ππεξβνιηθά. 

               Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεξαπεπηήο από ηελ αξρή ζεώξεζε ππεύζπλνπο ηνπο 

γνλείο ηεο ζεξαπεπόκελεο ηνπ ιέγνληαο όηη πξνζέθεξαλ νηηδήπνηε ζα κπνξνύζαλ 

όζνλ αθνξά  ην νηθνλνκηθό ππόβαζξν ηεο   αιιά θξόληηδε λα ηνλίδεη δηαξθώο όηη νη 

ίδηνη έρνπλ  έλα ειιεηκκαηηθό ραξαθηήξα πνπ ηνλ κεηαβίβαζαλ ζηα παηδηά ηνπο 

.ύκθσλα κε εθείλνλ ππήξραλ θνβεξά ειιείκκαηα όζνλ αθνξά ην  ραξαθηήξα θαη 

ηελ πξνζσπηθόηεηα ηεο ζεξαπεπόκελήο ηνπ  θαζώο θαη ηνπ αδεξθνύ ηεο εμαηηίαο ησλ 

γνληώλ ηνπο .Αζθώληαο ππεξβνιηθή θξηηηθή ζηνπο γνλείο  ,εμέθξαδε ζε θάζε 

ζπλεδξία ην ζπκό ηνπ γηα ηνπο γνλείο  ηεο .ε κηα θαιή ζεξαπεπηηθή ζρέζε θάζε 

ζεξαπεπόκελνο πιεξνθνξείηαη όηη είλαη ζύκα ηεο αλαηξνθήο πνπ έιαβε από ηνπο 

γνλείο ηνπ ή από άιια ζεκαληηθά γηα εθείλνλ πξόζσπα πνπ ιεηηνύξγεζαλ σο  

γνλεηθά ππνθαηάζηαηα .Μαζαίλεη όπσο επίζεο, όηη θαη νη γνλείο ηνπ ππήξμαλ ζύκαηα 

ησλ δηθώλ ηνπο γνλέσλ θαη νύησ θαζεμήο. Γη’ απηό ην ιόγν δελ δηθαηνινγείηαη 

επηζεηηθόηεηα απέλαληη ζηνπο γνλείο .Δηδηθά όηαλ ν ζεξαπεπόκελνο είλαη ελήιηθνο , 

ην ηη ζα θάλεη γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από 

ηνλ ίδην.  

        Έλα αθόκε ιάζνο απηήο ηεο ‘απόπεηξαο’ ςπρνζεξαπείαο είλαη ην γεγνλόο όηη 

ζηηο ζπλεδξίεο κίιαγε ν ζεξαπεπηήο πεξηζζόηεξν από όηη ε ζεξαπεπόκελε ,πξάγκα 

πνπ δείρλεη ηελ απεηξία ηνπ ε κηα θαιή ζπλεδξία ν ζεξαπεπόκελνο κηιά πνιύ 

πεξηζζόηεξν από ηνλ ςπρνζεξαπεπηή ηνπ.  

       Δπηπιένλ ,σο ηειηθά άπεηξνο ζεξαπεπηήο έθαλε ην ιάζνο λα επηζεκάλεη ζηε 

ζεξαπεπόκελε ηνπ θαζεηί <<ςπρνπαζνινγηθό>> πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλεδξία 

.Μάιηζηα ζρνιίαδε ηε ζεξαπεπόκελε ηνπ ζαλ δύζθνιν πεξηζηαηηθό πνπ 

ακθηηαιαληεύηεθε λα ηελ αλαιάβεη θαη πνιιέο θνξέο είρε ζθεθηεί λα ηελ 

παξαπέκςεη ζε θάπνηνλ άιιν επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο .ηε ζπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεία ν ςπρνζεξαπεπηήο δελ ζρνιηάδεη θαη νπσζδήπνηε δελ εξκελεύεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ή ηα ιεγόκελα ηνπ ζεξαπεπόκελνπ , όπσο ζπκβαίλεη ζηελ ςπραλάιπζε. 

Αληίζεηα, πεξηκέλεη λα αξρίζεη ν ςπρνζεξαπεπόκελνο λα κηιά γηα θάπνην ζέκα πνπ 

ηνλ απαζρνιεί. 

       ζνλ αθνξά ηελ άπνςή ηνπ ςπρνζεξαπεπηή ηεο  γηα ηελ ύπαξμε ηνπ ζενύ ήηαλ 

θάζεηνο όηη δελ ππάξρεη ζεόο .Οη πεξηζζόηεξνη ςπρνιόγνη έιεγε πώο δελ έρνπλ ζρέζε 



 

 

κε ην ζεό θ δελ πηζηεύνπλ ζηελ ύπαξμή ηνπ .Έιεγε ζηε ζεξαπεπόκελε ηνπ ην πώο 

είλαη δπλαηόλ κηα ηέηνηα θνπέια λα πάεη ζηελ εθθιεζία θ λα πηζηεύεη ζην ζεό ,ηνπ 

θαηλόηαλ αδηαλόεην .ζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο δελ 

απνθεύγεη λα πάξεη ζέζε ζην ζέκα ηεο ύπαξμεο ηνπ ζενύ. Έρεη δηαπηζησζεί κάιηζηα 

ε άπνςε όηη θαη λα κελ ππήξρε ζεόο ,ζα έπξεπε λα ηνλ επηλνήζνπκε. Έηλαη 

εθπιεθηηθά ζεξαπεπηηθό ην λα πηζηεύεη θαλείο όηη ππάξρεη κηα αλώηεξε δύλακε , ε 

νπνία είλαη παληαρνύ παξνύζα ,απόιπηα θηιάλζξσπε θαη ειεήκσλ ζε βαζκό πνπ λα 

ζπγρσξεί νπνηαδήπνηε ζθέςε ή πξάμε ησλ αλζξώπσλ ,είηε απηή έγηλε κε πξόζεζε 

θαη κε ηε γλώζε όηη δηαπξάηηεηαη θάηη θαθό ,είηε έγηλε από ακέιεηα ρσξίο ν δξάζηεο 

λα ζπλεηδεηνπνηεί ην θαθό ηεο πξάμεο ηνπ .ύκθσλα κε ηνλ Ισάλλε Νέζηνξνο , ν 

ζεόο είλαη πνιύ ζπρλά πεγή ειπίδαο. Παξάιιεια όκσο είλαη απηνλόεην όηη <<ζπλ 

Αζελά θαη ρείξα θίλεη >>. 

       Αθήζηε ηνπο ζεξαπεπόκελνπο ζαο λα εξκελεύζνπλ νη ίδηνη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Σν λα εξκελεύνπλ νη ζεξαπεπηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζεξαπεπόκελσλ ειινρεύεη ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο ςεπδώλ αλακλήζεσλ πνπ έρεη πξνθιεζεί από ηνπο ίδηνπο . 

     Σν λα δεηήζεηε από ην ζεξαπεπόκελν ζαο λα πεξηγξάςεη ην πξόβιεκά ηνπ κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ,από ηε κηα κεξηά  ηνλ βνεζάηε λα θαηαλνήζεη ν ίδηνο ην 

πξόβιεκά ηνπ ζε βάζνο από ηελ άιιε πξνζηαηεύεη εζάο ζην λα ην θαηαλνήζεηε 

θαιύηεξα θαη λα κε πξνβείηε ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

''ζεξαπεπηηθή ζρέζε '' θάηη παξόκνην δε έγηλε πνηέ . 

       Η ιύζε πνπ ζα βξνπλ νη ίδηνη νη ζεξαπεπόκελνη γηα ηνπο εαπηνύο ηνπ είλαη ζαθώο 

θαιύηεξε από νπνηαδήπνηε άιιε. Μελ πξνζθέξεηαη νπόηε  ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

ησλ ζεξαπεπόκελώλ ζαο. Βνεζήζηε ηνπο λα βξνπλ νη ίδηνη ηε ιύζε. 

       Δίηε ν ζεξαπεπόκελνο έρεη πεληαθόζηα ζπκπηώκαηα ,είηε έλα ζύκπησκα , ε δσή 

ηνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιε θαη δπζβάζηαθηε. Γειαδή κπνξεί λα έρεη 99% βειηίσζε 

θαη λα παξαπνληέηαη όηη δελ αηζζάλεηαη θαιά. Δθεί ν ζεξαπεπηήο ζα ζπκπεξηθεξζεί 

ζαλ βξάρνο πνπ δέρεηαη αθιόλεηνο ήξεκα ηα θύκαηα ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ . 

       Μέζα από ηηο ζπλεδξίεο ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κε ηνλ Ισάλλε Νέζηνξνο  

, ε ζεξαπεπόκελε βξήθε επηηέινπο ηηο απαληήζεηο πνπ έςαρλε ηόζα ρξόληα. 

Καηάθεξε λα απνδερηεί, λα πηζηέςεη  θαη λα αγαπήζεη ηνλ εαπηό ηεο. Μπόξεζε λα 



 

 

ζπγθξνηεζεί θαζώο θαη λα κεηώζεη ην άγρνο ηεο  ,λα είλαη πεξήθαλε γηα όηη έρεη 

θαηαθέξεη κέρξη ζηηγκήο , λα αγσλίδεηαη θαζεκεξηλά γηα ηε δσή ηεο .Αληηιήθζεθε ηη 

ήηαλ απηό πνπ ηελ θξαηνύζε ηόζα ρξόληα εγθισβηζκέλε θαη δελ κπόξεζε λα 

πξνρσξήζεη .To εκπόδην ζηε δσή ηεο ήηαλ ν θόβνο .Ο θνηλόο ηνπο αγώλαο  ήηαλ 

δύζθνινο θαη επίπνλνο ,αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ν ζεξαπεπηήο Ισάλλεο 

Νέζηνξνο , πίζηεςε απόιπηα ζηελ αιιαγή ηεο ζεξαπεπόκελεο ηνπ , ζην όηη ζα ηα 

θαηαθέξεη ζηε δσή ηεο ,ήηαλ βξάρνο απέλαληη ηεο θαη νπζηαζηηθά  ην κόλν ζηήξηγκα 

ηεο ζεξαπεπόκελεο . Η πίζηε ηνπ , ε εκπηζηνζύλε ηνπ ,ε αλζξσπηά ηνπ θαζώο θαη ε 

δεκηνπξγηθή ζύλζεζε ησλ  ζεσξηώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεία , πνπ  θαιύπηνπλ θαιύηεξα θαη επξύηεξα  ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηάθεξαλ λα βνεζήζνπλ ηε ζεξαπεπόκελε λα 

πξνρσξήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη όινπο ηνπο θόβνπο ηεο .Αθνινπζνύλ νη 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεδξίεο πνπ βειηίσζαλ ηελ πνηόηεηα δσήο θαη 

αλαζπγθξόηεζαλ ηε ζεξαπεπόκελε. 

 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΥΨΝΗΜΕΝΕ ΤΝΕΔΡΙΕ   

Πξώηε ζπλεδξία ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κε ηε Μαξία 

 

Θ-ΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΗ 

Ι.Ν-ΙΧΑΝΝΗ ΝΔΣΟΡΟ  

 

Θ-Αηζζαλόκνπλ όηη δελ ήκνπλ αξεζηή ,όηη δε ζα κπνξνύζε θαλέλαο άληξαο λα κείλεη 

καδί κνπ...Έξηρλα ην βάξνο ζε κέλα πάληα..Νόκηδα πώο δελ ήζειαλ λα ζπλάςνπλ 

ζρέζεηο καδί κνπ ,αιιά κεηά δηαπίζησζα όηη εγώ επζπλόκνπλ γηα όια απηό πνπ 

δεκηνύξγεζα.. 

Ι.Ν- Πώο ην δηαπίζησζεο απηό ;ΣΙ δειαδή επζπλόζνπλ γηα απηό ; 

Θ-Γηαηί εγώ ην πξόβαιια απηό. 



 

 

Ι.Ν- Δζύ πξόβαιιεο ηη ;  

Θ-Πξόβαιια όηη δε ζέισ λα είκαη ζε ζρέζε. 

Ι.Ν- α σξαία ...ρκκκ... 

 Θ -Καηαιάβαηε... Σόηε πήξα θαη ηελ πξσηνβνπιία λα μεθηλήζσ θαη ζεξαπεία γηα λα 

πξνρσξήζσ ζηε δσή κνπ επηηέινπο. Ξεθίλεζα ινηπόλ ηηο ζπλεδξίεο ,ήηαλ Απξίιηνο 

θαη ήκνπλ 5
ν
 έηνο. Μεηά από έλα κήλα ζπλεδξηώλ απνθάζηζα λα θύγσ από ηελ 

Κξήηε , λα κπνξέζσ λα ζπγθξνηεζώ ,λα ζπλέιζσ , κε ζθνπό λα επηζηέςσ θάπνηα 

ζηηγκή ,όπσο θ έγηλε γηα λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. 

Ο ζεξαπεπηήο κνπ είρε πεη εμαξρήο λα πάξσ θάπνηα θάξκαθα ,ηόηε θάλακε 

ζπλεδξίεο δύν θνξέο ηε βδνκάδα. Πήγα παξάιιεια ζε θάπνηνλ ςπρίαηξν θ κ είρε 

δώζεη θάπνηα αληηθαηαζιηπηηθά καδί κε lexotanil ..Γε πήξα ηίπνηα ,ήκνπλ 

θάζεηε ζε απηό ,παξόιν πνπ επηζθέθηεθα ηνλ ςπρίαηξν. Από ηελ άιιε ν 

ζεξαπεπηήο κνπ έιεγε θ επέκεηλε λα πάσ θαη όηη ήηαλ ππέξ ζην λα θάλνπκε 

ςπρνζεξαπεία παξάιιεια κε θαξκαθνζεξαπεία ,παξαθνινπζώληαο θαη 

ςπρίαηξν .Σνπ έιεγα όηη δε ζέισ λα κπσ ζε απηό ην ηξππάθη ,γηαηί ήδε έρσ 

θάλεη δέθα κήλεο αγσγή κε ηα ράπηα ζην πξόζσπνπ πνπ είλαη πάξα πνιύ ηζρπξά 

.Γε ζέισ λα κπσ ζε δηαδηθαζία λα πάξσ θάξκαθα ,ζεσξώ όηη κπνξεί κε ηελ 

ςπρνζεξαπεία λα ππάξμεη βειηίσζε .Δθείλνο επέκελε ...Γειαδή ζηε ζπλεδξία 

γηλόηαλ κόληκα ιόγνο γηα πνην ιόγν δελ πήξα ηα ζπγθεθξηκέλα ράπηα θαη όηη 

έπξεπε λα ηα πάξσ γηα λα μεθηλήζσ λα δηαβάδσ –νη γνλείο κνπ δελ ήζειαλ 

θπζηθά ,νύηε εγώ δελ ήζεια .Ο πξώελ ζεξαπεπηήο κνπ, κνπ  έιεγε όηη ήκνπλ 

δύζθνιν πεξηζηαηηθό ,όηη πήξε έλα ξίζθν πνπ κε αλέιαβε ,δελ μέξεη πώο ζα πάεη 

ε θαηάζηαζε. Μνπ έιεγε επίζεο  λα εγθαηαιείςσ ηειείσο  ηηο ζπνπδέο κνπ θαη 

λα πάσ γηα θάηη άιιν. 

 I.Ν- Καιά ζνπ έθαλε ηόζν άκεζεο παξεκβάζεηο  ; 

Θ- Aθνύ είρακε θάλεη ζπλεδξίεο κε ηε κακά κνπ θ ηηο έιεγε ην ελδερόκελν ε 

θνπέια λα αθήζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ην έρεηε ζθεθηεί .Σνπ ιέεη δελ ππάξρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε λα ζηακαηήζεη ηηο ζπνπδέο ηεο . 

Ι.Ν-Δπίζεο ,ζνπ είπε ζην πξόζσπό ζνπ όηη είζαη δύζθνιν πεξηζηαηηθό ;  

Θ-Ναη κνπ ην είπε,  κάιηζηα είπε  ήκνπλ έλα ξίζθν γηα ηελ θαξηέξα ηνπ  



 

 

Ι.Ν Δζύ ηη ιεο γηα απηό ; Δίλαη  ζσζηό λα ην θάλεη  έλαο ςπρνζεξαπεπηήο ; 

Θ-Φπζηθά θαη όρη.., όηη δελ Αθόκα θαη ζηελ ηειεπηαία καο ζπλεδξία κνπ είπε όηη 

έρσ ειιείκκαηα ζε ζέκαηα πξνζσπηθόηεηαο πξόθεηηαη λα γίλσ θαιά. Ο 

ζεξαπεπηήο κνπ ηζρπξηδόηαλ όηη ζπλέρεηα εηνίκαδε αζθήζεηο απηνγλσζίαο 

,απηνεθηίκεζεο πνπ ΔΓΧ ΑΡΝΟΤΜΟΤΝ ΑΛΛΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΔΙΥΑ ΓΔΙ 

ΚΑΜΙΑ ΣΔΣΟΙΑ ΑΚΗΗ –ΠΟΣΔ –Πάληα ζηηο ζπλεδξίεο καο επηθξαηνύζαλ 

ζέκαηα όπσο  νη ζρέζεηο κνπ ,ην ζέκα ήηαλ επίζεο ν ππνηηζέκελνο ,αλεθπιήξσηνο  

έξσηαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμύ καο ,κεηαμύ δειαδή ηνπ ζεξαπεπηή κνπ θαη 

εκέλα ,ην ζέκα ήηαλ λα ζηακαηήζσ ηε ζρνιή πνπ αθόκα θαη ηώξα ΔΠΔΜΔΝΔ 

,λα αζρνιεζώ κε θάηη άιιν. Μνπ είρε πξνηείλεη λα αζρνιεζώ κε δεκόζηεο 

ζρέζεηο ,όηη ζα έβγαδα πάξα πνιιά ρξήκαηα . 

Ι.Ν- είλαη λα θαηαιάβεηο όηη απηό δελ είλαη απιώο κόλν αληηδενληνινγηθό ..(ηνλ 

δηαθόπηεη..) 

Θ- Αλ ζαο πσ θαη ηη κνπ είρε πξνηείλεη θηόιαο ,ληξέπνκαη λα ζαο ην πσ , ζε ηη 

πίζηεπε όηη κπνξεί λα ήκνπλ θαιή ..εεε...Νηξέπνκαη λα ην πσ απηό ην πξάγκα...Ση 

κνπ είρε πξνηείλεη ινηπόλ ,όηη ζα ήκνπλ πάξα πνιύ θαιή ζην λα ζπκκεηείρα ζε 

πνξλό ηαηλίεο  

Ι.Ν- Ο ςπρνζεξαπεπηήο ζνπ ;;;;;;  

Θ-Ναη. Γελ ηνικάσ λα ην πσ ζε θάπνηνλ. Μνπ έιεγε όηη ζα ήκνπλ πάξα πνιύ 

θαιή ,όηη ην έρσ ,όηη μέξεηο κνπ έιεγε ''λα ρξεζηκνπνηείο ηε ζαγήλε πάξα πνιύ 

θαιά''. Γε λνκίδσ όηη ηζρύεη θπζηθά .Βιέπεηε θάηη ηέηνην; 

Ι.Ν Απηό πνπ ιέεη είλαη θξηθηό..είλαη θξηθηό απηό ην πξάγκα 

Θ-Με αθύξσλε δειαδή ζπλέρεηα..Δλώ ηνπ έιεγα όηη ζέισ λα ηειεηώζσ ηε ζρνιή 

κνπ  

Ι.Ν Σν πην βαζηθό πνπ βιέπνπκε εδώ είλαη ην εμήο: όηη ζηελ ςπρνζεξαπεία 

έξρεηαη ν άιινο γηα λα ηνλ βνεζήζεηο , ν ίδηνο λα βξεη ηηο απαληήζεηο ζηα 

πξνβιήκαηά ηνπ. Ο ίδηνο λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ .Γελ ηνπ ιεο εζύ ηη λα 

θάλεη. (Δπεκβαίλεη ε ζεξαπεπόκελε ) 

Θ-νύηε ηνπ ιεο όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηειεηώζεη ηε ζρνιή ηνπ ;  



 

 

I.N - Mα απηό θαη νη πην άζρεηνη βηνινγηθνί ςπρίαηξνη δελ ην ιέλε.  

Θ- Ο πξώελ ζεξαπεπηήο κνπ, κνπ ηόληδε δηαξθώο ζε όιεο ηηο ζπλεδξίεο ην πόζν 

όκνξθε είκαη ,πόζα πνιιά ιεθηά ζα βγάδσ. Σνπ έιεγα πώο δελ ηίζεηαη ζέκα 

ρξεκάησλ, απηή ηε ζηηγκή πξνέρεη ην πηπρίν θαη δελ κπνξώ λα αθήζσ θάηη ζηε 

κέζε ,εθόζνλ κε απηό ζέισ λα αζρνιεζώ ,απηό αγαπάσ. 

Ι.Ν- Απηά είλαη εληειώο αληηδενληνινγηθά  

Θ-Καη λα κνπ πξνηείλεη όηη ζα ήκνπλ θαηαπιεθηηθή πνξλνζηαξ ..... 

Ι.Ν-Απηά ζηα έιεγε από ηελ αξρή ησλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ ζπλεδξηώλ ; 

Θ-Από ηελ αξρή ήηαλ θάζεηνο ,θαη νη γνλείο κνπ θηόιαο έιεγαλ πώο είλαη 

δπλαηόλ λα ζνπ ιέεη λα ζηακαηήζεηο ηηο ζπνπδέο ζνπ..αθνύ βιέπεη όηη ζνπ αξέζεη 

απηό ην πξάγκα, ππάξρεη θάηη δπζιεηηνπξγηθό αιιά ζηγά -ζηγά ζα ηα θαηαθέξσ, 

όπσο θαη ελ ηέιε ηα θαηάθεξα θαη πέξαζα ζε έλα ρξόλν αξθεηά καζήκαηα. Σα 

θαηάθεξα σζηόζν γηαηί δελ είρα ζην κπαιό κνπ ηνλ ζεξαπεπηή κνπ ,είρα ζην 

κπαιό κνπ ην ηη ζέισ εγώ. Μπόξεζα ελ κέξε λα δηαρσξίζσ όια απηά. 

Ι.Ν-Αθξηβώο! Η έκθαζε έπξεπε λα είλαη από ηελ αξρή ζην ηί ζέιεηο εζύ..(ηνλ 

δηαθόπηεη) 

Θ-Αθξηβώο..θαη εθόζνλ ηνπ έιεγα όηη ζέισ λα δώζσ πξάγκαηα ζην ρώξν ηεο 

ςπρνινγίαο, θαη αηζζάλνκαη όηη έρσ λα δώζσ πνιιά θαη κνπ ηόληδε όηη δελ είκαη 

γηα ην ρώξν ηεο ςπρνινγίαο, όηη είκαη γηα θάηη άιιν. Ση  άιιν; Γηα πνην ιόγν; 

Eίκαη γηα θάηη άιιν; Αλ θαη από ηελ άιιε κεξηά ν πξώελ ζεξαπεπηήο κνπ έιεγε 

όηη ζα ''κπνξνύζεο λα βξεηο έλαλ άιιν θιάδν πνπ ίζσο ζα κπνξνύζεο λα 

δηαπξέςεηο''.Σνλ ξσηνύζα πνηνο ζα ήηαλ απηόο ν θιάδνο. Μνπ έιεγε όηη ζα 

ήκνπλ θαιή σο ζεμνιόγνο-ςπρνζεξαπεύηξηα. Δθεί ίζσο κνπ  έιεγε ζα κπνξνύζεο 

λα δηαπξέςεηο. Ήηαλ θάζεηνο επίζεο όηη νη γπλαίθεο ζεξαπεύηξηεο δελ είλαη 

θαιέο, κόλν νη άληξεο είλαη θαινί. Οπόηε εδώ εθθξάδεη κηα πξνβνιή, ζεσξώ όηη 

ε θαθή ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ θηαίεη. Οη γνλείο ηνπ είλαη ρσξηζκέλνη, δε κηιάεη 

κε ηνπο γνλείο ηνπ. 

Ι.Ν-Καιά όια απηά είλαη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, ζνπ έιεγε ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα; 



 

 

Θ-Φπζηθά! Καη ηα νηθνγελεηαθά ηνπ θαη ηα ζρεζηαθά ηνπ , γηα ηηο ζρέζεηο πνπ 

είρε, γηα ην πόζν δύζθνινο άλζξσπνο είλαη. 

Ι.Ν-Καη απηά από πνπ θαη σο πνπ λα ζηα πεη; 

Θ-(Γειάεη απνξώληαο) 

Ι.Ν.-νπ ρξεζίκεπζαλ ζε θάηη; 

Θ.-Όρη. Τπνηίζεηαη όηη είρα κία ώξα γηα κέλα πνπ ζα κηιάσ γηα κέλα, θαη λα 

θάλνπκε θάηη ζην λα βνεζεζώ εγώ κε ηε ζρνιή κνπ ,λα πάξσ ηα πάλσ κνπ, λα 

κνπ εληζρύζεη ηελ απηνεθηίκεζή κνπ θαη ηελ απηνπεπνίζεζή κνπ, γηαηί είρα κηα 

καηαίσζε 

Ι.Ν-ρκκκκ.... 

Θ-Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ από πνπ πξνήιζε απηή ε καηαίσζε. Μπνξεί θαη ν 

ίδηνο ν ζεξαπεπηήο λα κε καηαίσλε ζπλερόκελα θαη όια απηό λα κε έθεξλε πίζσ 

ζηε ζρνιή. 

Ι.Ν-ρκκκκ 

Θ-Γηαηί όηαλ κνπ έιεγε ηόζν πξάγκαηα....Οπζηαζηηθά δελ εζηηάδακε ζην ζηόρν 

κνπ θαη ζε απηό πνπ ήζεια λα θάλσ. 

Ι.Ν-Μα..Πξνθαλώο απηό πνπ γηλόηαλ δελ ήηαλ ςπρνζεξαπεία. Καη ηνπιάρηζηνλ 

Ρνηδεξηαλνύ ηύπνπ ζίγνπξα δελ ήηαλε, αιιά νύηε θαη θαλελόο άιινπ ηύπνπ 

κπνξώ λα θαληαζηώ. 

Θ-..νύηε θαη θαλελόο άιινπ ηύπνπ..ρη 

Ι.Ν.-Γηαηί ζηελ ςπρνζεξαπεία εζηηάδνπκε ζην ζεξαπεπόκελν, άκα αθνύο κηα 

ζπλεδξία, έλα από ηα θξηηήξηα αλ είλαη θαιή ε ζπλεδξία ή όρη είλαη όηη πξέπεη ν 

ζεξαπεπόκελνο λα κηιάεη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην ζεξαπεπηή ηνπ. 

Θ-Όρη..ππήξραλ ζπλεδξίεο πνπ κίιαγε, κίιαγε, κίιαγε, θνίηαγα ηελ ώξα θαη κνπ 

έιεγε άζρεηα πξάγκαηα θαη εθλεπξηδόκνπλ, έιεγα γηαηί ,γηα πνηνλ ιόγν, κέζα κνπ 

ην έιεγα, γηα πνην ιόγν απηή ηε ζηηγκή θάλσ ζπλεδξία γηα λα κνπ ιέεη απηόο γηα 

ην ηη ζπλέβε ζηε κέξα ηνπ, γηα ην ηη ζπλέβε ζηε δσή ηνπ..Γελ κπνξνύζα λα ην 

δηαλνεζώ. Γηα ην ζπλέβε ζηελ πνιηηηθή αο πνύκε, γηα ην ηη ζπκβαίλεη έμσ ζην 



 

 

ρώξν. Έρσ ζπλεδξία ππνηίζεηαη γηα κέλα, γηα λα ιύζσ εγώ θάπνηα πξνβιήκαηά 

κνπ, γηαηί είκαη άλζξσπνο πάλσ από όια, δελ είκαη ηέιεηα. Πξνζπαζώ όκσο. Καη 

ζεσξνύζα γηα λα επηιέμσ απηό ην λα γίλσ ζεξαπεύηξηα, βαζηθά ζεσξώ  όηη είκαη 

γηα απηό, όηη ζέισ λα πεηύρσ. 

Ι.Ν-ρκκκ... 

Θ-ζέισ..ιν απηό κε απνπξνζαλαηόιηδε από ην ζηόρν κνπ, δειαδή... θέθηνκαη 

ηώξα ηε ζηηγκή πνπ ζα πηάζσ ην πηπρίν κνπ ζην ρέξη θαη αλαηξηρηάδσ. Σν ζέισ. 

Ι.Ν-ρκκκ...Πόζεο ζπλεδξίεο θάλαηε ζπλνιηθά; 

Θ-Πνιιέο.. 

Ι.Ν-Γειαδή; 

Θ-ηελ αξρή θάλακε δύν θνξέο ηε βδνκάδα   

I.Ν-ρκκκ..θαη απηή ε ηζηνξία άξρηζε; 

Θ-Σν 2012 

Ι.Ν - ρκκκ ,ην ’12.Χξαία, εζέλα δε ζνπ πέξαζε από ην κπαιό όηη κπνξεί  ν 

ςπρνζεξαπεπηήο λα  ήηαλ αθαηάιιεινο; 

Θ-Γε κπνξνύζα λα ην δηαρεηξηζηώ. Γειαδή, κε ην πνπ ηειεηώλακε ηε ζπλεδξία 

θάζε θνξά κνπ έιεγε ηελ επόκελε βδνκάδα ηελ ηάδε κέξα θαη ώξα έηζη 

ε..Κάπνηα ζηηγκή επεηδή νη δηθνί κνπ ζεώξεζαλ όηη δελ είλαη θαηάιιεινο γηα 

κέλα ζηακάηεζαλ λα κνπ δίλνπλ ιεθηά γηα ηηο ζπλεδξίεο. Δληάμεη, ίζσο απηόο 

ήηαλ ιάζνο ηξόπνο  όζνλ αθνξά ηνπο γνλείο κνπ. Σνπ είρα δηεπθξηλίζεη  όηη εγώ 

νηθνλνκηθά δελ κπνξώ λα αληαπεμέιζσ απηή ηε ζηηγκή-δελ ηίζεηαη σζηόζν ζέκα 

νηθνλνκηθώλ-απιά ζεώξεζαλ όηη δελ είλαη ν θαηάιιεινο γηα κέλα, ε θαη κνπ είρε 

πεη όηη δελ πεηξάδεη, όηη όπνηε έρεηο ζα θάλνπκε θαλνληθά, ζέισ λα δείρλεηο 

ζπλέπεηα ζηε ζεξαπεία, θάζε βδνκάδα θαη όηαλ ηα έρεηο ζα κνπ ηα δώζεηο. Μα 

όρη ηνπ ιέσ ,όρη όρη κνπ ιέεη δε ζα δεηο δνπιεία δηαθνξεηηθά αλ δελ ππάξρεη 

ζπλέπεηα κηα θνξά ηε βδνκάδα. Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ κνπ έιεγε πώο κηα από 

ηηο πην πινύζηεο πειάηηζζέο κνπ δελ κπνξείο λα βγεηο ρξεκαηηθά. Απιά εγώ δελ 

ηνπ είρα πεη όηη νη γνλείο κνπ δελ ελέθξηλαλ ηηο ζπλεδξίεο καο. 



 

 

Ι.Ν- Ο.Κ. Γελ ην θνπβέληηαζεο κε ηνπο γνλείο ζνπ γηα λα ζνπ πνπλ παηδί κνπ όηη 

απηόο δελ λνκίδνπκε όηη είλαη ν θαηάιιεινο γηα απηό θαη απηό ην ιόγν. 

Θ-Πξνζπαζνύζε θάζε θνξά ν ζεξαπεπηήο κνπ λα κε δειεάζεη, θαη κνπ έιεγε έια λα 

θάλνπκε δνπιεία εδώ ώζηε λα κπνξέζεηο λα θάλεηο ηε ζρέζε πνπ νλεηξεύεζαη ζην 

κέιινλ. Ήηαλ από ηνπο ζηόρνπο κνπ όηη δειαδή ήζεια λα ζπλάςσ κηα ζρέζε πνπ ζα 

νδεγήζεη ζην γάκν παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο κνπ. Δίκαη κνλνγακηθή, δελ έρσ 

θεξαηώζεη πνηέ, όηαλ είκαη ζηε ζρέζε είκαη εθεί απνθιεηζηηθά, δπζθνιεπόκνπλ όια 

απηά ηα ρξόληα λα δεκηνπξγήζσ κηα πγηή ζρέζε θαη λόκηδα πώο έθηαηγα εγώ. Δθείλνο 

κε δειέαδε θάζε θνξά κνπ έιεγε, έια λα ρηίζνπκε ηελ πξνζσπηθόηεηα ζνπ, λα 

κπνξέζνπκε λα δνπιέςνπκε ώζηε λα κπνξέζεηο ελ ηέιε λα θάλεηο ηε ζρέζε πνπ 

νλεηξεύεζαη. 

Ι.Ν-Μαξία, λα ζε ξσηήζσ θάηη;Tνλ ξώηεζεο πνηέ πνπ είρε εθπαηδεπηεί; 

Θ-Ναη, ζηε Γαιιία. 

Ι.Ν-ηε Γαιιία ζε πνην; 

Θ-ε θάπνηνλ ν νπνίνο ήηαλ θηιειεύζεξόο θαη ν νπνίνο ήηαλ πνιύ κπξνζηά όπσο 

έιεγε θαη έθαλε θαη Gestalt.  

Ι.Ν- Πόζν θαηξό έθαλε ςπρνζεξαπεία ν ίδηνο ζηνλ εαπηό ηνπ 

Θ-Δλληά ρξόληα θάλεη. 

Ι.Ν-Α, θάλεη αθόκα; ε θάπνηνλ εδώ ζηελ Διιάδα; 

Θ-Ναη..Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ, δελ ηνπ έρσ εκπηζηνζύλε, δελ μέξσ αλ κνπ ιέεη 

αιήζεηα γηαηί πνιιέο θνξέο κνπ είρε πεη γηα ηελ επόπηξηα ηνπ... 

Ι.Ν-Α, είρε θαη επόπηξηα; 

Θ-Ναη 

Ι.Ν-Μαγλεηνθσλνύζαηε ηηο ζπλεδξίεο ζαο; 

Θ-ρη..Κάηη άιιν πνπ ζέισ λα ζαο ξσηήζσ, κπνξώ λα ηνπ δεηήζσ ην αξρείν κνπ; 

Ιζρπξίδεηαη όηη έρεη θαηαγξάςεη έλα αξρείν δηθό κνπ, αιιά δελ έγξαθε πνηέ ζηηο 

ζπλεδξίεο καο. 



