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Περύληψη 
 

Από τθν αναγνϊριςθ τθσ διαταραχισ τθσ ανκρϊπινθσ πακολογίασ εξαιτίασ ψυχικϊν 

νοςθμάτων μζχρι ςιμερα, θ Ψυχοκεραπευτικι ζχει καταφζρει να εδραιωκεί ςτθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα αλλά και ςτθ ςυνείδθςθ των κοινωνιϊν για τθν 

αποτελεςματικότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν του ςφγχρονου 

ανκρϊπου. Ζτςι, ζχουν αναπτυχκεί πολλά ςυςτιματα Ψυχοκεραπείασ, κάκε ζνα από τα 

οποία αντιμετωπίηει διαφορετικά κζματα από εναλλακτικζσ οπτικζσ γωνίεσ, με αποτζλεςμα 

να υπάρχει μεγάλο πλικοσ εργαλείων για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ 

Ψυχοκεραπείασ.  

  Ζνα από τα ςυςτιματα αυτά είναι το Χυνκετικό Ποντζλο Ψυχοκεραπείασ, όπου επικρατεί 

θ αντίλθψθ ότι οι ψυχικζσ διαταραχζσ των ατόμων αποτελοφν αποτζλεςμα 

πολυπαραγοντικισ εξάρτθςθσ από διάφορουσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ. Ψο Χυνκετικό 

Ποντζλο, όπωσ προδίδει και το όνομά του, αποτελείται από τεχνικζσ και εργαλεία 

διαφορετικϊν μεταξφ τουσ ψυχοκεραπευτικϊν κεωριϊν και βαςίηεται ςε 14 αρχζσ, οι 

οποίεσ κα αναπτυχκοφν ςε επόμενο κεφάλαιο. 

Ψο Χυνκετικό Ποντζλο Ψυχοκεραπείασ εφαρμόςτθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ αςκενοφσ 

κυρίασ Ζλλθσ Χωκράτουσ, οι ςυνεδρίεσ τθσ οποίασ αποτελοφν αντικείμενο ανάλυςθσ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ. Σι ςυνεδρίεσ τθσ αναλφκθκαν με μεκόδουσ ανάλυςθσ ποιοτικϊν 

δεδομζνων και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσΑνάλυςθσ Αφομοίωςθσ. Υρόκειται για 

ζναςυνκετικό, αναλυτικό μοντζλο, το οποίο βρίςκει πρόςφορο ζδαφοσ ςτισ κοινωνικζσ και 

ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ και μελετά τθ αφομοίωςθ των προβλθματικϊν εμπειριϊν των 

ατόμων, ςτουσ κφριουσ κεματικοφσ πυρινεσ, που εμφανίηονται ςε δεδομζνα ποιοτικισ 

φφςθσ.  

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ εφαρμογι τθσ Ανάλυςθσ Αφομοίωςθσ ςτισ 

ςυνεδρίεσ τθσ κυρίασ Χωκράτουσ, ϊςτε να αναδειχκοφν τα εργαλεία του Χυνκετικοφ 

Ποντζλου Ψυχοκεραπείασ. Επίςθσ, κα επιχειρθκεί ποςοτικοποίθςθ τθσ αγχϊδουσ και 

κατακλιπτικισ διαταραχισ τθσ αςκενοφσ με ςκοπό να διαφανεί θ απόδοςθ του Χυνκετικοφ 

Ποντζλου Ψυχοκεραπείασ. 
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Ειςαγωγό 
 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ των αφθγιςεων τθσ κυρίασ Ζλλθσ 

Χωκράτουσ ςτον κεραπευτι τθσ, Ξακθγθτι Λωάννθ Ρ. Ρζςτοροσ, κατά τθ κεραπεία αυτισ 

μζςω ςυνεδριϊν που ακολοφκθςαν το Χυνκετικό Ποντζλο Ψυχοκεραπείασ. Θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων, που προζκυψαν από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ των ςυνεδριϊν ζγινε με τθ 

μοντζλου τθσ Ανάλυςθσ Αφομοίωςθσ, ενϊ επιχειρικθκε ποςοτικοποίθςθ τθσ αγχϊδουσ και 

κατακλιπτικισ διαταραχισ τθσ κεραπευόμενθσ, μζςω τθσ κλίμακασ του APES. 

Χτο 1Σ Ξεφάλαιο γίνεται ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ Ψυχοκεραπείασ κακϊσ και ςτο Χυνκετικό 

Ποντζλο Ψυχοκεραπείασ. Ζτςι, κα μπορζςουν να γίνουν πολφ καλφτερα κατανοθτά τα 

εργαλεία που χρθςιμοποίθςε ο κεραπευτισ ςτισ ςυνεδρίεσ του με τθν κυρία Χωκράτουσ. 

Χτο 2ΣΞεφάλαιο, θ εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων που προζρχονται 

από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, όπωσ είναι θ Ψυχολογία. Ψα δεδομζνα αυτά, λόγω του 

ιδιαίτερου χαρακτιρα τουσ, απαιτοφν τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μεκόδων ανάλυςθσ, 

όπωσ είναι θ Ανάλυςθ Αφομοίωςθσ, βάςει τθσ οποίασ αναλφκθκαν και οι 

ςυμπεριλαμβανόμενεσ ςτθν εργαςία ςυνεδρίεσ. 

  Χτο 3Σ Ξεφάλαιο, παρουςιάηονται οριςμζνα ςθμαντικά δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν 

εφαρμογι του μοντζλο τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, αλλά και τθν κλίμακα APES, που 

χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία. 

  Ψο 4ο Ξεφάλαιο χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ, που ακολουκείται 

ςτθν εργαςία και παρουςιάηονται ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ποςοτικοποίθςθ των 

ποιοτικϊν δεδομζνων τθσ ανάλυςθσ. 

Θ ανάλυςθ κακαυτι λαμβάνει χϊρα ςτο 5ο Ξεφάλαιο. Εδϊ, γίνεται πλιρθσ αναφορά ςτα 

αποτελζςματα τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, όπωσ αυτι εφαρμόςτθκε ςτισ ςυνεδρίεσ. Θ 

ανάλυςθ των ςυνεδριϊν διεξιχκθ με τρόπο, τζτοιο ϊςτε αφενόσ να επικεντρϊνεται ςε 

διάφορεσ χρονικζσ ςτιγμζσ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, αφετζρου να 

ςυμπεριλαμβάνονται τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ κακεμίασ, εκείνα που ορίηουν τθν 

εξζλιξθ τθσ κεραπευόμενθσ, ενϊ παράλλθλα δίνουν και το περίγραμμα τθσ κάκε ςυνεδρίασ. 

  Χτο 6ο Ξεφάλαιο πραγματοποιείται θ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ, που 

προθγικθκε, ενϊ παρουςιάηεται και μια αναςκόπθςθ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ. 

Ψζλοσ, δίνονται τα Χυμπεράςματα, που εξάγονται βάςει του Χυνκετικοφ Ποντζλου 

Ψυχοκεραπείασ και ςυηθτοφνται υπό τθ ςυγκεκριμζνθ ςκοπιά. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΧΤΦΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

 

1.1 Οριςμόσ Χυχοθεραπεύασ 

 

Χτθ Βιβλιογραφία ςυναντϊνται αρκετοί οριςμοί τθσ ζννοιασ τθσ Ψυχοκεραπείασ. Αυτόσ που 

ζχει γίνει επίςθμα δεκτόσ από τθν Αμερικανικι Ζνωςθ Ψυχολογίασ είναι ο εξισ: «Πε τον 

όρο Ψυχοκεραπεία αναφερόμαςτε ςτθν τεκμθριωμζνθ και ςκόπιμθ εφαρμογι κλινικϊν 

μεκόδων και διαπροςωπικϊν τοποκετιςεων προερχόμενων από τισ κεμελιωμζνεσ αρχζσ 

τθσ Ψυχολογίασ με ςκοπό τθν υποβοικθςθ των ατόμων ϊςτε να τροποποιιςουν τισ 

ςυμπεριφορζσ, τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, τα ςυναιςκιματα ι/και τα λοιπά προςωπικά 

χαρακτθριςτικά του ςτισ κατευκφνςεισ που οι αςκενείσ κεωροφν 

επικυμθτζσ»(AmericanPsychologyAssociation). 

Συςιαςτικά, θΨυχοκεραπείααποτελεί κεραπευτικι διαδικαςία θ οποία κάνει χριςθ του 

λόγου ϊςτε να βοθκιςει το άτομο να αντιμετωπίςει τισ διάφορεσ ψυχοςυναιςκθματικζσ 

διαταραχζσ του, να βελτιϊςει τισ γνωςτικζσ του ικανότθτεσ και να διάγει ιςορροπθμζνο βίο. 

Θ διαδικαςία αυτι βαςίηεται ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτθ ςχζςθ, που αναπτφςςεται μεταξφ  

του κεραπευτι και του ατόμου που αναηθτά αυτι τθν εξειδικευμζνθ βοικεια. 

 

1.2 Ιςτορικό Αναδρομό 

 

Σι πρϊτεσ ενδείξεισ φπαρξθσ ψυχοκεραπευτικϊν διαδικαςιϊν χρονολογοφνται περί το 1550 

π.Χ. και τθν περιοχι τθσ Αρχαίασ Αιγφπτου, όπου διάφορεσ χειρουργικζσ, ψυχιατρικζσ και 

ιατρικζσ τεχνικζσ ςυναντϊνται ςε παπφρουσ τθσ εποχισ. Βζβαια, τθν εποχι εκείνθ, οι 

ψυχοκεραπευτικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφςαν ζνα κράμα από απόψεισ από το χϊρο τθσ 

μαγείασ, τθσ κρθςκείασ και τθσ τότε ςφγχρονθσ ιατρικισ. Ψο 500 π.Χ. οι διάφορεσ 

ψυχοκεραπευτικζσ τεχνικζσ αρχίηουν να αναπτφςςονται ςτα πλαίςια του Βουδιςμοφ ενϊ 

δφο αιϊνεσ αργότερα, το 300 π.Χ., αρχίηει θ ανάπτυξθ τθσ Ψυχοκεραπείασ ςτθν Ξίνα, με 
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προςπάκειεσ ςφνδεςθσ των ςυναιςκθμάτων και των ςυςτθμάτων του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ που οδιγθςαν ςτθ κεωρία του Qiκαι του Yin&Yang.   

Ακολοφκθςε ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα όπου θ επιςτιμθ τθσ Ψυχιατρικισ παρζμεινε ςε 

λανκάνουςα μορφι, μζχρι και το 900 μ.Χ. όταν και ο AhmedibnSahlal-Balkhiαναγνϊριςε τθν 

φπαρξθ αςκενειϊν ψυχολογικισ προζλευςθσ (Deuraseh&AbuTalib, 2015). Ψθν ίδια χρονιά ο 

al-Raziαναγνωρίηει τθν ζννοια τθσ ψυχοκεραπείασ, δίνοντάσ τθσ πλζον μια πιο 

ςυςτθματοποιθμζνθ μορφι (Haque, 2004). Σ al-Razi, ιατρόσ και διανοθτισ τθσ επιςτιμθσ 

τθσ Ψυχιατρικισ, κεωρείται από πολλοφσ ωσ ο κεμελιωτισ τθσ Κεωρθτικισ Ψυχοκεραπείασ. 

Εκατό περίπου χρόνια αργότερα, το 1025 μ.Χ., ο Αβικζννασ προςπάκθςε να περιγράψει για 

πρϊτθ φορά μια ςειρά πακιςεωνκαι ςυμπτωμάτων, όπωσ θ αχπνία, οι εφιάλτεσ, θ 

παράλυςθ, το εγκεφαλικό επειςόδιο κ.α. (Safavi-Abbasi, Brasiliense, &Workman, 

2007)ενϊζναναιϊνααργότερα, το1150, ο IbnZuhrπεριζγραψε επακριβϊσ ςθμαντικζσ 

νευρολογικζσ διαταραχζσ, όπωσ θ μθνιγγίτιδα, θ ενδοκρανιακι κρομβοφλεβίτιδα κ.α. 

(Martin-Araguz, Bustamante-Martinez, Fernandez-Armayor, &Moreno-Martinez, 2002). 

ΨθνίδιαχρονιάζγινεθπρϊτθαναφοράςτθνΛςτορίατθσΨυχιατρικισγιατθνφπαρξθτθσνόςουτου

ParkinsonαπότονΑβερρόθ(Martin-Araguz, Bustamante-Martinez, Fernandez-Armayor, 

&Moreno-Martinez, 2002). 

Χθμαντικι ιταν θ χρονιά 1403 όταν και νοςθλεφτθκαν ςτο νοςοκομείο 

BethlemRoyalHospital του Οονδίνου οι πρϊτοι αςκενείσ με ψυχιατρικζσ διαταραχζσ. Χτθ 

ςυνζχεια, το 1567 μ.Χ., ο Υαράκελςοσ ειςάγει το δικό του ςφςτθμα κλινικισ Ψυχοκεραπείασ 

ενϊ το 1774 μ.Χ. ο FranzMesmer ειςάγει τθν κλινικι εφαρμογι του υπνωτιςμοφ. Επίςθσ, το 

1793, οι Jean-BaptistePussin και PhilippePinel αρχίηουν να ελευκερϊνουν τουσ ζγκλειςτουσ 

αςκενείσ από τα ςιδερζνια δεςμά τουσ, κεωρόντασ ότι αυτι θ κίνθςθ αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίκο ςτθ κεραπεία των ψυχικά νοςοφντων αςκενϊν. 

Σ 19οσ αιϊνασ είναι ίςωσ μια από τισ ςπουδαιότερεσ εποχζσ ςτθν ιςτορία τθσ 

Ψυχοκεραπείασ αφοφ χαρακτθρίηεται από μια ςπουδαία προςωπικότθτα του χϊρου, τον 

SigmundFreud. Επίςθσ, μζχρι το 19ο αιϊνα, οι κεραπείεσ των ψυχικϊν διαταραχϊν 

βαςίηονταν ςε ψευδοεπιςτθμονικζσ μεκόδουσ, όπωσ για παράδειγμα θ Φρενολογία. 

Εκκινϊντασ ο 19οσ αιϊνασ λοιπόν, το 1801, ο PhilippePinel δθμοςίευςε τθν πρϊτθ επίςθμθ 

επιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθ κεραπεία τθσ παράνοιασ ενϊ το 1813 ο AbbeFaria 

αναγνϊριςε τθ ςπουδαιότθτα τθσ κλινικισ εφαρμογισ του υπνωτιςμοφ. Ψο 1870 ο Jean-

MartinCharcot αρχίηει τθ διερεφνθςθ τθσ υςτερικισ διαταραχισ, διαταραχι θ οποία 

χρθςιμοποιικθκε από τον ίδιο  ςαν εξιγθςθ του φαινομζνου των «δαιμονιςμζνων» το 

1884. Ζνα χρόνο μετά, το 1885, ο PierreJanet ξεκίνθςε το ερευνθτικό και κεραπευτικό του 
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ζργο ςτθ Χάβρθ ενϊ το 1886 ςτθ Βιζννθ ανάλογθ εκκίνθςθ ζλαβε και θ καριζρα του 

ςπουδαίου SigmundFreud. Συςιαςτικά, ο Freudείναι αυτόσ, πουκεμελίωςε τθν 

Ψυχανάλυςθ, ειςάγοντασ τθ «διά τθσ ομιλίασ κεραπεία». Επίςθσ, ο Freudυπιρξε μζλοσ τθσ 

ομάδασ των ατόμων που βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πιο γενικοφ προςανατολιςμοφ 

ςτθν επιςτιμθ τθσ Ψυχοκεραπείασ, ο οποίοσ ςιμερα είναι γνωςτόσ ωσ Ψυχοδυναμικι 

Κεραπεία. Θ Ψυχοδυναμικι Κεωρία είναι απόλυτα ςυνυφαςμζνθ με το ζργο του Freud, 

αφοφ βαςίηεται ςτθ μετατροπι του αςυνείδθτου ςε ςυνειδθτό. 

Ψο περιβάλλον ζχει ωριμάςει πλζον τόςο ϊςτε να είναι εφικτι θ ςυςτθματοποίθςθ τθσ 

επιςτιμθσ τθσ Ψυχιατρικισ, τόςο ςε ερευνθτικό όςο και ςε κεραπευτικό επίπεδο. Ζτςι, το 

1892, ιδρφεται θ Αμερικανικι Ζνωςθ Ψυχολογίασ (AmericanPsychologicalAssociation) και το 

1896 εγκαινιάηεται θ πρϊτθ ψυχολογικι κλινικι ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Υενςυλβάνια. 

Θ Ψυχαναλυτικι Χκζψθ εγκαινιάηεται το 1900 με τθ δθμοςίευςθ του ζργου του 

SigmundFreud “InterpretationofDreams” («Θ Ερμθνεία των Σνείρων»). Περικά χρόνια 

αργότερα, το 1906, ιδρφεται το πρϊτο διεκνζσ περιοδικό Ψυχολογίασ, το 

JournalofAbnormalPsychology, o εκδότθσ του οποίου, BorisSidis, εγκαινίαςε το 

SidisPsychotherapeuticInstitute ςτο Υόρτςμουκ, όπου και εφαρμόςτθκαν όλεσ οι ςφγχρονεσ 

τεχνικζσ για τθ κεραπεία αςκενϊν με νευρικζσ διαταραχζσ. 

Χτα τρία επόμενα ζτθ αναδφονται δφο ςπουδαίοι ψυχοκεραπευτζσ μζςα από τθ διαμάχθ, 

που είχαν με τθ κεωρία και τισ τεχνικζσ του Freud. Ζτςι, το 1911 αποχωρεί από τθν ομάδα 

του ο AlfredAdler, κατθγορϊντασ τον Freud ότι υπερτονίηει τθ ςεξουαλικότθτα του ατόμου 

και πωσ βαςίηει μεγάλο μζροσ τθσ κεωρίασ του ςτθ δικι του παιδικι θλικία. Επίςθσ, το 

1913, ο CarlJung απομακρφνκθκε επίςθσ από τθ κεωρία του Freud, κεωρϊντασ ότι 

αδυνατοφςε να αναγνωρίςει τθν αξία τθσ κρθςκείασ και τθσ πνευματικότθτασ, 

εγκαινιάηοντασ τθν Αναλυτικι Ψυχολογία. Ψθν ίδια χρονιά, ο JacobMoreno εφάρμοςε 

μεκόδουσ Σμαδικισ Ψυχοκεραπείασ, οι οποίεσ αργότερα ζγιναν γνωςτζσ με τον όρο 

Ψυχόδραμα. Ψο 1914 μποροφμε να ποφμε ότι κεμελιϊνεται κι επίςθμα ο κλάδοσ τθσ 

Ψυχολογίασ με τθ δθμοςίευςθ του BorisSidis με τίτλο 

“TheFoundationsofNormalandAbnormalPsychology”.  

Θ δεκαετία του 1920 κυριαρχικθκε από το Χυμπεριφοριςμό, κεωρία που αναπτφχκθκε από 

το ζργο των JosephWolpe, HansEysenckκαι B. F. Skinner. Ωςτόςο, ο Χυμπεριφοριςμόσ είναι 

μια κεωρία θ οποία αγνοεί κάκε ζννοια εςωτερικισ ψυχικισ δραςτθριότθτασ με 

αποτζλεςμα να παρουςιάηει πολφ μικρι εξζλιξθ και ανάπτυξθ ςτον κλάδο τθσ 

ψυχοκεραπείασ (Alessandri, Heiden, &Dunbar-Welter, 1995). 
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Ζνα από τα επιδραςτικότερα βιβλία ςτθν ιςτορία τθσ Ψυχολογίασ εκδόκθκε το 1933 από το 

WilhelmReich. To βιβλίο τιτλοφορείται “CharacterAnalysis” και παρουςιάηει τθν άποψθ ότι 

κατά τθ κεραπεία ενόσ νευρωτικοφ φαινομζνου πρζπει να μελετάται ολόκλθρθ θ 

προςωπικότθτα και ο χαρακτιρασ ενόσ ατόμου και όχι μεμονωμζνα χαρακτθριςτικά 

αυτοφ.OReichαςχολικθκε, επίςθσ, ςε όλθ τθ δεκαετία του 1930 με τθν ανάπτυξθ τθσ 

Χωματικισ Ψυχοκεραπείασ. Ψρία χρόνια αργότερα, δθλαδι το 1936, θ KarenHorney 

δθμοςιεφει τθ δικι τθσ οπτικι επί τθσ κεωρίασ του Freud μζςω τθσ εργαςίασ τθσ 

“FemininePsychology”. 

Θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ψυχοκεραπείασ δε ςταμάτθςε κατά τθ διάρκεια του Β’ 

Υαγκόςμιου Υολζμου. Ζτςι, το 1942 δθμοςιεφτθκε το άρκρο 

“CounselingandPsychotherapy” από τον CarlRogers, το οποίο προτείνει ωσ βζλτιςτθ μζκοδο 

προςζγγιςθσ ενόσ ψυχιατρικοφ αςκενι αυτι που χαρακτθρίηεται από ςεβαςμό και ζλλειψθ 

επικριτικισ ςτάςθσ απζναντι τόςο ςτο άτομο όςο και ςτθ διαταραχι του. Ψαυτόχρονα 

ςχεδόν, το ζτοσ 1943, γίνεται θ πρϊτθ αναφορά ςτισ παραιςκθςιογόνεσ παρενζργειεσ του 

LSD (LysergicAcidDiethylamide – Διαικυλαμίδιο του Ουςεργικοφ Σξζοσ), το οποίο ο ίδιοσ 

ςυνζκεςε το 1938 και χρθςιμοποιικθκε ωσ ψυχιατρικό φάρμακο τισ δεκαετίεσ του 1950 και 

του 1960. Ψο 1945 ιδρφκθκε το ςπουδαίο διεκνζσ περιοδικό TheJournalofClinicalPsychology. 

Θ δεκαετία του 1950 χαρακτθρίςτθκε από δφο προςανατολιςμοφσ ςτον επιςτθμονικό 

κλάδο τθσ Ψυχοκεραπείασ, προςανατολιςμοί οι οποίοι αναπτφχκθκαν ωσ απάντθςθ ςτον 

Χυμπεριφοριςμό. Αρχικά, αναπτφχκθκε θ Γνωςιοκρατία ενϊ ακολοφκθςε θ Ανκρωπιςτικι 

Ψυχολογία. Ψο 1951 δθμοςιεφτθκε θ ςπουδαία εργαςία του CarlRogers με τίτλο “Client-

CenteredTherapy” αλλά και από αυτι των FritzPerls, PaulGoodman και RalphHefferline με 

τίτλο “GestaltTherapy: ExcitementandGrowthintheHumanPersonality”. Ζνα χρόνο αργότερα, 

το 1952, εκδίδεται το Διαγνωςτικό και Χτατιςτικό Εγχειρίδιο Ψυχικϊν Διαταραχϊν 

(DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders – DSM), ειςάγοντασ τθν ζννοια τθσ 

ταξινόμθςθσ των ςφγχρονων ψυχικϊν αςκενειϊν. Ψο 1953 ςκιαγραφικθκε θ Κεραπεία τθσ 

Χυμπεριφοράσ από τον Skinner ενϊ θ Αμερικανικι Ζνωςθ Ψυχολογίασ δθμοςίευςε τον 

Ξϊδικα Δεοντολογίασ των Ψυχολόγων. Ψο 1954 ο AbrahamMaslow ςυνειςζφερε ςτθν 

ίδρυςθ τθσ Ανκρωπιςτικισ Ψυχολογίασ ενϊ αργότερα ανζπτυξε τθ διάςθμθ Λεραρχία των 

Αναγκϊν. 

Ψο 1960 ςυναντοφμε μια από τισ πιο ζντονεσ επικρίςεισ ςτθν επιςτιμθ τθσ Ψυχιατρικισ με 

τον ThomasSzaszνα οργανϊνει το Αντιψυχιατρικό Ξίνθμα μζςω του βιβλίου του 

“TheMythofMentalIllness”. Ωςτόςο, αυτι θ κίνθςι του δε φάνθκε να πτοεί τισ εργαςίεσ των 

επιςτθμόνων του κλάδου. Ζτςι, το 1960 ο Laingδιατυπϊνει τθ κζςθ ότι οι ψυχικζσ 
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διαταραχζσ αποτελοφν μζκοδο επικοινωνίασ των ατόμων βάςει ςυγκεκριμζνων εμπειριϊν 

από τθν πραγματικότθτα που αυτοί ζχουν βιϊςει και όχι ψυχικζσ αςκζνειεσ ενϊ το 1965 ο 

WilliamGlasserδιατυπϊνει τθ Κεωρία τθσ Υραγματικότθτασ θ οποία ςε δεφτερο χρόνο 

ονομάςτθκε Κεωρία τθσ Επιλογισ. Δφο χρόνια αργότερα, το 1967, ο AaronBeckδιατυπϊνει 

το δικό του μοντζλο περί τθσ κατάκλιψθσ και το 1968 θ Αμερικανικι Ζνωςθ Ψυχολογίασ 

εκδίδει το DSM 2. Ζνα χρόνο αργότερα, ο JosephWolpe δθμοςιεφει το ζργο του 

“ThePracticeofBehaviorTherapy” ενϊτθν ίδια χρονιά ιδρφεται θ πρϊτθ επαγγελματικι 

ςχολι Ψυχολόγων ςτθν Ξαλιφόρνια των Θνωμζνων Υολιτειϊν. 

Θ οικογζνεια των εγχειριδίων DSMκα μεγαλϊςει όταν κα εκδοκοφν τα DSM 3 και DSM 3-

Rτο 1980 και το 1987 αντίςτοιχα. Χθμαντικό είναι το ζτοσ 1990 όταν και οι MichaelWhiteκαι 

DavidEpstonδθμοςιεφουν το “NarrativeMeanstoTherapeuticEnds”, ζργο το οποίο 

αποτζλεςε κεμζλιο λίκο τθσ Αφθγθματικισ Κεραπείασ. Ψο 1991, θ Αμερικανικι Ζνωςθ 

Ψυχανάλυςθσ αντιτάχκθκε ςτθν οποιουδιποτε είδουσ διάκριςθ κατά των ομοφυλόφυλων, 

παρά το γεγονόσ ότι δεν υποςτιριξε τθ κζςθ τθσ αυτι ζμπρακτα με το να αποδεχκεί τα 

άτομα αυτά ςτουσ κφκλουσ εργαςιϊν τθσ (PsychiatricNews).Αυτιθκίνθςθ, όμωσ, 

ιτανμεγάλθσ ςθμαςίασ αφοφ το 1997 το ζδαφοσ ιταν ζτοιμο πλζον για να γίνει δεκτι από 

τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρία θ ζννοια του γάμου μεταξφ ατόμων του ίδιου 

φφλου(PsychiatricNews). Εν τω μεταξφ, το DSM 4 είχε ιδθ εκδοκεί από το 1994 και 

αποτζλεςε υλικό επεξεργαςίασ ϊςτε το 2000 να εκδοκεί το DSM 4-TRτο οποίο ενςωμάτωνε 

και τθν κωδικοποίθςθ των διαγνωςτικϊν κωδικϊν βάςει του ICD-9.Ψθν ίδια δεκαετία 

μελετικθκε ζντονα θ μζκοδοσ τθσ κεραπείασ με χριςθ τθσ Πουςικισ, θ οποία το 2006 

κατζλθξε ςτθν ανακάλυψθ του MichaelCrawfordκαι των ςυνεργατϊν του ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ κεραπείασ επθρζαςε κετικά τθν πρόοδο των ςχιηοφρενικϊν 

αςκενϊν (Crawford, Talwar, &al., 2006). 

Φτάνοντασ ςτα πιο ςφγχρονα ςθμεία τθσ ιςτορίασ του επιςτθμονικοφ αυτοφ κλάδου, 

ςυναντοφμε τθν ζκδοςθ του DSM 5 το 2013, το οποίο μετά από μια δεκαετία 

επανεξετάςεων μπορεί πλζον να κεωρθκεί ωσ ζνα πλιρεσ ςφνολο κριτθρίων για τθ 

διάγνωςθ και τθν ταξινόμθςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν. Ψζλοσ, κακϊσ ειςερχόμαςτε ςε 

εποχζσ όπου θ αποκωδικοποίθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ κα αποκαλφπτει ςυνεχϊσ 

όλο και περιςςότερεσ άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ψυχικισ και οργανικισ, 

είναι ςθμαντικό να αναφερκεί θ πρόςφατθ ςφνδεςθ τθσ Λδεοψυχαναγκαςτικισ Διαταραχισ 

(Obsessive-CompulsiveDisorder – OCD) με τον αντίςτοιχο γενετικό δείκτθ, ανοίγοντασ νζουσ 

δρόμουσ ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν. 
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1.3   Η Χυχοθεραπεύα ςτην Αρχαύα Ελλϊδα 
 

Σ Πελάμποδασ ι Πελάμπουσ, γενάρχθσ του γζνουσ μαντϊν των Πελαμποδιδϊν, υπιρξε ο 

πρϊτοσ τθ ςειρά ψυχοκεραπευτισ τθσ αρχαιότθτασ. Σ Πελάμποδασ ιταν μάντθσ, 

ιατρομάντθσ και κακαρτισ, προςωπικότθτα που υμνικθκε κατά τθν αρχαιότθτα και 

αναφζρεται ακόμα και ςτισ διθγιςεισ του Θρόδοτου. Κεωρείται ότι είχε κείο κεραπευτικό 

χάριςμα με το οποίο, μάλιςτα, κεράπευςε τον Άλκανκο (Βαςιλζασ των Πεγάρων) από 

χρόνια μελαγχολία αλλά και το γιό του κεςςαλοφ Βαςιλζα Φυλάκου, Μφικλο, τον οποίο 

κεράπευςεαπό ςεξουαλικζσ δυλειτουργίεσ  (Patsi-Garin, 1969). 

Ωςτόςο, αυτι δεν είναι θ πιο χαρακτθριςτικι προςπάκεια αναγνϊριςθσ των 

ψυχοςυναιςκθματικϊν λειτουργιϊν του ανκρϊπου, αφοφ θ φράςθ «γνϊκι ς’αυτόν» 

αποτζλεςε ςτάςθ ηωισ όχι μόνο των Αρχαίων Ελλινων αλλά και κάκε ατόμου που ζγινε 

κοινωνόσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Θ φράςθ αυτι υπιρξε αναγεγραμμζνθ ςτθν 

προμετωπίδα του Ραοφ των Δελφϊν ενϊ ςε παράφραςθ αναφζρεται και ςτον Θράκλειτο 

ωσ «εδηθςάμθν εμαυτόν». Σ ελλαδικόσ χϊροσ υπιρξε πολφ γόνιμο ζδαφοσ για τθν 

ανάπτυξθ ςχετικϊν τάςεων, αφοφ θ αναηιτθςθ τθσ ψυχισ και θ νοθματοδότθςθ τθσ 

ανκρ’ωπινθσ φπαρξθσ χαρακτθρίηουν κάκε φιλοςοφικό κίνθμα τθσ εποχισ. Ξυριότερα, ο 

Επικουριςμόσ και ο Χτωικιςμόσ αςχολικθκαν με τον επαναπροςδιοριςμό του ατόμου ςτο 

νζο κοινωνικοπολιτικό ςφςτθμα που προκλικθκε από τθν ιςχυροποίθςθ των 

αυτοκρατοριϊν και τισ επερχόμενεσ αναπροςαρμογζσ που προκλικθκαν ςτον ψυχιςμό του 

ςφγχρονου ατόμου, αναπροςαρμογζσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ που προκλικθκαν τον 21ο 

αιϊνα από τθν Υαγκοςμιοποίθςθ. Ζτςι, τα προςωκρατικά αυτά φιλοςοφικά κινιματα 

δόμθςαν κεωρίεσ περί τθσ ψυχισ του ατόμου, αποτελϊντασ -ουςιαςτικά- τισ πρϊτεσ 

κινιςεισ δθμιουργίασ ενόσ νζου επιςτθμονικοφ κλάδου, αυτοφ τθσ Ψυχολογίασ. Χθμαντικό 

χαρακτθριςτικό αυτϊν υπιρξε το γεγονόσ ότι είχαν ςαφϊσ κακοριςμζνο κεραπευτικό 

ςτόχο, ο οποίοσ δεν ιταν άλλοσ από τθν ψυχικι αταραξία υπό τθν ζννοια τθσ ακλόνθτθσ 

ςτάςθσ απζναντι ςτα προβλιματα τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Τπωσ, χαρακτθριςτικά, 

αναφζρεται ςτα κείμενα του Χτωικιςμοφ, ςτόχοσ είναι θ ιςχυροποίθςθ του ατόμου 

ωσ«βράχου που, αν και τον ςκεπάηουν κάποιεσ φορζσ τα κφματα, αυτόσ μζνει ακλόνθτοσ 

ςτθ κζςθ του» (Πάρκοσ Αυριλιοσ IV,49,I. ). Χτα πλαίςια του Χτωικιςμοφ αναπτφχκθκε και θ 

Ψυχικι Κεωρία, κατά τθν οποία γίνεται αποδεκτι θ ενιαία φφςθ τθσ Ψυχισ, ενϊ οι 

γνωςτικζσ λειτουργίεσ αποτελοφν αντικείμενο τόςο του Χτωικιςμοφ όςο και του 

Επικουριςμοφ. 

Ξατά τθ μετάβαςθ ςτθ ςωκρατικι περίοδο αναγνωρίηεται ζνα από τα ςπουδαιότερα 

εργαλεία τθσ ψυχαναλυτικισ διαδικαςίασ, θ διαλεκτικι μζκοδοσ με τθν οποία ο Χωκράτθσ 
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επικαλοφμενοσ τθν άγνοιά του επί των διαφόρων κεμάτων εκκινοφςε διάλογο με το 

ςυνομιλθτι του, οδθγϊντασ τον ςτθν προςωπικι του αλικεια. Θ μαιευτικι μζκοδοσ, όπωσ 

είναι γνωςτι, και θ ςωκρατικι ειρωνία χρθςιμοποιοφνται μζχρι ςιμερα ςτισ 

ψυχοκεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ. 

Χθμαντικι υπιρξε και θ ςυνειςφορά του Υλάτωνα, ο οποίοσ ζκανε το γνωςτό διαχωριςμό 

τθσ ψυχισ ςε 3 μζρθ, το «λογιςτικόν», το «επικυμθτικόν» και το «κυμοειδζσ». Σ 

Αριςτοτζλθσ, μακθτισ του Υλάτωνα, ανζπτυξε αντίςτοιχο διαχωριςμό όπου θ ψυχι 

χωρίςτθκεςτο «ζλλογο» και το «άλογο» μζροσ τθσ, με το πρϊτο να αποτελεί το διανοθτικό 

μζροσ τθσ ψυχισ και το δεφτερο να αντιςτοιχεί ςτα πάκθ και τισ παρορμιςεισ. 

Σ Επίκουροσ είχε επίςθσ ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν πορεία προσ τθν οικοδόμθςθ τθσ 

Ψυχοκεραπείασ, ειςάγοντασ για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του επιςτθμονικοφ κλάδου τθν 

ζννοια τθσ θδονισ, θ οποία αποτελεί το ςτόχο τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ μζςω τθσ 

αποφυγισ του ψυχολογικοφ πόνου. Ζτςι, ειςάγονται οι μθχανιςμοί άμυνασ του ατόμου 

εναντίον των εμπειριϊν που δθμιουργοφν προβλιματα ςτον ψυχιςμό του και 

δυςχεραίνουν τθν πορεία προσ τθν ικανοποίθςθ. 

Ψζλοσ, μια ακόμθ από τισ ςθμαίνουςεσ προςωπικότθτεσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ με ζργο ςτον 

τομζα αυτό υπιρξε ο Θράκλειτοσ, ο οποίοσ αςχολικθκε με τθν ανάδειξθ τθσ αλικειασ και 

τθσ ουςίασ πίςω από τθν ανκρϊπινθ ψυχι. Χαρακτθριςτικό είναι πωσ το ζργο του Jung ζχει 

δεχτεί πολφ ςθμαντικζσ επιρροζσ από τον Θράκλειτο, ο οποίοσ εφάρμοςε τθ κεωρία του 

Θράκλειτου περί τθσ αρμονίασ των αντίκετων καταλλιγοντασ ςτο Ρόμο τθσ 

Εναντιοδρομίασ. 

 

1. 4 Σύποι Χυχοθεραπεύασ 
 

Σι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθν Ψυχοκεραπευτικι διαδικαςία αρικμοφν μερικζσ 

εκατοντάδεσ και ςυνεχίηουν να αναπτφςςονται ςυνεχϊσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι ο 

αρικμόσ των γνωςτϊν ειδϊν Ψυχοκεραπείασ ςτθν αρχι του 21ου αιϊνα ιταν πάνω από τθ 

χιλιάδα(Lebow, 2012). Ψα είδθ αυτά ταξινομοφνται με διάφορουσ τρόπουσ βάςει 

ςυγκεκριμζνων κριτθρίων. Ζτςι, μποροφν να διακρικοφν βάςει του μοντζλου ςτο οποίο 

βαςίηονται ςε αυτζσ που χρθςιμοποιοφν ιατρικό μοντζλο κατά τθ λειτουργία τουσ και όπου 

το άτομο αντιμετωπίηεται ωσ αςκενισ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του, και ςε αυτζσ, 

που χρθςιμοποιοφν ανκρωπιςτικό μοντζλο όπου ο κεραπευτισ προςπακεί να βοθκιςει το 

άτομο ϊςτε να κατανοιςει καλφτερα τον εαυτό του. Ψα είδθ Ψυχοκεραπείασ μποροφν, 

επίςθσ, να ταξινομθκοφν βάςει των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςε «ζνασ 

προσ ζναν» κεραπείεσ, κεραπείεσ ομάδασ, κεραπείεσ ηευγαριϊν και κεραπείεσ οικογζνειασ. 
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Επίςθσ, οι μορφζσ Ψυχοκεραπείασ μποροφν να ταξινομθκοφν βάςει του μζςου με το οποίο 

γίνεται θ επικοινωνία του κεραπευτι με τον αςκενι, βάςει τθσ διάρκειασ τουσ ςε αρικμό 

ςυνεδριϊν, του τρόπου με τον οποίο γίνεται θ επικοινωνία μεταξφ του κεραπευτι και του 

αςκενι κ. α.  

Τποια, όμωσ και αν είναι θ μορφι τθσ Ψυχοκεραπείασ, το ςτοιχείο που είναι φψιςτθσ 

ςθμαςίασ είναι θ κεραπευτικι ςχζςθ που αναπτφςςεται μεταξφ του κεραπευτι και του 

κεραπευόμενου. Από εκεί και πζρα, είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ διαφόρων ςτοιχείων 

από διαφορετικζσ μορφζσ Ψυχοκεραπείασ, είτε ςε ςυνεργαςία, είτε εναλλαςςόμενεσ. Σ 

ςυνδυαςμόσ, βζβαια, των Ψυχοκεραπευτικϊν ςτοιχείων και εργαλείων δεν αλλάηει τουσ 

ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ. Ζτςι, αυτό που προςπακεί να επιτφχει αυτι θ κεραπευτικι 

προςζγγιςθ είναι θ αποκατάςταςθ κάποιασ διαγεγνωςμζνθσ ψυχικισ αςκζνειασ, θ 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινότθτασ, θ επίτευξθ και διατιρθςθ 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων και θ επίτευξθ προςωπικϊν ςτόχων. Ψζλοσ, ταυτόχρονα με τθν 

ψυχοκεραπεία είναι πικανι και θ λιψθ κατάλλθλθσ φαρμακευτικισ αγωγισ 

Σι Ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ χωρίηονται κλαςικά ςτισ εξισ μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

 

1. Ψυχανάλυςη και Ψυχοδυναμικζσ Θεραπείεσ: Θ προςζγγιςθ αυτι επικεντρϊνεται 

ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν και ςκζψεων μζςω τθσ ανακάλυψθσ 

νοθμάτων και κινιτρων που κρφβονται ςτο αςυνείδθτο του ατόμου. Χτθ μορφι αυτι τθσ 

Ψυχοκεραπείασ είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ πολφ ςτενισ ςχζςθσ μεταξφ του κεραπευτι 

και του κεραπευόμενου. Αυτόσ οδθγείται ςτθ διερεφνθςθ του εαυτοφ του μζςω τθσ 

εξερεφνθςθσ των αλλθλεπιδράςεων με το κεραπευτι κατά τθν ψυχοκεραπευτικι 

διαδικαςία. Αυτό το είδοσ Ψυχοκεραπευτικϊν διαδικαςιϊν επιβεβαιϊνεται πωσ είναι 

αποτελεςματικό από μεγάλο πλικοσ δεδομζνων(Sadock&Sadock, 2007). 

 

2. Γνωςιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία: Σι ςυμπεριφορικζσ κεραπείεσ χρθςιμοποιοφν 

τεχνικζσ που αποςκοποφν ςτθν αποδόμθςθ των λανκαςμζνων προτφπων ςυμπεριφοράσ 

για τθ βελτίωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του ατόμου, τισ γνωςιακζσ του 

λειτουργίεσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ του με τρίτουσ. Υαράδειγμα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ 

αποτελεί θ Οειτουργικι Αναλυτικι Ψυχοκεραπεία. Σι ςυμπεριφορικζσ κεραπείεσ 

βαςίηονται ςε αλθκινά δεδομζνα ενϊ ςτοχεφουν ςτο περιβάλλον του ατόμου. 

Επίςθσ,δίνουν μεγάλθ ςθμαςία ςτα αποτελζςματα των ςυμπεριφορϊν ενϊ θ λειτουργία 

τουσ εξαρτάται από τθ ςτατιςτικι πικανότθτα που ζχει κάκε ςυμπεριφορά να ςυμβεί. 

Επίςθσ, οι γνωςιακζσ μζκοδοι ςτοχεφουν ςτθ μεταβολι των ςκζψεων του ατόμου ϊςτε να 
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επθρεαςτοφν τα ςυναιςκιματα και οι ςυμπεριφορζσ προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ. Ζτςι, 

θ γνωςιακι-ςυμπεριφορικι διαδικαςία αποτελείται από προςπάκειεσ ανακαταςκευισ των 

γνωςιακϊν λειτουργιϊν, των ςυναιςκθμάτων και των ςυμπεριφορϊν του ατόμου. Αυτό 

ςυμβαίνει με το κεραπευόμενο να ζρχεται αντιμζτωποσ με τισ προβλθματικζσ ςκζψεισ και 

ςυμπεριφορζσ του μζςω τεχνικϊν που εφαρμόηει ο κεραπευόμενοσ(Beck, 2011). 

 

3. Συςτημική Θεραπεία: Αυτι είναι μια κεραπευτικι μορφι, θ οποία αφορά άτομα 

που αναπτφςςουν προβλθματικζσ ςκζψεισ ι/και ςυμπεριφορζσ όταν βρίςκονται ςτα 

πλαίςια μικρϊν ι μεγάλων κοινωνικϊν ομάδων. Υαράδειγμα αποτελοφν τα άτομα που 

αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ τουσ, ςτο οικογενειακό τουσ 

περιβάλλον κ.α. Χτα πλαίςια τθσ μεκόδου αυτισ γίνεται ςυγκζντρωςθ ατόμων με 

παρόμοιεσ εμπειρίεσ και προβλιματα ενϊ θ εφαρμογι τθσ γίνεται ςε μεγάλο εφροσ 

ψυχοςυναιςκθματικϊν προβλθμάτων, από απλζσ αγχϊδεισ διαταραχζσ μζχρι ςοβαρζσ 

τραυματικζσ εμπειρίεσ. Θ Χυςτθμικι Κεραπεία δεν αναγνωρίηει τον αςκενι ωσ άτομο αλλά 

ωσ τμιμα μιασ ομάδασ, με ςυγκεκριμζνα πρότυπα ςυμπεριφοράσ και ςυγκεκριμζνθ 

δυναμικι τθν οποία αποκτά όταντο άτομο βρίςκεται εντόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ. Εδϊ 

ςυμπεριλαμβάνονται οι κεραπείεσ ομάδων και θ ςυμβουλευτικι ηευγαριϊν 

(γάμου)(Margolies, 2013). 

 

 

4. Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία: Θ μζκοδοσ αυτι είναι το κφριο εργαλείο για 

τθ διαχείριςθ ατόμων με Πεταιχμιακι Διαταραχι τθσ Υροςωπικότθτασ κακϊσ και άτομα με 

τάςεισ αυτοκτονίασ. Αυτι θ κατθγορία ατόμων είναι πολφ δφςκολα διαχειρίςιμθ αφοφ 

αποτελείται από αςκενείσ με αςτακι διάκεςθ, ακραίεσ αντιδράςεισ, φοβίεσ και κατάκλιψθ. 

Εδϊ, το άτομο οδθγείται ςτθν κατανόθςθ των βακφτερων ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων του 

κακϊσ και τθ ςυμπεριφορά που ςυνοδεφει κακζνα από αυτά με αποτζλεςμα να οδθγθκεί 

ςτο να μάκει να διαχειρίηεται τθν οποιαδιποτε προβλθματικι κατάςταςθ με τθν οποία 

ζρχεται αντιμζτωπο.  

 

5. Ανθρωπιςτική Θεραπεία: Αποτελεί μζκοδο κεραπείασ που βαςίηεται ςτθν 

Ανκρωπιςτικι Ψυχολογία και αναπτφχκθκε ωσ απάντθςθ ςτο Χυμπεριφοριςμό και τθν 

Ψυχανάλυςθ. Χτα πλαίςια αυτισ, θ κυριότερθ ζννοια γφρω από τθν οποία εκτυλίςςονται οι 

ςυνεδρίεσ είναι θ ανάπτυξθ του ατόμου μζςω ικανοποίθςθσ των αναγκϊν του, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτθν ζννοια του υποκειμενικοφ ϊςτε να επιτευχκεί κετικι  εξζλιξθ του ατόμου και 
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απομάκρυνςι του από κάκε τι πακολογικό, απορρίπτοντασ κάκε ζννοια 

ντετερμινιςμοφ(Maslow, 1943). 

 

 

6. Συνθετική Ψυχοθεραπεία: Σι υπεράρικμεσ προςεγγίςεισ ςτθν ψυχοκεραπευτικι 

διαδικαςία οδιγθςαν τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςε χάοσ αναφορικά με τθ βζλτιςτθ 

κεραπεία προσ εφαρμογι. Ζτςι, ξεκίνθςε το ςυνκετικό κίνθμα το οποίο αντιπροςωπεφει τθν 

τάςθ για ςφνκεςθ των διάφορων μοντζλων Ψυχοκεραπείασ. Ψο Χυνκετικό Ποντζλο, το 

οποίο είναι και αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτθ κεραπευτικι διαδικαςία τθσ κυρίασ 

Χωκράτουσ, περιγράφεται εκτενϊσ ςτθν ακόλουκθ ενότθτα. 

 

1.5  υνθετικό Μοντϋλο Χυχοθεραπεύασ 
 

Σ πολφ μεγάλοσ αρικμόσ μοντζλων Ψυχοκεραπείασ οδιγθςε τουσ επιςτιμονεσ του κλάδου 

ςε μεγάλθ ςφγχθςθ αναφορικά με τθν ορκι επιλογι ενόσ από αυτά κατά τθν αντιμετϊπιςθ 

των διαταραχϊν των αςκενϊν τουσ (Wachtel&McKinney, 1992). Αυτι θ ςφγχυςθ, 

ταυτόχρονα με τθν πεποίκθςθ των ερευνθτϊν του κλάδου ότι ζνα μόνο κεραπευτικό 

μοντζλο δεν είναι ικανό να οδθγιςει ςε αποδοτικι αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν του 

αςκενι, οδιγθςε ςτθν υλοποίθςθ ενόσ νζου κεραπευτικοφ ςυςτιματοσ, του Χυνκετικοφ 

Ποντζλου Ψυχοκεραπείασ. 

Θ υλοποίθςθ του Χυνκετικοφ Ποντζλουβαςίηεται ςτθ διαπίςτωςθ ότι όλα τα 

ψυχοκεραπευτικά ςυςτιματα χαρακτθρίηονται από κοινοφσ παράγοντεσ (Ρζςτοροσ, 

Ηγαντηοφρθ, & Οαμπρόπουλοσ, 1999). Σι παράγοντεσ αυτοί είναι: 

 Θ κεραπευτικι ςχζςθ 

 Hμείωςθ του άγχουσ και τθσ ζνταςθσ 

 Θ αλλαγι του γνωςτικοφ πλαιςίου 

 Θ πεικϊ και θ υποβολι 

 Θ ταφτιςθ με το κεραπευτι 

 Σ αυτοζλεγχοσ και θ αυτονομία 

 Θ πρόβα και αντιμετϊπιςθ του πραγματικοφ προβλιματοσ invivo 

 

Ψο Χυνκετικό Ποντζλο Ψυχοκεραπείασ βαςίηεται ςε 14 αρχζσ, που αποτελοφν τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ προσ τουσ ψυχοκεραπευτζσ(Ρζςτοροσ, Ηγαντηοφρθ, & 

Οαμπρόπουλοσ, 1999).Σι αρχζσ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 
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1. Σι διαφορετικζσ κεωρίεσ προςωπικότθτασ, ψυχοπακολογίασ και ψυχοκεραπείασ δε 

ςυγκροφονται μεταξφ τουσ, ιδιαίτερα αν ςυγκεκριμζνεσ τουσ όψεισ απαρτιωκοφν με 

ςυγκεκριμζνο τρόπο. Ζτςι, θ ςφνκεςι τουσ είναι εφικτι. 

2. Θ επιτυχίασ τθσ κεραπείασ είναι πιο πικανι αν ο κεραπευτισ μεταδϊςει ςτο 

κεραπευόμενο τθν αιςιοδοξία του για το αποτζλεςμά τθσ. 

3. Θ επιτυχία τθσ κεραπείασ ςυνδζεται ζντονα με τθ κεραπευτικι ςχζςθ. 

4. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι θ μείωςθ του άγχουσ του κεραπευόμενου κακϊσ και θ 

ςυναιςκθματικι του υποςτιριξθ. 

5. Θ εξζλιξθ τθσ κεραπείασ ςχετίηεται ζντονα με τισ εμπειρίεσ του κεραπευόμενου ςε 

παρελκόντα χρόνο. 

6. Είναι φυςικό και αναμενόμενο ο κεραπευόμενοσ να αναπτφξει αντίςταςθ ςτθν 

αλλαγι, κακϊσ και να ενεργοποιιςει τουσ ομοιοςτατικοφσ μθχανιςμοφσ του. 

7. Σ κεραπευόμενοσ πρζπει να εκπαιδευτεί να αντιλαμβάνεται τα ςυναιςκιματα και 

τισ ςκζψεισ του και να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο αυτά αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ 

αλλά και με τθ ςυμπεριφορά του. 

8. Είναι αναγκαίο να μεταβλθκεί το γνωςτικό πλαίςιο του κεραπευόμενου κακϊσ και 

θ παροχι αιςιόδοξθσ λογικισ. 

9. Χκοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ μετάδοςθ κετικισ διάκεςθσ και νοθτικισ 

ιςορροπίασ ςτο κεραπευόμενο. 

10. Ψο άτομο πρζπει να κατανοιςει ότι είναι υπεφκυνο για τθ ςυμπεριφορά του και 

εξοπλιςμζνο με τα όπλα τθσαυτοκυριαρχίασ και του αυτοελζγχου. 

11. Ψο περιβάλλον του κεραπευόμενου κα πρζπει να διατθρείται υπό ζλεγχο κατάτθ 

κεραπευτικι διαδικαςία. 

12. Θ Χυνκετικισ Κεραπείασ εφαρμόηεται τόςο ςε υγιι άτομα, όςο και ςε άτομα με 

ψυχικζσ διαταραχζσ. 

13. Ψο κεραπευτικό πλαίςιο τθσ ψυχοκεραπείασ χρειάηεται ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ 

και προςεκτικό ςχεδιαςμό. 

14. Σ κεραπευτισ πρζπει να είναι οπλιςμζνοσ με επιμονι ϊςτε να εφαρμόςει τθ 

κεραπεία ορκά. 

 

Ψο Χυνκετικό Ποντζλο χρθςιμοποιικθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ κυρίασ Χωκράτουσ, θ ανάλυςθ 

των ςυνεδριϊν τθσ οποίασ ακολουκεί. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΗ ΧΤΦΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΨΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 

2.1 Αναγκαιότητα Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ των Χυχοθεραπευτικών 

Δεδομϋνων 
 

Hψυχοκεραπευτικι διαδικαςία υλοποιείται μζςω ανταλλαγισ λεκτικϊν μθνυμάτων και 

αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ διαταραχϊν του ατόμου που αναγνωρίηονται ςε τομείσ όπωσ 

ο ςυναιςκθματικόσ του κόςμοσ, οι γνωςιακζσ λειτουργίεσ του, οι κοινωνικζσ του διαδράςεισ 

κ.α..  Αυτι θ λεκτικι ανταλλαγι μθνυμάτων χαρακτθρίηεται από ζντονθ υποκειμενικότθτα, 

αφοφ, ωσ γνωςτόν, θ επικοινωνία κρφβει νοιματα και ζννοιεσ οι οποίεσ αναγνωρίηονται 

ςτθ χροιά τθσ φωνισ, τθ ςτάςθ του ςϊματοσ, τισ λζξεισ, που ο αφθγθτισ προτιμά να 

χρθςιμοποιεί, το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αναφζρεται ςε διαφορετικά πρόςωπα 

κ.α..Χυνεπϊσ, κατά τθν ψυχοκεραπευτικι διαδικαςία, ο κεραπευτισ-ερευνθτισ βάλλεται 

από ζναν πολφ μεγάλο όγκο πλθροφορίασ, τθν οποία πρζπει να καταγράψει ςε ζνα ςϊμα 

ποιοτικϊν δεδομζνων. 

Ζτςι, θ φφςθ των δεδομζνων αυτϊν επζβαλε τθν ανάπτυξθ μιασ νζασ μορφισ αναλυτικϊν 

μεκόδων, τισ Πεκόδουσ Υοιοτικισ Ανάλυςθσ Δεδομζνων. Αυτζσ χρθςιμοποιοφνται, κατά 

κφριο λόγο, ςτισ Ξοινωνικζσ Επιςτιμεσ και αποτελοφν το αντικείμενο αυτοφ του κεφαλαίου. 

 

2.2 Διαφορϋσ Ποιοτικών και Ποςοτικών Μεθόδων 
 

Θ ζρευνα ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ μπορεί να γίνει είτε μζςω ποςοτικϊν μεκόδων, είτε 

μζςω ποιοτικϊν, είτε χρθςιμοποιϊντασ ζνα μείγμα από αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ 

μεκοδολογιϊν. Σι ποιοτικζσ μζκοδοι είναι αυτζσ που αςχολοφνται με το είδοσ ενόσ 

φαινομζνου και το χαρακτιρα του ενϊ οι ποςοτικζσ αναλφουν  κάποια ποςότθτα που 

ςχετίηεται με τθν εμφάνιςθ του φαινομζνου αυτοφ (Kvale, 1996). Σι δφο αυτζσ κατθγορίεσ 

ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά και ςυνεπϊσ προορίηονται για διαφορετικοφ τφπου 

χριςθ. 

   Ξυριότερθ διαφορά μεταξφ ποιοτικισ και ποςοτικισ μεκόδου είναι το είδοσ των 

δεδομζνων που χρθςιμοποιοφν για να γίνει θ αντίςτοιχθ ανάλυςθ. Ζτςι, ςτθν ποιοτικι 

ζρευνα τα δεδομζνα ζχουν τθ μορφι λόγου ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ 

ζχουν τθν μορφι αρικμθτικϊν τιμϊν. Αυτό ειςάγει περεταίρω διαφοροποιιςεισ, αφοφ ο 
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λόγοσ δε μπορεί να αναπαραςτακεί με απόλυτθ μορφι δεδομζνων, λόγω του βάκουσ τθσ 

πλθροφορίασ που περιλαμβάνει. Αντίκετα, οι αρικμθτικζσ τιμζσ δεν επιδζχονται 

υποκειμενικότθτασ και περεταίρω ςυηιτθςθσ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ του λόγου, τα 

δεδομζνα ζχουν κλθρονομιςει τθν προοπτικι του αφθγθτι, δθλαδι του αςκενι. Σι 

αρικμοί, ωςτόςο, ζχουν κλθρονομιςει τθν προοπτικι του ερευνθτι, αφοφ αυτόσ με τθ 

μεκοδολογία και τθν πειραματικι διαδικαςία που επζλεξε κακόριςε και τθν ποιότθτα των 

δεδομζνων του. 

Πια επιπρόςκετθ διαφοροποίθςθ μεταξφ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκόδων είναι το 

γεγονόσ ότι θ ποςοτικι ανάλυςθ υλοποιείται –κατά κφριο λόγο– μζςω παραγωγικϊν 

ςυλλογιςμϊν, ενϊ θ ποιοτικι μζςω επαγωγικϊν. Ζτςι, είναι προφανζσ, ότι οι ποςοτικζσ 

μζκοδοι καλφπτουν βζλτιςτα τισ ανάγκεσ των κετικϊν επιςτθμϊν, ενϊ οι ποιοτικζσ αυτζσ 

των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. 

Χυνεχίηοντασ ςτθ διερεφνθςθ των μεταξφ τουσ διαφορϊν, επιςτρζφουμε ςτα διαφορετικοφ 

τφπου δεδομζνα, που αυτζσ επεξεργάηονται. Σ λόγοσ, που αναλφεται ςτισ ποιοτικζσ 

μεκόδουσ αντιςτοιχεί ςε αδόμθτα ι/και θμι-δομθμζνα δεδομζνα, γεγονόσ που κακιςτά 

πολφ δφςκολθ τθν επεξεργαςία τουσ, μζςω θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, ενϊ τα δομθμζνα 

δεδομζνα των ποςοτικϊν μεκόδων μποροφν να επεξεργαςτοφν με πολφ μεγάλθ ευκολία 

μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

Ψζλοσ, ζνα πολφ ςθμαντικό ςθμείο, όπου διαφοροποιοφνται είναι, ότι οι ποςοτικζσ μζκοδοι 

ανάλυςθσ δεδομζνων οδθγοφν ςε αποτελζςματα, που αντιςτοιχοφν ςε γενικζσ αλικειεσ. 