 

 

Ι.Ν-Ναη κπνξείο λα ηνπ δεηήζεηο ην θάθειν ζνπ. 

Θ-Δίλαη εθηθηό λα κνπ ην δώζεη γηα λα δσ ηί έρεη θάλεη; Αλ κνπ ην αξλεζεί; Δίλαη 

δηθαίσκά κνπ; Γηαηί κνπ είπε θαη ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία όηη ζε θάζε ζπλεδξία 

θξαηνύζε ην ηζηνξηθό 

Ι.Ν-Ννκίδσ όηη ηνλ ηαηξηθό θάθειν θάπνηνπ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνλ ςπρνινγηθό 

ηνπ κπνξεί λα ηνλ θξαηήζεη. 

Θ-Ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα απηό γηαηί δελ ήμεξα, εθείλνο κπνξεί λα κνπ πεη όηη 

παξαδείγκαηνο  ράξηλ δελ επηηξέπεηαη λα κνπ ηνλ δώζεη  

Ι.Ν-ρη, δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα λα ζηνλ δώζεη αιιά λνκίδσ όηη δελ ππάξρεη. 

Θ-Γελ ππάξρεη ιέηε; 

Ι.Ν-ρη..πσο κνπ πεξηγξάθεηο ηα πξάγκαηα απηόο ν άλζξσπνο δελ είρε ζηνηρεηώδε 

γλώζε ...Σνλ δηαθόπηεη.. 

Θ-Καλνληθά ζα έπξεπε λα καγλεηνθσλνύληαη νη ζπλεδξίεο; 

Ι.Ν.-Γελ είλαη ππνρξεσηηθό απηό, όρη. 

Ι.Ν-Δζέλα δελ ζνπ δεκηνπξγήζεθαλ απνξίεο όηη απηόο ν άλζξσπνο δελ 

ζπκπεξηθεξόηαλ θαλ ζαλ ςπρνιόγνο; 

Θ-Ναη...Δθείλνο κνπ έιεγε όηη πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί σο άληξαο καδί κνπ, γηαηί 

έιεγε ‘’έρσ κηα γπλαίθα πάξα πνιύ όκνξθε απέλαληη  κνπ θαη εληάμεη κε λνκίδεηο 

πώο εγώ δελ έρσ νξκέο ή θαη όηη δε ζα ήζεια δηάθνξα πξάγκαηα αιιά.... 

Ι.Ν.- Βξε  Μαξία κε ζπγρσξείο αιιά απηόο ζνπ κηινύζε ιεο θαη  θαηά θάπνην 

ηξόπν είραηε ζπλαληεζεί θάπνπ θαη ζε θιέξηαξε. 

Θ-Μνπ είρε πεη όηη ππό άιιεο ζπλζήθεο αλ κε έβιεπε έμσ  ζα είρε αλαπηπρζεί 

αιιηώο ε ζρέζε καο δηόηη όπσο έιεγε είκαη κηα γπλαίθα ηνπ γνύζηνπ ηνπ, είκαη 

γπλαίθα πνπ ηνπ αξέζσ, κνπ έιεγε όηη δελ κνπ ην θξύβεη όηη είκαη θαζαξά ηνπ 

γνύζηνπ ηνπ γπλαίθα. 

Ι.Ν-Απηά ηα πξάγκαηα αξκόδνπλ ζε κηα ςπρνζεξαπεία; 



 

 

Θ-Φπζηθά θαη όρη. Μνπ έιεγε επίζεο όηη αύξην κεζαύξην δελ μέξεηο, κπνξεί κεηά 

από ηέζζεξα ή πέληε ρξόληα λα ηειεηώζνπκε ηηο ζπλεδξίεο θαη λα ζε δσ θάπνπ 

έμσ, δελ καο απαγνξεύεη θαλέλαο λα δεκηνπξγήζνπκε εξσηηθέο ζρέζεηο θαη γηαηί 

όρη κνπ έιεγε ,εγώ ζα βξίζθνκαη ζηα ζαξάληα εζύ ζηα εηθνζηελληά  ζνπ, πινύζηα 

είζαη, επθαηάζηαηε είζαη όκνξθε είζαη....(γειάεη) 

Ι.Ν-Έβαιε πξώηα πινύζηα θαη επθαηάζηαηε ,όκνξθε κεηά..εληάμεη! 

Θ-Έρεηο ην παθέην κνπ έιεγε. 

Ι.Ν.-Από απηά πνπ κνπ έρεηο πεη κέρξη ηώξα κόλν ζεξαπεία δελ γηλόηαλε. 

Θ-Γειαδή όηη έρσ θαηαθέξεη απηά ηα ρξόληα, ηα έρσ θαηαθέξεη κόλε κνπ ,ρσξίο 

εθείλνλ. 

Ι.Ν-Όρη, ζα έιεγα όηη ηα θαηάθεξεο παξά ην γεγνγόο όηη είρεο ζπλερώο  θαθή 

θξηηηθή γηα ηνλ εαπηό ζνπ. 

Θ-Δίρα, είλαη αιήζεηα. 

Ι.Ν-ηελ ςπρνζεξαπεία, πξώηα από όια ππάξρεη ε ιεγόκελε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, 

έηζη..ινηπόλ... (ηνλ δηαθόπηεη ...) 

Θ-δελ ππήξρε εκπηζηνζύλε θαζόινπ... 

Ι.Ν-Μα δελ ήηαλ ζεξαπεπηηθή ζρέζε απηό. 

Θ-Γελ..δελ κπνξνύζα λα ηνλ εκπηζηεπηώ.. 

Ι.Ν-Ούηε θαη απηόο ζε εκπηζηεπόηαλε ,ζαλ πξνζσπηθόηεηα ελλνώ, πνπ ζέιεη λα 

αιιάμεη, έηζη... Μεηά, ππνηίζεηαη όηη ζα ζνπ κείσλε ην άγρνο θαη ζα ζνπ αύμαλε  

ηηο ειπίδεο ζνπ όηη ζα ιύζεηο ηα πξνβιήκαηά ζνπ . 

Θ-Σα πξνβιήκαηά κνπ ζηελ πξνθεηκέλε, επεηδή θαιώο ή θαθώο νη γνλείο κνπ κε 

ζηεξίδνπλ πάξα πνιύ ζε απηό πνπ θάλσ, δελ κνπ έρνπλ αξλεζεί ην νηηδήπνηε γηα ηε 

ζρνιή κνπ, ζέινπλ λα πάσ ςειά γηαηί ..θαη εγώ ζεσξώ όηη έρσ δπλαηόηεηεο. Δίρα πεη 

ζην ζεξαπεπηή κνπ όηη ην δηάβαζκα είλαη ζαλ ην πνδήιαην, δειαδή όηαλ δηαβάζσ 

πάιη ζηγά- ζηγά  ζα ζπκεζώ ηνλ ηξόπν πνπ δηάβαδα, έρσ βάζεηο...Σν όηη θαηεγνξνύζε 

ηνπο γνλείο κνπ, ελλνείηαη όηη ηνπο θαηεγνξνύζε.. 



 

 

Ι.Ν-Κνίηαμε..Απηόο θαηεγνξνύζε εζέλα, θαηεγνξνύζε ηνπο γνλείο ζνπ... 

Θ-Καηεγνξνύζε ηνπο γνλείο κνπ όηη έδσζαλ ζε καο πνιιά πιηθά αγαζά θαη δελ 

έδσζαλ ζπλαηζζεκαηηθά..απηό ην έθαλε, λαη..θαη όηη νη γνλείο κνπ είλαη ηνπ 

θαίλεζζαη , θαη όηη απιά ζέινπλ ε θόξε ηνπο λα πάξεη έλα πηπρίν, έιεγε όηη δελ 

κπνξώ λα θαηαιάβσ όηη εθόζνλ δελ έρεηο αλάγθε απηή ηε ζηηγκή λα δνπιέςεηο, γηα 

πνην ιόγν κνπ έιεγε ν ζεξαπεπηήο κνπ γίλεηαη ηόζνο ληόξνο γηα ην πηπρην. 

πγθεθξηκέλα έιεγε ‘’εληάμεη, θάπνηα ρξόληα πήγαλ ρακέλα θαη ηί έγηλε’’ 

Ι.Ν-Μα αθνύ έρνπλ αιιάμεη νη λόκνη θαη ζα ζε πεηάμνπλ έμσ αλ δελ πάξεηο ην πηπρίν 

ζνπ. 

Θ-Γελ ηνλ ελδηέθεξε..απηόο κνπ έιεγε εμαξρήο λα εγθαηαιείςσ. 

Ι.Ν-Ο.θ. Με άιια ιόγηα, θνίηαμε λα δεηο, δελ είραηε ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, άιια ήζειεο 

εζύ..(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Πώο γίλεηαη έλαο ζεξαπεπηήο λα βάδεη ην εγώ ηνπ πάλσ από όια; Γελ κπνξώ λα 

θαηαιάβσ ηη ήζειε; Ση ήζειε από απηή ηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε; 

Ι.Ν-Πξνθαλώο είλαη απηό πνπ ιεο όηη ..(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Ήζειε λα δεκηνπξγήζεη κήπσο κηα ζρέζε εμάξηεζεο; Δγώ απηό λνκίδσ.. 

Ι.Ν-Κνίηαμε λα δεηο, δελ είκαζηε εδώ λα θαηαιάβνπκε ηί ζέιεη απηόο, είκαζηε εδώ γηα 

λα θαηαιάβνπκε εζύ γηαηί έκεηλεο ζε απηή ηε ζρέζε. 

Θ-Σνλ θνβόκνπλα..θνβόκνπλα λα ηνπ πσ όηη δηαθόπησ.. 

Ι.Ν-Ναη ε;; 

Θ-Κάζε θνξά, δελ μέξσ αλ ην δηαηζζαλόηαλ, αιιά θάζε θνξά.. 

Ι.Ν-Πξόζερε ηί ιεο έηζη..ιεο όηη θνβόζνπλα λα πεηο όρη, θνβόζνπλα λα ηνπ πεηο 

μέξεηο θάηη, εγώ δελ είκαη επραξηζηεκέλε από ηηο ζπλεδξίεο θαη δελ πξόθεηηαη λα 

μαλάξζσ. Καη όπσο ην έθαλεο θαη κε ηνλ ςπρνζεξαπεπηή ζνπ ζα ην θάλεηο θαη ζε 

άιια πξάγκαηα, ην όηη δε ιεο όρη. 

Θ-Σν θάλσ. 



 

 

Ι.Ν-Ο ρξπζόο θαλόλαο ηεο ςπρνζεξαπείαο, πνπ ην ιέκε πάληα ζηελ πξώηε 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία είλαη όηη ν ζεξαπεπόκελνο ή ε ζεξαπεπόκελε ελ 

πξνθεηκέλσ, ε Μαξία πξέπεη λα κάζεη λα αγαπά θαη λα απνδέρεηαη ηε Μαξία πξόζερε  

όπσο είλαη ηώξα, όρη όπσο ζα ήζειεο λα είλαη ζην κέιινλ, θαη όζν πην πνιύ ην θάλεηο 

απηό ηόζν πην πνιύ ν εαπηόο ζνπ ζα ζνπ απνθαιύπηεηαη, θαη όζν πην πνιύ ν εαπηόο 

ζνπ ζα ζνπ απνθαιύπηεηαη ηόζν πεξηζζόηεξν ζα ηνλ αγαπάο. Σώξα εδώ δε βιέπσ λα 

ζπλέβαηλαλ ηέηνηα πξάγκαηα, νύηε εμεξεύλεζε ηνπ ςπρηθνύ ζνπ θόζκνπ δε 

ζπλέβαηλε, νύηε θαζόηαλ απηόο λα παίμεη ζσζηά ην ξόιν ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, θαη 

απελαληίαο αληί λα ζνπ αλεβάδεη ην εζηθό ,ζνπ θαηαξξάθσλε ην εζηθό. 

Θ-ηε ζρνιή κνπ, πνπ ήηαλ ην αίηεκά κνπ απηό, όηη ζέισ λα ηειεηώζσ.. 

Ι.Ν-Ναη. Αληί λα ζνπ ηνλίδεη όηη θαη λα κε ην θαηαιαβαίλεηο όηη  έρεηο ηε δύλακε λα 

αληέρεηο ηα πξνβιήκαηά ζνπ ,ηελ έρεηο..(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Γηα πνην ιόγν έθθξηλε, ζπγγλώκε πνπ ζαο δηαθόπησ, απηή ε καηαίσζε πξνήιζε 

θαη από εθείλνλ, επεηδή κνπ έιεγε όηη δελ ην έρεηο,δελ ην έρεηο ζαλ ςπρνζεξαπεύηξηα, 

δε ζα κπνξέζεηο λα γίλεηο.. 

Ι.Ν-Κνίηαμε λα δεηο Μαξία, ππάξρεη κηα αγγιηθή έθθξαζε πνπ ιέεη take it, for where 

it comes.Tώξα απηόο ν άλζξσπνο ηί πεξηκέλεηο λα ζνπ πεη, όπσο κνπ ηνλ πεξηγξάθεηο 

έηζη; Δγώ δελ ηνλ μέξσ. 

Θ-Τπήξραλ βδνκάδεο πνπ δελ επηθνηλσλνύζα καδί ηνπ θαη όηαλ ηύραηλε λα 

επηθνηλσλήζσ καδί ηνπ γηα λα ηνπ πσ όηη ζέισ λα δηαθόςσ, κνπ έιεγε αρ πόηε ζα 

βάινπκε κηα ζπλεδξία, έρσ θάπνηεο πάξα πνιύ θαιέο αζθήζεηο λα θάλεηο ,δελ μέξσ 

εάλ ην δηαηζζαλόηαλ όηη εγώ ήζεια λα δηαθόςσ θαη κε έθεξλε..θαη έιεγα γηα λα δσ ηί 

αζθήζεηο έρεη λα εηνηκάζεη ηώξα...απηό ηύραηλε θαη δελ είρε θακηά άζθεζε λα κνπ 

εηνηκάζεη. 

Ι.Ν-Βγάδεηο θαη έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ εαπηνύ ζνπ όηη αο πνύκε παξόιν πνπ βιέπεηο 

πάξα πνιιά απνδεηθηηθά ζηνηρεία..(ηνλ δηαθόπηεη)  

Θ-Δίλαη αιήζεηα απηό. 

Ι.Ν-..Κάλεηο όηη δελ ηα βιέπεηο.. 

Θ-Ναη, πάξα πνιιέο θνξέο..δε κπνξώ λα θαηαιάβσ όκσο ην γηαηί 



 

 

Ι.Ν- Δληάμεη, ζα ην δνύκε..  

Γεύηεξε ζπλεδξία  ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κε ηελ Μαξία  

 

Θ-Μίιεζα ηελ πξνεγνύκελε θνξά γηα ηε ζεξαπεπηηθή κνπ ζρέζε, γηα ηελ εμέιημε ηεο 

δσήο κνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ θαζπζηέξεζα(Ι.Ν...ρκκκ).Κάηη άιιν πνπ κνπ έξρεηαη 

ζην κπαιό από ηε ζεξαπεπηηθή κνπ ζρέζε είλαη όηη είρα παξαπέκςεη ηε βαθηηζηήξα 

κνπ ζηνλ ίδην, κνπ είρε πεη ε θνπέια λα ηελ αλαιάβσ εγώ, δειαδή λα ηεο πσ ηε 

γλώκε κνπ γηα θάπνηα ζέκαηα, λα ηελ αλαιάβσ, λα ηε βιέπσ θάζε βδνκάδα 

ζπγθεθξηκέλα(Ι.Ν-..ρκκκ....)δε ζεώξεζα όηη ήηαλ ζσζηό, είκαη άπεηξε νύησο ή άιισο 

θαη ηελ παξέπεκςα ζηνλ πξώελ ζεξαπεπηή κνπ ινηπόλ ζηελ αξρή πνπ θάλακε 

ζπλεδξίεο, πξηλ θαηαιάβσ ηη γηλόηαλε  ηέινο πάλησλ..(Ι.Ν -..ρκκκ) εθείλνο κνπ είρε 

απνθαιύςεη....(Ι.Ν- θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηνπ είπε ε θνπέια;)...κκκ λαη... 

Ι.Ν-Οπόηε ηη ζθέθηεθεο εθείλε ηελ ώξα; 

Θ-θέθηεθα...κεηά από έλα ρξόλν κνπ ην απνθάιπςε..είρα θαηαιάβεη θάπνηα 

πξάγκαηα γηα ηε βαθηηζηήξα κνπ εεε αιιά εληάμεη δε ηα είρα ζπδεηήζεη πνηέ καδί 

ηνπ νύηε κε θαλέλαλ άιιν..είρα θαηαιάβεη εληάμεη γηαηί ήμεξα θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο 

,ηε κεηέξα ηεο πνιύ θαιά ,δελ ελέθξηλα θάπνηα πξάγκαηα πνπ έθαλα ε κακά ηεο εεε 

ηεο είρα πεη θάπνηα πξάγκαηα..δελ..επέκελε όηη έρεη δίθην ηέινο πάλησλ, ππήξρε κηα 

πξνβιεκαηηθή ζε απηή ηελ νηθνγέλεηα αλάκεζα ζηνπο γνλείο...ηέινο πάλησλ..αιιά ην 

όηη έρεη ε θνπέια ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα δε κε αθνξνύζε, εθείλε ηε ζηηγκή 

ζθέθηεθα όηη κπνξεί θάηη θάιιηζηα λα έρεη πεη θαη γηα κέλα. 

Ι.Ν-Αθξηβώο, αθξηβώο..ν ςπρνζεξαπεπηήο απαγνξεύεηαη λα κηιάεη γηα πξάγκαηα πνπ 

ηνπ έρεη πεη θάπνηνο γηαηί ακέζσο ν ζεξαπεπόκελόο ηνπ, θαιά απηό είλαη κία από ηηο 

ζπλέπεηεο αο πνύκε, όηη ν ζεξαπεπόκελνο ζα ζθεθηεί όηη όπσο ιέεη ηα ηνπ άιινπ ζα 

ηα ιέεη θαη γηα κέλα (ζ- έηζη ζθέθηεθα) αιιά βέβαηα είλαη θνβεξό, πξαγκαηηθά είλαη 

αδηαλόεην ην όηη θάπνηνο ςπρνζεξαπεπηήο ζα ζπδεηάεη απηά πνπ ηνπ ιέλε νη 

ζεξαπεπόκελνη ηνπ... κε νπνηνλδήπνηε! 

Θ- Να ξσηήζσ θάηη; Δπεηδή κνπ είρε θάλεη αλαθνξέο ,ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζρέζε 

πνπ έρσ ,ν ζεξαπεπηήο κνπ είρε βγάιεη έλα απζαίξεην ζπκπέξαζκα όηη ν θίινο κνπ 

είλαη νκνθπιόθηινο ηέινο πάλησλ, θαη δελ κπνξεί λα ην δερηεί ν ίδηνο, έηζη έιεγε 



 

 

,ρσξίο λα ηνλ έρεη εμεηάζεη, ρσξίο λα έρεη κηιήζεη καδί ηνπ, ρσξίο λα μέξεη ην 

νηηδήπνηε γηα εθείλνλ ,δύν - ηξία  πξαγκαηάθηα ήμεξε..δελ κπνξείο λα βγάιεηο έλα 

απζαίξεην ζπκπέξαζκα γηα έλαλ άλζξσπν (Ι.Ν-Δ ΒΔΒΑΙΑ...)θαη λα ιεο ρίιηα δύν 

πξάγκαηα, κνπ είρε πεη θηόιαο όηη είρε ζπδεηήζεη ηα πξνζσπηθά κνπ..εγώ ηνπ είρα 

εθκπζηεξεπηεί θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζηε ζρέζε κνπ... θαη κνπ είρε πεη 

όηη ρσξίο βέβαηα λα πσ νλόκαηα, ζπδήηεζα θάπνηα πξάγκαηα κε θάπνηνπο άιινπο 

ςπρνιόγνπο θαη γειάγακε όινη καδί γηα απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζρέζε ζνπ...(Ι.Ν 

ΜΙΛΑΓΑΝΔ;;;;)….ήκνπλ ν πεξίγειόο ηνπο ...γειάγαλε όινη καδί... 

Ι.Ν-Ση λα πσ ηώξα..είλαη θαη έιιεηςε ζηνηρεηώδνπο...ζηνηρεηώδνπο θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο... 

Θ-Γειαδή, ήκνπλ ν πεξίγειόο ηνπο..ν πεξίγειν..έιεγε όηη ήκνπλ έλα πεξηζηαηηθό πνπ 

ηνπιάρηζηνλ δελ βαξηέκαη πνηέ..γηαηί κνπ έιεγε όηη ηνπ έθεξλα ηε κηα αλαηξνπή κεηά 

ηελ άιιε..αλαηξέπεηο ζπλερώο ηα δεδνκέλα..δελ θαηαιάβαηλε όηη απηό πνπ εγώ 

πηζηεύσ είλαη όηη επεηδή θαη απηόο δελ έδεηρλε κηα ζηαζεξόηεηα ζηηο δηθέο ηνπ 

απόςεηο..δειαδή κηα κνπ έιεγε γηα ηνλ ππνηηζέκελν έξσηα καο θαη όηαλ 

ζηακαηήζνπκε ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε δε καο εκπνδίδεη θαλέλαο λα ζπλάςνπκε 

εξσηηθή ζρέζε(Ι.Ν,ρκκκ....)Μνπ είρε εθθξάζεη όηη είκαη γπλαίθα..όηη έρεη νξκέο 

ηέινο πάλησλ ζαλ ζεξαπεπηήο ,αιιά όηη έρεη εθπαηδεπηεί ζην λα κελ.....(ε 

ζεξαπεπόκελε γειάεη) 

Ι.Ν-Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνύζε  ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ηόηε γηα λα θάλεηε ςπρνζεξαπεία 

θαη... λα κελ ηξώηε ηελ ώξα ζαο; 

Θ-Nαη...σζηόζν από ηελ άιιε κεξηά κνπ έιεγε όηη ήηαλ ν κόλνο άληξαο πνπ δε κε 

έβιεπε εξσηηθά..δε ζα κπνξνύζα κνπ είπε εγώ θάιιηζηα κνπ αξέζεηο θηόιαο ζαλ 

γπλαίθα, λα ζηακαηήζσ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη λα αζρνιεζώ κε ην ζώκα ζνπ; 

θαηαιάβαηε...λα αζρνιεζεί κε ην ζώκα κνπ...λα πξνβεί ζηελ εξσηηθή πξάμε ηέινο 

πάλησλ..εγώ ηνπ έιεγα όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε αθόκα θαη λα ζηακαηήζνπκε ηηο 

ζπλεδξίεο λα ζε δσ εξσηηθά γηαηί ηξέθσ έλα ζεβαζκό απέλαληί ζνπ. Καη κεηά κνπ ην 

πήγαηλε δηαθνξεηηθά, απνξνύζε θαη κε ξώηαγε έλα ζεβαζκό ζην πξόζσπν 

κνπ...δειαδή κνπ έιεγε αλ ηπρόλ ζε θηινύζα πώο ζα αληηδξνύζεο; 

Ι.Ν- Aπηό  είλαη ςπρνζεξαπεία;;;; 

Θ-(γειάεη) 



 

 

Ι.Ν-Φπρνζεξαπεία ,πξώηα από όια είλαη λα θάλεηο αο πνύκε  θαηάζεζε ςπρήο, ηη ζνπ 

ζπκβαίλεη, ηη ζε απαζρνιεί, θαη λα ζε βνεζήζεη ν ζεξαπεπηήο ζνπ λα θαηαιάβεηο 

θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ζνπ..αληί λα κηιάηε γηα ζέλα, κηινύζαηε γηα απηόλ.. 

Θ-Μηινύζακε γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, γηα ηε κέξα ηνπ..κνπ είρε πεη 

έλα πεξηζηαηηθό όηη εγώ κνπ ιέεη είκαη έλαο άλζξσπνο  απόιπηνο, δελ δίλσ επθαηξίεο 

ζε άιινπο γηα απηό θηόιαο είκαη ηόζα ρξόληα κόλνο κνπ..είρε κηα θνπέια πνπ 

ξνράιηδε θαη κηζή ώξα από ηε ζπλεδξία κνπ  κηινύζε γηα απηό ην πξάγκα..κηζή ώξα 

από ην δηθό κνπ ρξόλν.. 

Ι.Ν-Πξώηα απ’ όια θαηαιαβαίλεηο κηα ζπλεδξία αλ είλαη θαιή ή όρη από ην πνηόο 

κηιάεη..(ζ-λαη..)..πνην πνιύ ώξα  πξέπεη λα κηιάεη ν ζεξαπεπόκελνο, όρη ν 

ζεξαπεπηήο..θαη ε ζεκαηνινγία βέβαηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζεξαπεπόκελνπ 

Θ-ρη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζεξαπεπηή..(Ι.Ν- ελλνείηαη...)θαη νύηε γηαηί ν ζεξαπεπηήο 

αο πνύκε είλαη άλζξσπνο απόιπηνο, άλζξσπνο απζηεξόο..(Ι.Ν- απηά δε ζε αθνξνύλ 

εζέλα..)..κνπ είρε πεη θάπνηα ζηηγκή όηη καθάξη λα κπνξνύζακε θαη όηη καθάξη κνπ 

ιέεη ,είζαη..κνπ είρε εθθξάζεη όηη ηνπ αξέζσ ζαλ γπλαίθα θαη όια απηά..δειαδή όηαλ 

ζηακαηήζνπκε ηηο ζπλεδξίεο εεε δε καο εκπνδίδεη θαλέλαο, κνπ ην επαλαιάκβαλε 

δηαξθώο ,λα ζπλάςνπκε ζρέζε, ην ζέκα είλαη κνπ έιεγε όηη εγώ δε ζα κπνξνύζα κε 

ηίπνηα λα ζνπ έρσ εκπηζηνζύλε, ζα έπξεπε λα ζνπ βάδσ κηα θάκεξα νπνπδήπνηε θαη 

λα παο, ή λα ζε ερνγξαθώ, λα ζνπ έρσ έλα καγλεηόθσλν θξπθό, γηα λα βιέπσ πώο 

θηλείζαη ζην ρώξν ,λα βιέπσ ηί θάλεηο...(Ι.Ν-Γηα πνηό ιόγν απηά ;)Γηαηί είκαη έλαο 

άλζξσπνο πνπ θιεξηάξεη πνιύ(ε ζεξαπεπόκελε γειάεη..)(Ι.Ν, έηζη ζνπ είρε πεη;)Mνπ 

έιεγε όηη θιεξηάξσ θαη κε ην γάην(γειάεη),έηζη έιεγε, δε ζα κνπ είρε εκπηζηνζύλε κε 

ηίπνηα... 

Ι.Ν-Δζύ ηη ζθεθηόζνπλ γηα ηνλ εαπηό ζνπ κε απηά πνπ ζνπ έιεγε; 

Θ-Ση ζθεθηόκνπλ..ιέσ είλαη δπλαηόλ λα ην θάλσ απηό ην πξάγκα; Γε ην θάλσ, δελ 

θιεξηάξσ..όηαλ είκαη ζηε ζρέζε κνπ είκαη εθεί..δειαδή είκαη πάξα πνιύ 

δνηηθή...(Ι.Ν-ρκκκ...)ζε ζεκείν θάπνηεο θνξέο λα ακθηβάιισ γηα ην πξόζσπν πνπ 

είκαη καδί ηνπ ,λα κελ κνπ αξέζνπλ θάπνηα πξάγκαηα, λα πξνζπαζώ όκσο έηζη λα 

ζπδεηήζσ, λα βιέπσ όηη παξόια απηά δελ αιιάδνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ κε 

ελνρινύλε θαη λα επηκέλσ, λα κε δηαθόπησ ηε ζρέζε κνπ...(Ι.Ν-ρκκκ...)απηό είλαη 

δηθό κνπ ζέκα, δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ γηαηί ζπκβαίλεη απηό(Ι.Ν-ρκκκ)...δελ κπνξώ 



 

 

λα θαηαιάβσ γηαηί δε βάδσ εγώ όξηα ζηηο ζρέζεηο κνπ, όπσο δελ έβαια θαη όξηα ζην 

ζεξαπεπηή κνπ 

Ι.Ν-Οπόηε δε κηινύζαηε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζεσξνύζεο όηη είρεο αιιά ζνπ έιεγε 

γηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θαηά  ηε γλώκε ηνπ είρεο..(ζ-λαη....)είρε βγάιεη ηα  

ζπκπεξάζκαηα όηη..(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-ηη εγώ αο πνύκε είκαη άλζξσπνο πνπ δελ ζα κνπ είρε θαζόινπ εκπηζηνζύλε 

επεηδή ζα θιέξηαξα κε ην παξακηθξό (Ι.Ν,ρκκκ...)Γελ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, 

δειαδή  έβγαδε απζαίξεηα ζπκπεξάζκαηα ρσξίο λα ηα ζηεξίδεη θάπνπ(Ι.Ν - α λαη ε;) 

θαη κνπ έιεγε επίζεο όηη είλαη δπλαηόλ λα αζρνιείζαη  κε ην επάγγεικα θαη λα 

πηζηεύεηο ζην ζεό; 

Ι.Ν-Ση ζρέζε έρεη απηό; 

Θ-Έιεγε όηη απηά είλαη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ μέξνπλ ηη ηνπο γίλεηαη, γηα ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ πηζηεύνπλ ζην ζεό, δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη ζεόο, ππάξρεη κε 

ζπλεηδεηόηεηα κεηά ην ζάλαην δελ ππάξρεη άιιε δσή... 

Ι.Ν-Σν μέξεη απηόο; Πέζαλε; Αλαζηήζεθε; 

Θ-(γειάεη) 

Ι.Ν-Έρεη κηιήζεη κε πεζακέλνπο; 

Θ-Απιά έιεγε όηη ην έρεη ςάμεη ηόζν πνιύ..δελ είλαη δπλαηόλ κηα κνξθσκέλε θνπέια 

ζαλ θαη εζέλα λα πηζηεύεη.. 

Ι.Ν-Απηό παξαβηάδεη έλαλ θαλόλα ηεο ςπρνζεξαπείαο ν νπνίνο ιέεη όηη πξέπεη λα 

ζεβόκαζηε ηηο αξρέο θαη ηα πηζηεύσ ηνπ ζεξαπεπόκελνπ...(Θ-θαη λα κελ είκαζηε 

δνγκαηηθνί)...λαη  ...λαη .... 

Θ-Δθείλνο κνπ ζρνιίαδε άιινπο ςπρνιόγνπο πνπ ζύκθσλα κε ηε γλώκε ηνπ ήηαλ 

δνγκαηηθνί, ελώ εθείλνο ην έθαλε απηό ην πξάγκα..ελώ ν ίδηνο έιεγε όηη είλαη δπλαηόλ 

λα πηζηεύεηο ζην ζεό... 

Ι.Ν-Πώο θαηαιήμαηε εθεί.. 

Θ-Έιεγε όηη όινη ζα γίλνπκε ρώκα, όηη δήζνπκε ζα δήζνπκε ζε απηή ηε δσή..επεηδή 

θάπνηεο θνξέο ζα ηύραηλε λα έιεγα ζεέ κνπ, ή ην νηηδήπνηε(Ι.Ν-ρκκκ..)όηη ζα πάσ 



 

 

ζηελ εθθιεζία αύξην(Ι.Ν-ρκκκ)είλαη δπλαηόλ κνπ έιεγε λα πάο ζηελ εθθιεζία,(Ι.Ν-

ρκκκ),λα πάο λα θάλεηο ηί, λα αλάςεηο ιακπάδα θαη λα πξνζεπρεζείο..(I.N-ρκκκ)ε 

ζεξαπεπόκελε γειάεη.. 

Ι.Ν-Μάιηζηα..απηόο ινηπόλ είρε απνθαζίζεη όηη νη πγηείο άλζξσπνη θαη νη 

επηζηήκνλεο δελ πηζηεύνπλ ζην ζεό 

Θ-Ναη...θαη όηαλ ηνπ είρα πεη θηόιαο όηη είρα δηαβάδεη  όηη όηαλ θάπνηνο ειπίδεη ζε 

θάηη, απηό ηνπ δίλεη από κόλν ηνπ αλαηξνθνδόηεζε..θαη...όηαλ ειπίδεηο ζε θάηη, δε ζε 

βνεζάεη;(Ι.Ν,ρκκ, ρκκ)όηαλ ειπίδεηο όηη ππάξρεη θάηη κεηά απν δσ, δελ γίλεηαη λα κελ 

ππάξρεη..ε ςπρή είλαη αζάλαηε νπζηαζηηθά ,ην ζώκα..νθ..αιιά ε ςπρή δε 

πεζαίλεη..(Ι.Ν-ρκκκ)όπσο έρσ ράζεη αγαπεκέλνπο κνπ αλζξώπνπο θαη πηζηεύσ όηη ε 

ςπρή ηνπο είλαη αθόκα δσληαλή(Ι.Ν-ρκκκ)..είκαζηε πλεπκαηηθά όληα, δελ γίλεηαη 

απιά λα γηλόκαζηε ρώκα θαη λα καο ηξώλε ηα ζθνπιήθηα (Ι.Ν-ρκκκ)απηά είλαη όια 

κνπ ιέεη γηα ακόξθσηνπο αλζξώπνπο, γηαηί όινη κνπ έιεγε όηη πίζσ από ηηο αλάγθεο 

καο θαη από ηα ζέισ καο, πίζσ από ηνλ ηξόπν δσήο καο έρνπκε όινη ην θόβν ηνπ 

ζαλάηνπ..γηα απηό θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα πνπ ππό  άιιεο ζπλζήθεο αλ δελ είρακε 

απηό ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ δε ζα ηα θάλακε 

Ι.Ν-πσο....; 

Θ-πσο ην..αο πνύκε ην λα πεξηπνηνύκαη ..είλαη έλα πξάγκα ζύκθσλα κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν..ε νκνξθηά αο πνύκε θαη ε πεξηπνίεζε είλαη έλα πξάγκα πνπ εεε αλ δελ 

είρα ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ κνπ ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ δε ζα ην έθαλα..όηη είλαη 

έλα πξάγκα θζαξηό..ήζειε λα θάλνπκε ζηε ζεξαπεία καο, θαηά πόζν πίζσ από ηηο 

επηζπκίεο καο, από ην λα πξνζπαζνύκε λα γηλόκαζηε θαιύηεξνη, θξύβεηαη ν θόβνο 

απηόο ηνπ ζαλάηνπ.. 