Αντίκετα, θ ποιοτικι ανάλυςθ οδθγεί ςε αποτελζςματα, τα οποία αφοροφν μόνο τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι και το ςυγκεκριμζνο περιβάλλον επί του οποίου ζχει γίνει θ 

μελζτθ και δε μποροφν να γενικευτοφν πζρα από αυτό. 

 

2.3  Σρόποσ Επιλογόσ Μεθόδου Ανϊλυςησ 
 

Ψο είδοσ τθσ ζρευνασ το οποίο επικυμϊ να διεξάγω είναι και αυτό το οποίο κα μασ δείξει 

ποια μζκοδοσ ανάλυςθσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για να επιτφχει τουσ ςκοποφσ που 

ζχουν τεκεί. Άρα, πριν καταλιξουμε ςτθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ προςδιορίηουμε τισ εξισ 

παραμζτρουσ: 

 

 Ψο κζμα τθσ ζρευνασ: Αν μια ζρευνα ζχει ωσ κφριο ςκοπό να ποςοτικοποιιςει 

χαρακτθριςτικά και φαινόμενα, τότε κα πρζπει να βρεκεί κατάλλθλοσ τρόποσ 

αναπαράςταςθσ των δεδομζνων, τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα αναλυκοφν με 
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ποςοτικζσ μεκόδουσ. Αν, όμωσ, ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να αναηθτιςει τθν 

ουςία πίςω από κάποιο φαινόμενο, τότε οι ποιοτικζσ μζκοδοι κεωροφνται ικανζσ. 

 Ψο επίπεδο τθσ γενικότθτασ που επικυμείται να επιτευχκεί: Τπωσ προαναφζρκθκε, 

τα αποτελζςματα των ποιοτικϊν αναλφςεων δεν είναι γενικεφςιμα όπωσ αυτά των 

ποςοτικϊν. 

 Ψο επίπεδο τθσ ςαφινειασ και τθσ ακρίβειασ των αποτελεςμάτων: Αυτό ςχετίηεται 

με το ςτατιςτικό ςφάλμα που κεωρείται αποδεκτό ςτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

 Ψα δεδομζνα που υπάρχουν διακζςιμα ι που μποροφν να δθμιουργθκοφν: Αν τα 

δεδομζνα είναι αρικμθτικισ φφςθσ, τότε είναι υποχρεωτικι θ χριςθ ποςοτικϊν 

μεκόδων. Αντίκετα, αν θ ζρευνα είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να αναλυκοφν ποιοτικά 

δεδομζνα (αφθγιςεισ, κείμενα, ςυνεντεφξεισ κτλ) τότε γίνεται επιλογι ποιοτικϊν 

μεκόδων. 

 

2.4 Ποιοτικό Ανϊλυςη Χυχοθεραπευτικών Δεδομϋνων 
 

Χε αυτό το ςθμείο ζχει γίνει –πλζον– απόλυτα κατανοθτι θ ανάγκθ για μεκόδουσ ποιοτικισ 

ανάλυςθσ δεδομζνων, κακϊσ και θ ςθμαςία τουσ. Ωςτόςο, θ ίδια τουσ θ φφςθ και θ 

φιλοςοφία που διζπει τθν υλοποίθςι τουσ είναι –ίςωσ– τα πιο ενδιαφζροντα 

χαρακτθριςτικά τουσ. 

Σι ποιοτικζσ μζκοδοι είναι φυςικζσ (Guba & Lincoln, 1994), ζχουν δθλαδι τθ δικι τουσ ροι 

και δεν κατευκφνονται από τον ερευνθτι. Αυτό μόνο ωσ μειονζκτθμα δε μπορεί να 

εκλθφκεί αφοφ θ δυναμικι τουσ αυτι είναι το ςτοιχείο που δίνει τθ δυνατότθτα 

αναγνϊριςθσ των επιρροϊν που δρουν πάνω ςτο άτομο. Ψα αποτελζςματα τουσ 

κεωροφνται αλθκι αφοφ ο ερευνθτισ καταγράφει δεδομζνα φςτερα από παρατιρθςθ και 

ςυνζντευξθ, μια καταγραφι θ οποία απαιτεί αντικειμενικότθτα από τθ μεριά του. Δεν είναι, 

όμωσ, ιδιαίτερα εφκολθ διαδικαςία, αφοφ οι καταγραφζσ του πρζπει να περιλαμβάνουν 

κάκε ςτοιχείο του λόγου ι τθσ ςυμπεριφοράσ μζςω του οποίου επικοινωνεί ο 

κεραπευόμενοσ (Eisner, 1991). Ψα ςτοιχεία αυτά μπορεί να αποτελοφν χρωματιςμοφσ τθσ 

φωνισ, ςτάςεισ του ςϊματοσ, κινιςεισ τουν χεριϊν κ.α.. 

Ψθ ςυλλογι ακολουκεί θ ανάλυςθ των δεδομζνων και θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων που 

κα προκφψουν από αυτι. Ψα αποτελζςματα αυτά πρζπει να ςυνδυαςτοφν με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να χαρακτθρίηονται από λογικι ςυνζχεια, δίνοντασ ςθμαςία ςε όςα ο ίδιοσ ο αςκενισ 

κεωρεί ςπουδαία και του τρόπου που ο ερευνθτισ αντιλαμβάνεται τθ ςπουδαιότθτα αυτι 

(Eisner, 1991). Αυτό είναι το ςθμείο όπου μπορεί να ειςχωριςει θ υποκειμενικότθτα του 
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ερευνθτι και εδϊ γίνονται απαραίτθτεσ οι ποιοτικζσ μζκοδοι, αφοφ δίνουν ςτον ερευνθτι 

τθ δυνατότθτα να εμβακφνει ςτα λόγια του αςκενι με τρόπο τζτοιο ϊςτε να διαπιςτϊςει 

τισ πραγματικζσ απόψεισ αυτοφ και να μθν παραςυρκεί ςε προςωπικά πορίςματα. 

2.4.1  Υοιοτικά Ξριτιρια τθσ Υοιοτικισ Ανάλυςθσ 

 

Τπωσ ζγινε ςαφζσ από τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, θ ποιοτικι ζρευνα χαρακτθρίηεται 

από ζντονθ υποκειμενικότθτα, με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ κεϊρθςι των 

αποτελεςμάτων τθσ ωσ «γενικζσ αλικειεσ». Αυτό ςυμβαίνει γιατί βαςίηεται ςε δεδομζνα τα 

οποία δεν ζχουν τθν αντικειμενικότθτα και ιςχφ των αρικμϊν και επειδι οι μζκοδοι 

ανάλυςθσ αυτϊν δεν είναι αυτοματοποιθμζνεσ και απρόςωπεσ. 

Ζτςι, τίκεται εφλογα το κζμα ςχετικά με το αν οι μζκοδοι αυτοί παράγουν αποτελζςματα 

άξια λόγου ι όχι. Επ’ αυτοφ του κζματοσ ζχει αναπτυχκεί ζντονθ διαλεκτικι, αρχισ 

γεννομζνθσ το 1992 από τον Hammersley(Hammersley, 1992), oοποίοσ όριςε ωσ ζγκυρθ μια 

ποιοτικι ζρευνα θ οποία διζπεται από εφλογο και αξιόπιςτο χαρακτιρα και ωσ ςυναφι 

αυτι που είναι ςθμαίνουςα για το επιςτθμονικό πεδίο ι/και ςυμβάλει ςτθ βιβλιογραφία 

του.  

Εκτόσ από τα παραπάνω ποιοτικά κριτιρια, υπάρχουν χαρακτθριςτικά που πρζπει να 

διζπουν μια ζρευνα ϊςτε να κεωρθκεί ζγκυρθ. Ζτςι, κατά τθνHarding(Harding, 1991), θ 

διαδικαςία τθσ ζρευνασ και τθσ νοθματοδότθςθσ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από 

αναςτοχαςτικότθτα των γνϊςεων και των εμπειριϊν μασ, τότε θ ζρευνα είναι εγκυρότερθ 

και γονιμότερθ για τον επιςτθμονικό κλάδο. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι αξιόπιςτθ, 

μεταφζρςιμθ και επαλθκεφςιμθ, αυκεντικι και να χαρακτθρίηεται από αξιοπιςτία των 

ςχετικϊν καταγραφϊν (Guba&Lincoln, 1994). 

 

2.4.2  υλλογό Ποιοτικών Δεδομϋνων 
 

Ωπάρχουν αρκετϊν ειδϊν ποιοτικά δεδομζνα τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. Ψα είδθ αυτά εξαρτϊνται από τθν επιςτιμθ κακ’αυτι κακϊσ και τουσ ςκοποφσ 

τθσ ζρευνασ. Χτθν περίπτωςθ τθσ Ψυχοκεραπευτικισ ςυναντοφμε τισ παρακάτω μεκόδουσ 

ςυλλογισ ποιοτικϊν δεδομζνων: 

 

 Χυνζντευξθ: Αυτι είναι θ πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων ςτισ 

ατομικζσ ψυχοκεραπευτικζσ διαδικαςίεσ. Ξατά τθν τζλεςθ τθσ ςυνζντευξθσ, τθν 

οποίο ο αςκενισ μπορεί να τθν αντιλαμβάνεται είτε με τθν κλαςικι τθσ ζννοια είτε 

υπό τθ μορφι ςυηιτθςθσ, ο ερευνθτισ δρα κακοδθγοφμενοσ από δομθμζνο ι θμι-
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δομθμζνο ερωτθματολόγιο ι διεξάγει μια ανοιχτι ςυηιτθςθ. Χκοπόσ του είναι να 

δράςει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να διευκολφνει τθ ροι τθσ ςυηιτθςθσ ενϊ ταυτόχρονα 

να ςυλλζγει δεδομζνα επί των κεμάτων που ζχει αναγνωρίςει ότι χρειάηονται 

διευκζτθςθ. 

 

 Υαρακολοφκθςθ ομάδων εςτίαςθσ: Εδϊ, ο ερευνθτισ ςυντονίηει τισ εργαςίεσ μιασ 

ομάδασ που εςτιάηει ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο κζμα ενϊ ταυτόχρονα ςυλλζγει τα 

δεδομζνα που επικυμεί. 

 

 Εκνογραφικι παρατιρθςθ: Θ εκνογραφικι παρατιρθςθ μοιάηει αρκετά με τθν 

παρακολοφκθςθ των ομάδων εςτίαςθσ. Θ διαφοροποίθςι τουσ ζγκειται ςτο 

γεγονόσ ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ο ερευνθτισ εντάςςεται και ο ίδιοσ ςτθν ομάδα 

και ςυμμετζχει ςτισ εργαςίεσ τθσ ενϊ ταυτόχρονα ςυλλζγει τα δεδομζνα του. 

 

 Ζρευνα δράςθσ: Επεκτείνοντασ περεταίρω τθ κζςθ του ερευνθτι ςε μια ομάδα, θ 

ζρευνα δράςθσ κζτει τον ερευνθτι ςτθ κζςθ να ςυμμετζχει ςτθν ομάδα ςαν 

ιςότιμο μζλοσ τθσ, όχι μόνο δια του λόγου του αλλά και δια των ζργων του. Ζτςι, 

μαηί με τθν ομάδα, ο ερευνθτισ κζτει ςτόχουσ και λειτουργεί για τθν επίτευξι τουσ, 

ενϊ ταυτόχρονα ςυλλζγει τα δεδομζνα του. 

 

2.4.3  Μεθοδολογύεσ Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ Χυχοθεραπευτικών 

Δεδομϋνων 
 

Ψα ποιοτικά δεδομζνα τα οποία ςυλλζγονται κατά τθν ερευνθτικι διαδικαςία τθσ εκάςτοτε 

ψυχοκεραπευτικισ ςυνεδρίασ μποροφν να αναλυκοφν με διάφορεσ μεκοδολογίεσ, ανάλογα 

με τθν πλθροφορία που επικυμοφμε να εξάγουμε. Ζτςι, μποροφμε να εφαρμόςουμε 

Κεματικι Ανάλυςθ Υεριεγχομζνου, Ερμθνευτικι Φαινομενολογικι Ανάλυςθ, Βιογραφικι 

Ανάλυςθ, Αφθγθματικι Ανάλυςθ κ.α.. Σι κυριότερεσ εξ’αυτϊν των μεκόδων αυτοί 

ςυηθτοφνται με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ. 

 

 

 

Α. Κεματικι Ανάλυςθ Υεριεγχομζνου 
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Θ Κεματικι Ανάλυςθ Υεριεχομζνου αφορά ςτθν ανάλυςθ και το ςχολιαςμό των 

κυριότερων κεματικϊν ενοτιτων μιασ ψυχοκεραπευτικισ ςυνεδρίασ, οι οποίεσ 

αναγνωρίηονται από τουσ ερευνθτζσ ςτο ςϊμα των δεδομζνων.  

Για να γίνει καλφτερα κατανοθτι θ μζκοδοσ τθσ Κεματικισ Ανάλυςθσ, κα πρζπει να μπορεί 

να οριςτεί επαρκϊσ θ ζννοια του κζματοσ, γφρω από το οποίο αναπτφςςεται μια 

ψυχοκεραπευτικι ςυνεδρία. Ζτςι, μποροφμε να ποφμε ότι το κζμα μιασ ςυνεδρίασ είναι θ 

ςφλλθψθ μιασ ςθμαντικισ ζννοιασ εντόσ του ςϊματοσ των δεδομζνων, ζννοια θ οποία 

ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ και εμφανίηεται υπό μορφι μοτίβου μζςα ςτισ 

απαντιςεισ του αςκενοφσ (Braun&Clarke, 2006).  

  Θ μεκοδολογία μζςω τθσ οποίασ εφαρμόηεται θ Κεματικι Ανάλυςθ Υεριεχομζνου είναι 

απλι και περιλαμβάνει διακριτά ςτάδια. Αρχικά, ο αςκενισ εξοικειϊνεται με τα δεδομζνα 

ϊςτε να μπορεί να ζχει εποπτεία του ςυνόλου των νοθμάτων που παρουςιάηονται. Χτθ 

ςυνζχεια ακολουκεί θ κωδικοποίθςθ τουσ και αφοφ ολοκλθρωκεί θ κωδικοποίθςθ αυτι 

είναι δυνατι θ αναηιτθςθ επαναλαμβανόμενων κεματικϊν μοτίβων. Πόλισ αναγνωριςτοφν 

τα μοτίβα αυτά, ο ερευνθτισ ανακεωρεί τα κζματα, αναηθτϊντασ αναφορζσ αυτϊν ςτο 

ςϊμα των δεδομζνων. Ψζλοσ, τα κζματα αυτά προςδιορίηονται και ονομάηονται και ο 

ερευνθτισ ςυγγράφει τθν αναφορά τθσ ανάλυςισ του (Braun & Clarke, 2006). 

 

 

Β. Ερμθνευτικι Πεκοδολογικι Ανάλυςθ 

 

Θ Ερμθνευτικι Πεκοδολογικι Ανάλυςθ είναι μια αναλυτικι μζκοδοσ παρόμοια με τθ 

Κεματικι Ανάλυςθ Υεριεχομζνου. Εδϊ ςτοχεφεται θ ανάδειξθ του τρόπου με τον οποίο ο 

αςκενισ καταςκευάηει τθν αντίλθψθ που ζχει γφρω από μια ςυγκεκριμζνθ ερμθνεία αλλά 

και τον τρόπο με τον οποίο τθν ερμθνεφει. Επίςθσ, κα πρζπει να εςτιάςει ςε αυτι τθν 

αλλθλεξάρτθςθ γεγονότων και αντιλιψεων ϊςτε να αναγνωριςτοφν τα ςτοιχεία του 

περιβάλλοντοσ που οδιγθςαν ςε αυτζσ. Ψα ςτοιχεία αυτά μπορεί να είναι γεγονότα τα 

οποία είτε ο κεραπευόμενοσ δεν ιταν ςε κζςθ να προβλζψει εξ’αρχισ, είτε δεν είχε 

κανζναν ζλεγχο πάνω τουσ. Ψζτοια γεγονότα ανατρζπουν τισ ιςορροπίεσ του περιβάλλοντοσ 

που ο κεραπευόμενοσ ζχει καταςκευάςει, οδθγϊντασ ςε μια τραυματικι εμπειρία που ςτο 

μζλλον κα υπονομεφει κάκε επιλογι του.  

 

 

 

Γ. Βιογραφικι Ανάλυςθ 
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Θ Βιογραφικι Ανάλυςθ αφορά ςε πιο γενικι αποτφπωςθ του αςκενι, αφοφ ςκοπόσ τθσ 

είναι θ περιγραφι ολόκλθρθσ τθσ ιςτορίασ του αςκενι και δεν περιορίηεται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ διαταραχζσ και προβλθματικζσ ι τραυματικζσ εμπειρίεσ. 

Χτθ Βιογραφικι Ανάλυςθ, ο ερευνθτισ καλείται να κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο ο 

κεραπευόμενοσ ερνθμεφει και μεκερμθνεφει τθν εκάςτοτε βιογραφικι εμπειρία μζςα ςτα 

κοινωνικά νοθματικά πλαίςια που ιςχφουν και μζςω των αφθγθματικϊν ςχθμάτων που ζχει 

ςτθ διάκεςι του. Επίςθσ, κα πρζπει να αναγνωρίςει τον τρόπο με τον οποίο οι τραυματικζσ 

και απρόςμενεσ εμπειρίεσ του κεραπευόμενου εγκιβωτίηονται ϊςτε το άτομο να προςδόςει 

ςτθ ηωι του τθν απαραίτθτθ ςυνζχεια και ςυνεκτικότθτα. Ψζλοσ, κα πρζπει να ανακαλφψει 

τον τρόπο με τον οποίο ο κεραπευόμενοσ τοποκετείται ςτον κοινωνικό του τόπο και 

αναλαμβάνει ςυμμετοχι ςτθ διάδραςθ (Ψςιϊλθσ, 2014).  

Σι βιογραφικζσ αφθγιςεισ βρίκουν λεπτομερειϊν που εκφράηονται μζςω των 

χαρακτθριςτικϊν των αφθγιςεων του εκάςτοτε κεραπευόμενου. Ψα χαρακτθριςτικά αυτά 

είναι θ χρονικι ακολουκία με τθν οποία ο κεραπευόμενοσ περιγράφει τα γεγονότα, τθν 

πλοκι που επιλζγει να περιγράψει, θ υφιςτάμενθ διττι χρονολογικι οπτικι τθσ αφιγθςθσ, 

τα διάφορα κειμενικά είδθ και οι λειτουργίεσ τουσ κακϊσ και τα ςυναιςκιματα που ο 

κεραπευόμενοσ επιλζγει να διαφανοφν κατά τθν αφιγθςι του (Ψςιϊλθσ, 2014). 

Ωπάρχουν 3 επικρατόντα είδθ Βιογραφικισ Ανάλυςθσ που βαςίηονται ςε διαφορετικζσ 

αρχζσ. Σι αρχζσ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

1. Αρχι τθσ ολιςτικισ ανακαταςκευισ 

2. Αρχι τθσ διαδοχικισ ανάλυςθσ 

3. Αρχι τθσ πολυεπίπεδθσ ανάλυςθσ 

Θ ανάλυςθ, μεκοδολογικά, ακολουκεί τα ίδια βιματα και ςτισ 3 περιπτϊςεισ. Αρχικά 

γίνεται ζκκεςθ και ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ βιογραφίασ του ατόμου ςε χρονολογικι 

ςειρά και ςτθ ςυνζχεια γίνεται ζκκεςθ και εξζταςθ τθσ κειμενικισ διάρκρωςθσ τθσ 

βιογραφικισ αφιγθςθσ. Ακολουκεί θ δομικι περιγραφι τθσ βιογραφικισ αφιγθςθσ και θ 

μζκοδοσ ολοκλθρϊνεται μζςω τθσ αναλυτικισ αφαίρεςθσ (Ψςιϊλθσ, 2014). 

 

Δ. Ανάλυςθ Αφιγθςθσ 

 

Θ Ανάλυςθ Αφιγθςθσ χρθςιμοποιεί, ωσ δεδομζνα αφθγιςεισ που αφοροφν ςε χρονικά 

διαςτιματα και εμπειρίεσ του αςκενι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του, με ςκοπό να 
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αναδυκοφν οι ιςτορίεσ αυτζσ που ςχθματίηουν το νόθμα τθσ εκάςτοτε εμπειρίασ ςτον 

αςκενι. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ «εκμεταλλεφεται τθν ανκρϊπινθ ανάγκθ για 

νοθματοδότθςθ των εμπειριϊν του ατόμου μζςω τθσ αφιγθςθσ, θ οποία ορίηεται ωσ θ 

ςυμβολικι αναφορά των ανκρϊπινων ζργων ςτθ διάςταςθ του χρόνου (Sarbin, 1986). 

Χτον οριςμό τθσ αφιγθςθσ ζγκειται μια από τισ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ αυτισ τθσ 

μεκόδου ανάλυςθσ. Ζτςι, θ αντίλθψθ τθσ χρονικισ αλλθλουχίασ των γεγονότων οδθγεί 

πολλζσ φορζσ ςτθν αναγνϊριςθ των αιτιϊν που κρφβονται πίςω από τα διάφορα γεγονότα 

και κατ’ επζκταςθ ςτθν αναγνϊριςθ των εννοιϊν ι των προςϊπων όπου το άτομο αποδίδει 

τισ αντίςτοιχεσ ευκφνεσ. Ζτςι, είναι δυνατι θ μελζτθ πολφ ευαίςκθτων προςωπικϊν 

κεμάτων, μελετϊντασ ταυτόχρονα το πολιτιςμικό και κοινωνικό πλαίςιο όπου αυτά 

λαμβάνουν χϊρα. Θ ταυτόχρονθ μελζτθ των διάφορων κοινωνικϊν ςυνκθκϊν ζχει το 

επιπρόςκετο πλεονζκτθμα τθσ παροχισ δυνατότθτασ τροφοδότθςθσ κοινωνικϊν ομάδων 

που λειτουργοφν υπό τθ μορφι ομάδων αλλθλοβοικειασ με ερευνθτικά δεδομζνα. Χτθ 

δφναμθ τθσ αφιγθςθσ ζχει βαςιςτεί και θ αφθγθματικι κεραπεία, όπωσ αυτι ζχει 

διατυπωκεί από τουσ DavidEpstonκαι MichaelWhite. 

Ξατά τθν Αφθγθματικι Ανάλυςθ γίνεται μελζτθ του ατομικοφ ιςτορικοφ του αςκενι. Θ 

μελζτθ γίνεται ςυνικωσ με τρόπο ποιοτικό, ενϊ γίνεται θ χριςθ δομθμζνων ι θμι-

δομθμζνων ερωτθματολογίων για τθν υποβοικθςθ τθσ ςυηιτθςθσ. Αρκετοί ερευνθτζσ 

προτιμοφν να μζνουν αμζτοχοι, δρϊντασ ςαν πακθτικό ακροατιριο ενϊ άλλοι προτιμοφν 

να κατευκφνουν τισ ςυηθτιςεισ. 

Ψο ερωτθματολόγιο, το οποίο αναφζρκθκε προθγουμζνωσ ουςιαςτικά δρα ωσ ερευνθτικό 

ςχζδιο για τθ ηωι του αςκενι. Αυτό πρζπει να περιλαμβάνει ερωτιςεισ που να οδθγοφν 

τον αςκενι να ομαδοποιιςει τθ ηωι του όπωσ αυτόσ κεωρεί ςωςτό, να αναγνωρίςει τα 

ςθμαντικότερα εκ των γεγονότων τθσ αλλά και τουσ ςθμαντικότερουσ ανκρϊπουσ που 

ςυμμετείχαν. Επίςθσ, κα πρζπει να αναηθτθκοφν οι βαςικζσ πεποικιςεισ και ιδεολογίεσ 

γφρω από τισ οποίεσ οι αςκενείσ δομοφν τθ ηωι τουσ κακϊσ και οι μελλοντικζσ προοπτικζσ 

τουσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΑΥΟΜΟΙΨΗ 
 

3.1. Ανϊλυςη τησ Αφομούωςησ 

 

Θ Ανάλυςθ τθσ Αφομοίωςθσ είναι μια μζκοδοσ ποιοτικισ ανάλυςθσ ψυχοκεραπευτικϊν 

ςυνεδριϊν, που βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ, πωσ οι κεραπευόμενοι κατά τθ διάρκεια τθσ 

κεραπευτικισ διαδικαςίασ μποροφν να αλλάξουν (Stiles et al., 1990). Υρόκειται για ζνα 

ςυνκετικό μοντζλο, το οποίο διευκολφνει τθν διερεφνθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αλλαγισ, 

εντόσ του κεραπευτικοφ πλαιςίου (Caro Gabalda et al., 2014).Πζχρι ςιμερα ζχει 

διενεργθκεί μια πλθκϊρα ερευνϊν, που ζχουν καταφζρει να αναδείξουν τθν Ανάλυςθ τθσ 

Αφομοίωςθσ, ςαν μια επιτυχθμζνθ μζκοδο ποιοτικισ, αφθγθματικισ ανάλυςθσ, μζςα από 

τθν οποία μπορεί να διερευνθκεί θ διαδικαςία εξζλιξθσ ατόμων, με μια μεγάλθ ποικιλία 

διαφόρων ψυχολογικϊν διαταραχϊν (Osatuke et al., 2011). 

Αυτι ακριβϊσ θ αλλαγι εντοπίηεται μζςαςε μια αλλθλουχία ςταδίων (Stilesetal., 1990), ενϊ 

αποτελεί και μια ζντονθ επιρροι τθσ δουλειάσ των Piaget και Rodgers (Williams, Stiles, and 

Shapiro, 1999). Σ βαςικόσ ςτόχοσ του μοντζλου είναι θ κατανόθςθ τθσ αλλαγισ του ατόμου 

και τθσ εξζλιξθσ, με τθν οποία αυτι πραγματοποιείται, ενϊ παράλλθλα εςτιάηει ςτισ 

επιμζρουσ αλλαγζσ (ςυναίςκθμα, μνιμθ, ςτάςθ) τθσ βίωςθσ των αρνθτικϊν εμπειριϊν 

(Varvinκαι Stiles, 1999). Ψθν ίδια ςτιγμι, ζνα ςθμαντικό ςτοιχείου του μοντζλου αποτελεί θ 

αναγνϊριςθ του ρόλου του κεραπευτι, μζςα ςτθ κεραπευτικι διαδικαςία (Caro Gabalda et 

al., 2014). 

 

3.2. APES 
 

  Θ διαδικαςία τθσ αλλαγισ ςυμβαίνει ςε προβιβαςτικά επίπεδα, ςτα οποία θ άνοδοσ 

απαιτεί και τθν ψυχολογικι αλλαγι του ατόμου, κάκε φορά, ϊςτε να ολοκλθρωκεί με 

αποτελεςματικό τρόπο θ κεραπευτικι διαδικαςία (Field, Barkham, Shapiro και Stiles, 1994).  

Για το λόγο αυτό ζχει δθμιουργθκεί θ κλίμακα APES, θ οποία όπωσ αναφζρεται και ςτον 

τίτλο εςτιάηει ςτθν πρόοδο τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ από τον πελάτθ.  

  Θ APES είναι μια κλίμακα που περιλαμβάνει 8 ςτάδια, από όπου και περνά ο 

κεραπευόμενοσ προκειμζνου να φτάςει ςτο ςτόχο του, ενϊ δεν είναι απαραίτθτο να 

ξεκινιςει θ διαδικαςία να ξεκινά πάντοτε από το αρχικό επίπεδο, μιασ και κάποιοσ μπορεί 
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να ζχει μια καλφτερθ επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ που τον ταλαιπωρεί (Field, Barkham, 

Shapiro και Stiles, 1994). Πζςω τθσ κλίμακασ αυτισ είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ των 

μακροχρόνιων αλλαγϊν και τθσ εξελιςςόμενθσ ςυμπεριφοράσ προσ τθν προβλθματικι 

εμπειρία (Osatuke, Reid, Stilesetal., 2011). 

  Θ διαδικαςία αυτι, τθσ αφομοίωςθσ ξεκινά το επίπεδο 0, όπου και θ προβλθματικι 

εμπειρία είναι απομακρυςμζνθ από το άτομο και δεν υπάρχει επίγνωςθ τθσ, ενϊ θ 

ςυναιςκθματικι αντίδραςθ του ατόμου είναι ςε μικρό επίπεδο, λόγω τθσ απουςίασ 

ςκζψεων πάνω ςτθν εμπειρία αυτι. Υαράλλθλα, θ προβλθματικι φωνι δεν είναι εμφανισ, 

ενϊ ενδεχομζνωσ να εμφανίηονται κάποια ςωματικά ςυμπτϊματα ωσ αποτζλεςμα τθσ 

παραπάνω διαδικαςίασ (Honos-Webb et al., 1999). Χτο τζλοσ μιασ άκρωσ επιτυχθμζνθσ 

κεραπείασ ο πελάτθσ κα ζχει φτάςει μζχρι το επίπεδο 7, όπου και κα μπορεί να είναι ςε 

κζςθ να ζχει μια απόλυτθ αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, ενϊ κα μπορεί πια να 

ελζγξει τθ ςυμπεριφορά του προσ αυτι, ϊςτε να επιτφχει μια αυξθμζνθ λειτουργικότθτα 

κακϊσ και να αποβάλλει τθν προβλθματικι εμπειρία από το κζντρο τθσ προςοχισ του 

(Honos-Webb και Stiles, 1998). Θ  πρόοδοσ ανάμεςα ςτα ςτάδια δεν γίνεται ςε ξεχωριςτά 

επίπεδα, αλλά είναι δυνατι και θ ενδιάμεςθ βακμολόγθςθ (π.χ. 2,5 ι 4,6). 

   Ψο πζραςμα από το επίπεδο 0 ςτο επίπεδο 1 ςυντελείται όταν θ ςτάςθ του  πελάτθ 

απζναντι ςτθν προβλθματικι εμπειρία πάψει να χαρακτθρίηεται από τθν ολοκλθρωτικι 

απουςία ςκζψθσ προσ αυτι και εξελίςςεται μια προςπάκεια ενεργισ αποφυγισ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, που ζχει προκφψει από τθν αναγνϊριςθ τθσ φπαρξισ τθσ 

(Brinegar et al., 2006). Χτθν προςπάκεια τθσ απόρριψθσ τθσ προβλθματικισ φωνισ, γίνεται 

μια προςπάκεια επικζντρωςθσ ςτθν κυρίαρχθ φωνι, χωρίσ όμωσ να γνωρίηουν τθν αιτία τθσ 

ανάδυςισ τθσ (Honos-Webb et al., 1999).  

  Χτο αμζςωσ επόμενο επίπεδο, το 2ο, υπάρχει θ αςαφισ εμφάνιςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, όπου και γίνεται μια αρχικι αναγνϊριςθ τθσ, μζςω τθσ περιγραφισ επϊδυνων 

ςκζψεων, χωρίσ όμωσ να γίνεται μια ςαφισ υπόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ. Αυτό ίςωσ 

οφείλεται ςτο οτι ακόμθ θ προβλθματικι φωνι υποτάςςεται ςτθν θγεμονία τθσ κοινότθτασ, 

μζςω τθσ κυρίαρχθσ φωνισ. Ωςτόςο θ εμφάνιςθ και θ αναγνϊριςθσ τθσ προβλθματικισ 

φωνισ μπορεί να διαταράξει τθν ψευδι ιςορροπία τθσ κοινότθτασ των φωνϊν και 

επομζνωσ να φζρει αναταραχι ςτο άτομο (Honos-Webb και Stiles, 1998). 

  Θ εξζλιξθ τθσ κεραπείασ βρίςκει τον πελάτθ ικανό να εκφράςει το πρόβλθμα του, 

προβαίνοντασ τϊρα ςε μια κακαρι διατφπωςθ, γεγονόσ που ςθμαίνει και τθν μετάβαςθ 

ςτο 3ο επίπεδο τθσ APES. Υαράλλθλα, θ πρόοδοσ επιτρζπει τθ χριςθ και των δφο φωνϊν, 

κυρίαρχθσ και μθ κυρίαρχθσ, που αναδφονται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ. Αυτό 
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προχποκζτει τθν απομάκρυνςθ του εαυτοφ από τισ δφο φωνζσ, μιλϊντασ για κάκε μια από 

αυτζσ, ςαν να μιλάει από τθν πλευρά του παρατθρθτι, ενϊ υπάρχει και θ αναγνϊριςθ τθσ 

κυρίαρχθ φωνισ, ωσ κομμάτι του εαυτοφ  (Honos-Webb et al., 1999). Υροχωρϊντασ, κατά 

τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ και εφόςον ςθμειωκεί μια βελτίωςθ και κατάκτθςθ των 

δεδομζνων των προθγοφμενων επιπζδων, επζρχεται και θ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ. Θ ζκφραςθ και μόνο τθσ προβλθματικισ φωνισ δεν είναι αρκετι, αλλά πρζπει 

να εμφανιςτεί μια επίγνωςθ τθσ παρουςίασ τθσ, που ςυμβαίνει ςτο επίπεδο 4. Ζπειτα, με 

τθ βοικεια του κεραπευτι, θ προβλθματικι εμπειρία μπαίνει ςε ζνα ςχιμα, που βοθκά 

ςτθν καλφτερθ αφομοίωςθ αυτισ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν, μιασ και γίνεται κομμάτι του 

ατόμου. Χτθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ πραγματοποιείται θ δθμιουργία ςυνδζςεων και 

νοθματικϊν γεφυρϊν με τθν κοινότθτα, ϊςτε να γίνει πιο κακαρι θ εικόνα τθσ 

προβλθματικισ φωνισ (Brinegar et al., 2006). Αυτό ςυμβαίνει μζςω των νζων κατανοιςεων 

που γίνονται ςχετικά με τισ δφο φωνζσ, που πλζον είναι ςε κζςθ να διαπραγματεφονται και 

να ςυνεργάηονται (Honos-Webb et al., 1999). 

   Θ προθγοφμενθ ανζλιξθ ςτα επίπεδα τθσ APES, ανοίγει το δρόμο για τθν αναηιτθςθ 

τρόπων προςαρμογισ ςτα προβλιματα που ανακφπτουν από τθν προβλθματικι εμπειρία 

και ςτθν εφαρμογι κάποιων λφςεων, που ςυχνά εμφανίηονται ςτισ ςυνεδρίεσ. Αυτι 

ακριβϊσ θ διαδικαςία ςθμαίνει και τθν άνοδο ςτο 5ο επίπεδο τθσ κλίμακασ αφομοίωςθσ 

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. Χτο πλαίςιο τθσ ςυνεδρίασ “ανακαλφπτονται” ςτοιχεία και 

εμφανίηονται νζεσ κατανοιςεισ που βοθκοφν ςτθν ανεφρεςθ εναλλακτικϊν λφςεων και 

ςτθν ενεργι ςυμμετοχι του ατόμου ςτθν προςπάκεια διαςφάλιςθσ μιασ υψθλότερθσ 

λειτουργικότθτάσ του. Υαράλλθλα, ςτθν παραπάνω διαδικαςία οι δφο αντίκετεσ φωνζσ 

λειτουργοφν ςυνεργατικά. Πε τθν αρχι τθσ προςπάκειασ ανεφρεςθσ λφςεων, ςταδιακά και 

οδεφοντασ προσ το 6ο επίπεδο ζρχεται και θ λφςθ του προβλιματοσ, που αναηθτάται. Θ 

χριςθ των φωνϊν και θ μετάβαςθ από τθ μια ςτθν άλλθ γίνεται χωρίσ πρόβλθμα και με 

ευκολία, ενϊ τελικά θ προβλθματικι εμπειρία χρθςιμοποιείται ςαν πθγι, μζςα από τθν 

οποία εμφανίηεται θ λφςθ του προβλιματοσ. 

  Ψο τελευταίο ςτάδιο τθσ APES, το 7ο ,όποτε και ςυμβαίνει θ ολοκλθρωτικι αφομοίωςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ από τθν κοινότθτα των φωνϊν γίνεται με τθ τελικι ενςωμάτωςθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν. Ακόμθ οι φωνζσ χρθςιμοποιοφνται 

όχι μόνο για τθν ανεφρεςθ λφςεων προσ τθν προβλθματικι εμπειρία, αλλά 

χρθςιμοποιοφνται και για τθ λυςι προβλθμάτων, που ίςωσ εμφανιςτοφν ςτο μζλλον. Υλζον 

υπάρχει θ δυνατότθτα γενίκευςθσ των τεχνικϊν λφςεων που εφαρμόςτθκαν ςτα 

προθγοφμενα βιματα. 
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3.3. ημαντικού Όροι 
 

  Για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο, ςφμφωνα με τουσ Stilesetal. (1990), μεγάλθσ ςθμαςίασ είναι 

κάποιοι γνωςτικοί όροι, προκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ λειτουργία του. Ζνασ από 

αυτοφσ είναι το ςχιμα. Δεδομζνου του μεγάλου ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό του όρου 

και τθσ ςθμαςίασ του, θ χριςθ του ςχιματοσ αφορά τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου, όπωσ 

αυτόσ χρθςιμοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Υρόκειται για ζνα γνωςτικό ςφνολο 

ιδεϊν και πεποικιςεων, πάνω ςτο οποίο βαςίηεται θ εμπειρία του ατόμου, αλλά και με 

βάςθ το οποίο οργανϊνεται θ αντίλθψι του (Honos-Webb και Stiles, 1998). Χτο ςχιμα 

περιλαμβάνεται τόςο το μοτίβο ςυμπεριφοράσ των ατόμων, όςο και το περιεχόμενο τθσ 

ςκζψθσ τουσ.Ψα ςχιματα είναι εξαιρετικά δυνατά μοτίβα, που δθμιουργοφνται από τθν 

παιδικι θλικία ενόσ ατόμου, θ απαλλαγι από τα οποία είναι εξαιρετικά δφςκολθ, μιασ και 

ςυνεχϊσ μάχονται για τθν επιβίωςι τουσ (Brickerκαι Young, 1991). 

  Θ ζννοια του ςχιματοσ ςτο μοντζλο βοθκά τόςο τον κεραπευόμενο, όςο και τον 

κεραπευτι ςτο ςτόχο τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ από τον πρϊτο.  Θ 

ζννοια τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ αποτελεί ζνα ακόμθ κεμελιϊδθ λίκο ςτο μοντζλο του 

Stiles. Αφορά κάποιεσ εμπειρίεσ, που ςυμπεριλαμβάνονται μζςα ςτα ςχιματα των ατόμων, 

ενϊ θ αναφορά ςε αυτζσ προκαλοφν μια ςυναιςκθματικι αναταραχι και μια δυςκολία των 

ατόμων. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ψυχοκεραπείασ θ προβλθματικι εμπειρία 

δεν είναι από τθν αρχι ςαφϊσ αντιλθπτι από τουσ κεραπευόμενουσ, με αποτζλεςμα να μθ 

“χωράει” ςτα ςχιματα, που εκείνοι διακζτουν (Stilesetal., 1990).Θ αδυναμία τθσ 

κατανόθςθσ αυτϊν των εμπειριϊν, φζρνει ωσ επακόλουκο τθν αδυναμία ζκφραςισ τουσ, 

μιασ και δεν ζχουν γίνει αντικείμενο επεξεργαςίασ από τα άτομα. Πια πρόοδο ςτθν 

κατανόθςθ αυτϊν, κα ςιμαινε επομζνωσ και μια αυξθμζνθ ικανότθτα λεκτικισ 

αναπαράςταςθσ τουσ (Varvinκαι Stiles, 1999). 

Θ επίγνωςθ αυτϊν των προβλθματικϊν εμπειριϊν και το “ταίριαςμα” τουσ ςτα υπάρχοντα 

ι ςτα νζα αναδυόμενα ςχιματα, γίνεται μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ αφομοίωςθσ. Θ χριςθ 

του όρου ςτο μοντζλο αποτελεί μα ακόμα επιρροι από τον Piaget. Χφμφωνα με τουσ 

Stilesetal. (1990), ο πελάτθσ με τθ βοικεια του κεραπευτι προχωρά ςτθν επεξιγθςθ, τθν 

αφομοίωςθ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ εμπειρίασ αυτισ κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριϊν. 

Υαράλλθλα  με τθ διαδικαςία τθσ αφομοίωςθσ πραγματοποιείται και θ προςαρμογι των 

προβλθματικϊν εμπειριϊν ςτα νζα ςχιματα, τα οποία και αυτά με τθ ςειρά τουσ 

υφίςτανται μια αλλαγι προκειμζνου να αποδεχκοφν και να αφομοιϊςουν τθ αλλαγμζνθ 

προβλθματικι εμπειρία. 
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  Υαράλλθλα, από τθν πλευρά τθσ θ προβλθματικι εμπειρία προςπακεί κατά τθ διάρκεια 

τθσ κεραπείασ να βρει μια διζξοδο για ζκφραςθ. Αυτι ακριβϊσ θ ζκφραςθ, όπωσ και όλων 

των άλλων ειδϊν  οι εκφράςεισ χαρακτθρίηονται ςτο μοντζλο ωσ φωνζσ. Χφμφωνα με τουσ 

Honos-Webb και Stiles (1998), οι εμπειρίεσ των ανκρϊπων κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ 

αφινουν πίςω κάποια ίχνθ, κάποια υπολείμματα, κάποια ςθμάδια,τα οποία μποροφν να 

αναλαμβάνουν δράςθ και να εκφράηονται μζςω του πελάτθ. Θ μεταφορά των φωνϊν 

χρθςιμοποιείται ςαν όροσ ςτο μοντζλο, ϊςτε να περιγράψει τθν ενεργοποίθςθ των ιχνϊν ι 

ςθμαδιϊν περαςμζνων εμπειριϊν του ατόμου, για ζκφραςθ. Πάλιςτα ο Stiles (1999) 

δείχνει να υποςτθρίηει, πωσ οι άνκρωποι αποτελοφν κοινότθτεσ φωνϊν, μια διαπίςτευςθ, 

που δικαιολογεί και τθν πρακτικι του εςωτερικοφ διαλόγου ςτα άτομα. 

Ψα ςθμάδια αυτά μπορεί να είναι εικόνεσ, χειρονομίεσ ι οτιδιποτε άλλο ζχει τθ 

δυνατότθτα να αναπαριςτά τθ βιωμζνθ ςτο παρελκόν εμπειρία των ατόμων (Stiles, 1999). 

Αν και με το πζραςμα του χρόνου τα ςθμάδια αυτά μπορεί να υποςτοφν κάποια φκορά ι 

κάποια αλλαγι, μιασ και προςτίκενται όλο και περιςςότερα ςθμάδια ςτθν αρχικι εμπειρία, 

εν τοφτοισ θ αρχικι βίωςθ του αρχικοφ μθνφματοσ του κάκε ςθμαδιοφ ι του ίχνουσ δε 

χάνεται, αλλά μάλλον υφίςταται μια προςκετικι διαδικαςία που το κάνει πιο πολφπλοκο 

(Stiles, 1999). 

Τπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ,o κάκε άνκρωποσ αποτελείται από διάφορεσ φωνζσ, 

που μαηί ςυγκροτοφν τθν κοινότθτα των φωνϊν. Θ παρουςία πολλϊν φωνϊν δεν είναι 

πάντα μια απαραίτθτα κετικι διαδικαςία, μιασ και όταν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξφ 

των φωνϊν τθσ κοινότθτασ είναι πικανι μια αρνθτικι εξζλιξθ, όπου υπάρχει θ διάςχιςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των ατόμων (Stiles, 1999). Για το λόγο αυτό, οι φωνζσ ςυχνά είναι 

ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ με νοθματικζσ γζφυρεσ, που αποτελοφν το ςυνδετικό κρίκο 

μεταξφ των φωνϊν, ϊςτε αυτζσ να είναι αποδεκτζσ από τον πελάτθ. Σ εςωτερικόσ διάλογοσ 

μεταξφ των φωνϊν, που ενδεχομζνωσ φζρνει ςτο προςκινιο διάφορεσ καταςτάςεισ του 

“εγϊ” των ατόμων αποτελεί μια κεμελιωτικι διαδικαςία ςε διάφορεσ τεχνικζσ, ςτο πλαίςιο 

τθσ κεραπείασ (Field, Barkham, Shapiro και Stiles, 1998). 

 Χυχνά, ςτα άτομα, που παρίςτανται ςε μια κεραπεία, κάποια από τισ φωνζσ, που 

διακζτουν,μοιάηει απόμακρθ και μθ αφομοιωμζνθ από τθν κοινότθτα των φωνϊν, γεγονόσ 

που προκαλεί αρνθτικά ςυναιςκιματα. Θ φωνι αυτι χαρακτθρίηεται ωσ προβλθματικι και 

θ εμφάνιςθ τθσ και θ επίγνωςθ τθσ μπορεί να προκαλζςει κυμό, πόνο, κατάκλιψθ και 

άλλου είδουσ αρνθτικά ςυναιςκιματα (Stiles, Osatuke, Glick, και Mackay, 2004). 

Υαράλλθλα, πρόκειται για μια φωνι, θ οποία ενεργοποιείται μζςα από γεγονότα, που 

μποροφν να δθμιουργοφν αρνθτικά ςυναιςκιματα (Varvinκαι Stiles, 1999). Θ εμφάνιςθ τθσ 
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προβλθματικισ φωνισ ςχεδόν πάντα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ μιασ φωνισ 

από τθν κοινότθτα των φωνϊν, που δραςτθριοποιείται ϊςτε να αντιμετωπίςει αυτι τθν 

προβλθματικι φωνι και να μετριάςει τισ επιπτϊςεισ τθσ, κρατϊντασ τθ παράλλθλα μακριά 

από τθν κοινότθτα των φωνϊν (Brinegaretal., 2006). Θ φωνι αυτι χαρακτθρίηεται με τθ 

ςειρά τθσ ωσ κυρίαρχθ και αποτελεί πολλζσ φορζσ τον τρόπο που ςυνθκίηει κανείσ να 

ςκζφτεται και να αντιδρά, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά θ προβλθματικι φωνι κεωρείται ωσ θ 

μθ κυρίαρχθ φωνι (Caro Gabalda etal., 2005β). Ωςτόςο, θ κυρίαρχθ φωνι δεν ςθμαίνει τθν 

φπαρξθ ενόσ ςωςτοφ και υγιοφσ τρόπου ςκζψθσ, αλλά περιςςότερο αντιπροςωπεφει μια 

προβλθματικι δραςτθριότθτα, τθν ίδια ςτιγμι μάλιςτα, θ προβλθματικι φωνι, που μζνει 

εκτόσ τθσ κοινότθτασ των φωνϊν μοιάηει να ζχει το ρόλο τθσ υπόδειξθσ τθσ αλλαγισ προσ 

τθν επίτευξθ τθσ αυξθμζνθσ λειτουργικότθτασ του ατόμου. 

 Σ λόγοσ για τον οποίο μια φωνι καλείται προβλθματικι είναι τα αρνθτικά ςυναιςκιματα 

και οι αντιδράςεισ τθσ κοινότθτασ,, που, όπωσ αναφζρκθκε, προκαλεί θ παρουςία τθσ 

(Brinegaretal., 2006). Επιπλζον, θ αναφορά και θ αναγνϊριςθ των προβλθματικϊν φωνϊν 

μπορεί να είναι οι αιτίεσ τθσ πρόκλθςθσ ςυμπτωμάτων ςτα άτομα, μιασ και επιηθτοφν, 

επιτακτικά πολλζσ φορζσ, χϊρο ζκφραςθσ, γεγονόσ που μπορεί να χαρακτθρίςει τα 

ςυμπτϊματα, ωσ απόρροια των απομακρυςμζνων, προβλθματικϊν, φωνϊν του κακενόσ 

(Honos-Webb και Stiles, 1998). Τπωσ μάλιςτα αναφζρουν οι ίδιοι, Honos-Webb και Stiles 

(1998) ςτο άρκρο τουσ θ ανάδειξθ μιασ φωνισ ωσ προβλθματικι προκφπτει από τθν 

αντίλθψθ των ατόμων, πωσ το περιεχόμενο αυτισ είναι λανκαςμζνο και μθ αποδεκτό. 

  Σ ςκοπόσ του μοντζλου Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσκαι τθσ APES είναι θ προςπάκεια των 

δφο προςϊπων τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ να αφομοιωκεί θ προβλθματικι φωνι από 

τθν κοινότθτα των φωνϊν και να γίνει αποδεκτι (Brinegar et al., 2006). Πε άλλα λόγια, 

μελετάται θ εξελιςςόμενθ ςκζψθ ανάμεςα ςτθν κυρίαρχθ και μθ κυρίαρχθ φωνι με το 

πζρασ των ςυνεδριϊν. Για τθν επιτυχι αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ ςτθν 

ευρφτερθ κοινότθτα, απαραίτθτθ είναι θ προςαρμογι των δφο φωνϊν, που πρζπει να 

αλλάξουν και οι δφο (Honos-Webb και Stiles, 1998). 

  Θ προβλθματικι φωνι παρουςιάηει μια απουςία ςυνδζςεων με τθν κοινότθτα των φωνϊν. 

Για τθν αφομοίωςθ τθσ όμωσ απο τθν τελευταία απαραίτθτθ είναι θ φπαρξθ ι θ δθμιουργία 

οριςμζνων ςυνδζςεων μεταξφ αυτισ και τθσ κοινότθτασ, που ονομάηονται νοθματικζσ 

γζφυρεσ (Brinegar et al., 2006). Σι γζφυρεσ αυτζσ μπορεί να είναι κάποια ςθμάδια, λζξεισ ι 

εκφράςεισ, που εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ και βοθκοφν ςτθ ςφνδεςθ 

μεταξφ των φωνϊν, οδθγϊντασ αυτζσ ςε ζνα κοινό πεδίο κατανόθςθσ και επικοινωνίασ 

(Stilesetal., 2004). Πε το χτίςιμο αυτϊν των γεφυρϊν, ο εςωτερικόσ διάλογοσ είναι πιο 
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ομαλόσ και εφκολα πραγματοποιιςιμοσ, δεδομζνθσ τθσ πιο χαλαρισ μετάβαςθσ ανάμεςα 

ςτισ διάφορεσ φωνζσ (Honos-Webbetal., 1999). 

 

3.4. υναιςθηματικό αλλαγό 
 

Θ μετάβαςθ από το ζνα ςτάδιο προσ το επόμενο δεν αποτελεί μια διαδικαςία που γίνεται 

χωρίσ τθν αλλαγι ςτθ ςυναιςκθματικι βίωςθ των ατόμων. Υρόκειται για μια αλλαγι που 

ςυμβαίνει ςτο άτομο ςε ταχφτατο ρυκμό, και βιϊνεται με μια ζνταςθ αντίςτοιχθ του 

χρόνου, ςτον οποίο οι δφο αντίκετεσ φωνζσ ζρχονται ςε επαφι (Stilesetal., 2004). Υάντωσ, 

ακόμθ και δευτερόλεπτα επαφισ των δφο φωνϊν είναι αρκετά για να εμφανιςτεί θ 

αναγνϊριςθ του ςυναιςκιματοσ. Ωπάρχουν φορζσ πάντωσ που θ αναγνϊριςθ του 

ςυναιςκιματοσ που βιϊνεται δεν γίνεται αντιλθπτι ι να παρερμθνευκεί είτε από αυτό που 

βιϊνει το ςυναίςκθμα, είτε από τον παρατθρθτι (Stiles et al., 2004).  

Ωσ αποτζλεςμα υπάρχει μια ςταδιακι αλλαγι των ςυναιςκθμάτων που εξελίςςονταιςτθ 

κεραπευτικι διαδικαςία, προςαρμοςμζνα ςτθν άνοδο κάκε φορά του πελάτθ.Ψο 

ςυναίςκθμα ι ςυναιςκθματικι αντίδραςθ εμφανίηονται με διαφορετικό τρόπο ςε κάκε 

επίπεδο, εκτόσ από το επίπεδο 0, όπου και δεν υπάρχει γνϊςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ και επομζνωσ δεν υπάρχει κάποια μεταβολι ςτο ςυναίςκθμα (Stilesetal., 

1990).Αυτό ςυμβαίνει λόγο τθσ αδυναμίασ των δφο φωνϊν να επικοινωνιςουν θ μια με τθν 

άλλθ, με αποτζλεςμα να μζνουν απομακρυςμζνεσ, μθ προκαλϊντασ αντιδράςεισ 

(Stilesetal., 2004). 

 Χτο επόμενο επίπεδο, το 1ο, θ επαφι των δφο φωνϊν, κυρίαρχθσ και μθ κυρίαρχθσ, 

αυξάνεται και ωσ εκ τοφτου εμφανίηεται και θ αναγνϊριςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ 

(Honos-Webbetal., 1994). Πε τθν αναγνϊριςθ αυτι, αλλά  και τθν εξωτερίκευςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ, γίνεται θ εμφάνιςθ ενόσ αρνθτικοφ ςυναιςκιματοσ, που όμωσ λόγο 

τθσ μικρισ διάρκειασ τθσ παρουςίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φωνισ και τθσ ενεργισ αποφυγισ 

που προςπακείται από το άτομο που τθ βιϊνει, δεν προκαλείται μεγάλθ δυςφορία, χωρίσ 

όμωσ αυτό να ςθμαίνει πωσ αυτι δεν είναι παροφςα  (Stiles et al., 2004). Τςο τα επίπεδα 

αυξάνονται και γίνεται μια πιο ζντονθ αναγνϊριςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, γεγονόσ 

που με τθ ςειρά του φζρνει ζνα πιο ζντονα αρνθτικό ςυναίςκθμα. Αυτό ενδεχομζνωσ να 

οφείλεται και ςτθν μειωμζνθ ςυναιςκθματικι αποφυγι τθσ χριςθσ τθσ προβλθματικισ 

φωνισ (Honos-Webb et al., 1994). Χτο 2ο επίπεδο, επομζνωσ, ςυνικωσ περιγράφεται μια 

ζντονθ αγωνία και μια ςυναιςκθματικι αναταραχι, λόγω τθσ αναταραχισ που φζρνει θ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ νζα φωνισ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν (Honos-Webb et al., 1994). 
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  Χτθ διαδικαςία μετάβαςθσ από το 2ο ςτο 3ο  επίπεδο, θ ςαφινεια τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ αυξάνεται, μιασ και οι δφο φωνζσ διαφοροποιοφνται και μιλάνε με μεγαλφτερθ 

άνεςθ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα επίπεδα. Θ διαδικαςία αυτι φζρνει τθ ςταδιακι 

μείωςθ του αρνθτικοφ ςυναιςκιματοσ που βιϊνεται ςτο 2ο επίπεδο, ενϊ ο πανικόσ και θ 

αναταραχι του προθγοφμενου επιπζδου είναι πλζον πιο άνετα διαχειρίςιμα (Caro Gabalda 

et al., 2014). Θ αρχι τθσ διαχείριςθσ του πανικοφ αυτοφ δείχνει να είναι ιδιαίτερθσ 

ςθμαςίασ ςτθν προςπάκεια μετάβαςθσ ςτο 4ο επίπεδο. Θ κατάκτθςθ αυτισ τθσ αλλαγισ 

οδθγεί ςε μια πιο ευχάριςτθ διάκεςθ, όπου υπάρχουν κάποια κετικά ςυναιςκιματα, λόγω 

τθσ κατανόθςθσ και τθσ ζκφραςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, χωρίσ όμωσ αυτό να 

ςθμαίνει πωσ τα αρνθτικά ςυναιςκιματα παφουν να υφίςτανται (Honos-Webb et al., 1994). 

Χυχνά ςτο 4ο επίπεδο εμφανίηεται ςυχνά μια μείξθ κετικϊν και αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, 

που πολλζσ φορζσ εκφράηεται μζςα από ζνα γζλιο (Stilesetal., 2004). 

   Θ εικόνα αλλάηει όςο παρατθρείται μια άνοδοσ ςτα ςτάδια τθσ κλίμακασ APES, όπου και 

πλζον ξεκινά να κυριαρχεί το αιςιόδοξο και κετικό κλίμα, δεδομζνθσ τθσ αυξθμζνθσ 

κατανόθςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και των προςπακειϊν διαχείριςθσ των 

καταςτάςεων, με τθν εφαρμογι κάποιων λφςεων (Stileset al., 2004). Σι διαφορζσ μεταξφ 

των 3 μεγαλφτερων επιπζδων δεν είναι μεγάλεσ, όςο αφορά τθ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ και με τθν κατάκτθςθ του 7ου επιπζδου και τθ 

ολοκλθρωτικι αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ και τθν επιτυχθμζνθ διαχείριςθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, το ςυναίςκθμα γίνεται ςταδιακά πιο ουδζτερο (Stiles et al., 

2004). Χτο άρκρο τουσ, οι Stilesetal. (1990), αναφζρονται ςτθν εξζλιξθ τθσ ςυναιςκθματικισ 

αντίδραςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μετάβαςθσ των ςταδίων. Χτο πρϊτο ςτάδιο, υπάρχει θ 

απομακρυςμζνθ ςκζψθ, που ιςοδυναμεί με μια αδιάφορθ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ, θ 

οποία ςταδιακά εξελίςςεται από επϊδυνθ, μετά τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ φπαρξι τθσ, ςε 

μια προβλθματικι κατάςταςθ, που με τθ ςειρά τθσοδθγεί το άτομο ςε μπερδεμζνα και 

ςυγκεχυμζνα ςυναιςκιματα. Από εκείνθ τθ ςτιγμι και ζπειτα επζρχεται θ ςυνειδθτοποίθςθ 

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, που μζςω τθσ μερικισ, αρχικά, και ολικι, ςτθ ςυνζχεια, 

αφομοίωςισ τθσ, οδθγεί ςε μια πιο κετικι αντίδραςθ. Χτο 6ο επίπεδο θ λφςθ του 

ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ μπορεί να φζρει ςυναιςκιματα περθφάνιασ (Honos-Webb et 

al., 1994), ενϊ τζλοσ, θ εφαρμογι των λφςεων, που ζχουν προκφψει λόγο τθσ αφομοίωςθσ 

τθσ προβλθματικισ φωνισ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν, οδθγεί ςτθ βίωςθ ικανοποίθςθσ και 

ευχαρίςτθςθσ (Stiles et al., 1990). 
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3.5. Αλλαγό αρχικόσ APES 

3.5.1. Αναθεωρημϋνο μοντϋλο 
 

 Χτα χρόνια που προθγικθκαν θ κλίμακα APES ζχει υποςτεί αρκετζσ αλλαγζσ, ωσ 

αποτζλεςμα διάφορων μελετϊν που ζχουν γίνει και τθσ εφαρμογισ τθσ πάνω ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ μελζτθσ (Stiles, 2005). Χθμαντικι για τθν εξζλιξθ τθσ κλίμακασ ιταν και θ 

ανακεϊρθςθ του μοντζλου τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, όπωσ περιγράφεται από τουσ 

Honos-Webb και Stiles (1998). Χτο αρχικό μοντζλο, ο ςκοπόσ ιταν θ ςταδιακι επιτυχι 

αφομοίωςθ  

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ ςτα διακζςιμα ςχιματα του πελάτθ, ϊςτε να γίνει κτιμα του. 

Συςιαςτικά, δε γίνεται λόγοσ για τθν φπαρξθ φωνϊν, αλλά υπάρχει θ αναφορά ςε αρχικά 

απομακρυςμζνεσ εμπειρίασ που δε “χωροφν” ςτα διακζςιμα ςχιματα, ενϊ προοδευτικά 

ενςωματϊνονται ςε αυτά, όταν υπάρχει επιτυχία ςτθ κεραπεία. 

   Αντίκετα, ςτο ανακεωρθμζνο μοντζλο, ςτο οποίο ζχει γίνει ανάλυςθ μζχρι τϊρα, ο ρόλοσ 

των ςχθμάτων δεν είναι ο ίδιοσ. Σ όροσ ςχιμα, ζχει να κάνει με το χτίςιμο ςυνδζςεων 

μεταξφ των δφο φωνϊν, τθσ κυρίαρχθσ και τθσ μθ κυρίαρχθσ, ϊςτε να γίνει κατανοθτι θ μια 

ςτθν άλλθ. Σ ςκοπόσ τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ δεν αφορά πια το 

ταίριαςμα τθσ εμπειρίασ αυτισ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν, αλλά γίνεται πλζον λόγο για 

ανάγκθ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ φωνισ, που εκφράηει τθν εμπειρία αυτι (Honos-

Webb και Stiles, 1998). Μςωσ το ςθμαντικότερο ςθμείο τθσ ανακεϊρθςθσ να ζχει να κάνει με 

το γεγονόσ, πωσ θ αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ γίνεται μζςω ενόσ εςωτερικοφ 

διάλογου, που ςυντελείται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ και οχι μζςω τθσ ενοποίθςθσ 

τθσ εμπειρίασ αυτισ ςτο όλο του εαυτοφ (Honos-Webb και Stiles, 1998). 

Πια ακόμθ ςθμαντικι προςκικθ ςτθν κλίμακα APES ιταν εκείνθ των Brinegaretal. (2006). Θ 

ομάδα αυτι εςτίαςε ςτο επίπεδο 3 τθσ κλίμακασ, όπου και μζςα από τθν εφαρμογι τθσ 

κλίμακασ ςε περιπτϊςεισ μελζτθσ πρότεινε τθν χριςθ τεςςάρων επιμζρουσ και 

αναλυτικότερων επιπζδων. Χτο επίπεδο 3, ο πελάτθσ ζχει πλζον μια ςαφι εικόνα τθσ 

προβλθματικισ φωνισ και είναι ςε κζςθ να διατυπϊςει με ςαφινεια τθν φπαρξθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ. Αρχικά, ςτθν προςπάκεια τθσ δθμιουργίασ των νοθματικϊν 

γεφυρϊν, το πρϊτο ςτάδιο που εμφανίηεται είναι το 3.2, όπου και υπάρχει μια μάχθ των 

δφο φωνϊν, όπου μιλάνε και οι δφο για μικρά διαςτιματα, ενϊ διακόπτονται απότομα θ 

μια από τθν άλλθ (Brinegar et al., 2006).Χτο επόμενο υπο-επίπεδο, το 3.4, οι δφο φωνζσ 

εμφανίηονται για μεγαλφτερεσ περιόδουσ και δείχνουν ζνα πιο αποφαςιςτικό και 

διεκδικθτικό τόνο, με το φφοσ αυτό όμωσ να χάνεται ςταδιακά, όταν και επζρχεται θ 
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πρόοδοσ ςτο επόμενο υπο-επίπεδο, το 3.6. Χτο ςθμείο αυτό, οι δφο φωνζσ εμφανίηονται 

πιο υπομονετικζσ και με ζχουν μια πιο διαλλακτικι διάκεςθ. Οίγο πριν τθν μετάβαςθ ςτο 4ο 

επίπεδο, απομζνει ακόμθ ζνα ςκαλοπάτι, όπου οι δφο φωνζσ μποροφν πλζον να 

ςυμμαχιςουν, με ςκοπό τθν κοινι κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, ενϊ θ 

διαδικαςία αυτι ςυχνά κάνει τθ μετάβαςθ από τθ μια φωνι ςτθν άλλθ, πιο ιπια αλλά και 

λιγότερο παρατθριςιμθ (Brinegar et al., 2006). 

Από τα προθγοφμενα χρόνια ακόμθ, θ  Ανάλυςθ τθσ Αφομοίωςθσ ζχει γίνει αντικείμενο 

χριςθσ από διάφορεσ επιςτιμονεσ και κεραπευτζσ και ωσ εκ τοφτου ζχει δεχτεί ζντονεσ 

επιρροζσ, ενϊ ζχουν προκφψει και νζεσ εναλλακτικζσ μζκοδοι του ςυγκεκριμζνου μοντζλου 

(Stiles, 1999). Ειδικότερα, θ APES δείχνει να αποτελεί μια κλίμακα, που ςυγκεντρϊνει 

μεγάλο ενδιαφζρον ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ να παρουςιάηει εμπεριςτατωμζνα τθ 

μελζτθ τθσ προόδου ςτθν πορεία τθσ κεραπείασ. Για το λόγο αυτό, άρκρα, τα οποία 

παρουςιάηουν διαφορετικζσ μεκόδουσ, χρθςιμοποιοφν τθν κλίμακα αυτι, επιτρζποντασ τθν 

επζκταςι τθσ, ςε νζα ανεξερεφνθτα για τθν Ανάλυςθ τθσ Αφομοίωςθσ κζματα (Stiles, 2005). 

 

3.5.2. Η επιρροό τησ DSA 

 

    Πια από αυτζσ τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ, που ζχουν χρθςιμοποιθκεί αποτελεί θ 

DSA(Leiman, 1997). Υρόκειται για ζνα εργαλείο, με βάςθ το οποίο είναι δυνατόσ ο 

εντοπιςμόσ των εςωτερικϊν διαλόγων και το πωσ αυτοί εμφανίηονται ςτισ δραςτθριότθτεσ 

τθσ κακθμερινότθτασ, αλλά και ςτθ διάρκεια τθσ κεραπείασ. Αυτό προχποκζτει πωσ όλεσ οι 

νοθτικζσ αντιδράςεισκαι καταςτάςεισ του ατόμου αποτελοφν προϊόνταενόσεςωτερικοφ 

διαλόγου (Stiles και Leiman, 2006), θ εξζλιξθ του οποίου αποτελεί κριτιριο για τθνDSA, 

ϊςτε να μελετθκεί θ πρόοδοσ τθσ εξζλιξθ αυτισ, ανάμεςα ςτα επίπεδα τθσ APES (Leimanκαι 

Stiles, 2001).Πζςα από αυτι τθν ποιοτικι μζκοδο ανάλυςθσ επζρχεται ο εντοπιςμόσ των 

προβλθματικϊν μοτίβων ςυμπεριφοράσ (Stilesκαι Leiman, 2006). 

Ξεντρικισ ςθμαςίασ για τθν μζκοδο αυτι είναι ο όροσ τθσ “διλωςθσ”.  Πζςω των 

δθλϊςεων του πελάτθ, όςο και του κεραπευτι επζρχεται θ αναγνϊριςθ των 

προβλθματικϊν εμπειριϊν, ενϊ  ο ςτόχοσ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ είναι θ 

αναγνϊριςθσ του μοτίβου τθσ ςκζψθσ και επομζνωσ και τθσ δράςθσ του πελάτθ. Ξάκε 

διλωςθ δείχνει και τθ κζςθ του πελάτθ προσ ζνα “αντικείμενο”, άτομο ι κατάςταςθ (ο 

όροσ αυτόσ κα αναλυκεί ςτθ ςυνζχεια),  απζναντι ςτθν οποία εμφανίηεται και μια αντίκετθ 

ςτάςθ (Leiman, 1997). 
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  Ζνασ από τουσ ςκοποφσ τθσ μεκόδου αυτισ είναι και θ αναγνϊριςθ των διάφορων 

καταςτάςεων του εαυτοφ,  κακεμία από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθσ ενόσ 

ηεφγουσ δθλϊςεων, που περιγράφθκαν παραπάνω, αν και θ αντίκετθ κζςθ δεν είναι πάντα 

γνωςτι, αλλά μάλλον κεωρείται απομακρυςμζνθ από το άτομο (Leiman και Stiles, 2001). 

 

3.5.3. Η επιρροό τησZDA 
 

  Πια ακόμθ μζκοδοσ που ζχει εμπλακεί ςυςτθματικά ςτθ χριςθ τθσ Ανάλυςθσ τθσ 

Αφομοίωςθσ, αφορά τθ χριςθ τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ, ενόσ όρου που ειςιγαγε ο 

Vigotsky (1978). Αν και χρθςιμοποιικθκε για να μελετιςει τθν εξζλιξθ τθσ ανάπτυξθσ των 

παιδιϊν, οριςμζνοι ερευνθτζσ κάνοντασ κάποιεσ τροποποιιςεισ ζχουν καταφζρει να τθν 

εφαρμόςουν και πάνω ςτθν μζκοδο των Stilesetal. (1990). 

Θ βαςικι ιδζα πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται θ εφαρμογι τθσ ZDA ςτθ ψυχοκεραπευτικι 

διαδικαςία, αφορά τθ ςυνολικι δραςτθριότθτα του ατόμου και τισ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ 

που ζχει ςυγκεντρϊςει ςε κάκε επίπεδο. Ωπό το πρίςμα αυτό εμφανίηει οριςμζνεσ 

ομοιότθτεσ με τθν APES και τθν Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ. ΣιLeiman και Stiles, (2001) 

απαρικμοφν κάποιεσ από τισ προςαρμογζσ που ζχουν γίνει. Αν και θ άνοδοσ από το ζνα 

γνωςτικό επίπεδο δε γίνεται ςε ζνα ξεχωριςτά ςτάδια, αλλά οι δεξιότθτεσ που ζχουν 

εμφανιςτεί ςε προθγοφμενα επίπεδα, διατθροφνται ςτα επόμενα, ενϊ όςο υπάρχει 

πρόοδοσ προςτίκενται και άλλεσ δεξιότθτεσ, ςε μια διαδικαςία που κυλά ςε ζνα ςυνεχζσ 

ανάπτυξθσ, αυτι θ μετάβαςθ παρότι μοιάηει με εκείνθ ςτθν APES, θ τελευταία είναι αρκετά 

πιο πολφπλοκθ. Ωςτόςο, αυτι θ ςφνκετθ και ςυλλογικι εικόνα των δεξιοτιτων εμφανίηεται 

ςτθν APES, δεδομζνθσ τθσ βοικειασ από τον κεραπευτι(Leiman και Stiles, 2001). 

 Πια ακόμθ αλλαγι που προτείνεται, αφορά  τον προςανατολιςμό των κεραπευτικζσ 

τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται από τουσ επιςτιμονεσ κάκε φορά, οι οποίεσ και πρζπει να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τουσ τθ ςθμαςία τθσ ZDA ςτο ςυνεχζσ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

αφομοίωςθσ. Αν θ προςπάκεια του κεραπευτι να οδθγιςει ςε μια νζα κατανόθςθ των 

κεραπευόμενων δε ςυμπίπτει με τισ δυνατότθτεσ του πελάτθ, τότε τα αποτελζςματα 

ενδεχομζνωσ να είναι αρνθτικά, με τθ ενεργθτικισ αποφυγισ από τθν προβλθματικι 

εμπειρία(Leiman και Stiles, 2001).Θ ςθμαςία αυτισ τθσ διλωςθσ κακορίηεται και  από τθν 

αναμενόμενθ ανταπόκριςθ που οφείλει να δείχνει ο κεραπευτισ (Stiles et al., 1998). 
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3.5.4. Η επιρροό τησ LTE 
 

Υρόκειται για μια κεωρία, ςτθν οποία θ χριςθ τθσ γλϊςςα αποτελεί το κφριο 

χαρακτθριςτικό που διζπει τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ και είναι το μζςο, χάρισ ςτο οποίο 

δθμιουργοφνται οι εμπειρίεσ του κακενόσ. Επομζνωσ, ωσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ 

ερμθνεία τθσ κατανόθςθσ των ςυμβάντων από τα άτομα, ο τρόποσ με τον οποίο 

νοθματοδοτοφν αυτά, όπωσεπίςθσ και το αν μποροφν να αλλάξουν αυτι τθν κατανόθςθ 

μζςω αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, που αποτελοφν παράγωγα τθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ, μζςω 

διάφορων γλωςςικϊν τεχνικϊν (Caro Gabalda et al., 2014). 

ΤπωσκαιςτθνΑνάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ,αλλά και ςτισ μεκόδουσ προθγικθκαν, ζτςι και 

ςτθν LTE, υπάρχει ζνα αντικετικό ηευγάρι, που εκφράηει τθν αντίκεςθ τθσ κυρίαρχθσ με τθν 

προβλθματικι φωνι. Χφμφωνα λοιπόν με τθν Caro Gabalda (2005α), υπάρχουν 2 αντίκετεσ 

κατευκφνςεισ ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, μια με απόλυτο τρόπο και μια πιο ευζλικτθ. Θ πρϊτθ 

είναι εκείνθ που κεωρείται υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία προβλθμάτων, ενϊ θ δεφτερθ 

μάλλον εκφράηει τθν προςπάκεια λφςθσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ πιο ευζλικτθσ φωνισ μποροφν 

να εμφανιςτοφν και κάποιεσ νζεσ κατανοιςεισ, ςφμφωνα με τθν LTE(CaroGabaldaetal., 

2014). 

Χτθν εξζλιξθ προσ τθν απόκτθςθ των νζων κατανοιςεων ςθμαντικό ρόλο ζχει θ δθμιουργία 

νοθματικϊν γεφυρϊν, οι οποίεσ ςφμφωνα με τθν LTE  αλλά και τθν Ανάλυςθσ τθσ 

Αφομοίωςθσμποροφν να οδθγιςουν ςτθν αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. Για να 

ςυμβεί όμωσ αυτι θ διαδικαςία, κα πρζπει οι δφο φωνζσ να βρίςκονται ςε ζνα όμοιασ 

ζνταςθσ επίπεδο, ϊςτε να μθν επιβάλλεται θ μια πάνω ςτθν άλλθ (Caro Gabalda et al., 

2014). 

 

 

3.6. Ο ρόλοσ του θεραπευτό 
 

  Θ εςωτερικι πολυπλοκότθτα των ατόμων αποτελεί αναγνωρίςιμο ςυςτατικό των 

περιςςότερων, αν οχι όλων, ςυςτθμάτων ψυχοκεραπείασ (Dimaggio καιStiles, 2007). Χτθν 

πλθκϊρα τθσ βιβλιογραφίασ, ο όροσ αυτόσ ζχει δεχτεί διάφορεσ ονομαςίεσ προςζγγιςθσ. 

Για παράδειγμα, ο Brunner (1990) αναφζρεται ςτουσ διάφορεσ χαρακτιρεσ των ατόμων, 

ενϊ οHermans (2004) κάνει λόγο για πολλαπλζσ κζςεισ του εγϊ. Χτθν Ανάλυςθσ τθσ 
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Αφομοίωςθσ θ πολυπλοκότθτα αυτι, ορίηεται ωσ μια πολυφωνία, λόγω των διαφόρων 

φωνϊν, που εκφράηονται από ζνα άτομο (Stiles etal.,1990). Θ αναγνϊριςθ αυτισ τθσ 

εςωτερικισ πολυπλοκότθτασ μπορεί να βοθκιςει τον κεραπευτι, ϊςτε να ανταποκρικεί με 

μεγαλφτερθ επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ των κεραπευομζνων, όςο εκείνων μεταβαίνουν χε 

διαφορετικζσ καταςτάςεισ του εαυτοφ τουσ (Dimaggio και Stiles, 2007). 

 

3.6.1. Ανταπόκριςη 
 

Τπωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα, θ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ αποτελεί μια μζκοδοσ ςτο 

πλαίςιο τθσ οποίασ μελετάται τόςο θ πρόοδοσ του ατόμου ςτθν κλίμακα APES, όςο και ο 

ρόλοσ που ζχει ο κεραπευτισ ςτθ διαδικαςία τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικι φωνισ 

(Caro Gabalda et al., 2014). Αναγνωρίηοντασ τθ μεγάλθ ςθμαςία του κεραπευτι, ο  Stiles 

(1999) αναφζρεται ςτθν ανταπόκριςθ που οφείλει να δείχνει ο κεραπευτισ. Υρόκειται για 

μια ςυμπεριφορά που προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο που εμφανίηεται κάκε φορά ςτθ 

ςυνεδρία και ςχετίηεται άμεςα με τισ αναφορζσ του πελάτθ (Stiles, 1999). Εξ’ άλλου τα 

άτομα ςυχνά αναηθτοφν τθν κατανόθςθ του άλλου και ρυκμίηουν τισ αντιδράςεισ τουσ και 

τισ ςυμπεριφορζσ του, ωσ αποτζλεςμα τθσ ανατροφοδότθςθσ που ζχουν λάβει από τθν 

ανταπόκριςθ (Meystre et al., 2014). 

   Θ ςθμαςία, λοιπόν, τθσ ανταπόκριςθσ του κεραπευτι ςτισ απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ των 

πελατϊν, ξεκινοφν από τθ ςτιγμι τθσ “τοποκζτθςθσ” του ςε μια ειδικι κεραπευτικι 

διαδικαςία που επιλζγεται από εκείνο και κεωρείται επιτυχισ από τθ ςτιγμι που ςυμβάλει 

ςτθ διαδικαςία κεραπείασ του πελάτθ ι ικανοποίθςθσ των ςτόχων, που κζτονται κάκε 

φορά (Stiles, 1999). Επιπλζον, θ καταλλθλότθτα τθσ ανταπόκριςθσ εξαρτάται από τθν 

προςαρμογι που δείχνει ο κεραπευτισ ςτισ ευαιςκθςίεσ του πελάτθ και το πωσ 

προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ που μπορεί να προκφψουν ςτο πλαίςιο τθσ κεραπείασ 

(Stilesetal., 1998). 

Θ εφαρμογι τθσ ανταπόκριςθσ βζβαια δεν είναι πάντα εφκολθ και επίςθσ δεν είναι πάντα 

ίδια, κακϊσ αποτελεί μια διαδικαςία που μπορεί να διαρκζςει από λίγα δευτερόλεπτα 

μζχρι μινεσ (Stiles, 1999). Ψο ηθτοφμενο από μια κεραπεία είναι εμφάνιςθ των μζγιςτων 

αποτελεςμάτων, κεραπευτικϊν κυρίωσ, ςτο μικρότερο δυνατότθτα διάςτθμα, γεγονόσ που 

εμπεριζχει μια μεγάλθ ευκφνθ του κεραπευτι. Χτο πλαίςιο αυτό είναι πικανό διαφορετικζσ 

κεραπευτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται να βοθκιςουν τον κεραπευόμενο, ϊςτε να 

φτάςει γρθγορότερα ςε καλφτερθ κατανόθςθ και γρθγορότερθ αφομοίωςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ (Meystre et al., 2014). 
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3.6.2. Κατϊλληλεσ τεχνικϋσ 
 

Χφμφωνα με το μοντζλο τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, μζςω τθσAPES, όςον αναφορά το 

πρακτικό κομμάτι τθσ κλινικισ, θ μετάβαςθ ανάμεςα ςτα επίπεδα τθσ κλίμακα κακορίηεται 

από τθν επίτευξθ οριςμζνων επιμζρουσ ςτόχων ςε κακζνα από τα επίπεδα τθσ αφομοίωςθσ 

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (Stiles et al., 1997). Ψθν χριςθ τθσ πλθκϊρασ των 

κεραπευτικϊν παρεμβάςεων και των διάφορων τεχνικϊν τονίηουν και οι Honos-Webb και 

Stiles (2002). Χτο άρκρο τουσ παρακζτουν κάποιεσ ενδεικτικζσ τεχνικζσ που μποροφν να 

φανοφν βοθκθτικζσ, προςαρμοςμζνεσ ςτθν κλίμακα APES, ϊςτε να φτάςει ο πελάτθσ ςτθν 

αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ. Χφμφωνα με αυτοφσ επομζνωσ, θ ανάγκθ ςτθν 

οποία πρζπει ο κεραπευτισ να ανταποκρικεί ςτα δφο αρχικά ςτάδια (0 και 1) είναι θ 

αφξθςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και φωνισ από τον πελάτθ. Για να το 

καταφζρει μάλιςτα αυτό, προτείνεται ερμθνεία των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων των 

κεραπευόμενων, που όπωσ ζχει αναφερκεί ςυχνά υπάρχουν ςτο επίπεδο 0. Ψα πράγματα 

αλλάηουν ςτο 1ο επίπεδο, όπου και τα ςωματικά ςυμπτϊματα δεν εμφανίηονται πια, ι 

τουλάχιςτον είναι πιο ςπάνια. Εδϊ, μπορεί να φανεί χριςιμθ θ τεχνικι τθσ εςτίαςθσ, 

προκειμζνου να κατευκυνκεί ο πελάτθσ ςτθν κατανόθςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων 

που βιϊνει (Honos-Webb και Stiles, 2002). 

  Από το επόμενο επίπεδο όπου και ξεκινά θ αναγνϊριςθ των φωνϊν και θ ενεργι επαφι 

με τθν προβλθματικι εμπειρία, ζςτω και ςε αρχικό ςτάδιο, τα πράγματα αλλάηουν. Ψο 

άτομο βιϊνει το φόβο τθσ απϊλειασ ελζγχου, ωσ απόρροια τθσ νζασ κατανόθςθσ, που 

μπορεί να προκαλζςει ςυναιςκθματικι αςτάκεια. Επομζνωσ, θ ανάγκθ για τθν 

ανταπόκριςθ του κεραπευτι που προκφπτει από τον πελάτθ ζχει να κάνει με τθν διατιρθςθ 

ι επανάκτθςθ του ελζγχου, ενϊ παράλλθλα ενιςχφεται θ βίωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ. Υροκειμζνου να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι προτείνεται από τουσHonos-Webb 

και Stiles (2002) είναι μια βιωματικι τεχνικι, μζςω κα μπορεί να γίνει θ βίωςθ τθσ 

επϊδυνθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ που φζρνει θ αναγνϊριςθ τθσ φωνισ και των 

λεπτομερειϊν που ςυνοδεφουν αυτι, ενϊ παράλλθλα κα διατθρθκεί θ αίςκθςθ ελζγχου. Θ 

διαδικαςία αυτι κεωρείται πωσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν προςπάκεια μετάβαςθσ προσ το 

επίπεδο 3, όπου θ βίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ δεν είναι αρκετι για να 

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του ατόμου, αλλά μάλλον αναγκαία είναι και απόκτθςθ ελζγχου 

(Honos-Webb και Stiles, 2002). Ξακϊσ θ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ γίνεται 

πιο ξεκάκαρθ, θ χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ άδειασ καρζκλασ ενδεχομζνωσ να αποδειχκεί 
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βοθκθτικι, ϊςτε να λυκοφν κάποιεσ αντικζςεισ μζςω του εςωτερικοφ διαλόγου 

(Greenbergetal., 1993). 

  Πε τθ μετάβαςθ ςτα ανϊτερα επίπεδα επιηθτείται θ κατανόθςθ και θ εξιγθςθ των νζων 

ςτοιχείων που αναδεικνφονται από τισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ. Για το λόγο αυτό, ςτο 4ο 

επίπεδο ,χριςιμθ είναι θ χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ ερμθνείασ, που κα μπορζςει να προςφζρει 

τθν καλφτερθ κατανόθςθ των νζων αυτϊν ςτοιχείων, ϊςτε να μπορζςουν να αφομοιωκοφν 

πιο γριγορα (Honos-Webb και Stiles, 2002). Χτα ανϊτερα επίπεδα τθσ κλίμακασ APES, θ 

ανάγκθ ανταπόκριςθσ του κεραπευτι προσ τον πελάτθ ζγκειται περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ 

του τελευταίου για κάποια ςυμπεριφοριςτικι προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που 

δθμιουργοφνται. Επομζνωσ, θ χριςθ οριςμζνων γνωςτικο-ςυμπεριφοριςτικϊν τεχνικϊν 

μπορεί να ζχει κετικά αποτελζςματα. Σι  Honos-Webb και Stiles (2002) προτείνουν τθν 

εκμάκθςθ δεξιοτιτων διαχείριςθσ κυμοφ, ςτο 5ο επίπεδο, τθν εκπαίδευςθ ςτθ διεκδικθτικι 

ςυμπεριφορά, ςτο 6ο επίπεδο και τισ δεξιότθτεσ που αφοροφν τθ λφςθ των προβλθμάτων 

που υφίςτανται, ςτο τελευταίο, 7ο , επίπεδο. 

3.6.3. Σο παρϊδοξο τησ ψυχοθεραπεύασ 
 

 Χτο άρκρο τουσ οι Stilesetal. (1986) περιγράφουν ζνα παράδοξο ςυμπζραςμα που 

προκφπτει από τον κόςμο τθσ ψυχοκεραπείασ. Χυγκεκριμζνα αναφζρουν πωσ παρά τθν 

χριςθ πλειάδασ των ψυχοκεραπευτικϊν τεχνικϊν και με διάφορουσ πλθκυςμοφσ, τα 

αποτελζςματα των κεραπειϊν είναι ιςοδφναμα,και αν και είναι δεδομζνο πωσ δεν υπάρχει 

καμία απόλυτθ ομοιότθτα μεταξφ  δφο τεχνικϊν και των αποτελεςμάτων τουσ, θ  αναλογία 

τθσ διαφορετικότθτασ των τεχνικϊν και των τελικϊν όμοιων αποτελεςμάτων τουσ είναι 

αυτό που προβλθματίηει τουσ ερευνθτζσ.  Ψα ευριματα αυτά, ωςτόςο, φζρνουν ίςωσ τθν 

αμφιςβιτθςθ ςτθν αξία του ρόλου του κεραπευτι (Stilesetal., 1998). 

Πια από τισ μεκόδουσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ζχει να κάνει με τθν ανταπόκριςθ του 

κεραπευτι προσ το κεραπευόμενο. Θ ανταπόκριςθ των κεραπευτϊν προσ τισ ανάγκεσ των 

πελατϊν είναι μια απαίτθςθ που υπάρχει ανεξαρτιτωσ κεραπείασ και ακριβϊσ αυτό 

ενδεχομζνωσ να δικαιολογεί και το παράδοξο τθσ ομοιότθτασ των αποτελεςμάτων  (Stiles et 

al., 1998). 

Ζνα ακόμθ ςτοιχεία που φαίνεται να δικαιολογεί και να αναδεικνφει τθν παράδοξθ αυτι 

κατάςταςθ που διαμορφϊνεται είναι θ χριςθ του μοντζλου τθσΑνάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ. 

Θ χριςθ αυτοφ του μοντζλου ζχει γίνει από διάφορεσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ και από 

πολλοφσ κεραπευτζσ, με ομοίωσ κετικά αποτελζςματα (Brinegaretal., 2006). 
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3.7. Γνωςτικού μηχανιςμού 
 

Χτο άρκρο τουσ οι Osatuke et al. (2011) αναφζρουν πωσ θ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ 

αποτελεί μια μεταγνωςτικι κεωρία, ςφμφωνα με τθν οποία θ αδυναμία του ατόμου να ζχει 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ-καταςτάςεισ του εαυτοφ του.Θ κατάςταςθ τθσ 

αναγνϊριςθσ τθσ προβλθματικισ φωνισ, ωσ κάτι ξζνο από τον εαυτό, φζρνει τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ κυρίαρχθσ κατάςταςθσ. Τςο θ διαμάχθ αυτϊν των δφο φωνϊν 

μεγαλϊνει, εμφανίηεται θ βίωςθ ενόσ ψυχολογικοφ πόνου, ςαν μια προςπάκεια 

καταπίεςθσ τθσ προβλθματικισ φωνισ. Θ παραπάνω διαδικαςία λειτουργεί ωσ ζνασ 

αυτόματοσ γνωςτικόσ μθχανιςμόσ, που όμωσ, λόγω τθσ μθ αναγνϊριςθσ ενόσ κομματιοφ 

του εαυτοφ, προκαλεί μια μεταγνωςτικι δυςλειτουργία για το άτομο (Stilesetal., 2004).  

Τπωσ καταλιγουν να ςυμπεράνουν οιStiles et al.(2004), ο διαχωριςμόσ του εαυτοφ ι θ 

διάςπαςθ που υπάρχει βιϊνεται ωσ αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ τθσ κυρίαρχθσ φωνισ ι 

εμπειρίασ να καταςτείλει μια εμπειρία που εμφανίηεται ταυτόχρονα με εκείνθ.Από τθν 

άλλθ, για τουσ Varvinκαι Stiles (1999), θ εμφάνιςθ των δφο φωνϊν αποτελεί μια δυναμικι 

διαδικαςία, για τθν οποία απαραίτθτοι είναι οι γνωςτικοί μθχανιςμοί των ατόμων. 

Θ μετάβαςθ προσ τα ανϊτερα επίπεδα τθσ APES ςυντελείται με τθ ςταδιακά αυξανόμενθ 

πρόςβαςθ ςτα απομακρυςμζνα κομμάτια του εαυτοφ, όπου εντοπίηονται και οι 

προβλθματικζσ εμπειρίεσ. Πετά τθν τελικι αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ από τθν 

κοινότθτα των φωνϊν, οι γνωςτικοί μθχανιςμοί προςαρμόηονται, ϊςτε να μποροφν να 

χρθςιμοποιοφν τθν νζα φωνι ωσ μζςο επίλυςθσ προβλθμάτων (Osatuke et al., 2011). 

 

3.7.1. Προςπϊθειεσ αποφυγόσ 

 

 Τπωσ αναφζρκθκε νωρίτερα ςτα πρϊτα ςτάδια θ προβλθματικι εμπειρία είναι 

απομακρυςμζνθ από το άτομο, μιασ και δεν υπάρχει μεγάλθ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ 

φωνισ. Θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να είναι θ αιτία τθσ δθμιουργίασ ενόσ αιςκιματοσ 

ζντονου φόβου και μιασ αρνθτικισ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ (Stiles et al., 2004). Σι 

Williamsetal. (1999) δίνουν δυο παραδείγματα ςυναιςκθματικισ αποφυγισ που ςυχνά 

παρουςιάηονται, ςτθν προςπάκεια τθσ μθ βίωςθσ αυτϊν των αρνθτικϊν καταςτάςεων. Ψο 

πρϊτο ζχει να κάνει με τον πόνο, που ςυνικωσ βιϊνεται. Σι επϊδυνεσ ςκζψεισ ςχετικά με 

τθν προβλθματικι εμπειρία, οδθγοφν ςε μια μικρότερθ επεξεργαςία αυτϊν των γεγονότων, 
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κάτι που με τθ ςειρά του ςθμαίνει πωσ οι αναπαραςτάςεισ αυτϊν των ςυμβάντων 

παραμζνουν αποκομμζνεσ από τον εαυτό, ενϊ δεν φαίνεται να χωροφν ςτα διακζςιμα 

ςχιματα. Ακόμθ,   Θ διαδικαςία αυτι εςτιάηει ςυχνά τισ μθ λεκτικζσ αντιδράςεισ για τθν 

κατανόθςθ τθσ αποφυγισ και μπορεί να είναι υπαίτια για τθν εμφάνιςθ μιασ 

ψυχοπακολογίασ ςτθν πρόοδο του χρόνου (Williams et al., 1999). 

  Ζνασ δεφτεροσ τφποσ αποφυγισ εςτιάηει ςτθν αποφυγι που χαρακτθρίηεται από πανικό. 

Πια τζτοια αντίδραςθ είναι πιο ςυνθκιςμζνθ όταν θ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ είναι εν μζρει δυνατι. Χτο πλαίςιο αυτό, υπάρχει  μια ενεργι αποφυγι τθσ 

εμπειρίασ που μπορεί να προκαλζςει μια ζντονθ αγωνία, ενϊ παράλλθλα αποφεφγεται και 

θ αναφορά τθσ ςε άλλα πρόςωπα(Williams et al., 1999). 

  Θ ςυνειςφορά τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ ζγκειται ςτθν αφομοίωςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ και τθν ταυτόχρονθ διακοπι τθσ αυτόματθσ, πολλζσ φορζσ, χριςθσ 

διαφόρων τφπων αποφυγισ (Stiles et al., 1991). 

 

3.7.2. Μνημονικϋσ ςυνδϋςεισ 
 

  Αφοφ προθγουμζνωσ ζχει προθγθκεί θ κατανόθςθ του διαχωριςμοφ τθσ μνιμθσ, ςε 

τζςςερα επιμζρουσ κομμάτια, τθν επειςοδιακι, τθ ςθμαςιολογικι, τθν προοπτικι και τζλοσ 

τθν άδθλθ μνιμθ, οι Williams et al. (1999) αναφζρονται ςτθ ςθμαςία που ζχει θ ςφνδεςθ 

αυτϊν των κομματιϊν τθσ μνιμθσ τθσ εμπειρίασ, ςτθν αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ 

φωνισ.Χυνικωσ, εμπειρίασ που δεν ζχουν κατανοθκεί και αφομοιωκεί παραμζνουν 

διεςπαρμζνεσ ςε κομμάτια και θ προςπάκεια πρόςβαςθσ ςε αυτά δεν είναι εφκολθ, με 

αποτζλεςμα να δθμιουργείται μια εςωτερικι ςφγκρουςθ.  

Ψο πρόβλθμα αυτό που εντοπίηεται ςτον τομζα τθσ ανάμνθςθσ των γεγονότων και των 

εμπειριϊν, που είναι προβλθματικζσ για το άτομο, φαίνεται πωσ δεν αφινει ανεπθρζαςτο 

και το ςυναιςκθματικό κομμάτι. Αντικζτωσ, λειτουργοφν μάλλον αλλθλεπιδραςτικά, μιασ 

και προβλιματα ςτισ μνθμονικζσ ςυνδζςεισ, μποροφν με τθ ςειρά τουσ να επιφζρουν μια 

ςυναιςκθματικι δυςφορία (Williams et al., 1999). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΑΥΟΜΟΙΨΗ 
 

4.1. Αρχικό εφαρμογό 

 

Θ Ανάλυςθ τθσ Αφομοίωςθσ, όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ ζχει εφαρμοςκεί από 

ζνα πλικοσ ερευνθτϊν πάνω ςε πελάτθσ, με διάφορεσ δυςκολίεσ, χωρίσ κάποιο 

περιοριςμό. Θ διαδικαςία αυτι τθσ εφαρμογισ του μοντζλου αλλά και τισ κλίμακασ APES 

ζχει υποςτεί, όπωσ είναι λογικό κάποιεσ μεταβολζσ, ϊςτε να προςαρμοςτεί καλφτερα πάνω 

ςτθν ιδζα τθσ εςωτερικισ πολυπλοκότθτασ (Dimaggio και Stiles, 2007), αλλά και ςτα 

δεδομζνα τόςο των κεραπευτϊν, όςο και των κεραπευόμενων, ϊςτε να επιτευχκεί θ 

μζγιςτθ δυνατι παρατιρθςθ τθσ προόδου του τελευταίου. 

Από το ςφνολο των μελετϊν, που ζχουν δθμοςιευτεί, πολλζσ είναι εκείνεσ που ακολουκοφν 

μια διαφορετικι, οχι όμωσ ριηικά, μεκοδολογία ςτθ διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ αφομοίωςθσ 

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, κακεμία από τισ οποίεσ παρουςιάηει τα πλεονεκτιματα και 

αδυναμίεσ (Honos-Webb, Lani, Stiles, 1999). 

 

4.2. Προςαρμογϋστου μοντϋλου 
 

ΣιFieldetal. (1994), χρθςιμοποιοφν ζνα μοντζλο το οποίο εφαρμόηεται ςε 3 βιματα. Χτο 

πρϊτο βιμα,αφοφ γίνει από τουσ εξεταςτζσ μια προςεκτικι μελζτθ των ςυνεδριϊν και των 

απομαγνθτοφωνιςεων γίνεται επιλογι και θ χριςθ των τμθμάτων εκείνων, που είναι 

αντιπροςωπευτικά τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, θ οποία από τθν αρχι μπαίνει ςτο κζντρο 

τθσ προςοχισ του κεραπευτι.Χε κάκε ζνα επιλεγμζνο κομμάτι από τουσ εξεταςτζσ 

υπάρχουν διάφορα ηευγάρια ςυνάφειασ ι γειτνίαςθσ, τα οποία και το χωρίηουν ςε 

επιμζρουσ κομμάτια. Ψα ςθμεία αυτάαποτελοφν τθν ανταπόκριςθ του πελάτθ, ωσ απόρροια 

των λεγομζνων του κεραπευτι και μπορεί να ποικίλλουν ςε ζκταςθ(Field et al., 1994). 

  Ζπειτα, ςαν ζνα δεφτερο βιμα, ζρχεται θ προςπάκεια οριςμοφ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, μζςω των δθλϊςεων του κεραπευόμενου, που ζχουν επιλεχκεί από το πρϊτο 

βιμα, ενϊ τα ηεφγθ ςυνάφειασ πρζπει να εμφανίηουν νόθμα το κακζνα ξεχωριςτά, ϊςτε να 

μελετθκεί και θ πρόοδοσ ςτθν εξζλιξθ των ςυνεδριϊν. Χτθ ςυνζχεια οι εξεταςτζσ ερευνοφν 

αν αυτό ςτο οποίο κζλουν να εςτιάςουν υπάρχει ςε κάκε ηεφγοσ ξεχωριςτά και ζπειτα 
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προβαίνουν ςτον οριςμό τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, που ςυγκεκριμζνα τουσ ενδιαφζρει 

ςε εκείνα τελικά που εντοπίηονται ωσ ςθμαντικά(Field et al., 1994). 

  Ζνα τρίτο και τελευταίο βιμα περιλαμβάνει τθ βακμολόγθςθ, από τουσ εξεταςτζσ του 

βακμοφ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, όπου εφαρμόηεται και θ κλίμακα APES. 

Σι εξεταςτζσ, ουςιαςτικά βακμολογοφν τθν αφομοίωςθ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτα ηεφγθ 

γειτνίαςθσ, τα οποία ζχουν φτάςει μζχρι το τρίτο βιμα. Ξάκε ηεφγοσ πάντωσ δεν είναι 

απαραίτθτο να αναφζρεται μόνο ςε μια προβλθματικι εμπειρία(Field et al., 1994). 

  Για τθν εφαρμογι τθσ παραπάνω μεκόδου, όπωσ περιγράφθκε από τουσ ερευνθτζσ, είναι 

ςθμαντικι θ φπαρξθ πολλϊν ερευνθτϊν, ϊςτε να υπάρξει καλφτεροσ ζλεγχοσ ςτα ηεφγθ 

γειτνίαςθσ, αλλά και να αυξιςουν τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα τθσ ζρευνασ. 

 Πια ακόμθ ζρευνα, που χρθςιμοποίθςε μια προςαρμογι του αρχικοφ μοντζλου ιταν 

εκείνθ των Honos-Webbetal.(1998), όπου και χρθςιμοποίθςαν ζνα μοντζλο τεςςάρων 

βθμάτων. 

  Χτο πρϊτο βιμα γίνεται μια προςπάκεια για τθ δθμιουργία ενόσ καταλόγου, όπου 

εμπεριζχεται μια αλλθλουχία κεμάτων, ςτα οποία υπάρχει θ “ςτάςθ” του πελάτθ απζναντι 

ςε ζνα “αντικείμενο”.Θ ςτάςθ αυτι, ζχει ζνα διττό περιεχόμενο, ζνα γνωςτικό και ζνα 

ςυναιςκθματικό, που απευκφνεται είτε ςε ζνα πρόςωπο, είτε ςε μια κατάςταςθ, που 

άλλοτε μπορεί να είναι πιο ςφνκετθ ι πιο απλι (Honos-Webb et al., 1998). 

  Χτο επόμενο βιμα ςυναντάται θ αναγνϊριςθ των βαςικϊν κεμάτων ι των ςθμείων, όπου 

υπάρχουν νζεσ κατανοιςεισ από τον πελάτθ. Ωσ κζματα μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτοιχεία για τα οποία εμφανίηεται μια νζα κατανόθςθ, αποκτά δθλαδι μια επίγνωςθ τθσ 

κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται, γνωρίηοντασ τθν αιτία του προβλιματοσ που 

αντιμετωπίηει και δθμιουργϊντασ μια αφομοίωςθ τθσ ςε ζνα νζο ‘‘ςχιμα’’ ςχετικό με το 

πρόβλθμα. Ψο τρίτο βιμα τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, ςφμφωνα με τουσHonos-Webb et 

al. (1998), αφορά τθν επιλογι ςθμείων τθσ ςυνεδρία, όπου και εμφανίηονται τα λόγια του 

πελάτθ είτε για τθ “ςτάςθ” τουείτε για ζνα “αντικείμενο”, τα οποία και κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθ ςυνζχεια, ϊςτε να μελετθκεί θ αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, που εκφράηεται μζςα από αυτά τα αποςπάςματα. 

  Ψο τελευταίο και τζταρτο βιμα αφορά τθν εφαρμογι κακενόσ από τα αποςπάςματα που 

ζχουν ξεχωρίςει από τα προθγοφμενα βιματα ςτθν κλίμακα APES, ϊςτε να εντοπιςτεί και 

το επίπεδο τθσ αφομοίωςθσ τθσ κάκε προβλθματικισ εμπειρίασ, που εκφράηεται μζςα από 

αυτά. Για το λόγο αυτό, ςθμαντικι είναι θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ χρονικισ 

τοποκζτθςθσ τθσ κάκε διλωςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ (Honos-Webb et al., 

1998). 



46 
 

Ζνα παρόμοιο μοντζλο τεςςάρων βθμάτων χρθςιμοποιικθκε και ςτθν ζρευνα των 

Brinegaretal. (2006), όπου, ακολουκϊντασ τθ αρχικι δομι των Stilesetal. (1991), 

προχωροφν αρχικά ςτθ δθμιουργία ενόσ καταλόγου ςτον οποίο αποτυπϊνεται κάκε φορά 

και μια διαφορετικι ενότθτα ςκζψθσ του πελάτθ. Χτο δεφτερο βιμα, ςτο οποίο και υπάρχει 

μια διαφορά με το μοντζλο των τουσ Honos-Webb et al. (1998), ζρχεται θ αναγνϊριςθ τθσ 

προβλθματικισ και τθσ κυρίαρχθσ φωνισ, αλλά και των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν. Τπωσ 

αναφζρεται, τα χαρακτθριςτικά που ενδιαφζρουν τουσ ερευνθτζσ αφοροφν το περιεχόμενο 

των φωνϊν, τθ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ, και τθ ςκοπιμότθτα , που μπορεί να 

ςυνοδεφουν τθν εκδιλωςι τθσ κάκε φωνισ, αλλά και τον εςωτερικόσ διαπλθκτιςμόσ τουσ 

(Brinegar et al., 2006). Υροχωρϊντασ, με το ενδιαφζρον ςτραμμζνο ςτισ δφο αντίκετεσ 

φωνζσ, το ηιτθμα που απαςχολεί τουσ ερευνθτζσ ςτο επόμενο βιμα είναι θ αναγνϊριςθ 

των ςθμείων, όπου και αντιπροςωπεφονται κάποια από τα χαρακτθριςτικά των φωνϊν που 

αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, ϊςτε αυτά να εφαρμοςτοφν ςτθν κλίμακα APES, με τον 

τρόπο που εκείνθ προςαρμόςτθκε ςτθν ίδια ζρευνα, με ςκοπό τθ μελζτθ του κατα πόςο 

αυτά τα αποςπάςματα δείχνουν να ταιριάηουν ςτθ διαδικαςία αφομοίωςθσ, που 

προςπακείται(Brinegar et al., 2006).  

 

4.3. Διαδικαςύα 

 

Μζτρηςη 1 

Χτισ απομαγνθτοφωνιςεισ των ςυνεδριϊν εφαρμόςτθκε θ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ 

(Stilesetal., 1990), ακολουκϊντασ μια παραλλαγι του μοντζλου, το οποίο περιγράφεται από 

τουσ Honos-Webb και Stiles (1998).       

   Πιασ και το πρϊτο βιμα, θ δθμιουργία ενόσ καταλόγου, δε είναι δυνατό να αποδοκεί 

ςτθν εργαςία, λόγω του μεγάλου όγκου, αντί αυτοφ, για να διευκολυνκεί θ 

παρακολοφκθςθ από τον αναγνϊςτθ,  ςαν ειςαγωγι  τθσ ανάλυςθσ, κάκε ςυνεδρίασ 

δίνεται θ περίλθψθ τθσ ςυνεδρίασ, όπωσ επίςθσ και πλθροφορίεσ για τθν εικόνα, που 

παρουςιάηει θ κεραπευόμενθ κάκε φορά. 

  Ακόμθ,  ςτο δεφτερο βιμα κα δίνονται κάκε φορά κάποια ςτοιχεία του φφουσ τθσ φωνισ 

και τθσ παρουςίασ τθσ Ε.Χ., αλλά και λίγεσ πλθροφορίεσ για τα κζματα που εμφανίηονται 

ςτθν κάκε ςυνεδρία και τα που κα αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια. 

  Υροχωρϊντασ, ςτο τρίτο βιμα τθσ ανάλυςθσ παρουςιάηονται κάποια αποςπάςματα, που 

εμφανίηουν τα ςθμεία τθσ ςυνεδρίασ, όπου και υπάρχουν κάκε φορά κάποιεσ νζεσ 
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κατανοιςεισ προσ τα κζματα που εξετάηονται, κακϊσ επίςθσ και εξυπθρετοφν τθν εςτίαςθ 

ςτθ μελζτθ τθσ προόδου τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ με το πζρασ των ςυνεδριϊν. 

  Χτο τζταρτο και τελευταίο βιμα, κα γίνεται θ εφαρμογι των αποςπαςμάτων αυτϊν, 

ςυνολικά για κάκε ςυνεδρία, ςτθν κλίμακα  APES, όπωσ εκείνθ περιγράφεται ςτο άρκρο 

των Honos-Webb και Stiles (1998), ϊςτε να εξεταςτεί θ πρόοδοσ τθσ κεραπευόμενθσ ςτα 

ςτάδια τθσ κλίμακασ αυτισ. 

Πε τον τρόπο αυτό, θ διαδικαςία, που ακολουκείται μοιάηει με αυτι των Stiles, Meshot, 

Anderson, Sloan (1992). Θ επικζντρωςθ ςτα γεγονότα, μζςα ςτα αποςπάςματα των 

ςυνεδριϊν, που αναδεικνφουν μια νζα κατανόθςθ ςχετικά με τα προβλιματα τθσ, 

προςφζρει τθν ευκαιρία μιασ πολφπλευρθσ μελζτθσ τθσ αλλαγισ, που παρουςιάηεται κατά 

τθ διαδικαςία τθσ αφομοίωςθσ (Stilesetal., 1992). Θ απόκτθςθ των νζων κατανοιςεων 

επιτρζπει τθν επίγνωςθ τθσ ουςίασ, τθσ παραγωγισ, του ςτόχου και των νοθμάτων των 

πράξεων, των ςυναιςκθμάτων και των ςκζψεων (Holtforth, Boswell, Borkovec, Castonguay, 

2007).Ζτςι, επιτυγχάνεται θ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ τθσ κεραπευόμενθσ ςε ςυναιςκθματικό 

αλλά και γνωςτικό επίπεδο, ενϊ παράλλθλα δίνεται και μεγαλφτερθ προςοχι ςτα γεγονότα 

τθσ κεραπείασ, τα οποία αποδείχκθκαν ςθμαντικά για τθν ανεφρεςθ λφςεων προσ βελτίωςθ 

(Llewelyn, Elliotetal., 1988). 

  Θ παραπάνω διαδικαςία κα επαναλαμβάνεται ςε κάκε ςυνεδρία, ϊςτε να 

παρακολουκείται θ εξζλιξθ τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και κα 

παραδίδεται μια βακμολογία γι’ αυτι τθν εξζλιξθ με βάςθ τθν APES.  Θ επιτυχία τθσ 

υπόδειξθσ προόδου κα κακιςτά το μοντζλο τθσ Χυνκετικι Ψυχοκεραπείασ (Ρζςτοροσ, 

2012), ωσ ςυμβατό για τθ μελζτθ τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (Stiles et 

al., 1990), ενϊ παράλλθλα κα καταφζρει να ενιςχφςει και το παράδοξο τθσ ψυχοκεραπείασ, 

όπωσ αποτυπϊνεται από τουσStilesetal. (1986). 

Μζτρηςη 2 

   Χτο τζλοσ τθσ ενότθτασ αυτισ παραδίδεται και μια δεφτερθ μζτρθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ τθσ Ε.Χ.. Ακολουκϊντασ τα δφο πρϊτα βιματα με τον τρόπο που 

προθγικθκε ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ, θ διαφορά επικεντρϊνεται ςτο τρίτο βιμα. Εδϊ 

τα αποςπάςματα, που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν μζτρθςθ δε εςτιάηουν ςτα ςθμεία, όπου 

εμφανίηεται μια νζα επίγνωςθ ι ζνασ νζοσ τρόποσ λειτουργίασ τθσ κεραπευόμενθσ. 

Αντικζτωσ,αποςπάςτθκαν και εξετάςτθκαν ςθμεία των ςυνεδριϊν, όπου και αναφερόταν ο 

τρόποσ ςυμπεριφοράσ τθσ κεραπευόμενθσ απζναντι ςτθ βίωςθ φόβου. Υιο ςυγκεκριμζνα, 

ςτθ μελζτθ τθσ αφομοίωςθσ ςυμμετείχαν αποςπάςματα, που περιλάμβαναν τθ λζξθ 

“φόβοσ” και εκείνα που προςζγγιηαν πιο ζμμεςα, χωρίσ να αναφζρεται ρθτά, τθν 
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ανταπόκριςθ τθσ Ε.Χ. ςτο φόβο Χτο πλαίςιο αυτό, αυτοφ του είδουσ θ εςτίαςθ μοιάηει 

περιςςότερο με εκείνθ, που επιχειρικθκε από τουσ Varvin καιStiles (1999). 

 

4.4. Βαθμολογύα APES 

 

    Σι αρικμθτικζσ τιμζσ, που αποδόκθκαν με βάςθ τθν APES, δεν αποτελοφν μια ανεξάρτθτθ 

κλίμακα μζτρθςθσ τθσ αλλαγισ (Stilesetal., 1994), θ οποία παρατθρικθκε κατά τθν εξζλιξθ 

τθσ κεραπείασ τθσ Ε.Χ., αλλά ζχουν ωσ ςτόχο να μεταφζρουν τθν εικόνα του βακμολογθτι 

για τθν αλλαγι τθσ κεραπευόμενθσ, βαςιςμζνθ πάνω ςτα λόγια τθσ ίδιασ και ςτο διάλογο 

με το κεραπευτι. Αποτελοφν με αυτό τον τρόπο ζνα περιγραφικό πλαίςιο τθσ εξζλιξθ των 

ςυνεδριϊν (Varvin και Stiles, 1999). Πε τον τρόπο αυτό, αποτυπϊνεται θ πλοφςια 

ςυνειςφορά τθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ και οχι απλϊσ μιασ αρικμθτικισ τιμισ, ςτθν κλινικι 

μελζτθ (CaroGabaldaetal., 2014).  

  Υαράλλθλα, οι βακμολογίεσ, τόςο ςε αυτι τθν ζρευνα, όςο και ςε άλλεσ, που 

χρθςιμοποιοφν τθν  αποτελοφν Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, εκφράηουν μια προςπάκεια να 

απόδοςθσ τθσ αντίλθψισ, για τθν εξζλιξθ τθσ προόδου τθσ κεραπείασ και τθσ διαδικαςίασ 

τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (Knoblochetal., 2001). Χτθν παροφςα μελζτθ 

οι αρικμθτικζσ τιμζσ, απεικονίηουν τθν άποψθ του βακμολογθτι για τθν προςαρμογι τθσ 

κεραπευόμενθσ ςτο κλινικό περιβάλλον και ςτισ νζεσ κατανοιςεισ, που προζκυψαν ςτο 

πζρασ τθσ κεραπείασ, ςχετικά με τα κζματα, τα οποία αναλφκθκαν προθγουμζνωσ. 

Επιπλζον αποτελεί μια μεταφορά  του κλινικοφ υλικοφ τθσ κεραπείασ, μζςα από οριςμζνα 

αποςπάςματα, που κακρεφτίηουν τα κυριότερα ςθμεία τθσ ςυνεδρίασ. Ακριβϊσ αυτι θ 

επίγνωςθ τθσ εικόνασ τθσ κεραπείασ, τθσ χρονικισ παρουςίασ, των προσ αξιολόγθςθ 

αποςπαςμάτων, και τθσ εξζλιξθσ του περιεχομζνου τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ επιτρζπει 

τθν απόδοςθ αρικμθτικϊν τιμϊν, που αντιπροςωπεφουν τθν εξζλιξθ του κεραπευόμενου 

με βάςθ τα 8 επίπεδα τθσ APES (Stiles και Honos-Webb, 2000). 

  Θ αρικμθτικι αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ τθσ αφομοίωςθσ, όπωσ παρουςιάηεται από τθν 

APES, επιχειρεί να κοινωνιςει τθν ποςοτικι μεταφορά των κεωρθτικϊν διαςτάςεων, που 

διζπουν τθ διαδικαςία ανζλιξθσ από τα χαμθλά προσ τα υψθλότερα επίπεδα τθσ κλίμακασ 

(Osatuke και Stiles,2011). 

 

 

4.5  Πληροφορύεσ για τη Θεραπευόμενη 
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  Θ αςκενισ  Ζλλθ Χωκράτουσ είναι  37 ετϊν, κακθγιτρια ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ψυχοκεραπευτικι προςπάκεια είναι θ πζμπτθ ςτθ ςειρά, αφοφ θ αςκενισ 

ζχει προςπακιςει ςτο παρελκόν να αντιμετωπίςει τισ ψυχοςυναιςκθματικζσ τισ διαταραχζσ 

με διάφορουσ τρόπουσ (π.χ. θλεκτροςόκ, κεραπεία τθσ ςυμπεριφοράσ κ.α.). Γεννικθκε ςτο 

εξωτερικό (Ηαϊρ, Αφρικι) και είναι το τρίτο ςτθ ςειρά τζκνο τθσ οικογζνειάσ τθσ. Χτθν πολφ 

μικρι θλικία των 2 ετϊν τοποκετικθκε από τουσ γονείσ τθσ για ζνα χρόνο ςε βρεφονθπιακό 

ςτακμό ςτθν Ελβετία. Θ κεραπευόμενθ επζςτρεψε ςτθν οικογενειακι εςτία ςτο Ηαϊρ όπου 

και παρζμεινε μζχρι τα 10 τθσ ζτθ, όταν και τοποκετικθκε οικότροφοσ ςε ελλθνικό ςχολείο 

εκεί παρζμεινε μζχρι τα 19 ζτθ τθσ. Χτθ ςυνζχεια, εγκαταςτάκθκε μόνιμα ςτθν Ακινα ενϊ 

τθ χρονικι περίοδο των ςυνεδριϊν μοιράηει το χρόνο τθσ μεταξφ Ακινασ και Υόρου όπου 

εξαςκεί το επάγγελμα τθσ κακθγιτριασ ςε ςχολείο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 
 

5.1. υνεδρύα 1 
 

Ξατά τθν πρϊτθ ςυνεδρία θ Ε.Χ δείχνει να είναι πολφ αγχωμζνθ και αρκετά αβζβαιθ για το 

μζλλον τθσ και ςαν αποτζλεςμα και για τθν κατάλθξθ τθσ κεραπείασ. Φαίνεται να τονίηει 

τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτον εαυτό τθσ και τισ δυνατότθτζσ τθσ, ωσ απόρροια των 

προθγοφμενων γεγονότων και των ςυμβάντων ςτθν προςωπικι τθσ ηωι.   