Ι.Ν-Μάιηζηα..ιηγάθη ηξαβεγκέλν ζαλ επηρείξεκα δελ είλαη; 

Θ-Nαη..ηη ιέηε; 

Ι.Ν-Από πνηα ζεσξία ην έβγαιε απηό; Από πνηά..δειαδή θάπνηνο ν νπνίνο  

αηζζάλεηαη θαιά θαη ζέιεη λα πεξηπνηεζεί ηνλ εαπηό ηνπ, κε ην θάλεη κπάλην, λα 

μπξηζηεί ή δελ μέξσ εγώ ηί, ην θάλεη από θόβν ηνπ ζαλάηνπ; Ληγάθη απζαίξεην 



 

 

Θ-Δίλαη...Απηόο ν άλζξσπνο δελ μέξσ, λνκίδσ όηη πξνζπαζνύζε λα...θαηαξράο δελ 

ππήξρε ζεξαπεπηηθή ζρέζε..(Ι.Ν-ρκκκ)ην απόξξεην δελ ππήξρε..(Ι.Ν -Ναη)Η 

εκπηζηνζύλε δελ ππήξρε..(Ι.Νρκκκ) 

Ι.Ν-Καη επίζεο δελ είλαη κόλν όηη δελ ππήξρε ε εκπηζηνζύλε, δελ ζνπ είρε θαη απηόο 

εκπηζηνζύλε.. 

Θ-Αλ ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο, απηό ήζεια λα ζαο ξσηήζσ δελ πηζηεύεη όηη ν 

ζεξαπεπόκελνο ηνπ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη... απηό κνπ ην κεηέδηδε πάξα πνιύ..γηα 

απηό θαη πήγαηλα όιν πίζσ, γηα απηό θαη..κνπ έιεγε όηη αο πνύκε δελ ζα κπνξέζεηο 

εζύ λα ηα θαηαθέξεηο ζηηο λεπξνεπηζηήκεο, γηα πνην ιόγν δελ ζα  κπνξέζσ λα ηα 

θαηαθέξσ ζηηο λεπξνεπηζηήκεο  αο πνύκε,(Ι.Ν ρκκκ)είλαη θάηη πνπ κνπ αξέζεη,(Ι.Ν - 

ρκκκ) είλαη θάηη πνπ ζα ην πξνζπαζήζσ, ζα δηαβάζσ, δειαδή δελ έρσ ην κπαιό γηα 

λα θαηαλνήζσ θάπνηα πξάγκαηα..είκαη ηόζν ραδή θαη ειίζηα πνπ δελ κπνξώ λα 

θαηαλνήζσ θάπνηα πξάγκαηα; Γηαηί ηνπ έιεγα ζπγθεθξηκέλα όηη ήζεια λα θάλσ θαη 

κεηεθπαίδεπζε θαη λα θάλσ θαη έλα κεηαπηπρηαθό, όηη έρσ ην ρξόλν, ζα πξνζπαζήζσ 

λα θάλσ παξάιιεια θαη ηα δύν δε κε εκπνδίδεη θάπνηνο(Ι.Ν ρκκκ).Μνπ έιεγε 

ζπλέρεηα όηη είλαη απηνθηνλία απηό πνπ ζα παο λα θάλεηο θαη δε ζα κπνξέζεηο λα ηα 

θαηαθέξεηο, εδώ δε ηα θαηαθέξεηο ζηε ζρνιή αο πνύκε (Ι.Ν, 

Ι.Ν-Κνίηαμε όκσο εδώ πάιη ζνπ ιέεη εθηόο από ην  αξλεηηθό όηη δε πηζηεύεη ζε ζέλα 

πνπ βγαίλεη, ζνπ ιέεη πάιη ηη λα θάλεηο..δε ιεηηνπξγεί ζαλ Ρνηδεξηαλόο 

ςπρνζεξαπεπηήο ν νπνίνο ζε βνεζάεη εζέλα λα αλαθαιύςεηο αο πνύκε (Θ-βαζύηεξεο 

πηπρέο ηνπ εαπηνύ κνπ θαη λα κπνξέζσ λα απνδερηώ ηνλ εαπηό κνπ θαη λα ηνλ 

αγαπήζσ γηαηί ζεσξώ όηη έρσ πάξα πνιύ θαθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό κνπ(Ι.Ν-

ρκκ)πάξα πνιύ θαθή εηθόλα, δελ αγαπάσ ηνλ εαπηό κνπ είλαη αιήζεηα.(Ι.Ν – ρκκκ) 

θαη νπζηαζηηθά ν Rogers απηό πνπ πξόζθεξε ζηελ ςπρνζεξαπεία είλαη όηη θαηά 

θάπνηνλ ηξόπν  δίλεηο αμία ζηνλ ζεξαπεπόκελν, ρξεζηκνπνηώ θάηη πνιύ ξνηδεξηαλό 

ιέσ ζην ζεξαπεπόκελό κνπ ,ηνπ ιέσ θνίηαμε ,εζύ μέξεηο πνηα είλαη ε θαιύηεξε ιύζε 

γηα ην πξόβιεκά ζνπ, γηαηί εζύ έρεηο ην πξόβιεκα, γλσξίδεηο ηνλ εαπηό ζνπ από ηόηε 

πνπ γελλήζεθεο, είζαη παξέα κε ηνλ εαπηό ζνπ πξσί κεζεκέξη θαη βξάδπ, όιεο ηηο 

κέξεο ηνπ ρξόλνπ θαη κεηά εζύ έρεηο θαη ην θίλεηξν λα ιύζεηο ην πξόβιεκά ζνπ, εγώ 

όζν θαη αλ ελδηαθέξνκαη γηα ζέλα θαη λα είκαη θαιόο ζεξαπεπηήο, δελ κπνξεί λα κε 

λνηάδεη θαη λα κε θόθηεη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηόο ζνπ ηόζν πνιύ όζν ζε λνηάδεη 

εζέλα .Οπόηε θαηά θάπνην ηξόπν ε πεγή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηόο ζνπ είζαη εζύ. 



 

 

Καη κε απηό ηνλ ηξόπν ν ζεξαπεπόκελνο βιέπεη ην ζσζηό πιαίζην ηεο ςπρνζεξαπείαο 

γηαηί ηα πξνβιήκαηα δελ ηα ιύλνπλ νη ζεξαπεπηέο ηα ιύλνπλ νη ζεξαπεπόκελνη θαη 

επίζεο απνθηά θαη επίγλσζε ηεο δύλακήο ηνπ  

Θ-Με έρεη πιεγώζεη όιν απηό πάξα πνιύ..(Ι.Ν -ρκκκ)κε έρεη πιεγώζεη πάξα 

πνιύ..δελ μέξσ αλ ζα κπνξέζσ λα αλαζπγθξνηεζώ θαη λα ηα θαηαθέξσ...(Ι.Ν-κα 

γηαηί λα κελ κπνξέζεηο λα αλαζπγθξνηεζείο;) 

Ι.Ν-Πόζεο ζπλεδξίεο έθαλεο ζπλνιηθά; 

Θ-πάξα πνιιέο..δύν ρξόληα θάζε βδνκάδα.. 

Ι.Ν-Γύξσ ζηηο εθαηό ζπλεδξίεο.. 

Θ-Ναη ,ζίγνπξα, ζίγνπξα.. 

Ι.Ν-Απηό πνπ πξέπεη λα ξσηήζεηο ηνλ εαπηό ζνπ είλαη γηαηί ην αλέρηεθεο όιν απηό; 

Γειαδή ήηαλ κηα θαθνπνίεζε όιν απηό, δελ ήηαλ ςπρνζεξαπεία, ήηαλ θαθνπνίεζε. 

Πώο θαη ηελ αλέρηεθεο; 

Θ-Γε κπνξώ λα πσ όρη..δελ κπνξώ !Δ ,βιέπσ θαη κε ηνλ ζύληξνθό κνπ ,θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ κε ελνρινύλε θαη ελώ μέξσ πώο θαη απηή ε ζρέζε κε πάεη πίζσ, δε… 

δε κε βνεζά λα ηειεηώζσ ηηο ζπνπδέο κνπ ,κε θαηεγνξεί ν ζύληξνθνο  κνπ γηα 

δηάθνξα πξάγκαηα, κε θαθνπνηεί ιεθηηθά,(Ι.Ν ρκκκ)δειαδή θάπνηα πξάγκαηα πνπ κε 

πιεγώλνπλ ηα αλέρνκαη, ηα αλέρνκαη! 

Ι.Ν-Καη ε απνξία κνπ είλαη πώο αλερόζνπλ  όιε απηή ηελ θαθνπνίεζε θαη δελ 

αληέδξαζεο λα πεηο θαιά από πνπ θαη σο πνπ πάσ ζε απηόλ ηνλ άλζξσπν, ηνλ 

πιεξώλσ γηα λα κε βξίδεη θαη λα κε θάλεη λα αηζζάλνκαη ρεηξόηεξα.. 

Θ-ζπκάκαη ζπγθεθξηκέλα όηη πξηλ ηηο ζπλεδξίεο θάπληδα κε ζηξέζαξαλ νη ζπλεδξίεο, 

θαη ζπλήζσο όηαλ έβαηλα από ηε ζπλεδξία ήκνπλ...αλαξσηηόκνπλ θαιά  ηί έθαλα 

ηώξα(Ι.Ν-ρκκκ)Γειαδή...πιεξώλσ....πιεξώλσ..ην ζθεθηόκνπλ θαη απηό, γηαηί έδηλα 

ρξήκαηα(Ι.Ν-ρκκκ)δελ....(Ι.Ν ρκκκ)κπνξεί λα έθηαλα λα έδηλα θαη ηξηαθόζηα επξώ ην 

κήλα ζε θάηη πνπ...δελ κε βνεζνύζε...(Ι.Ν –ρκκκ) θαη έιεγα ,ηη έθαλα αο πνύκε γηα 

πνηό ιόγν γίλεηαη όιν απηό  

Ι.Ν-Πώο όκσο θαη όιν απηό δελ πξνθαινύζε κηα αληίδξαζε κέζα ζνπ λα πεηο....(ηνλ 

δηαθόπηεη) 



 

 

Θ-πξνθαινύζε...θαη όηαλ πήγαηλα λα ζηακαηήζσ δελ μέξσ πώο ην αληηιακβαλόηαλ 

θαη ζα κνπ έιεγε ηελ ηάδε κέξα..εεε...ζπλεδξία..εεε κε ηα ρξήκαηα κνπ είρε πεη 

θηόιαο όηη δελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα λα ηα θαζπζηεξώ..γηαηί εγώ ηνπ έιεγα όηη δε 

κπνξώ, ζέισ λα είκαη ζπλεπήο θαη ζε απηό, νπόηε θαιύηεξα λα ζηακαηήζνπκε (Ι.Ν-

ρκκκ) θαη όηαλ είκαη εγώ θαιά νηθνλνκηθά ζπλερίδνπκε..ελώ ζα έπξεπε λα ηνπ είρα 

πεη εμαξρήο, απηό κνπ είπε θαη ε κεηέξα κνπ,όηη δελ είκαη επραξηζηεκέλε(Ι.Ν-

ρκκκ...)θαη λα δηαθόςεηο..ηα ρξήκαηα κνπ είπε ε κεηέξα κνπ ήηαλ κηα δηθαηνινγία γηα 

λα αλαβάιιεηο όιν απηό ην πξάγκα ζπλέρεηα..(Ι.Ν-ρκκκ...)λα πεηο όηη δελ είκαη 

επραξηζηεκέλε από ηε ζπλεδξία, λα θνηηάμσ λα θάλσ θάηη άιιν, λα πάσ θάπνπ 

αιινύ, λα δνθηκάζσ θάηη άιιν(Ι.Ν-ρκκκ) θαη....θαη λα δηαθόςεηο...(Ι.Ν-ρκκκ...)κνπ 

έιεγε ε κεηέξα κνπ λα πήγαηλεο λα έθαλεο θάηη άιιν κε θάπνηνλ άιιν...εγώ ηίπνηα 

,ζπλέρηδα....Δκπηζηνζύλε δελ ππήξρε. Δθείλνο κνπ έιεγε...ε κνπ είρε δώζεη έλαο 

θίινο κνπ γηαηξόο ην ηειέθσλό ηνπ,(Ι.Ν-ρκκκ..)θαη κεηά από ηξείο-ηέζζεξηο 

ζπλεδξίεο κνπ δήηαγε ην ηειέθσλν ηνπ θίινπ κνπ..δελ ην έδσζα πνηέ ην 

ηειέθσλν...πνηέ...είραλ ραζεί κεηαμύ ηνπο, ν θίινο κνπ είρε ην ηειέθσλν ηνπ πξώελ 

ζεξαπεπηή κνπ αιιά δελ ηνλ είρε πάξεη πνηέ ηειέθσλν, ν πξώελ ζεξαπεπηήο κνπ 

ήζειε ην ηειέθσλν ηνπ θίινπ κνπ θαη κνπ ην δήηαγε θαη δελ ηνπ ην έδσζα πνηέ... 

Ι.Ν-Γηαηί δελ ην έδσζεο; 

Θ-Γελ ηνλ εκπηζηεπόκνπλ... 

Ι.Ν-Φνβόζνπλ όηη ζα έιεγε ηα πξνβιήκαηά ζνπ ζην γηαηξό; 

Θ-Nαη...λαη....... 

Ι.Ν-Χξαία...απηό όκσο πώο δελ απνηέιεζε θίλεηξν γηα ζέλα λα πεηο ξε παηδί κνπ όηη 

αθνύ δελ ηνλ εκπηζηεύνκαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο ιόγνο πνπ δελ ηνλ 

εκπηζηεύνκαη..Γελ είλαη έηζη; 

Θ-Ναη...δελ... 

Ι.Ν-Καηαιαβαίλεηο όηη ην κόλν πξάγκα πνπ έρνπκε λα πνξεπόκαζηε είλαη νη ζθέςεηο 

καο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο. Άκα δελ εκπηζηεύεζαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζνπ πώο ζα πνξεπηείο ζηε δσή ζνπ; Καη είρεο έλα πνιύ μεθάζαξν 

ζπλαίζζεκα-όηη αηζζαλόζνπλ ρεηξόηεξα θαη όηη δελ είρεο εκπηζηνζύλε ζε απηόλ ηνλ 

άλζξσπν 



 

 

Θ-Καη όηη κε έθαλε λα αηζζαλόκνπλ άζρεκα...(Ι.Ν-ρκκκ)Απηό ήζεια λα ζαο πσ όηη 

ρξεζηκνπνηνύζε εηξσλεία(Ι.Ν-ρκκκ)δειαδή...εθείλνο ήζειε λα ρσξίζσ...έβξηζθε ζε 

όπνηα ζρέζε θαη αλ έθαλα θαη κνπ έιεγε όηη Μαξία απηόο δελ ζνπ θάλεη γηαηί είλαη 

άζρεκνο..ν άιινο δε ζνπ θάλεη γηαηί είλαη κεγάινο θαη έρεηε δέθα ρξόληα 

δηαθνξά..(Ι.Ν-ρκκκ)δε ζνπ θάλεη επεηδή δελ έρεη ζπνπδάζεη θάηη γηα ην θίιν κνπ  

έιεγε ,νπόηε δε ζα ζε θαιύςεη αύξην-κεζαύξην(Ι.Ν-ρκκκ)Μπνξεί λα ζε θαιύςεη ηώξα 

αιιά..απζαίξεην πάιη ζπκπέξαζκα από κέξνπο ηνπ, όηη ν θίινο κνπ ζα κε ζέιεη 

δνύια γηα ην ζπίηη..κνπ έιεγε όηη είζαη έηνηκε ζηα εηθνζηηέζζεξα  ζνπ λα κπεηο ζε 

έλα ζπίηη θαη λα κε θάλεηο ηίπνηα άιιν ζηε δσή ζνπ θαη λα ππεξεηείο έλαλ άληξα.. 

Ι.Ν-Γειαδή ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ όηη κπνξνύζε λα πξνβιέςεη ηα πάληα...θαη ην 

κέιινλ αο πνύκε 

Θ-Σν κέιινλ κνπ έιεγε είλαη μεθάζαξν..εληάμεη ζε έλα ρξόλν κπνξεί λα νξθηζηείο, αλ 

θαη ην βιέπσ ιίγν απίζαλν κε απηόλ πνπ έκπιεμεο λα ζε αθήζεη λα ηειεηώζεηο(γειάεη 

ε Μαξία)θαη λα κείλεηο εθεί ,λα ζε θιείζνπλ ζην ζπίηη, εθείλνο λα ζε θεξαηώλεη ,λα 

πάεη κε άιιεο γπλαίθεο, εζύ λα είζαη ζην ζπίηη, λα θξνληίδεηο ηα παηδηά ,λα γίλεηο κηα 

σξαηόηαηε λνηθνθπξά (Ι.Ν-ρκκκ)Να ζε θαθνπνηεί ιεθηηθά θαη ηα ζπλαθή ηέινο 

πάλησλ..νπόηε κνπ έιεγε απηή ζα είλαη ε πνξεία ηεο δσήο ζνπ..ηε βιέπσ, αλ κείλεηο 

κε απηόλ ηνλ άλζξσπν..θαη ηνπ έιεγα όηη δελ είκαη έηνηκε λα ρσξίζσ ηνλ 

αγαπάσ..(Ι.Ν.ρκκκ),όηη κνπ δίλεη, ηνπιάρηζηνλ ζπλαηζζεκαηηθά κνπ δίλεη 

πξάγκαηα(Ι.Ν-ρκκκ),δειαδή εάλ δελ κνπ έδηλε θαη εθεί πξάγκαηα ελλνείηαη όηη ζα 

ρώξηδα. Νηώζσ όηη ίζσο κε αγαπάεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν(Ι.Ν-ρκκκ)Κάπνηεο 

θνξέο..δελ έρεη κάζεη λα ην εθθξάδεη, δελ έρεη κάζεη...(Ι.Ν-ρκκκ)εληάμεη εγώ κπνξεί 

λα αγαπάσ πην δπλαηά(Ι.Ν-ρκκκ),εθείλνο από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ δελ έρεη πάξεη 

αγάπε..έρεη ππνζηεί ππνηίκεζε, θαθνπνίεζε, αθόκα θαη ηώξα αο πνύκε ν κπακπάο 

ηνλ ππνηηκάεη πάξα πνιύ θαη εμπςώλεη εκέλα,(Ι.Ν-ρκκκ),πνπ εγώ είκαη κηα μέλε,(Ι.Ν-

ρκκκ),θαη όια απηά πεξλάλε κελύκαηα, έρνπλ πεξαζηεί κάιινλ δηπιά κελύκαηα ζην 

παηδί..νπόηε εληάμεη ηνπ έιεγε όηη δελ ζεσξώ όηη είκαη αθόκα έηνηκε λα ρσξίζσ, γηαηί 

πξνδηθάδεηο θαη γηαηί ιεο αο πνύκε όηη κε έρεη θεξαηώζεη.. 

Ι.Ν-Οθ...Μαξία, θαηαιαβαίλεηο όηη ζηελ ςπρνζεξαπεία δε ιέκε πνηέ ζηνλ άιιν ηη ζα 

θάλεη...έηζη...νύηε κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε(Θ-ηη ζα γίλεη ζηε δσή....),ηη ζα γίλεη 

ζηε δσή θάπνηνπ...απηό ην θάλνπλ νη θαθεηδνύδεο μέξσ εγώ, νη ςπρνζεξαπεπηέο δελ 

θάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, θαη ελλνείηαη πνηέ δε ιέκε ζε θάπνηνλ ηη λα θάλεη..ην πνιύ -



 

 

πνιύ  εάλ ζεσξνύζε όηη ε ζρέζε ζνπ δελ είλαη θαιή, λα ζνπ έθαλε εξσηήζεηο μέξσ 

εγώ, ηί είλαη απηό πνπ ζε ηξαβάεη ζε απηόλ ηνλ άλζξσπν, εάλ είρε παξαηεξήζεη όηη 

ππήξραλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ήηαλ ζσζηέο, λα ζε ξσηήζεη ηη ζθέθηεζαη γηα 

απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζα θαηέιεγεο ζηα απηά πνπ είπεο..άκα δελ είζαη έηνηκε 

λα θάλεηο θάηη βεβαίσο ν θαλόλαο είλαη όηη δελ πηέδεηο πνηέ θάπνηνλ λα θάλεη θάηη 

όηαλ δελ είλαη έηνηκνο...αθόκα θαη νηηδήπνηε... 

Θ-Καη γηα άιιεο δύν ζρέζεηο πνπ έηπρε ή ηνπιάρηζηνλ δελ είρα πξνρσξήζεη απιά 

γλώξηδα θάπνηα παηδηά κνπ έιεγε όηη ’δελ είλαη όκνξθνο ή είλαη ’θνληόο’, ‘ηη ζα ηνλ 

θάλεηο απηόλ θαη κνπ έιεγε ‘αληί λα έρεηο έλαλ όκνξθν άληξα .Δλώ κεηά κε ην 

ζύληξνθό κνπ ,ν νπνίνο είλαη έλαο πάξα πνιύ όκνξθνο άληξαο κνπ έιεγε όηη ‘θνηηάο 

κόλν ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ,ελώ απηόο πξηλ έλα ρξόλν έιεγε όηη ν ηάδε δελ είλαη 

αξθεηά όκνξθνο γηα ζέλα θαη πνπ ζα ηνλ θπθινθνξήζεηο..θαη κεηά από έλα ρξόλν 

έβξηζθε άιια..έβξηζθε δειαδή ζπλέρεηα..ππήξρε κηα κεηαβνιή ζε απηά πνπ κνπ 

έιεγε.. 

Ι.Ν-Κνίηαμε αιιά από όηη θαίλεηαη απηόο ν άλζξσπνο ζα ήζειε λα κελ έρεηο θακία 

ζρέζε γηα λα θαηαιήμεηο καδί ηνπ... 

Θ-Γηα απηό κνπ έιεγε ζπλέρεηα όηη ην θαιύηεξν πνπ έρεηο λα θάλεηο ζα ήηαλ λα 

κείλεηο κόλε ζνπ..ηειείσο...κνπ είρε πξνηείλεη δηάθνξεο κνξθέο κεζόδσλ..κέρξη είρε 

ζπδεηήζεη κε κία..πσ πσ ηη κνπ ήξζε ηώξα ζην κπαιό θαη ζπκήζεθα !Δίρε ζπδεηήζεη 

κε κία ζεμνιόγν ζηελ Αζήλα γηα κέλα θαη είπαλ όηη ίζσο ‘’ε θνπέια ζα ήηαλ 

θαιύηεξα λα κείλεη κόλε ηεο ‘’θαη λα πάξσ δηάθνξα ζθεπάζκαηα γηα λα 

ηθαλνπνηνύκε...(γειάεη...)κνπ έξρνληαη έλα έλα..ζα ήηαλ έιεγαλ κηα ιύζε απηή... 

Ι.Ν-Γειαδή εάλ ζα έκελεο κόλε ζνπ ην κνλαδηθό ζνπ πξόβιεκα ζα ήηαλ ε 

ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζα ην έιπλεο κε...(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Απιά ζύκθσλα κε απηόλ δελ είρα ηθαλνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ζηε δσή 

κνπ...(γειάεη...) 

Ι.Ν-Απηό ηνπ παξαπνλέζεθεο εζύ; 

Θ-ρη.... 

Ι.Ν-Δ ηόηε πνπ μέξεη απηόο εάλ εζύ... 



 

 

Θ-Δίρε ηύρεη λα ηνπ πσ όηη εγώ είκαη πην θιεηζηή ζε απηό ην ζέκα, είκαη ιίγν πην 

πνπξηηαλή αο πνύκε..ζεσξνύζε ινηπόλ πώο κε θάπνηα ζθεπάζκαηα θαη θάπνηεο 

ηαηλίεο πνπ ζα κπνξνύζα λα δσ ...(...γειάεη) 

Ι.Ν-Αρ Μαξία πνπ είρεο κπιέμεη... 

3
ε
 πλεδξία ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κε ηε Μαξία 

 

Θ-Λνηπόλ...είρα λα θάλσ ζπλεδξία καδί ηνπ έμη βδνκάδεο πεξίπνπ(Ι.Ν-ρκκκ)είρακε 

αθήζεη κηα εθθξεκόηεηα νηθνλνκηθή δηαθνζίσλ επξώ(Ι.Ν-ρκκκ),κνπ είρε πεη ν ίδην 

όηη δε ζέιεη λα θαίλνληαη θηλήζεηο νηθνλνκηθέο ζην ινγαξηαζκό ηνπ ζηελ 

ηξάπεδα(Ι.Ν-ρκκκ),γηαηί έρεη θαη άιινπο ζεξαπεπόκελνπο πνπ ηνπο βιέπεη κέζσ 

Skype ,(Ι.Ν-ρκκκ),νπόηε δελ ζέιεη θάηη ηέηνην ζα βξεζνύκε από θνληά ηα 

Υξηζηνύγελλα, γηα λα ηνπ δώζσ ην επηειέο πνζό ησλ δηαθνζίσλ επξώ. Ήηαλ 

αζήκαλην ην πνζό, δελ ήηαλ...(Ι.Ν-ρκκκ) εθείλνο άιισζηε ην ηόληζε όηη  ''δελ έρσ 

πξόβιεκα '' θαη   πξηλ έμη βδνκάδεο κνπ είρε πεη λα ζπλερίζνπκε ηηο ζπλεδξίεο θαη...'' 

άζε ην πνζό '',απηό πνπ έθαλε θάζε θνξά δειαδή, λα ην βξνύκε όηαλ βξεζνύκε από 

θνληά .Κάζε θνξά γηλόηαλ απηό, όηαλ εγώ ηνπ έιεγα ,όηη νηθνλνκηθά(όρη όηη εγώ είρα 

ζέκα),(Ι.Ν-ρκκκ)απιά νη γνλείο κνπ δελ ελέθξηλαλ λα θάλσ ζπλεδξίεο καδί ηνπ, 

εθείλνο θάζε θνξά κνπ έιεγε ''άζε ην πνζό'' ,δύν ρξόληα πάλησο δελ είρε παξάπνλν 

όηη δε ζα ηνλ εμνθιήζσ ή θάηη ηέηνην..Σνπ έρσ δώζεη πάλσ από  ηξία ρηιηάξηθα, αλ 

είλαη δπλαηόλ λα θνιιήζσ ζηα δηαθόζηα επξώ(Ι.Ν-ρκκκ)Πξηλ έμη βδνκάδεο ινηπόλ 

κνπ έιεγε λα θάλνπκε ζπλεδξίεο .Δγώ δελ ηνπ είρα πεη ,είρε θαηαιάβεη όηη ζέισ λα 

ζηακαηήζνπκε...εεε....εεε....αρ ,έρσ ζπγρπζηεί....Πξνθαλώο είρε θαηαιάβεη όηη ζέισ 

λα δηαθόςνπκε, ε, αλ θαη επέκελε λα αθήζσ ην πνζό.... 

Ι.Ν-Οπόηε γηαηί...εζέλα πνπ πάεη ην κπαιό ζνπ όηη ήζειε λα ζπλαληεζείηε λα ηνλ 

πιεξώζεηο, γηα πνηό ιόγν; 

Θ-ρη..λα ζαο πσ ηώξα ηη έγηλε όκσο... 

Ι.Ν-Δκέλα κνπ θαίλεηαη όηη ζε θαηεγνξεί όηη δελ ηνλ έρεη πιεξώζεη... 

Θ-Ναη..εγώ ηνπ ηα έδσζα θπζηθά  ηα ρξήκαηα, ηελ Παξαζθεπή κπήθαλ ζην 

ινγαξηαζκό ηνπ ,κε ην πνπ κνπ είπε απηό ηνπ είπα όηη ‘εζύ κνπ μεθαζάξηζεο όηη ζα 



 

 

ηα βξνύκε ηα ρξήκαηα από θνληά ,ηα Υξηζηνύγελλα,(Ι.Ν-ρκκκ),όηη ‘δε ζέιεηο λα 

θηλείηαη ν ινγαξηαζκόο ζνπ (Ι.Ν-ρκκκ),είρακε δειαδή κόληκα ζέκαηα θαη όηαλ ήκνπλ 

ζηελ Κξήηε, ιέγακε όηη ην πνζό ζα κείλεη εθεί ,δελ ήηαλ δειαδή ιόγσ ηεο δηθήο κνπ 

αζπλέπεηαο, εθείλνο κνπ είρε μεθαζαξίζεη θαη ήξζε ηελ Παξαζθεπή θαη κνπ είπε όηη '' 

κε έρεηο απιήξσην, είζαη αζπλεπήο, ην πξόβιεκά ζνπ είλαη λεπξνινγηθήο θύζεσο 

πξόβιεκα, ηα ειιείκκαηα πνπ έρεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηο δελ 

πξόθεηηαη λα ιπζνύλ, θνξίηζη κνπ είζαη..θαιή ηύρε ζην λέν ζνπ ζεξαπεπηή, εύρνκαη 

ηα θαιύηεξα ,αλ θαη δελ λνκίδσ λα βξεη άθξε καδί ζνπ ''..Θύκσζε πάξα πνιύ ,θώλαδε 

ζην ηειέθσλν ,ιέσ<<  ζπγγλώκε αλαηξείο όιε ηε δνπιεία πνπ έρνπκε θάλεη δύν 

ρξόληα καδί, δειαδε ηελ αλαηξείο κε απηά πνπ κνπ ιεο..>>δελ είπε θάηη... Μνπ είπε 

όηη <<θηαίσ θαη εγώ ,ίζσο έρσ ππεξβεί θάπνηα όξηα>>, ηνπ ιέσ όηη απηό δελ είλαη 

δηθό κνπ ζέκα,(Ι.Ν-ρκκκ),είλαη απνθιεηζηηθά δηθό ζνπ, όηαλ ζνπ έιεγα όηη εγώ 

ηειεηώλσ εδώ ηηο ζπλεδξίεο θαη θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα έρσ ηα ρξήκαηα ζα θάλνπκε 

θαη όηαλ εζύ επέκελεο θάζε βδνκάδα όηη ζέισ λα θάλνπκε ζπλεδξία, θάζε βδνκάδα 

θαη άζε ην πνζό...δηθό κνπ ζέκα είλαη ή δηθό ζνπ;(Ι.Ν-ρκκκ)...θαη ηα δηαθόζηα επξώ 

δελ ήηαλ έλα πνζό πνπ δε κπνξνύζα λα ην δώζσ όηαλ εθείλνο κνπ είρε μεθαζαξίζεη 

όηη ζα ηα βξνύκε από θνληά ηα ρξήκαηα..δειαδή θαηεγόξεζε θ εκέλα, ηε κακά κνπ... 

Ι.Ν-Γηαηί ζνπ θάλνπλ εληύπσζε όια απηά Μαξία; 

Θ-Γειαδή, άιια κνπ ιέεη, θαη ζηε ζεξαπεία θηόιαο...κνπ έιεγε ζηα κνύηξα κνπ πώο 

μέξεηο <<όηαλ ζηακαηήζνπκε ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε κπνξνύκε λα είκαζηε καδί ,θαη 

γηαηί όρη κνπ έιεγε <<είζαη επθαηάζηαηε, είζαη όκνξθε, εγώ ζα είκαη ζε πέληε 

ρξόληα..>>(Ι.Ν -έβαδε πξώηα ην επθαηάζηαηε;...)ΝΑΙ....(Ι.Ν- ην έβαδε πξώην 

απηό...)Με έβιεπε θαζαξά ζαλ ρξήκα..Κάηη άιιν πνπ ήζεια λα ζαο πσ είλαη όηη κνπ 

είρε εθκπζηεξεπηεί όηη δελ ήζειε λα γίλεη ζεξαπεπηήο, όηη ηπραία κπήθε ζηελ 

ςπρνινγία, όηη έραζε ηε λνκηθή γηα ιίγα κόξηα,ζηόρνο ηνπ ήηαλ λα γίλεη 

δηθεγόξνο(Ι.Ν-ρκκκ),απέηπρε...(Ι.Ν-ρκκκ)Πέξαζε ςπρνινγία ζηε δεύηεξή ηνπ 

επηινγή ζηελ Πάληεην ,ηε ζρνιή ηελ είρε αθήζεη θάπνηα ρξόληα..(Ι.Ν-

ρκκκκ)..Γειαδή κνπ έιεγε όηη <ηπραία βξέζεθα ζηνλ θιάδν θαη δε κπνξώ λα ζνπ πσ 

όηη κε επραξηζηεί απηό πνπ θάλσ.... 

Ι.Ν-Να θάλσ κηα εξώηεζε; Δζύ ηη ιεο αο πνύκε όηη ελδηαθέξνπλ ηνλ ζεξαπεπόκελν 

όια απηά ηα ζηνηρεία ηνπ ζεξαπεπηή; 



 

 

Θ-ρη...θπζηθά θαη δε κε ελδηαθέξεη...(Ι.Ν-ρκκκκ...),ην ζέκα είλαη όηη θάπνηνο γηα λα 

επηιέμεη απηό ην επάγγεικα πξέπεη λα ην αγαπάεη πξώηα από όια...Να είλαη δνζκέλνο 

ζε απηό, λα είλαη πξώηε ηνπ επηινγή..(Ι.Ν- ελλνείηαη, ελλνείηαη...)θαη κεηά γύξηζε θαη 

κνπ είπε όηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξώηε επηινγή ηελ ςπρνινγία, όπσο εγώ πνπ είρα 

πξώηε επηινγή ηελ ςπρνινγία, δελ είρα βάιεη θάηη άιιν ζην κεραλνγξαθηθό 

κνπ,(Ι.Ν-ρκκκ),έρνπλ πξόβιεκα νη ίδηνη...(Ι.Ν-λαη ε;..).Nαη, έρνπκε πξόβιεκα... 