Θ απϊλεια εμπιςτοςφνθσ παρουςιάηεται ςε πολλά ςθμεία τθσ ςυνεδρίασ και δείχνει να 

μεταβαίνει και ςτα άτομα του περιβάλλοντοσ τθσ Ε.Χ, ςτθ μθτζρα τθσ, ςτισ φίλεσ τθσ και 

φτάνει μζχρι και τθν αρχικι τθσ αμφιβολία για τθν επιτυχία τθσ νζασ προτεινόμενθσ 

κεραπείασ και τον κεραπευτι τθσ. Θ κατάςταςθ αυτι ενεργοποιείται από τθ 

ςυςςωρευμζνθ κοφραςθ τθσ και τθν εξάντλθςθ τθσ αντοχισ τθσ Ε.Χ. να περιπλανάται ςε 

διαφορετικά ιατρικά περιβάλλοντα και να εναποκζτει τισ ελπίδεσ τθσ για τθ βελτίωςθ τθσ 

κατάςταςθσ τθσ ςε άλλουσ. Ζνα κετικό ςτοιχείο αποτελεί και το γεγονόσ πωσ 

ςυνειδθτοποιεί, ςε ζνα βακμό, τθν απουςία τθσ ολοκλθρωτικισ λειτουργικότθτασ τθσ και 

γνωρίηει πωσ υπάρχουν πράγματα τα οποία πρζπει να αλλάξουν προκειμζνου να επζλκει 

θ ιςορροπία και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ τθσ.  

  Θ Ε.Χ. κουβαλά μια πικρία από το παρελκόν τθσ, που είναι εςτιαςμζνθ ςτα ςυγγενικά 

πρόςωπα και κατα κφριο λόγο ςτθ μθτζρα τθσ, θ οποία και αποτελεί ζνα ςθμαντικό 

κεφάλαιο ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία και ζνα κζμα για τθν ίδια και τθν κακθμερινότθτα τθσ. 

  Ακόμθ παρουςιάηεται ανιςυχθ και ανιρεμθ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο 

εργαςιακό τθσ περιβάλλον και με τον βακμό που μπορεί εκείνθ να ανταποκρικεί ςε αυτζσ, 

μιασ και θ απουςία δυναμιςμοφ και ςιγουριάσ τθν κάνουν να αιςκάνεται ανίκανθ να 

αποδϊςει ωσ αρμόηει. 

  Ζνα κφριο κεφάλαιο τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίασ αποτελεί το αίςκθμα φόβου, που διακατζχει 

τθν Ε.Χ. Υρόκειται για μια κατάςταςθ που δεν εςτιάηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο περιςτατικό, 

ςε κάποιο περιβάλλον ι ςε κάποιο πρόςωπο, αλλά φαίνεται να διαφεντεφει ςτθν ηωι τθσ 

και να ζχει αντίκτυπο ςε κάκε τθσ κίνθςθ. Θ κεραπευόμενθ δείχνει να κατανοεί τθ ςχζςθ 

αυτοπεποίκθςθσ-φόβου, ωςτόςο μοιάηει ανιμπορθ να διαχειριςτεί τθν δυςλειτουργία που 

προκαλείται χωρίσ κακοδιγθςθ. 

 

 

Βιμα 2 
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Χαρακτθριςτικά φωνϊν κεραπευόμενθσ 

 Φοβιςμζνθ 

 Αγχωμζνθ 

 Ανιςυχθ 

 Αβζβαιθ 

 Δφςπιςτθ  

 

 

  Χτθν περίπτωςθ τθσ Ε.Χ., τα κζματα που επιλζχκθκαν αποτελοφν κάποια ςτοιχεία τα οποία 

φαίνεται να ξεχωρίηουν από το πρϊτο βιμα και αφοροφν κατά κφριο λόγο ςτάςεισ τθσ 

κεραπευομζνθσ αλλά και κάποια αντικείμενα. Από τθν πρϊτθ ςυνεδρία, δε φαίνεται να 

ξεπροβάλλουν πολλά χαρακτθριςτικά που να υποδθλϊνουν μια νζα κατανόθςθ τθσ 

κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ Ε.Χ. 

  Ζτςι τα κζματα που επιλζχκθκαν για το τρίτο βιμα αποτελοφν, το αίςκθμα “του άγνωςτου 

φόβου” και “θ καλι μθτζρα”. 

 

 

Βιμα 3 

 

Ψο κζμα του  “άγνωςτου φόβου” 

 

Χτθν πρϊτθ ςυνεδρία τα λεγόμενα τθσ Ε.Χ. φανερϊνουν ζνα άτομο φοβιςμζνο, με ζλλειψθ 

ςιγουριάσ και εμπιςτοςφνθσ ςτον εαυτό τθσ και τισ δυνατότθτεσ που ζχει, ϊςτε να μπορζςει 

να αντιςτακεί ςτισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει και να ανταποκρικεί με μεγαλφτερθ 

αποτελεςματικότθτα ςτισ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ. Ψο αίςκθμα του φόβου είναι 

διάχυτο από τα λεγόμενα και δεν εςτιάηεται μόνο ςε ζνα κομμάτι αλλά ςε διαφορετικά 

ςτοιχεία.  

  Υαίρνοντασ τα πράγματα από τθν αρχι, θ Ε.Χ δείχνει να φοβάται ςχετικά με το βακμό 

ςτον οποίο μπορεί να ανταποκρικεί ςτθν δουλεία τθσ και για το αν είναι άξια και ικανι να 

βρίςκεται εκεί. Υαρακάτω ακολουκοφν δυο αποςπάςματα ςτα οποία ο φόβοσ για τθν 

εργαςία τθσ γίνεται αιςκθτόσ. 

 

 
Ε.Σ Ψον διευκυντι τον φοβόμουν, τον φοβόμουνα και με τθν κρίςθ που ζπακα λεω: τι 
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φοβάμαι; και είναι δυνατόν να τα φοβάμαι, τίποτα… άρα δεν φοβάμαι τίποτα! Ξαι… 

Θερ. Άρα φοβόςαςτε τον ζλεγχο τότε; 

Ε.Σ Ραι, τον ζλεγχο, μιπωσ κάνω κάποια φαςαρία, μιπωσ δεν είμαι καλι ςτθ δουλειά μου. 

 

(Χυνεδρία 01, ςελ. 1, 024-027) 
 

Ε.Σ …Ε… παραδείγματοσ χάριν εχκζσ είδα ζνα βιβλίο των αγγλικϊν που κα κάνουμε ςτο 

γυμνάςιο γιατί κα αλλάξω, κα πάω γυμνάςιο, και από το φόβο μου δεν μποροφςα να 

βρω τθ λφςθ… Δθλαδι αυτό το ςτακερό, το… που κα μου πει: «ναι, είναι ςωςτό». 

Θερ. Πιλάτε τϊρα για ζλλειψθ ςιγουριάσ μου φαίνεται ςτον εαυτό ςασ. 

Ε.Σ Ραι, ναι. 

Θερ. Δεν ζχετε ςιγουριά ςτον εαυτό ςασ; 

Ε.Σ Τχι, όχι. 

 

 

 

Ε.Σ 

 

 

(Χυνεδρία 01, ςελ. 3, 097-102) 
 

 

Φοβάμαι… είδα και τα βιβλία που κάνουμε, τϊρα… ςτθν πρϊτθ γυμναςίου και φοβάμαι 

αν κα καταφζρω να τα διδάξω. 

Θερ. Κα το ςυηθτιςουμε. Αλλά ασ μείνουμε ς’ αυτό το κζμα. 

Ε.Σ Ραι. Δθλαδι φοβάμαι… εχκζσ είχα μια μεγάλθ ανθςυχία αν μπορζςω να κατορκϊςω να 

τα διδάξω; 

Θερ Ραι. Θ οποία δεν κα λζγατε ζχει ςχζςθ με το πόςθ εμπιςτοςφνθ ζχετε ςτον εαυτό ςασ. 

Ε.Σ Βζβαια. 

 

 

                   (Χυνεδρία 01, ςελ. 21, 688-692) 

 

Χτα τρία αυτά αποςπάςματα φαίνεται ο φόβοσ που ζχει θ κεραπευόμενθ ςχετικά με τθ 

δουλειά τθσ και τθν δυνατότθτα ανταπόκριςισ τθσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ. Θ Ε.Χ. δείχνει 

μπορεί να εντοπίςει τθν αιτία του αρχικοφ προβλιματοσ, τθσ πρόκλθςθσ δθλαδι αυτοφ 

του φόβου, ορίηοντασ ωσ υπεφκυνο τθν αδυναμία τθσ να εμπιςτευτεί τισ ικανότθτζσ τθσ. Θ 

ζλλειψθ ςιγουριάσ που αιςκάνεται εμφανίηεται ςε εκείνθ να ορίηει τα όρια των 

δυνατοτιτων τθσ ςε ζνα χαμθλό βακμό, ςτον οποίο να μθν μπορεί να είναι όςο 

λειτουργικι κα ικελε. 

 

 

 

Θερ                 Ραι… Από το άγχοσ… το άγχοσ ίςον φόβοσ ζτςι; 

Ε.Σ Ραι, ο φόβοσ ναι… Ζχω φόβο. 

Θερ Ζχετε διάφορουσ φόβουσ. 

Ε.Σ Ψο κζμα είναι ότι ζχω διάφορουσ φόβουσ. 

Θερ. Ππράβο. 
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Ε.Σ Ψϊρα, ε… 

Θερ. Δθλαδι δεν είναι μόνο οι φοβίεσ που είχατε για το φαγθτό, για άλλα πράγματα. 

Ε.Σ Ψϊρα είναι, είναι πια κακαρά ότι φοβάμαι, γενικά φοβάμαι. 

 

 

 

(Χυνεδρία 01, ςελ. 20-21, 662-669) 
 

 

Ψο τελευταίο απόςπαςμα αποτελεί μια πιο γενικι αποδοχι τθσ Ε.Χ., όπου και δθλϊνει τθν 

κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ ενόσ φόβου, πίςω από τθν εκδιλωςθ του άγχουσ και τθσ διάφορεσ 

αδυναμίασ που αιςκάνεται.  

 

 

Βιμα 4  

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Από τθν πρϊτθ ςυνεδρία εμφανίηεται τόςο θ προβλθματικι όςο και θ κυρίαρχθ φωνι τθσ 

κοινότθτασ, όπωσ εκφράηονται μζςα από τα λεγόμενα τθσ κεραπευόμενθσ. Θ Ε.Χ. 

αιςκάνεται πωσ δε μπορεί να καταφζρει κάτι ςθμαντικό ςτθ ηωι τθσ και πωσ οι ικανότθτζσ 

τθσ είναι μικρζσ (ςχιμα), γεγονόσ που εκφράηει τθν κυρίαρχθ φωνι τθσ κοινότθτασ, που με 

τθ ςειρά τθσ προςπακεί να υποτάξει τθν προβλθματικι φωνι, που εμφανίηεται και που 

κάνει λόγο για τθν κατανόθςθ τθσ αίςκθςθσ φόβου από τθν Ε.Χ. και τθσ επιρροισ αυτοφ 

ςτθν κακθμερινόθτά τθσ. 

  Χτο πρϊτο κζμα που επιλζχκθκε, θ Ε.Χ. μοιάηει να αναγνωρίηει το φόβο που υπάρχει ςτθ 

ηωι τθσ και τθ ςθμαςία που ζχει ςτθ λειτουργικότθτα τθσ, κυρίωσ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ 

τθσ. Φαίνεται να είναι ικανι να διακρίνει πωσ ο φόβοσ αυτόσ μπορεί να προκαλείται μζςα 

από τθν υποτίμθςθ των δυνατοτιτων τθσ και τθν απϊλεια ςιγουριάσ και εμπιςτοςφνθσ που 

ζχει δθμιουργθκεί ςτθν κεραπευόμενθ, ωςτόςο δεν μπορεί να διακρίνει ακόμθ τθ 

διαδικαςία με τθν οποία ζχει προκλθκεί θ κατάςταςθ αυτι (επίπεδα 1 προσ 2). 

   Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίασ, αποτελεί το γεγονόσ πωσ θ Ε.Χ. 

φτάνει ςτο ςθμείο να αναγνωρίςει με τθ βοικεια του κεραπευτι τθ ςθμαςία του άγχουσ 

και του φόβου ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςτθ δουλειά και ςτα άλλα προβλιματα τα 

οποία προκφπτουν, πράγμα που δεν είχε προθγουμζνωσ κατανοιςει (επίπεδο 2). Θ Ε.Χ. 

δείχνει να είναι ςε επίπεδο να αναγνωρίςει τθν φπαρξθ μιασ προβλθματικισ εμπειρίασ ςτθ 

ηωι τθσ (επίπεδο 2) και τθν προβλθματικι (μθ κυρίαρχθ φωνι) που τθν εκφράηει, ωςτόςο 

δεν φαίνεται ικανι να εντοπίςει από μόνθ τθσ τθ ρίηα του προβλιματοσ, που τθσ προκαλεί 
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θ φπαρξθ φόβου. Χε κάποια ςθμεία τθσ ςυνεδρίασ προτιμά να αλλάξει κζμα, όταν ςυναντά 

δυςκολίεσ (επίπεδο 1).  

Ψα αρνθτικά ςυναιςκιματα που αντιμετωπίηει είναι εμφανι, ενϊ και με τθ βοικεια του 

κεραπευτι θ ςυναιςκθματικι αποφυγι του προβλιματοσ δείχνει να μεταβάλλεται ςε μια 

πιο ςαφι κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (επίπεδο 1 προσ 2). Θ 

προςπάκεια διατιρθςθσ του ελζγχου και τθσ αποφυγισ, που μπορεί να φζρει μια αλλαγι 

ςτα υπάρχοντα ςχιματα τθσ  κεραπευόμενθσ αποτελεί ζνα δείκτθ του πρϊτου επιπζδου 

τθσ κλίμακασ APES (Honos-Webbetal., 1999). Επιπροςκζτωσ μιασ και θ κατανόθςθ, αυτισ 

τθσ ςυνεδρίασ, δεν ζχει ακόμθ αφομοιωκεί από τον πελάτθ και δεν ζχει καταφζρει να 

αυξιςει τον ςυναιςκθματικό πόνο, που ενδεχομζνωσ κα βιωκεί με το πζρασ των ςυνεδριϊν 

(Honos-Webb και Stiles, 1998). 

 

 

 
 

 

 

Βιμα 3 

 

Β) “θ τζλεια μθτζρα” 

 

Ζνα άλλο κζμα, που διακρίνεται ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία είναι θ ςθμαςία τθσ μθτζρασ ςτθν 

κατάςταςθ τθσ Ε.Χ και το πόςο ςθμαντικι είναι για τθν κακθμερινότθτα τθσ. Ωπάρχουν 

αρκετοί χαρακτθριςμοί για τθν μθτζρα από τθν Ε.Χ. αλλά και τθσ μθτζρασ για εκείνθ, όπωσ 

φαίνεται και από τα παρακάτω αποςπάςματα, όπου και γίνεται αναφορά ςτθ ςυμπεριφορά 

τθσ μθτζρασ και τθ ςτάςθ τθσ κεραπευομζνθσ προσ εκείνθ. 

 
Θερ Ππορεί να ςασ δϊςουν και το μινυμα ζτςι; Γιατί όταν ρϊτθςα αν ςασ κεωρεί θ μαμά 
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ςασ ανϊριμθ μου είπατε όχι, αλλά μετά μου βγάηετε τϊρα ότι ςασ είπε ότι κάνετε το 
μωρό. 

Ε.Σ Ραι, ότι κάνω το μωρό. 
Θερ Τταν κάποιοσ κάνει το μωρό ι είναι όντωσ μωρό (01Σ160: Ραι;) ι είναι ανϊριμοσ. 
Ε.Σ Ραι μου κάνει το μωρό. 

 

  (Χυνεδρία 01, ςελ. 5, 157-161) 

 

 
Ε.Σ. Κα μου πει «δεν ντφνεςαι καλά, φόρεςε το ζτςι, φόρεςζ το αλλιϊσ, να ντφνεςαι 

όμορφα»… ε… δθλαδι «πϊσ πασ μ’ αυτά τα ροφχα, γιατί δεν φόρεςεσ εκείνο, κζλει να 

εξουςιάηει». 

Θερ Κζλει να εξουςιάηει ε; 

Ε.Σ Αλλά τθσ το ηθτάω κι εγϊ. 

Θερ. Α… 

Ε.Σ Αναπαφομαι δθλαδι ς’ αυτό, αλλά κάπου, κάπου φταιει κι εκείνθ. 

Θερ. Ξάπου φταιει εκείνθ, κάπου φταιτε κι εςείσ. Ζτςι; 

Ε.Σ Φταιω κι εγϊ. 

 

(Χυνεδρία 01, ςελ. 5, 164-170) 
 

 

 

Θερ Υάντωσ όπωσ τθν περιγράφετε φαίνεται και λιγάκι να γκρινιάηει. 

Ε.Σ Γκρινιάηει πάρα πολφ. 

Θερ Γκρινιάηει ε; 

Ε.Σ Υολφ γκρίνια. Τταν ιμουνα παχιά, γκρίνιαηε γιατί πάχυνακι επειδι ζτρωγα δεν μ’ 

άφθνε να φαω τίποτα... 

 

                  (Χυνεδρία 01, ςελ. 6, 179-182) 

 

 
Ε.Σ Χκυκρωπι… γκρινιάηει. 

Θερ Γκρινιάηει, ζτςι; 

Ε.Σ Ζνα καλό που μ’ ζκανε και ικελα να πάω ςτον Υόρο είναι ότι επειδι ζφυγα απ’ τθ 

μθτζρα μου και μετά ανζλαβα εγϊ τισ ευκφνεσ ςτον εαυτό μου. 

Θερ Ππράβο! 

Ε.Σ Ψουλάχιςτον… μ’ ανάγκαςε θ δουλειά επειδι ζπρεπε να πάω ςτον Υόρο, ιμουνα μόνθ 

μου και ιμουνα κάπωσ ανεξάρτθτθ. 

Θερ Ξι αυτό ςασ ζχει βοθκιςει ε; 

Ε.Σ Υάρα πολφ. Ιμουνα και παντρεμζνθ και χϊριςα μετά. 

 

                  (Χυνεδρία 01, ςελ. 7, 206-214) 

 

Ε.Σ Υάντωσ δεν κα πει κανζνα μπράβο, δεν κζλω να μου λεει μπράβο για κάκε περίπτωςθ 

δικιά μου. 

Θερ Χμ… Αν και το μπράβο ςυνικωσ δείχνει ότι είμαςτε παιδιά και κζλουμε το «Ππράβο, 
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είςαι καλό παιδί» κι όλα αυτά. Αλλά και όταν είμαςτε πιο μεγάλοι δεν κζλουμε 

κάποια… ζτςι; 

Ε.Σ Ραι δθλαδι ποτζ δεν κα μιλιςει για τα παιδιά τθσ να πει… είναι ασ ποφμε αυτό… και να 

παινευτεί ότι τα παιδιά τθσ είναι εκείνα και μόνο εκείνα..... Τλο τα παιδιά τθσ κάτι 

κάνουν, όταν είμαςτε μπροςτά, όταν είμαςτε πίςω δεν ξζρω τι λεει  για μασ. 

Θερ Υάντωσ αυτό το ςθμείο κζλω να ςυηθτιςουμε περιςςότερο… μπορεί και να κάνω 

λάκοσ. Εμζνα μου δθμιουργικθκε θ εντφπωςθ ότι αυτι θ γυναίκα, θ μαμά ςασ είναι 

πολφ δφςκολο να τθν ευχαριςτιςει κάποιοσ άλλοσ. Δθλαδι εφόςον… Φαίνεται ότι, ότι 

και να κάνετε… 

Ε.Σ Ραι. Κα υπάρχει μια κριτικι ασ ποφμε. 

Θερ Κα υπάρχει μια κριτικι. 

 

                  (Χυνεδρία 01, ςελ. 6, 188-199) 

 

Εκτόσ από αυτά τα αποςπάςματα που χρθςιμοποιικθκαν υπάρχουν μζςα ςτθ ςυνεδρία και 

άλλεσ αναφορζσ ςτο πρόςωπο τθσ μθτζρασ. Θ Ε.Χ φαίνεται να κεωρεί τθν μθτζρα τθσ ωσ 

γκρινιάρα και ωσ δφςκολο άνκρωπο, που είναι δφςκολο να ικανοποιθκεί. Θ κεραπευόμενθ 

γνωρίηει το ςθμαντικό ρόλο που ζχει επιτελζςει θ μθτζρα τθσ ςτθν εξζλιξθ τθσ ηωισ τθσ  και 

το πόςο τθν επθρεάηει ςτισ αποφάςεισ τθσ.  

 

Βιμα 4 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα» 

 

Χτο επόμενο κζμα που χρθςιμοποιικθκε από το προθγοφμενο βιμα, και εκείνο που αφορά 

τθ μθτζρα, θ κυρίαρχθ και μθ κυρίαρχθ φωνι τθσ Ε.Χ εμφανίηεται με μεγαλφτερθ διάκριςθ. 

Θ κεραπευόμενθ κεωρεί πωσ θ μθτζρα τθσ τθν εξουςιάηει και τθσ επιβάλλει τισ απόψεισ τθσ 

ςυνεχϊσ με γκρίνια και κριτικι ςε οτιδιποτε και να επιχειρεί εκείνθ. Θ προβλθματικι φωνι 

εκφράηεται μζςω τθσ ανάγκθσ που εμφανίηει για ανεξαρτθςία και απομάκρυνςθ από τθ 

μθτζρα τθσ, ϊςτε να ελζγχει εκείνθ τθ ηωι τθσ μόνθ τθσ.  

Εδϊ βζβαια εμφανίηεται μια υποταγι ςτθ κυρίαρχθ φωνι τθσ κοινότθτασ, που κάνει τθν 

Ε.Χ. να κεωρεί πωσ θ εξουςία τθσ μθτζρασ τθσ είναι αναγκαία για εκείνθ, ϊςτε να τθν 

κατευκφνει. Μςωσ να το κάνει αυτό για να αιςκάνεται, πωσ το φταίξιμο για τισ επιλογζσ τθσ  

δεν είναι αποκλειςτικά δικό τθσ. Ακόμθ θ Ε.Χ δθλϊνει πωσ δεν επιηθτεί τθν επιβράβευςθ, 

όμωσ προςπακεί να δικαιολογιςει τθν μθ ευχαριςτθμζνθ μθτζρα τθσ για τθν απουςία 

επιβράβευςθσ, λζγοντασ πωσ οφτε εκείνθ το επιηθτεί, ενϊ ςε ζνα άλλο απόςπαςμα δείχνει 

να βγάηει μια αβεβαιότθτα για τθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ, όταν εκείνθ δεν είναι κοντά 

τθσ. Θ Ε.Χ. δείχνει να εμφανίηει μια δυςφορία, όταν μιλάει για τθ μθτζρα τθσ ι ςκζφτεται 
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για εκείνθ και δεν επιδιϊκει να μπει ςε ςκζψεισ για να εξθγιςει τθ ςτάςθ  τθσ (επίπεδο 

1).Από τθν άλλθ πλευρά, θ κάκε φωνι, κυρίαρχθ και μθ κυρίαρχθ, βγαίνει ςτο προςκινιο 

και μπορεί να εκφράηεται για κάποιο χρονικό διάςτθμα, αν και ςχεδόν πάντοτε θ κυρίαρχθ 

φωνι παρεμβαίνει, ϊςτε να δικαιολογιςει τθ ςυμπεριφορά τθ μθτζρα, διατθρϊντασ 

παράλλθλα τθν ιςορροπία ςτθν κοινότθτα των φωνϊν και τθν απομάκρυνςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ (επίπεδο 2) (Honos-Webb et al., 1999). 

 

 
 

 

5.2. υνεδρύα 2 

 

 

  Θ εικόνα τθσ Ε.Χ. ςτθ δεφτερθ ςυνεδρία μοιάηει αρκετά με αυτι τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ.  

Θ αντιμετϊπιςθ απζναντι ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ δυςκολίεσ που εμφανίηονται γίνεται 

με αρνθτιςμό και ζνα ζντονο πανικό, που φαίνεται να υπάρχει ςε όλο το φάςμα τθσ 

κακθμερινότθτασ και ωσ εκ τοφτου φζρνει μια  απογοιτευςθ. 

   Χτο πλαίςιο αυτό, θ κεραπευόμενθ ςυνεχίηει να υποβακμίηει τον εαυτό τθσ και τισ 

ικανότθτεσ τθσ ςε μεγάλο βακμό, με αποτζλεςμα να διακρίνεται μια ζντονθ απουςία 

αυτοπεποίκθςθσ και ςιγουριάσ ςτισ αποφάςεισ που πρζπει να λάβει και μια αμφιβολία 

για ζνα βελτιωμζνο μζλλον, λόγω τθσ μεγάλθσ χρονικισ παράταςθσ αυτισ τθσ 

κακθμερινότθτασ τθσ. 

  Σ ζντονοσ φόβοσ που εμφανίςτθκε ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία εξακολουκεί να υφίςταται και 

να ταλαιπωρεί τθν Ε.Χ., που νιϊκει αδυναμία να απομακρυνκεί από αυτόν. Θ διαδικαςία 

αυτι, τθσ προκαλεί οριςμζνα ζντονα ςυναιςκιματα από τα οποία δε μπορεί να 

απομακρυνκεί με αποτζλεςμα να νιϊκει χαμζνθ μζςα ςτισ δυςκολίεσ που τθν 

περιβάλλουν. 
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  Ζνα ςθμαντικό κομμάτι που είναι υπεφκυνο για τθ ςτζρθςθ αυτοπεποίκθςθσ είναι, όπωσ 

και ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία, θ μθτζρα, που φαίνεται να ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ.  

 

Βιμα 2 

 

Χαρακτθριςτικά φωνισ 

 Αβζβαιθ 

 Αγχωμζνθ 

 Φοβιςμζνθ  

 Ανιςυχθ 

 

 

 Ψα κζματα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι όμοια με εκείνα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

πρϊτθ ςυνεδρία. Ζτςι, ςε ςυνάρτθςθ και των λεγομζνων τθσ Ε.Χ. το κφριο ενδιαφζρον ζχει 

να κάνει με το «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» και τθν «τζλεια μθτζρα». 

 

 Βιμα 3 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Θ Ε.Χ. φαίνεται να ζχει μια φοβιςμζνθ οπτικι προσ τθν κακθμερινότθτά τθσ, πράγμα που 

τθ φζρνει αντιμζτωπθ με πολλζσ δυςκολίεσ, κακϊσ επθρεάηει πολλά ςτοιχεία του 

χαρακτιρα τθσ και τθν κάνει να αιςκάνεται πωσ οι δυνατότθτζσ τθσ είναι περιοριςμζνεσ. Θ 

κεραπευόμενθ αναφζρεται ςε προθγοφμενουσ φόβουσ τθσ και ςε τωρινοφσ. Επιπλζον 

αναφζρει και ζνα νζο ςτοιχείο, που ζχει να κάνει με το φόβο μιασ αλλαγισ, μιασ απαλλαγισ 

από το φόβο αυτό. 

 

 
Κερ                  Άρα, ι ο πανικόσ είναι, που ςασ εμποδίηει να ςυγκεντρωκείτε ι είςαςτε χαηι; 

Ε.Χ                 Ραι... 

Κερ              ...Υιςτεφετε τθ δεφτερθ πικανότθτα; 

Ε.Χ                     Ππορεί. Ε.., καταλάβατε, ζχω το... ε, γιατί δε κα ’μουνα και άρρωςτθ αν ιμουνα  

και ε... αν είμαι ζξυπνθ, δε κα ιμουνα άρρωςτθ. Ψα... τα πράγματα κα τα                   

’παιρνα πιο... ελαφριά 

Κερ           Α, οι ζξυπνοι άνκρωποι δεν αρρωςτοφνε; 

Ε.Χ        Ε, κατά κ..., ε, δεν αρρωςτοφνε ψυχικά 

 

(Χυνεδρία 02, ςελ. 2, 067-072) 
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Ε.Χ Ψο ξζρω. Ε, εντάξει αλλά ε..., ε, μου λείπει θ ςιγουριά ςτον εαυτό μου, να πω... ε,  

Κερ Εντάξει. 

Ε.Χνα πω ότι... «εντάξει, το βρικα ότι είναι αυτό». 

ΚερΧμ. Ψο καταλαβαίνετε όμωσ ότι εφόςον λειτουργείτε μ’ αυτόν τον τρόπο 

Ε.Χ    Αρνθτικά δθλαδι (κατά τθ διάρκεια τθσ 02Ρ167)  

Κερ Ραι, ναι... κ’ αποκτιςετε ποτζ ςιγουριά ςτον εαυτό ςασ; 

Ε.ΧΤχι..., όχι. 

 

  (Χυνεδρία 02, ςελ. 5, 164-170) 

 

Χτα παραπάνω αποςπαςμάτα φαίνεται θ τάςθ τθσ Ε.Χ να υποτιμά τισ ικανότθτεσ, θ οποία 

εκφράηει τθ βίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ ςτθ ηωι τθσ, μζςω τθσ εμφάνιςθσ τθσ 

κυρίαρχθσ φωνισ, που υποδθλϊνει πωσ θ Ε.Χ είναι ανίκανθ. 

 
Ε.Χ.  Ξαι τϊρα κατάλαβα ότι οι ςχζςεισ ιτανε ο φόβοσ που’ χαμε γενικά. Θ μια το είχε ςτ,  

ςτθν αςτυνομία, για διάφορα... για τον κόςμο, εγϊ το είχα για το λίποσ  

Κερ  Ππράβο. 

Ε.Χ.  Ξαταλάβατε; Δθλαδι τϊρα το κατάλαβα. 

.. 

Κερ  Υότε το καταλάβατε; 

Ε.Χ.                       Ψϊρα που ’πακα αυτιν τθν αρρϊςτια. 

Κερ                      Υοια αρρϊςτια; 

Ε.Χ.                       Αυτι τθ τϊρα..., θ αβεβαιότθτα που ζχω... 

Κερ                      Α, ναι. 

Ε.Χ.                       το άγχοσ. 

Κερ                      Δθλαδι το, 

Ε.Χ.               Δθλαδι γενικά φοβάμαι. Ψϊρα τι φοβάμαι και... τι κα μου, ε, τι κα κάνω αν πεκ,  

δθλαδι κα, κα πάκω τίποτα... δθλαδι φοβάμαι... πϊσ να το πω... ζχω αυτό το  

άγχοσ...ε... φοβάμαι, νομίηω ότι δεν κα τα καταφζρω.. 

 

(Χυνεδρία 02, ςελ. 12, 386-400) 

 
Κερ                      Αυτό ιταν θ κατάςταςισ... Εςείσ πϊσ αις, αιςκανόςαςταν; 

Ε.Χ.                       Άςχθμα. 

Κερ                      Ραι, κι αυτό το άςχθμο το ςυναίςκθμα πϊσ το λζμε; 

Ε.Χ                        ... Ανιςυχθ, ζτςι... 

Κερ                    Ραι, οι άνκρωποι γίνονται ανιςυχοι, γίνονται νευρικοί...      

Ε.Χ.                     Ραι, άγχοσ. 

Κερ                    Ραι. Δθλαδι; 

Ε.Χ.                     Άγχοσ, φόβοσ. 

Κερ                     Φόβοσ πάλι... υπερβολικόσ φόβοσ. 

Ε.Χ.                      Ραι, αλλά... γιατί να μου προκαλεί το... το λίποσ φόβο; 

 

(Χυνεδρία 02, ςελ. 15-16, 489-498) 
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Ε.Χ.Σι φόβοι μου. 

ΚερΓιατί είπατε τθν περαςμζνθ φορά, και διορκϊςτε με αν κάνω λάκοσ, ότι πρϊτα  

νομίηατε ότι το πρόβλθμά ςασ ιτανε αυτζσ οι διάφορεσ φοβίεσ και του λίπουσ 

Ε.Χ.                    Ραι, μπράβο  

Κερ.                   ι οι ψυχαναγκαςμοί, οι οποίοι  

Ε.Χ.               ςασ το πα και ςθμ, τϊρα,  

Κερ                    Ραι, ναι 

Ε.Χ                       το ίδιο  

Κερ            οι οποίοι, όπωσ βρικαμε ιτανε ενζργειεσ εκ μζρουσ ςασ για να καταπολεμιςετε το  

φόβο που αιςκανόςαςταν 

Ε.Χ.Ραι 

Κερ                  του λίπουσ ι ο,τιδιποτε άλλο. Ξαι τϊρα διαπιςτϊνετε είπατε ότι απλϊσ φοβάςτε  

γενικά... 

Ε.Χ.                  Ραι 

 

(Χυνεδρία 02, ςελ. 16, 510-521) 

 
Ε.Χ                Ττι οι φόβοι μου όλοι αυτοί είναι που δεν ζχω αυτοπεποίκθςθ. 

Κερ             Χμ. Ππράβο, πρϊτο πράγμα που μάκατε ςιμερα. 

Ε.Χ               Ττι δεν ζχω αυτοπεποίκθςθ. Άμα αποκτιςω αυτοπεποίκθςθ δεν κα’ χω αυτοφσ τουσ  

φόβουσ.  

Κερ             Ππράβο. 

Ε.Χ.              Ε..., άλλο δεν ξζρω. 

Κερ             Ψο άγχοσ; 

Ε.Χ.               Ψο άγχοσ είναι με το φόβο. 

 

               (Χυνεδρία 02, ςελ. 25, 819-825) 

 

    Αυτά τα αποςπάςματα αποδεικνφουν τθν αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ ενόσ ζντονου φόβου, 

που υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτθ ηωι τθσ κεραπευόμενθσ και επιμζνει να 

εμφανίηεται ςε κάκε διάςταςθ τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ. 

Βιμα 4 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

   Από τθν προθγοφμενθ ακόμθ ςυνεδρία, θ Ε.Χ. φαίνεται πωσ είναι ςε κζςθ να διακρίνει 

πωσ υπάρχουν κάποιεσ προβλθματικζσ εμπειρίεσ ςτθ ηωι τθσ και εμφανίηονται οριςμζνεσ 

καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ είναι ανιμπορθ να αντιδράςει με επιτυχία. Θ αρχικι αυτι 

ςυνειδθτοποίθςθ ενδζχεται να αποτελεί και το λόγο τθσ φπαρξθσ αρκετϊν αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων και μιασ αναταραχισ τθσ Ε.Χ. (επίπεδο 2).  

Αν και τελικά υπάρχει θ αναγνϊριςθ του φόβου ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ 

κεραπευόμενθσ, αυτι θ διατφπωςθ για ακόμθ μια φορά, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ 
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ςυνεδρία ζρχεται μετά από τθ βοικεια του κεραπευτι, ο οποίοσ εκφράηει κατά ζνα τρόπο 

τθ μθ κυρίαρχθ φωνι τθσ κεραπευόμενθσ, θ οποία ακόμθ δεν ζχει αφομοιωκεί από εκείνθ 

(επίπεδο 1 προσ 2). Οζγοντασ λοιπόν πωσ δεν φταίει θ ανικανότθτά τθσ για τθν αδυναμία 

τθσ να ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςε διάφορα κζματα, οδθγεί τθν Ε.Χ. ςε μια αλλαγι, ζςτω και 

ιπια ςτον τρόπο ςκζψθσ τθσ, αφοφ τθ φζρνει άμεςα αντιμζτωπθ με τθν αναγνϊριςθ του 

φόβου, που υπάρχει μζςα τθσ και εξωτερικεφεται ςε κάκε δφςκολθ περίπτωςθ, που 

ςυναντά (επίπεδο 2). 

 Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, θ Ε.Χ. φαίνεται να αναγνωρίηει πωσ είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίςει και μόνθ τθσ κάποιεσ πλευρζσ τθσ προςωπικότθτασ, που τθσ προκαλοφν μια 

αναταραχι και άλλεσ  επϊδυνεσ ςκζψεισ, χωρίσ όμωσ να οδθγείται ςε μια ςαφι διατφπωςθ 

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, ενϊ ακόμθ, όπωσ και ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία, ζτςι και τϊρα 

πραγματοποιείται μια υποταγι ςτθν κοινότθτα των φωνϊν και τθν κυρίαρχθ φωνι 

(επίπεδο 2προσ 3). 

  Αν και δεν ζχει υπάρξει μια τεράςτια πρόοδοσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ επαφι τθσ 

κεραπευόμενθσ με το κεραπευτι, εν τοφτοισ υπάρχουν αρκετά κετικά ςτοιχεία που 

απορρζουν από τθ δεφτερθ ςυνάντθςθ. Θ Ε.Χ. ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθν 

προβλθματικι τθσ φωνι, τθν οποία αναγνωρίηει αν και ακόμθ δεν ζχει καταφζρει να 

αφομοιϊςει. Επιπλζον επζρχεται θ μείωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ αποφυγισ του 

προβλιματοσ και υπάρχει μια μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κεραπευόμενθσ προσ τθν 

υποτελι φωνι (επίπεδο 2 προσ 3). 

  Μςωσ, εν τζλει, να μθν υπάρχει μια ςυνταρακτικι βελτίωςθ, όμωσ δθμιουργείται μια κετικι 

εξζλιξθ προσ τον καλφτερο χειριςμό του προβλιματοσ τθσ Ε.Χ. Αυτι πλζον είναι ςε κζςθ να 

ςυνειδθτοποιιςει, ςε κάποιο βακμό, πωσ θ αδυναμία τθσ να ολοκλθρϊςει αποτελεςματικά 

τισ υποχρεϊςεισ τθσ και να λφςει τα προβλιματά τθσ, δεν οφείλεται ςτα “κακά” 

χαρακτθριςτικά του εαυτοφ τθσ (τεμπελιά, ανικανότθτα κ.α.), αλλά ςε ζνα φόβο, που τθ 

διακατζχει, και ςε αντίκεςθ με τθν πρϊτθ ςυνεδρία φαίνεται να είναι ςε κζςθ να 

αναπαράγει αυτόν τον τρόπο ςκζψθσ από μόνθ τθσ.  Αυτό το γεγονόσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ςαν μια νζα κατανόθςθ τθσ κεραπευόμενθσ και είναι αρκετό, ϊςτε να 

κεωρθκεί πωσ υπάρχει μια πρόοδοσ ςτθ κεραπεία τθσ (επίπεδο 2). 
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Βιμα 3 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 

Αν και ςε μικρότερθ ζκταςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ και πάλι αναφζρεται 

θ επιρροι τθσ μθτζρασ ςτθ τωρινι κατάςταςθ τθσ Ε.Χ. 

 
Κερ      Ξαι γιατί να μθν ζχετε εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό ςασ; 

Ε.Χ.         Γιατί... το περιβάλλον μου δε μου ζδωςε (ςταυρϊνει τα πόδια τθσ). 

ΚερΠπράβο. Ξαι πιο ςυγκεκριμζνα, τι ςυνζβθ; 

Ε.Χ.          ... θ... ζχω τθ μάνα μου. 

Κερ           Χμ 

Ε.Χ.             πάλι τθ μάνα μου.  

Κερ             Ραι, ναι 

Ε.Χ.       Θ οποία... μου λζει ε... «α, εςφ κα διδάξεισ ςτα παιδιά, πϊσ κα ςε καταλάβουν... ζτςι, ε...  

υπάρχει μία ειρωνεία,  ε 

Κερ            Χμ 

Ε.Χ              Ε... «δε κα τα καταφζρεισ», δεν μου λζει «Δε κα τα καταφζρεισ» 

 

 (Χυνεδρία 02, ςελ. 16-17, 523-532) 

 
Κερ          Ψι ςασ ανθςυχεί; Αν αποχτιςετε αυτοπεποίκθςθ τι κα γίνει; 

Ε.Χ.            ...Ψι κα γίνει; 

Κερ            Χμ... Υζςτε μου, κάτι ζχετε, οριςμζνουσ φόβουσ. Για πζςτε μου.  

Ε.Χ               Ε, μιπωσ γίνω περιφανθ..., ξζρω γω. 

Κερ            ...Ε, και αν γίνετε περιφανθ για τον εαυτό ςασ τι ζγινε; 

Ε.Χ                ...Ε, γίνεςαι αντιπακθτικι ςτουσ άλλουσ 

Κερ             Ξαι ποιοσ ςθμαντικόσ άλλοσ ςασ ενδιαφζρει; ... μιπωσ του γίνετε αντιπακθτικι;.. 

Κερ              Θ «κυρία μαμά» τι γίνεται;  

Ε.Χ              Δε γίνεται... Είναι... ε.. ειρωνεφεται... κάνει... Ππορεί, ίςωσ τθσ λείπει και εκείνθσ αυτό  
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το πράγμα. 

Κερ Ππορεί. 

Ε.Χ.            Ξαι... μου το μεταδίδει και ςε μζνα 

 

(Χυνεδρία 02, ςελ. 18, 591-597 και ςελ. 19, 621-624) 

 
Κερ            τι ςκζφτεςτε; Κα τθσ αρζςει να γίνετε ανεξάρτθτθ, ικανι κλπ, να τθσ πείτε «άςε ρε μαμά,  

                   κα τα καταφζρω να διδάξω» κι όλα αυτά;  

Ε.Χ.            ...Δεν ξζρω  

Κερ         «Παμά πάψε να μου μιλάσ λεσ και είμαι.. μωρό».  

Ε.Χ             Τχι..., θ μάνα μου... ε, από τθ μία παίηει ζνα ρόλο, ε, κζλει ν’ ανεξαρτθτοποιθκεί από  

μζνα  

Κερ           Χμ 

Ε.Χ              δε με κζλει ςαν μωρό,  

Κερ           Χμ 

Ε.Χ.           αλλά από τθν άλλθ κζλει να υπάρχει και μία επιβολι των 

Κερ         Χμ 

Ε.Χ.      τθσ δικιάσ τθσ νοοτροπίασ, είναι θ καλι νοικοκυρά που τα’ χει όλα μαηεμζνα, που   

φτιάχνει ωραία γλυκά 

 

             (Χυνεδρία 02, ςελ. 20, 639-648) 
 

Ε.Χ.          Ε, θ μάνα μου φταίει. Είναι και μια, το ότι δε νιϊκω τάξθ ςτον εαυτό μου και είναι και τα  

πράγματά μου, που δεν είναι ςε τάξθ. 

Κερ          Για ξαναπζςτε το αυτό γιατί φαίνεται... πολφ ωραίο, όπωσ το είπατε   

Ε.Χ            Ραι, δεν ζχω τάξθ. 

Κερ          Δεν ζχετε τάξθ ςτον εαυτό ςασ.. και γι’ αυτό... 

Ε.Χ.      Είναι και ακατάςτατα τα πράγματα. Γιατί αν ζνιωκα...  

Κερ           Χμ 

Ε.Χ.            νομίηω ότι κα τα ζςιαηα 

 

(Χυνεδρία 02, ςελ. 20, 658-664) 

 

 

Θ μθτζρα τθσ Ε.Χ δείχνει να είναι αρκετά αυςτθρι προσ τθν κόρθ τθσ και αποηθτά 

περιςςότερα πράγματα από αυτι, κάτι που όμωσ εκείνθ δε μπορεί να καταφζρει. Αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα, όπωσ αναφζρει και θ ίδια θ Ε.Χ. να τθσ ςτερείται θ εμπιςτοςφνθ ςτον 

εαυτό τθσ και το κάρροσ να πετφχει περιςςότερα. 

 

Βιμα 4 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    
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  Θ αναφορά ςτθ μθτζρα, και θ ςυνειςφορά αυτισ ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ., εμφανίηεται ςε ζνα 

ςθμαντικό βακμό και ςτθ δεφτερθ ςυνεδρία. Από τθν προθγοφμενθ φορά ακόμθ, είχε 

εμφανιςτεί μια τάςθ τθσ Ε.Χ να δικαιολογεί τθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ τθσ ςε μεγάλο 

βακμό και να αναφζρει πωσ οτι γίνεται, ςυμβαίνει για το καλό τθσ. Χε αυτό το πλαίςιο, 

εμφανίηεται μια τάςθ υπονόμευςθσ τθσ μθ κυρίαρχθσ φωνισ, που εκφράηει τθν αναηιτθςθ 

ανεξαρτθςίασ και αυτονομίασ από τθ μθτζρα τθσ, από τθν κοινότθτα των φωνϊν, μζςω τθσ 

κυρίαρχθσ φωνισ, που αντιπροςωπεφει τθν καλι και ςυμπονετικι μθτζρα (επίπεδο 2). 

Είναι φανερό πωσ θ Ε.Χ. βρίςκεται ςε μια ςφγχυςθ, μιασ και καλείται να αναγνωρίςει κάτι 

καινοφριο προσ εκείνθ, γεγονόσ που τθν αγχϊνει, δεδομζνθσ τθσ αλλαγισ που μπορεί να 

φζρει θ ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου τθσ μθτζρασ ςτθ ηωι τθσ ςτα υπάρχοντα ςχιματα τθσ 

Ε.Χ., για τθ μθτζρα τθσ. 

  Χε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία όμωσ, εδϊ θ Ε.Χ. δεν αρκείται απλϊσ ςτο να 

αναφζρει κάποια από τα αρνθτικά επειςόδιο που ςυμβαίνουν με τθ μθτζρα τθσ, αλλά κάνει 

λόγο, είτε από μόνθ τθσ είτε με τθ βοικεια του κεραπευτι για τουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ θ μθτζρα τθσ επιδρά πάνω τθσ, μειϊνοντασ τθν αυτοπεποίκθςθ τθσ και 

δθμιουργϊντασ αναςφάλειεσ. Θ Ε.Χ. δε προςπακεί να δικαιολογιςει ςε τόςο μεγάλο 

βακμό, όςο ςτθ πρϊτθ ςυνάντθςθ, τθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρα τθσ και δείχνει να ζρχεται 

ςε επαφι με τθν φπαρξθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ.  

Επιπλζον, θ μθ κυρίαρχθ φωνι παρουςιάηεται πιο άμεςα και φαίνεται να γίνεται ςε 

μεγαλφτερο βακμό, κτιμα τθσ κεραπευόμενθσ, χωρίσ ωςτόςο να υπάρχει μια ςαφι και 

κακαρι διατφπωςθ. Θ ςτάςθ τθσ Ε.Χ. είναι πιο ευαιςκθτοποιθμζνθ πάνω ςτο κζμα, και αν 

και παραμζνει, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ μια υποταγι ςτθν κυρίαρχθ φωνι, 

αναγνωρίηει πωσ “ θ μαμά είναι αυτι που φταίει.”(επίπεδο 2). 

Ζνασ, ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, δείκτθσ τθσ προόδου, που ζχει κάνει, είναι ο μεγαλφτεροσ 

χρόνοσ, που αφιερϊνει ςτθν μθ κυρίαρχθ φωνι, θ οποία και ζρχεται ςτο προςκινιο με 

μεγαλφτερο ςυχνότθτα, αλλά και αυτοπεποίκθςθ. Ψο πιο ιςοδφναμο “ηφγιςμα” ςτθν 

εμφάνιςθ των δφο φωνϊν, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία, αποτελεί ζνα ςθμείο 

προόδου (επίπεδο 2 προσ 3).  Υαρ’ όλα αυτά, ο εςωτερικόσ διάλογοσ τθσ Ε.Χ. εμφανίηει τισ 

δφο φωνζσ πιο ςυγκεχυμζνεσ και ανϊριμεσ, κάτι που ίςωσ δείχνει πωσ δεν ζχει ακόμθ 

αποκτθκεί μια πιο ουδζτερθ ςτάςθ προσ και τισ δφο φωνζσ, ϊςτε να υπάρξει μια καλφτερθ 

παρατιρθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ των δθλϊςεων τουσ. Επομζνωσ, αν και υπάρχει μια 

πρόοδοσ, υπάρχουν ακόμθ πολφ μεγαλφτερα περικϊρια εξζλιξθσ. 

 

 



65 
 

 
 

 

 

5.3. υνεδρύα 3 

 

Βιμα 1 

 

Χτθν τρίτθ ςυνάντθςθ μεταξφ τθσ Ε.Χ. και του κεραπευτι, θ πρϊτθ ειςζρχεται όντασ ςε 

υπερζνταςθ, ενϊ αναφζρει ζνα ζντονο φόβο, που ζχει να αντιμετωπίςει. Αρχικά, δείχνει 

να είναι αγχωμζνθ και αποκαρρυμζνθ, με αποτζλεςμα να αιςκάνεται ζνα ζντονο πανικό. 

Χυηθτά κυρίωσ για τθν αδυναμία τθσ να αντεπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτον τομζα τθσ 

εργαςίασ τθσ και ςταδιακά μεταφζρεται ςε άλλεσ παρελκοντικζσ καταςτάςεισ που τθν 

απαςχολοφςαν.  

Ποιάηει αρκετά προβλθματιςμζνθ και ςυγχυςμζνθ ακόμθ και για περιςτατικά, τα οποία 

ανικουν ςτο παρελκόν, ίςωσ όμωσ να τθν απαςχολοφν και τϊρα. Ψο μεγαλφτερο κομμάτι 

τθσ ςυνεδρίασ επικεντρϊνεται ςτο ςυναιςκθματικό ιςτορικό τθσ κεραπευόμενθσ, το οποίο 

είναι αρκετά ςφνκετο, ενϊ και ςε αυτό, όπωσ και αλλοφ εντοπίηονται τα ςυναιςκιματα 

του φόβου και τθσ απϊλειασ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, που ζχει μζχρι τϊρα περιγράψει. Ωσ 

απόρροια αυτϊν, θ Ε.Χ. δε νιϊκει τθν άνεςθ ςτθ ςφναψθ ςχζςεων, ενϊ και ο φόβοσ 

κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ, όπωσ ςυνζβθ ςτο παρελκόν, τθν ζχει ταλαιπωριςει πολφ και 

τθν ζχει εγκλωβίςει ςτο να μθ εμπλζκεται ςε πιο ζντονα ςυναιςκθματικζσ ςχζςεισ. 

 

 

 

Βιμα 2 
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 Αγχωμζνθ 

 Χυγχυςμζνθ  

 Υροβλθματιςμζνθ 

 Αναςφαλισ 

 

Χτθ ςυνεδρία αυτι το κφριο ενδιαφζρον εντοπίηεται ςτο κζμα του φόβου που υπάρχει ςτθ 

ηωι τθσ Ε.Χ. Αυτό είναι και το κζμα γφρω από το οποίο περιςτρζφεται και θ ςυηιτθςθ των 

δυο προςϊπων ςτθ ςυνεδρία. 

 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Από τθν αρχι τθσ ςυνεδρίασ θ Ε.Χ. φαίνεται αρκετά προβλθματιςμζνθ για τισ δυνατότθτεσ 

και τθν αδυναμία τθσ να ανταποκρικεί ςε δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει. Αναφζρεται αρχικά 

ςε κάποια ςυμβάντα τθσ κακθμερινότθτασ και ςτθ ςυνζχεια κάνει μια αναδρομι ςε 

παρελκοντικά περιςτατικά που τθν ταλαιπωροφςαν και τθ φόβιηαν. 

 
Κερ           Ξι εςείσ, μόλισ ςθκϊςατε το τθλζφωνο, τι ςκεφτικατε? 

Ε.Χ.          Αμάν, που βριςκόμουν ς`αυτι τθ κζςθ τϊρα, και τι κα κάνω. 

Κερ          Άρα, πωσ αιςκανόςαςταν? 

Ε.Χ.       Φόβο. Ζνα πανικό. 

Κερ             Υανικόσ... 

Ε.Χ.             Ττι δεν κα καταλάβω... κα τα καταφζρω. 

Κερ             Είχατε αποφαςίςει λοιπόν προτοφ απαντιςετε, 

Ε.Χ.              Ραι  

Κερ             ... ότι δεν κα τα καταφζρετε. 

 

(Χυνεδρία 03, ςελ. 3, 076-084) 

 
Ε.Χ.         Ραι. Ψουσ άνδρεσ εντάξει τουσ άφθνα να με φυλάνε, τισ γυναίκεσ κακόλου να  

με ακουμπάνε. 

Κερ            Ραι. Ψι φοβόςαςταν ότι κα γίνει, αν ςασ ακουμποφςαν οι γυναίκεσ? 

Ε.Χ.             Ττι κα είμαι πάλι ανϊμαλθ και τζτοια. 

Κερ            Ξαι δθλαδι, πωσ κα εκδθλωνόταν ότι είςαςτε ανϊμαλθ? 

Ε.Χ.             ζρω `γω, ότι... 

Κερ            Ξάτι, ε κάτι μζςα ςτθ φανταςία ςασ, ςτθ ςκζψθ ςασ, κάτι κα υπιρχε. 

Ε.Χ.             Ττι κα λζγανε, αυτι για να φιλάει αυτι τθν κοπζλα, είναι ανϊμαλθ. Φιλάει,  

φιλάει ςτο μάγουλο... 

Κερ            Δθλαδι, ιταν περιςςότερο ο φόβοσ τι κα πουν οι άλλοι? 

Ε.Χ.             Ραι. 
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              (Χυνεδρία 03, ςελ. 11-12, 419-427) 

 
Ε.Χ             Ραι, προβλθματίςτθκα πάρα πολφ,... 

Κερ           Ππράβο 

Ε.Χ.            ...  7 χρόνια. 

Κερ           Επτά χρόνια λοιπόν προβλθματιηόςαςταν, είχατε φόβουσ γι` αυτό... 

Ε.Χ.            Ραι (κατά τθ διάρκεια τθσ 3Χ606) 

Κερ            ...είχατε κόμπλεξ γι` αυτό. 

Ε.Χ.             Ραι. Ζτςι; Ζκανα και ψυχοκεραπεία υποτίκεται γι` αυτό. 

.. 

Ε.Χ.             Τχι, όταν τελείωςα, γι` αυτό το πράγμα και δεν μου ζφυγε. 

Κερ            Ψι δεν ςασ ζφυγε? Δεν κατάλαβα? 

Ε.Χ.             Δεν μου ζφυγε αυτό το άγχοσ να επιβεβαιωκϊ,  είμαι άνδρασ ι γυναίκα 

 

(Χυνεδρία 03, ςελ. 17, 603-615) 

 

Ψα παραπάνω αποςπάςματα χρθςιμοποιοφνται για να δείξουν το άγχοσ και τον φόβο, που 

εμφανίηονται ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ..Θ κατάςταςθ αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ ενόσ 

ςθμαντικοφ πλιγματοσ ςτθν ςιγουριά και τθν αυτοεικόνα τθσ, όςο αφορά το 

ςυναιςκθματικό κομμάτι τθσ ηωισ τθσ. 

Υαρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ςτθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ κάποια ςθμεία που αποτελοφν 

ενκαρρυντικά μθνφματα για το μζλλον και τθν επιτυχία τθσ κεραπείασ τθσ Ε.Χ. Χτα 

αποςπάςματα που ακολουκοφν, εμφανίηονται οριςμζνα ςθμάδια προόδου. 

 
Κερ           Ξι εςείσ γιατί δεν μποροφςατε να ςυγκεντρωκείτε? 

Ε.Χ.        Γιατί είχα το φόβο.  

Κερ           Ψο ξζρετε ότι όταν ζχουμε φόβο... 

Ε.Χ.            Ψα χάνουμε 

 

(Χυνεδρία 03, ςελ. 4, 122-125) 

 
Κερ          ... ίςωσ κα μποροφςαμε να τα ελαττϊςουμε και να τα ςταματιςουμε (φάρμακα) 

Ε.Χ.        Ραι  

Κερ        Κα δοφμε όμωσ. 

Ε.Χ.            Γιατί... 

Κερ           Εξάλλου εμείσ εδϊ δεν ιρκαμε για τα φάρμακα.  

Ε.Χ.            Ραι  

Κερ            ...Εμείσ ιρκαμε εδϊ για να... 

Ε.Χ.            Ραι, για να αποκτιςω αυτοπεποίκθςθ 

 

(Χυνεδρία 03, ςελ. 9, 312-319) 

 
Ε.Χ.            Ψι ιτανε?  
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Κερ           Φόβοσ, αναςφάλεια. 

Ε.Χ.            Αναςφάλεια. Αναςφάλεια δθλαδι, και πιγαινα με κάποιον άλλον άνκρωπο? 

Κερ           Τχι, δεν ξζρατε....ότι ιςαςταν τόςο, τόςο ζτςι φοβιςμζνθ..... 

Ε.Χ.            Χμ 

Κερ        Δεν είχατε καν τθ ςιγουριά, αν ιςαςταν άνδρασ, γυναίκα, τι κζλετε...αυτά.  

Ξι αυτό επθρζαηε τθν όλθ ςασ ςυμπεριφορά, γιατί με το φόβο μιπωσ  

   κεωρθκείτε λεςβία, δεν πλθςιάηατε τισ άλλεσ κοπζλεσ. 

Ε.Χ.       Ραι. 

Κερ          Ξαταλάβατε; 

Ε.Χ.         Δθλαδι ζνιωκα αναςφάλεια. 

 

 

           (Χυνεδρία 03, ςελ. 23, 821-830) 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

   Θ Ε.Χ. περιγράφει κάποια ςυμβάντα, όπου θ μειωμζνθ ςιγουριά τθσ και θ αδυναμία που 

επιδεικνφει τθν είχανε επθρεάςει ςε μεγάλο βακμό, με αποτζλεςμα να ζχει κλονιςτεί θ 

εικόνα που ζχει για τον εαυτό και ωσ εκ τοφτου να ζχει μια λιγότερο, ι κακόλου, 

αποτελεςματικι προςζγγιςθ προσ τα προβλιματα που ενδζχεται να προκφψουν. 

   Από τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία θ Ε.Χ. ζχει καταφζρει να περάςει ςτο ςτάδιο τθσ 

αςαφοφσ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, που βιϊνει (επίπεδο 2). Τπωσ 

αναφζρκθκε ςτισ δφο πρϊτεσ ςυναντιςεισ, ζτςι και εδϊ θ κεραπευόμενθ δείχνει μια τάςθ 

να αναγνωρίηει, με ζνα πιο ζμμεςο τρόπο, τθ μθ κυρίαρχθ φωνι τθσ, δθλαδι το φόβο, τον 

οποίο αιςκάνεται ςτθ ηωι τθσ και τισ ςυνζπειεσ, που αυτόσ μπορεί να ζχει ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ. Επίςθσ μπορεί να ςυνειδθτοποιιςει πιο ξεκάκαρα τθν ανάγκθ 

κατανόθςθσ αυτοφ του φόβου και τθν ανφψωςθσ τθσ αυτοπεποίκθςθσ τθσ, ωσ αποτζλεςμα 

τθσ κεραπείασ που ακολουκείται (επίπεδο 2). Χίγουρα κάποιεσ από τισ διατυπϊςεισ τθσ 

κεραπευόμενθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ είναι ικανζσ να αποτελζςουν ςθμαντικζσ, 

νζεσ γνϊςεισ για το κζμα, που τθν απαςχολεί. 

Θ αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ αυτισ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ τθσ Ε.Χ., τθ βοθκά ςτο 

να ζρκει πιο κοντά ςτθ αναγνϊριςθ τθσ μθ κυρίαρχθσ φωνισ και τθ διαφοροποίθςι τθσ 

από τθν κυρίαρχθ φωνι (τθν ζκφραςθ τθσ ανικανότθτασ για τθν αποτυχία ςτισ δυςκολίεσ), 

που κα ςθματοδοτιςουν τθ μεταφορά ςτο επίπεδο 3 τθσ APES. 

Ψο γεγονόσ πωσ ο φόβοσ που αιςκάνεται δεν εντοπίηεται ςε ζνα μόνο τομζα τθσ ηωισ τθσ, 

αλλά ζχει αποκτιςει μια πιο ριηωμζνθ φφςθ μζςα τθσ, επιβραδφνει κατά κάποιο τρόπο τθν 

διαδικαςία κατανόθςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και τθν αμφιςβιτθςθ των παρόντων 
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ςχθμάτων ανικανότθτασ.Εν τζλει, θ Ε.Χ. προςπακεί να φτάςει ςτο ςθμείο του να κάνει από 

μόνθ τθσ μια ξεκάκαρθ διλωςθ ςχετικά με τθν προβλθματικι εμπειρία τθσ (επίπεδο 3), 

όμωσ ακόμθ δεν τα ζχει καταφζρει. Υαρ’ ότι δεν ζχει ςυντελεςτεί κάποια μεγάλθ πρόοδο, θ 

αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ τθσ Ε.Χ. φαίνεται να ςτακεροποιείται (επίπεδο 2 

προσ 3). 

 

 

 

5.4. υνεδρύα 4 

 

Βιμα 1 

 

Χτθν τζταρτθ ςυνεδρία θ Ε.Χ. παρουςιάηεται αρκετά προβλθματιςμζνθ ςχετικά με τισ 

ςχζςεισ τθσ και τουσ ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ που δθμιουργεί με τα άτομα. Αυτόσ ο 

προβλθματιςμόσ τθν οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ τθσ ουςίασ αυτϊν των ςχζςεων και τθσ 

δθμιουργεί ζνα άγχοσ ςχετικά με αυτζσ. Επιπλζον, θ αντιμετϊπιςθ που ζχει από κάποια 

άτομα, ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ τθσ αλλά και ςτο κοντινό τθσ περιβάλλον τθν 

προβλθματίηει, και μαηί με το βάροσ που δζχεται από τισ δυςκολίεσ που φζρεται να ζχει 

ςτθν κακθμερινότθτα τθσ. 

   Ακόμθ για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν, νιϊκει κυμωμζνθ, μιασ και δε μπορεί να 

ανταποκρικεί ακόμθ και ςε κζματα που εκείνθ πιςτεφει πωσ είναι εφκολα και 

αντιμετωπίςιμα. Αναγνωρίηει τθν φπαρξθ οριςμζνων προβλθμάτων με τθν αυτοπεποίκθςθ 

τθσ και τθν κζςθ που ζχει ο φόβοσ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ. 

 

Βιμα 2 
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 Κυμωμζνθ 

 Ψαλαιπωρθμζνθ 

 Αγχωμζνθ 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 

 

Ψα κζματα που εμφανίηονται ςε αυτι τθ ςυνεδρία είναι τα δφο που αναλφκθκαν ςτισ 

προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ τθσ Ε.Χ. με τον κεραπευτι. Χθμαντικό μζροσ καταλαμβάνει θ 

ανάλυςθ του “αιςκιματοσ του άγνωςτου φόβου” τθσ Ε.Χ., ενϊ μικρότερθσ ζνταςθσ είναι θ 

αναφορά ςτο άλλο κζμα που αφορά τθ μθτζρα τθσ. 

 

Βιμα 3 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 
Κερ           Τταν ςασ απειλοφν τα δικαιϊματα ςασ, όταν ςασ υποβιβάηουν , όταν ςασ  

δίνουν μθνφματα ότι ςασ κεωροφν κατϊτερθ, τι αιςκάνεςκε; 

Ε.Χ.            Άςχθμα. 

Κερ           Ωραία, αρχίςαμε από κάπου. Είναι ζνα άςχθμο ςυναίςκθμα. Υοιο είναι  

  αυτό το άςχθμο ςυναίςκθμα; 

Ε.Χ.            Ττι νιϊκω κατϊτερθ. 

.. 

Κερ           Πάλιςτα. Σπότε πάλι μιλάμε για φόβο ε; 

Ε.Χ.             Είναι ο φόβοσ; 

Κερ           Δεν είπαμε ότι φοβάςτε; Φοβάςτε τισ ςυνζπειεσ. 

Ε.Χ.            Ξαι φοβάμαι να αναλαμβάνω ευκφνεσ….. 

 

              (Χυνεδρία 4, ςελ. 6, 154-157) 

 
Κερ            Υωσ τι να το κάνετε; Είναι ςαν να ςασ δϊςουν μια ευκαιρία να πάτε ζνα  

ωραίο ταξίδι όπου κζλετε για ζνα μινα και μετά να κάκεςτε και να  

ςκζφτεςτε ¨τι να κάνω τϊρα που δεν είμαι εκεί;¨ (ο κεραπευτισ δείχνει  

ζκπλθκτοσ) 

Ε.Χ.        Ραι, ζτςι ςκζφτομαι εγϊ. 

Κερ        Είναι λογικι αυτι θ ςκζψθ; 

Ε.Χ.         Εε….. ότι είμαι παράλογθ , είμαι, αλλά ασ ποφμε τϊρα φοβάμαι και τα’  

 αγγλικά που κα αρχίςω το Χεπτζμβρθ……και νιϊκω……  

Κερ          Πια ηωι ζνασ φόβοσ είςαςτε. 

Ε.Χ.        Ραι, ζνασ φόβοσ. 

 

            (Χυνεδρία 4, ςελ. 14, 398-403) 
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Ψα παραπάνω αποςπάςματα δείχνουν τθν κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ του φόβου κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθ ηωισ τθσ Ε.Χ. και ςε ζνα μεγάλο ςφνολο δραςτθριοτιτων. 

 
Κερ           Τταν ςασ απειλοφν τα δικαιϊματα ςασ, όταν ςασ υποβιβάηουν , όταν ςασ  

δίνουν μθνφματα ότι ςασ κεωροφν κατϊτερθ, τι αιςκάνεςκε; 

Ε.Χ.            Άςχθμα. 

Κερ           Ωραία, αρχίςαμε από κάπου. Είναι ζνα άςχθμο ςυναίςκθμα. Υοιο είναι  

  αυτό το άςχθμο ςυναίςκθμα; 

Ε.Χ.            Ττι νιϊκω κατϊτερθ. 

Κερ           Είναι θ ςκζψθ αυτι. Πε τθν ςκζψθ ότι ίςωσ είςαςτε κατϊτερθ, πωσ  

αιςκάνεςκε; 

Ε.Χ.            Πειωμζνθ, τι να ςασ πω……. 

Κερ           Πειωμζνθ…μιλάμε για ςυναίςκθμα. Ενδιαφζρομαι για ζνα ςυναίςκθμα  

  που είναι όπωσ είπατε ζνα άςχθμο ςυναίςκθμα. 

Ε.Χ.        Άςχθμο. 

 

(Χυνεδρία 4, ςελ. 5, 137-144) 

 

 
Ε.Χ.           Ραι, δεν κζλω να με….. καταπατοφν. 

Κερ          Ξανζνασ δεν κζλει να τον καταπατοφν. 

Ε.Χ.           Ραι, μπράβο. Εγϊ το νιϊκω πάρα πολφ ζντονα….Μςωσ παίρνω το ρόλο του  

                  κατϊτερου….. 

Κερ           Χμμ…..Χμμ…..  

Ε.Χ.          ….εγϊ θ ίδια…..να νιϊκω κατϊτερθ γιατί ζχω ζτςι μάκει. Δεν ξζρω. 

 

            (Χυνεδρία 4, ςελ. 6, 166-170) 

 
 

Ε.Χ.           Ραι, κατϊτεροσ. 

Κερ          Αυτι είναι ςκζψθ, είπαμε. 

Ε.Χ.           Ραι, αλλά…… 

Κερ          Ψο ςυναίςκθμα ποιο είναι; 

Ε.Χ.           Ψο Χυναίςκθμα…. Ψι νιϊκεισ μετά. Ριϊκεισ αυτό…. 

Κερ           Ψι νιϊκεισ; 

Ε.Χ.           Φόβο. 

Κερ          Φόβο; 

 

    (Χυνεδρία 4, ςελ. 12, 320-327) 

 

 
Κερ          Ψότε, λοιπόν ςταματιςτε να το κάνετε. Υρζπει κάποτε να καταλάβετε ότι  

                 εςείσ κα φροντίηετε τον εαυτό ςασ πολφ καλφτερα απ’ ότι φροντίηουν οι  

                 άλλοι για ςασ. Ξι αυτόσ ο άλλοσ είναι θ μάνα ςασ, ο ςφηυγοσ ςασ κι  

                 οποιοςδιποτε άλλοσ. Ψο καταλαβαίνετε αυτό, το’ χετε χωνζψει; 

Ε.Χ.           Αρχίηω. 
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Κερ          Ξι ότι με τθν ευκυνοφοβία κι όλ’ αυτά; 

Ε.Χ.           Ραι. 

 

 (Χυνεδρία 4, ςελ. 14-15, 414-417) 

 

 

 

Βιμα 4 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Θ παρουςία τθσ Ε.Χ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ςυνεδρίασ αποτελεί ζνα μεγάλο 

ενκαρρυντικό ςτοιχείο ςχετικά με τθ ςυνζχεια τθσ κεραπείασ. Αρχικά, εκφράηει οριςμζνα 

παράπονα, κυρίωσ λόγω τθσ αδυναμίασ, που αιςκάνεται να αντιμετωπίςει οριςμζνεσ 

καταςτάςεισ, γεγονόσ που τθν κάνει να μοιάηει κατϊτερθ, όπωσ αναφζρει και θ ίδια, αλλά 

και να αιςκάνεται μειονεκτικά. Εςτιάηει ςτθν ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ και ςιγουριάσ που 

νιϊκει, πράγματα που εμφανίςτθκαν μζχρι τϊρα ςε κάκε προθγοφμενθ ςυνάντθςθ. 

   Θ ςθμαντικι διαφορά ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ ςυνεδρίεσ, που προθγικθκαν, είναι, πωσ 

πλζον θ κεραπεία φαίνεται να ζχει ιδθ ςτακεροποιθκεί ςε κάποιεσ βάςεισ από πριν, ενϊ θ 

ενιςχυμζνθ κεραπευτικι ςχζςθ οδθγεί τθν Ε.Χ. ςτθ κατανόθςθ κάποιων ςθμαντικϊν 

δεδομζνων, που μποροφν να τθσ προςφζρουν ςθμαντικά οφζλθ (επίπεδο 2 προσ 3). 

   Τπωσ ζχει αναφερκεί μζχρι τϊρα, ςτθν προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, που υπάρχει ςτθ ηωι τθσ, από εκείνθ, θ Ε.Χ. δείχνει να ζχει περάςει ςτο ςτάδιο 

τθσ αςαφοφσ εμφάνιςθσ ι αναγνϊριςθσ τθσ προβλθματικισ φωνισ (επίπεδο 2). Θ 

κεραπευόμενθ, αφοφ αρκετά κατάλαβε πωσ θ αδυναμία τθσ να ανταποκρικεί ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ, δεν οφειλόταν ςτθν ανικανότθτα τθσ, αλλά ςτο φόβο, το άγχοσ και τθν 

ζλλειψθ ςιγουριάσ, που ζνιωκε πριν προβεί ςε οποιαδιποτε πράξθ, πλζον μοιάηει να 

φτάνει ςτο ςθμείο τθσ κατανόθςθσ του περιεχομζνου αυτοφ, αλλά και τθν προζλευςι του 

(επίπεδο 3). 

  Πε τθ βοικεια του κεραπευτι θ Ε.Χ. φαίνεται να μπορεί να προβεί ςε μια πιο κακαρι 

διλωςθ του προβλιματοσ τθσ και τθν αναγνϊριςθ αυτοφ, ωσ του κυρίου κζματοσ, πάνω 

ςτο οποίο κα πρζπει να “δουλζψει”. Αν και υπάρχει ζνα ςχετικά ζντονο αρνθτικό 

ςυναίςκθμα, θ κεραπευόμενθ δείχνει ικανι να μπορεί να μπει ςε μια διαδικαςία κριτικισ 

και αυτοκριτικισ, καταφζρνοντασ παράλλθλα να διαχωρίςει τθν κυρίαρχθ από τθ μθ 

κυρίαρχθ φωνι. Θ μεγάλθ πια διαφοροποίθςθ των φωνϊν και τθσ ξεκάκαρθσ παραδοχισ 

τθσ προβλθματικισ φωνισ, ζρχεται ωσ επιςτζγαςμα τθσ προόδου, που ζχει γίνει μζχρι 
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ςτιγμισ. Θ Ε.Χ. πλζον μπορεί να μιλάει πιο αντικειμενικά, ςαν ζνα κεατισ ςτο διάλογο 

μεταξφ των δφο φωνϊν, γεγονόσ που οδθγεί ςε μια καλφτερθ εμπζδωςθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ αποςταςιοποίθςισ τθσ από τισ 2 φωνζσ.  

Θ εμπζδωςθ αυτι αφορά ςυγκεκριμζνα τθν αμφιςβιτθςθ του ςχιματοσ τθσ αδυναμίασ και 

τθν κατανόθςθ του φόβου τθσ.Θ αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ του ζντονου αυτοφ φόβου, που 

υπάρχει ςτθ ηωι τθσ και των αποτελεςμάτων που επζρχονται από τθν εμφάνιςθ αυτοφ, 

δίνει ςτθν Ε.Χ. τθν ευκαιρία να ενςωματϊςει ςε ζνα ςχιμα τθν φπαρξθ του φόβου και να 

ζχει μια μεγαλφτερθ ευελιξία να κινθκεί ανάμεςα ςτισ δφο φωνζσ, τθν ανικανότθτα και τθν 

ζλλειψθ προςπάκειασ, που υπάρχουν, ϊςτε θ τελευταία να αφομοιωκεί ςτθν κοινότθτα 

των φωνϊν. Εκτόσ αυτϊν, είναι θ πρϊτθ φορά, που εμφανίηονται κάποια δείγματα 

αιςιοδοξίασ, κυρίωσ προσ το τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ. Θ ανακάρρυνςθ αυτι, όπωσ επίςθσ και θ 

ανάμειξθ αρνθτικϊν και κετικϊν ςυναιςκθμάτων, ενδεχομζνωσ να ςθμαίνει τθν μετάβαςθ 

προσ τα ανϊτερα επίπεδα τθσ APES και επομζνωσ τθσ μεγαλφτερθσ αφομοίωςθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ (επίπεδο 3 προσ 4) 

 

 

 
 

 

Βιμα 3 

 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 
Ε.Χ.            ….εγϊ θ ίδια…..να νιϊκω κατϊτερθ γιατί ζχω ζτςι μάκει. Δεν  

ξζρω. 

Κερ            Κζλετε, ζτςι, να μιλιςετε περιςςότερο γι’ αυτό; …. που λζτε ότι ζχετε  

   μάκει. 
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Ε.Χ.            Ραι, ζχω μάκει, θ μάνα μου φταιει γι’ αυτό. Επειδι είναι νοικοκυρά, θ  

  τζλεια που κα τα κάνει όλα ωραία και δεν ξζρω τι, το τζλειο αυτό που τα  

 πετυχαίνει όλα, νιϊκω εγϊ μια μειονεκτικι κζςθ απζναντι τθσ. 

Κερ           Είναι αυτι τόςο τζλεια; 

Ε.Χ.            Ραι, δεν μ’ αφινει να…..και φςτερα….μετά….καμιά φορά μου λζει ¨άντε  

                  εςφ φταισ που λεσ δεν ζχεισ παρζεσ¨ 

 

(Χυνεδρία 4, ςελ. 6, 168-173) 

 
Κερ          Ξαι που οφείλετε αυτι θ ευκυνοφοβία; 

Ε.Χ.        Εγϊ νομίηω από τθν αυτι….που…..πάλι φταιει θ μάνα μου…..γιατί αν  

 μουϋλεγε….ασ ποφμε όπωσ ντφνομαι ¨α, πωσ ντφκθκεσ ζτςι, α πωσ είςαι    

                  ζτςι, α…ζβαλεσ ςτραβά το πουκάμιςο, α….όπωσ βάηεισ το ροφχο δεν  

 κοιτάσ να το προςζξεισ….. 

Κερ          Χμ….χμ….  

Ε.Χ.         ¨Ε….όλα αυτά με κουράηουν¨. 

Κερ       Υωσ ςασ δθμιοφργθςαν τθν ευκυνοφοβία όλα αυτά; 

Ε.Χ.        Αυτά δθμιουργοφν , αντί να ςου δϊςει κάρροσ, να ςου πει: ¨εντάξει¨ ι να  

        μθν δίνει ςθμαςία πωσ ντφνομαι……  

Κερ       Δθμιουργοφν τι; 

Ε.Χ.       ….Χου δθμιουργοφν ότι είςαι ¨μπασ κλασ¨…πωσ το λζνε; 

Κερ        Ξατϊτεροσ. 

Ε.Χ.         Ραι, κατϊτεροσ. 

 

          (Χυνεδρία 4, ςελ. 11-12, 312-320) 

 
Κερ          Υραγματικοί. Δεν είναι λιγάκι παιδικό να αιςκανόςαςτε ότι είςαςτε  

                  ανίκανθ και όλα αυτά επειδι απλϊσ ςασ το ζλεγε θ μαμά ςασ; 

Ε.Χ.            Ραι, …..αλλά……...γι’ αυτό πρζπει να είμαι μακριά τθσ. 

Κερ           ‘Θ να αλλάξετε για να μθν ςασ πειράηει θ γνϊμθ τθσ. 

Ε.Χ.             Πια ηωι τςακωνόμαςτε. 

Κερ            Ξαι επειδι ςασ επθρεάηει θ γνϊμθ τθσ. Αν δεν ςασ επθρζαηε θ γνϊμθ τθσ  

   κα είςαςταν ¨μπαινάκθσ – βγαινάκθσ¨. Χασ επθρεάηει θ γνϊμθ τθσ επειδι  

  δεν ζχετε εμπιςτοςφνθ ςτθν δικι ςασ γνϊμθ. Δεν είναι ζτςι; 

Ε.Χ.            Άρα, δεν πρζπει να ηθτάω επιβεβαίωςθ από τθν μαμά μου, ασ μθν τθσ λζω  

  τίποτα. 

 

  (Χυνεδρία 4, ςελ. 15, 426-431) 

 

 

Χτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία θ Ε.Χ. φαίνεται να είναι αρκετά ςυνειδθτοποιθμζνθ ςε ςχζςθ 

με το ρόλο τθ μθτζρα τθσ ςτθ ηωι τθσ. Ζτςι και αναφζρει πωσ οι ςυμπεριφορζσ εκείνθσ, τθν 

επθρεάηουν ςτθ λειτουργικότθτά τθσ. 

 

 

Βιμα 4 
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Β)  «θ τζλεια μθτζρα» 

 

Ψο κζμα τθσ τζλειασ μθτζρασ δεν αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρία. Ωςτόςο 

ςε αυτι τθ ςυνεδρία καλφπτει ζνα αρκετά ςθμαντικό κομμάτι και θ αναφορά ςτθ 

μθτζρα, ανοίγει το δρόμο ςτθν Ε.Χ. για τθ δθμιουργία νζων κατανοιςεων και 

καλφτερων προοπτικϊν, για τθν ανφψωςθ τθσ αυτοεικόνασ τθσ και τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ. 

Τπωσ φαίνεται να προκφπτει μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ςυνεδρίασ, θ 

ςυνολικι μζχρι ςτιγμισ παρουςία τθσ μθτζρασ ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ ενδεχομζνωσ να 

ςυνδζεται με πιο άμεςο τρόπο με τθν παρουςία του φόβου ςτθ ηωι τθσ 

κεραπευόμενθσ, που τθσ προκαλεί μεγάλα προβλιματα λειτουργικότθτασ. Από τα 

λόγια τθσ Ε.Χ. βγαίνει ζνα βαρφ ‘‘κατθγορϊ’’ προσ τθ μθτζρα, χωρίσ όμωσ να 

υπάρχει μια διάκεςθ να υπάρξει ζνα αντίβαρο ςτα αρνθτικά ςτοιχεία που 

παρατάςςει. Πε τον τρόπο αυτό, καταφζρνει να διαχωρίςει τθν κυρίαρχθ φωνι 

από τθ μθ κυρίαρχθ (επίπεδο 3), ενϊ μάλιςτα υπάρχει μια αμοιβαία κατανόθςθ 

μεταξφ των δφο φωνϊν (επίπεδο 4). 

  Θ πρόοδοσ, που ςυντελείται, είναι μάλλον αποτζλεςμα τθσ βελτιωμζνθσ 

κατανόθςθσ του ρόλου του φόβου, που ζχει θ Ε.Χ. και τθν υποτίμθςθ του ςχιματοσ 

τθσ ανικανότθτασ, το οποίο και ζβριςκε ζκφραςθ μζςα από τθν κυρίαρχθ φωνι. Ψα 

δφο κζματα ςυνδζονται άμεςα, όπωσ ζχει αναφερκεί, και αν και το ςυγκεκριμζνο 

κζμα είναι περιςςότερο διαπροςωπικό, παρά ενδοπροςωπικό, όπωσ το πρϊτο 

κζμα, εν τοφτοισ θ αναφορά ςε αυτό μπορεί να βοθκιςει τθν Ε.Χ. ςτθν προςπάκεια 

τθσ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (επίπεδο 4). 

 
 

5.5. υνεδρύα 5 
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Βιμα 1 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία εμφανίηει μεγάλεσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ. Η 

εικόνα τθσ Ε.Χ. είναι αρκετά παράξενθ και φαίνεται πολφ αγχωμζνθ και τρομαγμζνθ ςε 

ςχζςθ με τισ δυςκολίεσ που ζχει να αντιμετωπίςει και οι οποίεσ τθσ φαίνονται 

ανυπζρβλθτεσ. Πζςα ςε αυτό το μεγάλο άγχοσ που τθν ταλαιπωρεί, ίςωσνα υπάρχει και θ 

ςκζψθ των λεγομζνων και των κατευκφνςεων, των ςυνεδριϊν που προθγικθκαν. Αυτό 

ακόμθ μπορεί να τθσ προκαλεί κάποια επιπρόςκετθ πίεςθ, μιασ και αναγκάηεται να 

διαχειριςτεί νζεσ καταςτάςεισ, και όπωσ είναι φυςιολογικό αυτι διαχείριςθ φζρνει κάποια 

νζα, ζντονα ςυναιςκιματα, που πικανό να απαιτοφν ζνα εφλογο διάςτθμα προςαρμογισ 

του ατόμου.  

  Χτο πλαίςιο αυτό θ Ε.Χ. δείχνει μια αρνθτικι εικόνα και ζχει ζνα ζντονο φόβο που τθσ 

προκαλεί αρνθτικζσ ςκζψεισ, αντλϊντασ και πόρουσ από τισ αρνθτικζσ καταςτάςεισ που 

εμφανίςτθκαν το τελευταίο διάςτθμα ςτθ δουλεία τθσ. 

 

 

Βιμα 2 

 

 Αςτακισ 

 Αδφναμθ 

 Υανικόβλθτθ 

 Αποκαρρυμζνθ 

 

Πιασ και θ Ε.Χ. αναφζρεται ςτισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει κατά κφριο λόγο ςτον 

εργαςιακό τθσ χϊρο, το μεγαλφτερο ενδιαφζρον αφορά τθ διαχείριςθ του φόβου και των 

δυςκολιϊν που προβλθματίηουν τθν κεραπευόμενθ. Επομζνωσ, το κζμα που διακρίνεται 

ςτθ 5θ ςυνεδρία αφορά το φόβο τθσ Ε.Χ. 

 

Βιμα 3 

 

  Χτθ ςυνζχει αναφζρονται οριςμζνα αποςπάςματα ςτα οποία φαίνεται θ αντίδραςθ τθσ 

Ε.Χ. ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία ςχετικά με τισ νζεσ κατανοιςεισ, που ζχουν εμφανιςτεί και 

τισ νζεσ απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι. 

 

 
Κερ           Ψότε λοιπόν; Γιατί να μθν αλλάξετε; 
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Ε.Χ.            Δεν μπορϊ γιατρζ, δεν είμαι καλά.  

Κερ           Ψι ζχετε; 

Ε.Χ.            Δεν είμαι καλά…. Φοβάμαι. 

Κερ       Ραι, φοβάςτε, εντάξει. Υάςχετε από φόβο. Αυτό δεν το ‘χουμε αμφιςβθτιςει ποτζ…..   

                  Ψο είμαι φοβιςμζνοσ από το δεν είμαι καλά ζχει κάποια διαφορά νομίηω εγϊ. Δεν  

                  ξζρω πωσ το βλζπετε. 

Ε.Χ.           Δεν είμαι καλά, τι εννοείτε; Δεν είμαι καλά; 

Κερ           Εςείσ είπατε δεν είμαι καλά. 

Ε.Χ.           Ξαι είμαι φοβιςμζνθ το ίδιο πράγμα δεν είναι; 

Κερ          Α, όχι. Εγϊ μπορεί να φοβάμαι αρκετά και να είμαι καλά. Δεν λζω ότι δεν είμαι καλά  

επειδι φοβάμαι. Εςείσ το κεωρείτε το ίδιο; 

Ε.Χ.          Ραι. Ξαι είμαι βλάκασ. Ξαι με ηορίςανε οι γονείσ μου να πάω ςτο Υανεπιςτιμιο. 

 

(Χυνεδρία 5, ςελ. 3, 98-107) 

 
Κερ         Κα το φζρετε να δοφμε, κα δείτε κα ςασ εξθγιςω και κα ςασ βοθκιςω να το  

ξεπεράςετε αυτό το πρόβλθμα με το βιβλίο. Εςείσ ζχετε ξεπεράςει πολφ μεγαλφτερεσ  

φοβίεσ.  

Ε.Χ.         Υοιεσ φοβίεσ; 

Κερ         Ε, με το φαϊ, με το λίποσ. 

Ε.Χ.          Ψο ικελα και το ξεπζραςα 

Κερ          Δεν κζλετε να ξεπεράςετε αυτι τθ φοβία του βιβλίου; 

Ε.Χ.           Τχι, των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κάκε τόςο. 

Κερ.         Α, είναι πιο γενικό τότε. 

Ε.Χ. Ε, βζβαια. 

 

            (Χυνεδρία 5, ςελ. 9, 317-324) 

 
Ε.Χ.          Αλλά όταν βρίςκω μια δυςκολία, τα χάνω.... 

Κερ         Πα είναι... (ςτθ διάρκεια τθσ 05Χ382) 

Ε.Χ.          ....δεν επιμζνω . 

Κερ  Πα είναι κατάςταςθ αυτι, κάκε φορά που βλζπουμε δυςκολίεσ να ςκεφτόμαςτε  

αυτοκτονίεσ κι όλα αυτά.  

Ε.Χ.         Δεν είναι κατάςταςθ. Αυτόσ ο φόβοσ που υπάρχει, γιατί ; 

 

 (Χυνεδρία 5, ςελ. 10-11, 382-386) 

 
Ε.Χ.           Οοιπόν, κα.... κάνω το μάκθμα εκείνο... 

Κερ          Ραι, και κα προςπακιςετε ζτςι να ςκζφτεςτε αυτά που είπαμε ςιμερα. 

Ε.Χ.           Δθλαδι, ν' αςχολοφμαι με τα προβλιματά μου.  

Κερ     Ακριβϊσ, γιατί με το να μθν αςχολείςτε εςείσ και να τα δίνετε ςε άλλουσ, είναι ςαν να  

αποφεφγετε να αςχολθκείτε με τον εαυτό ςασ. 

Ε.Χ.           Ξαι δεν τα λφνω. 

Κερ          Ξαι δεν λφνονται βζβαια, αλίμονο. 

Ε.Χ.           Οοιπόν 

Κερ          Εντάξει. 

Ε.Χ.       Ξαι δεν υπάρχει λφςθ ο κάνατοσ. 
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(Χυνεδρία 5, ςελ. 21, 673-682) 

 

 

Βιμα 4 

 

   Θ ςυνεδρία 5 αποτελεί τθν ζνδειξθ μιασ μεταβατικι περιόδου για τθν Ε.Χ. και τθν 

κοςμοκεωρία τθσ, αλλά και επομζνωσ τθ ςτάςθ τθσ απζναντιςτο πρόβλθμα, που τθ 

διακρίνει.Θ κεραπευόμενθ μοιάηει να δυςκολεφεται και αυτι θ ανάγκθ να 

προςαρμοςτεί ςτα νζα δεδομζνα τθσ φζρνει ζνα ζντονο φόβο, που ςχετίηεται με 

τθν αδυναμία ι τθν ανικανότθτα που νομίηει πωσ υπάρχει, τθν κυρίαρχθ φωνι, 

ϊςτε να δικαιολογιςει τισ πράξεισ τθσ. 

  Πιασ και θ κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ αυτοφ του φόβου, που τθν διακρίνει φαίνεται 

να επιβεβαιϊνεται και μζςα τθσ, θ Ε.Χ μοιάηει να δοκιμάηει ζνα αίςκθμα ζντονου 

φόβου και αποςτακεροποίθςθσ τθσ μζχρι τϊρα ςκζψθσ τθσ και των ςχθμάτων, που 

διακζτει, γεγονόσ που φζρνει ζνα αίςκθμα πανικοφ. Θ παρουςία των δφο αντίκετων 

φωνϊν δείχνει να διαχωρίηεται, όμωσ ςε οριςμζνα ςθμεία είναι πιοςυγκεχυμζνθ, 

ενϊ αν είναι υπαρκτόσ ο διαχωριςμόσ δεν είναι τόςο ξεκάκαροσ όςο εκείνοσ, που 

αυτόσ εμφανιηόταν ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρία. 

  Χε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, τα λεγόμενα τθσ Ε.Χ. αντιπροςωπεφουν ζνα άτομο που 

βρίςκεται ςτθν περίοδο αφομοίωςθσ μιασ νζασ κατάςταςθσ, διαφορετικισ από τθν 

αναμενόμενθ. Υροσ το τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ υπάρχουν διαςτιματα ςτα οποία θ Ε.Χ. 

δείχνει να είναι αποφαςιςμζνθ και πιο καρραλζα για το μζλλον, ι ακόμθ και πιο 

ζτοιμθ να αντιμετωπίςει τισ δυςκολίεσ, που ίςωσ κατά κάποιο τρόπο εκείνθ βάηει 

ςτον εαυτό τθσ. Επιπλζον, δείχνει να μπορεί να ξεχωρίςει τθν φπαρξθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ και τθσ φωνισ, τον φόβο, που εκφράηει αυτι, μζςα από 

κάποιεσ ςθμαντικζσ νζεσ κατανοιςεισ για τθν αιτία τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ (επίπεδο 

3 προσ 4). Επομζνωσ, παρά τθν παράξενθ αυτι, περίοδοπροςαρμογισ, θ Ε.Χ. 

φαίνεται πωσ γνωρίηει τθ ςθμαςία του φόβου ςτθ ηωι τθσ και να διακρίνει με 

ςαφινεια τθν φπαρξθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ ςε αρκετά διαςτιματα ςτθ 

διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, πράγμα, που δείχνει πωσ ςε μεγάλο βακμό θ 

κεραπευόμενθ ζχει διατθριςει τθν ικανότθτα να δθλϊνει με ςαφινεια το 

πρόβλθμά τθσ (επίπεδο 3). 

 Θ ανάμειξθ των ςυναιςκθμάτων, που δείχνει να παρουςιάηεται ςτθ ςυνεδρία, αλλά 

και θ αναταραχι, που βιϊνει, με τθν ζκφραςθ τθσ αυτοκτονίασ, δείχνει τθν εξζλιξθ 

τθσ κεραπείασ, αλλά και τθν πρόοδο τθσ αφομοίωςθ (επίπεδο 4) (Honos-Webbetal., 

1999).  
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5.6. υνεδρύα 6 

 

Βιμα 1  

 

 

  Χτθ ςυνάντθςθ αυτι, θ Ε.Χ. ζδειξε ζνα πολφ βελτιωμζνο πρόςωπο ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ φορά. Αν και μεγάλο μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ αναλϊκθκε ςτθ λφςθ του βιβλίου, 

θ διαδικαςία αυτι αποδείχκθκε ευεργετικι για τθ Ε.Χ., θ οποία ςίγουρα άντλθςε 

ικανοποίθςθ και ευχαρίςτθςθ από το αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ τθσ με τον 

κεραπευτι. 

Ψα λόγια τθσ ζδειχναν  ζνα άτομο που προβλθματίςτθκε αρκετά ςχετικά με το περιεχόμενο 

των προθγοφμενων ςυηθτιςεων και το αποτζλεςμα αυτϊν, γεγονόσ που κακρεφτίηεται 

ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ απζναντι ςτο πρόβλθμα τθσ. Θ Ε.Χ. δείχνει να είναι πιο 

αποφαςιςτικι και περιςςότερο ζτοιμθ να αντιμετωπίςει κάποιεσ πικανζσ δυςκολίεσ, που 

ίςωσ προκφψουν ςτο μζλλον. 

 

Βιμα 2 

 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 Αποφαςιςτικι 

 Χκεπτικόσ 

 Χε αναηιτθςθ 
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Θ ςυνεδρία αυτι δείχνει ζνα διαφορετικό πρόςωπο τθσ Ε.Χ. ςε ςφγκριςθ οχι μόνο με τθν 

προθγοφμενθ ςυνεδρία, αλλά με όλεσ τισ προθγοφμενεσ. Πζςα ςτθ ςυηιτθςθ των δφο 

ατόμων υπάρχει θ αναφορά τόςο ςτο φόβο τθσ Ε.Χ., όςο και ςτθ ςυνειςφορά τθσ μθτζρασ 

τθσ ςτθ ηωι τθσ. 

 

Βιμα 3 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Χτα αποςπάςματα που παρατίκενται εμφανίηεται μια αλλαγι ςτθν Ε.Χ., που ζχει να κάνει 

κατά κφριο λόγο με τθν αυτοπεποίκθςθ και τισ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ ςτισ υποχρεϊςεισ 

τθσ κακθμερινότθτασ τθσ, πράγματα που ςχετίηονται με τθ ςυνειδθτοποίθςθ του φόβου 

ςτθ ηωι τθσ. 

 

Κερ          Από δω και πζρα λοιπόν πρζπει ν’ αρχίςει αυτό. 

Ε.Χ.           Τπωσ κζλω εγϊ. 

Κερ          Ραι, όχι μόνο για το βιβλίο αλλά και όλθ τθ ηωι γενικά. 

Ε.Χ           Ραι, να μθν είμαι το κφμα... Χιμερα μιλιςαμε με τον... με το παιδί αυτό που είναι από τθ  

Οάριςα και μου είπε «είςαι κφμα». Δθλαδι καλά μιλάμε... πωσ το λζνε, φιλικά, δε μιλάμε  

κυμωμζνα να μου πει «είςαι κφμα, καλά τα πακαίνεισ» και μου λζει «είςαι κφμα γιατί  

βοθκάσ το ηωγράφο του οποίου του ζκλειςεσ το τθλζφωνο, με πιρε τρεισ θ ϊρα το βράςω. 

 

(Χυνεδρία 6, ςελ. 3, 62-65) 

 
Κερ        Υρωτοβουλία. Ξι εςείσ φαίνεται ότι ςτισ ςχζςεισ ςασ με τουσ ανκρϊπουσ 

Ε.Χ.       Είμαι όπωσ κα ικελαν αυτοί. 

Κερ        Δθλαδι, αντί να ευχαριςτείτε τον εαυτό ςασ, να το ποφμε ζτςι, προςπακείτε να  

ευχαριςτιςετε τουσ άλλουσ. 

Ε.Χ.          Πάλλον, ναι. 

Κερ         Ξαι αυτό που ζχει τθν πρϊτθ προτεραιότθτα είναι να γίνει όπωσ το κζλει ό άλλοσ και όχι  

όπωσ το κζλετε εςείσ. 

Ε.Χ.          Ραι και γίνεται... δεν επιμζνω ς’ αυτό. 

Κερ         Δεν επιμζνετε ςε ποιο; 

Ε.Χ.         Χτο να γίνει κάτι δικό μου 

 

             (Χυνεδρία 6, ςελ. 5, 128-135)  

 
Ε.Χ.         Χτεναχωριζςαι. Είμαι φαίνεται.... ζχω μάκει να... 

Κερ         Πποροφμε να ποφμε... ναι; 

Ε.Χ.         Ζχω μάκει όλα να είναι.... το τζλειο. Δθλαδι κα πάρω πζςτε μια βιβλιοκικθ. Κζλω αν μθν 

υπάρχει πουκενά... 

Κερ        Πποροφμε να ποφμε όμωσ το αντίκετο; Ττι ζχετε μάκει ότι όςο και τζλεια να είναι τα  

πράγματα εςείσ δε κα είςαςτε ευχαριςτθμζνθ; 
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Ε.Χ.          Αυτό ναι... αυτό είναι. 

 

(Χυνεδρία 6, ςελ. 16, 519-523) 

 
Κερ        Ωπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι είναι απογοθτευμζνοι και δεν προςπακοφν γιατί πιςτεφουν 

Ε.Χ.          Ττι δε κα πετφχουν. 

Κερ.        δε κα τα καταφζρουν. 

Ε.Χ.        Δε κα τα καταφζρουν. Ξάτι ικελα, αυτό ικελα να ςασ πω.... Ξάτι ικελα να ςασ πω τϊρα και  

ξεχάςτθκα. 

Κερ         Α, δεν πειράηει κα το κουβεντιάςουμε τθν ερχόμενθ φορά. Υάντωσ νομίηω κάναμε πολφ  

μεγάλθ πρόοδο με το βιβλίο, ε; Ιταν πολφ ςθμαντικό. Χασ βλζπω που το ξεφοβθκικατε  

τϊρα. 

Ε.Χ.    Ε, το ξεφοβικθκα, ναι. Δθλαδι κοιτάξτε, μόλισ το πιρα λζω «αμάν αυτό δε κα τα βγάλω  

πζρα». Θ κοπζλα με βοικθςε πάρα πολφ. Δθλαδι πάρα πολφ. Ψθν πρϊτθ φορά ιμουν  

αγχϊδθσ, αυτό, μελαγχολικι, μου το είπε κι θ ίδια δθλαδι και μετά τθ δεφτερθ φορά  

ιμουναπιο.... Είναι αυτό το αντιδραςτικό που ζχω. 

 

          (Χυνεδρία 6, ςελ. 16, 536-541) 

 

Βιμα 4 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Χτθ ςυνάντθςθ τθσ με τον κεραπευτι, θ Ε.Χ. παρουςιάηεται πολφ διαφορετικι και 

αλλαγμζνθ προσ το καλφτερο, αποκαλφπτοντασ και οριςμζνα ςτοιχεία για τον εαυτό τθσ, 

χωρίσ να υπάρχει απαραίτθτα θ βοικεια του κεραπευτι. Ψα λόγια τθσ, από τθν αρχι ακόμθ 

τθσ ςυνεδρίασ, ιταν ενδεικτικά τθσ νζασ κατανόθςθσ που προζκυπτε ςτθν ηωι τθσ και 

παρουςίαηαν τθ νζα τάξθ πραγμάτων ςτθν κακθμερινότθτά τθσ κεραπευόμενθσ. 

  Χτθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ γίνεται θ αποκάλυψθ οριςμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν 

ανάγκθ πρωτοβουλίασ για τθν αλλαγι τθσ Ε.Χ. και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ. 

Φαίνεται πωσ υπάρχει πλζον μια ξεκάκαρθ κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ του φόβου ςτθ ηωι τθσ, 

αλλά και τθ λειτουργία αυτοφ και τθν επιρροι του πάνω τθσ, κακϊσ θ Ε.Χ. δείχνει να 

αποκτά τθ δυνατότθτα να διακρίνει τθν προβλθματικι εμπειρία και τθ φωνι που εκφράηει 

αυτι, μζςω τθσ ξεκάκαρθσ διάκριςθσ του φόβου και τθσ ανικανότθτασ τθσ, αν και ίςωσ 

υπάρχουν κάποια υπολείμματα (επίπεδο 3 προσ 4). 

   Υαράλλθλα, θ κεραπεφομενθ γνωρίηει, πωσ αυτό που πρζπει να δουλζψει με τθ βοικεια 

του κεραπευτι είναι θ παρουςία του φόβου, που είχε δθμιουργθκεί ςε αυτι και τθν 

ζπλθττε τθν κετικι οπτικι και τθν αυτοπεποίκθςθ ςτα προβλιματα τθσ. Θ Ε.Χ. αρχίηει 

πλζον να ςυνειδθτοποιεί το αρνθτικό αποτζλεςμα τθσ εμπλοκι άλλων ατόμων ςτθ ηωι τθσ, 

όπωσ θ μθτζρα τθσ ι άλλοι ςυνεργάτεσ, ι κάποιεσ αρνθτικζσ ςχζςεισ, που είχε, και τουσ 
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κατακρίνει εμφανϊσ, αξιολογϊντασ και τθν αλλαγι που ζχει προκλθκεί πάνω τθσ από αυτά 

τα πρόςωπα. Επιπλζον, κατανοεί και ςε κάποιο βακμό τθν ςυμπεριφορά των άλλων 

προςϊπων πάνω ςε αυτι και βλζπει κάποια από τουσ λόγουσ αυτισ.  

   Ψο ςχιμα του φόβου ζχει ιδθ αρχίςει να δουλεφεται και γίνεται θ προςπάκεια να 

ενςωματωκεί θ προβλθματικι φωνι τθσ ζλλειψθσ προςπάκειασ και ςιγουριάσ ςτθν 

μεγαλφτερθ κοινότθτα των φωνϊν. Εν τω μεταξφ, θ απόρριψθ του ςχιματοσ τθσ 

ανικανότθτασ και τθσ κυρίαρχθσ φωνισ, που εκφράηει αυτό το ςχιμα, τθ βοθκά ςτθν 

προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. 

 

 
 

Βιμα 3 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 
Ε.Χ.      Πασ αφινει μεγάλθ πρωτοβουλία και μάλλον αυτό με δυςκολεφει να... να το αναπτφξω. 

Κερ      Θ πρωτοβουλία λοιπόν, ε; 

Ε.Χ.       Θ πρωτοβουλία πρζπει να είναι γιατί βλζπω ότι όταν βοθκάω τθ μθτζρα μου, δε ξζρω πωσ κα  

ικελε εκείνθ να τα ζχει κακαρίςει. 

Κερ       Υωσ κα ικελε 

Ε.Χ.        Εκείνθ να τα κακαρίηει, όχι όπωσ εγϊ κα τα κακάριηα. 

Κερ       Από δω και πζρα λοιπόν πρζπει ν’ αρχίςει αυτό. 

Ε.Χ.        Τπωσ κζλω εγϊ. 

  

          (Χυνεδρία 6, ςελ. 3, 057-063) 

 
Ε.Χ.         Κα ςτεναχωρθκϊ. Αυτό είναι το απόλυτο που ηθτάω από τθ ηωι μου. 

Κερ         Γιατί όμωσ να ‘ςαςτε ζτςι; 

Ε.Χ.          Γιατί... τϊρα πάλι όλα τα ρίχνω ςε άλλο πρόςωπο. 

Κερ         Ρα δοφμε. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Χυνεδρία 1 Χυνεδρία 2 Χυνεδρία 3 Χυνεδρία 4 Χυνεδρία 5 Χυνεδρία 6

A
P

E 
SC

A
LE



83 
 

Ε.Χ.          Άλλα νομίηω θ μάνα μου. Τταν κάνει ζνα πλεκτό ι ζνα φόρεμα κζλει να το κάνει τζλειο,  

τζλειο ςφμφωνα μ’ αυτι πωσ το κεωρεί το τζλειο. Ξαι αν δεν το κάνει τζλειο 

ςτεναχωριζται. 

Κερ         Εςείσ τϊρα γιατί να ςτεναχωριζςτε αν κάνατε κανζνα λάκοσ ςτο μάκθμα; 

Ε.Χ.        Γιατί κι εγϊ τα κζλω τζλεια. Δεν είναι... 

 

             (Χυνεδρία 6, ςελ. 15-16, 489-495) 

 

Βιμα 4 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 

  Θ Ε.Χ. προςπακεί να κατανοιςει τθν επιρροι τθσ μθτζρασ τθσ ςτθ ηωι τθσ και να 

αξιολογιςει αυτιν, μζςω τθσ βοικειασ του κεραπευτι. Από τισ προθγοφμενεσ 

ακόμα ςυνεδρίεσ, θ κεραπευόμενθ ζχει αναφζρει, πωσ μπορεί να καταλάβει τον 

λόγο του τρόπου ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ τθσ προσ αυτι, αναγνωρίηοντασ πωσ 

ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ είναι προβλθματικό. Σι δφο φωνζσ, 

τθσ καλισ και τθσ γκρινιάρασ μθτζρασ, διακρίνονται και εμφανίηονται ςε 

διαφορετικό χρόνο, δίνοντασ θ μια ςτθν άλλθ χϊρο να εκφραςτεί. 

  Θ κεραπευόμενθ ζχει αρχίςει να ςυνειδθτοποιεί, πωσ θ μθτζρα τθσ είναι μζροσ 

του προβλιματοσ του αιςκιματοσ του φόβου τθσ.Υαράλλθλα, ςτο πλαίςιο αυτό 

φαίνεται αποφαςιςμζνθ να αλλάξει τθν προςζγγιςθ τθσ πάνω ςε αυτό το κομμάτι 

τθσ ηωισ τθσ και να μειϊςει τθν ανοχι που δείχνει. Ακόμθ, αναγνωρίηει πωσ κάποια 

κομμάτια του εαυτοφ τθσ ζχουν αλλάξει λόγω τθσ μθτζρασ τθσ, ωσ απόκριςθ ςτθ 

ςυμπεριφοράσ εκείνθσ. Θ προβλθματικι φωνι γίνεται κατανοθτι από τθν Ε.Χ., που 

διατθρεί πλζον μια ςαφι κατανόθςθ αυτισ. 

  Ωςτόςο, υπάρχει ακόμθ αρκετόσ χϊροσ για μεγαλφτερθ πρόοδο, μιασ και παρά τθν 

κατανόθςθ που προκφπτει από αυτι τθ ςυνεδρία, δεν ζχει επζλκει ακόμθ μια 

βακφτερθ ανάλυςθ των αιτιϊν και των αποτελεςμάτων τθσ επιρροισ τθσ μθτζρασ. 

Ζχει όμωσ ξεκινιςει μια διαδικαςία ανοιχτισ ςυνομιλίασ μεταξφ των δφο φωνϊν, 

τθσ κυρίαρχθσ και τθσ μθ κυρίαρχθσ, ςτθν οποία θ Ε.Χ. είναι παρατθρθτισ, ενϊ θ 

εμπζδωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ  μπορεί να επιφζρει μια πιο γριγορθ 

αφομοίωςθ (επίπεδο 3 προσ 4). 
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5.7. υνεδρύα 7 

 

Βιμα 1 

 

Θ είςοδοσ τθσ Ε.Χ. ςτθν ςυνεδρία τθ βρίςκει με χαρά και ενκουςιαςμό, ςυναιςκιματα που 

δε ςυνεχίηονται ςτον ίδιο βακμό ςτο ςφνολο τθσ επαφισ τθσ με τον κεραπευτι.Αρχικά 

γίνεται αναφορά ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ςτο ςχολείο και ςτθν παρζα τθσ με ζναν άλλο 

κακθγθτι, με τον οποίο αν και περνάει καλά ζχει αμφιβολίεσ για τθ ςυνζχεια τθσ ςχζςθσ 

τουσ. Ακοφγεται κάπωσ προβλθματιςμζνθκαι αγχωμζνθ, αλλά και εμφανίηει μια διάκεςθ 

αυτοκριτικισ που βοθκά πολφ και τθν ίδια, ϊςτε να κατανοιςει καλφτερα κάποια 

πράγματα για εκείνθ. 

  Ξαι εδϊ γίνεται αναφορά ςτο ρόλο κάποιων προςϊπων ςτθ ηωι τθσ, τθ μθτζρα τθσ και 

τθν μια παλιά τθσ ςχζςθ, προσ τα οποία, τα ςυναιςκιματα τθσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν 

αμφίρροπα. 

 

Βιμα 2 

 

 Αγχωμζνθ 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 Αιςιόδοξθ 

 

Θ παρουςία τθσ Ε.Χ περνά από διάφορα ςυναιςκθματικά ςτάδια, κακϊσ αν και χαροφμενθ, 

υπάρχει θ τάςθ να υποβακμίηει τθν ποιότθτα των ςυναιςκθμάτων τθσ. Ψο κφριο μζροσ τθσ 
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ςυνεδρίασ καλφπτεται από τθν αναφορά ςτθν κακθμερινι τθσ ηωι και τθν πρόοδο ςτο 

ςχιμα του φόβου, που ζχει δθμιουργθκεί από τισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ. Υαράλλθλα, 

υπάρχει και μια αρκετά ςθμαντικι εμπλοκι τθσ μθτζρασ ςτθ πορεία τθσ ςυηιτθςθσ. 

 

Βιμα 3 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 
Κερ        Δθλαδι με άλλα λόγια, εγϊ όπωσ το κατάλαβα το είπατε κι αυκόρμθτα από  

                τθν αρχι και βλζπω ζτςι ζχετε κάποιο διςταγμό ίςωσ να παραδεχκείτε ότι  

                είςαςτε καλά, μιπωσ ςασ ενοχλεί, ζτςι υπάρχει μζςα ςασ κάποιοσ  

                διςταγμόσ.  

Ε.Χ.         Ε, καλά βζβαια. 

Κερ        Γιατί; 

Ε.Χ.         Δεν μπορϊ να πω ότι εντάξει λφκθκαν τα προβλιματά μου. 

Κερ        Γιατί, γιατί; 

Ε.Χ.         Γιατί...όταν πάω να κάνω μια δουλειά καπνίηω 15 τςιγάρα μζχρι ν’  

               αποφαςίςω να κάνω μια δουλειά. 

 

            (Χυνεδρία 7, ςελ. 6, 175-180) 
 

Κερ        Είναι ςκζτο κζμα αμφιβολίασ ι ίςωσ ςυμβαίνει κάτι άλλο; 

Ε.Χ.         Ττι δεν είμαι ζτοιμθ; 

Κερ        Δεν είςαςτε ζτοιμθ για ποιο πράγμα δεν είςαςτε ζτοιμθ; 

Ε.Χ.         Δεν είμαι ςίγουρθ; 

Κερ        Δεν είςαςτε ζτοιμθ για; 

Ε.Χ.          Για να αιςκάνομαι ελεφκερθ, πϊσ το λζνε, καλά; 

Κερ         Για να το αναλφςουμε αυτό. Φαίνεται ενδιαφζρουςα πρόταςθ αυτι: “δεν  

                είμαι ζτοιμθ να…”. 

Ε.Χ.         Ρα δεχτϊ ότι είμαι καλά. 

 

              (Χυνεδρία 7, ςελ. 12, 372-379) 
 

Ε.Χ.          Ρα παραδεχτϊ ότι είμαι καλά, γιατί με φοβίηει να παραδεχτϊ ότι είμαι καλά.  

Κερ.         Χμ. 

Ε.Χ.          Γιατί είναι κάτι καινοφργιο. 

Κερ.         Αα, και…ναι; 

Ε.Χ.          Ξάτι το καινοφργιο. 

Κερ.         Ξαι γιατί φοβίηει το καινοφργιο; 

Ε.Χ.          Αν πράγματι κα είναι αλθκινό ι…κα γυρίςω πίςω. 

 

(Χυνεδρία 7, ςελ. 12, 413-419) 
 

Κερ.       Σπότε τϊρα ςυμπεραςματικά τι μποροφμε να ποφμε για αυτό το φόβο τθσ παραδοχισ ότι  

είςαςτε καλφτερα κι ότι… 

Ε.Χ.         Ττι είναι παράλογο. 
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Κερ.        Ραι, κι αυτό οφείλεται ποφ; 

Ε.Χ.          Χτο φόβο. 

Κερ.        Υοιο φόβο; 

Ε.Χ.          Ραι, αλλά και τι ζγινε; 

Κερ.        Υοιο φόβο, ποιο φόβο; 

Ε.Χ.          Ττι μεγαλϊνω, ότι ανεξαρτθτοποιοφμαι…ξζρω κι εγϊ. 

Κερ.        Τχι, πολφ καλά τα λετε, να τα πείτε ζτςι πιο διευκρινιςτικά, όμωσ. 

Ε.Χ.         Φοβάμαι ότι άμα γίνω καλά…δεν κα με προςζχουνε; 

.. 

Κερ.        Άρα, λοιπόν, το ζχετε πιςτζψει πραγματικά ότι με το να προκαλείται τον οίκτο των άλλων  

ότι ςασ ςυμφζρει αυτό το πράγμα. 

Ε.Χ.         Αλλά είναι…δεν με ςυμφζρει κατά βάκοσ. 

Κερ.        Ε, βζβαια…Από τθν άλλθ ασ ποφμε πιςτεφετε ακόμα… 

Ε.Χ.         ζρετε τι πιςτεφω ότι αν ιμουνα ιςορροπθμζνθ περιςςότεροι άνκρωποι κα ικελαν. 

 

             (Χυνεδρία 7, ςελ. 16, 532-541 και 562-565) 

 

Χτα παραπάνω αποςπάςματα εμφανίηεται μια νζα παράμετροσ που μπαίνει ςτθν ηωι τθσ 

Ε.Χ., που αφορά μια αλλαγι ςτθν κοςμοκεωρία τθσ για τον εαυτό τθσ. 

 

 

Βιμα 4 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

   Θ Ε.Χ. πλζον γνωρίηει ζχει φτάςει ςε ζνα ςθμείο ςτο οποίο είναι ςε κζςθ να γνωρίηει πωσ 

θ επιρροι του φόβου που υπάρχει μζςα τθσ, είναι το κφριο πρόβλθμα ςτθν 

κακθμερινότθτασ τθσ και ςε αυτό οφείλεται θ αδυναμία τθσ να αντεπεξζλκει ςτισ 

υποχρεϊςεισ τθσ και οχι μόνο. Θ δυνατότθτά τθσ να δίνει χϊρο ςτθν ζκφραςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ τθσ και να μθν τθν καταπιζηει απορρίπτοντάσ τθ, τθν ζχει βοθκιςει 

ςτο να ςυνειδθτοποιιςει αρκετζσ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτάσ τθσ και να φτάςει από μόνθ 

τθσ ςε αυτζσ τθσ “νζεσ κατανοιςεισ”, που προκφπτουν. 

   Υλζον, λόγω αυτισ τθσ εμφάνιςθσ και τθσ αναφοράσ και των δφο φωνϊν, τα αιςκιματα 

φόβου είναι εμφανι και δεν μπλοκάρονται από τθν πίςτθ ςτθν ανικανότθτα τθσ και τθν 

ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτον εαυτό τθσ, γεγονόσ που τθ βοθκά ςτο να μπορζςει να εκφράςει 

με μεγαλφτερθ ςαφινεια το πρόβλθμά τθσ (επίπεδο 4). Θ Ε.Χ. βρίςκεται ςτθ μετάβαςθ από 

το τρίο επίπεδο τθσ APES, ςτο τζταρτο, δθλϊνοντασ το πρόβλθμα τθσ (φοβάμαι), με τθ 

βοικεια του κεραπευτι γίνεται προςπάκεια για τθ δθμιουργία ενόσ ςχιματοσ, που να 

μπορεί να δουλευτεί και να ςυνδεκεί με διάφορεσ πτυχζσ τθσ ηωισ τθσ Ε.Χ., κάκε 
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φορά(Honos-Webbetal., 1998). Θ παραδοχι του είμαι καλά, αποτελεί ζνα ακόμα βιμα ςτθν 

προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ.  

  Θ ςυνεργαςία των δφο φωνϊν οδθγεί τθν Ε.Χ. ςτο ςθμείο τθσ εμπζδωςθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, ενϊ απομζνει θ αποδοχι τθσ νζασ κατανόθςθσ, που ζχει 

προκφψει από τθ ςυνεργαςία των δφο φωνϊν (Brinegaretal., 2006). 

 

 

 
 

 

Βιμα 3 

 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 

Χτα λόγια τθσ Ε.Χ. κακρεπτίηεται θ κζςθ τθσ μθτζρασ τθσ ςτθ ηωι τθσ κεραπευόμενθσ και θ 

ςθμαςία που ζχει γι’ αυτι. 