Ι.Ν-ΟΚ. Πώο ην ζπκπεξαίλεη απηό; 

Θ-Δεεε...κνπ έιεγε όηη γηα λα βάισ εγώ πξώηε επηινγή ςπρνινγία ζεκαίλεη όηη 

ακθηηαιαληεύνκαη, δελ είκαη ζίγνπξε γηα ηνλ εαπηό κνπ, έρσ ήδε πεξάζεη πνιύ 

δύζθνια .Έθαλε δειαδή κηα ηξνκεξή γελίθεπζε, όηη εκείο πνπ ζέινπκε λα 

αζρνιεζνύκε κε απηό έρνπκε εκείο νη ίδηνη ηξνκεξά πξνβιήκαηα θαη άιπηα 

πξνβιήκαηα...(Ι.Ν- κάιηζηα.),κόλν πνπ εγώ είρα, θαηά ηε γλώκε ηνπ ηα θόληα, όηη ζα 

κπνξνύζα λα γίλσ ζαλ ζεμνιόγνο θαιή θαη δηαθέξσ από ηηο ζεξαπεύηξηεο επεηδή 

είκαη όκνξθε, ζπλήζσο νη ζεξαπεύηξηεο δελ είλαη θαη θαιέο όπσο είρε πεη, δελ είλαη 

θαιέο νη ζεξαπεύηξηεο, νη άληξεο κόλν είλαη θαινί ζε απηό ην επάγγεικα, εεε..εγώ 

ηνπιάρηζηνλ έρσ απηό ην πξνηέξεκα όηη είκαη όκνξθε ,ζα κπνξνύζα λα πξνζειθύζσ 

πάξα πνιινύο άληξεο ζην λα κνπ κηιήζνπλ(Ι.Ν- κάιηζηα)θαη λα ηνπο βνεζήζσ γηα 

ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα, εθεί κε θαηέηαζζε .ζα κπνξνύζα λα δηαπξέςσ ζαλ 

ζεμνιόγνο... 

Ι.Ν-Πώο αηζζαλόζνπλ όηαλ ζνπ ηα έιεγε απηά; 

Θ-Γελ....... 

Ι.Ν-Πξώηα από όια θαη ζαλ επηινγή λύθεο, όηαλ ζνπ ιέεη ν άιινο, μέξεηο αο 

πνύκε(ζ- είζαη επθαηάζηαηε),είζαη επθαηάζηαηε, είζαη όκνξθε, ζνπ έιεγε ηίπνηα 

άιιν; 

Θ-εεε...κηθξή..έρνπκε θαιή δηαθνξά ειηθίαο(Ι.Ν-λαη!)ηη άιιν; ρη δε κνπ έιεγε θάηη 

άιιν.. 

Ι.Ν-Χξαία..εζύ όηαλ ζα θάλεηο επηινγή ζπληξόθνπ, κε απηά ηα θξηηήξηα ζα ην θάλεηο; 

Θ-ρη, όρη.... 

Ι.Ν-Ση θξηηήξην ζα βάιεηο πξώην; 



 

 

Θ-Σελ αγάπε πνπ ζα κνπ δείρλεη..εεε, εγώ  πξνζσπηθά! Ι.Ν-ρκκκ)Αλ..ηελ 

εκπηζηνζύλε, ην ζεβαζκό, δε κε ελδηαθέξεη αλ θάπνηνο είλαη πινύζηνο, αλ... 

Ι.Ν-Απηά ηη ραξαθηεξηζηηθά είλαη; 

Θ-Σεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ... 

Ι.Ν-Βέβαηα! Γελ αλέθεξε πνπζελά ηελ πξνζσπηθόηεηά ζνπ;(ζ- όρη, πνηέ δελ αλέθεξε 

ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ απηό είλαη ην ζέκα)Καη όια απηά ηα ζεμνπαιηθά πνπ κνπ ιεο 

πνπ ζνπ έιεγε ήηαλ(Θ- πξνβνιέο δηθέο ηνπ),λαη εθηόο ηνπ όηη ήηαλ πξνβνιέο δηθέο 

ηνπ, ήηαλ θαη πνιύ ρακεινύ επηπέδνπ ,δειαδή...(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Με αθύξσλε ...δειαδή ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εγώ πήγαηλα λα ηα θαηαθέξσ ζηε 

ζρνιή, λα ηα θαηαθέξσ(Ι.Ν-ρκκκ) ελλνώ λα θάλσ έλα βήκα κεηά από ηόζα 

ρξόληα(Ι.Ν-ρκκκ),ηελ ίδηα ζηηγκή κε αθύξσλε ,νη δπλαηόηεηέο ζνπ είλαη ελόο 

πεξηνξηζκέλνπ βαζκνύ(Ι.Ν-ΥΜΜΜ),κέρξη εθεί κπνξείο λα θηάζεηο ,θάηη άιιν 

παξαπάλσ δε κπνξείο λα θάλεηο..(Ι.Ν-ρκκκ),παξόιν πνπ έρσ αζρνιεζεί, έρσ  ζηελ 

πιάηε κνπ έληεθα ρξόληα κνπζηθήο παηδείαο(Ι.Ν-ρκκκ) από Σξίηε Γεκνηηθνύ(Ι.Ν-

ρκκκ),παξόιν πνπ ήκνπλ θαιή ζηε θσλεηηθή(Ι.Ν-ρκκκ)παξόιν πνπ δίδαζθα 

ρνξό(Ι.Ν-ρκκκ)ζηα είθνζη  κνπ,(Ι.Ν-ρκκκ),παξόιν.... πνπ δειαδή..απηά όια δελ είραλ 

θάπνηα ζεκαζία...(Ι.Ν-ρκκκ)ην όηη ε ελαζρόιεζή κνπ κε ηε κνπζηθή κε βνήζεζε 

πάξα πνιύ(Ι.Ν-ε βέβαηα!)ζην λα αλαπηύμσ δεμηόηεηεο άιιεο...(Ι.Ν- αιίκνλν !)θαη 

είρα ηαιέλην(Ι.Ν-ρκκκ),θαη έρσ ηαιέλην ζε απηό,(Ι.Ν-ρκκκ),όια απηά ηα αθύξσλε... 

Ι.Ν-Ναη...Μα νπζηαζηηθά από όηη θαηαιαβαίλσ δελ θάλαηε ςπρνζεξαπεία,(ζ-

..αθύξσλε εκέλα!),κηινύζαηε γηα ηηο πξνβνιέο πνπ είρε.... 

Θ-Μηινύζακε γηα ηηο πξνβνιέο πνπ είρε... 

Ι.Ν-....Οη νπνίεο ήηαλ θαη ρακεινηάηνπ επηπέδνπ..όηαλ ζνπ κίιαγε γηα πνξλνζηαξ 

θηι..απηά ηα πξάγκαηα.. 

Θ-Μνπ ην είρε πεη θαη απηό, όηη ζα κπνξνύζα λα  βγάδσ πνιιά ρξήκαηα...κνπ έιεγε 

<<έρσ βξεη ηη ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο θαιά αιιά....>>ηνπ ιέσ... 

Ι.Ν-Άξα απηόο βιέπεη πνξλό; 

Θ-Πξνθαλώο....Ναη! Μνπ έιεγε όηη δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε γηαηί είλαη 

δύζθνινο άλζξσπνο, όηη έρεη επηιέμεη ηελ κνλαρηθόηεηα γηαηί ηνλ εαπηό ηνπ ηνλ βάδεη 



 

 

πάλσ από όια(Ι.Ν-ρκκ)Κάπνηεο θνξέο εγώ θάλσ θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζηε ζρέζε 

κνπ, ζέισ λα δώζσ ζηνλ άλζξσπν πνπ είλαη δίπια κνπ ηελ επθαηξία λα κνπ 

δείμεη..δελ αθπξώλσ θάπνηνλ επεηδή ξνραιίδεη αο πνύκε,(Ι.Ν-ρκκκ),όπσο έθαλε 

εθείλνο..(Ι.Ν-ρκκκ)Γελ...Γελ....επεηδή ήζεια πάληα κηα ζρέζε, κηα ζρέζε ζηαζεξή, 

απηό αλαδεηνύζα πάληα ,εθείλνο κνπ έθαλε θ πξνβνιέο, δειαδή <,<δελ πεηξάδεη λα 

είζαη από δσ θαη από θεη>> ,κνπ είρε πεη θηόιαο λα δνθηκάζσ άιιεο εκπεηξίεο..Δλώ 

ηνπ έιεγα όηη πνηέ δελ έρσ θεξαηώζεη, δελ έρσ κπεη θαλ ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηώ 

θάπνηνλ άιιν άλζξσπν όηαλ είκαη(Ι.Ν-ρκκκ),κε ην ζύληξνθό κνπ ,κνπ έιεγε <<είλαη 

δπλαηόλ εζύ λα κελ ην θάλεηο απηό>> Λέσ λαη! Δίλαη δπλαηόλ λα κε ην θάλσ 

απηό....Μνπ ιέεη< θνπέια κνπ αλ ήκαζηαλ καδί ζα ζνπ είρα βάιεη ‘θνξηό’ γηα λα 

έβιεπα ηη θαλείο ,δε ζα ζνπ είρα εκπηζηνζύλε >>Γε ζα κνπ είρεο εκπηζηνζύλε; νπ 

έρσ δείμεη εγώ όηη είκαη άηνκν πνπ δε ζα πξέπεη λα έρεηο εκπηζηνζύλε; Ναη κνπ 

έιεγε, <<όηαλ θιεξηάξεηο θαη κε ηε γάηα>>.... 

Ι.Ν-Δζύ θιεξηάξεηο θαη κε ηε γάηα; 

Θ-Ναη...όηαλ εγώ θιεξηάξσ θαη κε ηε γάηα..... 

Ι.Ν-Απηή ήηαλ ε εθηίκεζε πνπ θάλεη.... 

Θ-(γειάεη...)αο ηα ιέσ αθξηβώο όπσο κνπ ηα έιεγε.... 

Σέηαξηε ζπλεδξία ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κε ηε Μαξία 

 

Θ-Μνπ δεκηνπξγεί ζηξεο όηαλ κηιάσ γηα απηόλ .Γειαδή απηή ηε βδνκάδα δε κπνξώ 

λα θνηκεζώ από... 

Ι.Ν-Απνξώ πώο άληεμεο ηόζν θαηξό θαη απνξώ γηαηί αθόκα αζρνιείζαη καδί ηνπ... 

Θ-Γελ...Σώξα απηέο ηηο κέξεο από όηαλ έγηλε ην ζπκβάλ, δπζθνιεύνκαη ζηνλ ύπλν 

κνπ..δειαδή μππλάσ, δελ θνηκάκαη θαιά, θνηκάκαη κεηά ηηο δώδεθα πνπ εγώ δελ 

ππήξρε πεξίπησζε, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη θηηάμεη ν ύπλνο κνπ, δώδεθα θνηκόκνπλ 

θαη ζεθσλόκνπλ εθηά ην πξσί..Σώξα....πάιη.....Έρσ άγρνο, έρσ άγρνο πάξα πνιύ. 

Ι.Ν-Οθ. Η εξώηεζή κνπ είλαη γηαηί ζε επεξεάδνπλ απηά πνπ ζνπ ιέεη; 



 

 

Θ-Γηαηί κε επεξεάδνπλ;(Ι.Ν-ρκκκ)Γηαηί ζέιεη λα κε βγάιεη ηξειή, ζέιεη λα κε βγάιεη 

ηξειή ελώ έρεη θάλεη ηόζα ιάζε...Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ γηαηί δελ παξαδέρεηαη ηα 

ιάζε πνπ έρεη θάλεη..Γειαδή δελ είλαη δπλαηόλ πξηλ 6 βδνκάδεο λα κνπ ιέεη όηη ζα 

βξνύκε ηα ρξήκαηα από θνληά θαη λα κε παίξλεη ηειέθσλν θαη λα κνπ ιέεη όηη 

<<είζαη αζπλεπήο>> Αθνύ εθείλνο επέκελε λα ηα βξνύκε από θνληά! 

Ι.Ν-Μα βξε Μαξία κε ζπγρσξείο...(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Δθείλνο πξνθαλώο είδε όηη δελ ηνλ ρξεηάδνκαη άιιν(Ι.Ν-ρκκκκ),όηη ζέισ λα 

ζηακαηήζσ(Ι.Ν-ρκκκ)θαη βξήθε ηνλ ηξόπν λα κε ηηκσξήζεη...ζνπ ιέεη έηζη 

είζαη...ηώξα ζα δεηο !Απηή ε αληίδξαζή ηνπ ήηαλ γηα λα κε ηηκσξήζεη επεηδή δελ 

ζπλερίδσ λα θάλσ καδί ηνπ ζεξαπεία, είκαη ζίγνπξε! 

Ι.Ν-Ναη..όηη έρεη βγεη πνιύο ζπκόο θαη επηζεηηθόηεηα απέλαληί ζνπ..δελ ην πεξίκελεο; 

Γελ ην πεξίκελεο όηη ζα γίλεη απηό; 

Θ-Γηα πνην ιόγν λα κπσ ζε δηαδηθαζία λα θάλσ ηελ απνραηξεηηζηήξηα ζπλεδξία καδί 

ηνπ..Γελ ππάξρεη ιόγνο ίζσο! 

Ι.Ν-Γηα εμήγεζέ κνπ ,πώο ην βιέπεηο απηό ην απνραηξεηηζηήξην; 

Θ-Να κνπ πεη όια απηά πνπ ζέιεη λα κνπ πεη..ην ηζηνξηθό κνπ ηέινο πάλησλ ,ηί έρεη 

δηαπηζηώζεη εθείλνο(Ι.Ν-ρκκκ),γηα ηνλ επόκελό κνπ ζεξαπεπηή... 

Ι.Ν-Χξαία..Δζύ πηζηεύεηο όηη...(ηνλ δηαθόπηεη)(ζ-δελ κνπ έρεη ζηείιεη αθόκα ηίπνηα) 

αιιά έλα ιεπηό ,εζύ λνκίδεηο όηη εγώ έρσ αλάγθε λα κνπ ζηείιεη απηόο 

πιεξνθνξίεο;(ζ- όρη)Γε θηάλνπλ  απηά πνπ  έρεηο πεη εζύ;(ζ- ζαθώο)Χξαία. 

Θ-Απιά από πεξηέξγεηα θαη κόλν ζα ήζεια λα δσ ηη έρεη θαηαγξάςεη, αλ θαη δελ μέξσ 

αλ έρεη θαηαγξάςεη θάηη...δελ λνκίδσ όηη ζα κνπ ηα ζηείιεη..ηνπ έρσ δώζεη ην e-mail 

κνπ, πεξηκέλσ! 

Ι.Ν-Κνίηαμε...εγώ ζεσξώ ην πην πηζαλό όηη δε ζα ζνπ ζηείιεη ηίπνηα....ή αλ ζνπ 

ζηείιεη ηίπνηα, ζα ζνπ ζηείιεη ηα απσζεκέλα ηνπ(ζ-κκκ)ηα νπνία....γηαηί δειαδή λα 

ζηελνρσξεζείο  πεξηζζόηεξν από όζν  έρεηο ζηελνρσξεζεί κέρξη ηώξα;(ζ- απηό 

αθξηβώο) 



 

 

Θ-Γελ ην πεξίκελα λα αθνύζσ..απηά δειαδή πνπ άθνπζα....Νεπξνινγηθήο θύζεσο 

;Καη ηνπ είπα ηη ελλνείο κε ην λα κνπ ιεο όηη ηα πξνβιήκαηά κνπ είλαη λεπξνινγηθήο 

θύζεσο θαη όηη δε ιύλνληαη...Γε κνπ απάληεζε 

Ι.Ν-Πξνθαλώο ζέιεη λα ζε ζηελνρσξήζεη λα ζε πεηξάμεη, λα ζε πξνβιεκαηίζεη.. 

Θ-Γε κπνξώ λα θαηαιάβσ..από ηε κία πξνθαλώο ήζειε λα κε έρεη ζαλ πειάηηζζα γηα 

ην νηθνλνκηθή, ζίγνπξν λα ήζειε απηό ην πξάγκα, πιεξσλόηαλε..ήκνπλ από ηηο κόλεο 

πειάηηζζέο ηνπ πνπ είρε δύν ρξόληα πνπ έθαλε ζε εθείλνλ ςπρνζεξαπεία... 

Ι.Ν-Μαξία ήζειε λα ζε βιέπεη! 

Θ-Ήζειε λα κε βιέπεη; 

Ι.Ν-Δγώ ζθέθηνκαη όηη ήζειε θαη νηθνλνκηθά... 

Θ-Γε λνκίδσ λα ήηαλ ην νηθνλνκηθό ηόζν πνιύ..από απηά πνπ κνπ έρεηο πεη, ηνπ 

άξεζεο ζαλ γπλαίθα, κόλν θαη κόλν πνπ ζε έβιεπε θαη ζνπ έιεγε θαη όια απηά πνπ ηα 

δερόζνπλα(Θ-λαη..)Γειαδή..απηό ήηαλ κηα κνξθή θαθνπνίεζεο, ην λα ζνπ ιέεη απηά 

,όηη θάλεηο γηα απηή θαη απηή ηε δνπιεία θαη όια απηά..ηόζν ππνηηκεηηθά 

πξάγκαηα..(Θ-λαη...)Γε ζνπ είπε όηη εζύ θνύθια είζαη ηόζν σξαία πνπ ζα κπνξνύζεο 

λα παο ζην Υνιηγνπλη αο πνύκε  θαη λα θάλεηο θαξηέξα..(Θ-λαη...)Γε ζνπ ην είπε 

απηό;…(Θ… κνπ είπε γηα ηηο πνξλό ηαηλίεο ,απηό..) 

Ι.Ν-Άθνπ λα βγάδεηο ιεθηά ζαλ πνξλνζηάξ..αλ είλαη δπλαηόλ..Γε ζνπ είπε μέξσ εγώ  

όηη εζύ έρεηο ηόζν σξαία ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνύζεο μέξσ εγώ λα...λα  ζε 

απνζαλαηίζεη έλαο κεγάινο δσγξάθνο (ζ-νρη..)Γειαδή εάλ ήζειε λα πκλήζεη ηελ 

νκνξθηά ζνπ ζα κπνξνύζε λα πεη άιια πξάγκαηα..(ζ- αθξηβώο)πνπ θαη απηά δε 

λνκίδσ όηη ήηαλ δνπιεηά ηνπ .Γελ πήγεο εθεί γηα λα ζνπ πεη όηη είζαη όκνξθε, αθνύ 

ην μέξεηο θαη κόλε ζνπ όηη είζαη όκνξθε..(Θ-νρη δελ πήγα γηα απηό ην ιόγν εθεί ), 

Θ-Δγώ ήζεια απιά λα ηνλώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα κνπ(Ι.Ν-λαη!) θαη λα 

κπνξέζεη...όπσο δηάβαδα θαη ζηνπο θνηλνύο ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο ,λα κε 

εληζρύζεη ,λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζε κνπ.. 

Ι.Ν-Ναη ,αιιά ε απηνπεπνίζεζε ζνπ πάζρεη από ην όηη έρεηο ακθηβνιίεο γηα ηελ 

εκθάληζε ζνπ; 

Θ-ρη αλ είλαη δπλαηόλ..ρη! 



 

 

Ι.Ν-Δ ινηπόλ; 

Θ-Μα δελ είλαη απηό ζεκαληηθό... 

Ι.Ν-Δίλαη θαη εθηόο ζέκαηνο ινηπόλ... 

Θ-Απηό αθξηβώο..Γειαδή δελ έρεη λα θάλεη ε εκθάληζε κε ην αλ ζα πάσ θαιά ζηε 

ζρνιή κνπ..(Ι.Ν-ρκκκ)απηό πνπ κνπ είπε πξηλ έμη βδνκάδεο θαη..εηιηθξηλά..εεε..ηώξα 

ηα ζπκάκαη...όηη νη θαζεγεηέο κνπ κε βιέπνπλ εξσηηθά, όινη νη θαζεγεηέο κνπ κε 

βιέπνπλ εξσηηθά..(Ι.Ν-λαη ε;..ε εληάμεη...)ηνλ δηαθόπηεη ,ην είπε θαη απηό..... 

Ι.Ν-Κάλεη πξνβνιέο. 

Θ-Κάπνηα ζηηγκή ηνπ είρα πεη όηη ζα κε ελδηέθεξε θαη έλα κεηαπηπρηαθό ζηηο 

λεπξνεπηζηήκεο..θαη κνπ έιεγε <<ζα θάλεηο εζύ Νεπξνεπηζηήκεο;;;>> κνπ ιέεη 

<<εδώ δε κπνξείο λα βγάιεηο ηε ζρνιή>> <<ζα παο γηα Νεπξνεπηζηήκεο;;;>>κνπ 

έιεγε <<ηη κνπ ιεο, ηη είλαη απηά πνπ αθνύσ;;>> θαη πξνθαλώο <<εάλ ζε πξνηείλεη 

θάπνηνο γηα Νεπξνεπηζηήκεο ζίγνπξα ζα ζε γνπζηάξεη>> 

Ι.Ν-Οη πξνβνιέο ηνπ είλαη ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγεί ν ίδηνο θαη λνκίδεη πώο όινο ν 

θόζκνο είλαη ζαλ ηα κνύηξα ηνπ. 

Θ-πσο κνπ έιεγε όηη νη παλεπηζηεκηαθνί αλ δελ είραλ απηή ηε ζέζε δε ζα ηνπο 

θνίηαδε νύηε ν πεξηπηεξάο...(γειάεη...)ηα ιέσ έηζη γηαηί έηζη κνπ ηα κεηέθεξε ζηηο 

ζπλεδξίεο..ζα ήηαλ αλύπαξθηνη αλ δελ είραλ απηή ηε ζέζε θαη έρνπλ νη ίδηνη 

θόκπιεμ..θαη όηη ραίξνληαη αλ παο θαη ηνπο ξσηήζεηο θάηη...είρε πεη όηη αλ πάξσ 

πηπρίν ζα είλαη γηα απηό ην ιόγν, επεηδή θάπνηνη θαζεγεηέο κνπ κε γνπζηάξνπλ 

Ι.Ν-Καηαιαβαίλεηο όηη απηά είλαη πξνζβνιέο γηα ζέλα..έηζη; 

Θ-Ναη είλαη. Καη όηαλ ιέσ όηη κνπ αξέζνπλ νη λεπξνεπηζηήκεο...λαη κνπ αξέζνπλ, 

δειαδή γηαηί δελ κπνξνύζε λα ην θαηαιάβεη..κνπ αξέζεη απηόο ν θιάδνο..θαη απηόο ν 

θιάδνο! Γηαηί λα κελ αζρνιεζώ θαη κε απηόλ ηνλ θιάδν ;(Ι,Ν-ρκκκ).... 

Ι.Ν-...κε όηη ζέιεηο κπνξείο λα αζρνιεζείο.. 

Θ-Με πήξαλ ηα ρξόληα ή κήπσο ηειείσζε ε δσή κνπ;(Ι.Ν-ρκκκ)Απιά όηη πάιη ην 

παξειζόλ κε θαξαδνθεί...ην ζθέθηνκαη δειαδή.... 

Ι.Ν-ε θαξαδνθεί ππό πνηα έλλνηα; 



 

 

Θ-ηη ζα κπνξνύζα ππό άιιεο ζπλζήθεο λα είρα ηειεηώζεη ζηελ ώξα κνπ..θαη δελ ην 

έρσ θάλεη.. 

Ι.Ν-Δ εληάμεη...αιιά...έρεηο αθνύζεη ηελ παξνηκία πνπ ιέεη όηη δελ αμίδεη λα θιαηο 

πάλσ από ρπκέλν γάια-ρκκ; 

Θ-Γελ κπνξώ λα θάλσ θάηη γηα απηό... 

Ι.Ν-ηη έγηλε, έγηλε πηα! 

Θ-Δίλαη δύζθνιν λα ην βγάισ από πάλσ κνπ... 

Ι.Ν-Γηα πνηό ιόγν; Πόζα ρξόληα έραζεο; 

Θ-Έραζα νπζηαζηηθά ηξία ρξόληα... 

Ι.Ν-Α! Σί είλαη ηξία ρξόληα; 

Θ-Μπξνζηά ζε νιόθιεξε δσή ε; 

Ι.Ν-Βέβαηα! Καη ην ζέκα είλαη λα βγάιεηο ηα δηδάγκαηα ζνπ πώο ην ιέλε..δειαδή από 

απηά ηα ηξία ρξόληα είρεο κάζεη θαληάδνκαη θάπνηα πξάγκαηα... 

Θ-Ναη! 

Ι.Ν-Ση έρεηο κάζεη; 

Θ-Ση ελλνείηαη; 

Ι.Ν-Παζήκαηα...εγώ ζεσξώ όηη ηα ιάζε καο είλαη ε πεξηνπζία καο.... 

Θ-Έρσ κάζεη πάξα πνιιά...γηα ηελ αλαβιεηηθόηεηα κνπ(Ι. Ν -ρκκκ),βαζηθά γηα πνηό 

ιόγν αλέβαιια θάπνηα πξάγκαηα(Ι.Ν-ρκκκ)ζεσξνύζα όηη δε κπνξνύζα λα 

αληαπεμέιζσ(Ι.Ν-ρκκκ),ην όηη δε κπνξνύζα λα δηαβάδσ ζεσξώ ε ...θξίλσ όηη ήηαλ 

ιόγσ ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ άγρνπο πνπ είρα(Ι.Ν-ρκκκ!)αιιά απηό ην ζπζζσξεπκέλν 

άγρνο ε αιήζεηα είλαη όηη επεηδή άθελα ηελ εμεηαζηηθή κνπ..δηάβαδα Γεθέκβξην γηα 

ηελ εμεηαζηηθή κνπ (Ι.Ν-ρκκκ)..εγώ είκαη έλαο άλζξσπνο, πνπ ηώξα ην θαηαιαβαίλσ 

,πνπ δελ κπνξώ λα απνδώζσ..δειαδή ζέισ λα έρσ ρξόλνλα επεμεξγαζηώ ηελ 

πιεξνθνξία, λα ηε δηαβάζσ μαλά, δειαδή δελ κπνξώ ηειεπηαία ζηηγκή... 



 

 

Ι.Ν-Μαξία όινη νη θνηηεηέο έηζη είλαη..εγώ όηαλ ζπκβνπιεύσ ηνπο θνηηεηέο ιέσ όηη ν 

θνηηεηήο πξέπεη λα δηαβάδεη ηέζζεξηο ώξεο θάζε κέξα όιν ην ρξόλν, από ηελ αξρή 

ηνπ ρξόλνπ...(Θ-Ναη, ην βιέπσ ηώξα..).Σν θάζε κάζεκα ην δηαβάδεηο κηα θνξά λα ην 

θαηαιάβεηο, ην δηαβάδεηο δεύηεξε θνξά λα ην εκπεδώζεηο θαη Σξίηε θνξά λα ην 

θάλεηο επαλάιεςε..(Θ-Ναη)Πόζνη θνηηεηέο δηαβάδνπλ ηξεηο θνξέο ηελ ύιε; 

Θ-Λίγνη... 

Ι.Ν-Διάρηζηνη... 

Θ-Δγώ απηό θάλσ ηώξα..είκαη..πάλσ από έλα κήλα πνπ δηαβάδσ θάζε κέξα...(I.N-

ρκκκ)δελ έρσ αθήζεη κέξα πνπ λα κε δηαβάδσ(Ι.Ν-ρκκκ),γηαηί ρξσζηάσ θαη πνιιά 

καζήκαηα(Ι.Ν-ρκκκ)....εεε=ε....ηνπιάρηζηνλ ζε απηό ην θνκκάηη είδα ηηο δπλαηόηεηεο 

κνπ..δελ ήηαλ εθηθηό !Δγώ λόκηδα όηη ζα κπνξνύζα αο πνύκε ζε έλα, ελάκηζε  κήλα 

λα βγεη  ε ύιε αο πνύκε ζην κάζεκα, έια πνπ εγώ όκσο δελ ήκνπλ ζίγνπξε..όηαλ δελ 

είκαη ζίγνπξε δε κπνξώ λα δώζσ ην κάζεκα, ζέισ λα θαηέρσ εθαηό ηνηο 

εθαηό...(Ι.Ν-ρκκκ)δειαδή, ηειεπηαία ζηηγκή λα θάλσ απιά ηηο επαλαιήςεηο κνπ, δύν 

ώξεο-ηξεηο ,θαη λα δίλσ ην κάζεκα..λα έρσ θαζαξό κπαιό λα πάσ λα δώζσ...εγώ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ....εεε, ηα άθελα ηειεπηαία ζηηγκή... 

Ι.Ν-Χξαία..απηό ην ζπδήηεζεο καδί ηνπ; ηη από ην άγρνο ζνπ δελ κπνξνύζεο λα 

δηαβάδεηο; 

Θ-Ναη ην ζπδήηεζα καδί ηνπ... 

Ι.Ν-ε βνήζεζε λα ην θαηαιάβεηο; 

Θ-ρη..όρη! Γελ κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ. Μνπ είρε πεη όηη ην άγρνο νθείιεηαη ζην 

όηη δελ ην θαηέρσ ίζσο..εθείλνο ήζειε λα κνπ πεη όζν θαηξό θάλακε ηηο ζπλεδξίεο 

όηη ίζσο δελ είλαη απηό πνπ ζέισ θαη λα ην αθήζσ θαη λα αζρνιεζώ κε θάηη 

άιιν.. 

Ι.Ν-Πσ πσ πσ..... 

Θ-Δλώ ηνπ έιεγα όηη δελ...πξνζπαζνύζε απηό λα κνπ πεη δύν ρξόληα...θαη όηαλ 

θάλακε ηελ πξώηε ζπλεδξία κε ηε κακά κνπ ρσξίο λα ηνπ πσ θάηη γπξλάεη θαη ιέεη 

<<ην ελδερόκελν ε θνπέια λα εγθαηαιείςεη ηηο ζπνπδέο ηεο ην έρεηε ζθεθηεί 

;>>θαη ηνλ θνηηάεη θαη ηνπ ιέεη, θπζηθά θαη όρη, ηί κνπ ιεο;;; Γειαδή, ε πξώηε 



 

 

ζπλεδξία πνπ θάλακε κε ηε κακά κνπ, ηεο έρεη κείλεη θηόιαο, ήηαλ απηό..απηό ην 

πξάγκα είρε πεη...(Ι.Ν-ρκκκ)Γειαδή, πξνζπαζνύζε λα κνπ δείμεη ηόζν θαηξό όηη δελ 

είλαη απηό πνπ ζεο...θαη ηνπ έιεγα....Μα είλαη απηό πνπ ζέισ ,είλαη ε πξώηε κνπ 

επηινγή! Απιά θάπνπ ράζεθα.....θαη ζέισ λα ην ζπλερίζσ ζηγά-ζηγά....πσο επίζεο 

,πξηλ  δύν ρξόληα έθαλα καζήκαηα γηα έλα πνιύ δύζθνιν κάζεκα ηεο ζρνιήο κνπ,πνπ 

ην πέξαζα κε ηε δεύηεξε,(Ι.Ν-ρκκκ)εθείλνο είρε ζεσξήζεη όηη ήηαλ άδηθνο 

θόπνο..έδσζεο κνπ έιεγε ηόζα ρξήκαηα(είρα δώζεη όλησο αξθεηά ρξήκαηα),αιιά ηα 

έδσζα..ήηαλ ην πξώην κάζεκα πνπ αζρνιηόκνπλ ζνβαξά (Ι.Ν-ρκκ)θαη επεηδή είλαη 

έλα δύζθνιν κάζεκα πξνζπαζνύζα κέζσ ηνπ θαζεγεηή πνπ έθαλα λα ην κάζσ! Πάιη 

θαη εθεί κνπ έιεγε όηη έθαλα ιάζνο ,όηη <<έδσζεο κνπ ιέεη ηδάκπα ρξήκαηα, ελώ 

ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε πεξηζζόηεξεο ζπλεδξίεο...>>(Ι.Ν-α!)..... 

Ι.Ν-....ην πήξε σθειηκηζηηθά..... 

Θ-Ναη!(Ι.Ν-ρκκκ) Γειαδή, ην λα γίλεηο ελληαθόζηα επξώ....πηάζηεθεο θνξόηδν...ηνπ 

έιεγα γηαηί πηάζηεθα θνξόηδν, απηόο ν άλζξσπνο ζηγά-ζηγά κε βνεζάεη εε...λα 

δηαβάδσ, θάλνπκε ηελ ύιε ζηγά –ζηγά, ήηαλ κεγάιε ύιε...(Ι.Ν-ρκκκ)...δελ είλαη...ήηαλ 

αιπζίδα κε έλα κάζεκα ηεο ζρνιήο κνπ θαη αλ δελ ην είρα θαηαλνήζεη θαιά δε 

κπνξνύζα λα παξαθνινπζήζσ ην επόκελν κάζεκα ηεο ζρνιήο..(Ι.Ν-ρκκκ)..γηα απηό 

θαη ην έθαλα έηζη...Βέβαηα !Σν πέξαζα κε ηε δεύηεξε θνξά ,ηελ πξώηε δελ είρα 

ζπγθξαηήζεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα ηα...(Ι.Ν-ρκκκ)... 

Ι.Ν-Ναη ,αιιά έβγαιεο έλα πνιύ δύζθνιν κάζεκα από ηε κέζε..(ζ-λαη!)..θαη πήξεο 

θαη βάζεηο, κεγάιε ππόζεζε! 

Θ-Ναη..άιινη ην δίλνπλ εθηά θαη νρηώ θνξέο..(Ι.Ν-ρκκκ!)..δειαδή, απηό θάηη κνπ 

ιέεη!(Ι.Ν-ρκκκ!)πσο θαη ν θαζεγεηήο πνπ κνπ έθαλε κάζεκα, θάζε θνξά κνπ έιεγε 

όηη <<είζαη θαιή, ην έρεηο !>>δειαδή κνπ έιεγε όηη <<θαηαιαβαίλσ όηη ηα 

‘’πηάλεηο’’>>...κε ξσηνύζε θαη ζπλδπαζηηθά πξάγκαηα..(Ι.Ν-ρκκ),θαη εθεί έβιεπα 

όηη,ελώ είρα αθήζεη ηόζα ρξόληα ην δηάβαζκα, κπνξνύζα! Καη αζρνιήζεθα κε έλα 

δύζθνιν κάζεκα θαη επηπιένλ κνπ άξεζε θαη ηνπ έιεγα ηνπ πξώελ ζεξαπεπηή κνπ 

όηη κνπ αξέζεη! Μνπ αξέζεη ην κάζεκα απηό!...(Ι.Ν-ρκκκ)...κνπ αξέζεη επεηδή βάδσ 

ην κπαιό κνπ λα δνπιέςεη, λα ζθεθηεί..ζπλδέσ πξάγκαηα κεηαμύ ηνπο, γηαηί είλαη 

αιπζίδα.. 