 
Ε.Χ.           Ραι, κα…κα αιςκανκεί ότι ανεξαρτθτοποιοφμαι και ότι δεν ζχει ςκοπό ςτθ  

                 ηωι τθσ άλλο.  

Κερ          Σπότε τι κα πάκει; 

Ε.Χ.           Ππορεί να ςτεναχωρθκεί, να…νευριάςει.  

Κερ          Ε, και; Ξαι τι κα γίνει άμα ςτεναχωρθκεί και νευριάςει; 

Ε.Χ.           Πθν πάκει τίποτα, ξζρ’ εγϊ.   

 

               (Χυνεδρία 7, ςελ. 13, 439-443) 

 
Ε.Χ.          Υιςτεφω ότι θ μθτζρα μου κζλει  να είμαι καλά. 

Κερ         Κζλει θ μθτζρα ςασ να είςτε καλά. 

Ε.Χ.          Εγϊ ίςωσ δεν κζλω να…είμαι καλά. 
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Κερ         Γιατί να μθν κζλετε να γίνετε καλά εςείσ; 

Ε.Χ.          Για να μείνω μπζμπα ασ ποφμε. 

Κερ         Για να μείνετε μπζμπα. Ξι όςο μζνετε μπζμπα τι κερδίηετε από αυτό; 

Ε.Χ.          Ψίποτα. 

Κερ        Ψότε γιατί το κζλετε; 

Ε.Χ.         Ξουράςτθκα ςιμερα. 

 

            (Χυνεδρία 7, ςελ. 15, 487-495) 

 

Βιμα 4 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 

  Πε τθν πρόοδο των ςυνεδριϊν γίνεται όλο και πιο ςαφζσ πωσ θ παρουςία τθσ μθτζρασ τθσ 

Ε.Χ. ςτθν κακθμερινότθτα τθσ είναι ζνα κομμάτι του φόβου που εκείνθ νιϊκει ςτθν ηωι τθσ. 

Θ κεραπευόμενθ φαίνεται άνετθ να ακοφςει τθν προβλθματικι φωνι, που υπάρχει μζςα 

τθσ, και να τθν αντιπαραβάλει με τθν φωνι τθσ κοινότθτασ, αναγνωρίηοντασ τθν φπαρξθ του 

προβλιματοσ,δεν είναι όμωσ ακόμθ ικανι να κατανοιςει το βάκοσ και τθ ςθμαςία τθσ 

επιρροισ τθσ. 

   Ξαι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία θ Ε.Χ. δείχνει να μπορεί να διακρίνει τθ καλι από τθν 

γκρινιάρα μθτζρα, κάνοντασ κάποιεσ διαπιςτεφςεισ, προςπακϊντασ όμωσ να δικαιολογιςει 

τθ μθτζρα τθσ. Ξαταφζρνει, ωςτόςο, να διαπιςτϊςει πωσ το μεγαλφτερο βάροσ για τθν 

αλλαγι και τθ βελτίωςι τθσ πζφτει ςε αυτι και όχι ςτθ μθτζρα τθσ, όποτε εκείνθ είναι που 

πρζπει να αλλάξει. 

  Σι δφο φωνζσ δείχνουν μια διάκεςθ για ςυνεργαςία, ϊςτε να δθμιουργθκεί μια νζα 

κατανόθςθ, που κα επιτρζψει ςτθν Ε.Χ. να ζρκει ευκζωσ, χωρίσ τθ βοικεια του κεραπευτι, 

ςε μια αμφιςβιτθςθ του ςχιματοσ τθσ, που περιλαμβάνει τθν ςυμπεριφορά τθσ 

μθτζρασκαι τα κίνθτρα αυτι. Επομζνωσ, υπάρχουν ακόμθ πολλά πράγματα που πρζπει να 

δουλευτοφν, ϊςτε να προκφψει μια πρόοδοσ ςτθν αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ.  
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5.8. υνεδρύα 8 

 
Βιμα 1 

 

  Θ κεραπευόμενθ ζρχεται ςτθ ςυνεδρία κάπωσ προβλθματιςμζνθ και ςκεπτικι για το 

μζλλον, κυρίωσ όςον αφορά το κζμα των φίλων και τθσ παρζασ τθσ. Ξάνει μια προςπάκεια 

για μια αυτοκριτικι τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ςε προθγοφμενεσ ςχζςεισ, είτε φιλικζσ, είτε πιο 

ζντονου ςυναιςκθματικοφ χαρακτιρα, γεγονόσ που τθ βάηει ςε μια διαδικαςία 

αναηιτθςθσ, ςε ςχζςθ με το προϊόν τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ. 

  Υαράλλθλα, θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ και τθσ 

ταραγμζνθσ κακθμερινότθτασ τθσ, τθν οδθγεί ςε μια τάςθ για τθν κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ 

τθσ αυτοβοικειασ, ϊςτε να μειωκεί το άγχοσ και θ ανθςυχία που βιϊνει. 

 

 

Βιμα 2 

 

 Χκεπτικι 

 Ανιςυχθ 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 

 Ψο κζμα που απαςχολεί τθν ςυνεδρία είναι θ εμφάνιςθ τθσ ανάγκθσ κατανόθςθσ τθσ 

δράςθσ του φόβου ςτθν ςφναψθ ςχζςεων τθσ Ε.Χ., αλλά και το πωσ θ ζλλειψθ αυτϊν 

επθρεάηει τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ 
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Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Σ πρϊτοσ άξονασ τθσ ςυνεδρίασ ςχετίηεται με τθν εμφάνιςθσ μιασ τάςθσ για τεμπελιά και 

τθσ αφξθςθσ του φπνου ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ. 

 

Κερ          Υάντωσ μπράβο,  το καταφζρατε λοιπόν ςτο τζλοσ κάνατε αυτό που.. 

Ε.Χ.           Ψο καταφζρνω αλλά το κζμα είναι να τθ το …μθν το … ενϊ είναι τόςο  

    ελάχιςτθ δουλειά,  το μεγαλοποιϊ.   (Ανοίγει επεξθγθματικά τα χζρια τθσ.) 

Κερ          Χμ,χμ.   

Ε.Χ.          Ξαταλάβατε; Δθλαδι,  δθλαδι  αντί να το κάνω αμζςωσ και να τελειϊνω πια. 

 

(Χυνεδρία 8, ςελ. 5, 127-130) 

 
Ε.Χ.            Θ μοναξιά είναι,  που με κάνει να.  . 

Κερ      Θ μοναξιά τι; 

Ε.Χ.         Ρα κλείνομαι ςτον εαυτό μου …. όχι,  δεν ξζρω τι λζω,  μποφρδεσ λζω.  

Κερ           Επειδι αιςκάνεςτε μοναξιά …,  θ μοναξιά ζχει να κάνει τίποτα με το να  

ξαπλϊνεται; 

Ε.Χ.        Ραι.  

Κερ           Χμ, χμ, όταν, δεν ζχετε παρζα λοιπόν.. (Ζχει τα χζρια του δεμζνα) 

Ε.Χ.           Ξοιμάμαι. 

 

             (Χυνεδρία 8, ςελ. 5, 328-334) 

 

Σ δεφτεροσ άξονασ ζχει να κάνει με το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ Ε.Χ. ςτθ δθμιουργία 

νζων ςχζςεων και τθν ςυμπεριφορά τθσ ςε αυτζσ. 

 
Ε.Χ.          Φοβάμαι τισ ςχζςεισ μου. (Υίνει νερό.) 

Κερ.        Δθλαδι; 

Ε.Χ.          Αν κα περάςουμε καλά ι όχι. (Αφινει το κφπελλο.)  

Κερ.        Απ’ τθν μια κζλετε παρζα,  απ’ τθν άλλθ φοβάςτε μιπωσ δεν περάςετε καλά. Ξαι γιατί ζχετε  

αυτό το φόβο, ότι δεν κα περάςετε καλά;  

Ε.Χ.         Γιατί …,  γιατί είμαι προκατειλθμμζνθ. Δεν ξζρω.  

Κερ.       Γιατί να είςαςτε προκατειλθμμζνθ; Υολφ ωραία γιατί να είςαςτε όμωσ προκατειλθμμζνθ,   

               ότι δεν κα περάςετε καλά;  

Ε.Χ. Γιατί φοβάμαι πάλι, φοβάμαι μιπωσ… 

Κερ.    Ραι. 

Ε.Χ.     .. χαλάςω τθ ςχζςθ μου. 

Κερ.       Ε,  ναι αλλά αυτι θ προκατάλθψθ από που προζρχεται; 

Ε.Χ.         Από τα παλιά; 
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Κερ.       Ραι ποια παλιά; 

Ε.Χ.         Από τον άντρα μου.  

Κερ.     Ξαι ποιουσ άλλουσ; 

Ε.Χ.         Ψουσ γονείσ μου; Υου μ’ αφινανε μόνθ μου. 

 

           (Χυνεδρία 8, ςελ. 13, 377-391) 
 

Ε.Χ.         Ραι,  ναι … ε,  κζλω να ζτςι να αιςκάνομαι τα κετικά ςτοιχεία.  

Κερ       Α! μπράβο και το δεφτερο βιμα, είναι να αρχίςουμε να αιςκανόμαςτε τα  

  κετικά. Ξαι πωσ κ’ αρχίςουμε να αιςκανόμαςτε τα κετικά; 

Ε.Χ.          Άμα ςκεφτόμαςτε.  

Κερ         Υωσ τι να ςκεφτόμαςτε. 

Ε.Χ.          Κετικά.  

Κερ       Δθλαδι. Υεσ τε μου ζνα παράδειγμα πϊσ κα μποροφςατε να ςκεφτείτε  κετικά  

πάνω ς’ αυτά, που είπαμε ςιμερα; 

Ε.Χ.          Ττι κα τα … ότι κα βγαίνω με παρζεσ και δε κα ςκζφτομαι από πριν αν κα τα  

   περάςω καλά ι άςχθμα. 

 

(Χυνεδρία 8, ςελ. 19, 555-561) 

 

Βιμα 4 
 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Ψα ςυναιςκιματα τθσ Ε.Χ. ςτθν αρχι τθσ ςυνεδρίασ ιταν ζντονα και τα λόγια τθσ 

φανζρωναν μια ταραχι, που όπωσ αποδείχκθκε προσ το τζλοσ ιταν αδικαιολόγθτθ, ι 

ςωςτότερα, εκφραςμζνθ πάνω ςε λάκοσ βάςθ. Θ αδυναμία τθσ Ε.Χ. να καταλάβει τθν 

ζκταςθ του φόβου είναι εμφανισ, μιασ και αυτόσ είναι βακιά ριηωμζνοσ ςτθν 

κακθμερινότθτα τθσ και καλφπτει ζνα μεγάλο φάςμα τθσ ηωισ τθσ. 

  Θ Ε.Χ. ζχει ιδθ αρχίςει να ανακαλφπτει οριςμζνα κομμάτια του εαυτοφ τθσ και να 

προςπακεί να τα διαχειριςτεί πιο αποτελεςματικά, κατανοϊντασ τα καλφτερα. Θ 

προβλθματικι εικόνα ςε ςχζςθ με τθ μνιμθ τθσ, ίςωσ να οφείλεται εν μζρει ςτο φόβο τθσ 

ανταπόκριςθσ ςτθ κεραπεία και τα κζλω του κεραπευτι, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ 

προκαλεί μια αλλοίωςθ ςτθ μνιμθ τθσ (Williamsetal., 1999). 

Ψο γεγονόσ πωσ θ Ε.Χ. κατανοεί τθν φπαρξθ φόβου, φζρνοντασ αυτόν ωσ αιτία ςτα 

προβλιματα, που ανακφπτουν. Θ ανάγκθ αμφιςβιτθςθσ τθσ αδυναμίασ τθσ να ςυνάψει 

ςχζςεισ και να λειτουργεί αποτελεςματικά ςε αυτζσ, αποτελεί το χτίςιμο μιασ γζφυρασ 

ανάμεςα ςτισ δυο αντίκετεσ φωνζσ, εν προκειμζνω το φοβάμαι να κάνω ςχζςεισ και το δε 

κζλω να κάνω ςχζςεισ (Brinegaretal., 2006). Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί μζροσ μια 

προοδευτικισ πορείασ προσ τθν κατανόθςθ του ςυνολικοφ προβλιματοσφόβου που 
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αντιμετωπίηει θ Ε.Χ. Θ ανάμειξθ των ςυναιςκθμάτων, του αρνθτικοφ και του κετικοφ, 

δείχνει τθ μετάβαςθ προσ το 4ο επίπεδο τθσ APES (Honos-Webb καιStiles, 1998). 

Υαράλλθλα, θ ςυνεργαςία των δφο φωνϊν βοθκά ςτθν επεξιγθςθ οριςμζνων 

ςυμπεριφορϊν, με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία μιασ νζασ κατανόθςθσ, γφρω από τθν 

κοινωνικι τουσ ςυμπεριφορά (επίπεδο 4). 

 

 
 

 

5.9. υνεδρύα 9 

 

Βιμα 1 

 

Θ δομι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνεδρίασ φαίνεται κάπωσ παράξενθ ςε ςχζςθ με τισ 

προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ των δυό ατόμων. Θ εικόνα τθσ Ε.Χ. είναι περίεργθ, μιασ και 

φαίνεται να ςυναντά οριςμζνεσ δυςκολίεσ και προβλιματα, τα οποία όμωσ τελικά ίςωσ με 

ανακοφφιςθ, βλζπει πωσ είναι διαχειρίςιμα και πιο ανοφςια, από ότι αρχικά 

παρουςιάηονται. 

  Σ προβλθματιςμόσ τθσ οφείλεται ςε κάποιεσ οικογενειακζσ, κυρίωσ καταςτάςεισ, και 

άλλεσ προςωπικζσ, ςε μικρότερο βακμό. Ωπάρχει λιγότερο άγχοσ και ζνταςθ, θ οποία 

μάλιςτα μειϊνεται ακόμθ περιςςότερο ςτο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ. 

 

Βιμα 2 
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 Ιπια 

 

Θ ςυηιτθςθ δεν περιελάμβανε ςε μεγάλο βακμό το αίςκθμα φόβου ι τθν αναφορά 

ςυγκεκριμζνα ςτθ μθτζρα, όπωσ είχε ςυμβεί ςε προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ. Αντικζτωσ, 

αφορά κάποια προβλιματα, οικονομικισ φφςεωσ ςε μεγαλφτερο βακμό που θ Ε.Χ. 

αναφζρει ςτθν κακθμερινότθτα τθσ μζχρι ςτιγμισ. 

 

Βιμα 3 

 

  Χτθν ςυνεδρία γίνεται αναφορά για κάποια προβλιματα, που αντιμετωπίηει θ Ε.Χ. με τθν 

οικογζνεια τθσ και με τθν διαμονι τθσ ςτισ Χπζτςεσ. Αυτά όμωσ λφνονται πολφ εφκολα, 

αφοφ και θ ίδια κατανοεί τθν μικρι ςθμαςία τουσ 

 

ΚερΕγϊ απ’ όλ’ αυτά, εγϊ βγάηω ςυμπζραςμα ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλθμα, δεν   

υπάρχει. 

Ε.Χ    Δεν υπάρχει. 

Κερ      Ξι όπωσ τα παρουςιάηατε ςτθν αρχι εγϊ νόμιηα ότι ο πατζρασ ςασ ςασ ζδινε λεφτά από τα  

Δικά του. Αλλά τϊρα βλζπω απλϊσ ςασ δανείηει. 

Ε.Χ.       Ραι μου δανείηει αλλά γίνεται..γίνεται φαςαρία μζχρι να μου δϊςει ζνα χιλιάρικο παραπάνω. 

 

(Χυνεδρία 9,ςελ. 16, 536-539) 
 

Κερ        Ξι είναι ζνα παράδειγμα ενόσ ανκρϊπου που παρόλο που ζχει περιουςία είναι ςε μια  

κατάςταςθ που ανθςυχεί ςυνζχεια για τα λεφτά. 

Ε.Χ.         Α, με ζχει κολλιςει και μζνα αυτό. 

 

(Χυνεδρία 9,ςελ. 17, 556-557) 

 
Κερ  Χιμερα τι βγικε από τθ κεραπεία; 

Ε.Χ. Ττι οικονομικό πρόβλθμα δεν υπάρχει...Δθλαδι ότι όλα είναι τθσ φανταςίασ (γελάει). 

 

    (Χυνεδρία 9,ςελ. 17, 572-573) 

 
Θ πρόοδοσ, όμωσ που εμφανίηεται ςτθ κεραπεία τθσ Ε.Χ., γίνεται αντιλθπτι μζςα από τα 

λόγια τθσ, αφενόσ για τθν απουςία ςθμαντικϊν προβλθμάτων, όπωσ τισ άλλεσ φορζσ, και 

αφετζρου τθσ προςωπικισ αλλαγισ τθσ,  ςε προθγοφμενα προβλιματα. 

 
Κερ            Ξαι ποφ ζχουμε καταλιξει; 

Ε.Χ.             Ττι πρζπει με υπομονι να βρω τθν άκρθ και να πθγαίνω ςιγά-ςιγά. 

Κερ            Ψϊρα φοβάςτε το μάκθμα των Αγγλικϊν; 

Ε.Χ.             Ψο φοβάμαι. 

Κερ             Χτον ίδιο βακμό που το φοβόςαςτε ςτθν αρχι; 
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Ε.Χ               Τχι, όχι. Κα’ τανε ψζματα να το πω. 

 

   (Χυνεδρία 9,ςελ. 4, 120-125) 
 

Ε.Χ.            Ζχουμε πολλά προβλιματα να λφςουμε (ξφνει το κεφάλι τθσ προβλθματιςμζνθ). 

Κερ           Δεν ξζρω. Ζχουμε άραγε; 

Ε.Χ.            Σρίςτε; 

Κερ           Ζχουμε άραγε πολλά προβλιματα; 

Ε.Χ.         Ε, δεν ζχουμε; Είναι το οικονομικό, είναι το φαγθτό, είναι το... 

Κερ           Υοιο; 

Ε.Χ.           Ψ’ Αγγλικά. 

 

(Χυνεδρία 9,ςελ. 13-14, 443-449) 

 

 

 Βιμα 4 

 

  Θ παρουςία τθσ Ε.Χ. ςτθ ςυνεδρία είναι κάπωσ αντιφατικι. Θ αναφορά των προσ επίλυςθ 

προβλθμάτων τθσ, παρουςιάηει μια αδικαιολόγθτθ, όπωσ τελικά προκφπτει, αγωνία, 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ αυτϊν. Θ κατάςταςθ που αντιμετωπίηει θ Ε.Χ., μετά τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ και τθν ζκφραςθ του προβλιματόσ τθσ μζςα από τθν προβλθματικι φωνι 

(ζνα κακολικό φοβάμαι) είναι καινοφρια για τθν κεραπευόμενθ, με αποτζλεςμα να είναι 

άγνωςτθ και ωσ εκ τοφτου, πιο δφςκολα διαχειρίςιμθ. 

  Ψο γεγονόσ πωσ πλζον δεν υπάρχουν μεγάλα προβλιματα, όπωσ προθγουμζνωσ, 

δθμιουργεί μια αντίφαςθ με τθν ωσ τϊρα κακθμερινότθτα τθσ Ε.Χ., που γεννά άγχοσ και τθν 

παραςφρει ςτθν ανάγκθ ανεφρεςθσ νζων προβλθμάτων. Υαρ’ όλα αυτά, θ Ε.Χ. 

παρουςιάηεται πιο άνετθ και δείχνει να ζχει κατανοιςει το τι πρζπει εκείνθ να αλλάξει ςτθν 

κακθμερινότθτα τθσ (Honos-Webb καιStiles, 1998). Ωσ εκ τοφτου, ζρχεται και θ βελτίωςθ 

τθσ ςτθ διδαςκαλία των αγγλικϊν, θ οποία αναφζρεται από τθ κεραπευόμενθ. Θ 

κατανόθςθ τθσ επιρροισ του φόβου ςτα προβλιματά τθσ, εμφανίηεται και εκτόσ του 

πλαιςίου τθσ ςυνεδρίασ, ςε ζνα ςθμαντικό βακμό (Honos-Webbetal., 1999).  

Επομζνωσ, ζχει γίνει κάποια πρόοδοσ, ςτο μεςοδιάςτθματων δφο ςυνεδριϊν, ωςτόςο, 

ακόμθ, δεν μπορεί να γίνει λόγοσ για μια κακολικι μετάβαςθ τθσ αφομοίωςθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, προσ τθν αναηιτθςθ λφςθσ, ςε απόλυτο επίπεδο, ςτθ ηωι τθσ, 

όπωσ αναφζρεται ςτο επίπεδο 5. Θ Ε.Χ. βρίςκεται ςε ζνα ακόμθ κρίςιμο ςτάδιο, όπου οι 

νζεσ κατανοιςεισ, που ζχουν προκφψει από τισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, προςπακοφν να 

μετατραποφν ςε λφςεισ προσ τα προβλιματα τθσ (Caro Gabalda et al.,  2014). 
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5.10. υνεδρύα 10 

 

Βιμα 1 

 

Θ εικόνα τθσ Ε.Χ. παραμζνει όμοια με εκείνθ τθσ προθγοφμενθσ ςυνεδρίασ. Ξαι εδϊ 

υπάρχει ςυηιτθςθ για οριςμζνα προβλιματα, κυρίωσ ςυναιςκθματικισ φφςεωσ, τα οποία 

απαςχολοφν τθν Ε.Χ. εδϊ και αρκετό καιρό. Θ κεραπευόμενθ βρίςκεται ςε μια 

αναςτάτωςθ, που ζχει εμφανιςτεί και τθν προθγοφμενθ φορά, και νιϊκει ζνα αναβραςμό 

και εν όψει τθσ μετάβαςισ τθσ ςτισ Χπζτςεσ. 

  Θ Ε.Χ. παρουςιάηεται ωσ ακάλυπτθ ςυναιςκθματικά και ςεξουαλικά, κάτι που φαίνεται να 

τθν ταλαιπωρεί, ενϊ διαφαίνεται και ζνα παράπονο για τα χρόνια που περνοφν και 

αφινουν το ςτίγμα τουσ. 

 

Βιμα 2 

 

 Ανιςυχθ 

 Υαραπονεμζνθ 

 Διαλλακτικι 

 

Θ ςυηιτθςθ για άλλθ μια φορά περιςτρζφεται γφρω από άλλα προβλιματα τθσ Ε.Χ., με το 

κεντρικό κζμα αυτι τθ φορά να αποτελεί θ ςεξουαλικι ηωι τθσ κεραπευόμενθσ.  

 

Βιμα 3 
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  Ψο αίςκθμα του φόβου δεν φαίνεται να αποτελεί, οφτε τϊρα το κφριο αντικείμενο τθσ 

ςυνεδρίασ. Ωςτόςο, αναφζρονται οριςμζνεσ δυςκολίεσ ςτο ςυναιςκθματικό κομμάτι, 

κατανοϊντασ για ακόμθ μια φορά τθν όχι και τόςο ςοβαρι κατάςταςθ που θ ίδια ζχει 

δθγμιουργιςει. 

 

 
Κερ          Α.... (Υαφςθ).Π’ όλα αυτά που λζτε ςιμερα τι προςπακείτε να μου πείτε; Ξάτι κζλετε να    

πείτε. 

Ε.Χ.          Ττι είμαι μόνθ μου .   

Κερ  A…                                                                                               

Ε.Χ.Ττι νιϊκω μεγάλθ μοναξιά.E,με τουσ γονείσ μου ζχω παρζα , αλλά πόςο παρζα να κάνουμε;                

 

(Χυνεδρία 10, ςελ. 4, 102-106) 
 

Ε.Χ.       Υολλά ηθτάω φαίνεται και δεν... 

Κερ      Υολλά ηθτάτε και δεν τι ; 

Ε.Χ.       Ξαι δεν τα βρίςκω. 

Κερ      Ψι εννοείτε «πολλά ηθτάτε και δεν τα βρίςκετε» ; 

Ε.Χ.       Ηθτάω να είναι ςυναιςκθματικά μαηί μου δεμζνοσ, να ηοφμε μαηί...                           

 

   (Χυνεδρία 10, ςελ. 14, 442-446) 

 

Ε.Χ.      Ραι, γίνομαι δυςτυχιςμζνθ , επειδι το κζλω μάλλον. 

Κερ     Ξακι ςυνικεια.  

Ε.Χ.      Ξακι ςυνικεια. 

 

          (Χυνεδρία 10, ςελ. 18, 540-542) 

 
Κερ       ζρω γω; Εγϊ κοντά ςε όλα τα άλλα που ζχουμε ςυηθτιςει τ’άλλα μου φαίνονται  

λεπτομζρειεσ. 

Ε.Χ.        Οεπτομζρειεσ. Γιατί δεν μπορϊ να διακρίνω κι  εγϊ ζτςι γιατρζ, ασ ποφμε, ποια είναι τα  

προβλιματα τα ...γιατί μπαίνω μζςα ςε ...δθλαδι δεν ξζρω τι κζλω.. 

 

          (Χυνεδρία 10, ςελ. 19, 583-584) 

 

Βιμα 4 

 

  Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί θ Ε.Χ. γνωρίηει πλζον τθν φπαρξθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ 

ςτθ ηωι τθσ και δίνει χϊρο ζκφραςθσ και ςτθν προβλθματικι τθσ φωνι. Θ διαδικαςία αυτι 

ςυνεχίηεται και ςε αυτι τθ ςυνεδρία, χωρίσ όμωσ να αςχολθκοφν με τθν αναφορά ςτο 

φόβο, αλλά με δραςτθριότθτεσ και κομμάτια τθσ κακθμερινότθτασ τθσ Ε.Χ., ςτα οποία δεν 

ζχει μάκει, όπωσ αναφζρει και θ ίδια, να αντιδρά με επιτυχία και χωρίσ άγχοσ. 
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  Σ καταλαγιαςμόσ του ζντονου άγχουσ και του φόβου, ζχει φζρει ςτθν επιφάνεια άλλα 

μικρότερα προβλιματα, που εμποδίηουν τθν υψθλι λειτουργικότθτα και τθν καλφτερθ 

διαβίωςθ τθσ. Ψθν ίδια ςτιγμι όμωσ, τθσ δίνει το χρόνο να ζρκει ςε επαφι με αυτά και να 

τα επεξεργαςτεί. Αυτό οφείλεται, επίςθσ, και ςτθν απουςία διαφωνιϊν και εντάςεων 

ανάμεςα ςτισ δφο φωνζσ, που πλζον λειτουργοφν πιο ςυνεργατικά, ϊςτε να αναηθτιςουν 

τθν αιτία τθσ αντιπαράκεςθσ τουσ και να επιτραπεί ςτθν προβλθματικι φωνι θ αφομοίωςι 

τθσ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν (Honos-Webb καιStiles,1998). 

  Θ κεραπεία τθσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία τθσ κατανόθςθσ του φόβου και τθσ 

ενςωμάτωςθσ του ςε ςχιμα, ϊςτε να μπορζςει να βελτιωκεί θ Ε.Χ., μζςα από αυτό. Υροσ 

ςτιγμιν, υπάρχει θ διαδικαςία του χτιςίματοσ ςυνδζςεων των δευτερευόντων 

προβλθμάτων (ςυναιςκθματικό, φιλικό, οικονομικό) με το βαςικό τθσ πρόβλθμα, τον φόβο, 

μια διαδικαςία που προσ το παρόν κυλάει με επιτυχία. Χταδιακά εμφανίηονται όλο και 

περιςςότερεσ νζεσ κατανοιςεισ, ςχετικά με τον τρόπο ςυμπεριφοράσ τθσ ςε διάφορουσ 

τομείσ τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ, που τθ βοθκοφν ςτθν προςπάκεια ανεφρεςθσ κάποιων  

λφςεων (επίπεδο 4 προσ 5) (Varvinκαι Stiles, 1999).  

 

 

 

 

5.11. υνεδρύα 11 

 

Βιμα 1 

 

Ψο κφριο κζμα τθσ ςυνεδρίασ καλφπτεται από τθν εμφάνιςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ 

κεραπευόμενθσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν γαι μια μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα ςτισ 

δυςκολίεσ τθσ. 
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Θ ςυνεδρία αυτι παρουςιάηει μια διαφορετικι μζχρι τϊρα Ε.Χ.. Θ κεραπευόμενθ δείχνει 

πιο ϊριμθ και πιο αλλαγμζνθ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ των δφο ατόμων. 

Φαίνεται ανανεωμζνθ και πιο αποφαςιςμζνθ για το μζλλον και τα προβλιματα που 

μπορεί να προκφψουν. 

Υαράλλθλα, θ Ε.Χ. δείχνει μια αιςιοδοξία για τθ ηωι και μια μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ 

διάκεςθ, που μπορεί να τθ βοθκιςει να μειϊςει τισ δυςκολίεσ και τισ αναςφάλειεσ που 

νιϊκει. Ακόμθ, εμφανίηει μια τάςθ για κριτικι και ανάλυςθ των μζχρι τϊρα δεδομζνων, 

γεγονόσ που τθ βοθκά ςτο να καταλάβει καλφτερα κάποια πράγματα για εκείνθ. 

 

 

Βιμα 2 

 

 Ανανεωμζνθ 

 Αποφαςιςμζνθ 

 Αιςιόδοξθ 

 

Θ Ε.Χ. αναφζρεται ςτθν αλλαγι των ςυνκθκϊν τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ, που ζρχεται μζςα 

από τθν δικι τθσ βελτίωςθ. Επιπλζον, το κφριο κζμα που προκφπτει από τθ ςυνεδρία, 

αφορά τθν διαχείριςθ του φόβου και τθν προςαρμογι τθσ Ε.Χ. ςε αυτι τθ νζα κατάςταςθ. 

Ψζλοσ δε λείπει και μια αναφορά ςτθ μθτζρα τθσ κεραπευόμενθσ. 

 

Βιμα 3 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Ωπάρχει από τα λεγόμενα τθσ Ε.Χ. μια αναφορά ςτο φόβο που αιςκανόταν και τθ διαχείριςθ 

αυτισ τθσ κατάςταςθσ. 

 
Ε.Χ.            Αυτό μου είχε φζρει λίγο άγχοσ.  Ϊςτερα λζω «τι ζγινε;  κα πάω να πάρω τα φάρμακα,  

           και τι ζγινε;» 

Κερ           Ππράβο . 

Ε.Χ.Δθλαδι άρχιςα να τον αναλφω τον φόβο. 

Κε            Χμμ.. 

Ε.Χ.           Ρομίηω ότι πρζπει να είναι μζςα ςτθν ψυχοκεραπεία αυτό! 

 

             (Χυνεδρία 11, ςελ. 1, 019-025) 
 

 

Ε.Χ.           Υάντωσ, εε, αρχίηω και εε,πωσ το λζνε, και αναλφω το φόβο μου, λζω « τι κα γίνει  και δεν  
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ξζρω τι και  γιατί να ζχω αυτό το άγχοσ».Αλλά τα καταμερίηω, δθλαδι ... .δεν τα  αφινω  

να προχωριςει.  

Κερ.          Ππράβο.  

Ε.Χ. Δθλαδι να μθν ξζρω ςτο τζλοσ ποιο ιτανε αυτό που μου δθμιοφργθςε το άγχοσ.  

ΚερΑ, μπράβο.  Ρα μθν αναβάλουμε λοιπόν ν’ αςχολθκοφμε  μ’ αυτό,  

Ε.Χ            μ’ αυτό που μασ ενοχλεί 

 

(Χυνεδρία 11, ςελ. 7, 186-190) 

 

Βιμα 4 

 

Α) «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Από τα λεγόμενα τθσ Ε.Χ. φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλθ βελτίωςθ ςτθν κακθμερινότθτα 

τθσ, γεγονόσ που οφείλεται, πικανόν, ςτθν αυξθμζνθ λειτουργικότθτα τθσ. Θ κατανόθςθ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ τθσ Ε.Χ. και θ ζκφραςθ τθσ, αλλά και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 

φπαρξθσ του φόβου, ζχει βοθκιςει τθν κεραπευόμενθ να δθμιουργιςει ζνα ςχιμα, με 

βάςθ το οποίο κα ζχει τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίηει τισ δυςκολίεσ, που υπάρχουν. Χτθν 

πρόοδο αυτι, μεγάλθ είναι θ ςυνειςφορά των ςυνδζςεων, που ζχουν δθμιουργθκεί 

ανάμεςα ςτθν προβλθματικι τθσ εμπειρία, τον φόβο, και τουσ προβλθματιςμοφσ, που 

απορρζουν από αυτι και τθν επθρεάηουν, μειϊνοντασ τθν ικανότθτα ανταπόκριςισ τθσ 

(Brinegaretal., 2006).  

   Θ Ε.Χ. φαίνεται ικανι, να εςτιάηει ςτο πρόβλθμα τθσ και να αςχολείται ενεργά με αυτό, 

χωρίσ να το αποφεφγει. Ακόμθ, δείχνει να προςπακεί διάφορεσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ (π.χ. 

ανάλυςθ του φόβου) και να αναηθτά τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ των 

δυςκολιϊν τθσ, ςε κάκε τομζα ςτθν κακθμερινότθτα τθσ (επίπεδο 5). Θ εξζλιξθ αυτι, 

φαίνεται να ζχει προκφψει από τθν επιτυχι μεταφορά των κατανοιςεων, που προιλκαν 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, ςτα προςωπικά τθσ ηθτιματα (Honos-Webbetal., 1999), 

αλλά και μζςω τθσ δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ των δφο αντίκετων φωνϊν. 

   Ωσ αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ διαδικαςίασ, ζρχεται και το αίςκθμα αιςιοδοξίασ και 

αυτι θ κετικι ςυναιςκθματικι εικόνα, που παρουςιάηει θ Ε.Χ. Ζνα ακόμθ ενκαρρυντικό 

ςτοιχείο είναι, τόςο θ ςτάςθ αυτοκριτικισ, που εμφανίηει θ κεραπευόμενθ, όςο και θ 

πρωτοβουλία, που θ ίδια παίρνει για τθν αναηιτθςθ των τρόπων επίλυςθσ των 

προβλθμάτων, μιασ και δεν αναηθτά τθ βοικεια του κεραπευτι ι άλλων ατόμων, αλλά 

ςτθρίηεται ςτισ δικζσ τθσ δυνάμεισ. Τλα τα παραπάνω ςτοιχεία ςυνθγοροφν ςτθν άποψθ, 

πωσ θ διαδικαςία αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, και τθσ φωνισ που τθν 

εκφράηει, από τθν Ε.Χ. βρίςκεται ςτο 5 επίπεδο τθσ κλίμακασ APES. 
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Βιμα 3 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    

 
Κερ        Ιςαςτε ευτυχιςμζνθ; 

Ε.Χ.         Τχι. Ξάπου νιϊκω ότι οι γονείσ μου δεν ικελαν να κάνουν παιδιά.  

Κερ         Χμμ.  

Ε.Χ.          Δθλαδι να τουσ ζχουνε να τουσ ηουηουνίηουνε το κεφάλι  

Κερ         Χμμ.                 

Ε.Χ.         Ξαι. ..ζνασ τρόποσ,  μια δικαιολογία ιταν να μασ ςτείλουνε ςτα οικοτροφεία. 

 

           (Χυνεδρία 11, ςελ. 17, 516-519) 

 
Κερ        Γιατί φοβάται;  Θ μαμά ςασ τι κζλει από ςασ;  

Ε.Χ.       Δεν ξζρει και τι κζλει κι εκείνθ.  

Κερ        Είναι κι αυτό. Υολλζσ φορζσ δεν ξζρει τι κζλει.  

Ε.Χ.         Εε, από τθ μια κζλει να είμαι μια καλι κοπζλα, νοικοκυρά και, ασ ποφμε να 

κάνω και τισ δουλειζσ μου, μια προκομμζνθ κοπζλα κι απϋτθν άλλθ με ... δεν 

μ’αφινει. 

Κερ        Γιατί δεν ςασ αφινει;  

Ε.Χ.         Γιατί δεν ζχει ςκοπό ... δεν καϋχει ςκοπό ςτθ ηωι τθσ.  

Κερ        Δεν κα’χει κάποιον να αςχολείται, μάλλον 

 

 

 

Βιμα 4 

 

Β)  «θ τζλεια μθτζρα»    
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Χτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία γίνεται και μια αναφορά ςτθ μθτζρα τθσ Ε.Χ., όπου και 

εμφανίηεται μια κριτικι τθσ ςυμπεριφοράσ αυτισ, από τα παλαιότερα χρόνια μζχρι και 

ςιμερα. Διενεργείται μια προςπάκεια, ϊςτε να κατανοιςει θ Ε.Χ., πωσ θ μθτζρα τθσ 

αποτελεί ζνα ςθμαντικό κομμάτι ςτθ δθμιουργία αιςκθμάτων φόβου που εκείνθ 

αιςκάνεται, ϊςτε θ αναφορά ςε αυτι και τθ ςυμπεριφορά τθσ, να αφομοιωκεί ςτο ςχιμα, 

που ζχει θ κεραπευόμενθ για το φόβο και τισ επιδράςεισ αυτοφ. 

  Μςωσ πάντωσ αυτι θ διαδικαςία να είναι δφςκολθ για τθν Ε.Χ., κακϊσ πρόκειται για μεγάλθ 

ανακεϊρθςθ ςτθ ηωι τθσ. Θ κεραπευόμενθ δείχνει να μπορεί μζχρι ενόσ βακμοφ να 

αναγνωρίςει τθν προβλθματικι αλλθλεπίδραςθ τθσ με τθ μθτζρα τθσ, ωςτόςο, ακόμθ 

προςπακεί να κατανοιςει το ποιόν τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ τθσ, ϊςτε να μπορζςει 

να ανταποκρικεί καλφτερα. Υαρά το ςχετικά μεγάλο διάςτθμα από τθν τελευταία φορά, 

οπότε και υπιρξε αναφορά ςτθν μθτζρα, θ Ε.Χ. φαίνεται να ακολουκεί μια διαφορετικι 

προςζγγιςθ (επίπεδο 4).Δεν υπάρχει θ μνεία ςτθν μθτζρα και τα κατορκϊματά τθσ , ενϊ 

από τθν άλλθ οι δφο φωνζσ δεν ζρχονται ςε μεγάλθ αντιπαράκεςθ, όπωσ και ςτο παρελκόν 

(επίπεδο 4) (Honos-Webbetal.,1999). 

 Θ αλλαγι αυτι και θ ςυνεργαςία των δφο φωνϊν, τθ βοθκάνε, να εξετάςει με μεγαλφτερθ 

προςοχι κάποιεσ ςτιγμζσ ςτο παρελκόν, όπωσ για παράδειγμα το οικοτροφείο, ενϊ 

παράλλθλα φαίνεται πιο ζτοιμθ ςυναιςκθματικά, να εμπλακεί ςε μια διαδικαςία κριτικισ 

τθσ μθτζρασ τθσ. Ενδεχομζνωσ, θ νζα αυτι ςτάςθ τθσ Ε.Χ. να αποτελεί παράγωγο τθσ 

προόδου, που ζχει ςυντελεςτεί ςτθν διαδικαςία κατανόθςθσ του αιςκιματοσ του φόβου. 

Υαρά τα δείγματα βελτίωςθσ, υπάρχουν οριςμζνα ςθμεία ςτθ ςυνεδρία, που δείχνουν πωσ 

ακόμθ υπάρχει μεγάλο περικϊριο βελτίωςθσ, μιασ και ςε κάποια ςθμεία, θ Ε.Χ. δείχνει να 

είναι λιγότερο αποφαςιςτικι. 
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5.12. υνεδρύα 12 

 

Βιμα 1 

 

Θ ςυηιτθςθ τθσ 12θσ ςυνεδρίασ ζρχεται ωσ αποτζλεςμα τθσ εξζλιξθσ και τθσ βελτίωςθσ που 

παρουςιάηει θ Ε.Χ. κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ςυνεδριϊν. Αν και αρχικά θ 

κεραπευόμενθ παρουςιάηεται προβλθματιςμζνθ και αποκαρρυμζνθ από τθ μζχρισ 

ςτιγμισ πρόοδο τθσ ςυνεδρίασ, θ ςυνζχεια δεν είναι θ ίδια. 

  Αναφερόμενθ ςτθ ςφναψθ μιασ νζασ ςχζςθσ αρχικά θ Ε.Χ. φαίνεται ςυγκρατθμζνα 

αιςιόδοξθ και ευχαριςτθμζνθ με αυτι, αν και προςπακεί να υποβακμίςει τθ ςθμαςία τθσ. 

Υροχωρϊντασ, πραγματοποιείται μια ςυηιτθςθ για τθ μθτζρα και για το ρόλο που παίηει 

αυτι ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ. και τθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τθσ. Αν και αγχωμζνθ και 

ςυντθρθτικι, θ κεραπευόμενθ μετατρζπεται ςε μια πιο ορμθτικι και άνετθ ςε νζα 

ςτοιχεία ςυνομιλιτρια, γεγονόσ που βοθκά και ςτθν επιτυχι εξζλιξθ τθσ ςυνεδρίασ. Ψελικά, 

φαίνεται να είναι πιο αποφαςιςτικι, αλλά και αλλαγμζνθ ςτθ ςυμπεριφορά τθσ προσ τουσ 

άλλουσ. 

 

Βιμα 2 

 

 Αποφαςιςτικι 

 Αιςιόδοξθ 

 Ευχαριςτθμζνθ 

 

Από τισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ ζχει γίνει μια μεγάλθ πρόοδοσ τθσ Ε.Χ., μζςα από τθν 

οποία ζχει εμφανιςτεί μια ζντονθ ςυςχζτιςθ των δφο αρχικϊν κεμάτων που 

χρθςιμοποιικθκαν μζχρι τϊρα ςτθν ανάλυςθ των ςυνεδριϊν. Υλζον, θ αναφορά ςτθ 

μθτζρα κα γίνεται ςτο πλαίςιο του αιςκιματοσ φόβου. 

 

Βιμα 3 

 

Ψο κφριο ενδιαφζρον τθσ ςυνεδρίασ καλφπτεται από τθν προςπάκεια κατανόθςθσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ. 

 

Ε.Χ.          Τχι... Δθλαδι μάλλον είναι περιςςότερο άρρωςτθ, αυτι μου τα προκαλεί 

                 ... το άγχοσ. 

Κερ          Εςείσ τι λζτε, μόνο το άγχοσ; 

Ε.Χ Ραι και δε.. τθν κατάκλιψθ και το...το κζμα ότι δε κα τα καταφζρω. 
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Κερ          Αχά όλα ςυνδζονται, ε; 
Ε.Χ.         Χυνδζονται όλα μια αλυςίδα. Ψϊρα που κα μζνω μακριά τθσ κα μου κάνει 

καλό. 

 

             (Χυνεδρία 12, ςελ. 8, 131-133) 

 
Ε.Χ.         Ραι. Ξαι τϊρα δεν τα κάνω εγϊ. Ρομίηω ότι θ μάνα μου τα καταφζρνει και  

                τα κάνει κακαρά ενϊ εγϊ δεν κα τα καταφζρω να είναι κακαρά. 

Κερ        Ενϊ θ ουςία του κζματοσ ποια είναι; 

Ε.Χ.         Ττι μπορϊ να το κάνω. Δεν είναι τόςο μεγάλο το πρόβλθμα. 

Κερ        Χμ!  

Ε.Χ.         Ττι δεν χάνεται ο κόςμοσ... 

 

            (Χυνεδρία 12, ςελ. 9, 145-146) 

 
Ε.Χ.          Πε το να μθν κάνω τίποτα 

Κερ          Γιατί να μθν κάνετε τίποτα; Ψι πρζπει να πιςτεφετε για τον εαυτό ςασ για να μθν κάνετε  

τίποτα μόνθ ςασ; 

Ε.Χ.           Ρα πιςτεφω ότι είμαι ανίκανθ... 

Κερ          Χμ...  

Ε.Χ.          Δθλαδι με είχαν εκπαιδεφςει τόςα χρόνια ότι είμαι ανίκανθ. 

 

           (Χυνεδρία 12, ςελ. 12, 175-176) 

 
Ε.Χ.Δεν κζλω να το παραδεχτϊ ότι με επθρεάηει. 

Κερ      Ωραία, γιατί δεν κζλετε να το παραδεχτείτε ότι ςασ επθρεάηει; 

Ε.Χ.       Για να νοιϊκω ότι κάνω ςωςτά αυτά που ... τα βιματα μου είναι ςωςτά. 

Κερ          Ξαι γιατί το’ χατε ανάγκθ προθγουμζνωσ αν παίρνετε τθ γνϊμθ τθσ μαμά  

   ςασ;  Γιατί τϊρα, απ’ ότι καταλαβαίνω... 

Ε.Χ.           Ραι. (κατά τθ διάρκεια τθσ 12Ρ261) 

Κερ          ...ζχετε πολφ ςυχνά ανάγκθ να παίρνετε τθ γνϊμθ τθσ μάνασ ςασ  

Ε.Χ.           Ραι, ναι. 

Κερ          γιατί είχατε αυτι τθ.. 

Ε.Χ.           Για να ... να ... επιβεβαιϊνομαι εγϊ 

 

            (Χυνεδρία 12, ςελ. 15, 239-243) 

 
Κερ.        Εντάξει ωραία. Πετά μπορεί να πθγαίνατε εκεί και να φοβόςαςτε ότι δεν κα καταφζρετε 

 να διδάξετε Αγγλικά. 

Ε.Χ.          Ραι, ναι αυτό είναι. 

Κερ.        Ξαι... ζτςι λοιπόν και το λφςαμε αυτό και τϊρα ζχετε καμία αμφιβολία ότικα τα  

καταφζρετε; 

Ε.Χ.           Τχι. 

Κερ.         Δυςκολίεσ μπορεί να προκφψουν Ψι ζγινε; 

Ε.Χ.        Δεν μου λζτε θ ςκζψθ μου τϊρα είναι πιο ςτρωμζνθ, ε; 

Κερ.         Αλίμονο! 

 



104 
 

(Χυνεδρία 12, ςελ. 20, 337-340)  
 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

   Θ πορεία των ςυνεδριϊν βρίςκει τθν Ε.Χ. να ζχει ςθμειϊςει μια μεγάλθ πρόοδο, ωσ προσ 

τθν κατανόθςθ του φόβου τθσ και τον τρόπο με τον οποίο αυτόσ τθν επθρεάηει, 

προςπακϊντασ μάλιςτα να βρει κάποιεσ λφςεισ ςτθ διαχείριςθ του, καταφζροντασ να ϋχει 

μια επιτυχία. Ωςτόςο, αν και υπιρχε θ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, δεν 

υπιρχε θ γνϊςθ ςχετικά με το τι προκαλεί τα αιςκιματα αυτά, κάτι που φαίνεται να γίνεται 

αντιλθπτό με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνεδρίασ. 

   Θ αναφορά ςτθ μθτζρα και τθ λειτουργία τθσ ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ., ζφερε τθν κεραπευόμενθ 

μπροςτά ςτθν κατανόθςθ κάποιων νζων γεγονότων για τθ ηωι τθσ και ζκεςε τθν πορεία τθσ 

κεραπείασ πάνω ςε νζεσ βάςεισ.Χτο εξισ, το κζμα τθσ τζλειασ μθτζρασ, το οποίο και 

εςτιάηει ςτθ διαπροςωπικι ςχζςθ τθσ Ε.Χ. με τθ μθτζρα τθσ, κα υπάρχει ενςωματωμζνο ςτο 

κζμα του αιςκιματοσ φόβου, τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ τθσ Ε.Χ., που αποτελεί ζνα 

ενδοπροςωπικό κζμα. 

  Ψο βιμα αυτό, τθσ Ε.Χ., ιταν ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, προκειμζνου να προβεί ςτισ αντίςτοιχεσ 

πράξεισ, προκειμζνου να αλλάξει εξ’ ολοκλιρου τθ ςυμπεριφορά τθσ και τον τρόπο ςκζψθσ 

τθσ απζναντι ςτθ μθτζρα τθσ. Θ υπακοι ςτθ φωνι τθσ κοινότθτασ δε φαίνεται να 

εξακολουκεί να υπάρχει, κακϊσ δείχνει να αποφεφγει να εμφανίςει ζναν αντίποδα ςτθν 

κριτικι, που εκφράηεται από τθν προβλθματικι φωνι. Θ ςυνεργαςία των δφο φωνϊν, αλλά 

και οριςμζνεσ ίςωσ επιτυχθμζνεσ προςπάκειεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων τθσ Ε.Χ. (Honos-

Webbetal., 1999), που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, τθν βοικθςαν ςτο να 

αυξιςει τθν αυτοπεποίκθςθ τθσ και να αποδυναμϊςει τα ςχιματα ανικανότθτασ, που 

διζκετε (επίπεδο 5 προσ 6). Χτο πλαίςιο αυτό, θ Ε.Χ. επικεντρϊνεται ςτα ςτοιχεία εκείνα, τα 

οποία εμποδίηουν τθν αυτοβελτίωςθ τθσ, όπωσ θ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ τθσ. 

 Πε τον τρόπο αυτό διαμορφϊνονται πολφ καλζσ προχποκζςεισ για μια μεγαλφτερθ 

βελτίωςθ τθσ Ε.Χ. και για τθν αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ ςτθν κοινότθτα των 

φωνϊν, ϊςτε να λυκοφν κάποιεσ εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ που φαίνεται να εμφανίηονται 

και εμποδίηουν τθν Ε.Χ. από τα να γίνει ο κυρίαρχοσ του εαυτοφ τθσ. 
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5.13. υνεδρύα 13 

 
Βιμα 1 

 

 Χτθ ςυνεδρία αυτι γίνεται λόγοσ για τθν πρόοδο που ζχει εμφανίςει θ Ε.Χ. ςτο 

μεςοδιάςτθμα από τθν τελευταία ςυνάντθςθ των δφο ατόμων και τισ αλλαγζσ που ζχει δει 

ςτθν κακθμερινότθτά τθσ. 

Θ παρουςία τθσ Ε.Χ. είναι διαφορετικι και πολφ ευχάριςτθ. Δείχνει ανανεωμζνθ και πολφ 

απελευκερωμζνθ από τισ δυςκολίεσ που είχε αντιμετωπίςει τον προθγοφμενο καιρό και 

μοιάηει αιςιόδοξθ για το μζλλον, δείχνοντασ πωσ θ κεραπεία που ακολουκεί ζχει κετικά 

αποτελζςματα, κάτι που και θ ίδια αναγνωρίηει. Αν και παραμζνουν κάποια προβλιματα, 

κυρίωσ ςτον εργαςιακό χϊρο, αυτά δε δείχνουν να φοβίηουν τθν Ε.Χ. αρκετά, όπωσ ςτο 

παρελκόν. 

 

 

Βιμα 2 

 

 Αιςιόδοξθ 

 Ευχαριςτθμζνθ 

 Χκεπτικι 

 

  Ξατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ γίνεται αναφορά ςτθν κακθμερινότθτα τθσ Ε.Χ. και ςτθ 

διαχείριςθ των νζων πλθροφοριϊν, για τισ οποίεσ και ζγινε λόγοσ τθν προθγοφμενθ φορά. 
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Ζτςι, ςυηθτείται από τα δφο άτομα πωσ θ κεραπευόμενθ ζχει προςαρμοςτεί ςε αυτζσ τισ 

νζεσ καταςτάςεισ. 

 

Βιμα 3 

 

Χτθ ςυνεδρία αναφζρονται πλθροφορίεσ για τθ νζα διαχείριςθ των προβλθμάτων τθσ, από 

τθν Ε.Χ. ςτθν κακθμερινότθτα τθσ και κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν κατανόθςθ των 

προθγοφμενων ςυηθτιςεων για το αίςκθμα φόβου. 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 
Ε.Χ.         Υάντωσ, βλζπω ότι...πολφ τον υποβιβάηω τον εαυτό μου. 

Κερ  Αααα!! (κουνάει επιβεβαιωτικά το κεφάλι). 

Ε.Χ.  Υάρα πολφ. Δθλαδι...δεν ξζρω. 

Κερ  Είναι κάτι κι αυτό. 

Ε.Χ. Βλζπω, δθλαδι, ότι τον υποβιβάηω, γιατί ζτςι ζχω μάκει. 

 

(Χυνεδρία 13, ςελ. 6, 132-136) 

 
Ε.Χ.         αλλά άδικα εγϊ τθν...τθν ζκρινα τότε..., εεε..., τθν ζκρινα τότε, γιατί μου ζδινε φάρμακα. 
Ρόμιηα ότι όλοσ ο...όλθ αυτι θ αρρϊςτιά μου ιτανε, επειδι φοβόμουνα τα λάδια. 
Κερ.       Χμμ (κατά τθ διάρκεια τθσ 13Χ244)]. 
Ε.Χ. Δεν ιξερα ότι ζχω φόβο γενικό. 
Κερ.       Χμμ (κατά τθ διάρκεια τθσ 13Χ244)]. 
Ε.Χ. Ξαταλάβατε; Ξι αυτό, ότι δεν ιξερα ότι είχα φόβο, γενικά φοβόμουνα... 
Κερ.        Χμμ (κατά τθ διάρκεια τθσ 13Χ244)] 
Ε.Χ....εεε...το είχα εντοπίςει μόνο ςτο λάδι. Ξι ζλεγα, αν το λφςω αυτό το πρόβλθμα, κα λυκοφν  
όλα. 

 

(Χυνεδρία 13, ςελ. 10, 245-248) 

 
Ε.Χ.         Εγϊ κάπωσ αντιδροφςα, δεν το..., δεν..., ασ ποφμε, δεν το 'βλεπα. 

Κερ Α, και δεν το βλζπατε ότι ιςαςταν... 

Ε.Χ. Ωποχείριο τθσ μαμάσ. 

Κερ Δεν το βλζπατε; 

Ε.Χ.  Δεν...ικελα να πειςτϊ ότι μπορεί να είμαι τόςο...πολφ προςκολλθμζνθ με τθ μθτζρα μου. 

 

(Χυνεδρία 13, ςελ. 11, 256-260) 
 

 

Ε.Χ.       δεν μ' αφινει να ωριμάςω, μου το 'πατε κακαρά, γιατί μου το λζγατε κάκε φορά, αλλά δεν το  

καταλάβαινα, απλϊσ τϊρα... το βλζπω. 

Κερ       Χμμ (κατά τθ διάρκεια τθσ 13Χ512)]. 

Ε.Χ.        Που 'κανε πάρα πολφ καλό. Άρχιςα να βλζπω πωσ μ' επθρεάηει θ μάνα μου, 

Κερ       Χμμ (κατά τθ διάρκεια τθσ 13Χ512)], 
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Ε.Χ.        πϊσ..., ε, πϊσ..., εεε... δικτυϊνεται. 

 

     (Χυνεδρία 13, ςελ. 21, 513-515) 

Βιμα 4 

 

  «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Από τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία θ Ε.Χ. ζρκει ςε επαφι με τθν παραγωγι του φόβου και 

προςπακεί να κατανοιςει και να διαχειριςτεί τισ νζεσ πλθροφορίεσ, αλλά και τθ ςχζςθ, που 

διαφαίνεται να αλλάηει, με τθ μθτζρα τθσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ νζασ αυτισ κατανόθςθσ, που 

είχε παρατθρθκεί ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ., θ κεραπευόμενθ φαίνεται να παίρνει αυτοπεποίκθςθ 

και να ζχει μια πιο κετικι αφραπροϊόνκαι τθσ βελτιωμζνθσ πραγματικότθτασ, που βιϊνει 

κακθμερινά. 

  Χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ μεκόδουσ, όντασ άλλοτε πιο επικετικι, άλλοτε πιο ελαςτικι 

και ςυναιςκθματικι με τα άτομα του περιβάλλοντόσ τθσ, προςπακεί να ανταποκρικεί, όπωσ 

αυτι πιςτεφει, οτι είναι καταλλθλότερα κάκε φορά (επίπεδο 5 προσ 6). Θ ςυμπεριφορά 

αυτι αποτελεί ζνα δείκτθ προόδου, μιασ και θ κεραπευόμενθ μοιάηει να ζχει εμπεδϊςει τισ 

νζεσ κατανοιςεισ, που ζχουν δθμιουργθκεί και να προςπακεί να εφαρμόςει τισ 

κατακτιςεισ αυτζσ ςτισ ςυμπεριφορζσ καταπολζμθςθσ των δυςκολιϊν τθσ (Varvin και Stiles, 

1999). Θ παραπάνω διαδικαςία αποτελεί δείγμα τθσ βελτίωςθσ τθσ Ε.Χ. και τθσ αυξθμζνθσ 

αυτοπεποίκθςθσ, που δείχνει θ ίδια προσ τισ ικανότθτζσ τθσ, γεγονόσ που φαίνεται και ςτα 

άτομα, που τθν περιβάλλουν. 

  Χτο πλαίςιο αυτό, θ κεραπευόμενθ δείχνει μια κετικι ςυναιςκθματικι εικόνα, ενϊ 

φαίνεται να δείχνει αιςιοδοξία για το μζλλον. Ψελικά, ίςωσ βρίςκεται ςτο μεταίχμιο μιασ 

μετάβαςθσ προσ το 6ο επίπεδο τθσ APES, ςτοιχείο ιδιαίτερα ενκαρρυντικό για τθ ςυνζχεια 

τθσ κεραπείασ. 
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5.14. υνεδρύα 14 

 

Βιμα 1 

 

Θ Ε.Χ. εμφανίηεται αρκετά ςα να βρίςκεται μζςα ςε ςφγχυςθ, γεγονόσ που τθν απομακρφνει 

από τθ λογικι ςκζψθ και αυτά που ζχει μάκει από τθ κεραπεία μζχρι τϊρα. Αν και αρχικά 

είχε μια αγωνία για το κατά πόςο κα μπορζςει να διαχειριςτεί με επιτυχία τισ υποχρεϊςεισ 

τθσ. Χταδιακά όμωσ ζρχεται μια θρεμία, που τθν βοθκάει ςτο να αντιδράςει με λογικι και 

να μπορζςει να ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθ ςυνεδρία. 

  Από τα λόγια τθσ Ε.Χ. βγαίνει ζνα παράπονο για τθ νζα τθσ ςχζςθ, αλλά και για τθ νζα 

κατάςταςθ που καλείται να αντιμετωπίςει, θ οποία απαιτεί πολλοφσ πόρουσ ενζργειασ από 

αυτι. Δείχνει ωςτόςο πωσ ζχει καταλάβει το ρόλο τθσ και το τι πρζπει να κάνει. 

 

Βιμα 2 

 

 Χυνειδθτοποιθμζνθ 

 Αγχωμζνθ 

 Ξριτικι 

 

  Ψθ ςυηιτθςθ μεταξφ των δφο προςϊπων απαςχολεί θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ των 

ςυνεπειϊν του φόβου και τθν προζλευςθ του, αλλά και τισ νζεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ που 

χρθςιμοποιεί θ ίδια. 
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Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 
 

Χτα αποςπάςματα που παρατίκενται εμφανίηεται θ νζα αντιμετϊπιςθ που φαίνεται να ζχει 

θ Ε.Χ. απζναντι ςτα προβλιματα, που τθν ταλαιπωροφν.  

 

Ε.Χ            Ε... ςε μια ςτιγμι μ’ ζπιαςε άγχοσ ότι δεν κα τα καταφζρω. Ϊςτερα  λζω.... τϊρα να  

κυβερνιςω 

Κερ          Ψι είπατε; 

Ε..Χ          Ρα κυβερνιςω το άγχοσ μου, 

Κερ         Πμ... (κατά τθν διάρκεια τθσ 14Χ075) 

Ε.Χ    ... ,και μετά τα κατάφερα. Είδα ότι ιτανε..., ότι τα ‘βλεπα βουνό και μετά τα κατάφερα.  

 

            (Χυνεδρία 14, ςελ. 3, 071-075) 

 
Κερ         Άρα λοιπόν όταν ςασ ζπιαςε το άγχοσ (ξφνει το κεφάλι του) τθν προθγοφμενθ φορά που το  

διϊξατε, με ποιον μθχανιςμό το διϊξατε;(ςταυρϊνει τα χζρια) 

Ε.Χ.         Α, με κετικζσ ςκζψεισ ότι κα τα καταφζρω.  

Κερ        Α, μπράβο. Ξαι οι κετικζσ ςκζψεισ πωσ ιρκανε μετά από τισ αρνθτικζσ ςκζψεισ; 

Ε.Χ.  Είχα επειδι κάναμε τθν ψυχοκεραπεία, είδα ότι πρζπει να λζω κα τα καταφζρω , τα  

καταφζρνω. (ςιωπι) Ττι είμαι ικανι. (κουνά τα χζρια) 

Κερ         Αα.... Άρα τθ ςκζψθ ότι... 

Ε.Χ.Δθλαδι κάνω κετικζσ ςκζψεισ για τον εαυτό μου. 

 

(Χυνεδρία 14, ςελ. 15, 347-352) 

 
Ε.Χ.          Απλϊσ τϊρα ζχει αλλάξει ο τρόποσ τθσ ςκζψεωσ μου. 

Κερ         Δθλαδι ότι; 

Ε.Χ.     Δθλαδι λζω κα τα καταφζρω; Ξαι τα καταφζρνω. Ττι είμαι ικανι...  

 

(Χυνεδρία 14, ςελ. 17, 391-393) 
 

Ε.Χ.         Ρα λειτουργϊ ζτςι..... να καταπνίγω το φόβο μου. (κουνά τα χζρια και τα πόδια) 

Κερ Οοιπόν; Α, μπράβο <<άρχιςα να καταπνίγω το φόβο μου>>, αυτι είναι θ ςωςτι ζκφραςθ.  

               Εςείσ τι λζτε; 

Ε.Χ.   Ζχω αρχίςει αλλά είναι τόςο μεγάλο το παρελκόν βαρφ που.... 

 

           (Χυνεδρία 14, ςελ. 22, 511-514) 

 

 

Βιμα 4 

 

 «αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 
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Χτθ ςυηιτθςι τθσ με τον κεραπευτι, θ Ε.Χ. αναφζρει τισ προςπάκειζσ τθσ και τουσ τρόπουσ, 

που χρθςιμοποιεί, ϊςτε να ανταποκρίνεται με επιτυχία ςτισ δυςκολίεσ, που προκφπτουν 

κάκε φορά. Πια τζτοια αλλαγι από τθν κεραπευόμενθ απαιτεί τθν άνετθ ςυνφπαρξθ των 

δφο αντίκετων φωνϊν, οι οποίεσ εκφράηονται χωρίσ να τθσ προκαλοφν ζντονεσ επιπλοκζσ 

και τθ βοθκοφν ςτο να κατανοιςει το τι πρζπει να κάνει.Σ εςωτερικόσ διάλογοσ ανάμεςα 

ςτθν κυρίαρχθ και τθ μθ κυρίαρχθ φωνι, δεν υφίςταται πλζον. Αντίκετα υπάρχει μια 

ςυνεργατικι προςπάκεια επιτυχοφσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν (Stiles, 1999). 

  Επιπλζον, ζχει επζλκει πια μια ςαφι κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ. Θ Ε.Χ. ζχει ανακεωριςει τα ςχιματα, που αφοροφν τθν ανικανότθτά τθσ και 

δείχνει να προςπακεί να ανταποκρικεί ςτο φόβο, που αιςκάνεται, και ςτισ επιπλοκζσ, που 

αυτόσ επιφζρει. Χτθ διαδικαςία αυτι ςθμαντικό πλεονζκτθμα για τθν Ε.Χ. είναι και θ 

κατανόθςθ τθσ παραγωγισ του φόβου. Γνωρίηοντασ τθ ρίηα του προβλιματοσ, ιδθ από τισ 

προθγοφμενεσ κεραπείεσ, μπορεί να λειτουργεί περιςςότερο αποτελεςματικά, τόςο 

διαπροςωπικά, όςο και ςτισ ενδοπροςωπικζσ τθσ αντιπαρακζςεισ. 

  Θ μεταβολι αυτι τθσ Ε.Χ. από τθν αναηιτθςθ λφςεων, ζπειτα από τθν αρχικι 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, ςτθν εφαρμογι αυτϊν και μάλιςτα με 

επιτυχθμζνο τρόπο τισ περιςςότερεσ φορζσ, ακολουκϊντασ διάφορεσ ςτρατθγικζσ (“να 

κυβερνιςω”, “αναλφω το φόβο”, “καταπνίγω το φόβο”, “κετικζσ ςκζψεισ”),αποτελεί ζνα 

ςθμάδι τθσ μετάβαςθσ ςε ζνα ακόμθ μεγαλφτερο επίπεδο τθσ κλίμακασ APES (επίπεδο 

6)(Honos-Webb καιStiles, 1998). Θ εικόνα αυτι δείχνει ζνα πιο περίπλοκο άτομο, που αν 

και οριςμζνεσ φορζσ οι πλθροφορίεσ ςτο μυαλό του είναι ςυγκεχυμζνεσ, εν τοφτοισ 

καταφζρνει να αντεπεξζλκει ικανοποιθτικά, όντασ μάλιςτα και πιο αποφαςιςτικι. 
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5.15. υνεδρύα15 

 

Βιμα 1 

 

 Ψο κφριο κζμα τθσ ςυνεδρίασ αποτελεί θ αναφορά ςε προβλιματα ςυναιςκθματικισ 

φφςεωσ, μιασ και θ Ε.Χ. αναφζρεται ςτισ δυςκολίεσ που ςυναντά ςτθ ςυνφπαρξι τθσ με τθ 

ςχζςθ τθσ. Ωπάρχει ζνα κλίμα αμφιβολίασ ςτθ ςυηιτθςθ, ςχετικά με το κατά πόςο κα 

μπορζςει θ Ε.Χ. να ανταποκρικεί ςτισ δυςκολίεσ τισ ςυναιςκθματικζσ που υπάρχουν. 

  Εκτόσ αυτοφ, δεν περιγράφονται άλλα προβλιματα, οφτε και ςτο ςχολείο, όπου φαίνεται 

να είναι ευχαριςτθμζνθ από τθν πρόοδο που ζχει κάνει και οι δυςκολίεσ είναι λίγεσ. 

Υάντωσ, γενικά θ Ε.Χ. δείχνει κάπωσ προβλθματιςμζνθκαι ςε ζνταςθ, κάτι που βγάηει και 

ςτθν κακθμερινότθτά τθσ, κυρίωσ ςτισ ςχζςεισ τθσ, με τισ ερωτικζσ να είναι πιο επίφοβεσ 

για υποτροπι ςτθ ςυμπεριφορά τθσ. 

 

Βιμα 2 

 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 Χκεπτικι 

 Ωποτονικι 

 

Θ Ε.Χ. εμφανίηει τα αποτελζςματα τθσ διαχείριςθσ των νζων κατανοιςεων, όπωσ αυτά 

ζχουν προκφψει και ζπειτα από τθν προτροπι του κεραπευτι. Υαράλλθλα, κάνει λόγο για 

τισ εξελίξεισ ςτισ ερωτικζσ τθσ ςχζςεισ και πωσ εκείνθ ανταποκρίνεται ςε αυτζσ. 

 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Χτθ ςυνζχει παραδίνονται κάποια αποςπάςματα από τισ εξελίξεισ ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ. και τισ 

προςαρμογζσ τθσ ςε αυτά. 

 
Ε.Χ.       Ραι, ςτθν ζδρα.. άρχιςα, ζτςι, να μθ φοβάμαι... 

Κερ       Οίγο το ‘χετε, ε? 

Ε.Χ.        Υοιό; 

Κερ       Ψο ότι δε φοβάςτε. 

Ε.Χ.        Είναι πολφ. 
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    (Χυνεδρία 15, ςελ. 03, 034-038) 

 
Κερ      Ψϊρα τι λζτε που είςτε πιο ϊριμθ; 

Ε.Χ.        Ττι δεν είναι δια μζςου δεν... πρζπει τθν αςφάλεια να τθν ζχω από μόνθ... από μόνθ μου. Ρα     

   νιϊκω εγϊ μόνθ μου αςφαλισ και να μθ περιμζνω ςτον άλλον να...ο άλλοσ να με... να μου  

  ςυμπλθρϊςει τα κενά. 

Κερ      Σπόταν, τϊρα καταλαβαίνετε γιατί λζτε... οτι ζχετε μελαγχολία; Ι γιατί φτάνετε ςτο ςθμείο  

 να μελαγχολιςετε; Γιατί; 

Ε.Χ.       Γιατί νιϊκω αναςφάλεια. 

 

 (Χυνεδρία 15, ςελ. 15, 339-342) 

 
Κερ      Ψα ξζρατε όλα αυτά μζχρι τϊρα; 

Ε.Χ.       Ε...δεν ιξερα οτι υποτιμϊ τον εαυτό μου, βζβαια το καταλάβαινα μια...οριςμζνεσ φορζσ. 

Κερ      Α, μπράβο. Οοιπόν, αν το καλοςκεφτείτε.. 

Ε.Χ.      Ξαταλάβαινα ότι πάλι δεν... υποτιμϊ και είμαι το κφμα για ο,τι κζλει ο άλλοσ το κάνω, με το  

φόβο μιπωσ το χάςω... τα κάνω... 

 

            (Χυνεδρία 15, ςελ. 15, 449-452) 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Θ παρουςία τθσ Ε.Χ. ςυνεχίηει να είναι κετικι και θ εικόνα αυτι αποτελεί τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ κατανόθςθσ των όςων ζχουν προθγθκεί ςτισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, ςχετικά με το 

παρελκόν τθσ. Ωπάρχει ιδθ μια μεγάλθ πρόοδοσ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ τθσ, όπου και 

πλζον προςπακεί να εφαρμόςει κάποιουσ τρόπουσ δράςθσ, δείγμα τθσ προόδου που ζχει 

κάνει. 

Ψα παράπονα που κάνει δεν ζχουν να κάνουν τόςο με τθν ζκφραςθ τθσ προβλθματικι τθσ 

εμπειρίασ, αν και αποτελοφν μια προζκταςθ αυτισ, αλλά είναι κατά κφριο λόγο, ζνα κοινό 

κζμα ψυχοκεραπείασ και οχι κάτι ςθμαντικότερο από αυτό.Ωςτόςο, αυτι θ αλλαγι είναι 

μάλλον κετικι, παρά αρνθτικι. Θ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και θ ςε μεγάλο 

βακμό αφομοίωςι τθσ ςτα ςχιματα  τθσ Ε.Χ., όπωσ επίςθσ και θ αφομοίωςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ ςτθν κοινότθτα των φωνϊν, τθσ επιτρζπουν να εςτιάηει ςε οριςμζνα 

δευτερεφοντα προβλιματα, τα οποία δεν εμποδίηουν τόςο τθ λειτουργικότθτά τθσ, αλλά 

παρακωλφουν περιςςότερο τθν πορεία προσ τθν αυτοπραγμάτωςθ τθσ κεραπευόμενθσ 

(επίπεδο 6). Χτο πλαίςιο αυτό εμφανίηεται αφενόσ μια αιςιοδοξία, πωσ ςτο μζλλον κα 

καταφζρει να ανταποκρικεί ςτισ δυςκολίεσ, όμωσ αφετζρου δοκιμάηει και ζνα αρνθτικό 

ςυναίςκθμα, μια ζνταςθ, κακϊσ οι ςυνεδρίεσ οδεφουν προσ το τζλοσ. Υάντωσ, όςον αφορά 
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τθν προβλθματικι τθσ εμπειρία, ςτθν οποία και επικεντρϊκθκε θ κεραπεία, θ 

ςυναιςκθματικι αντίδραςθ τθσ Ε.Χ. προσ αυτι χαρακτθρίηεται πια, από ζνα πιο ουδζτερο 

ςυναίςκθμα, μιασ και δεν αποτελεί πλζον το επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ (επίπεδο 6) 

(Honos-Webb και Stiles, 1998). 

  Χφμφωνα και με τθν ίδια, τελικά, υπάρχει κετικό κλίμα και διάκεςθ για το μζλλον, πράγμα 

που δείχνει πωσ θ Ε.Χ. γνωρίηει τι είναι αυτό που πρζπει να κάνει και τι απομζνει να 

αλλάξει, προκείμενου να είναι και θ ίδια πιο λειτουργικι ςτθ ηωι τθσ. 

 

 
 

 

5.16. υνεδρύα 16 

 

Βιμα 1 

 

  Θ Ε.Χ. δίνει κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν κακθμερινότθτά τθσ, που τθ βρίςκει κλιμμζνθ, 

άλλα και αγχωμζνθ για το κατά πόςο κα μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ δυςκολίεσ, που 

υπάρχουν. Ακόμθ εμφανίηεται ταλαιπωρθμζνθ και ςκεπτικι, ενϊ παράλλθλα δείχνει και 

μια απαιςιοδοξία για το μζλλον. Τλα αυτά ςυνδυάηονται και με μια κριτικι για το 

αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ και για όςα ζχουν προθγθκεί μζχρι τϊρα. 

Θ ςυηιτθςθ αναφζρεται ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ που εμφανίηονται ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ. ςτο 

κομμάτι τθσ εργαςίασ τθσ και ςτθ δυςκολία που αντιμετωπίηει ςτο να ακολουκιςει με 

ςυνζπεια ζνα πρόγραμμα ςτθν κακθμερινότθτα τθσ. Υαράλλθλα δείχνει να ζχει και μια 

αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ κεραπεία, αναηθτϊντασ τθν επιβεβαίωςθ του κεραπευτι. 

Δεν παφει, όμωσ να γνωρίηει το τι αναμζνεται από εκείνθ και τι ζχει πετφχει, αν και νιϊκει 

τθν ανάγκθ για ζνα ςτιριγμα. 
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Βιμα 2 

 

 Αγχωμζνθ 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 Χκεπτικι 

 

Θ ςυηιτθςθ τον δφο ατόμων αφορά ςτο μεγαλφτερο βακμό τισ δυςκολίεσ που ςυναντά θ 

Ε.Χ. ςτο να χρθςιμοποιιςει τισ δεξιότθτεσ που ζμακε κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ και 

επομζνωσ ςτθ διαχείριςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων τθσ. 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Χτθ ςυνζχεια εμφανίηονται κάποιεσ από τισ διαπιςτϊςεισ, αλλά και τισ κριτικζσ τθσ Ε.Χ. 

πάνω ςτθ κεραπεία που εφαρμόςτθκε. 

 
Ε.Χ.           Γιατί ... γιατί μου λζτε εντάξει δεν καταφζραμε τίποτα ... 

Κερ          Δεν είναι αυτό που πιςτεφετε; 

Ε.Χ.           Mιςό πιςτεφω . 

Κερ           Α, το μιςοπιςτεφετε.  

Ε.Χ.           Υροθγουμζνωσ είπα αλλά ... αυτι τθ ςιγουριά νάχω για τον εαυτό μου,  

                  αυτοπεποίκθςθ δεν ζχω.  

Κερ          Χμ ... Υροςπακείτε να ζχετε αυτοπεποίκθςθ; 

Ε.Χ.          Ε ... καμιά φορά προςπακϊ 

 

(Χυνεδρία 16, ςελ. 6, 163-169) 

 
Κερ          Τχι. Πια χαρά είςαςτε . 

Ε.Χ.         Βλζπετε ότι είμαι μια χαρά, ε; Δθλαδι είναι θ κακιά Ζλλθ που λζει ασ  

    ποφμε < δεν είςαι καλά >. 

Κερ           Οζει < δεν παίηω >. 

 

(Χυνεδρία 16, ςελ. 17, 452-454) 

 
Ε.Χ.          Κα προςπακιςω.  

Κερ          Άμα κζλετε, ζτςι; Εξάλλου μπορεί να ςασ περάςει αυτό. Ππορεί να είναι  

                 μια παροδικι ζτςι ... να πάρετε απόφαςθ ότι κα χρθςιμοποιιςετε αυτά που  

                 μάκαμε εδϊ.   

Ε.Χ.          Ραι. Ξαι να παίρνω τισ αποφάςεισ μόνθ μου. Αυτό είναι όπλο. Αυτό είναι  

                το όπλο; 
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           (Χυνεδρία 16, ςελ. 18, 469-471) 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Θ Ε.Χ ζχει μια περίεργθ εικόνα ςτθ ςυνεδρία αυτι, αποτζλεςμα, ίςωσ, του πιο περίπλοκου 

τρόπου ςκζψθσ τθσ, που ζχει αποκτιςει. Θ ικανότθτα τθσ να κατανοεί το πρόβλθμα τθσ και 

τθν προβλθματικι φωνι, μπορεί να τθσ επζτρεψε να λειτουργεί με μεγαλφτερθ άνεςθ και 

να ζχει μια πιο κετικι διάκεςθ και μεγαλφτερθ αιςιοδοξία ςτθν κακθμερινότθτά τθσ, όμωσ 

αυτό δε ςθμαίνει, πωσ όλεσοι δυςκολίεσ ζχουν λυκεί. Υαράλλθλα, όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί θ Ε.Χ. δοκιμάηει μια νζα τάξθ πραγμάτων, και είναι πικανό να αντιμετωπίηει 

οριςμζνεσ δυςκολίεσ προςαρμογισ.  

Θ αναφορά ςτθν άλλθ Ζλλθ δίνει ζνα προςωπείο ςτθν κυρίαρχθ φωνι, που ξεπροβάλλει 

από τθν κοινότθτα και εκφράηει τθν αδυναμία τθσ Ε.Χ. να ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςτισ 

υποχρεϊςεισ τθσ. Αυτι θ αναφορά, βοθκάει τθ κεραπευόμενθ ςτο να κατανοιςει καλφτερθ 

τθν εςωτερικι τθσ διαμάχθ, ανάμεςα ςτθν φωνι τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και ςτθ 

φωνι τθσ κοινότθτασ ι με άλλα λόγια κατανοεί τθν αντιπαράκεςθ απζναντι ςτο είμαι 

ικανι- δεν είμαι ικανι, φοβάμαι (Stiles, 1999). Τπωσ ζχει ιδθ προκφψει, θ Ε.Χ. είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρίνεται ςτο αίςκθμα φόβου και ζχει αφομοιϊςει τθν προβλθματικι φωνι, 

ςε μεγάλο βακμό, γεγονόσ από το οποίο και πθγάηει θ ςυνεργαςία των δφο φωνϊν 

(επίπεδο 6). 

  Ζχει αποδειχκεί, από προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, πωσ θ Ε.Χ. μπορεί να κάνει  με άνεςθ αυτό 

τον εςωτερικό διάλογο, πράγμα που τθν ζχει βοθκιςει ςτθν κακθμερινότθτα τθσ, μιασ και 

πλζον ζχει φτάςει ςε ζνα ςθμείο όπου υπάρχουν πολφ ςθμαντικζσ νζεσ γνϊςεισ για τθ ηωι 

τθσ, που τθ βοθκοφν ςε μεγάλο βακμό (επίπεδο 6). Αυτό που ζχει απομείνει πλζον είναι θ 

απόλυτθ ενςωμάτωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ, ςτο ςφνολο των φωνϊν τθσ Ε.Χ., ζνα 

γεγονόσ που κα τθ βοθκιςει ςτο να κάνει κομμάτι τθσ, το «μπορϊ», χωρίσ να αμφιβάλλει 

γιϋαυτό. 

  Είναι φανερό πωσ θ Ε.Χ. ζχει τον τρόπο να κάνει το παραπάνω, μιασ και θ λειτουργικότθτα 

τθσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά, όμωσ αυτι θ πρόοδοσ είναι μια νζα κατάςταςθ για εκείνθ, με 

αποτζλεςμα να πιςτεφει πωσ υπάρχει ακόμθ θ ανάγκθ τθσ ςτιριξθσ από τον κεραπευτι και 

θ παρουςία του ςαν πρόςωπο αναφοράσ. Ψο μεγαλφτερο πρόβλθμα τθσ κεραπευόμενθσ ςε 

αυτι τθ ςυνεδρία δεν είναι θ αδυναμία τθσ να αντεπεξζλκει ςτισ δυςκολίεσ, που υπάρχουν, 

αλλά θ αποδοχι του τζλουσ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, μιασ διαδικαςίασ εξαιρετικά 
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αποτελεςματικι για εκείνθ και πολφ παραγωγικι, προσ τθν προςπάκεια προόδου, που ζχει 

κάνει (Παλικιϊςθ-Οοίηου, 2012) 

  Χυμπεραςματικά, φυςιολογικά θ Ε.Χ., ωσ αποτζλεςμα των προθγοφμενων ςυνεδριϊν 

δείχνει να ζχει τισ δυνατότθτεσ να ανταποκρικεί με αποτελεςματικό τρόπο, προσ τθν 

προβλθματικι εμπειρία (επίπεδο 6), όμωσ το διαφαινόμενο τζλοσ τθσ κεραπείασ από τθ μια 

και θ μεγάλθ αλλαγι ςτθν κακθμερινότθτα τθσ, δείχνουν να επιφζρουν κάποιεσ 

τροποποιιςεισ, τισ οποίεσ δεν τθσ είναι εφκολο να διαχειριςτεί. Ωσ εκ τοφτου, δείχνει 

κάποια ςθμάδια υποτροπισ, τα οποία μπορεί να μθν υπάρχουν εκτόσ του κεραπευτικοφ 

περιβάλλοντοσ, ίςωσ όμωσ πραγματικά να τθσ προκαλοφν πρόβλθμα. Χτο πλαίςιο αυτό, 

μπορεί να εμφανιςτεί μια παροδικι υποτροπι ςτθν προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, που οφείλεται ςτθν απουςία εφαρμογισ των λφςεων, που ζχουν 

προτακεί και ζχουν χρθςιμοποιθκεί, εν όψει του πανικοφ, που υπάρχει ςτθν Ε.Χ. 

(Williamsetal., 1999).   

 

 
 

 

5.17. υνεδρύα 17 

 

Βιμα 1 

 

  Θ παρουςία τθσ Ε.Χ. ςτθ ςυνεδρία ζρχεται και πάλι ςτα επίπεδα τθσ αιςιοδοξίασ, που 

επικρατοφςε μζχρι πριν τθν τελευταία ςυηιτθςθ των δφο ατόμων. Θ κεραπευόμενθ 

φαίνεται ςκεπτικι και με διάκεςθ για αυτοκριτικι, ςτθν οποία βγάηει και ζνα αίςκθμα 

μετάνοιασ προσ τον κεραπευτι, λόγω τθσ προθγοφμενθσ αρνθτικι ςυμπεριφοράσ τθσ. 
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  Αυτι τθ φορά θ Ε.Χ. είναι πιο κετικι και ςε απολογθτικό φφοσ προςπακεί να κάνει μια 

αξιολόγθςθ τθσ πορείασ τθσ κεραπείασ μζχρι ςτιγμισ. Υαράλλθλα με τθ βοικεια του 

κεραπευτι γίνεται μια προςπάκεια απαρίκμθςθσ των κετικϊν επιδράςεων ςτθν 

κακθμερινότθτά τθσ και το τι ζχει μάκει για το παρελκόν τθσ μζχρι τϊρα. 

 

Βιμα 2 

 

 Πετανιωμζνθ 

 Υροβλθματιςμζνθ 

 Αιςιόδοξθ 

 Δυναμικι 

 

Θ ςυηιτθςθ για τισ νζεσ κατανοιςεισ από το παρελκόν που προζκυψαν και τθ ςτάςθ τθσ 

Ε.Χ. προσ το φόβο και τθν απουςία αυτοπεποίκθςθσ που αιςκανόταν. 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Ψα αποςπάςματα αφοροφν τθ ςτάςθ τθσ Ε.Χ. για το πρόβλθμά τθσ και τθ κζςθ τθσ για τθν 

προθγοφμενθ ςυνεδρία. 

 
Ε.Χ.          Αν μποροφμε, ε... να παίρνω αποφάςεισ μόνθ μου (17Ρ163: χμ,) να ... ν’αναλαμβάνω τισ  

ευκφνεσ, (17Ρ164: χμ,) να ... να μπαίνω ςτο πρόβλθμα μου. 

Κερ          Χμ. Ξαι για το φόβο γενικά τι κα λζγατε ότι μάκατε ασ ποφμε από όλεσ τισ ςυνομιλίεσ; 

Ε.Χ.           Ττι άμα... άμα φοβάμαι τα χάνω και είναι φυςικό δεν μακαίνεισ τίποτα.. Δθλαδι άμα τα  

χάνω είναι φυςικό.. να... να μθν το πρόβλθμά,ενϊ άμα τα ςταματιςω...άμα τα βλζπω πιο  

ψφχραιμα τα πράγματα κα, τα λφνω. 

 

              (Χυνεδρία 17, ςελ. 05, 162-166) 

 
Ε.Χ.            Θ κακιά Ζλλθ με τθν καλι Ζλλθ... 

Κερ            Δθλαδι θ κακιά Ζλλθ ασ ποφμε πωσ μπαίνει ςτθ μζςθ τϊρα, πωσ...; 

Ε.Χ.            Ππαίνει ςτθ μζςθ θ κακιά Ζλλθ για να ... φζρει αντίδραςθ ςτθν καλι Ζλλθ. 

Κερ            Δθλαδι; 

Ε.Χ.            Ρα, αυτόσ ο πόλεμοσ που γίνεται για αλλαγι τθσ αλλαγισ. Υάντοτε πόλεμοσ; Υοιο κα  

επιδράςει και ποιο δε καεπιδράςει; Αυτό γίνεται. 

 

           (Χυνεδρία 17, ςελ. 08, 252-256) 
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Κερ      Χασ βλζπω είςαςτε πολφ καλά. Υάρα πολφ καλά. Οιγάκι κλιμμζνθ αλλά ίςωσ αυτό είναι μζςα  

ςτο πρόγραμμα. 

Ε.Χ.         Κλιμμζνθ γιατί είναι... αντιμετωπίηω, τθ μία θ μάνα μου ζχει φφγει, που είναι  θ παλιά Ζλλθ  

που δεν ξζρω πωσ να τθν αντιμετωπίςω και το άλλο είναι θ Ζλλθ που κα αντιμετωπίςει πια  

                τϊρα τθ ηωι με καινοφρια ... πρόςωπο, όλα αυτά και όςο να ναι ... ςου λζει «κα πετφχει δε     

κα  πετφχει». Ψο ξζρω ότι κα πετφχω. 

Κερ         Ππράβο. 

Ε.Χ.    Αλλά... Είναι αυτό που κζλω το τζλειο κι αυτό είναι που με κάνει και είμαι λίγο κλιμμζνθ. 

 

(Χυνεδρία 17, ςελ. 11, 358-361) 

 

Ωπάρχει και μια αναφορά για τα αιςκιματα τθσ Ε.Χ. για το τζλοσ τθσ κεραπείασ. 

 
Κερ          Χμ.. Πιπωσ ζτςι ςασ ανθςφχθςε και το γεγονόσ ότι ζτςι... 

Ε.Χ.          Ψελειϊνει, τελειϊνει, ναι. 

Κερ          Αα... 

Ε.Χ.          Ραι, ναι, ναι. Ραι, ναι, ναι. 

Κερ          Ψο οποίο ςθμαίνει ότι δεν είςαςτε ζτοιμθ για να τελειϊςει ε; 

Ε.Χ.          Ε, τϊρα είμαι ζτοιμθ, ναι. 

Κερ         Ψϊρα είςαςτε ζτοιμθ όμωσ; 

Ε.Χ.          Ε, ναι πιςτεφω ότι αρκετά είπαμε, ξανά να τα μαςάμε ... δεν βγαίνει ςε τίποτα. Άμα ζχω  

καμιά... ανάγκθ, ασ ποφμε, αυτό πιςτεφω μπορϊ να ςασ βρω και να ςασ ...  

 

          (Χυνεδρία 17, ςελ. 8-9, 285-292) 

 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Θ παρουςία τθσ Ε.Χ. ζχει ζνα φφοσ απολογθτικό και προςπακεί με τθν ανταπόκριςθ του 

κεραπευτι να διορκϊςει τθν κακι τθσ ςυμπεριφορά τθσ προθγοφμενθσ κεραπείασ, θ οποία 

για ακόμθ μια φορά αποδίδεται ςτθν “κακι” Ε.Χ. Θ χριςθ αυτϊν των δφο προςϊπων (κακι 

και καλι Ζλλθ), που ςυμπίπτουν με τθν ζκφραςθ «μπορϊ –δε μπορϊ», βοθκά τθν Ε.Χ. να 

κατανοιςει τθν κατάςταςι τθσ ακόμθ καλφτερα και να ξζρει ακριβϊσ τι είναι εκείνο από το 

οποίο ηθτά να απαλλαγεί. Αυτι θ διαδικαςία μάλιςτα δείχνει να τθν ζχει βοθκιςει από τθν 

προθγοφμενθ φορά και να ζχει ςκεφτεί το τι πρζπει να γίνει, αφοφ με δικι τθσ αναφορά, 

γίνεται λόγοσ για τα δφο πρόςωπα αυτά. 

  Θ Ε.Χ. δείχνει να γνωρίηει τι πρζπει να γίνει και τι να αποφευχκεί, ϊςτε να εμφανιςτεί μια 

μεγαλφτερθ πρόοδοσ και να απoμακρυνκεί από το φόβο και τθν ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ 

προσ τθν ανάλθψθ των ευκυνϊν. Ψζλοσ, φαίνεται πωσ επιβεβαιϊνεται από τα λόγια τθσ 

ίδιασ πωσ θ ςυμπεριφορά τθσ κατά τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία οφείλεται κατά κφριο λόγο 
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ςτο αίςκθμα άγχουσ, που τθσ προκλικθκε ςτθν ιδζα του τζλουσ τθσ 

κεραπείασ.Οαμβάνοντασ ωσ δεδομζνθ τθν ςυναιςκθματικά ταραγμζνθ εικόνα τθσ Ε.Χ., ίςωσ 

όντασ θ εφαρμογι λφςεων ςτθν κακθμερινότθτα τθσ κεραπευόμενθσ να ςυνεχίςτθκε και να 

διακόπθκε από ζνα πανικό κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, ϊςτε να εκπλθρωκεί θ ανάγκθ 

προςοχισ από τον κεραπευτι (Williams et al., 1999). 

Θ απουςία τθσ εικόνασ τθσ Ε.Χ., όπωσ εκείνθ είχε εμφανιςτεί τθν προθγοφμενθ φορά, 

επαναφζρει ςτο επίκεντρο τθν αιςιοδοξία και μια πιο επιτυχθμζνθ προςπάκεια εφαρμογισ 

λφςεων, ενϊ παράλλθλα θ προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ 

επανζρχεται ςε φυςιολογικά επίπεδα (Honos-Webbetal., 1998). 

 

 

 

5.18. υνεδρύα 18 

 

Βιμα 1 

 

  Θ ςυηιτθςθ των δφο ατόμων γίνεται ςε ζνα πολφ καλό κλίμα και με μια ιδιαίτερα 

ευχάριςτθ διάκεςθ, γεγονόσ που βοθκά και τθ κεραπευόμενθ ςτο να ανοιχτεί και να 

εκφράςει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ και τα νζα τθσ για το μεγάλο διάςτθμα που πζραςε 

από τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία. Θ Ε.Χ. μοιάηει πολφ ευχαριςτθμζνθ από το πωσ ζχει 

εξελιχκεί θ κεραπεία και δείχνει να ζχει ανταποκρικεί με επιτυχία ςτθν εφαρμογι αυτϊν 

που ζμακε κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ. 

  Θ αναφορά ςτον τομζα τθσ εργαςίασ βρίςκει τθν Ε.Χ ιδιαίτερα ικανοποιθμζνθ, γι’ αυτά 

που ζχει καταφζρει, ενϊ, αντίςτοιχα, επιτυχίεσ τισ κεραπευόμενθσ εντοπίηονται και ςε 

άλλουσ τομείσ τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ. Ωπάρχει μια ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία ςτθν Ε.Χ. 
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και ςτο κεραπευτι, που πθγάηει από τισ νζεσ δθλϊςεισ τθσ κεραπευόμενθσ, όπου και 

παρουςιάηεται πιο αποφαςιςτικι και ευδιάκετθ, αλλά και αποφαςιςμζνθ για τθ ςυνζχιςθ 

του τρόπου ςκζψθσ που χρθςιμοποιεί, όπωσ και των αποτελεςμάτων που αυτόσ μπορεί να 

αποφζρει. 

 

Βιμα 2 

 

 Αποφαςιςτικι 

 Αιςιόδοξθ 

 Χυνειδθτοποιθμζνθ 

 Φεαλιςτικι 

 

Θ Ε.Χ. μιλάει κυρίωσ για τισ νζεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά τθσ και τον τρόπο προςζγγιςθσ 

των προβλθμάτων τθσ. 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Από τα λόγια τθσ Ε.Χ., δίνονται πλθροφορίεσ για τα ςτοιχεία που ζχει πάρει από τισ 

προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, αλλά και το τι ζχει αλλάξει, μζςα από τθν εφαρμογι αυτϊν. 

 
Κερ     Ξαι τα κάνατε μόνθ ςασ; 

Ε.Χ.        Ε, κάνω και δεν με ενδιαφζρει αν κα τα δει μετά. Ασ πάει να τα ξεμπλζξει εκείνθ.  

Κερ       Αυτό όμωσ ςαν να είναι μια καινοφργια νοοτροπία. Χαν να μθν είςαςτε ζτςι πρϊτα. 

Ε.Χ.        Ραι, το ξζρω. Αλλά .... τι να κάνω; Κα ςκάςω; 

Κερ       Αλλαγι κι αυτό.  

Ε.Χ.        Ε, βζβαια. Ψι κα ςκάςω; Ψι κα κάνω; 

Κερ       Βζβαια ςωςτό. 

Ε.Χ.      Ασ τα βρει φςτερα μετά εκείνθ. Ζτςι κι αλλιϊσ τα γράφω φάκελοσ τάδε ασ το βρει εκεί  

πζρα. 

 

            (Χυνεδρία 18, ςελ.06, 153-160) 
 

Ε.Χ.       Ξάνω φαςαρία μζχρι να βρω τθ λφςθ. Τταν βρω τθ λφςθ εντάξει. Αλλά μζχρι να βρω τθ  

λφςθ είμαι..... ανθςυχϊ ανκρϊπουσ, κάνω εκείνο, κάνω φτιάχνω  

Κερ      Για ποίο πράγμα τϊρα; 

Ε.Χ.       Για όλα τα πράγματα (το τονίηει) 

Κερ       Ψϊρα ψάχνετε για τθ λφςθ; 

Ε.Χ.       Ραι ψάχνω για τθ λφςθ. Υϊσ κα τα κάνω, κα τα κανονίςω.... 
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           (Χυνεδρία 18, ςελ.06, 202-207) 

 
Ε.Χ.     αυτό και να λεσ «ςτάςου εδϊ είναι αυτό το πρόβλθμα αν ζχεισ πανικό δεν κα το λφςεισ αν  

ζχει θρεμία.  

Κερ   Ωραία  

Ε.Χ.     κ’ αρχίςεισ να το λφνεισ. 

Κερ  Ωραία τϊρα, όπωσ τα βλζπετε τα πράγματα τϊρα ιταν δικαιολογθμζνοσ ο πανικόσ που  

αιςκανόςαςτε πριν; 

Ε.Χ.     Τχι βζβαια. Τχι φυςικά. Φυςικά δεν ιταν δικαιολογθμζνοσ. 

 

       (Χυνεδρία 18, ςελ. 10, 244-249) 

 
Ε.Χ  δεν ζχω μάκει να πω «αφοφ το καταλαβαίνω άρα είςαι ζξυπνθ»  

Κερ     Ππράβο.  

Ε.Χ.   Ππράβο. Αυτό ακόμα δεν το κάνω. 

Κερ     Σπότε κζλετε ακόμα πιο άμεςεσ, άμεςεσ λφςεισ για το αυτό. 

Ε.Χ.      Ππράβο, ναι, ασ ποφμε.  

Κερ     Ππράβο ειςαι.... 

Ε.Χ.     Πια αυτι ενκάρρυνςθ και φςτερα λζω, φςτερα λζω εντάξει μου είπε αυτόσ είναι ζξυπνοσ,  

τϊρα ασ τα βάλουμε ςωςτά. Ππορεί ασ ποφμε να ςου λζει κολακεία εντάξει; 

 

           (Χυνεδρία 18, ςελ. 21, 548-555) 

 
Ε.Χ.  Ξαι λζει ότι «νοιϊκω άγχοσ» τα ίδια πράγματα που νοιϊκω κι εγϊ. 

Κερ    Χμ... (κατά τθν διάρκεια τθσ 18 Χ 654). 

Ε.Χ.     δθλαδι δεν είμαι μόνθ μου. Αυτό είναι. 

Ε.Χ.    Ππράβο! Αυτό είναι μεγάλθ διαπίςτωςθ. 

Κερ    Ραι, δεν είναι μόνθ μου ότι μόνο εγϊ νοιϊκω αναςφάλεια ι λζω ότι .... 

 

          (Χυνεδρία 18, ςελ. 26, 654-657) 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Θ παρουςία τθσ Ε.Χ. ςτθ ςυνεδρία αυτι αποτελεί το επιςτζγαςμα τθσ κατανόθςθσ όςων 

ζχουν προθγθκεί ςτισ προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ, ενϊ παράλλθλα ςθμαίνει και τθν μεγάλθ 

αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ ςτθ κοινότθτα των φωνϊν. Τπωσ προκφπτει από τα 

προθγοφμενα αποςπάςματα φαίνεται πωσ υπάρχει μια μεγάλθ προςπάκεια, θ οποία 

μάλιςτα είναι ςε μεγάλο βακμό επιτυχθμζνθ να τικαςευτεί θ προβλθματικι φωνι, που 

εκφράηει τθν αδυναμία τθσ Ε.Χ. να ανταποκρικεί ςτα κζματα που τθν απαςχολοφν. 
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  Θ κατανόθςθ αυτι τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ αλλά και του τρόπου με τον οποίο 

επζρχεται αυτι, μζςα από τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ τθσ, αποτελοφν ζνα μεγάλο 

πλεονζκτθμα για τθν Ε.Χ., που δείχνει να μπορεί να αντιμάχεται ςτα παλιά τθσ πιςτεφω. 

Ακριβϊσ μζςα από αυτι τθ διεργαςία ζχει τθ δυνατότθτα να προβαίνει ςε δράςεισ που τθ 

βοθκοφν (επίπεδο 6) (VarvinκαιStiles, 1999). 

 Υαράλλθλα, δείχνει ζνα αιςιόδοξο πρόςωπο και μια κετικι διάκεςθ απζναντι ςτθ ςκζψθ 

τθσ ςφγκρουςισ τθσ με τισ δυςκολίεσ που ίςωσ εμφανίηονται, γεγονόσ που τθν κάνει να 

μπορεί να απεξαρτθτοποιθκεί από τθν ανάγκθ τθσ παρουςίασ του κεραπευτι. Υαρ’ όλα 

αυτά, υπάρχει και μια πικρία για το τζλοσ των ςυνεδριϊν και μιασ και θ κατάςταςθ είναι 

νζα για εκείνθ, επιηθτεί ζνα ςτιριγμα. 

  Χυμπεραςματικά, θ Ε.Χ. δείχνει να ζχει αφομοιϊςει τθν προβλθματικι τθσ φωνι, γεγονόσ 

που προκφπτει ςτθ δθμιουργία μιασ αμφίδρομθσ ςχζςθσ αιτίου αιτιατοφ, με τθν ανεφρεςθ 

τρόπων καταπολζμθςθσ τθσ και τθ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα προσ αυτι (επίπεδο 6 

προσ 7). Υαράλλθλα, ο τόνοσ τθσ φωνι τθσ είναι ιπιοσ και ευχάριςτοσ, κάτι που δείχνει και 

τθν θρεμία που αιςκάνεται προσ αυτό (Honos-Webbetal., 1999). Ψζλοσ, οι δφο αντίκετεσ 

φωνζσ δε φαίνεται να δθμιουργοφν αντιπαρακζςεισ και μιλοφν ςχεδόν ςαν μια φωνι, κάτι 

που δείχνει πωσ ζχει αφομοιωκεί θ προβλθματικι εμπειρία ςχεδόν ολοκλθρωτικά, χωρίσ να 

προκαλεί επιπλοκζσ (Brinegaretal., 2006). Επιπλζον, θ αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ ζχει 

οδθγιςει τθν Ε.Χ. ςτθν εφαρμογι λφςεων και ςε άλλα προβλιματα, που εμφανίηονται (π.χ. 

ςτο ςχολείο) και οχι μόνο ςτθν κατανόθςθ και καταπολζμθςθ του φόβου (επίπεδο 6 προσ 

7). 
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5.19 υνεδρύα 19 

 

Βιμα 1 

 

 Χτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία παρουςιάηεται μια ςυηιτθςθ που περιςτρζφεται γφρω από 

ζνα γεγονόσ, που προκάλεςε αρνθτικά ςυναιςκιματα ςτθν Ε.Χ., θ οποία επικοινϊνθςε για 

το λόγο αυτό με το κεραπευτι. Η παρουςία τθσ είναι κάπωσ περίεργθ, μιασ και θ 

κεραπευόμενθ παρουςιάηει μια εικόνα ενόσ ατόμου που βρίςκεται ςε διλιμματα και ζχει 

μια ζνταςθ. 

Υάντωσ, θ Ε.Χ. δε φαίνεται να ζχει ςθμαντικζσ δυςκολίεσ απζναντι ςτα κζματα που 

περιγράφει. Αν και φαίνεται προβλθματιςμζνθ, εν τοφτοισ θ διάκεςθ τθσ είναι χαλαρικαι 

δείχνει να είναι άνετθ να εκφραςτεί και να επικοινωνιςει με το κεραπευτι. Ακόμθ, δείχνει 

να γνωρίηει τι κζλει και να είναι ςυνειδθτοποιθμζνθςτισ πράξεισ τθσ ςτθν κακθμερινότθτά 

τθσ. 

 

 Βιμα 2 

 

 Αμφιταλαντεφςιμθ 

 Άνετθ 

 Υαιχνιδιάρικθ 

 

Θ ςυηιτθςθ των δφο ατόμων περιςτρζφεται γφρω από ζνα πρόβλθμα τθσ Ε.Χ. ςτο 

ςυναιςκθματικό, ερωτικό, κομμάτι τθσ ηωισ τθσ και μια απόρριψθ που βίωςε. 

 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Ψα αποςπάςματα τθσ ςυηιτθςθσ παρουςιάηουν το λόγο των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων τθσ 

Ε.Χ., αλλά και πωσ εκείνθ ζχει προςαρμοςτεί ςτισ ευκφνεσ τθσ. 

 
Κερ           Πάλιςτα.... Ωραία, και τι νόθμα είχε το τθλεφϊνθμα προσ εμζνα; αποχαιρετιςτιριο; 

Ε.Χ.            Ρα με ςϊςει! (προφζρει ζντονα τθ φράςθ) 

Κερ           Ρα ςε ςϊςω; Υϊσ να ςε ζςωηα εγϊ; 

Ε.Χ.            Αφοφ ξζρετε, αφοφ ιμουνα ςτον Υόρο 
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Κερ           Υοφ ιξερεσ ποφ ιμουνα, τι ζκανα εκείνθ τθν ϊρα; 

Ε.Χ.        Υάντωσ, δεν ιτανε τόςο αργά για να κάνετε τίποτα άλλο, δεν ιτανε τόςο αργά...(γζλιο,  

αμιχανο γζλιο) 

 

                (Χυνεδρία 19, ςελ. 08, 285-290) 

 
Ε.Χ.           Ξαι κα μου πει άλλα κάνεισ, άλλα κάνεισ...τζλοσ πάντων, άλλαξα γνϊμθ 

ΚερΖχεισ το δικαίωμα ν' αλλάξεισ γνϊμθ, δεν ζχεισ το δικαίωμα; (θ κ. Χωκράτουσ κουνά 

επιβεβαιωτικά το κεφάλι τθσ) 

Ε.Χ.         Ραι, κζλω να είμαι δυνατι, να λζω "όχι" όταν πρζπει 

Κερ        Χμμ... 

Ε.Χ.         Αυτό κα ικελα να με βοθκιςει ο κ. Ρζςτοροσ, ςε αυτό το πράγμα, δθλαδι ό,τι απόφαςθ, 

ςτραβι, ςωςτι, να μπορϊ να λζω το "όχι" με κάρροσ και  παρρθςία που λζνε  

(απευκφνεται ςτο φακό ςτθν πρϊτθ τθσ φράςθ) 

 

       (Χυνεδρία 19, ςελ. 09-10, 330-334) 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Θ Ε.Χ. ζχει πια από τισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ κατανοιςει τθν ανάγκθ ανάλθψθσ ευκυνϊν 

και τον τρόπο, με τον οποίο πρζπει να δράςει αυτι, ϊςτε να μθν τθν επθρεάηει θ 

προβλθματικι τθσ φωνι, ο φόβοσ τθσ. Από τα λεγόμενα τθσ προκφπτει, πωσ κάτι τζτοιο 

γίνεται πραγματικότθτα, κακϊσ θ Ε.Χ. είναι πιο αποφαςιςτικι και αιςιόδοξθ για το μζλλον 

και μπροςτά ς’ αυτά, που κα αντιμετωπίςει. Γενικότερα, μοιάηει πλζον να είναι πιο 

ευδιάκετθ και πιο άνετθ, ενϊ θ προςαρμογι τθσ ςτθν ανάγκθ ανάλθψθσ ευκυνϊν είναι 

εξαιρετικι (Honos-Webb και Stiles, 1998). 

  Αυτά, που πλζον τθν απαςχολοφν είναι κζματα μικρότερθσ ςθμαςίασ και μοιάηει να μθ 

ταλαιπωρείται από τισ δυςκολίεσπαρόμοιεσ με αυτζσ, που τθν βαςάνιηαν προθγουμζνωσ. 

Τλα αυτά λειτουργοφν ωσ μια ζνδειξθ αυξθμζνθσ λειτουργικότθτασ και μιασ προόδου, κατά 

τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ. Θ κεραπευόμενθ ζχει τθ δυνατότθτα να εφαρμόηει τθ 

διεκδικθτικι ςυμπεριφορά και να μεταφζρει τθν αυτοπεποίκθςθ τθσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο 

τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ(επίπεδο 6 προσ 7) (Varvin και Stiles, 1999). 

   Ψο νζο πρόβλθμα που εμφανίηεται ςχετικά με τθν απόρριψθ που αιςκάνεται θ 

κεραπευόμενθ μπορεί να ζχει μια ςφνδεςθ με τθν προβλθματικι τθσ εμπειρία, όμωσ δεν 

αποτελεί ίδιασ ςοβαρότθτασ και ανθςυχίασ πρόβλθμα, οφτε καν για τθν ίδια. Αυτό που 

ενδεχομζνωσ να βρίςκεται πίςω από αυτι τθ ςυμπεριφορά τθσ Ε.Χ. είναι θ ανάγκθ, που ζχει 

για τθν επιβεβαίωςθ από τον κεραπευτι, όπωσ παραδζχεται εμμζςωσ και θ ίδια, αλλά και 

μια κλίψθ για το τζλοσ τθσ κεραπείασ και τθν επικείμενθ απουςία τθσ ςχζςθσ που είχε 
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δθμιουργθκεί μεταξφκεραπευτι και κεραπευόμενου.Είναι θ δεφτερθ φορά ςτθν οποία 

φαίνεται μια τζτοια ςυμπεριφορά τθσ Ε.Χ., που όπωσ είναι λογικό ζχει κάποιεσ ακόμθ 

αμφιβολίεσ και επιηθτεί μια βοικεια, που με τόςο αποτελεςματικό τρόπο μποροφςε μζχρι 

ςτιγμισ να προςφζρει ο κεραπευτισ (Williamsetal., 1999). 

 
 

5.20. υνεδρύα 20 

 

Βιμα 1 

 

  Θ ςυηιτθςθ τθσ Ε.Χ. και του κεραπευτι γίνεται ςε καλό κλίμα, με θρεμία και με διάκεςθ 

για κριτικι ςτα δρϊμενα τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ. Θ Ε.Χ. παρουςιάηεται από τθν αρχι τθσ 

ςυνεδρία πολφ ςυγκροτθμζνθ και με διάκεςθ για κριτικι ςε πρόςωπα ςτθ ηωι τθσ. Πιλάει 

για τα περιςτατικά που ςυνζβθςαν ςτο διάςτθμα από τθν προθγοφμενθ ςυνεδρία και 

δείχνει να ζχει μια ςιγουριά για τον εαυτό τθσ και τισ πράξεισ τθσ. 

  Ακόμθ, θ κεραπευόμενθ αναφζρεται ςε κάποια περιςτατικά που τθ ςτεναχϊρθςαν, όμωσ 

προςπακεί να τα κριτικάρει και να ςκεφτεί με λογικι τθ κζςθ τθσ ςε αυτά. Είναι 

κυμωμζνθ για κάποια πράγματα και αποφάςεισ των ατόμων ςτθν εργαςία τθσ, όμωσ δε 

δείχνει να τουσ φοβάται και να νιϊκει μειονεκτικά απζναντι τουσ 

 

Βιμα 2 

 

 Αποφαςιςτικι 

 Ξριτικι 

 Κυμωμζνθ 

 Χκεπτικι 
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  Χτθ ςυνεδρία αναφζρεται θ κριτικι τθσ Ε.Χ. για τα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθν 

κακθμερινότθτά τθσ και θ ςτάςθ τθσ, αλλά και οι αντιδράςεισ τθσ προσ αυτά. 

 

Βιμα 3 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

Χτθ ςυηιτθςθ των δφο ατόμων κυριαρχεί θ ςτάςθ τθσ Ε.Χ. για τισ εξελίξεισ, κυρίωσ ςτα 

άτομα του εργαςία τουσ χϊρου και θ ςυμπεριφορά τθσ προσ αυτά. 

 
Ε.Χ.        Ψϊρα πϊσ;… με τι κριτιρια κα μποφνε… καί κα αξιολογοφν… κι άμα δεν είςαι καλόσ κα ςου  

κάνουν μετάταξθ. 

Κερ       Πάλιςτα. 

Ε.Χ.        E… καλφτερα κακαρίςτρια παρά να γλφφω τουσ κόλουσ τουσ. 

Κερ       (Γελϊντασ). Υωσ το είπεσ αυτό; 

Ε.Χ.        Ξαλφτερα κακαρίςτρια παρά να γλφφω τουσ κόλουσ τουσ. 

 

(Χυνεδρία 20, ςελ. 06, 160-164) 
 

Κερ      Υωσ ταιριάηεισ κατά κάποιο τρόπο εςφ με αυτι τθν κοινωνία ςτθν οποία ηοφμε. 

Ε.Χ.       Α… πωσ ςυμβιβάηομαι; 

Κερ      E… ταιριάηεισ; ςυμβιβάηεςαι; 

Ε.Χ.       Χυμβιβάςτθκα; 

Κερ      Δεν ξζρω…  επιβιϊνεισ; 

Ε.Χ.       Ψουσ κοροιδεφω, τι επιβιϊνω, τουσ κοροιδεφω, εγϊ που παίρνω ζναν μιςκό, είμαι μόνθ μου  

καί δεν τα καταφζρνω. 

 

       (Χυνεδρία 20, ςελ. 07, 179-184) 

 

 

Βιμα 4 

 

«αίςκθμα “άγνωςτου” φόβου» 

 

  Θ ςυνεδρία αυτι ζρχεται να επιβεβαιϊςει τθν μεγάλθ πρόοδο τθσ Ε.Χ. προσ τθν 

προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ φωνισ και τθν κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ. Θ ικανότθτα τθσ Ε.Χ να κρατάει μια πιο κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτα ηθτιματα 

που τθν απαςχολοφν, όπωσ επίςθσ και θ τάςθ τθσ να αντιδρά με κάρροσ ςε αυτά, και οχι με 

τθν πακθτικότθτα που τθ διζκρινε, δείχνουν πωσ θ Ε.Χ. ζχει βρει τον τρόπο να εξιςορροπεί 

τα προβλιματα τθσ και τισ δυςκολίεσ τθσ και να τα διαχειρίηεται με επιτυχία (επίπεδο 7). 
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  Θ κεραπευόμενθ ζχει πια ενςωματϊςει ςτθ κοινότθτα των φωνϊν τθν προβλθματικι τθσ 

φωνι και ζχει κάνει κομμάτι του εαυτοφ τθσ το αίςκθμα τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ 

ςιγουριάσ, περιορίηοντασ τθ φωνι τθσ ανικανότθτασ που υπιρχε νωρίτερα (Honos-

Webbκαι Stiles, 2002). Λκανι πλζον να προςαρμοςτεί ςτισ ςυνκικεσ τθσ κακθμερινότθτασ, 

το ενδιαφζρον τθσ ςτρζφεται ςε διαφορετικά κζματα και προβλθματιςμοφσ, που όπωσ 

είναι λογικό ςθμαίνουν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ τθν πρόοδο που ζχει ςυντελεςτεί.Χτθ 

ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρία δεν υπάρχουν κάποια ηθτιματα φόβου και ςτεναχϊριασ για το 

τζλοσ των ςυναντιςεων με το κεραπευτι, γεγονόσ που μαρτυρά τθν απαγκίςτρωςθ από τθ 

ανάγκθ του κεραπευτι. 

  Θ Ε.Χ. δείχνει ζνα πρόςωπο πολφ πιο ϊριμο και ςυγκροτθμζνο και με μεγαλφτερθ διάκεςθ 

και αποφαςιςτικότθτα να ανταποκρικεί και να κοιτάξει ςτα μάτια τισ δυςκολίεσ, χωρίσ να 

ςυμμετζχει πακθτικά ςε αυτζσ, όπωσ και ζκανε ςτθν αρχι των ςυνεδριϊν. Θ Ε.Χ. δεν είναι 

πλζον φοβιςμζνθ και μοιάηει να ζχει βρει τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ, προςαρμοςμζνουσ ςε 

κάκε πικανι κατάςταςθ (επίπεδο 6 προσ 7). Γενικά, ζχει υπάρξει μια μεγάλθ βελτίωςθ ςτον 

τρόπο ςκζψθσ τθσ Ε.Χ., προϊόν των ςυνεδρίων, αλλά και τθσ δικισ τθσ ζντονθσ εμπλοκισ και 

αναηιτθςθσ μιασ υψθλότερθσ λειτουργικότθτάσ τθσ ςτθ ηωι τθσ (Varvin καιStiles,1999). 

 

 
 

5.21. Μϋτρηςη Υόβου 

 
   Χτθν προςπάκεια απόκτθςθσ μεγαλφτερθσ αξιοπιςτίασ ςχετικά με τα τελικά 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, παραδίδεται 

ακόμθ μια μζτρθςθ βαςιςμζνθ ςτθ μεκοδολογία τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ. Χτο 

πλαίςιο αυτό, χρθςιμοποιοφνται αποςπάςματα, που αναφζρονται ςτο αίςκθμα του φόβου 
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ι κάποια άλλα προβλιματα, τα οποία δείχνουν να ταλαιπωροφν τθ κεραπευόμενθ ςτθν 

κακθμερινότθτά τθσ. 

  Τπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, οι μετριςεισ βαςίηονται ςτα 4 βιματα τθσΑνάλυςθσ 

τθσ Αφομοίωςθσ. Για λόγουσ ςυντομίασ δεν παρατίκενται τα αποςπάςματα, αλλά 

αποδίδεται θ εικόνα των μετριςεων. Σι μετριςεισ των ςυνεδριϊν προζκυψαν από τουσ 

μζςουσ όρουσ των βακμολογιϊν των αποςπαςμάτων, που χρθςιμοποιικθκαν ςε κακεμία 

από αυτζσ. Σι βακμολογίεσ, αποδόκθκαν με βάςθ τθν εκτίμθςθ για τθν ςταδιακι πρόοδο 

τθσ κεραπευόμενθσ ςτθν APES, όςο προχωρά θ κεραπευτικι διαδικαςία και δεν ζχουν ωσ 

ςτόχο να αποτελζςουν μια ανεξάρτθτθ κλίμακα μζτρθςθσ (StilesκαιHonos-Webb, 2000). 