Ι.Ν-Να ζε ξσηήζσ θάηη...ζνπ είπε πνηέ θάηη ην ππνζηεξηθηηθό; 



 

 

Θ-ρη. Μόλν γηα ηελ εκθάληζε...όηη είκαη όκνξθε, όηη κπνξώ λα έρσ όπνηνλ άληξα 

ζέισ ,θαη ζπλήζσο κνπ έιεγε <<έια λα δνπιέςνπκε  ζην πώο κπνξείο λα 

ρεηξίδεζαη ηνπο άληξεο, λα ηξέρνπλ από πίζσ ζνπ>>...γειάεη..... 

Ι.Ν-Γηα απηό πήγεο λα θάλεηο ςπρνζεξαπεία; Δίρεο πξόβιεκα πνηέ λα ηξέρνπλ νη 

άληξεο πίζσ ζνπ; 

Θ-όρη.... 

Ι.Ν-Λνηπόλ;... 

Θ-Απηό όιν κνπ δείρλεη όηη ήζειε λα κε απνζπάζεη από ην ζηόρν κνπ...θαη πξνθαλώο 

απηό πνπ κνπ είρε πεη ε κακά κνπ, όηη δε ζέιεη λα πάξεηο ην πηπρίν ζνπ..από ηελ 

πξώηε ζπλεδξία πνπ θάλακε καδί κε ηε κακά κνπ είπε όηη, δε ζέιεη απηόο ν 

άλζξσπνο...(Ι.Ν-ρκκκ) λα πάξεηο ην πηπρίν ζνπ ..(Ι.Ν-ρκκκ) 

Ι.Ν-...λαη γηαηί αλεμαξηεηνπνηείζαη...κα άκα  πάξεηο ην πηπρίν ζνπ είζαη αλεμάξεηε, 

ελώ βιέπεηο όηη αθόκα θαη ηώξα πνπ κηιάκε είζαη ιίγν...(Θ- δηραζκέλε;),ζηα 

πινθάκηα ηνπ....έρεη θάπνηα..θάπνηα επίδξαζε πάλσ ζνπ...(Θ-λαη....)έζησ κε όηη 

θαηαθέξλεη θαη ζε θάλεη θαη αγρώλεζαη, πξνβιεκαηίδεζαη... 

Θ-Πνπ δε ζα έπξεπε...έραζα ηόζεο κέξεο ,ζθεπηόκελε  ηί κνπ είπε...(Ι.Ν-

ρκκ!)....θαη..... 

Ι.Ν-Γειαδή....ην πην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρνζεξαπείαο ,είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε...ινηπόλ, πεο κνπ ζε πνην ζεκείν ζε ζηήξημε 

ζπλαηζζεκαηηθά; 

Θ-ε ηίπνηα! Γηα ην ζύληξνθό κνπ, κνπ έιεγε ηα ρίιηα δύν ,κέρξη θαη γηα 

ιαλζάλνπζα νκνθπινθηιία κνπ είπε!(Ι.Ν-ρκκκ) επεηδή, πξνθαλώο θαη ηνλ 

δήιεςε..(Ι.Ν-ρκκ)..γηαηί είλαη πνιύ όκνξθνο άληξαο ,δε ην ιέσ επεηδή είλαη 

ζύληξνθνο κνπ(Ι.Ν-ρκκκ),αιιά αληηθεηκεληθά είλαη..(Ι.Ν-ρκκκ)..όκνξθνο θαη 

πξνζπαζνύζε κε θάζε ηη λα ην κεηώζεη..είλαη αληηθεηκεληθό απηό πνπ ζαο ιέσ(Ι.Ν-

ρκκκ)Πξνζπαζνύζε κε θάζε ηξόπν λα κνπ ηνλ ππνηηκήζεη..(Ι,Ν-ρκκκ),εληάμεη...ν 

ζύληξνθνο κνπ δελ έρεη ηειεηώζεη θάπνηα ζρνιή ,δνπιεύεη όκσο(Ι.Ν-ρκκκ)από 

δεθανθηώ ρξνλώλ δνπιεύεη...(Ι.Ν-ρκκκ)θαη πην κηθξόο...εε...θαη εθεί πξνζπαζνύζε λα 

πηαζηεί θαη κνπ έιεγε ηη ζα θάλεηο αύξην-κεζαύξην εζύ κε απηόλ ηνλ άλζξσπν, ν 

νπνίνο δελ έρεη λα ζνπ δώζεη θάηη πλεπκαηηθά.... 



 

 

Ι.Ν-Απηό πώο ην μέξεη; 

Θ-..επεηδή δελ έρεη κνξθσζεί...επεηδή δελ έρεη ηειεηώζεη κηα ζρνιή... 

Ι.Ν-Γηαηί είλαη κνξθσκέλνη κόλν απηνί πνπ έρνπλ ηειεηώζεη κηα ζρνιή; 

Θ-ρη...ε κόξθσζε θαίλεηαη από άιια πξάγκαηα...(Ι.Ν-ρκκκ)θαη ε θαιιηέξγεηα..δε 

θαίλεηαη από ηα πόζα πηπρία έρεη θάπνηνο...(Ι.Ν-ρκκκ),κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πάξα 

πνιιά πηπρία αιιά λα κελ είλαη άλζξσπνο πάλσ από όια(Ι.Ν-ρκκκ),λα κελ  έρεη 

ελζπλαίζζεζε   (Ι.Ν-ρκκκ),δελ είλαη πνιύ βαζηθό όιν απηό πνπ ζαο ιέσ;(I.N-

αιίκνλν!)...ππάξρνπλ επαγγεικαηίεο...θαη  θνηηεηέο παξαδείγκαηνο ράξηλ πνπ είλαη 

εμαηξεηηθή θαη δελ θάλνπλ γηα ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ(Ι.Ν-ρκκ)..θαη απηό ην 

έρσ δεη..θαη ππάξρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη ιηγόηεξν θαινί αιιά έρνπλ θόληα(Ι.Ν-

ρκκκ),λα αζρνιεζνύλε κε απηό(Ι.Ν-ρκκκ)..δε κπνξείο λα θαηεγνξείο έλαλ άλζξσπν ν 

νπνίνο εληάμεη...ν ζύληξνθνο κνπ είρε δηάθνξα πξνβιήκαηα..έρεη δπζιεμία..(Ι.Ν-

ρκκκ)..απηό όκσο δελ είρε δηαγλσζζεί..(Ι.Ν-ρκκκ),γηαηί νη γνλείο ηνπ δελ 

αληηιήθζεθαλ ην πξόβιεκα(Ι.Ν-ρκκκ)..εληάμεη, ζπλερίδεη ηε δνπιεία ηνπ κπακπά 

ηνπ..(Ι.Ν-ρκκκ)...θαη πξνζπαζνύζε λα ηνλ ππνηηκήζεη θαη λα κε θάλεη λα 

ρσξίζσ...θαη ηνπ έιεγα όηη δελ είκαη έηνηκε αθόκα λα ρσξίζσ... 

Ι.Ν-Γειαδή, πήγαηλεο εθεί γηα λα ζνπ ακθηζβεηεί ηηο επηινγέο ζνπ....(Θ-ΝΑΙ...) 

Θ-Γηα απηό θαη ζε θάζε ζπλεδξία ήκνπλ πάξα πνιύ αγρσκέλε, πάξα πνιύ...(Ι.Ν-

ρκκκ) 

Ι.Ν-Καη ελώ από όηη  θαηαιαβαίλσ ήηαλ πάληα θαλεξό, όηη ήζειεο λα ηειεηώζεηο ηε 

ζρνιή(ζ-λαη ήηαλ!),όηη ρξεηαδόζνπλ ππνζηήξημε γηα απηό, εθείλνο πξνζπαζνύζε λα 

ζνπ πεη..(ηνλ δηαθόπηεη)(Θ-εθείλνο κνπ έιεγε όηη κάιινλ δελ είλαη απηό πνπ ζέιεηο, 

θαη ηνπ έιεγα θάλεηο ιάζνο!)Πνηνο μέξεη ηί είλαη απηό πνπ ζέιεηο, εζύ ή απηόο; 

Θ-Δγώ! 

Ι.Ν-Δ ινηπόλ ; 

Θ-...θαη ζηνπο θνηλνύο ζεξαπεπηηθνύο παξάγνληεο, πάληα δελ ελζηεξληδόκαζηε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ...;(Ι.Ν- ελλνείηαη!)θαη όρη ηνπ ζεξαπεπηή! 

Ι.Ν-Μα ε ςπρνζεξαπεία γίλεηαη γηα ην ζεξαπεπόκελν, δελ γίλεηαη γηα ην ζεξαπεπηή! 



 

 

Θ-Απηό αθξηβώο..κήπσο δελ ήμεξε ηξόπνπο γηα λα κε εληζρύζεη ;Γελ κπνξώ λα 

θαηαιάβσ...Να εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζε κνπ, λα...νπζηαζηηθά από πνπ λα 

αξρίζσ θαη πνπ λα ηειεηώζσ! Γε ζπκάκαη κηα ζπλεδξία, θακία ζπλεδξία βαζηθά λα 

έρνπκε θάλεη θαη λα κε βνεζήζεη ζηε ζρνιή κνπ ,ηίπνηα !Πάληα έβξηζθε λα 

αζρνιείηαη κε θάηη άιιν...θαη λα κνπ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ζε θάηη άιιν...ή λα 

κνπ κηιήζεη γηα πνιηηηθή..γηαηί ππήξραλ θαη ζπλεδξίεο πνπ κνπ κίιαγε είθνζη 

ιεπηά γηα ζέκαηα πνιηηηθήο...δε κε ελδηαθέξεη ε πνιηηηθή!(Ι.Ν-ρκκκ)Γε κε 

ελδηαθέξεη αλ ν άιιν πεηλά...εεε ζηελ πξνθεηκέλε θάζε λαη δε κε ελδηαθέξεη αλ ν 

άιινο πεηλά...(Ι.Ν-ρκκ) ή αλ ν άιινο ζνπ ρξσζηάεη ρξήκαηα ή αλ ε βαθηηζηήξα κνπ 

είρε ην ηάδε πξόβιεκα.... 

Ι.Ν-Χξαία..αθνύ ινηπόλ όια  απηά δελ ίζρπαλ ..έηζη;(ηνλ δηαθόπηεη..) 

Θ-Πνιιέο θνξέο ηνλ είρα δεη...δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ζε κέλα, ην 

έβιεπα...δειαδή ήηαλ αιινύ ην κπαιό ηνπ...απηό ην θαηαιαβαίλεηο... 

Ι.Ν-Δίρε όκσο έλαλ ηξόπν λα ....(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Γειαδή..ε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη....είλαη βαζηθή ζηε ζεξαπεία(Ι.Ν-

ρκκκ)...κπνξείο λα αληηιακβάλεζαη θάπνηα πξάγκαηα...(Ι.Ν-ρκκκ)...Δθείλνο δελ 

πίζηεπε εμ αξρήο όηη εγώ ζα κπνξνύζα λα ηα θαηαθέξσ...κε ηε ζρνιή κνπ... 

Ι.Ν-Μα ζην είπε θηόιαο.... 

Θ-....θαη όηαλ ε ζεξαπεία μεθηλάεη έηζη...(Ι.Ν-ρκκκ),ιεηηνπξγεί, απηό πνπ είραηε πεη, 

ζαλ απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία..δελ κπνξείο λα βνεζήζεηο έλαλ άλζξσπν όηαλ 

εζύ ν ίδηνο δελ πηζηεύεηο όηη κπνξεί λα γίλεη θαιά...(Ι.Ν-ρκκκ)..όηη κπνξεί λα θέξεη 

εηο πέξαο ηνπο ζηόρνπο ηνπ...(Ι.Ν- αθξηβώο!)..θαη εγώ πήγα εθεί γηαηί ήζεια λα 

ηειεηώζσ ηε ζρνιή κνπ, γηαηί αληηκεηώπηδα πξόβιεκα ζε απηό.... 

Ι.Ν-θαη ηνπ ην είπεο από ηελ αξρή....(ζ-λαη!)...ήηαλ ην αίηεκά ζνπ... 

Θ-...λαη.....(Ι.Ν-ρκκκ)...θαη όρη λα κε ζηέιλεη ζε ςπρηάηξνπο...γηαηί όπσο ζαο είρα πεη 

κε είρε ζηείιεη ζε έλαλ ςπρίαηξν πνπ κνπ είρε δώζεη θάξκαθα θαη αληηθαηαζιηπηηθά, 

ηα νπνία δελ πήξα πνηέ! 

Ι.Ν-Σα αληηθαηαζιηπηηθά από πνπ θαη σο πνπ; 



 

 

Θ-ζεσξνύζε όηη είρα θαηάζιηςε...(Ι.Ν-κκ....)γηα απηό θαη δελ είρα αζρνιεζεί κε ηε 

ζρνιή κνπ γηα θάπνην δηάζηεκα...είρα ληώζεη κηα κειαγρνιία θάπνηε, δελ ζεσξώ όηη 

είρα θαηάζιηςε !Ίζσο κειαγρνιία.. 

Ι.Ν-Δ, εληάμεη..θαη θαηάζιηςε λα είρεο, δε ζεκαίλεη όηη ρξεηαδόζνπλ θάξκαθα γηα λα 

ηελ μεπεξάζεηο! 

Θ-Απηό αθξηβώο...γηα απηό άιισζηε θαη επέιεμα ην ‘’δύζθνιν’’ δξόκν ηεο 

ζεξαπείαο(Ι.Ν-ρκκκ),γηαηί δελ είλαη εύθνινο δξόκνο(Ι.Ν-ρκκκ)...αιιηώο ζα πήγαηλα 

θαηεπζείαλ ζε έλα ςπρίαηξν ,θαη ζα έιεγα γξάςε κνπ θάξκαθα λα πάξσ γηα λα 

ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ, αιιά εγώ ήζεια λα κηιάσ ζε έλα ςπρνιόγν..κέζσ ηεο 

ζεξαπείαο πνπ ζα γηλόηαλε ζε κέλα λα κπνξέζσ ,λα θαηαθέξσ  λα γλσξίζσ θαη 

πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό κνπ...Πώο ζα γίλσ θαιή ζεξαπεύηξηα;(Ι.Ν-ρκκκ)..αλ δελ 

γλσξίζσ ε ίδηα ηνλ εαπηό κνπ..(Ι.Ν-ρκκκ)θαη αλ δελ απνδερηώ  θάπνηεο πηπρέο ηνπ 

εαπηνύ κνπ...(Ι.Ν-ρκκκ) θαη αλ δελ αγαπήζσ εγώ ηνλ εαπηό κνπ...πώο ζα γίλσ 

θαιή;(Ι.Ν-ρκκκ)...δε γίλεηαη...δειαδή ρσξίο λα μέξσ ζεσξνύζα όηη ήηαλ απαξαίηεην 

λα θάλσ ε ίδηα ζεξαπεία(Ι.Ν-ρκκκ)..αθόκα θαη θαλέλα πξόβιεκα λα κελ είρα....(Ι.Ν-

ελλνείηαη, ελλνείηαη απηό...)κνπ είραηε πεη όηη ν ζεξαπεπηήο είλαη ην <<α θαη ην  

σ>>...(Ι.Ν-ρκκκ)ζηελ εμέιημε κνπ(Ι.Ν-ρκκκ),θαη ζηε δνπιεία κνπ(Ι.Ν-ρκκκ).... 

Ι.Ν-Οπόηε...ε απνξία κνπ είλαη γηαηί αθόκα ην ζθέθηεζαη θαλ λα θάλεηε απηή ηελ 

‘’απνραηξεηηζηήξηα ζπλεδξία’’, ζε ηη ζα βνεζήζεη; 

Θ-Να ηνπ εθθξάζσ όια όζα ληώζσ;; Σν ζπκό κνπ, ηελ νξγή κνπ, λα ηνπ πσ απηά 

πνπ έρσ λα ηνπ πσ... 

Ι.Ν-Γελ ηνπ έρεηο πεη θαηά θαηξνύο; 

Θ-Ναη..αιιά ηζρπξίδεηαη ην άθξσο αληίζεην...νπόηε δελ έρεη θάπνην λόεκα.. 

Ι.Ν-Κνίηαμε είλαη ζαλ ηνπο Σνύξθνπο ηώξα(Θ- λαη, λαη..)θαηαπαηνύλ αο πνύκε  

ζπλέρεηα ην Αηγαίν θαη δε δέρνληαη όηη...(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Δθείλνο κπνξεί λα εηνηκάδεη θαη θάηη λα κε μαλαγπξίζεη...δελ μέξσ ηη έρεη ζην 

κπαιό ηνπ! Μπνξεί! 

Ι.Ν-Σέινο πάλησλ..είλαη ζαλ ηώξα  λα ζεσξνύκε όηη επεηδή μέξσ εγώ ζα θάλνπκε κηα 

θαινγξακκέλε επηζηνιή ζηνπο Σνύξθνπο θαη ζα εθζέζνπκε μαλά όια καο ηα 



 

 

επηρεηξήκαηα θηι, όηη απηνί ζα ζπκκνξθσζνύλ...(Θ-λαη...)Θεσξείο όηη είλαη πηζαλό 

απηό; 

Θ-ρη...όρη...κνπ έιεγε γηα ηελ επόπηξηα ηνπ, όηη θάπνηα ζηηγκή ζέιεη λα θάλνπκε 

ζπλεδξία κε ηελ επόπηξηα ηνπ...ηνπ είπα όηη δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα αιιά πνηέ δελ 

γλώξηζα θάπνηα επόπηξηα..δελ μέξσ αλ απηόο ν άλζξσπνο έρεη επόπηε..δελ μέξσ κέζα 

κνπ...αληηιακβαλόκνπλ πόηε κνπ έιεγε ςέκαηα θαη πόηε αιήζεηα... 

Ι.Ν-Δληάμεη..κπνξεί λα κελ είρε ή λα έρεη..έρεη θακία ζεκαζία; Σε ζηηγκή πνπ ν 

άλζξσπνο δελ αζρνιήζεθε πνηέ κε ηα αηηήκαηά ζνπ..ηα αηηήκαηά κνπ εζέλα 

ήηαλ λα κπνξέζεηο λα θαηαπνιεκήζεηο ην άγρνο ζνπ, λα κπνξέζεηο λα 

ζπγθεληξσζείο ζηε ζρνιή ζνπ θαη λα ηελ ηειεηώζεηο, θαη δελ μέξσ γσ ηη άιια 

αηηήκαηα είρεο...απηόο από όηη θαηαιαβαίλσ δελ αζρνιήζεθε πνηέ κε ηα 

αηηήκαηα ζνπ(ζ- αθξηβώο..)..πξνζπαζνύζε..(ζ- έβξηζθε θάζε ηξόπν λα κε 

απνζπληνλίζεη)..λαη.. 

Θ-Καη λα κε θάλεη λα ακθηζβεηώ γηα κέλα ηελ ίδηα..ηί ζέισ, εάλ αμίδσ, αλ αμίδσ λα 

είκαη ζην ηκήκα ςπρνινγίαο... 

Ι.Ν-ΟΚ..απηά ηα έθαλε ηπραία; 

Θ-ρη...δελ ηα έθαλε ηπραία... 

Ι.Ν-Ση επηδίσθε κε όια απηά; 

Θ-....λα απνθηήζσ κηα ζρέζε εμάξηεζεο καδί ηνπ...(Ι.Ν-ρκκκ)...γηα λα κπνξεί λα 

κε ρεηξηζηεί... 

Ι.Ν-Καη αλ θαηάθεξλε λα ζε έρεη ηνπ ρεξηνύ ηνπ ηί ζα ζε έθαλε; 

Θ-...ηη πηζηεύεηε; 

Ι.Ν-Πεο κνπ..κε βάζε απηά πνπ ζνπ έιεγε... 

Θ-.....εξσκέλε ηνπ ;Γε λνκίδσ... 

Ι.Ν-Γε λνκίδεηο όηη ζε ήζειε γηα εξσκέλε ηνπ; Καιά...κπνξεί λα πξνηηκνύζε λα ζε 

παληξεπηεί βέβαηα! 



 

 

Θ-Ναη...κεηά από...ΝΑΙ! Δγώ πηζηεύσ όηη ζίγνπξα ζα ζπλερίδακε ηε 

ζεξαπεία...ελλνώ όηη ζα ζπλερίδεη λα κε βιέπεη ζαλ ζεξαπεπόκελε θαη θάπνηα ζηηγκή 

,λα ηειείσλε ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη λα...όπσο κνπ είρε πεη δε καο εκπνδίδεη 

ηίπνηα ακέζσο κε ην πνπ δηαθόςνπκε ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε(Ι.Ν-ρκκκκ)... 

Ι.Ν-νπ είπε ηα ζρέδηα ηνπ αθξηβώο!...(Θ-..λα ζπλάςνπκε ζρέζε 

εξσηηθή...)..κκκ..άξα βιέπεηο έβαδε πξώην ην όηη ήζνπλα πινύζηα..(ζ-λαη..)θαη 

δεύηεξνλ όηη ήζνπλα έμππλε...(ηνλ δηαθόπηεη..) 

Θ-...έρεη ν παηέξαο ζνπ ρξήκαηα, εζύ δε πξόθεηηαη λα πεηλάζεηο...έρεη πξνλνήζεη ν 

παηέξαο ζνπ..(Ι.Ν-λαη...) 

Ι.Ν-Οπόηε αλ εζύ ήζνπλ ςπρνιόγνο ,κε κεηαπηπρηαθά έηζη θαη αιιηώο, ζα ηνπ ήζνπλ 

ηόζν εύθνιν ζήξακα; 

Θ-ρη...όρη... 

Ι.Ν-Πέληε πξάγκαηα έκαζεο θαη ζήθσζεο θεθάιη...(ζ-λαη...)..είρεο ζεθώζεη θεθάιη 

θαη πξηλ, αιιά ηώξα έρεηο ηα επηρεηξήκαηα θηόιαο 

Θ-Σν ζέκα ήηαλ θαη είλαη ε αδπλακία κνπ λα πσ όρη..(Ι.Ν-ρκκκ)..ην είρακε πεη 

θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά ...(Ι.Ν-ρκκκ...ρκκκκ)..γηα απηό δελ είρα δηαθόςεη.... 

Ι.Ν-νθ...ηη ζε πηάλεη ινηπόλ; Δπεηδή επηκέλεη απηόο κήπσο; 

Θ-Γεληθόηεξα δε ιέσ όρη όκσο... 

Ι.Ν-...όηαλ ζνπ θιαίγνληαη; ηαλ επηκέλνπλ; Τπό πνηέο ζπλζήθεο δε ιεο όρη..; 

Θ-....δειαδή κπνξεί λα αθήζσ ηνλ εαπηό κνπ...παξαδείγκαηνο ράξηλ...γηα λα 

επραξηζηήζσ ηνλ άιιν... 

Ι.Ν-Γηα πεο κνπ έλα παξάδεηγκα... 

Θ-...ζην όηη εγώ...(ηώξα αξρίδσ θαη ην θόβσ ιίγν..)δελ νξηνζεηνύκε..(Ι.Ν-

ρκκκ),δειαδή κπνξεί εγώ λα ζέισ λα δηαβάζσ ην βξάδπ κνπ...θαη ν ζύληξνθνο κνπ 

λα ζέιεη λα δεη κηα ηαηλία..(Ι.Ν-ρκκκ)...ζα δηαθόςσ ην δηάβαζκά κνπ γηα λα κελ 

ραιάσ  ην ραηίξη γηα λα δσ ηαηλία καδί ηνπ...αιιά απηό κε πλίγεη...(Ι.Ν-ρκκκ)... 

Ι.Ν-Γηαηί ζα ηνλ πεηξάδεη εάλ ηε δεη κόλνο ηνπ; 



 

 

Θ-..όρη...δε ζα ηνλ πεηξάμεη... 

Ι.Ν-Γηαηί δε ηνπ ιεο, ινηπόλ μέξεηο πξέπεη λα δηαβάζσ απόςε, νπόηε δεο ηελ ηαηλία 

θαη ζα έξζσ αξγόηεξα λα θάλνπκε παξέα, λα δηαβάζσ  δπν ώξεο...; 

Θ-Ίζσο είλαη..κκ...ν θόβνο κνπ γηα ην...ε, κήπσο ζα ράζσ...ζα ράζσ; κήπσο όια απηά 

ζπζζσξεπηνύλ ζην ζύληξνθν κνπ θαη θάπνηα ζηηγκή κνπ πεη ηέινο... 

Ι.Ν-Απόξξηςε.... 

Θ-ΝΑΙ! 

Ι.Ν-Καη γηαηί Μαξία θνβάζαη ηόζν πνιύ ηελ απόξξηςε...; 

Θ-...ηε θνβάκαη πάξα πνιύ ηελ απόξξηςε..(Ι.Ν-ρκκκ)..πάξα πνιύ.... 

Ι.Ν-Απηό κε ηί έρεη ζρέζε; 

Θ-Γελ μέξσ αλ έρεη ζρέζε..όζνλ αθνξά ηα ρξόληα..ηε ζρέζε κε ην κπακπά κνπ...δελ 

μέξσ εάλ... 

Ι.Ν-Με ην κπακπά ζνπ ηί ζρέζε είρεο; 

Θ-...ελώ μέξσ όηη κε αγαπάεη..δελ κνπ έρεη εθθξάζεη πνηέ ηελ αγάπε ηνπ.. 

Ι.Ν-Ναη;;(Θ-ρκκκ...)δειαδή είλαη άλζξσπνο....(ηνλ δηαθόπηεη...) 

Θ-Γε ζα κνπ πεη...μέξεηο ζε αγαπάσ...(Ι.Ν-ρκκκ)κνπ έρεηο ιείςεη...(Ι.Ν-ρκκκ)..είλαη 

λα κε πάξεη κηα αγθαιηά, ελώ έρεη λα κε δεη ηξεηο κήλεο..μέξσ όηη κε αγαπάεη...αιιά 

δε κνπ ην δείρλεη πνηέ.... 

Ι.Ν-Γε ζε αγθαιηάδεη όηαλ ζε βιέπεη; 

Θ-Με αγθαιηάδεη αιιά όρη..(Ι.Ν-ρκκκ)μέξεηε..ή λα κνπ πεη κνπ έιεηςεο θνξηηζάθη 

κνπ...(Ι.Ν-ρκκκ)..ή λα ....(Ι.Ν-ρκκκ)..ηίπνηα όρη! 

Ι.Ν-ηαλ ήζνπλ κηθξή ζε παίλεπε; 

Θ-ρη...όρη... 

Ι.Ν-ηαλ εξρόηαλ ζην ζπίηη δε ζε αγθάιηαδε λα ζνπ ιέεη,θνύθια κνπ.... 

Θ-ρη....δνύιεπε πάξα πνιύ θαη δνπιεύεη! 



 

 

Ι.Ν-Σί δνπιεία θάλεη; 

Θ-Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο είλαη...(Ι.Ν-ρκκκ)...δνπιεύεη πάξα πνιύ... 

Ι.Ν-Οθ, αιιά....(ηνλ δηαθόπηεη...) 

Θ-....όηη έρεη θάλεη δειαδή ηνπ βγάδσ ην θαπέιν.... 

Ι.Ν-Η εθηίκεζε κνπ...έρεηο αδέξθηα; έρεηο έλαλ αδεξθό λνκίδσ; 

Θ-Ναη...έλαλ αδεξθό κηθξόηεξν... 

Ι.Ν-Πόζα ρξόληα κηθξόηεξνο; 

Θ-Δίλαη ηέζζεξα ρξόληα... 

Ι.Ν-(Ι.Ν-ρκκκ)..κε απηόλ είλαη πην εθδεισηηθόο; 

Θ-....όρη...αιιά ζα έιεγα όηη πνιιέο θνξέο πνπ έρσ δίθην (Ι.Ν-ρκκκ), παίξλεη  ην 

κέξνο ηνπ αδεξθνύ κνπ...(Ι.Ν-ρκκκ)...πάξα πνιιέο θνξέο.... 

Ι.Ν-Γηα πεο κνπ έλα παξάδεηγκα! 

Θ-..θάηη πνπ έγηλε ην θαινθαίξη...ν αδεξθόο κνπ ρσξίο λα κνπ πεη ηίπνηα, είρε 

θαλνλίζεη κε ηνπο θίινπο ηνπ λα έξζεη ζην ζπίηη κνπ δηαθνπέο...δειαδή λα εξρόηαλ 

ζην ζπίηη κνπ ηέζζεξα αγόξηα..(Ι.Ν-κκκ)...δελ κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα κνπ ιέεη 

ηειεπηαία ζηηγκή(Ι.Ν-ρκκκ),όηη ζα έξζσ δηαθνπέο(Ι.Ν- ελλνείηαη),λα θηινμελήζσ ζην 

ζπίηη κνπ ηέζζεξηο άληξεο πνπ δελ ηνπο μέξσ...(Ι.Ν- ελλνείηαη...)..ηξεηο άληξεο ηνπο 

θίινπο ηνπ....θαη ην ζεώξεζα απαξάδεθην εθ κέξνπο ηνπ αδεξθνύ κνπ...γηαηί εγώ έρσ 

δηάβαζκα ,θαη ην θαινθαίξη δηάβαδα..<<έρσ δηάβαζκα, δελ κπνξώ λα θηινμελήζσ 

ηνπο θίινπο ζνπ κηα βδνκάδα γηαηί ζα απνζπαζηεί ε πξνζνρή κνπ, πνπ λα πάσ λα 

κείλσ(Ι.Ν-ρκκκ)...εθεί πήξε ηε ζέζε ηνπ αδεξθνύ κνπ...(Ι.Ν-ρκκκ)όηη <<εζύ 

θηαηο>>..ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο κηα παξαρώξεζε, λα παο λα κείλεηο αιινύ...ιέσ<< 

πνπ λα πάσ λα κείλσ>>(Ι.Ν-ρκκκ)λα πάσ πνπ....δελ είκαη άλζξσπνο πνπ...δε ζέισ λα 

ππνρξεώλνκαη ζε θαλέλαλ! 

Ι.Ν-Μα γηαηί λα ζε μεζπηηώζεη ν αδεξθόο ζνπ... 

Θ-Καη ηνπ είπα..αλ ζέινπλ λα έξζνπλ αο έξζνπλ....λα θιείζνπλ έλα μελνδνρείν θαη λα 

έξζνπλ(Ι.Ν-ρκκκ) ..δελ είλαη αλάγθε λα έξζνπλ ζπίηη κνπ..(Ι.Ν-κκκ)..νύηε εγώ όκσο 



 

 

ζα θύγσ από ην ζπίηη κνπ...(Ι.Ν-ρκκκ)..ε κακά κνπ πήξε ζέζε..ν κπακπάο κνπ δελ 

πήξε ζέζε...
 

Ι.Ν-Δμάιινπ εδώ δελ είζαη γηα δηαθνπέο...γηα ζπνπδέο είζαη.... 

Θ-Απηό αθξηβώο....(Ι.Ν-ρκκκ)...θαη πήξε ην κέξνο ηνπ αδεξθνύ κνπ θαη έγηλε κηα 

νιόθιεξε δηακάρε γηα απηό...(Ι.Ν-ρκκκ)...<<εζύ θηαηο έπξεπε λα ηνπ ην 

επηηξέςεηο!>>..(Ι.Ν-ρκκκ)...<<θαη λα πήγαηλεο λα κείλεηο εζύ αιινύ..>> 

Ι.Ν-Οπόηε εζύ πώο αηζζάλεζαη γηα ην κπακπά ζνπ έηζη...;; 

Θ-...κε πηέδεη θαη ηώξα...(Ι.Ν-κκ...)κε πηέδεη! 

Ι.Ν-Γειαδή; 

Θ-Σειείσλε !Άληε ηειείσλε! Οη άιινη έρνπλ θάλεη ηόζα, εζύ έρεηο δπλαηόηεηεο 

αιιά δελ έρεηο πξνρσξήζεη...Πόηε;;..(Ι.Ν-ρκκκ)..θαη ζηα έιεγα, ζηα έιεγα, ζηα 

έιεγα ηόζα ρξόληα, δε κε άθνπζεο πνηέ !Καη ηνλ ελνριεί απηό ,πνπ νη άιινη έρνπλ 

θάλεη.... ην νηηδήπνηε!....είκαη πεξήθαλνο γηα ζέλα..αιιά ζέισ λα ηειεηώλεηο !Απιά 

απηό ιεηηνπξγεί πνιύ.... 

Ι.Ν-νπ βγάδεη θαη κηα επηζεηηθόηεηα...ε;; 

Θ-Nαη! Γε ζα κνπ πεη ηίπνηα άιιν ζην ηειέθσλν..κόλν ηειείσλε! 

Ι.Ν-Καηάιαβεο γηαηί αλερόζνπλ όιν απηόλ ην θαηξό απηό ην βιάθα; 

Θ-Γηα απηό ε; 

Ι.Ν-Πώο ηνλ ιέλε Κώζηα; 

Θ-Nαη... 

Ι.Ν-..Λνηπόλ...ν νπνηνζδήπνηε άιινο ζα είρε παξαηήζεη ηνλ Κώζηα...ίζσο από ηε 

δεύηεξε, ηξίηε ζπλεδξία...άληε ηέηαξηε !Θα ηνλ είρε παξαηήζεη..ζα έιεγε θαιά, πάσ 

ζε απηόλ ηνλ ειίζην γηα λα κε βξίδεη..γηαηί νπζηαζηηθά πήγαηλεο εθεί θαη αληί λα ζνπ 

πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ ήηαλ ην ιηγόηεξν πνπ είρε λα θάλεη...θαη 

λα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη θαιύηεξα γηα ηνλ εαπηό ζνπ ,θαη λα αγαπάο θαη λα 

απνδέρεζαη ηε Μαξία όπσο είλαη ηώξα...όρη όπσο ζα ήζειε λα γίλεη...ζπλερώο 

θξηηηθή...θαη βέβαηα, είρα ηελ απνξία πώο.... ην αλερόζνπλ απηό...θαη ν ιόγνο πνπ 

ην αλερόζνπλ είλαη πάξα πνιύ απιόο..όηη αο πνύκε, θαηά θάπνην ηξόπν ,ν 



 

 

ζεκαληηθόηεξνο άληξαο ηεο δσήο ζνπ πνπ είλαη ν κπακπάο ζνπ ,γηα θάπνηνπο ιόγνπο 

πνπ δελ ηνπο μέξνπκε αθόκα, πηνζεηεί απηή ηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζνπ..γηαηί 

εληάμεη...ηελ πηνζεηεί! Μπνξεί λα...μέξσ γσ γηα πνην ιόγν ην θάλεη...(ζ-Ναη...απιά 

αθπξώλνκαη θαη εθεί, αθπξώλνκαη θαη εθεί ..)ε, θνίηαμε λα δεηο..εγώ λνκίδσ όηη 

εθόζνλ ζπνπδάδεηο Φπρνινγία θαη θάλεηο ςπρνζεξαπεία, πξέπεη λα αξρίζεηο λα 

ζθέθηεζαη όηη πάληα πίζσ από ηηο θαλεξέο ζπκπεξηθνξέο, θξύβνληαη άιια 

πξάγκαηα...(Θ-κκκκ...)δειαδή, εγώ βιέπσ ζηελ επηθάλεηα όηη ν παηέξαο ζνπ, είλαη 

πνιύ επηζεηηθόο καδί ζνπ θαη πνιύ επηθξηηηθόο...(Θ-λαη...)εληάμεη; Αιιά απηό είλαη ε 

επηθάλεηα!(ζ-ε επηθάλεηα..)..πίζσ από εθεί δε μέξσ ηί γίλεηαη...γηαηί αο πνύκε μέξσ 

κηα άιιε πεξίπησζε πνπ είρε έξζεη απηή ε θνπέια θαη ζπδεηνύζε καδί ηεο, γηαηί είρε 

πξόβιεκα....κεγάια πξνβιήκαηα κε ηνλ παηέξα ηεο..κηα δσή ηεο είρε θάλεη ηε δσή 

καύξε..ν παηέξαο ηεο...όηαλ ιέκε καύξε...δε μέξσ θαη εζέλα πόζν καύξε ζηελ έρεη 

θάλεη, αιιά απηήο ηεο ηελ είρε θαηακαπξίζεη...δειαδή ζπλερώο, όπνηε βξηζθόηαλ 

ηζαθσλόληνπζαλ θαη έηζη ηελ έβξηδε ,ηελ έθηηαρλε, ηελ έθαλε...θαη βγήθε ζην ηέινο 

όηη όια απηά ν παηέξαο ηεο  ηα έθαλε γηαηί ηεο είρε ππεξβνιηθή αδπλακία !Ήηαλ ην 

αγαπεκέλν ηνπ παηδί... 

Θ-Καη εγώ ην πηζηεύσ απηό..όηη κνπ έρεη αδπλακία ην μέξσ... 

Ι.Ν-..θαη επεηδή ζην κπαιό ηνπ απηόο θνβόηαλε όηη επεηδή ηεο είρε αδπλακία, ζα ηνλ 

έθαλα όηη ήζειε..(Θ-κκκ)..έβγαδε όιε απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην έπαηδε άγξην 

ζεξίν, κε ην ζθεπηηθό όηη εαλ θαηαιάβεη όηη είκαη ''βνύηεξν''(Θ-αθξηβώο!),ζα κε 

θάλεη όηη ζέιεη...Σέινο πάλησλ..πέξαζε πνιύο θαηξόο γηα λα βγεη απηό ζηελ 

επηθάλεηα, αιιά ζέισ λα ζνπ πσ όηη...(ηνλ δηαθόπηεη..) 

Θ-Σν όηη κνπ έρεη αδπλακία ην μέξσ...αιιά ζε απηή ηε θάζε δε κπνξώ λα...λα κηιάκε 

δειαδή κηα θνξά ηε βδνκάδα ζην ηειέθσλν(ζπλήζσο κηα θνξά ηε βδνκάδα κηιάκε 

ζην ηειέθσλν!)..θαη αλ...εεε....θαη λα κνπ ιέεη ηειείσλε...(Ι.Ν-ρκκκ)..θαη 

ηειείσλε..(Ι.Ν-ρκκκ) 

Ι.Ν-ΟΚ. Μπνξεί λα ηνπ πεηο<< μέξεηο κπακπά θάλσ όηη θαιύηεξν κπνξώ....(ηνλ 

δηαθόπηεη..ζ-ην θάλσ!).. 

Θ-Μνπ ιέεη..ζα κπνξνύζεο ηώξα λα θάλεηο δύν κεηαπηπρηαθά θαη λα είζαη ζε 

κεηεθπαίδεπζε(Ι.Ν-εληάμεη..) 



 

 

Ι.Ν-Ναη..αιιά κπακπά δελ έρεη ζεκαζία λα είκαη θαιά...δε κεηξάεη απηό, ην όηη αο 

πνύκε πξώηα είρα άγρνο, ηώξα είκαη θαιύηεξα θαη όια απηά; 

Θ-Γηα απηό αλερόκνπλ θαη ηνλ Κώζηα...(Ι.Ν-ρκκκ)... 

Ι.Ν-Ναη! Μνπ έθαλε εληύπσζε κε ηνλ Κώζηα πόζν ηνλ αλέρεζαη θαη πώο ηνπ 

επέηξεπεο λα ζνπ κηιάεη έηζη θηι θηι..θαη εληάμεη... 

Θ-Θέιεη δνπιεία όκσο όιν απηό γηα λα θηηάμεη... 

Ι.Ν-Δ Θέιεη δνπιεία λαη, ζέιεη δνπιεία! Θέιεη δνπιεηά αιιά ηνπιάρηζηνλ αξρίδνπκε 

από ηε δηαπίζησζε όηη, από πνπ θαη σο πνπ εζύ λα δέρεζαη αο πνύκε, λα ζε 

ππνηηκνύλ, λα ζε βξίδνπλ ,λα ζε θάλνπλε ή λα ζνπ επηηίζεληαη κάιηζηα..λνκίδσ πώο 

θαη ζηνλ παηέξα ζνπ πξέπεη λα βάιεηο ιίγν θξέλν..δειαδή..αιίκνλν ηώξα δειαδή, 

έρεηο πνπ έρεηο...όηαλ κνπ είπεο όηη έρεηο λα πεξάζεηο δεθαπέληε καζήκαηα... 

Θ-Παξαπάλσ...ζε απηή ηελ εμεηαζηηθή... 

Ι.Ν-Βξε Μαξία κνπ, είλαη πάξα πνιιά... 

Θ-Καη ηί ζα θάλσ; 

Ι.Ν-Κνίηαμε, κνπ ζπκίδεη ην όηη θάπνηε ε ςπρνζεξαπεύηξηα κνπ γηα λα κνπ δείμεη όηη 

αο πνύκε, όηη πξέπεη λα βάδνπκε ξέγνπια ζηα πξάγκαηα κνπ ιέεη, θαληάζνπ κνπ ιέεη 

θάπνηνλ πνπ πάεη ζην πξώην έηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ιέεη αο πνύκε ζην 

παλεπηζηήκην, επεηδή έρσ πνιύ όξεμε λα δηαβάζσ, θαη είκαη πνιύ έμππλνο θηι θηι, 

επηηξέςηε κνπ ζε απηή ηελ εμεηαζηηθή λα βάισ καζήκαηα θαη ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 

θαη ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ θαη λα πεξάζσ όια ηα καζήκαηα 

...κνπ ιέεη ,ηί ζα θαηαθέξεη απηόο; 

Θ-...κηα ''ηξύπα ζην λεξό'';;; 

Ι.Ν-Πξνθαλώο! Καη κεηά ζα γπξίζεη λα πεη ηνπ εαπηνύ ηνπ ,είδεο πνπ ζηα έιεγα όηη 

δε κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο! 

Θ-Δγώ ην έθαλα έηζη γηα λα κνπ κείλνπλ ηξία καζήκαηα  ζην άιιν εμάκελν.. 

Ι.Ν-Μαξία κνπ καθάξη λα ην θάλεηο...αιιά αθνύ ζα έρεηο θαη ην άιιν εμάκελν, γηαηί 

λα κε δώζεηο αο πνύκε, νρηώ, ελληά, δε μέξσ πόζα ,θαη λα έρεηο θαη ζην άιιν 

εμάκελν πέληε, έμη, δε μέξσ εγώ πώο βγαίλεη ν ππνινγηζκόο.. 



 

 

Θ-Καη λα έρσ θαη ην επηέκβξην; 

Ι.Ν-Μα αθνύ ην επηέκβξην ζα έρεηο ηνπιάρηζηνλ έλα κάζεκα! 

Θ-Μα δελ ήζεια λα αθήζσ ην επηέκβξην καζήκαηα...έρσ βάιεη ζηόρν λα ηειεηώζσ 

ην θαινθαίξη...γηα απηό θαη κε βιέπεηε έηζη..λα νξθηζηώ θαινθαίξη...έρσ ελληά 

καζήκαηα ζε απηό ην εμάκελν θαη δε ράλσ κάζεκα..θαη είπα λα δώζσ 4-5 

επηιεγόκελα καζήκαηα πνπ ζα κνπ θύγνπλ εύθνια... 

Ι.Ν-Απηό ην εμάκελν ζα ηα δώζεηο θαη ηα ηέζζεξα, πέληε; 

Θ-Ναη... 

Ι.Ν-Καιή ηύρε! 

Θ-Δίζηε... 

Ι.Ν-Δγώ δε ιέσ όηη απνθιείεηαη.. 

Θ-Μα..ηα δνπιεύσ ήδε έλα κήλα ηα καζήκαηα από όηαλ έρσ μεθηλήζεη...θαη δνπιεύσ 

θάζε κέξα... 

Ι.Ν-Έρεηο βγάιεη ηηο ύιεο όισλ ζνπ ησλ καζεκάησλ; 

Θ-εεε....ζρεδόλ.... 

Ι.Ν-Πόζεο ώξεο δηαβάδεηο θάζε κέξα; 

Θ-πέληε...απιά όλησο είλαη πνιιά ηα καζήκαηα... 

Ι.Ν-ΟΚ. Αλ ηειεηώζεηο ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα ηί ζα γίλεη; 

Θ-Αλ κε δηαγξάςνπλ... 

Ι.Ν-Τπάξρεη θίλδπλνο λα ζε δηαγξάςνπλε; 

Θ-...εεε...ε δηαγξαθή κνπ είλαη ην επηέκβξην ηνπ '15... 

Ι.Ν-επηέκβξηνο ηνπ '15..(ζ- απηό κε ηξνκάδεη..)έλα ιεπηό...κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 

'15,πόζεο εμεηαζηηθέο ππάξρνπλ αθόκα; 

Θ-Σξεηο... 



 

 

Ι.Ν-Δ εληάμεη ,άιιν λα πξέπεη λα ηα πεξάζεηο ζε κία εμεηαζηηθή..άιιν λα πξέπεη λα 

ηα πεξάζεηο ζε ηξεηο εμεηαζηηθέο... 

Θ-Έρσ θαη έλα κάζεκα πνπ κε ηαιαηπσξεί...(Ι.Ν-ρκκκ)ην έρσ δώζεη ήδε ηέζζεξηο 

θνξέο ην κάζεκα...(Ι.Ν-ρκκ) 

Ι.Ν-Γελ έρεη ύιε απηό ην κάζεκα; 

Θ-Έρεη ύιε...(Ι.Ν-ρκκκ)..βάδεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζε θάζε εμεηαζηηθή..ίζσο δελ 

έρσ θαηαιάβεη ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεη, ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ...(Ι.Ν-ρκκκ)...ζαο 

θαίλεηαη αλέθηθην όιν απηό; 

Ι.Ν-Μνπ θαίλεηαη δύζθνιν...δύζθνιν θαη κε απηά πνπ κνπ είπεο κε ηνλ παηέξα ζνπ 

έρσ έλα εξσηεκαηηθό ζην κπαιό κνπ..κήπσο όια απηά ηα θάλεηο επεηδή εζύ ηα 

έθθξηλεο ζην κπαιό ζνπ ,κόλε ζνπ ινγηθά..ή ζε κηα απέιπηδα πξνζπάζεηα λα ηνλ 

επραξηζηήζεηο; 

Θ-ρη..γηα κέλα ην θάλσ! Φνβάκαη ηε δηαγξαθή..απηό είλαη πνπ κε ηξνκάδεη 

πεξηζζόηεξν... 

Ι.Ν-Μέρξη ην 2015...ηώξα έρνπκε '14...νπόηε έρεηο ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Φεβξνπαξίνπ, 

έρεηο ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Ινπλίνπ ,θαη ηνπ επηεκβξίνπ..είλαη ηξεηο εμεηαζηηθέο... 

Θ-Να δώζσ ελληά καζήκαηα ηώξα ιέηε; 

Ι.Ν-Γώζε όζν ζέιεηο...αιιά..πώο ην ιέλε..ρσξάλε νξηζκέλα θνπθηά ζε έλα ζαθνύιη.. 

Θ-Ξέξσ..εγώ δηαβάδσ θάζε κέξα ηώξα...θαη δε πξνιαβαίλσ λα θάλσ όια όζα ζέισ, 

ζθεθηείηε...γηαηί θάζε κάζεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο..όηη είλαη πνιιά 

είλαη...(Ι.Ν-ρκκκ)..δελ μέξσ...ζα ην παιέςσ! 

Ι.Ν-Δληάμεη ζα ην παιέςεηο αιιά θξάηα θαη κία πηζηλή..όηη..εγώ λνκίδσ όηη ν ζηόρνο 

ζνπ είλαη λα κε δηαγξαθείο...εληάμεη, ζε απηό ζπκθσλώ...θαη απηό όηαλ ζα ην 

πεηύρεηο..δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζα ην πεηύρεηο! 

Θ-Ναη...αιιά αλ κνπ κείλεη έλα κάζεκα..εγώ παίξλσ  ην θαθό ζελάξην...ηί θάλσ; 

ράλσ ην πηπρίν κνπ; 

Ι.Ν-Κνίηαμε ,άκα έρεηο έλα κάζεκα κόλν θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα ράζεηο ην πηπρίν 

ζνπ γηα απηό ην κάζεκα, κπνξείο λα παο λα βξεηο ηνλ θαζεγεηή θαη λα ηνπ πεηο πώο 



 

 

έρνπλ ηα πξάγκαηα..δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα θηλδπλεύεη έλαο άλζξσπνο λα κείλεη 

ρσξίο πηπρίν γηα έλα κάζεκα, θαη λα κε ηνπ θάλεη ην ηέζζεξα, πέληε....δελ ππάξρεη 

ηέηνηα πηζαλόηεηα... 

Θ-Γελ ππάξρεη ιέηε;(Ι.Ν- όρη) 

Ι.Ν-Γειαδή λα είλαη ζέκα ηνπ λα κε πάξεη θάπνηνο ην πηπρίν ηνπ..απνθιείεηαη! Γηαηί 

ηώξα εζύ είζαη ηδηαίηεξε πεξίπησζε έηζη..είρεο κείλεη θάπνηα ρξόληα πίζσ..αιιά ηώξα 

ην παιεύεηο! 

Θ-Σν παιεύσ..ην παιεύσ πάξα πνιύ..δε ζέισ λα ζθέθηνκαη απηό ην ελδερόκελν..κε 

ηξνκάδεη πάξα πνιύ... 

Ι.Ν-Απηό βγάιην   από ην κπαιό ζνπ..απνθιείεηαη λα γίλεη! 

Θ-Καη κε βξεζώ πξν εθπιήμεσο θαη κεηά ηί ζα θάλσ....ην ζέισ ην πηπρίν κνπ.. 

Ι.Ν-Θα ην πάξεηο ην πηπρίν ζνπ! 

Θ-Απηό κνπ έρεη κπεη ηώξα ζην κπαιό θαη δελ μέξσ πώο λα ην δηαρεηξηζηώ...όηαλ ην 

ζθέθηνκαη απηό ηξειαίλνκαη..ιέσ είλαη δπλαηόλ ηόζα ρξόληα, ηόζνη θόπνη ρακέλνη.. 

Ι.Ν-Γελ ππάξρεη ηέηνηα πηζαλόηεηα, κε ην ζθέθηεζαη.. 

Θ-Καη έρσ λα δώζσ ζηνλ θιάδν, πηζηεύσ όηη έρσ λα δώζσ! Απιά απηή ηε ζηηγκή ν 

κόλνο ζύκκαρνο κνπ είλαη ν εαπηόο ζνπ(Ι.Ν-ρκκκ)εγώ πξέπεη λα βξσ ηε δύλακε γηα 

λα κπνξέζσ ιίγν λα.. 

Ι.Ν-Γεθά πέληε καζήκαηα ηελ ίδηα εμεηαζηηθή, πώο ζα γίλεη; Σώξα εαλ ήηαλε ζε δύν 

εμεηαζηηθέο ην θαηαιαβαίλσ..ελληά ηε κία, έμη ηελ άιιε, ην ζεσξώ εθηθηό... 

Θ-Απιά ην ζθέθηεθα έηζη γηα λα θάλσ θαη παξάιιεια άιια πξάγκαηα ,κηα 

κεηεθπαίδεπζε αο πνύκε.. 

Ι.Ν-Μα γηαηί λα πηέδεηο ηνλ εαπηό ζνπ; Σα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο εθεί είλαη.. 

Θ-Γηαηί ζέισ λα θάλσ έλα βήκα όκσο, ληώζσ όηη είκαη ζηάζηκε ηόζν θαηξό.. 

Ι.Ν-Έλα ιεπηό..κόλν θαη κόλν πνπ έρνπκε μεθηλήζεη ςπρνζεξαπεία θαη έρεηο μεθύγεη 

από ηα ''δίρηπα'' απηνύ ηνπ βιάθα ,όζν έρεηο μεθύγεη, λνκίδσ όηη απηό είλαη ην πην 

κεγάιν βήκα από όια(Θ-ΝΑΙ..)ην δεύηεξν βήκα πηζηεύσ είλαη λα αξρίζεηο λα κελ 



 

 

επεξεάδεζαη ηόζν πνιύ από ηνλ κπακπά ζνπ, ν νπνίνο δελ μέξσ γηα πνην ιόγν είλαη 

ηόζν απζηεξόο καδί ζνπ, αιιά ζεσξώ όηη ε απζηεξόηεηά ηνπ είλαη...(ηνλ δηαθόπηεη).. 

Θ-Θεσξεί όηη αδηθνύκε... 

Ι.Ν-  Αδηθείζαη  από πνηνλ; 

Θ-Αδηθνύκαη...πνπ δελ έρσ ηειεηώζεη..απηό ζεσξεί! Αιιά δελ κπνξώ..λα γπξίζσ 

πίζσ ην ρξόλν λα ην αιιάμσ δελ γίλεηαη.. 

Ι.Ν-Ούηε κπνξείο λα γίλεηο..λα ζε θνπξδίζεη αο πνύκε θαη λα αξρίζεηο λα 

ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ..ην μέξεη πόζα καζήκαηα ρξσζηάο; 

Θ-Ναη! 

Ι.Ν-Με ην λη θαη κε ην ζίγκα, όιεο ηηο πιεξνθνξίεο; 

Θ-Ναη...δελ είλαη ηίπνηα γηα εθείλνλ λα δώζσ δεθαπέληε καζήκαηα ηώξα.. 

Ι.Ν-Ναη ;Έρεη δώζεη θαλέλα κάζεκα απηόο; 

Θ-ρη.. 

Ι.Ν-Πάλησο Μαξία ηα δεθαπέληε είλαη ππεξβνιηθό λνύκεξν.. 

Θ-Δίπα λα δώζσ δεθαπέληε γηαηί ηα έμη είλαη επηιεγόκελα.. 

Ι.Ν-Μα Μαξία επεηδή είλαη επηιεγόκελα δελ ζεκαίλεη όηη είλαη εύθνια καζήκαηα! 

Θ-Ναη..ζέινπλ θαη απηά... 

Ι.Ν-Άκα έρνπλ θάπνηα ύιε... 

Θ-Έρεηε δίθην ηώξα πνπ ην ζθέθηνκαη..ππάξρνπλ επηιεγόκελα πνπ όλησο είλαη πνιύ 

δύζθνια θαη δε ζα ην ζθεθηόκνπλ θαλ λα ηα δειώζσ! 

ΙΝ-Δκ βιέπεηο; Ννκίδσ όηη πξέπεη ιίγν...(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-ζεσξείηαη όηη δελ κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ; ρη όηη δελ κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ 

βαζηθά όηη... 

Ι.Ν-...είλαη too much...είλαη.. 



 

 

Θ-Γελ μέξνπκε όκσο θαη κε ηηο εκβόιηκεο ηη ζα γίλεη... 

Ι.Ν-Δληάμεη ,εάλ είζαη ηπρεξή θαη ζνπ κπνύλε βνιηθέο εκβόιηκεο..θαη κπνξείο λα 

βγάιεηο ηελ ύιε.. 

Θ-Γελ μέξνπκε όκσο αθόκα ηη ζα γίλεη..αλ κνπ έιεγαλ κε ζηγνπξηά όηη ζα έκπαηλαλ 

εκβόιηκεο ζα ήκνπλ πην ραιαξή..ζα έιεγα όηη ίζσο έρσ θαη κηα εκβόιηκε ηνλ Ινύλην 

πνπ..αιιά ιέλε όηη ζα ζηακαηήζνπλ ηειείσο ηηο εκβόιηκεο..μέξεηε θάηη γηα απηό; 

Ι.Ν-Κνίηαμε λα δεηο ,εζύ ζα θάλεηο ηελ πξνζπάζεηα ζνπ αιιά εγώ απιώο αο πνύκε 

είλαη ζαλ λα ζνπ ιέσ όηη θαη λα κελ ηα πεξάζεηο όια ηώξα θαη λα ηα πεξάζεηο 

αξγόηεξα δε ράζεθε ν θόζκνο! 

Θ-Απιά ήζεια λα νξθηζηώ ην θαινθαίξη, πξαγκαηηθά ην έρσ όλεηξν.. 

Ι.Ν-Δληάμεη! 

Θ-Να κελ ζθέθηνκαη ηνλ ελδερόκελν ηεο δηαγξαθήο; 

Ι.Ν-Καιά, λα δηαγξαθείο απνθιείεηαη! Αιιά εάλ δελ νξθηζηείο ην θαινθαίξη θαη 

νξθηζηείο ην επηέκβξην ,ηί έγηλε; 

Θ-Τπάξρνπλ θάπνηα καζήκαηα πνπ ηα δίλσ πξώηε θνξά, αθνύσ άηνκα πνπ έρνπλ 

δώζεη θάπνηα από απηά πέληε, έμη θνξέο.. 

Ι.Ν-Δληάμεη..άκα ηε δηαβάζεηο γηαηί λα κε ηε δώζεηο πξώηε θνξά; 

Θ-Θέισ λα έρσ  πίζηε δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά.. 

Ι.Ν-Δγώ δελ ζνπ ιέσ λα κελ πηέδεζαη..εγώ ζνπ ιέσ λα κελ ζεσξήζεηο όηη είλαη 

απνηπρία ζνπ..θνίηαμε κπνξεί λα πξνζπαζήζεηο αο πνύκε λα ειπίδεηο θαη λα θάλεηο 

ηελ πξνζπάζεηα ζνπ θαη λα ηα θαηαθέξεηο..εάλ δελ ηα θαηαθέξεηο..(ηνλ 

δηαθόπηεη..)(ζ-ΥΙ..ζα ζεσξήζσ όηη είλαη απνηπρία κνπ..)..δελ ζα είλαη απνηπρία!(ζ- 

απηό ζα ζεσξήζσ.)Γειαδή αο πνύκε εάλ δελ πεξάζεηο δεθαπέληε καζήκαηα θαη 

πεξάζεηο 14 'ε 13...(Θ-ζα ζεσξήζσ όηη είλαη απνηπρία.)..δελ είλαη ζσζηή ζθέςε όκσο 

απηή, γηαηί νηηδήπνηε πάλσ από ελληά καζήκαηα ζα είλαη ζξίακβνο! 

Θ-..απιά ήδε..ην παλεπηζηήκην, κε ηα καζήκαηα θαη όια κε θνπξάδεη..είλαη 

θνπξαζηηθό, δελ κπνξώ λα πσ όηη δελ είλαη..ζα κνπ πείηε, αγαζά θόπνηο θηώληαη! 

Απηό ιέσ ζηνλ εαπηό κνπ.. 



 

 

Ι.Ν-Ναη εληάμεη αιιά...εγώ δελ έρσ πξόβιεκα λα πξνζπαζήζεηο κε ηα 

δεθαπέληε...(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-...αιιά κε ράζσ θαη ηα ελληά αο πνύκε... 

Ι.Ν-Σν ζέκα είλαη κελ θαηά  θάπνην ηξόπν..απηό πνπ ιέλε, ''θάιην πέληε θαη ζην ρέξη, 

παξά δέθα θαη θαξηέξη''..ην έλα είλαη εάλ αο πνύκε βάιεηο έλα όξην θαη πεξάζεηο 

θάπνηα καζήκαηα, ζα είλαη πην ζίγνπξν όηη ζα ηα πεξάζεηο(Θ-ρκκκ..)αιιά ην πην 

ζνβαξό από όια είλαη λα κελ ζεσξήζεηο ηνλ εαπηό ζνπ απνηπρεκέλν εάλ δελ 

πεξάζεηο ηα δεθαπέληε καζήκαηα..γηαηί έρεηο βάιεη έλα ζηόρν πνπ είλαη πάξα πνιύ 

πςειόο..είλαη ζαλ λα γξάθεηο εμεηάζεηο θαη ζέιεηο λα απαληήζεηο ρίιηεο ζηηο ρίιηεο 

εξσηήζεηο..βάδεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζε θνβεξά δύζθνιε ζέζε..ελώ εάλ πεηο αο πνύκε, 

εγώ ζέισ λα πάξσ άξηζηα, πνπ ζεκαίλεη μέξσ γσ  όηη από ηηο ρίιηεο εξσηήζεηο 

απαληώ  ηηο νρηαθόζηεο ή ηηο νρηαθόζηεο πελήληα κε πην δύζθνιν ζύζηεκα...(Θ-λαη, 

λαη θαηαιαβαίλσ ηη ιέηε....)ινηπόλ, ην λα θάλεηο εθαηόλ πελήληα εξσηήζεηο κόλν 

ιάζνο είλαη θάηη πνπ...παιεύεηαη..αιιά λα κελ θάλεηο θακία ιάζνο...δειαδή, ήδε 

έπξεπε λα είζαη επραξηζηεκέλε πνπ έρεηο κπεη ζε έλα ξπζκό θαη ππό  νκαιέο 

ζπλζήθεο πξέπεη λα πάξεηο ην πηπρίν ζνπ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ '15...ηώξα αλ ην 

πάξεηο θαη πξηλ ην επηέκβξην ηνπ '15 κηα ραξά είλαη...(Θ-θαηαιαβαίλσ ηη ιέηε!) 

Θ-ζν πεξλάεη ν θαηξόο ην βιέπσ όηη ίζσο..κπνξεί λα κελ...λα δώζσ θάπνηα 

καζήκαηα ρσξίο λα ηα έρσ δηαβάζεη ηέινο πάλησλ..ζηελ εκβόιηκε ηώξα.. 

Ι.Ν-Δληάμεη...θαη απηό δελ είλαη θαθή ζηξαηεγηθή..λα πάο λα δώζεηο έλα κάζεκα κε 

ην ζθεπηηθό όηη κπνξεί θαη λα ην πεξάζεηο..έζησ θαη κε πέληε... 

Θ-Μα είλαη σξαίν λα θαίλεηαη ζην πηπρίν ην πέληε..δελ είλαη σξαίν..απηό 

ζθέθηνκαη...όηη εάλ είλαη λα πεξάζσ δεθαπέληε καζήκαηα θαη λα έρσ πέληε θαη έμη 

δελ ην ζέισ...είλαη... 

Ι.Ν-Δ ηόηε δώζε ζηνλ εαπηό ζνπ πην πνιύ ρξόλν... 

Θ-Μέρξη ην επηέκβξην δειαδή ιέηε...ηηο εξγαζίεο κνπ πάλησο ηηο θάλσ,εαλ θάηη δελ 

πάεη θαιά, έρσ έλα bonus από ηηο εξγαζίεο(Ι.Ν-ρκκκ)... 

Ι.Ν-Κνίηαμε λα δεηο..κε όια απηά πνπ ηξάβεμεο, πνπ είρεο απηή ηελ πεξηπέηεηα κε ηελ 

ςπρνζεξαπεία ζνπ, γηαηί εγώ ηε ζεσξώ πεξηπέηεηα έηζη..ήηαλ πεξηπέηεηα, δελ ήηαλ 

ςπρνζεξαπεία απηή..γηα ρ, ς ιόγνπο έλα δηάζηεκα όηη δελ αζρνιηόζνπλ κε ην 



 

 

παλεπηζηήκην, θηι θηι..εγώ ζεσξώ όηη εάλ θαηαθέξεηο θαη ηειεηώζεηο εγθαίξσο θαη 

πάξεηο ην πηπρίν ζνπ θαη κε πέληε λα ην πάξεη, ζεσξώ όηη είλαη έλα ζαύκα...ηώξα, εάλ 

ην πάξεηο θαη κε θαιό βαζκό, απηό δελ είλαη ζαύκα, είλαη super ζαύκα..αιιά λα 

ζέιεηο λα ηα πεξάζεηο όια θαη ηα δεθαπέληε καζήκαηα κε θαινύο βαζκνύο 

ηώξα...πηέδεηο ηνλ εαπηό ζνπ, δεκηνπξγείο κηα θαηάζηαζε άγρνπο ρσξίο λα ππάξρεη 

ιόγνο..ζα λα πάσ εγώ λα μπξηζηώ θαη ζα πσ όηη ζα μπξηζηώ ζε είθνζη 

δεπηεξόιεπηα..δε γίλεηαη! 

Θ-Θα είλαη θξίκα αλ ην ράζσ ην πηπρίν,απηό ζθέθηνκαη... 

Ι.Ν-Μα δε ζα ην ράζεηο ην πηπρίν ζνπ εάλ νξγαλσζείο θαιά.. αιιά ε νξγάλσζε δελ 

είλαη απηό πνπ θάλεηο..(Θ-..δελ είλαη απηό πνπ θάλσ ε νξγάλσζε;)..θνίηαμε, απηό πνπ 

θάλεηο είλαη όηη, έρεηο βάιεη δεθαπέληε καζήκαηα λα ηα πεξάζεηο ζε απηή ηελ 

εμεηαζηηθή θαη κε ην ζθεπηηθό όηη εάλ θνπείο ζε έζησ έλα από απηό απέηπρεο...(Θ-

λαη...)..απηό δελ είλαη ινγηθή ζθέςε..ε ινγηθή ζθέςε ζα ήηαλε λα πεηο, εληάμεη, κέρξη 

ην επηέκβξην ηνπ '15 ζα ηα έρσ πεξάζεη όια κνπ ηα καζήκαηα, ζα πξνζπαζήζσ λα 

πεξάζσ θαη ηα καζήκαηα  απηώλ πνπ είλαη δύζθνινη... 

Θ-Σν είρα ζην κπαιό κνπ όηη εάλ έρσ λα ζθέθηνκαη καζήκαηα ην επηέκβξην, ζα 

αγρσζώ ίζσο ην θαινθαίξη θαη ζα ιέσ κέζα κνπ όηη είλαη ε ηειεπηαία κνπ επθαηξία 

ηώξα, ή ηώξα ή πνηέ..γηα απηό θαη έβαια ην ζηόρν ην θαινθαίξη θέηνο λα ηειεηώζσ 

κε ηα καζήκαηα.. 

Ι.Ν-Καινθαίξη θέηνο, ελλνείο ηνλ Ινύλην; 

Θ-ΝΑΙ. 

Ι.Ν-Δ εληάμεη κέρξη ηνλ Ινύλην έρεηο δύν εμεηαζηηθέο ,κηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη ηνπ 

Ινπλίνπ..άιιν λα πεξάζεηο δεθαπέληε καζήκαηα ζε δύν εμεηαζηηθέο θαη άιιν λα 

πεξάζεηο δεθαπέληε καζήκαηα ζε κία εμεηαζηηθή.. 

Θ-Ναη, θακία ζρέζε.. 

Ι.Ν-Κακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν...ή κπνξείο λα αθήζεηο άλεηα πέληε ή εθηά 

καζήκαηα γηα ηνλ Ινύλην κε ην ζθεπηηθό όηη, πέξαζε ηνπο δύζθνινπο θαζεγεηέο 

ηώξα, άζε ηνλ Ινύλην βαηά καζήκαηα θαη εάλ ζπάζεη ν δηάνινο ην πνδάξη ηνπ ζα 

έρεηο ην πνιύ πνιύ έλα κάζεκα γηα κεηά..θαη ην λα έρεηο έλα κάζεκα γηα ην 

επηέκβξην δε ζε εκπνδίδεη νύηε λα γξαθηείο ζε κεηεθπαίδεπζε ζηελ ςπρνζεξαπεία, 



 

 

νύηε λα θάλεηο νηηδήπνηε άιιν ζέιεηο..(Θ- έρεηε δίθην..)θαη εθόζνλ ζέιεηο λα έρεηο 

θαη βαζκνύο λνκίδσ όηη απηό είλαη πην εθηθηό..παιεύεηαη, παιεύεηαη απηό !Καη όρη 

κόλν παιεύεηαη ζα είλαη θαη έλαο ζξίακβνο γηα ζέλα λα ην θαηαθέξεηο! 

Θ-Θα είλαη...ζα είκαη κεγάινο ζξίακβνο! 

Ι.Ν-...θαη άζε ηνλ παηέξα ζνπ λα ιέεη..απηά ζα ηα βξνύκε γηαηί ηα ιέεη απηά..θάπνηα 

ζηηγκή ζα ηνλ θαηαιάβνπκε θαη απηόλ.. 

Θ-..έρνπκε δξόκν..έρνπκε πνιύ δξόκν... 

Πέκπηε  ζπλεδξία  πλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κε ηε Μαξία-Η ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ  

 

Θ-..επεηδή ζπκήζεθα ηα παηδηθά κνπ ρξόληα θαη όια απηά..(Ι.Ν-ρκκκ...),έθεξα 

θάπνηεο ζηηγκέο ζην κπαιό κνπ..θαη κόλν πνπ..έλησζα θάηη πνιύ αξλεηηθό, όπσο 

έλησζα ηόηε(Ι.Ν-ρκκκ)..έλησζα κόληκα αξλεηηθα θαη άζρεκα .. 

Ι.Ν-ηαλ ιεο ζπκήζεθεο ηελ παηδηθή ζνπ ειηθία, πόζν ρξνλώλ ήζνπλα πεξίπνπ; 

Θ-Πέληε... 

Ι.Ν-Πέληε ρξνλώλ..ρκκκ... 