 

5.22. Η εξϋλιξη του φόβου 

 

 

 
 

 

5.23. Αποτελϋςματα 

 

Σι δφο μζκοδοι μζτρθςθσ τθσ  αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ αποτελοφν μια 

πρωτοτυπία αυτισ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία μετράται θ αντίδραςθ τθσ Ε.Χ. προσ το φόβο 

και θ αναφορά αυτοφ, ςτισ ςυνεδρίεσ (μζτρθςθ 2), ενϊ παράλλθλα γίνεται μια προςπάκεια 
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αξιολόγθςθσ των ςθμείων, ςτα οποία και υπάρχουν οι νζεσ κατανοιςεισ ςχετικά με τθν 

φπαρξθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ και τισ αλλαγζσ, που υπάρχουν ςε αυτι. 

Δεδομζνθσ τθσ  χρθςιμοποίθςθσ δφο μετριςεων, υπάρχει θ ανάγκθ μζτρθςθσ και τθσ 

εςωτερικισ ςυμφωνίασ αυτϊν. Επομζνωσ μζςα από τθ μζτρθςθςυςχζτιςθσ 

(Interclasscorrelationcoefficient) αξιολογείται θ ςυμφωνία των δφο μεκόδων και θ εξζλιξθ 

τθσ κεραπευόμενθσ, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςε κακεμία από αυτζσ.Ψο αποτζλεςμα τθσ 

ςυςχζτιςθσ βρίςκει μια μεγάλθ εςωτερικι ςυμφωνία, τθσ τάξθσ του 0, 984.  Ψο υψθλό αυτό 

ποςοςτό ζχει δφο αναγνϊςεισ. Θ πρϊτθ ζχει να κάνει με τθν φπαρξθ ενόσ βακμολογθτι και 

με τθν,  ωσ εκ τοφτου, μερολθψία για τθν πρόοδο τθσ κεραπευόμενθσ, που το διακρίνει. Θ 

δεφτερθ, θ οποία και μετριάηει τουσ περιοριςμοφσ τθσ πρϊτθσ, ςχετίηεται με τθν ικανότθτα 

ςφαιρικισ παρακολοφκθςθσ και προςεκτικισ ανάλυςθσ των ςυνεδριϊν τθσ Ε.Χ., κατά τθν 

οποία, μζςα και από τισ δφο μετριςεισ, εντοπίηεται μια μεγάλθ πρόοδοσ ςτθν αφομοίωςθ 

τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 
 

6.1 υζότηςη 

 

  Χφμφωνα με τον Frank (1973), με το πζρασ μιασ επιτυχθμζνθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, 

όπωσ εκείνθ ςτθν οποία υποβλικθκε θ Ε.Χ., οι κεραπευόμενοι τείνουν να αλλάηουν τισ 

πεποικιςεισ ι τα πιςτεφω τουσ, τόςο για τον κόςμο, όςο και για τουσ εαυτοφσ τουσ. Αυτι θ 

αλλαγι ςυνοδεφεται πάντα από αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά αλλά και τθ ςυναιςκθματικζσ 

αντίδραςεισ τουσ. Χτθν Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ οι πεποικιςεισ αυτζσ αντικακίςτανται 

από τα ςχιματα, ςτα οποία και επικεντρϊνεται το μοντζλο. Πάλιςτα, οι Stilesetal. (1990) 

αναφζρουν πωσ παρά τισ διαφορζσ, που υπάρχουν μεταξφ των διάφορων κεωριϊν, όλοι 

αποδζχονται τθ φπαρξθ μιασ διαδικαςίασ καταςκευισ διαφόρων ςχθμάτων, με βάςθ τα 

οποία γίνεται, κάκε φορά, θ προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ των 

ατόμων. 

Επιπλζον, το μοντζλο, που χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία, προςφζρει τθν ευκαιρία για μια 

πιο ολιςτικι και εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ του τελικοφ “αποτελζςματοσ ” τθσ κεραπείασ, 

μζςα από τθν εςτίαςθ ςτθν αλλαγι ιδεϊν, αντιλιψεων, ςυμπεριφοράσ ι ςυναιςκθμάτων 

των ατόμων ωσ προσ κάποια κυρίαρχα κζματα, τα οποία εμφανίηονται εντατικά ςτθ ροι τθσ 

κεραπευτικισ διαδικαςίασ (Stilesetal., 1994). Υροκειμζνου κάτι τζτοιο να γίνει 

πραγματικότθτα, απαιτείται θ μελζτθ των επιμζρουσ κομματιϊν του εαυτοφ του ατόμου και 
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οι αναδυόμενεσ, ςυνικωσ μεταβαλλόμενεσ, μεταξφ τουσ ςχζςεισ, ςε βάκοσ χρόνου, κατά τθ 

διάρκεια τθσ κεραπείασ (Stiles, 2006). Τπωσ αναφζρουν οι Stiles, Shapiroκαι Harper (1994), 

μζςα από μια τζτοια μελζτθ είναι δυνατι μια ςφνδεςθ οριςμζνων αλλαγϊν με 

ςυγκεκριμζνεσ προςεγγίςεισ-διαδικαςίεσ, που ςυμβαίνουν τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίασ. 

  Χτο πλαίςιο αυτό, ζχοντασ υπ’ όψιν τα παραπάνω επιτυγχάνεται μια βελτιωμζνθ 

κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ, που μπορεί να διαρκζςει μζχρι 

και λίγα λεπτά, με το τελικό αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ, το οποίο απλϊνεται ςε μια 

περίοδο μθνϊν ι και περιςςότερο, κάτι που φαίνεται δφςκολο να επιτευχκεί εφαρμόηοντασ 

απλά, γραμμικά μοντζλα ςυςχζτιςθσ διαδικαςιϊν και αποτελζςματοσ(Stiles, Honos-

Webbκαι Shurko, 1998). 

Υαράλλθλα, θ χριςθ τoυ μοντζλου τθσ Χυνκετικισ Ψυχοκεραπείασ (Ρζςτοροσ, 2012)δίνει 

τθν ευκαιρία μιασ ολικισ παρακολοφκθςθσ τθσ αλλαγισ, όπωσ αυτι ςυμβαίνει ςτθν 

κεραπεία, χωρίσ να επικεντρϊνεται ςε οριςμζνεσνζεσ κατανοιςεισ ι προβλθματικζσ 

ςυμπεριφορζσ, όπωσ ίςωσ ςυμβαίνει πολλζσ φορζσ ςε άλλα μοντζλα ψυχοκεραπείασ 

(Stilesetal., 1990).Χτο πλαίςιο αυτό, κακίςταται δυνατι θ ςυνολικι παρακολοφκθςθ τθσ 

εξζλιξθσ του εςωτερικοφ διαλόγου τθσ Ε.Χ.και των διεργαςιϊν, που ςυμβαίνουν μζςα τθσ, 

χωρίσ να παρουςιάηεται μια μεγαλφτερθ προςοχιςε επιμζρουσ κομμάτια τθσ προςπάκειασ 

αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, όπωσ εκείνθ υφίςταται ςτθν κλίμακα APES. 

 

6.2. Η εξϋλιξη τησ αφομούωςησ 
 

  Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ (Stiles et al., 1990) προςζφερε ζνα 

ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτθν προςπάκεια κατανόθςθσ και προςεκτικισ εξζταςθσ τθσ 

μεταβολισ τθσ Ε.Χ. κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ τθσ, ς’ όλθ τθν ζκταςθ των είκοςι 

ςυνεδριϊν. Χτθν περίπτωςθ τθσ κεραπευόμενθσ το ενδιαφζρον ςτράφθκε από τθν αρχι 

των ςυνεδριϊν ςτο αίςκθμα του φόβου και κατϋεπζκταςθ τθν προςπάκεια κατανόθςθσ 

αυτοφ, αλλά και τθ διαχείριςι του, ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ διαβίωςισ τθσ. Θ 

χρθςιμοποίθςθ του κζματοσ τθσ “τζλειασ μθτζρασ”, αποτζλεςε ζνα αποτελεςματικό, 

ςυνδετικό κρίκο ςτθν προςπάκεια μελζτθσ του φόβου και τθσ δθμιουργίασ αυτοφ. Θ 

παραπάνω διαδικαςία ζδωςε ςθμαντικό χϊρο ςτθ μελζτθ τόςο τθσ ενδοπροςωπικισ 

αντιπαράκεςθσ τθσ Ε.Χ., είμαι ανίκανθ-φοβάμαι, που εκφραηόταν από τισ δφο αντίκετεσ 

φωνζσ, όςο και τθσ διαπροςωπικισ προβλθματικισ ςχζςθσ τθσ κεραπευόμενθσ με τθ 

μθτζρα τθσ. Θ τελευταία αποτζλεςε και το πρόςωπο κλειδί για τθν κατανόθςθ τθσ 

δθμιουργίασ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ ςτθ ηωι τθσ Ε.Χ. 
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6.3. Σο αύςθημα “ϊγνωςτου” φόβου 
 

Πε τθν ζναρξθ των ςυνεδριϊν, θ Ε.Χ. παρουςιάηεται προβλθματιςμζνθ και αγχωμζνθ, όμωσ 

τόςο θ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τθσ ςε κεραπευτικά περιβάλλοντα, όςο και θ βοικεια του 

κεραπευτι, αποτελοφν το ςτιριγμα, που αναηθτοφςε ίςωσ θ κεραπευόμενθ για τθν 

απελευκζρωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ και τθν κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, που τθν απαςχολεί. Τπωσ είναι λογικό, ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία, θ 

Ε.Χ. ςυνεχίηει να επιχειρεί να καταπνίξει τθν προβλθματικι φωνι, μια πρακτικι που 

παρατθρείται ςυχνά ςε αςκενείσ με κατάκλιψθ (Osatukeetal., 2011). Υαρ’ όλο που 

αναγνωρίηει το φόβο, που υπάρχει ςτθ ηωι τθσ (μθ κυρίαρχθ φωνι), θ ερμθνεία αυτοφ 

γίνεται μζςα από τθ απουςία αυτοπεποίκθςθσ και τθν χαμθλι αυτοεικόνα τθσ (κυρίαρχθ 

φωνι). 

  Θ απελευκζρωςθ τθσ προβλθματικισ φωνισ, ςε περιοριςμζνο όμωσ χϊρο, ςυνεχίςτθκε 

και ςτισ επόμενεσ ςυνεδρίεσ.Χτθ δεφτερθ και τρίτθ ςυνεδρία, δθμιουργοφνται οι 

προχποκζςεισ,, ϊςτε θ κεραπευόμενθ να φτάςει ςε μια μεγαλφτερθ επίγνωςθ τθσ 

προβλθματικισ φωνισ. Θ προθγουμζνωσ επικρατοφςα άποψθ για τθ δθμιουργία του 

φόβου ξεκινάει να αντιςτρζφεται, κακϊσ επζρχεται μια κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 

φόβου, ςτο πζρασ τθσ ηωισ τθσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλαγισ αυτισ εμφανίηεται και μια 

ςφγχυςθ, που φζρνει τθν εμφάνιςθ του πανικοφ και τθσ αβεβαιότθτασ. Θ Ε.Χ. καλείται να 

αλλάξει τισ πεποικιςεισ τθσ τόςο για τον εαυτό τθσ, όςο και για τον κόςμο, ενϊ παράλλθλα 

κρίνεται απαραίτθτθ μια προςωπικι δραςτθριοποίθςθ για τθν αμφιςβιτθςθ των 

παλαιότερων ςχθμάτων, τθσ ανικανότθτασ, μια διαδικαςία, θ οποία, όπωσ είναι λογικό, 

γεννάει μια ζντονθ ςυναιςκθματικά αντίδραςθ από τθν κεραπευόμενθσ. Πε το τζλοσ τθσ 

τρίτθσ ςυνεδρίασ θ Ε.Χ. δείχνει να προςεγγίηει το επίπεδο 3 τθσ APES, κακϊσ ςταδιακά 

αφιερϊνει μεγαλφτερο χρόνο ςτθν ζκφραςθ προβλθματικι τθσ φωνι, μια πρόοδοσ ςτθν 

οποία και οφείλεται θ δυςκολία τθσ ςυναιςκθματικισ διαχείριςθσ. Θ κατάςταςθ αυτι, τθσ 

προςπάκειασ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, ζρχεται ςε ςυμφωνία με τισ 

προθγοφμενεσ μελζτεσ, ςτισ οποίεσ και χρθςιμοποιικθκε θ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, 

όπου περιγράφεται θ αρχικά χειρότερθ ςυναιςκθματικι εμπειρία των ατόμων, προτοφ 

επζλκει θ βελτίωςθ (Honos-Webb et al., 1998, Varvin καιStiles, 1999). 

Από τθν 4θ ςυνεδρία ξεκίνθςε μια διαδικαςία κριτικισ και αυτοκριτικισ από τθν Ε.Χ., που 

είχε ωσ ςτόχο μια ιςτορικι διερεφνθςθ τθσ δθμιουργίασ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, 

αλλά και τθν κατανόθςθ του δυνατοφ τθσ αλλαγισ αυτισ. Θ ςχζςθ των δφο φωνϊν 
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μεταβαλλόταν ςταδιακά, και αυταρχικι κυριαρχία τθσ φωνισ τθσ κοινότθτασ πάνω ςτθν 

προβλθματικι φωνι μετατράπθκε ςε μια πιο ανεκτι ςυνφπαρξθ, που οριςμζνεσ φορζσ 

οδθγοφςε ςε μια παραγωγικι ςυνεργαςία.Σ αποδζκτθσ του αποτελζςματοσ αυτισ τθσ 

ςυνεργαςίασ δεν ιταν άλλοσ από τθν Ε.Χ., που ωσ παρατθρθτισ ενόσ όλο και πιο ιςομεροφσ 

διαλόγου ανάμεςα ςτισ δφο φωνζσ, προςπακοφςε να φτάςει ςε μια μεγαλφτερθ 

αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ τθσ εμπειρίασ.Χτισ ςυνεδρίεσ (4-8), που ακολοφκθςαν, 

υπιρξε θ προςπάκεια μετάβαςθσ προσ το επίπεδο 4 τθσ APES, ϊςτε θ απλι διλωςθ και 

εντόπιςθ τθσ φπαρξθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ να μετατραπεί ςε μια πιο βακιά 

κατανόθςθ. Χτθν προςπάκεια αυτι το ενδιαφζρον ςτράφθκε ςτο χτίςιμο οριςμζνων 

νοθματικϊν ςυνδζςεων τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (Brinegaretal., 2006), εν προκειμζνω 

του φόβου, με διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινότθτασ τθσ κεραπευόμενθσ, τισ οποίεσ οι 

προεκτάςεισ τθσ εμπειρίασ αυτισ επθρεάηουν αρνθτικά, με ζντονο τρόπο.Χτισ επόμενεσ 

ςυνεδρίεσ πραγματοποιικθκε μια προςπάκεια εμπζδωςθσ και αποδοχισ τθσ λειτουργίασ 

του φόβου και των καταςτάςεων, που δθμιουργοφνται λόγω αυτοφ. Θ διαδικαςία αυτι 

οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου ςχιματοσ, που περιλάμβανε τθ ςθμαςία του φόβου και 

παράλλθλα οδθγοφςε ςτθν αμφιςβιτθςθ των παλαιότερων ςχθμάτων ανικανότθτασ.  

Χτθν 5θ και 6θ ςυνεδρία εμφανίηεται μια μικρι, αλλά ςθμαντικι αλλαγι τθσ Ε.Χ. Υαρά τθ 

ςυνεχιηόμενθ φπαρξθ ενόσ ζντονου ςυναιςκθματικοφ πλαιςίου, οι προθγοφμενεσ 

πεποικιςεισ περί ανικανότθτασ ςταδιακά απορρίπτονται, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι οι δφο φωνζσ 

ςυνεχίηουν να παρουςιάηουν μια όλο και μεγαλφτερθ ιςορροπία. Θ κατάςταςθ αυτι 

μεταφράηεται ςε μια αργι αλλά ςτακερι μετάβαςθ από το 3 προσ το 4 επίπεδο, θ οποία 

ςυνεχίηεται μζχρι και τθν 8θ ςυνεδρία. Θ Ε.Χ. αν και δυςκολεφεται, τελικά προςπακεί να 

αποδεχτεί τθ νζα κατάςταςθ, που δθμιουργείται, ενϊ καταφζρνει να ανακαλφψει οριςμζνα 

κομμάτια του εαυτοφ τθσ, μια εξζλιξθ θ οποία τθσ φζρνει όμωσ και μια αναταραχι, κακϊσ 

δεν γνωρίηει πωσ να διαχειριςτεί αυτι τθν ξζνθ, για εκείνθ, κατάςταςθ. Τπωσ ζχει 

παρατθρθκεί και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, ζτςι και εδϊ, θ μετάβαςθ ςτο τρίτο και τζταρτο 

επίπεδο μπορεί να φζρει μια ανάμειξθ κετικϊν και αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, λόγω τθσ 

αιςκθτισ βελτίωςθσ του κεραπευόμενου, αλλά και των αυξθμζνων απαιτιςεων 

διαχείριςθσ και ανταπόκριςθσ ςτθ κεραπεία (Honos-Webbetal., 1999).Επιπλζον, ςφμφωνα 

με τουσVarvin καιStiles (1999), δεν είναι εφκολθ θ αποφυγι του πόνου και του πανικοφ ςε 

αυτά τα επίπεδα τθσ APES. Ωςτόςο, υπάρχουν και οριςμζνα κζρδθ ς’ αυτι τθ διαδικαςία. Θ 

αλλαγι τθσ οπτικισ ςτθ ηωι, ωσ ανταπόκριςθ ςτθν προβλθματικι εμπειρία, που 

επιχειρείται από τθν Ε.Χ. μπορεί να οδθγιςει ςε μια ςειρά από μακροχρόνιεσ αλλαγζσ ςτθν 

προςωπικότθτά τθσ (Laub και Auherhahn, 1993). Ψο τζλοσ τθσ 8θσ ςυνεδρίασ βρίςκει τθν 
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Ε.Χ., ςτο επίπεδο 4 τθσ APES, ςε ζνα αρκετά προχωρθμζνο ςτάδιο αφομοίωςθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ. 

Υάνω ςτισ βάςεισ, που είχαν δθμιουργθκεί από τισ προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ, και ζχοντασ 

πλζον αφομοιϊςει αρκετά καλά τθν προβλθματικι τθσ εμπειρία,θ Ε.Χ. δείχνει ζνα 

διαφορετικό πρόςωπο ςτθν 9θ. Αν και υπάρχει ζνα πανικόσ, ο οποίοσ ίςωσ είναι προϊόν τθσ 

προςπάκειασ αποδοχισ τθσ νζασ πραγματικότθτασ και τθσ αμφιςβιτθςθσ των 

προθγοφμενων ςχθμάτων για τθν ίδια και για τον κόςμο, γενικότερα, εν τοφτοισ δε 

διαφαίνονται κάποια ςθμαντικά προβλιματα ςτθν κακθμερινότθτά τθσ.Αντικζτωσ, θ Ε.Χ. 

μοιάηει να προςπακεί ολοζνα και περιςςότερα να αυξιςει τθν αυτοπεποίκθςι τθσ και να 

αποκτιςει μια ςιγουριά, για τισ κινιςεισ τθσ. Χτισ ςυναντιςεισ που ζπονται, γίνεται μια 

προςπάκεια με διττό περιεχόμενο. Αφενόσ επιχειρείται μια διαδικαςία μεγαλφτερθσ 

αφομοίωςθσ του ςχιματοσ του φόβου και τθσ υπολειτουργικότθτασ, που αυτόσ επιφζρει, 

ϊςτε να επικεντρωκεί ςτο πρόβλθμα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίςει θ κεραπευόμενθ, 

αφετζρου διενεργείται μια προςπάκεια εμπζδωςθσ του βακιά ριηωμζνου φόβου και τθσ 

επίγνωςθσ τθσ ςφνδεςισ του με διάφορα κζματα, που ζρχονται ςτθν επιφάνεια, όπωσ 

ςυναιςκθματικά ι επαγγελματικά προβλιματα. Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν, αλλά και τθσ 

παρακολοφκθςθσ του εςωτερικοφ διαλόγου εμφανίηεται μια προςπάκεια ανεφρεςθσ 

ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ του φόβου, χωρίσ αυτζσ να είναι απόλυτα επιτυχείσ πάντα. 

Χτθν 11θ κεραπεία, θ Ε.Χ. δείχνει ζνα αρκετά αιςιόδοξο πρόςωπο, ενϊ περιγράφει και 

οριςμζνεσ από τισ ςχετικζσ ςτρατθγικζσ, που χρθςιμοποιεί. Ψο άγχοσ και ο πανικόσ 

υποχωρεί και επζρχεται με τον τρόπο αυτό μια καλφτερθ αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, μιασ και θ Ε.Χ. μοιάηει να περνά ςτο επίπεδο 5, όπου και λαμβάνουν χϊρα οι 

πρϊτεσ προςπάκειεσ επίλυςθσ του προβλιματοσ. 

 

6.4. Η “τϋλεια” μητϋρα 
 

Ψαυτόχρονα με τθν εμφάνιςθ του κζματοσ του αιςκιματοσ φόβου, το ενδιαφζρον 

ςτράφθκε και ςε ζνα άλλο κζμα, αυτό τθσ τζλειασ μθτζρασ. Θ Ε.Χ. ζχει καταφζρει να κρφψει 

τα αρνθτικά ςυναιςκιματα προσ τθ μθτζρα, μεταφζροντασ ζνα κετικό πλαίςιο ςτθν 

αξιολόγθςθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ, ϊςτε να μπορζςει να διαχειριςτεί πιο εφκολα τθ 

ςυνφπαρξι τουσ. Υαρά τθν κριτικι, που τθσ αςκεί ςτισ πρϊτεσ ςυνεδρίεσ, θ κυρίαρχθ φωνι, 

που εκφράηει τθν νοικοκυρά και καλι μθτζρα, καταφζρνει να καταπιζςει τθν προβλθματικι 

φωνι, θ οποία προςπακεί να φζρει ςτθν επιφάνεια τα προβλιματα τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ 

και κάνει λόγο για μια γκρινιάρα μθτζρα. Υαρ’ όλα αυτά δε λθςμονείται θ προβλθματικι 
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αλλθλεπίδραςθ, θ οποία και υπάρχει ανάμεςα ςτα δφο άτομα, όπωσ επίςθσ και θ ςθμαςία 

τθσ φπαρξθσ, ζςτω και ςε υποτονικό βακμό τθσ προβλθματικισ φωνισ.Θ γριγορθ 

κατανόθςθ των προθγουμζνων λειτουργεί ςαν ζνα πλεονζκτθμα για τθν Ε.Χ., δεδομζνθσ τθσ 

βοικειασ που τθσ παρζχει, ϊςτε να φτάςει ςτο επίπεδο 2 τθσ κλίμακασ APES, κάνοντασ μια 

πρϊτθ, όχι όμωσ αρκετά ςαφι, ςυνειδθτοποίθςθ τθσ προβλθματικισ τθσ εμπειρίασ. 

Σ χρόνοσ ζκφραςθσ, ωςτόςο, τθσ προβλθματικισφωνισ αυξάνεται, ςταδιακά μζχρι τθν 4θ 

ςυνεδρία,και το ςχιμα τθσ τζλειασ μθτζρασ ξεκινάει να αμφιςβθτείται όλο και 

περιςςότερο. Εν τω μεταξφ, υπάρχει ζνασ πιο ιπιοσ εςωτερικόσ διάλογοσ, κακϊσ οι δφο 

φωνζσ εμφανίηουν μια μεγαλφτερθ αλλθλοκατανόθςθ. Πζχρι το τζλοσ τθσ 4θσ ςυνεδρίασ θ 

Ε.Χ βρίςκεται ςε μια κζςθ, που τθσ επιτρζπει να κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ ςυμπεριφοράσ 

τθσ μθτζρασ, ενϊ παράλλθλα κάνει μια αρχικι ςφνδεςθ αυτισ με τθ μειωμζνθ 

αυτοπεποίκθςθ και το ςχιμα ανικανότθτασ, που φαίνεται να τθ διακρίνει. Θ χριςθ των δφο 

κεμάτων και θ ανάλυςθ του φόβου αποτελοφν ζνα ςθμαντικό βοικθμα ςτθν διάκεςθ 

κριτικισ προσ τθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ, αλλά και τθν κατανόθςθ αυτισ, ενϊ 

διευκολφνεται θ μετάβαςθ προσ το επίπεδο 3 τθσ APES. 

  Ψο κζμα τθσ τζλειασ μθτζρασ επαναλαμβάνεται ςτθν 6θ και 7θ ςυνεδρία. Εκεί θ Ε.Χ. 

παρουςιάηει ζνα πιο διαλλακτικό πρόςωπο, μιασ και οι δφο φωνζσ βρίςκονται ςε μια 

καλφτερθ ιςοδυναμία. Αν θ κυριαρχία τθσ φωνισ τθσ κοινότθτασ εξακολουκεί να υφίςταται, 

δε λείπει μια προςπάκεια αξιολόγθςθσ και κριτικισ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ, που 

οδθγεί ςε μια απόφαςθ για μείωςθ τθσ ανοχισ, από πλευράσ τθσ κεραπευόμενθσ. 

Χταδιακά, μζςα από τθν πρόοδο, που εμφανίηεται ςτθν αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ του φόβου, θ Ε.Χ. αρχίηει να ςυνειδθτοποιεί το ρόλο τθσ μθτζρασ ςτθν ανάπτυξθ 

αυτϊν των ςυναιςκθμάτων. Ψα παραπάνω ςθμαίνουν, πωσ θ Ε.Χ. ζχει φτάςει ςε ιδθ 

ςθμείο αναγνϊριςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ (επίπεδο 3,5), που ςχετίηεται με τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ κεραπευόμενθσ με τθ μθτζρασ τθσ και προβαίνει ςε μια διλωςθ αυτοφ, 

ωςτόςο, δεν υπάρχει μια ξεκάκαρθ κατανόθςθ των αιτιϊν τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ. 

Χτθν 11θ ςυνεδρία, όταν και ξαναεπανζρχεται το κζμα τθσ μθτζρασ, θ αντιμετϊπιςθ τθσ Ε.Χ. 

είναι αρκετά διαφορετικι, εξαιτίασ και τθσ αυξθμζνθσ προόδου τθσ αφομοίωςθσ τθσ 

προβλθματικισ εμπειρίασ, τθσ εμπζδωςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ φπαρξθσ του φόβου. Σι 

δφο φωνζσ αλλθλεπιδροφν πιο αρμονικά και χτίηουν ζνα ευνοϊκό πλαίςιο για τθν ανάδυςθ 

μιασ νζασ κατανόθςθσ, ςχετικά με το κζμα τθσ μθτζρασ.  Ωπο το πρίςμα αυτό, κάνοντασ μια 

αναδρομικι κριτικι ςτθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ προσ εκείνθ, δθμιουργείται θ 

κατανόθςθ των κινιτρων τθσ πρϊτθσ, ενϊ γίνεται ξεκάκαρο πλζον, πωσ τα δφο κζματα 
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είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα. Θ Ε.Χ. καταφζρνει τελικϊσ να περάςει ςτο επίπεδο 4 τθσ APES, 

ςτθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. 

 

6.5. ύγκλιςη θεμϊτων 
 

Θ διαδικαςία ςφγκλιςθσ των κεμάτων, που εμφανίηονται κατά τθ κεραπεία δεν είναι μια 

αςυνικιςτθ διαδικαςία. Αντικζτωσ, πολλά άτομα ςυχνά αντιλαμβάνονται τθ ςχετικότθτα 

των προσ επίλυςθ προβλθμάτων τουσ (Stiles καιAngus, 2001). Πάλιςτα, οι Knobloch et al. 

(2001) περιγράφουν τθ ςφγκλιςθ των κεμάτων ωσ κάτι το κεμιτό, μια διαδικαςία, που 

ςυχνά επιδιϊκεται και επιτρζπει ςτο άτομο να κινείται ανάμεςα ςτθν εξζταςθ διαφόρων 

κομματιϊν του εαυτοφ τουσ. Υαράλλθλα μια ςφγκλιςθ κεμάτων μπορεί να αποτελζςει 

ςθμείο τομισ ςτθν εξζλιξθ τθσ ψυχοκεραπείασ, όλων των ειδϊν (McLeod, 2000). Χτθν 

περίπτωςθ τθσ Ε.Χ. μια ζντονθ ςφνδεςθ μεταξφ των δφο κεμάτων παρουςιάηεται ςτθν 12θ 

ςυνεδρία. 

Θ ξεχωριςτι πρόοδοσ, που ζχει ςυντελεςτεί και ςτα 2 κζματα επιτρζπει ςτθν Ε.Χ. τθν 

κατανόθςθ τθσ παραγωγισ του φόβου και τθσ ςυμβολι τθσ μθτζρασ ςτθν τωρινι τθσ 

κατάςταςθ. Θ παραπάνω εξζλιξθ αποδεικνφεται μεγάλθσ ςθμαςίασ για τθν κεραπευόμενθ, 

κακϊσ τθσ παρουςιάηεται μια καλφτερθ επίγνωςθ των προσ επίλυςθ προβλθμάτων, αλλά 

και των πράξεων που απαιτοφνται από εκείνθ. Υαράλλθλα, καλείται να αποβάλλει τα 

ςχιματα ανικανότθτασ και αβεβαιότθτασ, αλλά και τθν παλαιότερθ άποψθ για τθ μθτζρα 

τθσ, τα οποία μζχρι τϊρα διαφζντευαν τθν ηωι τθσ.Ακόμθ, οι δφο φωνζσ μοιάηουν 

περιςςότερο ςαν μια, γεγονόσ που επιφζρει και ζνα εςωτερικό καταλαγιαςμό του 

διχαςμοφ τθσ κεραπευόμενθσ. Αυτι, μάλιςτα, μοιάηει ευχαριςτθμζνθ από τθν τροπι τθσ 

κεραπείασ τθσ και δείχνει πιο δυναμικι. Υαρά ταφτα, ςφντομα καλείται να δοκιμάςει 

κάποια ςυναιςκιματα άγχουσ, που ςυχνά εμφανίηονται ταυτόχρονα με τθν προςπάκεια 

αποδοχισ μιασ νζασ πραγματικότθτασ (Williamsetal., 1999), όπωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ. Θ προςπάκεια μετάβαςθσ προσ το επίπεδο 6 ςυνεχίηεται και ςτισ επόμενεσ 

ςυνεδρίεσ. Χτθν 13θ ςυγκεκριμζνα θ Ε.Χ. μαρτυρά κάποιεσ προςπάκειεσ επίλυςθσ των 

κεμάτων, που προκαλοφνται από τθν προβλθματικι εμπειρία, όπωσ ταιριάηει ςε κακζνα 

από αυτά. Θ διαδικαςία αποδοχισ των νζων ςχθμάτων, ςχετικά με τθν παρουςία του 

φόβου, προχωρά ταχφτατα, με αποτζλεςα τθ μείωςθ του άγχουσ και τθν ανάδυςθ κετικϊν 

ςυναιςκθμάτων. Θμετάβαςθ ςτο επίπεδο 6 κατορκϊνεται ςτθν 14θ ςυνεδρία. Εκεί θ Ε.Χ. 

περιγράφει τθ, ςυνικωσ πετυχθμζνθ, προςπάκεια αναμόρφωςθσ των ενδοπροςωπικϊν και 

των διαπροςωπικϊν προβλθμάτων. Χ’όλθ αυτι τθν μετάβαςθ ςθμαντικι ιταν θ 
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κατανόθςθ, που επιλκε από τθ ςφγκλιςθ των δφο αρχικϊν κεμάτων, θ οποία και ζδωςε 

ςτθν κεραπευόμενθ τισ απαντιςεισ, που ζψαχνε, για τθν αιτία των αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων και των προεκτάςεων αυτϊν. Χτθ 14θ, όπωσ και ςτθ 15θ ςυνεδρία, θ Ε.Χ. 

παρουςιάηει οριςμζνεσ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ, που χρθςιμοποιεί, ενϊ δείχνει μια 

ζντονα κετικά ςυναιςκθματικι εικόνα. 

Θ απουςία άγχουσ και θ αντιμετϊπιςθ πολλϊν από τα προβλιματα, κάνουν χϊρο για τθν 

αντιμετϊπιςθ οριςμζνων δευτερευόντων προβλθμάτων, που εμφανίηονται ςτθν 

κακθμερινότθτα τθσ Ε.Χ., όπωσ οι ςυντροφικζσ ι φιλικζσ ςχζςεισ. Αν και υπάρχει μια 

μεγάλθ αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, θ απαςχόλθςθ με αυτά τα κζματα, που 

περιγράφθκαν μοιάηει να απαςχολεί ζντονα τθν Ε.Χ., θ οποία μάλιςτα δείχνει να αγχϊνεται 

για το πωσ κα τα καταφζρει. Θ αλλαγι, που ςυνζβθ ςτισ αντιλιψεισ για τθ ηωι και για τθν 

ίδια δε μπορεί από μόνθ τθσ να λφςει όλεσ τισ δυςκολίεσ, επομζνωσ θ αντίλθψθ τθσ 

αλλαγισ αυτισ, ςε ςυνδυαςμό με τα προβλιματα, που εμφανίηονται, προκαλοφν τθν Ε.Χ. 

να δθμιουργιςει μια αντίλθψθ υποτιμθτικι για τισ δυνατότθτζσ τθσ. Θ υποτροπι αυτι, 

ωςτόςο αποδεικνφεται προςωρινι, κακϊσ από τθν επόμενθ ςυνεδρία, θ Ε.Χ. επανζρχεται 

με ζνα αποφαςιςτικό φφοσ. Ψαυτόχρονα εκφράηει και κάποια ςυναιςκιματα μετάνοιασ για 

τθν προθγοφμενθ παρουςία τθσ, θ οποία ενδεχομζνωσ να αποδίδεται ςτον επικείμενο 

τερματιςμό των ςυνεδριϊν. Χτθ 17θ ςυνάντθςθ, θ αυτοπεποίκθςθ τθσ Ε.Χ. είναι ορατι και 

επανζρχεται ςτο επίπεδο 6, ςτθν προςπάκεια αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. 

 

6.6. Η τελικό ευθεύα 
 

Φτάνοντασ προσ το τζλοσ τθσ κεραπείασ, οι ςυνεδρίεσ αποκτοφςαν μεγαλφτερο χρονικό 

διάςτθμα απόςταςθσ. Πε τον τρόπο αυτό δόκθκε θ ευκαιρία ςθν Ε.Χ. να αφομοιϊςει τθ 

νζα πραγματικότθτα καλφτερα, ϊςτε να αποβάλει οριςτικά τα ςχιματα ανικανότθτασ και 

να επιδοκεί ςτθν ανεφρεςθ μιασ ςειράσ ςτρατθγικϊν για τθν επίλυςθ των δυςκολιϊν. Θ 

παρουςία τθσ ςτθ 18θ ςυνεδρία, απζδειξε τθν επιτυχι αφομοίωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, ενϊ μάλιςτα θ κεραπευόμενθ είχε τθν ευκαιρία να αναφερκεί ςε περιςςότερα 

περιςτατικά. Θ αιςιοδοξία ιταν εμφανισ, ενϊ θ απουςία διαχωριςμοφ των φωνϊν 

προκαλοφςε μια μεγαλφτερθ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα.  

Θ εικόνα αυτι ςυνεχίςτθκε και ςτθ 19θ ςυνεδρία, αφορμι  για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

οποίασ ςτάκθκε ζνα αρνθτικό περιςτατικό. Ωςτόςο, θ ανάλυςθ αυτοφ απζδειξε και ςτθν 

ίδια, πωσ δεν επρόκειτο για ζνα ιδιαίτερο πρόβλθμα. Θ Ε.Χ. για ακόμθ μια φορά παλεφει 

μζςα τθσ, ϊςτε να αποδεχκεί το τζλοσ τθσ κεραπείασ, αλλά και τθ λιξθ τθσ ευεργετικισ 
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ςχζςθσ τθσ με το κεραπευτι. Ψόςο ςτθ 19θ, όςο και ςτθν 20θ ςυνεδρία, θ Ε.Χ. ζδειξε πωσ 

είναι ικανι να επιλφει μόνθ τθσ τα προβλιματα τθσ, όποια και αν είναι αυτά. Χτθν 

τελευταία ςυνεδρία, θ Ε.Χ. δείχνει ζνα διαφορετικό χαρακτιρα, πιο δυναμικό, πιο κριτικό. 

Αυτι θ αλλαγι αποτελεί προιόν τθσ καλφτερθσ προςαρμογισ τθσ κεραπευόμενθσ και τθσ 

επιτυχθμζνθσ μεταφοράσ των λφςεων τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ ςτο ευρφτερο φάςμα 

τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ. Πε το τζλοσ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, θ κεραπευόμενθ 

φαίνεται να ζχει καταφζρει να αφομοιϊςει τθν αρχικι προβλθματικι τθσ εμπειρία ςχεδόν 

ολοκλθρωτικά, , πάνω από το επίπεδο 6 τθσ APES, καταφζρνοντασ να ανταποκρικεί, όπωσ 

αρμόηει ςε κάκε δυςκολία, που ςυναντοφςε και τελικά να μπορζςει να αλλάξει τθν 

κοςμοκεωρία τθσ και τισ πεποικιςεισ τθσ για εκείνθ και για τον κόςμο. Θ προβλθματικι 

φωνι παφει να γίνεται αντιλθπτι, κακϊσ αποτελεί μζλοσ τθσ κοινότθτασ των φωνϊν, 

κομμάτι του εαυτοφ τθσ Ε.Χ. 

 

6.7. υναιςθηματικό αλλαγό 
 

  Χφμφωνα με τουσ Stiles et al. (1997), ςυνικωσ τα άτομα,, που επιλζγουν να ειςζλκουν ςε 

μια διαδικαςία κεραπείασ, βρίςκονται ςτο ςτάδιο των ακζλθτων ςκζψεων ι τθσ αςαφοφσ 

ςυνειδθτοποίθςθσ, ενϊ δεν αποκλείεται να ζχουν προχωριςει ακόμα περιςςότερο, ςτο 

επίπεδο 3 τθσ κλίμακασ APES, ςτθ διλωςθ του προβλιματοσ. Για εκείνουσ, οι οποίοι 

βρίςκονται ςε ανϊτερο ι κατϊτερο επίπεδο, οι πικανότθτεσ εμπλοκισ ςε μια κεραπεία 

είναι ελάχιςτεσ, κακϊσ δεν υπάρχει κάποιο κίνθτρο.Χτθν περίπτωςθ τθσ Ε.Χ., θ 

κεραπευόμενθ παρουςιάςτθκε ςτθν αρχι τθσ κεραπείασ τθσ, όντασ ανάμεςα ςτο επίπεδο 1 

και 2 τθσ APES. Χωρίσ να μπορεί ακόμθ να κάνει μια ξεκάκαρθ διλωςθ τθσ προβλθματικισ 

εμπειρίασ, γνωρίηοντασ όμωσ το περιεχόμενο τθσ προβλθματικισ φωνισ, θ κεραπευόμενθ 

προςπακεί να αποφφγει τθνςυναιςκθματικι τθσ εμπλοκι με τα προβλιματά τθσ. Εν 

ςυνεχεία ωςτόςο, όςο θ εικόνα τθσ Ε.Χ., ςχετικά με τα προβλιματά τθσ, ξεκακαρίηει, οι 

προςπάκειεσ ςυναιςκθματικισ αποφυγισ ελαττϊνονται. Θ εξζλιξθ αυτι φζρνει μια 

αναςτάτωςθ ςτθν κεραπευόμενθ και τθσ δθμιουργεί κάποια ςυναιςκιματα πανικοφ, 

κακϊσ καλείται να απαγκιςτρωκεί από τισ μζχρι πρότινοσ ςτερεωμζνεσ βάςεισ τθσ 

κακθμερινότθτασ. Θ αφξθςθ του πόνου και θ μεγαλφτερθ ζνταςθ αποτελοφν βαςικά 

ςυςτατικά του επιπζδου 2 τθσ κλίμακα APES (Honos-Webb και Stiles, 1998), όςο το άτομο 

εμπλζκεται προςπακεί μια όλο και μεγαλφτερθ εξερεφνθςθ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ 

(Honos-Webb, Lani καιStiles, 1999). Θ ςταδιακι πρόοδοσ τθσ αφομοίωςθσ και θ άνοδοσ ςτο 

επίπεδο 3, φζρνει ςτθν επιφάνεια κάποια αρνθτικά ςυναιςκιματα, με τθν προςκικθ όμωσ, 
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μιασ μικρισ αιςιοδοξίασ. Υαρ’ όλα αυτά, τα κετικά ςυναιςκιματα είναι δφςκολα 

ανιχνεφςιμα και ίςωσ λιγότερα ςε ςφγκριςθ με τα ςυνικωσ εμφανιηόμενα ςτο επίπεδο 

αυτό. Θ εικόνα αυτι είναι ιδιαίτερα ζντονθ ςτθν 5θ ςυνεδρία, όπου θ ςυναιςκθματικι 

αναταραχι και το άγχοσ τθσ ανάγκθσ αμφιςβιτθςθσ των μζχρι τϊρα πεποικιςεων και θ 

αλλαγι αυτϊν, δείχνουν να αποςτακεροποιοφν τθν Ε.Χ. και να προκαλοφν τθν αφξθςθ των 

αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων τθσ. 

  Πε τθν πάροδο των ςυνεδριϊν, και τθν κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ τθσ αλλαγισ, που 

περιγράφθκε προθγουμζνωσ, θ μείωςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και θ μεγαλφτερθ 

ανάμειξθ τουσ με τα κετικά ςυναιςκιματα, εμφανίηεται ωσ θ φυςιολογικι εξζλιξθ (Honos-

Webb etal., 1999).Θ ςταδιακι αφξθςθ των κετικϊν ςυναιςκθμάτων, που παρουςιάηει θ 

Ε.Χ., κακϊσ μεταβαίνει ςτο επίπεδο 4 ζρχεται ςε ςυμφωνία με τα ευριματα των 

προθγοφμενων μελετϊν με τθν AssimlationAnalysis (Stiles, 2006). Σ περιοριςμόσ του 

διαχωριςμοφ των δφο φωνϊν φζρνει μια καλφτερθ προςαρμογι, που μειϊνει τα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα και προκαλεί μια καλφτερθ ιςορροπία. Ωςτόςο, θ Ε.Χ. ςυνεχίηει να νιϊκει 

μια αμφιβολία για τισ ικανότθτζσ τθσ και βιϊνει ζνα φόβο, ίςωσ αναντίςτοιχο, με το 

επίπεδο αφομοίωςθσ ςτο οποίο και βρίςκεται (Varvinκαι Stiles, 1999). Θ άνοδοσ ςτο 

επίπεδο 5, και θ βελτίωςθ τθσ κεραπευόμενθσ μζχρι το 6 οδθγεί ςε περιςςότερα κετικά 

ςυναιςκιματα, μιασ και οι επιτυχθμζνεσ προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ, αυξάνουν τθν 

αυτοπεποίκθςθ τθσ και βελτιϊνουν τθν αυτοεικόνα τθσ. 

   Τςο θ Ε.Χ. βρίςκεται ςτο μεταίχμιο τθσ μετάβαςθσ προσ το το επίπεδο 6, τα 

ςυναιςκιματά τθσ γίνονται πιο ουδζτερα και θ εναςχόλθςι τθσ, κατϋαποκλειςτικότθτα με 

τθν προβλθματικι τθσ εμπειρία, μειϊνεται. Χτο πλαίςιο αυτό, επιτρζπονται περιςςότερεσ 

ευκαιρίεσ για τθν εναςχόλθςθ με άλλα κζματατθσ κακθμερινότθτασ.  Αντίκετα όμωσ με  

τθ κετικι  εξζλιξθ, το άγχοσ, που εμφανίηεται ςτθν Ε.Χ. αυξάνεται, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με το 

ςφντομο τζλοσ των ςυνεδριϊν, δοκιμάηεται ζνα ζντονα αρνθτικό ςυναίςκθμα από τθν 

Ε.Χ.,αςυνικιςτο για το επίπεδο 6 τθσ APES. Ωςτόςο, θ επάνοδόσ τθσ είναι ςφντομθ και δεν 

υπάρχουν περαιτζρω προβλιματα, ενϊ το ςυναίςκθμά τθσ επιτρζπει ςε ουδζτερα προσ 

κετικά επίπεδα, και θ αιςιοδοξία τθσ αυξάνεται (Honos-Webb et al., 1999). Υλθςιάηοντασ 

προσ το επίπεδο 7, θ εναςχόλθςθ τθσ Ε.Χ. με τθν προβλθματικι εμπειρία είναι ςχεδόν 

μθδενικι, ενϊ μοιάηει να ανταποκρίνεται επιτυχϊσ ςε όλα τθσ προβλιματα.   
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Περιοριςμού 
 

 Χτθν παροφςα μελζτθ, οι βακμολογίεσ τθσ APES, που δόκθκαν, ϊςτε να γίνει δυνατι θ 

παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ διαδικαςίασ αφομοίωςθσ παραδίδονται από ζνα 

βακμολογθτι. Αυτι θ πρακτικι ζρχεται ςε αντίκεςθ με το ςφνολο των μελετϊν, όπου 

χρθςιμοποιείται θΑνάλυςθ τθσ Αφομοίωςθσ, μιασ και υπάρχει θ παρουςία δφο ι 

παραπάνω βακμολογθτϊν, ϊςτε να αυξθκεί θ αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ (Osatuke και Stiles 

2011). Ενδεχομζνωσ αυτι θ κατάςταςθ να υποβακμίηει τθν ποιότθτα τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, ωςτόςο ςε μια προςπάκεια αντιςτάκμιςθσ τθσ απουςίασ βακμολογθτϊν 

εμφανίηεται θ παρουςία 2 μετριςεων τθσ εξζλιξθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ. Αν και οι 

δφο μετριςεισ αποτελοφν προκφπτουν μζςα από μια πιο υποκειμενικι ςκοπιά, ο ςκοπόσ 

τθσ απόδοςθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ διαδικαςίασ αφομοίωςθσ τθσ προβλθματικισ εμπειρίασ, που 

μετράται ςτθ μελζτθ επιτυγχάνεται. Ωςτόςο,θ παρουςία 2 βακμολογθτϊν ςίγουρα κα ιταν 

επικυμθτι. 

Χτο άρκρο των Fieldetal.(1994) αναφζρεται ωσ ςτόχοσ θ αποφυγι επίγνωςθσ των 

βακμολογθτϊν ςχετικά με τα αποςπάςματα, τα οποία αξιολογοφνται από αυτοφσ.  Πε τον 

τρόπο αυτό οι κριτζσ δεν ζρχονται ςε επαφι με τθν εξζλιξθ των ςυνεδριϊν και τισ αλλαγζσ, 

που παρουςιάηονται, αλλά καλοφνται να βακμολογιςουν περιςςότερο ανεπθρζαςτοι από 

αυτά τα ςτοιχεία. Αντικζτωσ, ωσ απόρροια και του περιοριςμοφ του ενόσ βακμολογθτι, 

αυτι θ διαδικαςία δε μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν παροφςα εργαςία. Υαρ’ όλα αυτά, θ 

προςεκτικι ανάγνωςθ και παρακολοφκθςθ των απομαγνθτοφωνιςεων των ςυνεδριϊν 

εξαςφαλίηει μια ολιςτικι κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, θ οποία 

και παρουςιάηεται μζςα από τα αποςπάςματα, τα οποία χρθςιμοποιικθκαν 

προθγουμζνωσ.  
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Επύλογοσ 
 

 Ψο κζμα τθσ εργαςίασ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ προςπάκειασ του κεραπευτι, να 

βοθκιςει τθ κεραπευόμενθ να ξεπεράςει κάποιεσ δυςκολίεσ τθσ, μζςα από τθ χριςθ του 

Χυνκετικοφ Ποντζλου ψυχοκεραπείασ. Για να γίνει πραγματικότθτα αυτι θ διαδικαςία, 

ζγινε θ ανάλυςθ των απομαγνθτοφωνθμζνων ςυνεδριϊν τθσ Ε.Χ., χρθςιμοποιϊντασ το 

μοντζλο τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ και μετρϊντασ τα δεδομζνα που περιςυλλζχτθκαν 

από αυτά, ςτθ κλίμακα APES.  

  Ψα προβλιματα τθσ Ε.Χ. δείχουν να πθγάηουν από μια αγχϊδθ, κατακλιπτικι διαταραχι. Θ 

κατάςταςθ αυτι προκαλεί άμεςεσ επιδράςεισ ςτθν αυτοπεποίκθςι τθσ, αλλά και τθν 

προςπάκεια αυτονομίασ τθσ κεραπευόμενθσ. Ψα δφο αυτά ςτοιχεία μαηί με το αίςκθμα 

φόβου, που φαίνεται να διαφεντεφει ςτθν ηωι τθσ Ε.Χ., προκαλοφν μια αναςταλτικι και 

παράλλθλα πακθτικι, αγχϊδθσ αντίδραςθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ προκαλεί τθν μειωμζνθ 

ικανότθτα λειτουργικότθτασ τθσ κεραπευόμενθσ. Θ ανικανότθτα λιψθσ αποφάςεων, θ 

πακθτικι ςτάςθ τθσ, θ μειωμζνθ ανικανότθτα και θ αδυναμία ανάλθψθσ των ευκυνϊν από 

πλευράσ Ε.Χ. οδθγοφν ςτον αυξθμζνο ρόλο και τθ ςθμαςία, που δίνεται, ςε άλλα πρόςωπα 

τθσ κακθμερινότθτα τθσ, με κυρίαρχο αυτό τθσ μθτζρασ τθσ. Αυτι, εκμεταλλευόμενθ τθν  

κατάςταςθ τθσ κόρθσ τθσ, εξελίχκθκε ςεοδθγότθσΕ.Χ., ςε εκείνθ που ορίηει τθν ηωι τθσ. 

   Ωςτόςο, θ προβλθματικι αλλθλεπίδραςθ των δφο προςϊπων δεν είναι κάτι νζο, μιασ και 

ακολουκεί μια μακρόχρονθ πορεία, από τθν παιδικι ακόμθ θλικία, γεγονόσ που κατατάςςει 

τθ μθτζρα τθσ ςε ζνα βαςικό πυρινα τθσ τωρινισ ψυχοπακολογίασ τθσ κεραπευόμενθσ. 

  Πζςα από τθ χριςθ του ςυνκετικοφ μοντζλου τθσ Ανάλυςθσ τθσ Αφομοίωςθσ, ζγινε 

δυνατι θ παρακολοφκθςθ των παραπάνω δεδομζνων, αλλά και ο εντοπιςμόσ τθσ αλλαγισ 

τουσ και τθσ προόδου τθσ Ε.Χ. Ωςτόςο, ςϋαυτι τθν προςπάκεια διερεφνθςθσ ςθμαντικό 

ρόλο είχε θ χριςθ τθσ Χυνκετικισ Ψυχοκεραπείασ, από τον κεραπευτι. 

   Ωσ κφριοσ ςτόχοσ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ εντοπίηεται ο εξολιςμόσ τθσ Ε.Χ. με ζνα 

“όπλο”, το οποίο κα τθ βοθκιςει απζναντι ςτα προβλιματά τθσ.Χτο πλαίςιο αυτό, 

προςπακείται από τθν αρχι ακόμθ τθσ ςυνεργαςίασ των δφο ατόμων, μια δθμιουργία 

ιςχυρισ κεραπευτικισ ςχζςθσ, θ οποία εξοπλίηεται μζςα από τθν ςυνεργαςία και τθν 

αλλθλοβοικεια. Πζςα από αυτι τθ διαδικαςία, παρατθρείται ςταδιακά μια μείωςθ των 

αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και του άγχουσ τθσ κεραπευόμενθσ, θ άνεςθ τθσ οποίασ, κατά 

τθ διάρκεια των ςυνεδριϊν είναι αιςκθτι ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό, κατά τθν πρόοδο 
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των ςυνεδριϊν. Θ αποδοχι τθσ από το κεραπευτι, αλλά και θ ιςχυρι ςυμμαχία που ζχει 

αναπτυχκεί μεταξφ τουσ, τθν κάνει να νιϊκει λιγότερο ζνταςθ και να αρχίηει να κατανοεί 

καλφτερα κάποια κομμάτια τθσ δυςλειτουργικότθτάσ τθσ. Υαράλλθλα, εξετάηονται και τα 

μζχρι τϊρα ςυναιςκιματα τθσ Ε.Χ., αλλά και οι αντιδράςεισ τθσ απζναντι ςε διάφορεσ, 

προβλθματικζσ για εκείνθ καταςτάςεισ. Χκοπόσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι ο ζλεγχοσ τθσ 

καταλλθλότθτασ τθσ των αντιδράςεων αυτϊν, αλλά και τθσ ανάδειξθσ προτινόμενων και πιο 

ταιριαςτϊν αντιδράςεων για το μζλλον. 

   Θ αλλαγι τθσ κεραπευόμενθσ δε κα ιταν ποτζ δυνατι χωρίσ τθν αλλαγι των γνωςτικϊν 

τθσ ςχθμάτων. Υροκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ τωρινι κατάςταςθ τθσ κεραπευόμενθσ 

ςτθν ίδια, γίνεται μια αναφορά ςτθ νοοτροπία και τον τρόπο ςκζψθσ τθσ ίδιασ, αλλά και τθσ 

μθτζρασ τθσ, όπου θ Ε.Χ. εντοπίηει οριςμζνεσ ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ. Θ εξζλιξθ αυτι ωκεί 

τθ κεραπευόμενθ ςτθν προςπάκεια αμφιςβιτθςθσ των παλαιϊν ςχθμάτων και τθν  

απόκτθςθ μιασ νζασ νοοτροπίασ και ενόσ διαφορετικοφ τρόπου λειτουργίασ, μζςα από τθν 

οποία κα υπάρχει ζνασ μεγαλφτεροσ αυτοζλεγχοσ και αυτοπεποίκθςθ, που κα δϊςει ςτθ 

κεραπευόμενθ τα κλειδιά τθσ αυτοκυριαρχίασ τθσ. 

   Θ διαδικαςία τθσ αλλαγισ κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριϊν δεν ιταν εφκολθ για τθ 

κεραπευόμενθ, κακϊσ απαιτοφταν από εκείνθ μια μεγάλθ αλλαγι. Απαραίτθτθ ιταν θ 

ανάγκθ άμεςθσ εναςχόλθςθσ  με το φόβοκαι τα αρνθτικά ςυναιςκιματα, με τα οποία ο 

κεραπευτισ ζφερε αντιμζτωπθ, ϊςτε να αντιμετωπίςει τα προβλιματά τθσ invivo.Υάντωσ, 

θ αιςιοδοξία και θ ςτιριξθ του κεραπευτι λειτοφργθςαν ςαν ζνα ςθμαντικό κίνθτρο για τθν 

Ε.Χ. και ςαν μια ςανίδα ςωτθρίασ, τθν οποία εκείνθ ζςπευςε να αρπάξει. Εν τω μεταξφ, θ 

προςεκτικι και εν τω βάκει διερεφνθςθ τθσ Ε.Χ. από τον κεραπευτι, οδιγθςε ςτθ  

μεγαλφτερθ κατανόθςθ τθσ κεραπευόμενθσ και του τρόπου λειτουργίασ αυτισ, γεγονόσ 

που κακρεφτίςτθκε και ςτθν ίδια, μζςα από τθ ςυηιτθςθ μεταξφ των δφο ατόμων. 

Πζςα από τθ χριςθ των 14 αρχϊν του Χυνκετικοφ μοντζλου ψυχοκεραπείασ, θ 

κεραπευόμενθ καταφζρνει να αλλάξει τισ αρχικζσ δυςπροςαρμοςτικζσ ςκζψεισ, που 

εκφράηονται μζςα από αυτοεκπλθροφμενεσ προφθτείεσ. Πζςα από τθν αναγνϊριςθ των 

αρχικϊν, παλαιϊν προβλθματικϊν εμπειριϊν και παραγόντων, που προκαλοφν 

δυςλειτουργικά αποτελζςματα, με τθ βοικεια του κεραπευτι και τθ κατανόθςθ αυτϊν, 

αλλά και τθν αμφιςβιτθςθ τθσ παροφςασ νοοτροπίασ, θ κεραπευόμενθ κατάφερε να 

μειϊςει τθν ζνταςθ και το φόβο, που εμφάνιηε ςτθν κακθμερινότθτά τθσ και να αποκτιςει 

μια πιο κετικι όψθ για το μζλλον. Θ εςωτερικι τθσ ιςορροπία αποτελεί μια  αλλαγι, θ 

οποία ζχει προκαλζςει πρόςφορο ζδαφοσ για τθν υιοκζτθςθ νζων ςτρατθγικϊν επίλυςθσ 

προβλθμάτων, που με τθ ςειρά τουσ ζχουν προςφζρει τθν τόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και 
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τθ χαμζνθ αιςιοδοξία ςτθν Ε.Χ.Πάλιςτα, οι ςτρατθγικζσ αυτζσ δεν αποτζλεςαν μόνο το 

όπλο, ϊςτε να κατανικιςει τουσ δαίμονεσ του παρελκόντοσ τθσ, αλλά λειτουργοφν και ςαν 

μια βάςθ για ζνα καλφτερο μζλλον. 
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