Θ-Πξηλ ηα πέληε δελ έρσ ηόζεο κλήκεο... 

Ι.Ν-Οπόηε, πέληε ρξνλώλ πνπ ήζνπλα, πνύ ζπκήζεθεο όηη ήζνπλα; 

Θ-ην ζπίηη πνπ κέλακε κε ηνπο παππνύδεο..(Ι.Ν-ρκκ)..γεληθόηεξα από πέληε κέρξη 

θαη δεθαηξία, δεθαηέζζεξα, δεθαπέληε..κέρξη θαη δεθανρηώ πνπ πέξαζα ζηε ζρνιή, 

αηζζαλόκνπλ άζρεκα, αηζζαλόκνπλ αξλεηηθά ...ίζσο..δελ μέξσ..ζθέθηεθα όηη θαη ν 

ιόγνο πνπ παξέηεηλα ηηο ζπνπδέο κνπ, νπζηαζηηθά απηή ε άξλεζε ην λα κελ έξρνκαη 

ζην παλεπηζηήκην, ήηαλε ίζσο λα απνθύγσ λα γπξίζσ πίζσ..(Ι.Ν-ρκκκ),κε ηελ 

νηθνγέλεηα...ην είρα ζπδεηήζεη γεληθόηεξα απηό... 

Ι.Ν-Σν είρεο πεη θαη ζηνλ πξώελ Φπρνζεξαπεπηή ζνπ απηό ; 

Θ-Ναη..ην είρα πεη θαη ζε εθείλνλ..(Ι.Ν-ρκκκ...)κνπ είρε πεη όηη κάιινλ απηό ήηαλ..ην 

γεγνλόο δειαδή όηη ήξζα ζηελ Αζήλα θαη δελ... 



 

 

Ι.Ν-..δελ ήζειεο λα επηζηξέςεηο ζηνλ ηόπν ζνπ... 

Θ-Ναη δελ ήζεια, όρη ! Γελ ήζεια!(Ι.Ν-ρκκκ...)Μήπσο ήηαλ θαη απηόο έλαο ιόγνο 

πνπ παξέηεηλα ηηο ζπνπδέο κνπ ..(Ι.Ν- ζίγνπξα, ήηαλ θαη απηόο!) 

Ι.Ν- ίγνπξα ήηαλ θαη απηόο έλαο ιόγνο. Καη ζίγνπξα ήηαλ έλαο ιόγνο πνπ δελ ήζνπλ 

θαιή θνηηήηξηα..αθνύ αηζζαλόζνπλ άζρεκα, πώο λα απνδώζεηο  ζηα καζήκαηά ζνπ; 

Θ-ρη δελ κπνξνύζα λα απνδώζσ. Απιά ζθέθηνκαη όηη ην κόλν νπζηαζηηθά πνπ είρα 

,πνπ έπαηξλα δσή από απηό ήηαλ ην πηάλν.(Ι.Ν- εληάμεη.)..ήηαλ... 

Ι.Ν-Καηαιαβαίλεηο ηί ζέισ λα ζνπ πσ έηζη..είλαη πνιύ εύθνιν λα ζθεθηείο 

ςπραλαιπηηθά(Θ-ρκκκ)θαη λα πεηο αο πνύκε όηη παξέηεηλεο ηηο ζπνπδέο ζνπ γηαηί 

είρεο θάπνην δεπηεξνγελέο θέξδνο(Θ- δεπηεξνγελέο θέξδνο...)Γεπηεξνγελέο θέξδνο 

από ην ζύκπησκα πνπ ήζνπλα θαθή θνηηήηξηα είλαη όηη, δε ζα επέζηξεθεο ζην Βόιν 

πνπ δελ ήζειεο λα επηζηξέςεηο ζην Βόιν. (Θ-λαη δελ ήζεια...)Απηό είλαη ην 

ςπραλαιπηηθό κνληέιν. Σν ινγηθό κνληέιν είλαη όηη αθνύ εζύ από πέληε ρξνλώλ δελ 

αηζζαλόζνπλ(Θ-θαη πην πξηλ ινγηθά)θαη πην πξηλ ινγηθά ,εληάμεη, αιιά ηνπιάρηζηνλ 

από πέληε ρξνλώλ πνπ ζπκάζαη..έηζη...ηνλ θαηξό πνπ ήξζεο εδώ λα ζπνπδάζεηο, αθνύ 

δελ αηζζαλόζνπλ θαιά, δελ είρεο απηνπεπνίζεζε(Θ-..θαη νύηε ηώξα έρσ),δελ ήμεξεο 

λα πξνζηαηεύεηο ηνλ εαπηό ζνπ, δελ πίζηεπεο ζηηο ηθαλόηεηεο ζνπ(Θ- όρη δελ 

πίζηεπα)θαη ρίιηα άιια πξάγκαηα..πώο εζύ λα θαηαθέξεηο θαη λα ηα βγάιεηο πέξα κε 

έλα ζύζηεκα ζπνπδώλ πνπ είλαη πάξα πνιύ απαηηεηηθό.. 

Θ-Έηζη είλαη..θαη κε ηνλ θαηξό θπζηθά θαη παξέηεηλα θαη ην δηάβαζκα..ήκνπλ πάξα 

πνιύ θαιή καζήηξηα αιιά από ηα δεθανρηώ θαη έπεηηα έθαλα κηα ''θνηιηά'' θαη...(Ι.Ν-

ρκκκκ!)είρα λα δηαβάζσ έμη ρξόληα(Ι.Ν-ρκκκκ!)ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα δηαβάδσ 

(Ι.Ν-ρκκκκ)θαη βιέπσ απνδίδσ αιιά δελ είκαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήκνπλ όηαλ 

πέξαζα ζηηο παλειιήληεο(Ι.Ν-  ρκκκκ ,ελλνείηαη!).Δπαλαιακβάλσ όηη ήκνπλ πνιύ 

θαιή (Ι.Ν-ρκκκ!)Σώξα αξρίδσ πάιη θαη αλαθηώ ηνπο ξπζκνύο κνπ ζην δηάβαζκα, 

είλαη ινγηθό λα έρεη ραζεί κε ηα ρξόληα γηαηί έμη ρξόληα δελ είρα δηαβάζεη αιιά νύηε 

είρα παίμεη πηάλν..ηώξα παίδσ πάιη πηάλν...ε κόλε ελαζρόιεζε  κνπ ηόηε ήηαλ κε ην 

ρνξό πνπ δίδαζθα ζην Βόιν(Ι.Ν-ρκκκ),κόλν απηό. 

Ι.Ν-ην Βόιν δίδαζθεο ην ρνξό όρη ζηελ Αζήλα; 

Θ-Ναη, ζην Βόιν. 



 

 

Ι.Ν-Οπόηε ήζνπλ έλα δηάζηεκα εθεί,(Θ-λαη ήκνπλ),παξόιν πνπ ήζνπλ θνηηήηξηα 

ζηελ Αζήλα (Θ-λαη),παξέκεηλεο ζην Βόιν. 

Θ-Ναη έιεγα θαη ςέκαηα ζηνπο γνλείο κνπ όηη εγώ ήκνπλ Αζήλα θαη παξόια απηά 

ήκνπλ ζην Βόιν 

Ι.Ν-Απηό αλαηξεί πιήξσο ηε ζεσξία όηη ζπνύδαδεο ζηελ Αζήλα γηα λα κελ 

επηζηξέςεηο ζην Βόιν.. 

Θ-Γελ ήκνπλ κε ηνπο γνλείο κνπ. 

Ι.Ν-Γελ έρεη ζεκαζία ,εθεί ήζνπλ πάιη! 

Θ-Δίρα θίιν.. 

Ι.Ν-Ναη, εληάμεη, εθεί ήζνπλα. 

Θ-Γελ ήκνπλ όκσο ζηελ νηθνγέλεηα κνπ.. 

Ι.Ν-εληάμεη..νθ! 

Θ-Απηό πνπ βιέπσ είλαη όηη απνθηώ εμαξηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξώπνπο. 

Γεληθόηεξα πάληα δελόκνπλ κε ηνλ εθάζηνηε ζύληξνθν πνπ είρα, δελόκνπλ θαη ήηαλ 

ζαλ...λα ήζεια λα είκαη ζπλέρεηα καδί ηνπ(Ι.Ν-ρκκκ)έρσ άγρνο..ζεσξώ όηη έρσ ην 

άγρνο ηεο  απόξξηςεο απιά δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ πώο απηό έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Άγρνο απόξξηςεο θαη από ηηο θίιεο θαη από ην ζύληξνθν κνπ ,όηη αηζζάλνκαη όηη ζα 

κε εγθαηαιείςνπλ θαη απηό κε ηξνκάδεη πάξα πνιύ (Ι.Ν-ρκκκ) 

Ι.Ν-Άξα ινηπόλ θαη άγρνο απνρσξηζκνύ.. 

Θ-Ναη! Καη άγρνο απνρσξηζκνύ(Ι.Ν-ρκκκ)απηό όκσο δελ μέξσ πώο πξνέθπςε.. 

Ι.Ν-Έλα ιεπηό..από απηά πνπ ιεο πξνθύπηεη αβίαζηα.. 

Θ-Πξνθύπηεη αβίαζηα ε; 

Ι.Ν- Γηα ζθέςνπ απηά πνπ είπεο πξηλ από ιίγν. Δζύ ηί πηζηεύεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ; 

Θ-ιν απηό όκσο κνπ ην δεκηνύξγεζε θάπνηνο άιινο; 

Ι.Ν-Αο δνύκε ηί πηζηεύεηο θαη ζα δνύκε  ηώξα πνηόο ην δεκηνύξγεζε θαη γηαηί 

ζπλερίδεηαη, έηζη.. 



 

 

Θ-Ναη αιιά ζπλερίδεηαη αθόκα θαη ηώξα θαη παιεύσ κε απηό.. 

Ι.Ν-Γηα λα δνύκε ηί είλαη απηό πνπ αηζζάλεζαη... 

Θ-Αηζζάλνκαη όηη ζα κε εγθαηαιείςνπλ νη άλζξσπνη πνπ έρσ δίπια κνπ 

Ι.Ν-Καη γηαηί ζα ζε εγθαηαιείςνπλε ; 

Θ-ηη θάπνηα ζηηγκή ζα μππλήζνπλ θαη ζα κε εγθαηαιείςνπλ.. 

Ι.Ν-ζα μππλήζνπλ θαη ζα θαηαιάβνπλ ηί; 

Θ-ηη δελ αμίδσ..ή όηη.... 

Ι.Ν-Γελ αμίδεηο..δελ αμίδεηο, ζπλέρηζε.. 

Θ-ρη όηη είκαη...Γηαηί ηώξα κνπ ην θάλεηε απηό; 

Ι.Ν-Γηα λα δεηο ηα πξάγκαηα..λα δεηο πνηό είλαη ην πξόβιεκα ζνπ, γηαηί κε ην λα κελ 

ην θνηηάο(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-ηη είκαη θαθόο άλζξσπνο, όηη δελ αμίδσ λα είκαη θίιε ,όηη δελ αμίδσ πνπ 

ηειεηώλσ Φπρνινγία... 

Ι.Ν-Χξαία, λα ηα πηάζνπκε έλα- έλα έηζη...αλ γπλαίθα αμίδεηο; 

Θ-Ώξεο, ώξεο..δελ κπνξώ λα ζαο απαληήζσ, δελ μέξσ. 

Ι.Ν-Χξαία, νύηε θαη απηό ην μέξεηο. 

Θ-ρη! Ννκίδσ όηη αμίδσ, αμίδσ! 

Ι.Ν-Χξαία. Δίλαη ν κόλνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν αο πνύκε αηζζάλεζαη όηη θάηη γίλεηαη θαη 

αο πνύκε κπνξεί λα θεξδίζεηο ηηο εληππώζεηο; 

Θ-Σώξα ηειεπηαία δελ θξνληίδσ θαη ηόζν ηνλ εαπηό κνπ αιιά παιηόηεξα πνπ ηνλ 

θξόληηδα..λαη !Γελ έρσ δειαδή σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα απηό. 

Ι.Ν-ΟΚ. Χξαία, πνπ εληάμεη θπζηθό ήηαλ λα πξνζπαζήζεηο θαη εζύ λα θαιιηεξγήζεηο 

έλα ηνκέα πνπ λα ζε θάλεη λα ηζνξξνπείο θάπσο..νθ.. 

Θ-Ναη, κε θιέξηαξαλ αξθεηνί άληξεο, έπαηξλα επηβεβαίσζε από εθεί, ην αλαδεηνύζα 

θηόιαο..ηώξα όρη, δε ην αλαδεηώ πιένλ. 



 

 

Ι.Ν-ΟΚ. Αιιά ζαλ ραξαθηήξαο... 

Θ-Γελ είρα επελδύζεη ζην ραξαθηήξα.. 

Ι.Ν-Γειαδή ηί ζεσξνύζεο γηα ηνλ εαπηό ζνπ, όηη άμηδεο ζαλ άλζξσπνο , ζαλ 

ραξαθηήξαο ; 

Θ-Θεσξνύζα όηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ήκνπλ απνδηνξγαλσκέλε ηειείσο ,όηη 

ήκνπλ πνιύ... 

Ι.Ν-Ο απνδηνξγαλσκέλνο δελ είλαη αξλεηηθόο ραξαθηεξηζκόο.. 

Θ-ηη ήκνπλ πνιύ ζην εγώ κνπ κέζα, δελ έβιεπα πέξα από κέλα.. 

Ι.Ν-Ούηε θαη απηό είλαη αξλεηηθόο ραξαθηεξηζκόο.. 

Θ-Γελ είλαη αξλεηηθόο ραξαθηεξηζκόο απηόο; Σν όηη ήκνπλ πνιύ..ζηα ζπλαηζζήκαηα 

κνπ..δελ είρα αλαπηύμεη αθόκα ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ έρσ ηώξα. Νηξεπόκνπλ λα 

κηιήζσ ζε θάπνηνλ θαζεγεηή, ληξεπόκνπλ λα ξσηήζσ θάηη... 

Ι.Ν-Χξαία..γηαηί ληξεπόζνπλ; Σν όηη ληξεπόζνπλ  αληαλαθινύζε ηί ; Πνηό πηζηεύσ 

γηα ηνλ εαπηό ζνπ; 

Θ-Γελ είρα απηνπεπνίζεζε, δελ είρα...αηζζαλόκνπλ όηη δελ κπνξνύζα λα ζηαζώ αο 

πνύκε... 

Ι.Ν-Απηνπεπνίζεζε ζε ηί; 

Θ-Καη ιεθηηθά, γηαηί παιηόηεξα κνπ έιεγαλ όηη, ε θσλή κνπ είλαη άζρεκε. 

Ι.Ν-Ναη; 

Θ-Ναη..ήκνπλ εθηά ρξνλώλ ζπγθεθξηκέλα όηαλ κνπ ην είρα πεη, κε θνξόηδεπαλ νη 

πξώηεο κνπ μαδέξθεο θαη είρα ραξαθηεξηζηεί όηη έρσ πζηεξηθή θσλή , όηη είλαη 

άζρεκε ε θσλή κνπ , ε ρξνηά κνπ.. 

Ι.Ν-Τζηεξηθή; 

ζ-Ναη όηη γεινηνπνηνύκαη  ..από ηόηε έρσ πξόβιεκα, ζεσξνύζα όηη δελ έρσ θαιή 

άξζξσζε , δελ κηιάσ θαιά ,παξόιν πνπ ζην σδείν ηξαγνπδνύζα θαη ήκνπλ πνιύ 

θαιή (Ι.Ν-ρκκκ),πέκπηε Γεκνηηθνύ πνπ έθαλα ηα ζεσξεηηθά κνπ, ηα έρσ ηειεηώζεη 



 

 

όια ηα ζεσξεηηθά, είρα πνιύ θαιή θσλή , κνπ ην έιεγαλ νη δάζθαινη 

κνπ..απνθιείεηαη λα κνπ έιεγαλ ςέκαηα, όηαλ ηξαγνπδνύζα έβιεπα ην πξόζσπό ηνπο 

, έβιεπα..ήκνπλ θαιή ζε απηό! 

Ι.Ν-ΟΚ. Οπόηε γηαηί λα κελ θάλεηο εξσηήζεηο ζην κάζεκα; 

Θ-Θεσξώ όηη θάπνηεο θνξέο ζηα καζήκαηα ράλνκαη..απηό είλαη έλα από ηα 

πξνβιήκαηα κνπ, όηη δελ ζπγθεληξώλνκαη..ίζσο ζα ζθεθηώ παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηί 

ζθέθηεζαη ν ζύληξνθνο κνπ γηα κέλα , ή κηα θίιε κνπ γηαηί δελ κνπ απάληεζε ζην 

ηειέθσλν θαη απνπξνζαλαηνιίδνκαη θαη δελ ...δελ εζηηάδσ εθεί. Με απαζρνινύλ 

άιια πξάγκαηα. Με απαζρνινύλ άιια πξάγκαηα , πάιη πίζσ από απηά ηα πξάγκαηα 

πνπ κε απαζρνινύλ είλαη ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνύ, γηαηί κπνξεί κηα θίιε κνπ λα κε 

κνπ ζεθώζεη ην ηειέθσλν θαη λα αηζζαλζώ όηη θάηη έρεη καδί κνπ. 

Ι.Ν-Χξαία. Σν μέξεηο όηη όηαλ θάπνηνο έρεη άγρνο δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ; 

Θ-Ναη, έρσ κνλίκσο... 

Ι.Ν-Χξαία. Καη εζύ γηαηί θνβάζαη όηη ζα ζε απνξξίςνπλ δειαδή , δελ  κνπ ην 

εμήγεζεο αθόκα! 

Θ-Καη έρσ άγρνο θαη ζηνλ ύπλν κνπ, ζπγγλώκε παξέλζεζε, ζθίγγσ ηα δόληηα κνπ 

όηαλ θνηκάκαη..είκαη κνλίκσο ζθηγκέλε ζηνλ ύπλν κνπ , (Ι.Ν-ρκκκ) δελ είκαη ραιαξή 

,(Ι.Ν-ρκκκ) ην ληώζσ ,είκαη  ζθηγκέλε ...ζην ζώκα κνπ , ζην πξόζσπν κνπ..δελ μέξσ.. 

βιέπσ όλεηξα αιιά θάπνηεο θνξέο ηα ζπκάκαη , θάπνηεο δελ ηα ζπκάκαη.. 

Ι.Ν-Χξαία, εληάμεη , σξαία. Γηαηί ινηπόλ έρεηο απηό ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνύ , ηεο 

απόξξηςεο κάιινλ  όπσο ην είπεο ,πην ζσζηά ην είπεο.(Θ-....ηεο 

απόξξηςεο)..θνβάζαη, δε ζα ζε ζέινπλ θαη εηδηθά δε ζα ζε ζέινπλ άκα θαηαιάβνπλ 

θαη αλαθαιύςνπλ πνηά πξάγκαηη είζαη. Απηό ην άγρνο ην είρεο θαη καδί κνπ , όηη ζα 

κπνξνύζα θάπνηα ζηηγκή , θαηαιαβαίλνληαο αο πνύκε  πνηά είλαη ε πξαγκαηηθή 

Μαξία  λα κε ζέισ λα ζνπ θάλσ Φπρνζεξαπεία ; 

Θ-Ναη! 

Ι.Ν-Σν είρεο ζθεθηεί θαη απηό . 

Θ-Ναη ,θπζηθά.. 



 

 

Ι.Ν-Μάιηζηα. Χξαία. Καη ηη ζα αλαθάιππηα γηα ζέλα πνπ ην θξύβεηο εληειώο κέρξη 

ηώξα ; 

Θ-ην όηη δελ είκαη επηκειήο θνηηήηξηα , ζην όηη άθεζα ηόζα ρξόληα ην δηάβαζκα 

κνπ ,ζην όηη δελ.. 

Ι.Ν-Πεξίκελε..ην όηη δελ ήζνπλα επηκειήο θνηηήηξηα θαη όηη έραζεο πάξα πνιύ ρξόλν 

,αλ ζέιεηο κνπ ην δήισζεο επζύο εμαξρήο ,ήηαλ γλσζηό απηό..άξα, δε ζα κπνξνύζε 

λα είλαη ε αηηία ηεο αλεζπρίαο ζνπ όηη ζα ζε απνξξίςσ γηα απηό. 

Θ-Θα κπνξνύζαηε λα ζθεθηείηε όηη δελ θάλσ γηα ζεξαπεύηξηα θαη .... 

Ι.Ν-Γηαηί δελ θάλεηο γηα ζεξαπεύηξηα Μαξία; 

Θ- Γελ μέξσ..ζα κπνξνύζαηε..γηαηί ζεσξώ όηη έρσ ράζεη..όηη έρσ ππνηηκεζεί πάξα 

πνιύ. 

Ι.Ν-Τπνηηκεζεί; Γελ έρεη ζεκαζία ηί ζνπ έρνπλ πεη νη άιινη Μαξία ,ζεκαζία έρεη εζύ 

ηί πηζηεύεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ.. 

Θ-ρη..ζεσξώ όηη θάλσ γηα ζεξαπεύηξηα.. 

Ι.Ν-Χξαία. Ση θνβάζαη όηη ζα αλαθαιύςσ εγώ γηα ζέλα θαη ζα πσ όηη δπζηπρώο δελ 

κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε ςπρνζεξαπεία .. 

Θ-ρη, δε θνβάκαη θάηη,(Ι.Ν-ρκκκ;) δε θνβάκαη θάηη.. 

Ι.Ν-Μα αθνύ είπεο πξηλ όηη θνβάζαη. 

Θ-Δίρα ζην κπαιό κνπ ηελ άπνςε όηη κπνξεί λα ζθεθηείηε όηη δελ θάλσ γηα 

ζεξαπεύηξηα. 

Ι.Ν-Χξαία. Καη γηαηί δελ θάλεηο γηα ζεξαπεύηξηα ; 

Θ-Μπνξεί λα κελ είκαη θαιή, δελ ην μέξνπκε. 

Ι.Ν-Γηα πνηό ιόγν; 

Θ-E δελ μέξσ.. 

Ι.Ν-Γελ κπνξεί λα είλαη..πνηέ Μαξία δελ...(ηνλ δηαθόπηεη) 



 

 

Θ-Μνπ έρεη θαξθσζεί ζην κπαιό κνπ όηη ίζσο έρσ δηάζπαζε  πξνζνρήο, δελ μέξσ 

εάλ ηζρύεη ή όρη..αιιά πξηλ κνπ είπαηε όηη ινγηθό είλαη λα κελ είκαη ζπγθεληξσκέλε 

εθόζνλ έρσ άγρνο. 

Ι.Ν-Δ βέβαηα! ινη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ άγρνο ππό θάπνηα έλλνηα έρνπλ δηάζπαζε 

πξνζνρήο. Να ην πνύκε πην απιά δελ κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ . 

Θ-Άξα, δελ έρσ δηάζπαζε. 

Ι.Ν-ρη βέβαηα! Η δηάζπαζε πξνζνρήο είλαη θάηη άιιν. Δζύ έρεηο άγρνο , πνπ 

ζεκαίλεη όηη θάηη θνβάζαη.. 

Θ-Φνβάκαη όηη ζα απνηύρσ. 

Ι.Ν-Φνβάζαη όηη ζα απνηύρεηο θαη ζα απνηύρεηο γηα πνηό ιόγν ;  

Θ-Φνβάκαη όηη ζα απνηύρσ ζηα καζήκαηα..γηαηί ίζσο ζα έπξεπε λα πξνζπαζώ 

πεξηζζόηεξν θαη όρη λα κε απαζρνινύλ θάπνηα άιια πξάγκαηα..ν ζύληξνθνο κνπ ,νη 

θίιεο κνπ, ην όηη πξέπεη λα επραξηζηήζσ όινπο..αο πνύκε, εγώ έρσ δηάβαζκα θαη ζα 

πξέπεη λα αλαγθαζηώ, λα πσ λαη , γηαηί ζα ηζαηηζηνύλ νη θίινη κνπ εάλ πσ όρη, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ..θαη απηά ηα θάλσ αθόκε..δελ ην έρσ.. 

Ι.Ν-Ναη αιιά Μαξία , απηά είλαη ζπκπηώκαηα ηνπ ηδίνπ πξνβιήκαηνο..ην όηη δε ιεο 

όρη ζην ζύληξνθν ζνπ ,ην όηη δε ιεο όρη ζηηο θίιεο ζνπ γηα θαθέ ,όια απηά είλαη απηό 

πνπ ιέκε ,ν θόβνο ηεο απόξξηςεο ,θνβάζαη όηη εάλ πεηο όρη ζα ζε απνξξίςνπλ θαη 

γηαηί ζα ζε απνξξίςνπλ ; Δπεηδή είπεο όρη ; 

Θ-Απιά ζεσξώ πώο ίζσο εγώ επζύλνκαη γηα απηό..από ηελ άπνςε πώο όηαλ ιεο 

ζπλέρεηα λαη ζηνλ άιιν, όηαλ πεηο όρη ινγηθό είλαη..ινγηθό είλαη ; Μπνξεί θαη λα κελ 

είκαη κε ηα ζσζηά ηα άηνκα θαη γηα απηό λα ην παξεμεγνύλ θάπνηεο θνξέο ελώ ζέισ 

λα δηαβάζσ.. 

Ι.Ν-Μαξία, ηη, ζθέςνπ ..ραιάξσζε θαη ζθέςνπ..ηί θνβάζαη όηη ζα αλαθαιύςεη γηα 

ζέλα θάπνηνο πνπ ζε γλσξίδεη θαιά ; 

Θ-αο είπα ηί θνβάκαη ,δελ είλαη θάηη άιιν.. 

Ι.Ν-ηη δε ζα γίλεηο θαιή ςπρνζεξαπεύηξηα ; 



 

 

Θ-ηη κπνξεί λα ζθεθηείηε όηη δε ζα θάλσ γηα ηελ ςπρνζεξαπεία, επεηδή έρσ πεξάζεη 

θάπνηα πξάγκαηα, επεηδή δελ ήκνπλ επηκειήο ..απηέο είλαη νη ζθέςεηο κνπ.. 

Ι.Ν-Γηαηί απηά είλαη πνπ θάλνπλ ηνλ θαιό ηνλ  ςπρνζεξαπεπηή; Σν λα  έρεη θαινύο 

βαζκνύο ζηα καζήκαηα ; 

Θ-ρη..όρη, δελ είλαη απηά..Δζείο ζεσξείηε όηη...όζν κε έρεηε γλσξίζεη...ήζεια λα ζαο 

θάλσ απηή ηελ εξώηεζε..ζεσξείηε όηη...πνηά είλαη ε άπνςε ζαο γηα κέλα ; 

Ι.Ν-Γειάλε θαη νη δύν...πσ πσ...σξαία, εγώ ζα ζνπ αληηζηξέςσ ηελ εξώηεζε ζα ζνπ 

πσ , ηί θνβάζαη όηη κπνξεί λα είλαη ε άπνςε κνπ γηα ζέλα πνπ ζα θαηαιάβεηο θαη 

ηνπο θόβνπο ζνπ..αλ απαληήζεηο ζε απηό ην εξώηεκα .. 

Θ-ηη δελ αμίδσ...όηη δελ αμίδσ λα είκαη..(Ι.Ν- σξαία..)όηη δε ζα θάλσ γηα ην 

επάγγεικα ,εηιηθξηλά (Ι.Ν-..αο ην ηώξα..)εηιηθξηλά , ην γεγνλόο όηη..δε ζα κπνξνύζα 

λα ζθεθηώ πνηέ θαη λα δηαλνεζώ όηη ζα θάλσ ηόζα ρξόληα λα βγάισ απηό ην 

πηπρίν..θαη βιέπσ όηη αθόκα θαη ηώξα, αληί λα δηαβάδσ ώξεο (Ι.Ν- ρκκκ),πάιη έρσ 

ζέκα δελ κπνξώ λα δηαβάζσ ώξεο γηαηί ζθέθηνκαη ηί κπνξεί λα ζθέθηεηαη ν 

ζύληξνθνο κνπ ,ηί κπνξεί λα ζθέθηεηαη ν έλαο , ηί ν άιινο..δειαδή...δελ είκαη 

ζπγθεληξσκέλε ζην ζηόρν κνπ!(Ι.Ν-ρκκκκ)κήπσο απηό απνξξέεη από ην γεγνλόο όηη 

δελ πηζηεύσ όηη δε ζα ηα θαηαθέξσ; αθόκα θαη λα δηαβάζσ πνιύ ; 

Ι.Ν-Χξαία. ηάζνπ ηώξα ,είπεο θάηη πνπ είλαη ιίγν θνληηλό..είπεο όηη θνβάκαη ,εζύ 

είπεο πηζηεύσ ,εγώ ζα αιιάμσ ηε ιέμε ζα ηε ιέσ θνβάκαη..εζύ είπεο πηζηεύσ όηη όζν 

θαη λα δηαβάζσ δε ζα ηα θαηαθέξσ. Χξαία. Πνηνί είλαη απηνί πνπ όζν θαη λα 

δηαβάζνπλ δε ζα ηα θαηαθέξνπλ ; 

Θ-Απιά απηό πνπ ζπκάκαη εγώ, ηνπιάρηζηνλ όηαλ έδηλα Παλειιήληεο ήηαλ όηη δύν 

κήλεο δηάβαζα γηα ηελ αθξίβεηα θαη έβγαια δεθαεθηά κηζό..ζέισ λα πσ όηη δηάβαζα.. 

Ι.Ν-Μαξία, απάληεζε κνπ ζηελ εξώηεζε κνπ. Πνηνί είλαη απηνί νη άλζξσπνη πνπ όζν 

θαη λα δηαβάζνπλ απνθιείεηαη λα ηα θαηαθέξνπλ ; 

Θ-Γελ ππάξρεη θάπνηνο άλζξσπνο πνπ λα ..δειαδή.. 

Ι.Ν-Πώο! Τπάξρεη κηα θαηεγνξία αλζξώπσλ πνπ όζν θαη λα δηαβάζνπλ δε ζα ηα 

θαηαθέξνπλ! 

Θ-Δ...αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ..νη άλζξσπνη πνπ.. 



 

 

Ι.Ν-Δεεεε..νη απηηζηηθνί είλαη κηα πνιύ κηθξή νκάδα αλζξώπσλ , απηνί είλαη πην 

κεγάινη.. 

Θ-Πνηα δελ...δε κπνξώ λα ζθεθηώ.. 

Ι.Ν-Οη άλζξσπνη ρακειήο λνεκνζύλεο .. 

Θ-Οη άλζξσπνη ρακειήο λνεκνζύλεο ,λαη !Έρσ θάλεη ηεζη λνεκνζύλεο (γειάεη) 

Ι.Ν-Σν όηη είρεο θάλεη ηεζη λνεκνζύλεο θαη όηη κπνξεί λα  είρεο ζθνξάξεη θαη  πνιύ 

πςειά δελ ην ακθηβάιισ..ην ζέκα είλαη όηη εζύ σο Μαξία ,πνπ θαηαηάζζεηο ηνλ 

εαπηό ζνπ. Καηαηάζζεηο ηνλ εαπηό ζνπ ,ζηνπο έμππλνπο θαη ηθαλνύο αλζξώπνπο ,ή 

ηνλ θαηαηάζζεηο ζηνπο κάιινλ ραδνύο θαη αλίθαλνπο; 

Θ-Με πηάζαηε αθξηβώο..δε..δε..κήπσο βαζηά κέζα κνπ πηζηεύσ όηη έρσ ρακειή 

λνεκνζύλε ; 

Ι.Ν-ρη..δε..θνίηαμε λα δεηο..(ηνλ δηαθόπηεη) 

Θ-Δγώ απιά ζεσξνύζα, λα κηιήζσ ..εγώ ζεσξνύζα όηη επεηδή είρα αθεζεί ηόζα 

ρξόληα θαη δε δηάβαδα έμη ρξόληα ,ζεσξνύζα όηη δε κπνξώ λα αληαπεμέιζσ ζηα 

καζήκαηα θαη ζην δηάβαζκα..θαη ην κπαιό κνπ.. 

Ι.Ν-Γηαηί ράδεςεο; 

Θ-Δπεηδή έμη ρξόληα δε δηάβαδα λαη..θαη λαη ,κήπσο ράδεςα ,κήπσο δελ ην έρσ 

πιένλ.. 

Ι.Ν- Μήπσο ράδεςεο,(Θ-λαη), λα ην πνύκε κε απιά ειιεληθά.. 

Θ-Ναη... 

Ι.Ν-Μήπσο ράδεςεο ,λα ην πνύκε κε απιά ειιεληθά..κήπσο έραζεο ηε λνεκνζύλε 

ζνπ.. 

Θ-Η αιήζεηα είλαη όηη ην ζθέθηνκαη...λαη...ην ζθέθηνκαη, λαη.. 

Ι.Ν-Πξόζερε πώο ζθέθηεζαη, πνηέο ιέμεηο ρξεζηκνπνηείο όηαλ ζθέθηεζαη..γηαηί ν 

ηξόπνο πνπ ζθέθηεζαη επεξεάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ ,επεξεάδεη ην αλ ζα βγεη έλα 

ινγηθό ή παξάινγν ζπκπέξαζκα θαη πάξα πνιιά πξάγκαηα..δειαδή αο πνύκε, άιιν 



 

 

ιεο όηη πηζηεύσ όηη είκαη ραδή θαη άιιν λα ιεο όηη θνβάκαη όηη κπνξεί λα είκαη 

ραδή..γηαηί άκα ιεο πηζηεύσ είλαη πνιύ ηζρπξή ιέμε .. 

Θ-Δίπα πηζηεύσ ε.. 

Ι.Ν-Δίπεο πηζηεύσ..δελ ην είπεο βέβαηα όηη είκαη ραδή, ην είπεο κε έλα πην κπιεγκέλν, 

πνιύπινθν ηξόπν πνπ αλ ζέιεηο θαη απηό είλαη έλα ζθάικα πνπ θάλεηο ζηνλ ηξόπν 

πνπ ζθέθηεζαη..αληί λα ζθέθηεζαη από ην α ζην β...πξνθαλώο επεηδή θνβάζαη κήπσο 

ζθεθηείο θάηη πνιύ άζρεκν ,ην θάλεηο πνιύπινθν.. 

Θ-Γειαδή αληί λα έξζεηο λα κνπ πεηο <Κύξηε Νέζηνξνο, θνβάκαη κπαο θαη είκαη ραδή 

θαη δελ κνπ θόβεη αξθεηά λα γίλσ ςπρνζεξαπεύηξηα ,έξρεζαη θαη ζπδεηάο καδί κνπ αλ 

κπνξείο λα γίλεηο ςπρνζεξαπεύηξηα ή όρη επεηδή έρεηο θαθνύο βαζκνύο.  

Θ-θιαίεη.... 

Ι.Ν-Αληί λα κνπ πεηο αο πνύκε όηη ζα κε εγθαηαιείςεη ν ζύληξνθόο κνπ  ,γηαηί κπνξεί 

αο πνύκε λα έρσ σξαία εκθάληζε θαη λα πεξηπνηνύκαη ηνλ εαπηό κνπ θαη λα έρσ 

θήκε σξαίαο θνπέιαο θηι θηι αιιά άκα θαηαιάβεη πόζν ραδή είκαη δε ζα κε 

ζέιεη..εληάμεη! Οπόηε ν θόβνο ζνπ είλαη κήπσο είζαη ραδή.. 

Θ-Απηό είλαη ...λαη...(θιαίεη..)απηόο είλαη ν θόβνο κνπ ,λαη.... 

Ι.Ν-Ναη..πξόζεμε ινηπόλ όηαλ κηιάο κε ηνλ εαπηό ζνπ λα ιεο ''απηόο είλαη ν θόβνο 

κνπ'', όρη ''απηό είλαη ην πηζηεύσ κνπ''..είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό ην έλα από ην 

άιιν..γηαηί αλ αξρίζεηο θαη επηηξέςεηο ζηνλ εαπηό ζνπ λα ζθέθηεηαη ηέηνηα πξάγκαηα, 

ράζεθεο! 

Θ-Πξώηε θνξά ην παξαδέρνκαη..(θιαίεη)πξώηε θνξά..(Ι.Ν-ρκκκ,νθ) 

Ι.Ν-Δίδεο όηη δελ είλαη θαη ηόζν ηξνκεξό .. 

Θ-Γελ ην πηζηεύσ ,πξώηε θνξά...είλαη ιεο θαη..ζαλ λα μειάθξσζα (Ι.Ν-ρκκκ)ζαλ λα 

έρεη θύγεη θάηη.. 

Ι.Ν-Δγώ ην είρα θαηαιάβεη από ηελ πξώηε ζηηγκή όηη έρεηο απηό ην θόβν κέζα ζνπ.. 

αιιά βέβαηα δελ κίιεζα γηαηί όπσο ζα έρεηο αθνύζεη θαη ζα έρεηο θαηαιάβεη κέρξη 

ηώξα ζηελ ςπρνζεξαπεία δε ιέκε θάηη όηαλ ην αληηιακβαλόκαζηε ,ιέκε θάηη όηαλ ν 

άιινο είλαη έηνηκνο λα ην αθνύζεη..θαη εζύ ζήκεξα ήζνπλ έηνηκε λα ην αθνύζεηο! 



 

 

Θ-Καιά είλαη δπλαηόλ λα ην έθξπβα ηόζν θαηξό ,λα κε ην παξαδερόκνπλ; 

Ι.Ν-Αθνύ ην θξύβεηο αθόκα θαη από ηνλ εαπηό ζνπ, ηόζν πνιύ ην πίζηεπεο απηό ην 

πξάγκα γηα ηνλ εαπηό ζνπ πνπ είρεο θηηάμεη νιόθιεξα ηερλάζκαηα γηα λα ην θξύβεηο 

από ηνπο άιινπο..θαη βέβαηα απηό ζνπ έρεη θάλεη άπεηξεο δεκηέο ,έηζη. Η πην κεγάιε 

δεκηά πνπ ζνπ έρεη θάλεη είλαη όηη κέρξη ηώξα έηξεκεο ζπλερώο όηη εθόζνλ είζαη ραδή 

, ε δελ κπνξεί θάπνηα ζηηγκή ζα ην θαηαιάβεη θαη ν άιινο ,πόζν λα ην θξύςεηο ,νπόηε 

πνηόο ζέιεη λα θάλεη παξέα κε κηα ραδή. 

Θ-Γελ ην πηζηεύσ , δελ ην πηζηεύσ..πξώηε θνξά..είλαη πνιύ έληνλν ην ζπλαίζζεκά 

κνπ απηή ηε ζηηγκή(Ι.Ν- ρκκ..νθ),δελ ην έρεη βηώζεη μαλά. 

Ι.Ν-Να παο ζπίηη ζνπ θαη λα θιάςεηο όζν ζέιεηο κέρξη λα ζνπ πεξάζεη, πάλησο ζα 

ζνπ πεξάζεη θάπνηα ζηηγκή. 

Θ-Ναη ζα κνπ πεξάζεη... 

Ι.Ν-Δίλαη ηξνκεξό, πόζν ρξνλώλ είζαη ηώξα ; 

Θ-26.. 

Ι.Ν-Δίζαη 26 ρξνλώλ...ε πην ηξνκεξή ζπλέπεηα απηνύ ηνπ πξάγκαηνο είλαη όηη 

εηθνζηέμη  νιόθιεξα ρξόληα πίζηεπεο όηη είζαη βιάθαο θαη αλίθαλε θαη όηη ν κόλνο 

ηξόπνο λα ζε δερηνύλ νη άιινη θαη λα ζέινπλ λα ζε θάλνπλ παξέα ήηαλ ή λα ληύλεζαη 

θαη λα ζηνιίδεζαη ή λα ηνπο θάλεηο όια ηα ραηίξηα ..αλ ην θαινζθεθηείο έρεηο 

ηαιαηπσξήζεη πάξα πνιύ ηνλ εαπηό ζνπ, είλαη θξίκα από ην ζεό! 

 Θ-Πάξα πνιύ...Σν είραηε θαηαιάβεη ;Απιά ην έθξπβα , ην έθξπβα ,ην έθξπβα ,δελ ην 

παξαδερόκνπλ... 

Ι.Ν-Πξνζπαζνύζεο λα ην θξύςεηο.. 

Θ-Ναη...πξνζπαζνύζα απηό! 

Ι.Ν-Καη πξνζπαζνύζεο λα ην θξύςεηο γηαηί ην πίζηεπεο δπζηπρώο! Πξνζπάζεζε λα 

αλνίμεηο ιίγν ηα κάηηα ζνπ θαη αλ κε ηη άιιν ζα έιεγα ,ιππήζνπ ηνλ εαπηό ζνπ ξε 

παηδί κνπ. Βέβαηα ζε ηειεπηαία αλάιπζε ελλνείηαη όηη δε θηαηο εζύ γηα απηό πνπ 

ζθέθηεζαη, έηζη; Οη γνλείο ζνπ θαη ην πεξηβάιινλ ζνπ ,ζνπ είπαλ όηη είζαη ραδή..ν 

αδεξθόο ζνπ...θαιώο ή θαθώο όηαλ είκαζηε παηδηά είκαζηε ζύκαηα απηώλ πνπ καο 



 

 

ιέλε νη γνλείο καο...αλ καο ιέλε νη γνλείο καο όηη είκαζηε έμππλνη ,αηζζαλόκαζηε 

έμππλνη ,αλ καο πνπλ όηη είκαζηε ραδνί, αηζζαλόκαζηε ραδνί..αλ καο ιέλε όηη είκαζηε 

θαιά παηδηά ,αηζζαλόκαζηε θαιά παηδηά ,αλ καο ιέλε όηη είκαζηε θαθά παηδηά, 

αηζζαλόκαζηε όηη είκαζηε θαθά παηδηά, όκνξθνη -όκνξθνη, άζρεκνη -άζρεκνη θαη 

πάεη ιέγνληαο...δπζηπρώο νη γνλείο δελ είλαη πάληα δίθαηνη ,νύηε θαη μέξνπλ πάληα ηη 

ηνπο γίλεηαη..θαη εζύ κέρξη ζήκεξα είζαη έλαο άλζξσπνο πνπ επεξεάδεηαη πάξα πνιύ 

από  ην ηη ιέλε νη άιινη γηα ζέλα ,γηαηί θαληάζνπ όηαλ κνπ ιεο όηη επεξεάδεζαη από 

ην ηη ιέεη ν ζύληξνθόο ζνπ ,θαη ηη ιέλε νη θίιεο ζνπ ,ηώξα πνπ είζαη 26..άκα ηώξα 

πνπ είζαη 26 ρξνλώλ επεξεάδεζαη από απηά πνπ ζνπ ιέλε νη άιινη θαληάζνπ πόζν 

επεξεαδόζνπλ όηαλ ήζνπλ 2 ,3 ,4 ,5,6 ρξνλώλ από απηά πνπ ζνπ  έιεγαλ νη γνλείο 

ζνπ.. 

Θ-Γηαηί δελ έρσ κλήκεο όκσο ; 

Ι.Ν-Γηαηί θνίηαμε πξώηνλ νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ έρνπλ πνιιέο κλήκεο πξηλ  

ηα ηέζζεξα καο θαη δεύηεξνλ πνιιέο θνξέο νη κλήκεο πνπ πνλάλε πάξα πνιύ ηηο 

βάδνπκε θάησ από ην ραιί..ζα δεηο όηη θάλνληαο ςπρνζεξαπεία, ζα ην δηαπηζηώζεηο 

απηό ην πξάγκα, νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ςπρνζεξαπεία ,όζν πην πνιιή 

ςπρνζεξαπεία θάλνπλ ηόζν πην πνιιά πξάγκαηα ζπκνύληαη γηα ην παξειζόλ ...θαη δελ 

έρεη λα θάλεη κόλν κε ηελ απώζεζε ,έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη ε κλήκε καο 

είλαη ζπλεηξκηθή ,ζθεθηόκαζηε θάηη θαη έξρεηαη ε ζπλέρεηα γηα θάηη άιιν..νπόηε κε 

ζε πξνβιεκαηίδεη όηη δε ζπκάζαη ηελ παηδηθή ζνπ ειηθία ,ζα ηε ζπκεζείο ζηγά ζηγά 

θαη ζα ζπκεζείο θαη παξαδείγκαηα αο πνύκε ηώξα πνπ ην παξαδέρηεθεο ζηνλ εαπηό 

ζνπ όηη κέρξη ηώξα ζεσξνύζεο ηνλ εαπηό ζνπ ραδή ,ηώξα ζα ζπκεζείο θαη 

παξαδείγκαηα πνπ ζνπ είπε απηό  ε κάλα ,εθείλν ν παηέξαο ζνπ ή ην άιιν ν αδεξθόο 

ζνπ θαη ζε έθαλαλ λα αηζζάλεζαη όλησο ραδή .. 

Θ-...θαη ν ζύληξνθόο κνπ θαη νη θίιεο κνπ...ηνλ έρσ ηαιαηπσξήζεη πάξα πνιύ ηνλ 

εαπηό κνπ απηό είλαη ηνλ κόλν βέβαην!(Ι.Ν-ρκκκ) πάξα πνιύ...θαη είλαη ιεο θαη απηό 

έρεη πάξεη ηε κνξθή κνπ, ην βιέπσ ζε κέλα όηαλ κε θνηηάδσ ζηνλ θαζξέπηε ,βιέπσ 

όηη ...έρσ...ιόγσ ηνπ άγρνπο ,ιόγσ όισλ απηώλ πνπ πηζηεύσ ,έρσ εμαληιεζεί .. 

Ι.Ν-Σν πην βαζηθό ζνπ πξόβιεκα είλαη απηό όκσο όηη κέρξη ηώξα πίζηεπεο όηη είζαη 

ραδή ..ειπίδσ λα αξρίδεηο λα θάλεηο δνπιεηά πάλσ ζε απηό ,λα αξρίδεηο λα ιεο ,''έρσ 

πάςεη λα ην πηζηεύσ απιώο θνβάκαη όηη είκαη ραδή ,γηα λα δσ ηη ζα θάλσ γηα απηνύο 

ηνπο θόβνπο κνπ γηα λα ηνπο μεπεξάζσ!'' 



 

 

Θ-είλαη ηξνκεξό όιν απηό ,ην πώο ην έθξπβα..λαη, βαζηά κέζα κνπ ην πίζηεπα .. 

Ι.Ν-...ην πίζηεπεο! Γελ έθαλεο θάηη γηα λα ην μεθνξησζείο ,απηόλ ην θόβν ,γηαηί 

θόβνο ήηαλε, ηνλ είρεο βαθηίζεη ζην κπαιό ζνπ ''πίζηε'', θαη θάηη ην νπνίν ην 

πηζηεύνπκε ελλνείηαη όηη δελ ην ακθηζβεηνύκε ,αθνύ ην πηζηεύνπκε ,είλαη πηζηεύσ 

!Δλώ ηώξα άκα ην βαθηίζεηο ''θόβν'', πνπ απηό νπζηαζηηθά είλαη ,θόβνο ...ζα θάηζεηο 

θαη ζα πεηο , ''λα πάξεη ε επρή ,γηα ζηάζνπ θόβε γηαηί είκαη ραδή ,πνηά είλαη ηα 

ζηνηρεία ''.Κνίηαμε λα δεηο ην όηη πνιινί κέρξη ηώξα εθκεηαιιεύηεθαλ ην θόβν ζνπ 

όηη είζαη ραδή (Θ- ζίγνπξα ην είραλ αληηιεθζεί θάπνηνη άλζξσπνη , ε ;) όινη όζνη ζε 

έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ,εθεί παηήζαλε ...εκείο νη άλζξσπνη δηαβάδνπκε ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο..(Θ- εγώ δελ ην έρσ απηό ..θαη εγώ ην έρσ όηη βιέπσ θάπνηα 

πξάγκαηα)..θαη εζύ ζίγνπξα έρεη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ  αο πνύκε δηαβάδεηο ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ άιινπ θαη θξίλεηο αο πνύκε  πώο ζα ρεηξηζηείο ηελ δηαπξνζσπηθή 

ηνπ ζρέζε καδί ηνπ θηι θηι ... 

Θ-Απιά δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη πίζηεπαλ όηη κπνξεί λα  

είκαη ραδή ,θάπνην άλζξσπνη κπνξεί λα ην πίζηεπαλ ! 

Ι.Ν-Κνίηαμε Μαξία ,εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε πνιύ πνλεξνί ,θακηά θνξά 

ππνθξηλόκαζηε όηη πηζηεύνπκε θάηη επεηδή καο ζπκθέξεη...θαηάιαβεο ; 

Θ-Γειαδή ,ήζειαλ λα κε βγάινπλ εκέλα ραδή επεηδή ηνπο ζπλέθεξε ; 

Ι.Ν-Κνίηαμε ν ζύληξνθόο ζνπ ζα ζε είρε θνπέια ηνπ ηόζα ρξόληα εάλ εζύ δελ 

πίζηεπεο όηη είζαη ραδή .. 

Θ-ρη! 

Ι.Ν-Καη αλ δε ζνπ πιάζαξε κε δηάθνξνπο  ηξόπνπο  όηη θνίηαμε Μαξία ,κπνξεί λα 

έρεηο κηα εκθάληζε αιιά... 

Θ-Σν θάλεη απηό ..ηζρπξίδεηαη όηη ..όηη είκαη ραδή!  

Ι.Ν-Απηό πνπ ζέισ λα ζνπ πεξάζσ είλαη ην εμήο :όηη πνιύο θόζκνο κέρξη ηώξα είρε 

εθκεηαιιεπηεί ηνπο θόβνπο ζνπ θαη ηα ιαλζαζκέλα πηζηεύσ ζνπ θηι θηι( Θ-εγώ 

θηαίσ ζε απηό ,γηαηί αλνίγνκαη , όπσο κνπ είραηε πεη όηη είλαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ 

ηα ζπδεηάκε κόλν ζηε ζεξαπεία ,γηα πνην ιόγν λα ηα ζπδεηήζσ κε ηνπο θίινπο κνπ 

,γηα πνην ιόγν λα ζπδεηήζσ ηηο αλαζθάιεηεο κνπ ,έλα άιιν κεηνλέθηεκα ζην 



 

 

ραξαθηήξα κνπ πνπ εγώ αλνίγνκαη γηα κέλα ) ...έλα ιεπηό βξε Μαξία ,ζήκεξα 

ζπλαληεζήθακε γηα λα ζε ζηήζνπκε ζηνλ ηνίρν θαη λα αξρίζνπκε λα ζε ππξνβνινύκε 

θαη λα βξίζθνπκε όια ζνπ ηα ειαηηώκαηα ...γηα απηό ήξζακε εδώ ; Ή ζπλαληεζήθακε 

γηα λα κπνξέζεηο εζύ λα δεηο αο πνύκε κε πνηόλ ηξόπν ζα αηζζαλζείο θαιύηεξα ..; 

Θ-Να κπνξέζσ λα δσ κε πνηνλ ηξόπν ζα αηζζαλζώ θαιύηεξα ! 

Ι.Ν-Χξαία. Λνηπόλ...(Θ- έλα ,έλα ίζσο ηα πξάγκαηα) ..Μπξάβν !Βγάιακε έλα πνιύ 

κεγάιν <<θνπληνύθη>> ,εληάμεη, αο κείλνπκε εδώ θαη επίζεο ,έζησ ,δεπηεξεπόλησο 

αλ ζέιεηο πξνζπάζεζε ιίγν λα αιιάμεηο απηή ηε λννηξνπία πνπ έρεηο ,ιεηηνπξγείο ιεο 

θαη είζαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ζνπ ,ελώ αληί λα είζαη ραξνύκελε πνπ βγήθε απηό ην 

πξάγκα ζηελ επηθάλεηα ζήκεξα, ην νπνίν αλ ζεο ζα ζνπ αλνίμεη ηα κάηηα ,ζα ζε 

βνεζήζεη λα ρεηξηζηείο θαη ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο άιινπο κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν 

...αληί λα ραξείο γηα απηό παο λα βξεηο θάπνηνλ άιιν ιόγν πάιη λα ...γηαηί νπζηαζηηθά 

ην ίδην κνπ ιεο πάιη ,είλαη ζαλ λα κνπ ιεο ''είκαη ηόζν ραδή πνπ ελώ κνπ είπακε όηη 

ζηε ζεξαπεία απηά πνπ ιέκε είλαη κπζηηθά ,εγώ πήγα  θαη ηα είπα από δσ θαη από 

εθεί..'' 

Θ-Δληάμεη, όια καζήκαηα δελ είλαη ; Πάλησο απηό πνπ αλαθάιπςα ζήκεξα... 

Ι.Ν-Κνίηαμε απηό πνπ αλαθάιπςεο ζήκεξα είλαη όηη πίζηεπεο θάηη ,είρεο πηνζεηήζεη 

απηό ην πηζηεύσ ,ελώ νπζηαζηηθά δελ είλαη πηζηεύσ ,είλαη έλαο θόβνο πνπ ζνπ έρεη 

θαιιηεξγεζεί ..θαη έρεη πνιύ κεγάιε δηαθνξά ην γεγνλόο από ην θόβν!  

Θ-Πσ πσ ζπκάκαη ηώξα πεξηζηαηηθά γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ιέγακε θαη πώο κνπ 

έρνπλ θεξζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ θαη όια απηά θαη βγαίλεη απηό ην πόξηζκα 

,όηη θάπνηνη ''πάηεζαλ'' πάλσ ζε απηό.(Ι.Ν -ελλνείηαη ) 

Ι.Ν-Κνίηαμε Μαξία ,γεληθά νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο είλαη κία ζπλδηαιιαγή ..όπσο έλαο 

έκπνξνο πξνζπαζεί λα ζνπ πνπιήζεη θάηη ,είθνζη  επξώ παξαδείγκαηνο ράξηλ ,ή λα ζε 

πείζεη όηη απηό αμίδεη εμαθόζηα επξώ θαη εζύ αλ ζέιεηο λα ην πάξεηο  αο πνύκε πέληε 

επξώ πξνζπαζείο λα ηνλ πείζεηο όηη θάλεηο έλα επξώ ,έηζη είλαη θαη νη αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο δειαδή ,πνηέ δελ παίξλεηο απηό πνπ αμίδεηο ..(Θ-πνηέ ; ) (Ι.Ν- πνηέ )πνηέ δελ 

πιεξώλεζαη απηό πνπ αμίδεηο ,πάληα πιεξώλεζαη απηό ην νπνίν  έρεηο 

δηαπξαγκαηεπηεί ..(Θ-ρκκ, έηζη είλαη)Γειαδή θάπνηνο αο πνύκε ζέιεη λα ρηίζεη έλα 

ζπίηη ζε θάπνηνλ ,ινηπόλ θαη απηό ην ζπίηη κπνξεί λα θάλεη εθαηό ρηιηάδεο επξώ αο 

πνύκε ,έρεη ζπκθσλήζεη όηη ην ρηίζηκν είλαη πελήληα ρηιηάδεο επξώ ,ζα πάξεη 



 

 

πελήληα ρηιηάδεο επξώ ,αλ ην δηαπξαγκαηεπηεί όηη ζα ην ρηίζεη γηα δηαθόζηεο ρηιηάδεο 

επξώ θαη ππνγξάςεη θαη ζπκβόιαην θαη όια απηά ζα πάξεη δηαθόζηεο θαη αο αμίδεη 

εθαηό ..ην ίδην είλαη θαη ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο ,ινηπόλ εάλ ν ζύληξνθόο ζνπ ζε 

πείζεη όηη θαηά θάπνηνλ ηξόπν είλαη πνιύ θαιύηεξνο από ζέλα ,αμίδεη πνιύ παξαπάλσ 

από ζέλα ,ζα έρεη κηα ζρέζε καδί ζνπ ζηελ νπνία απηόο ζα έρεη ην πάλσ ρέξη ...εάλ 

εζύ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζνπ ή ζηα ''πάξε δώζε ζνπ '' κε ηνπο αλζξώπνπο , 

πεξάζεηο  ην κήλπκα  όηη θνίηαμε ,''εγώ θίιε ή θίιε απηό ην δέρνκαη ,απηό δε ην 

δέρνκαη (Θ- έηζη είλαη...) ,εγώ ηελ αμία κνπ ηελ βάδσ ''εδώ '' ,δε δέρνκαη θάπνηνο λα 

κε ζεσξεί όηη είκαη πην θάησ από εδώ ( Θ-πνηέ δελ ην έθαλα ),είπακε όηη ην 

πξόβιεκα ζνπ ήηαλε όηη πίζηεπεο όηη ήζνπλ ραδή ,ελώ νπζηαζηηθά απιώο θνβόζνπλ 

όηη ήζνπλ ραδή θαη ηώξα πνπ ην θαηάιαβεο θαληάδνκαη όηη ζα θαηαιάβεηο ζηγά -ζηγά 

όηη δελ είζαη  ραδή , θάζε άιιν παξά ραδή είζαη.. έρεηο θάλεη βέβαηα πνιιέο 

ραδνκάξεο ( Θ- λαη έρσ θάλεη...) ηηο ραδνκάξεο βέβαηα ηηο έθαλεο επεηδή πίζηεπεο όηη 

είζαη ραδή ,όρη γηαηί ήζνπλα ραδή ,ππάξρεη δηαθνξά..δειαδή εάλ εγώ πηζηεύσ αο 

πνύκε όηη δελ έρσ ηα πξνζόληα λα γίλσ θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ θαη επεηδή δελ 

δίλσ αμία ζηνλ εαπηό κνπ δελ θάλσ αηηήζεηο γηα λα κε πάξνπλ ζε θάπνηα ζέζε θαη 

δελ κε παίξλνπλ θάπνπ ,απηό αληαλαθιά ηα δηθά κνπ πηζηεύσ ,δελ αληαλαθιά ηελ 

πξαγκαηηθή κνπ αμία ...ε πξαγκαηηθή κνπ αμία ζα θαλεί αλ δώζσ όια κνπ ηα ραξηηά 

θαη ζα θξίλνπλ ..θαη πάιη θαη εθεί κπνξνύλ λα θξίλνπλ ζσζηά ,κπνξνύλ λα θξίλνπλ 

ιάζνο .Πάλσ από όια κεηξάεη απηό πνπ πηζηεύνπκε εκείο γηα ηνλ εαπηό καο ! 

Θ-Πσ ,πσ δελ ην πηζηεύσ ,ήηαλε... 

Ι.Ν-Κνίηαμε ,ζήκεξα έθαλεο πνιύ κεγάιε πξόνδν (Θ- πάξα πνιύ ..) ,  ήηαλε ε 

θαζνξηζηηθή ζπλεδξία ... 

Θ-Δζείο κε βνεζήζαηε ζε απηό ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

Αλαζηαζία Υνπληνπκάδε -Λέλα Παηεξάθε ,Λεμηθό Φπρνινγίαο ,επηκέιεηα έθδνζεο 

Υξύζα Ξελάθε ,εθδόζεηο ηόπνο   

Arbinger (1998). The parenting pyramid. The Arbinger Company. 

http://www.arbinger.com/downloads/ 

 

Assay, T. P., & Lambert, M. J. (1999). The empirical case for the common factors in 

therapy: Quantitative findings. In M. A. Hubble, B. L. Duncan, & S. D. Miller (Eds.), 

The heart and soul of change: What works in therapy (pp. 33-56). Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Atkinson, R., Atkinson, R., Smith, E., Bem, D., & Nolen-Hoeksema, S. (2004). 

Εισαγφγή στη υστολογία τοσ HILGARD. Αζήλα:Παπαδήζε. 

 

Bergin, A. E., & Garfield, S. L. (Eds.). (1994). Handbook of psychotherapy and 

behavior change (4th ed.). New York: Wiley. 

Blow, A. J., Davis
 

S. D., Sprenkle, D. H. (2012). Therapist–Worldview 

Matching: Not as Important as Matching to Clients, Journal of Marital and 

Family Therapy, 38 (1), 13–17,  

 

Busch, F.N., Rudden, M., Shapiro, T., (2004). Psychodynamic Treatment of 

Depression. American Psychiatric Publishing, Inc., Arlington, VA. 

Coren, A., 2001. Short-Term Psychotherapy: A Psychodynamic Approach. Palgrave 

Macmillan, New York, NY. 



 

 

Castonguay, L.G., & Beutler, L.E. (2006). Principles of therapeutic change: A task 

force on participants, relationships, and techniques factors. Journal of Clinical 

Psychology, 62, 631–638. 

Chambless, D.L., & Ollendick, T.H. (2001). Empirically supported psychological 

interventions: Controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 52, 685–

716.  

Duncan, B., Miller, S. & Sparks, J. A. (2000). The heroic client: A revolutionary way 

to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. San 

Francisco: Jossey-Bass.  

Duncan, B. L. & Moynihan, D. W. (1994). Applying outcome research: Intentional 

utilization of the client’s frame of reference. Psychotherapy, 31, 294–301. 

 Duncan, B. L., Solovey, A. D. & Rusk, G. S. (1992). Changing the rules: A 

clientdirected approach to therapy. New York: Guilford.  

Duncan, B. L. & Sparks, J. A. (2004). Heroic clients, heroic agencies: Partners for 

change - a manual for client-directed outcome-informed therapy and effective, 

accountable, and just services. E-Book: ISTC Press.  

Duncan, B. L. & Miller, S. D. (2000). Clients theory of change: consulting the client 

in the integrative process. Journal of Psychotherapy Integration, 10(2), 169-187.  

Duncan, B., Miller, S., Sparks, J, Claud, D., Reynolds. L., Brown, J., & Johnson, L. 

(2003). The session rating scale: preliminary psychometric properties of a ‘working’ 

alliance measure. Journal of Brief Therapy, 3, 3–12.  

 

Duncan, B., & Sparks, J. (2002). Heroic clients, heroic agencies: Partnerships for 

change. Ft. Lauderdale, FL: Nova Southeastern University Press 

Elvins, R., Green,  J. (2008).  The conceptualization and measurement of therapeutic 

alliance: An empirical review, Clinical Psychology Review, 28, 1167–1187 

Falb, M.D.,  Pargament, K. I. (2012). Relational mindfulness, spirituality, and the 

therapeutic bond, Asian Journal of Psychiatry, 5, 351–354 



 

 

Fife, S. T., Whiting, J. B. , Bradford, K., Davis, S.  (2014). The therapeutic pyramid: a 

common factors synthesis of thechniques, alliance and way of being, Journal of 

Marital and Family Therapy, 40 (1), 20-33.  

Fitzgerald, P. , Leudar, I. (2010). On active listening in person-centred, solution-

focused psychotherapy, Journal of Pragmatics, 42, 3188–3198 

Garfield, S.L., 1989. The Practice of Brief Psychotherapy. Pergamon Press, Elmsford, 

NY. 

 

Grawe, K. (1995). Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. Psychotherapeut, 40, 

130–145.  

Grawe, K. (2004). Psychological therapy. Seattle: Hogrefe and Huber. 

Grencavage, L. M., & Norcross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the 

therapeutic common factors? Professional Psychology: Research and Practice, 21, 

372-378. 

Harmon, C., Hawkins, E. J., Lambert, M. J., Slade, K., & Whipple, J. S. (2005). 

Improving outcomes for poorly responding clients: the use of clinical support tools 

 

Heilbrun, A. (1970). Towards a resolution of the dependency-premature termination 

paradox for females in psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

34, 382–386 

Heinonen, E., Lindfors, O. , Laaksonen, M. A., Knek, P. (2012). Therapists' 

professional and personal characteristics as predictors of outcome in short- and long-

term psychotherapy. Journal of Affective Disorders, 138, 301–312 

 

Horvath, A., Gaston, L., & Luborsky, L. (1993). The therapeutic alliance and its 

measures. In N. E. Miller, L. Luborsky, J. P. Barber, & J. P. Docherty (Eds.), 

Psychodynamic treatment research (pp. 247−273). New York: Basic Books 



 

 

Kaplan H, Sadock B (1996). Ψστιατρική. Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Λίηζαο  

Καξαδήκαο, Δ. (2005). Ψστολογία της Υγείας. Αζήλα: Σππσζήησ. 

 

Kottler, J. A. (1991). The complete therapist. San Francisco, CA: Jossey-Bass 

 

Lambert, M.J., Barley, D.E., (2002). Research summary on the therapeutic 

relationship and psychotherapy outcome. In: Norcross, J.C. (Ed.), Psychotherapy 

Relationships that Work: Therapist Contributions and Responsiveness to Patients. 

Oxford University Press, New York, NY, pp. 17–32.  

Lambert, M.J., & Ogles, B.M. (2004). The efficacy and effectiveness of 

psychotherapy. In M.J. Lambert (Ed.), Bergin and Gar- field’s handbook of 

psychotherapy and behavior change (5th ed, pp. 139–193). New York: Wiley. 

 

Lambert, M.J., Okiishi, J.C., (1997). The effects of the individual psychotherapist and 

implications for future research. Clinical Psychology: Science and Practice 4, 66–75. 

Miller, S. D., Duncan, B. L., & Hubble, M. A. (1997). Escape from Babel. New York: 

Norton. 

Miller, S. D., Hubble, M. & Duncan, B. (2008). Supershrinks: What is the secret of 

their success? Psychotherapy in Australia, 14(4), 14–22. Okiishi J., Lambert M. J., 

Nielsen S. L. & Ogles. B. M. (2003). Waiting for supershrink: an empirical analysis 

of therapist effects. Clinical Psychology & Psychotherapy, 10(6), 361–73. 

Νέζηνξνο ,Ν. Ισάλλεο .(2012).πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία .Αζήλα: Πεδίν.  

Okiishi, J.C., Lambert, M.J., Eggett, D., Nielsen, L., Dayton, D.D., Vermeersch, D.A., 

(2006). An analysis of therapist treatment effects: toward providing feedback to 

individual therapists on their clients' psychotherapy outcome. Journal of Clinical 

Psychology 62, 1157–1172.  



 

 

Orlinsky, D.E., Rønnestad, M.H., (2005). How Psychotherapists Develop: a Study of 

Therapeutic Work and Professional Growth. American Psychological Association, 

Washington, DC.  

Παπαδόπνπινο, Ν. (2001) Ψστολογία Σύγτρονή πειραματική. Αζήλα, Διιάδα.  

Pervin,  L., & John, O. (1999). Θεφρίες Προσφπικότητας. Αζήλα, Διιάδα:Σππσζήησ 

 

 

Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic 

personality change. Journal of Consulting Psychology, 21, 95–103. 

 

Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of 

psychotherapy. The American Journal of Orthopsychiatry, 6, 412–415. 

Rosenzweig, S. (1940). Areas of agreement in psychotherapy. American Journal of 

Orthopsychiatry, 10, 703–704. 

Sandell, R., Lazar,A.,  Grant, J., Carlsson, J. Schubert, J., Broberg, J. (2007). 

Therapist attitudes and patient outcomes: II. Therapist attitudes influence change 

during treatment, Psychotherapy Research, 2007, 17(2), 201-211.  

Sandell, R., Lazar,A.,  Grant, J., Carlsson, J. Schubert, J., Broberg, J. (2006). 

 Therapist attitudes and patient outcomes. III. A latent class analysis of therapists, 

Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 2006, 79(4), 629-

647.  

Sandell, R., Blomberg, J., Lazar, A.,  Carlsson, J.,  Broberg, J., Schubert, J. 

(2000). Varieties of long-term outcome among patients in psychoanalysis and long-

term psychotherapy - A review of findings in the Stockholm Outcome of 

Psychoanalysis and Psychotherapy Project (STOPPP),  International Journal of 

Psychoanalysis, 2000, 81, 921-942.  

ηαιίθαο, Α  & Υακνδξάθα , Μ .2004 .Θεκειηώδε ζέκαηα Φπρνζεξαπείαο .Η 

ελζπλαίζζεζε .Αζήλα :Διιεληθά Γξάκκαηα  

http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=rolsa22
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-49981
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-49981
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=rolsa22
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-50050
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=rolsa22
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-49551
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-49551
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-49551


 

 

 

Tschacher, W., Junghan, U. M. , Pfammatter, M. (2014). Towards a Taxonomy of 

Common Factors in Psychotherapy—Results of an Expert Survey. Clinical 

Psychology and Psychotherapy, 21, 82–96  

Van Audenhove, C., & Vertommen, H. (2000). A negotiation approach to intake and 

treatment choice. Journal of Psychotherapy Integration, 10, 287–299. 

Weinberger , J. (1995) Common Factors Aren't So Common: The Common 

Factors Dilemma, Clinical Psychology: Science and Practice, 2(1),  45–69 

 

Wynn, R., Wynn, M. (2006). Empathy as an interactionally achieved phenomenon in 

psychotherapy Characteristics of some conversational resources. Journal of 

Pragmatics 38, 1385–1397 

  

 


